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ЗАПОЧЕЛА ЈЕ ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ЦИВИЛНИМ ЖРТВАМА РАТА ТОКОМ ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА ПРОШЛОГА ВЕКА

НОВА НАДА ЗА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА

Крајем новембра 2021. године започело је 
подношење захтева на остваривање права 
за примену Закона о цивилним жртвама 

рата. У изради овог закона, као и правилника 
за провођење закона кроз јавна саветовања 
учествовале су и српске институције из Хрватске 
међу којима и Српско народно веће. 

Велики број жртава и њихових сродника, ни 
26 година након завршетка рата није успео да 
оствари нити један вид надокнаде због претрпљених 
губитака, чиме су нарочито погођене жртве 
српске националности.

- Српско народно веће је, као уосталом и 
све друге институције са српским предзнаком, 
учествовало првенствено кроз јавно саветовање 
приликом доношења Закона. Након што смо 
добили прву верзију закона, чланови правног 
тима СНВ-а и других институција, у сарадњи са 
клубом заступника СДСС-а, инсистирали су да се 
одређене законске одредбе измене. С обзиром 
на то да након јавног саветовања добар део 
примедби како СНВ-а, тако и других институција, 
није прихваћен, одржан је читав низ састанака 
са представницима надлежног министарства и 
одређене сугестије као такве су прихваћене. Закон 
је ступио на снагу и постојао је одређени рок 
да се донесу подзаконски прописи како то већ 
обично и буде код доношења закона – појашњава 
водитељ канцеларије Српског народног већа 
Јован Влаовић улогу српских институција у 
Хрватској у изради и провођењу овог закона.

Најважније у свему овоме је, тврди Влаовић, 
један од Правилника у којем се налазе обрасци 
за подношење захтева за остваривање права по 
овом закону. Два најважнија обрасца су образац 
2 за признавање посебног додатка према Закону 
о цивилним страдалницима из Домовинског 
рата и образац 4 о остваривању права инвалида 
цивилних жртава рата. 

ЗА САДА ПОДНЕСЕНО ТРИДЕСЕТАК ЗАХТЕВА

Према Влаовићевим речима, до сада су он 
и колегиница Милена Чалић Јелић поднели 
око 30 оваквих захтева што се тиче Српског 
народног већа.

- Није одређен рок до ког се ови захтеви 
могу подносити тако да их очекујемо и у 
надолазећем периоду. Још увек контактирамо 
људе чије податке имамо, а у нашој су бази. 
Првенствено ту мислим на чланове удружења 
„Против заборава“. Добар део људи је већ поднео 
захтеве, с обзиром на то да је тај поступак доста 
другачији у односу на друге управне поступке 
јер сад постоји обавеза државних тела да по 
службеној дужности прикупљају документа. На 
пример, кад је особа нестала, брачни друг који 
подноси захтев мора понети само копију личних 
карти и решење Општинског суда о проглашењу 
нестале особе умрлом. Све друге документе који 
су потребни, од смртног листа, венчаног листа 
и тако даље, по службеној дужности прикупља 
надлежно одељење жупаније и због тога, колико 

год је то добар пут, толико је истовремено и 
спор. Због тромости државног система очекује 
се да ће сваки тај поступак трајати минимално 
три месеца – наводи Јован Влаовић предности 
и мане подношења захтева. 

Проблем представља и податак да су особе 
које подносе захтеве, углавном супружници 
страдалих који су у правилу старије животне 
доби, али зато постоје и предности јер, како смо 
већ навели, документацију прикупљају органи 
по службеној дужности. 

- Добар део наших људи, из различитих 
разлога, што субјективних, што објективних нема 
више у поседу документе који су им потребни за 
подношење захтева. СНВ и Удружење „Против 
заборава“ и даље стоје на располагању кроз сва 
правна одељења, а у Вуковару то обављамо колега 
Александар Прибичевић и ја, у координацији 
са Заједничким већем општина. Очекујем да ће 
у одређеном тренутку престати подношење тих 
захтева јер ће људи исцрпити то право које имају. 
Оно што је можда занимљиво за напоменути је 
да код одређених људи постоји страх и да они, 
без обзира на то што остварују све претпоставке 
прописане законом, и даље не желе да поднесу 
захтеве јер се боје реакције, нарочито особе које 
су имале лоша искуства са судским споровима 
који су негативно завршили. Неки од њих и 
данас сносе финансијске последице због тога у 
смислу оврха због парничних трошкова – наводи 
водитељ канцеларије Српског народног већа 
Јован Влаовић.

САБОРСКА ЗАСТУПНИЦА АЊА ШИМПРАГА 
ТРАЖИЛА ОДЛУКУ ДА СЕ ОТПИШУ СУДСКА 
ДУГОВАЊА ЦИВИЛНИМ ЖРТВАМА РАТА

О проблему негативног искуства са 
судским споровима и оврха због парничних 

Марица Шеатовић из Удружења Против заборава
Фото: СНВ

Јован Влаовић
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ИЗВЕШТАЈИ ПРАВОБРАНИТЕЉКЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ ОТКРИВАЈУ НЕДОВОЉНУ ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА У ПОЛИТИЦИ 
И МЕДИЈСКОМ ПРОСТОРУ ХРВАТСКЕ

СДСС УКАЗАО НА ПОЛОЖАЈ 
ЖЕНА У ДРУШТВУ И ПРОБЛЕМЕ 
НЕРАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

трошкова причало се и у Сабору крајем 
новембра прошле године, када је СДСС-ова 
заступница Ања Шимпрага поставила питање 
о овоме Министру управе и правосуђа 
Ивану Маленици и притом се заложила 
да Влада донесе Одлуку о отпису таквих 
трошкова. 

Министар је у свом одговору оставио 
отвореном евентуалну могућност промене 
већ постојеће одлуке. Напоменула је 
Шимпрага да је Уредба за отпис дуга због 
лошег материјалног стања уско написана 
и да многи не задовољавају критеријуме 
те су покренути многи овршни поступци 
над њиховом покретном и непокретном 
имовином.

- Свих ових година изостала је политичка 
воља да се реши ово питање. Надам се да смо 
на трагу решавања како би цивилне жртве 
рата добиле сатисфакцију – закључила је тада 
у свом излагању саборским заступницима 
Ања Шимпрага.

Влаовић наводи да је очекивао да ће 
до сада бити поднесено више захтева за 
остваривање права на примену Закона о 
цивилним жртвама рата, али како каже, 
људима морају објашњавати како је ово 
управни поступак, а не судски јер судски 
може да постане једино ако се по негативном 
решењу пише тужба Управном суду чиме 
би се покренуо управни спор. 

- Овде су доста „карте огољене“ и самим 
доношењем закона је јасно дефинисано ко на 
то има право. За сада није било позитивних 
одговора на захтеве. С обзиром на то да је 
покренуто од 11. месеца, очекујемо прве 
одговоре јер је након ступања Закона на 
снагу требало да прође одређено време како 
би се донели правилници као подзаконски 
прописи из којих ће произлазити обрасци. 
Оно шта смо уочили као проблем је да рецимо 
кад би неко из, на пример Аустралије, ко 
има право да поднесе захтев то хтео да 
уради, не може доћи до обрасца јер поједина 
жупанијска одељења која су надлежна нису 
те обрасце објавила на својим страницама. 
У теорији би неко из Аустралије требало да 
дође овде, испуни образац и преда. Обрасци 
су доста једноставни, али истовремено не 
остављају доста простора да се неке ствари 
дефинишу и појасне – закључује Влаовић.

Сви правилници као подзаконски акти 
овог закона су донесени у заданом року, а 
правници из српских институција у Хрватској 
очекују да се кроз две недеље до месец дана 
добију први одговори на поднесене захтеве, 
а након тога ће обавестити заинтересоване 
о даљњим поступцима.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ 

Хрватском сабору још прошле године 
достављени су документи који између 
осталог наводе податке о учешћу жена 

у политици и у програмима хрватских медија. 
Према тим документима односно Извештајима 
правобранитељке за равноправност полова и 
Агенције за електронске медије жене и даље 
нису равноправне са мушкарцима када је у 
питању њихова заступљеност у политичким 
телима, али и телевизијским емисијама, а управо 
је на то указала Саборска заступница СДСС-а 
Драгана Јецков. Она је у свом говору у Сабору 
подсетила да је у Извештају за 2020. годину 
који је правобранитељка Вишња Љубичић 
доставила у марту прошле године видљив јако 
добар рад правобранитељке, али и подаци 
који указују на неравноправност када је реч 
о заступљености жена у политичком животу. 
У Извештају се, како истиче Јецков, јасно 
види да је у задњем циклусу парламентарних 
избора дошло до повећања с 13% на 23% 
изабраних заступница, односно у  Сабору је 
31% заступница, али само кад се у обзир узму 
и мандати стављени у мировање. 

- Удео заступница у Хрватском сабору 
повећао се тек по стављању мандата одређених 
заступника у мировање, што значи да су жене у 
правилу биле заменице заступника. Кад знамо 
да је на листама однос жена и мушкараца био 
42% према 58%, што шаље јасну поруку да 
су жене на изборним листама стављане на 
неповољније, ниже позиције. Поражавајуће 
ми звучи податак да се чак 20% предложених 
листа није придржавало, како се то помало и 
погрдно назива, „женске квоте“, док су само 
две листе од 192 омашиле „мушку квоту“ на 
прошлим парламентарним изборима. Тек на 
18% листа жене су биле носитељке. Ни Влада 
Републике Хрватске не стоји најбоље, иако је 
тренутно у смислу постотка највише министарки 
икад у једној Влади, њих скоро четвртина, али 
повећању процента доприноси и чињеница да 
је смањен број министарстава – истиче Драгана 
Јецков која је 16. марта у слободном говору 
указала и да је осим у политици недовољна 
заступљеност жена евидентна и у медијском 
простору. 

- Агенција за електронске медије је с 
циљем утврђивања појављивања жена у 
медијском простору провела квантитативну 
анализу централних информативних емисија. 
Прегледане су 93 емисије у којима је забележено 
2.439 прилога. У само њих 889 појављују се 
жене. Грубље звучи кад кажемо да се у остатку 
прилога, односно у њих 1.550 жене не појављују. 
Односно жене се појављују у распону од 33-39%. 
Морамо бити свесни чињенице да су медији 
веома важан фактор у процесу постизања 
равноправности полова и мењања перцепције о 
женама и њиховом положају у друштву. Медији 
могу деловати охрабрујуће на жене, да се 
померају границе и освештава цело друштво 
о предностима постизања равноправности. 
Постоје девојчице које ће пожелети да се 
поистовете са женама стручњацима које се 
појављују на ТВ-у, али постоје и оне које ће 
се руководити мишљу да оно што не виде, не 
могу ни постати – рекла је Драгана Јецков.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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У БАРАЊСКОМ СЕЛУ БОЛМАН 19. МАРТА ЈЕ ОБЕЛЕЖЕНА 77. ГОДИШЊИЦА ЈЕДНЕ ОД НАЈВЕЋИХ БИТАКА НА ПРОСТОРИМА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ, БИТКЕ ЗА ПОТПУНО ОСЛОБОЂЕЊЕ БАРАЊЕ ОД НЕМАЧКОГ ОКУПАТОРА

ОБЕЛЕЖЕНА 77. ГОДИШЊИЦА БОЛМАНСКЕ БИТКЕ

У организацији општине Јагодњак и Удружења 
антифашистичких бораца и антифашиста 
из Белог Манастира у Болману је 19. марта 

обележена 77. годишњица од завршетка Болманске 
битке и ослобођења Барање од немачког 
окупатора. Делегације су најпре положиле 
венце на споменику Болманској бици, а након 
тога и поред споменика жртвама фашистичког 
терора  у центру Болмана. 

- Значај ове битке је у томе што су након ње 
јединицама Југословенске војске отворена врата 
према западу и према коначном ослобођењу 
Југославије од нацизма и окупације. Иако се није 
рачунало да ће током те операције бити толики 
број жртава тај број је на обе стране био велик. 
Не бих  се много бавио тим бројкама јер оне 
никада не могу да буду потпуно прецизне, али 
зна се да је у њој погинуло преко 600 бораца 
Народноослободилачке војске Југославије под 
командом Косте Нађа. Ту су један поред другога 
гинули Срби, Хрвати, Мађари, Русини и Словаци 
што је био доказ једног великог јединства које 
је у то време владало међу борцима и народима 
Југославије – напомиње председник УАБА Белог 
Манастира Никола Опачић.

Обележавање Болманске битке је већ дуги 
низ година у програму обележавања значајних 
датума из НОБ-а и то је прилика да се јавност 
поново подсети на значај тих датума у историји 
наших народа као и на потребу да се никада 
не забораве жртве које су пале за ослобођење 
од нацистичке пошасти.

- Савез антифашистичких бораца и 
антифашиста баштини тековине НОБ-а, а у 
томе се посебно истичу Вуковарско-сремска и 
Осјечко-барањска жупанија које у сарадњи са 

сличним удружењима из Србије и БиХ заједнички 
обележавају те значајне датуме. У светлу свега 
што се, ево, и данас догађа важно је нагласити 
да појава фашизма има и код нас али и у свету се 
он поново буди. Он је човечанству перманентна 
претња и зато је важно да се у свакој прилици 
на то упозорава – напомиње председник удруге 
антифашиста Вуковарско-сремске жупаније 
Лазо Ђокић.

Венце код споменика Болманској бици и у 
центру Болмана положиле су бројне делегације 
антифашистичких удружења из Хрватске, 
представници жупанијских и општинских власти, 
представници покрајинског одбора СУБНОР-а 
из Новог Сада, општинских одбора СУБНОР-а 
Апатина и Сомбора, Брчко дистрикта, Савеза 
Рома Хрватске, Заједничког већа општина 

и Генералног конзулата Републике Србије у 
Вуковару.

Након полагања венаца и одавања почасти 
палим борцима скуп је уз пригодно обраћање 
домаћина и гостију настављен у болманском 
Дому културе. 

ПЕТНАЕСТОДНЕВНА БЕСПОШТЕДНА БИТКА

Болманска битка трајала је петнаест дана. 
Започела је 6. а завршила 22. марта 1945. године 
и у њој је према познатим подацима погинуло 
616  бораца 12. корпуса НОВЈ. Рањено је 2270 
бораца а нестало њих 130. 

Немачка војна операција „Шумски ђаво”, 
као саставни део „Велике немачке операције”, 
није успела да поврати значајне коте изнад 
Шиклоша и Белог Манастира, што показује 
да је Болманска битка заједно са Батинском 
била једна од значајнијих војних операција у 
југоисточној Европи. Након ње снаге Црвене 
армије наставиле су да напредују према Бечу, 
а јединице 12. корпуса ВЈ наставиле су свој 
борбени пут од Осијека до Блајбурга.

Болманској бици претходили су војни успеси 
Црвене армије која је након дубоког продора у 
Украјину изашла на границе Мађарске, Румуније 
и Југославије чиме су се на директном удару 
нашла два најзначајнија немачка упоришта 
у Будимпешти и Бечу. За то време снаге 12. 
војвођанског корпуса извеле су офанзиву на 
потезу Бистринци-Валпово с циљем да се повежу 
са 6. славонским корпусом НОВ Југославије у 
чему су на крају и успеле.

Славко БУБАЛО

Удружење антифашиста града Белог Манастира

Представници ЗВО и генералног конзулата Србија у Вуковару
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ИНТЕРВЈУ СА ГЕНЕРАЛНИМ КОНЗУЛОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВУКОВАРУ АЛЕКСАНДРОМ НАКИЋЕМ

ЗАДОВОЉСТВО ДОБРИМ ОДНОСОМ СРБА И 
ЊИХОВЕ МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ
Генерални конзул Репулике Србије у 

Вуковару Александар Накић на ту дужност 
ступио је у новембру прошле године. У 

овом кратком временском периоду имао је низ 
активности с циљем упознавања са Србима 
и српским организацијама на подручју које 
јурисдикционо покрива Генерални конзулат 
Републике Србије у Вуковару.

Пореклом сте из ових крајева, како 
оцењујете положај српског народа на овом 
подручју? 

- У праву сте, моје порекло је из ових 
крајева, отац ми је рођени Вуковарац, са 
Сајмишта. Овде је завршио основну школу и 
Гимназију, а 1961. године је отишао за Србију 
на студије одакле се никада није ни враћао. 
Положај нашег народа генерално нигде није 
лак у целом овом региону и мислим да је 
положај нашег народа овде доста тежак, 
али смо зато ту да се помажемо, изађемо 
једни другима у сусрет. Ако говоримо о 
Вуковару мислим да је ситуација нешто 
боља и надам се да ће тако и бити како 
време одмиче.

Упознати сте са радом српских органи-
зација и политичких представника. Како 
оцењујете сарадњу Срба са својом матичном 
државом?

- Оно што могу да кажем то је период у 
назад неколико месеци јер сам у Вуковар 
дошао 11. новембра прошле године, задовољан 
сам тим односом, наравно да то увек може 
више и боље и уложићу свој максимум да 
та сарадња буде још боља.

Који је по Вама значај Генералног 
конзулата Републике Србије у Вуковару 
поготово гледајући кроз призму Срба који 
живе на овом подручју?

- Једна од његових функција је да помаже 
људима са овог подручја који имају српско 
држављанство. Ми смо овде као једна врста 
сервиса за све оне којима су потребни 
одређени документи Републике Србије, 
али не само то него и свака друга врста 
помоћи и сарадње када су у питању спорт, 
култура, привреда. 

На шта сте највише усмерили пажњу у 
свом досадашњем раду на месту Генералног 
конзула?

- Као што знате и ваши су медији у 
неколико наврата то преносили, обишао 
сам доста спортских клубова на простору 
Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске 
жупаније где год сам био позван. Постепено 
прелазимо и на домен културе, а свакако 
ставићемо акценат и на економију, пре-
кограничну сарадњу, поготово ако уземемо 
у обзир да је такве сарадње било и у неком 
ранијем периоду. 

У овом периоду посетили сте и Србе у 
Пакрацу и околини.

- Да, посетио сам западну Славонију и 
епископа Јована, тамо сам боравио кратко, 
само један дан, али 21. априла одлазим 
поново и настојаћу да у том периоду обиђем 
што више места на том подручју, упознам 
се са нашим људима, са њиховим животом, 
проблемима и потребама.

Ускоро нам се ближе и избори у Републици 
Србији. Да ли ће овде у конзулату бити 
отворено бирачко место?

- У Генералном конзулату ће 3. априла 
од седам часова бити отворено гласачко 
место, до предвиђеног рока овде се 
пријавило 311 људи који ће имати право 
гласа. Видећемо колико ће се њих одазвати 
на сам дан избора, али у сваком случају 
могу да будем задовољан већ самим бројем 
пријављених.

У фебруару сте обележили Дан 
државности Републике Србије, а тим 
поводом имали сте прилику и да окупите 
друштвено-политичке представнике Срба.

- Имали смо пријем овде у Генералном 
конзулату тим поводом и драго ми је да 
се већина позваних и одазвала нашем 
позиву, поготово јер су овде дошли и 
представници Срба из западне Славоније 
што ме је пријатно изненадило. Пре самог 
пријема у сарадњи са Српским културним 
центром приређена је прикладна изложба 
поводом овог националног празника. С 
таквом праксом наставићемо и следећих 
година, надајући се у нешто већем обиму 
уколико нам то дозволе епидемиолошке 
мере.

Срђан СЕКУЛИЋ

Александар Накић
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БОЉИ УСЛОВИ ЗА СРБЕ У ПОЖЕШКО-СЛАВОНСКОЈ ЖУПАНИЈИ
У МАЈУ 2021. ГОДИНЕ СРПСКО СТАНОВНИШТВО ПОЖЕШКО-СЛАВОНСКЕ ЖУПАНИЈЕ ЈЕ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЗАМЕНИКА 
ЖУПАНА ИЗАБРАЛО НИКОЛУ ИВАНОВИЋА, КОЈИ ЈЕ ТРЕНУТНО НА ТОЈ ФУНКЦИЈИ НЕПУНИХ ГОДИНУ ДАНА

На подручју Пожешко-славонске жупаније 
тренутно живи око 3000 Срба, а већина 
тог становништва живи у Пакрацу, Липику, 

Пожеги и општини Чаглин. Слаб повратак српског 
становништва, лоши услови за живот као и 
разједињеност, проблеми су са којима се у 
коштац ухватио заменик жупана Пожешко-
славонске жупаније Никола Ивановић. Прошло 
је непуних годину дана од како је Ивановић 
напустио место заменика градоначелнице града 
Пакраца те ступио на место заменика жупанице 
и од тада се српско становништво Пожештине 
може похвалити напретком и бољим условима 
за живот. Преко оперативних програма за 
националне мањине Владе Републике Хрватске 
одобрена су значајна средства која се улажу у 
општине, ОПГ-ове и занате на подручју Славоније. 

- Можемо се похвалити да се у нашим 
селима интензивирају радови на побољшању 
комуналне инфраструктуре, пре свега улагање у 
водоопскрбу, улагање у прометну инфраструктуру, 
односно у асфалтирање путева и решавање 
обнове друштвених домова као претпоставке 
за друштвени развој српске заједнице. У 
претходној години значајна средства су уложена 
у асфалтирање пута у селу Шеовици, ове године 
смо асфалтирали део улица у насељу Крагуј код 
Пакраца, а очекујемо и завршетак неколико 
друштвених домова кроз програм капиталних 
инвестиција СНВ-а у насељу Лазе код Пожеге, 
у Сибоковцу и Дубокој на подручју општине 
Чаглин као и на подручју Брестовца у погледу 
уређења друштвеног дома у Подсрећу. Исто 
тако, кроз оперативни програм за националне 
мањине допринели смо и изградњи моста на 

реци Орљави која спаја хрватско и српско село 
тј. Орљавац и Подсреће. Доста активности је 
унапређено, али је потребно још пуно рада – 
каже Никола Ивановић који је и председник 
Већа српске националне мањине Пожешко-
славонске жупаније, те се и на тај начин бори 
за бољи и квалитетнији живот становништва 
своје жупаније, од најмлађих до оних најстарије 
животне доби. 

- Боримо се да нашој деци обезбедимо услове 
које свака мањинска заједница осигурава своме 
становништву тј. право на додатно образовање, 
православну веронауку, да се деци у што већем 
броју омогуће излети у српске манастире, да 
посете српске средине као што су посећивали 
Даљ, Вуковар, Бања Луку и Београд и да све 
оно што смо започели пре коронавируса и 
наставимо. На овом подручју имамо велики 
број старог и немоћног становништва и у том 
погледу смо развијали сарадњу са удружењима 
да се поведе већа брига за наше становништво 
у удаљеним планинским селима. Уназад четири 
до пет година значајна средства су добијена и од 
Европских фондова, али и националних домаћих 
фондова за подручја насељена националним 
мањинама, те на тај начин бринемо и о нашим 
ОПГ-овима – прича Ивановић. 

Напретком се могу похвалити и на подручју 
сарадње са локалном влашћу. У граду Пожеги 
и Пожешко-славонској жупанији заједно 
раде на унапређењу комуналне и друштвене 
инфраструктуре у насељима са српским 
становништвом, заједно са градом Пожегом 
обнављају и друштвени дом у Лазама које ће бити 

једно од окупљалишта српске заједнице на том 
подручју. И са другим локалним самоуправама у 
којима немају политичку власт српска заједница 
пожешког краја развија партнерске односе 
са жељом за унапређењем животних услова 
становника тога подручја. Уназад неколико 
година сарадња са матичном државом је 
такође у порасту. 

- Са нашом децом из Пакраца и Липика 
смо били гости у Србији где смо обишли многе 
институције у Београду и посетили председника 
Вучића. Сарадња се одвија и кроз допринос 
раду већима националних мањина на нашем 
подручју кроз финансирање наших пројеката, 
али и кроз друге моделе. Министарство 
културе Србије нам финансира радио емисију 
на Лаганини радију Пожега, тако да и на тај 
начин повећавамо информисаност српске 
заједнице у жупанији путем једног таквог 
пројекта. Имамо изузетно добру сарадњу са 
Амбасадом Републике Србије у Загребу и са 
генералним конзулом у Вуковару. Истакао 
бих и добру сарадњу са људима из Мачве који 
нам већ другу годину осигуравају пакетиће за 
децу поводом Светог Саве – додаје заменик 
жупана Пожешко-славонске жупаније. 

Као у већини жупанија, тако и у Пожешко-
славонској жупанији наводе да је велики проблем 
незаинтересованост младих за политику и 
управо због тога покушавају младе укључити 
у друштвени живот што је више могуће како 
би становници Славоније имали што бољу и 
светлију будућност. 

Маја МИЛАНОВИЋ

Са децом из Пакраца у посети Даљу и родној кући Милутина Миланковића
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ХРАМ У КАРАЏИЋЕВУ УСКОРО ЋЕ БИТИ ОСВЕЋЕН
ОСВЕЋЕНИ КРСТОВИ ЗА ХРАМ У КАРАЏИЋЕВУ

У месту Караџићево, недалеко од Винковаца, 
које се данас налази на територији општине 
Маркушица, већ годину дана ради се на 

изградњи православног храма. 
Освећење темеља овога светог храма који 

ће бити посвећен светим апостолима Петру и 
Павлу извршено је у лето прошле године, а од 
тада до данас храм је изграђен и уређена је 
сама његова спољашност.

- Ово село дочекало је један радостан 
моменат да се након сто година постојања крене 
са изградњом православног храма. Прошлог 
лета смо овде осветили темеље храма, од 
тада до данас он је изграђен, а остало је још 
уређење унутрашњости храма. Данас је наш 
преосвећени владика Херувим осветио крстове 
који ће бити постављени на свети храм, а ако 
Бог да да га током лета освети и троноше након 
његовог завршетка – истакао је надлежни 
парох протонамесник Ненад Кесоња.  

Два крста која ће бити постављена на ову 
богомољу осветио је владика осечкопољски 
и барањски Херувим уз саслужење неколико 
свештеника и уз присуство већег броја народа 
како из Караџићева тако и из околних места.

- Нашем народу на овим просторима једина 
нада је наша света црква и оваква здања као 
што је ово овде у Караџићеву, али и у сваком 
другом месту, су гарант нашег опстанка на 
овим просторима. Док год звони звоно и док 
год свећа гори ништа није заборављено. Црква 
је ту да сведочи веру у васкрслога Христа, да 
преноси наду нашем народу, да не заборављамо 
своје гробове, своје куће и своју дедовину, него 
да их чувамо и да се према њима односимо 

са великим поштовањем јер су они сведоци 
времена и историје нашег народа на овим 
просторима – рекао је у својој беседи након 
освећења крстова  владика Херувим. 

ХРАМ ПОДИГНУТ НАКОН ЈЕДНОГ ВЕКА

У Караџићеву тренутно има четрдесетак 
православних домова и за њихове потребе 
је и саграђена црква. Ово место основали су 
махом солунски добровољци који су овде 
добили земљу и окућницу и настанили се 
да живе двадесетих година прошлог века. 
Иако је било ранијих иницијатива, поготово 
између два светска рата, да се овде изгради 
православна богомоља, до овога чина дошло 
је тек сто година касније. 

- Пресрећни смо што смо дочекали и овај 
дан да црква добије свој крст. Ово је грађевина 
на којој ће овај крст значити да се ради о 
богомољи у којој ће се људи окупљати на светим 
литургијама и богослужењима. Задовољни 
смо и са темпом изградње цркве, искрено 
нисмо очекивали да ћемо тако брзо доћи до 
овога. Имали смо велику помоћ наших људи 
одавде, као и оних из дијаспоре, општине 
Маркушица и других српских организација 
и прикупило се доста средстава да се дође 
брзо готово до самога краја тако да се ове 
године надамо њеном освећењу – нагласио 
је члан црквеног одбора и један од главних 
иницијатора за подизање овога храма Срђан 
Марјановић. 

Освећени крстови за цркву у Караџићеву 
поклон су Петра Петровића чији је отац Никола 
рођен у овом месту и чија је била жеља да 
једног дана да свој допринос у изградњи храма 
у свом родном месту.

- Мени је драго што сам уопште у прилици 
да помогнем и што су мештани села и сви 
други допринели да се храм заврши. Такође, 
то је била велика жеља мог покојног оца да 
допринесемо и учествујемо у изградњи овога 
храма. Стекли су се услови и у његово име сам 
донирао ове крстове. Осећај је заиста леп и 
емотиван, надам се да ћемо често долазити у 
овај храм и посећивати Караџићево – закључио 
је Петровић. 

Новосаграђени храм у Караџићеву није 
велик по свом обиму, али као такав свакако 
да ће имати своју намену, односно пре свега 
овдашњи верници имаће своје место где ће 
се молитвено сабирати. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОС ЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
РАСПИСАЛА ЈЕ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПРИПАДНИКЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ ДРЖАВА У РЕГИОНУ

С Т И П Е Н Д И Ј Е  З А  С Р П С К У  Д Е Ц У  У  Р Е Г И О Н У
Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, у оквиру својих 
надлежности, a у складу са Стратегијом 

очувања и јачања односа матичне државе и 
дијаспоре, као и матичне државе и Срба у 
региону, израдило је Пројекат „Србија за Србе из 
региона” којим је предвиђена додела стипендија 
за младе припаднике српске националне 
заједнице који живе у Словенији, Хрватској, 
Босни и Херцеговини, Црној Гори, Северној 
Македонији, Румунији, Албанији и Мађарској. 

У богословији Света Три Јерарха при 
манастиру Крка пројекат су, ученицима средњих 
школа и њиховим родитељима који живе на 
подручју северне Далмације, представили 
народна посланица у Скупштини Републике 
Србије, Сања Лакић,  и помоћник министра за 
високо образовање у Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја РС, Бојан Тубић.                    

- Ми већ неколико година уназад радимо 
кампове за српску децу у Београду, подржали 
смо оснивање школа на Српском језику тамо где 
деца немају могућност да у редовним школама 
уче свој матерњи језик. У наредном периоду 
планирамо и мању децу из Книна да доведемо 
у Београд, а затим и низ других активности 
којима ћемо нашој деци приближити оно што 
је саставни део идентитета и културе народа 
којем припадају. Све то је наш задатак и циљ, 
а овај програм којим ћемо им омогућити и 
олакшати наставак школовања у Србији свакако 
је нешто што ће им пружити безброј могућности 
у напредовању – истакла је Лакић.

Република Србија припаднике националних 
мањина у Србији и припаднике српске националне 
заједнице у региону препознаје као значајне 
носиоце добрих међунационалних односа и 
узајамног разумевања, толеранције и уважавања. 
Како се наводи у опису, овај Пројекат представља 
пут за јачање добросуседских односа, бригу 
о припадницима српске заједнице и ширење 
европских вредности у области људских и 
мањинских права. Стипендирање младих 
припадника српске националне заједнице у 
региону унапредиће њихово образовања, што 
је један од важних предуслова за подизање 

квалитета живота у земљама у којима живе. У 
том циљу Република Србија ће кроз Пројекат 
у школској 2021/2022. години понудити  80 
стипендија.

- Наша жеља је да дођете студирати у 
Србију, да вам омогућимо што боље услове 
за то и да вам, колико је то у оквиру наших 
могућности, олакшамо тај процес студирања, 
али исто тако и да се, по окончању студија, 
добар део вас врати овде и да стечено знање 
пренесете, искористите у оквиру своје заједнице 
и наставите градити добросуседске односе у 
својим срединама. Ваш је избор да ли желите 
своје школовање да наставите на неком од наших 
Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу 
или Крагујевцу, а на нама је да вам понудимо 
стипендије, омогућимо смештај у студентским 
домовима и помоћ око едукације која ће вам 
можда бити неопходна у самом почетку, а 
везана је за матерњи језик. Сам програм је 
првенствено намењен матурантима, али могућност 
аплицирања за исти имају и они који су, у 
међувремену, већ започели своје школовање 
у Србији – појаснио је Тубић, упознавши децу 
и родитеље са појединостима које стипендија 
обухвата, али и свим условима при конкурисању 
за доделу исте. 

Стипендија у оквиру Пројекта обухвата 
бесплатну припремну наставу српског језика 
(интензиван курс српског језика након доласка 
у Републику Србију), бесплатно школовање на 
основним академским и струковним студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
мастер академским и струковним студијама, 

Сања Лакић и Бојан Тубић
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специјалистичким академским или докторским 
студијама, стипендију у износу од 15.000,00 
динара месечно, бесплатну услугу смештаја и 
исхране у установама студентског стандарда,  
добровољно здравствено осигурање у складу 
са прописима и међународним споразумима, 
бесплатну боравишну визу, бесплатно признавање 
средњошколских диплома и бесплатно 
признавање високошколских диплома. 

Све су то разлози који су са одобравањем 
и подршком дочекани како од стране ђака, 
тако и од стране њихових родитеља којима 
могућности и помоћ за наставак школовања 
деце, представљају велику олакшицу. 

- Стипендије за Србе у региону, од стране 
Републике Србије, постоје већ једанаест година, 
али ми у Далмацији за њих готово да уопште нисмо 
знали, или смо о томе били слабо информисани. 
Захваљујући доброј сарадњи коју смо последњих 
година успоставили са народном посланицом 
Лакић, а сада и са Министарством просвете, 
успели смо у намери да их доведемо овде и да 
сви заједно представимо и промовишемо деци 
и родитељима могућности које им се нуде у 
матичној држави. То је велика прилика да нашу 
децу пошаљемо на школовање на признате 
факултете у Србији, и да нам се потом врате као 
школовани стручњаци, оспособљени кадрови 
који ће дати допринос својој заједници на свим 

пољима. На овај начин Република Србија ће нам 
помоћи око услова њиховог школовања и боравка 
тамо, а на нама овде, на нашим институцијама 
и политичким структурама је обавеза да им 
пробамо омогућити повратак и прилику за 
посао након стечених диплома. Мислим да 
би нам свима то требао бити заједнички циљ, 
па самим тим и изазов који нам предстоји – 

каже председница удружења „Жене косовске 
долине“ и једна од посредница за промоцију 
пројекта Радмила Берић. 

Новим могућностима, прилици да своје 
образовање стекну на високорангираним 
факултетима и у градовима које до сада нису 
имали прилику често ни посетити, радују се и 
матуранти завршних година средњих школа у 
Хрватској. Неки од њих више немају дилему где 
и шта даље, бар када је школовање у питању.

- Oво видим како примамљиву понуду и 
јединствену прилику која се не нуди свима. 
Срећан сам што ћу, баш као и моји пријатељи, 
имати могућност да остварим стипендију, да 
одем да студирам у неки град који ће ми пружити 
неупоредиво више могућности за напредовање, 
али и да сам ослобођен бриге око тога да ли 
ће моји родитељи то моћи финансијски да 
изнесу. Моја жеља је да студирам мехатронику 
у Новом Саду, јер је то наставак пута који сам 
кроз четири године Средње школе започео 
у школи у Моравицама – задовољно истиче 
ученик четвртог разреда Железничко-техничке 
школе Милош Берић. 

Поред Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у реализацији Пројекта 
учествују и Министарство спољних послова, 
Министарство унутрашњих послова и 
Министарство здравља у складу са законом, 
као и Универзитети Републике Србије, друге 
институције према потребама студената и 
Савет за односе са Србима у региону. Рок 
за слање пријавних формулара са пратећом 
документацијом дипломатско-конзуларним 
представништвима Републике Србије је мај 2022. 
године, а сви детаљи везано за пројекат налазе 
се на службеним страницама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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РАДНИМ АКЦИЈАМА ВРАЋАЈУ ЖИВОТ ПОЖЕШКИМ СЕЛИМА
СТАНОВНИЦИ СЕЛА ТРЕШТАНОВЦИ И ЛАЗЕ ЋОСИНЕ У БЛИЗИНИ ПОЖЕГЕ, ОД ЛУ ЧИЛИ СУ ДА, У САРАДЊИ СА СРПСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ ХРВАТСКЕ, КРЕНУ У ОБНОВУ СВОЈИХ СЕЛА И НА ТАЈ НАЧИН УНАПРЕДЕ ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ СВОГА КРАЈА

Прошла година била је јако тешка за становнике 
Трештановаца, села у близини Пожеге. Наиме, 
25. јуна Пожегу и окола села похарало је 

невреме праћено градом, а према речима становника, 
ово село је највише настрадало. Осим приватних 
имања и кућа, страдао је и кров на Цркви Вазнесења 
Господњег као и на парохијском дому. 

Није ово превише поколебало становнике 
Трештановаца, па су већ у августу и септембру у 
радној акцији успели да санирају део штете. Тада 
је постављено 300 квадратних метара крова на 
парохијском дому. Сада је ово здање, поред којег 
се некад налазила црква из 19. века срушена у 
Другом светском рату, примило сасвим другачији, 
свежији изглед.

- Још пре невремена које нас је задесило, 
хтели смо да мало уредимо дом, да имамо где 
да се дружимо, да се окупљамо и развијамо 
даљње планове и сарадњу. Планирали смо да 
уредимо унутрашњост јер је кров тада био солидан 
пошто је прекривен пре неколико година. После 
невремена смо прекрили кров који смо платили 
средствима Српског народног већа. Радне акције 
смо организовали самоиницијативно. Окупило 
се неколико људи из околних села, из општине 
Јакшић. Село смо прилично брзо обновили. Било 
је недовољно материјала чија је цена скочила у 
небеса, али доста тога смо брзо успели да решимо. 
Трошкове смо покривали сами све док нисмо добили 
осигурање од државе које је било довољно да 
санирамо штету. Таман је било довољно за цреп и 
столарију као и све остало што је било уништено 
ледом – наводи председник Већа српске националне 
мањине Општине Јакшић Зоран Вујасиновић који 
је и иначе из Трештановаца.

Према речима наших саговорника, ово је 
мултиетничко село, а сарадња са руководиоцима 
Општине Јакшић је одлична.

- С начелником немамо проблема. Данас су 
уређивали пољске путеве, а добили смо и стазе, 
као и нисконапонску мрежу. Обновљена је школа, 
а биће изграђен и нови дом, тако да је све добро, 
немамо лоше речи. Некад је овде било 60 одсто 
православног становништва, а сада је отприлике 
40 јер се доста Срба деведесетих година прошлог 
века одселило у Србију, па се касније нису ни 
враћали. Неки су имали намеру да се врате, али 
су одустали јер су им деца већ била одрасла и 
на крају су остали у Србији. Из села одлазе и 
Срби и Хрвати, без разлике. Становништво је 
наслоњено на Пожегу, тамо идемо и у трговине и 

на посао, а млади у ноћни живот. Админстративне 
послове обављамо у Општини Јакшић. Локално 
становништво углавном живи од пољопривреде 
– прича о животу у овом селу Вујасиновић, који 
као возач аутобуса такође ради у Пожеги.

У СЕЛУ НИКАДА НИЈЕ БИЛО НАЦИОНАЛНЕ 
НЕТРПЕЉИВОСТИ, НОВАЦ ЗА НОВУ ЦРКВУ 
ДОНИРАЛИ И КАТОЛИЦИ

Са Зораном се слаже и Здравко Вујасиновић, 
који каже да у овом селу никада није било проблема 
па ни за време периода великих националних 
нетрпељивости.

- Никаквих проблема нисмо имали ни 1971. ни 
1991. године, све је прошло без икаквих тензија 
и мржње. Показали смо се и после невремена, 
чак смо имали помоћ волонтера из Сиска који су 
нам послали помоћ. На крају се све показало као 
позитивно и добро – прича Здравко.

Говорио је Здравко и о важности парохијског 
дома, веома значајног споменика за ово село, посебно 
за Србе који су овде опстали до данас. Каже и како 
је, упркос добрим националним односима, и ово 
село задесила тужна слика као и у остатку Хрватске.

- Овде су се некад обављале литургије, оба моја 
сина су ту крштена. Прослављали смо ту и сеоски 
кирбај, међутим то је сад изумрло, нема становништва, 
село се преполовило иако смо удаљени само осам 
километара од Пожеге. Ипак, то није проблем само 
код нас, види се и у остатку слабије развијених 
географских целина у Хрватској. Међутим, шта 
је, ту је. Ми као мали људи не можемо ништа да 
променимо. Видимо шта се дешава, али смо немоћни 
да нешто променимо. Влада се труди да нешто 

Трештановци

Зоран Вујасиновић, Никола Ивановић и Здравко Вујасиновић
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помогне, али ништа се ту не може финансијски 
помоћи, треба на некакав други начин. Да не 
причам о одливу младих људи који одлазе из 
целе државе. Не знам да ли ће се то променити, 
али морамо да будемо оптимисти и надамо се 
да ће бити боље. Можда ће неке генерације 
иза нас да ствари промене на боље, а ми стари 
чекамо да видимо шта ће се десити – понавља 
Здравко Вујасиновић причу многих становника 
сиромашнијих делова Хрватске.

На месту цркве срушене у Другом светском 
рату, 1984. године саграђена је нова.

- Црква је саграђена од добровољних прилога, 
чак су и католици помагали. У оно време је то 
била једна од ретких цркава у околини, после 
је изграђена и у суседном селу Еминовцима. 
Настала је као некакво наслеђе социјализма 
јер је саграђена радним акцијама. Радили су и 
православци и католици, није се гледало на веру 
и националност, чак мислим да су и извођачи 
радова радили на добровољној бази – присећа 
се Здравко.

Заједно са својом супругом Здравко Вујасиновић 
био је иницијатор покривања крова на цркви након 
земљотреса, а радна акција је проведена веома 
успешно. Помагали су волонтери од Окучана 
до Пакраца.

- Нас двоје смо се јавили епископу јер је било 
штета да објекат кисне па нам је у помоћ прискочио 
и дожупан Никола Ивановић. Изненадили смо се 
великим бројем волонтера, дошло је тридесетак 
људи. Помагали су људи из целог краја, из суседних 
села, али и села око Пакраца, чак је дошао и 
парох из Окучана протојереј-ставрофор Драган 
Антонић који је био међу првим извођачима 
радова. Кад је то покренуто, договорили смо се 
да после покривања цркве припремимо закуску 
за волонтере. Штета што се више људи не одазива 
на црквене обреде – закључује Здравко.

Према прошлогодишњем попису становништва, 
ово село које припада општини Јакшић броји 177 
становника, што је укупно 80 мање него према 
попису из 2011. године.

У ЛАЗАМА ЋОСИНИМ УВЕЛИКО РАДЕ НА 
УРЕЂЕЊУ ДРУШТВЕНОГ ДОМА

На пола сата вожње од Трештановаца налази се 
село Лазе Ћосине. Од Пожеге до овог села долази 
се тешко приступачним брдским путем, преко 
села Комушина. Кроз Комушину пролази асфалт, 
али већ на излазу из села постоји прашњави пут 
који води до три села која у називу имају Лазе: 
Ћосине, Васине и Прњавор. Нас је пут одвео у 
Ћосине, мало село са свега неколико домова.

Српско становништво у пожешком крају 
није било организовано док Далибор Грабусин 
Васиних Лаза није заједно са дожупаном Николом 
Ивановићем, преузео ствар у своје руке.

- Све је почело пре можда две године када 
сам сасвим случајно упознао Николу и довео 
овде на наш терен. Након тога почели смо са 
ситним радовима на побољшању животних 
услова и друштвеног живота. Имали смо мотив 
да дигнемо села, да се види да и овде људи живе. 
У три села има можда 60 домаћинстава, људи 

има, а има и младих, као и деце. Живот је доста 
добар, само нам фале неки основни услови попут 
пута и воде. Доласком новог градоначелника 
Пожеге, почели смо са изградњом дома, дао нам 
је столарију да се крене са радовима и увели 
смо струју – започиње Далибор који данас 
обавља функцију председника пожешког СДСС-а.

Главни догађај претходних дана у овом месту 
које катастарски припада Граду Пожеги јесте 
радна акција уређивања будућег друштвеног 
дома. Наш саговорник је, заједно са неколико 
сумештана био и иницијатор радова.

- Радили смо кров, а помало радимо и 
унутрашњост. Надамо се да ћемо убрзо завршити. 
Унутра обрађујемо простор око прозора, глетујемо, 
обијамо жбуку и сређујемо подове. До сада смо 
имали већ неколико радних акција на које је 
долазило по 10 до 15 људи и све је добро прошло. 
У наредним акцијама ћемо се потрудити да све 
завршимо и да се коначно можемо уселити и 
пустити младе да имају где да уживају и славе 
рођендане и остале прославе. Очекујемо још 
много од Града, али бићемо задовољни шта 
год да добијемо. Прижељкујемо радове на 
асвалтирању пута, а ако нема асфалта да се 
макар постојећи пут поправи – закључује 
председник Самосталне демократске српске 
странке ГО Пожега Далибор Грабусин.

Поглед са винограда поред будућег дома 
културе у Лазама Ћосиним пуца са северне 
стране на пожешку Златну долину, а са јужне 
чак до Републике Српске, тврде локалци. Ћосине 
Лазе броје 17 становника, Лазе Прњавор само 
седам, док најмногољудније Лазе, оне Васине 
броје 20 становника према попису из прошле 
године. Већина становника у ова три села је 
српске националности.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Уређење Друштвеног дома у Лазама Ћосиним

Далибор Грабусин - Лазе Ћосине
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С Р П С К И  Ф И Л М О В И  У  С П Л И Т С К О Ј  К И Н О Т Е Ц И
ТОКОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ СРПСКОГ ФИЛМА“ КОЈА СЕ ОДРЖАВА У СПЛИТУ, ТАМОШЊОЈ ПУБЛИЦИ ЋЕ СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА 
ТОКОМ МАРТА БИТИ ПРИКАЗАНА ТРИ КУЛТНА СРПСКА ФИЛМА, „МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ” СЛОБОДАНА ШИЈАНА, 
„БАЛКАНСКИ ШПИЈУН” ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА И БОЖИДАРА НИКОЛИЋА ТЕ „МИ НИСМО АНЂЕЛИ” СРЂАНА ДРАГОЈЕВИЋА

У сплитској кинотеци „Златна врата“ 
у току су „Дани српског филма у 
Сплитско-далматинској жупанији“ које 

организује Веће српске националне мањине 
Сплитско-далматинске жупаније у сарадњи 
са Амбасадом Републике Србије у Загребу. 
На отворењу и пројекцији „Маратонаца“, али 
и филма „Балкански шпијун“ у гледалишту 
Кинотеке, осим бројне публике, били су 
и представници Сплитско-далматинске 
жупаније, свештеници СПЦ у Сплиту, као и 
представници других жупанијских и градских 
већа националних мањина.

На отварању манифестације публику су 
поздравили председник ВСНМ Сплитско- 
далматинске жупаније Божидар Симић у 
име организатора, те Јосип Матковић у 
име жупана Блаженка Бобана. Значај ове 
манифестације, по њиховим речима није 
само у филмском и културном смислу, него 
и у повезивању грађана Сплита и жупаније.

- Одазив публике током обе пројекције је 
био заиста велики, и дворана је била готово 
пуна. Једини проблем представљало је то што 
је улаз у дворану био могућ само уз ковид 
потврду, па многи који се нису вакцинисали 
нису имали могућност да уживају у овој 
јединственој прилици у нашем граду. Морам 
рећи да смо имали и медијску подршку у 
реализацији, а реакције људи су такве да 
нас додатно мотивишу да наставимо даље. 

Људи показују различите афинитете када 
је избор филмова у питању, и сада нам 
преостаје да видимо шта све можемо усвојити 
из продукције новијих српских филмова. 
То нам је у плану за долазеће лето, па да у 
биоскопу „Бачвице“ пружимо потпуни угођај 
уживања у нашим филмовима, како нашим 
млађим генерацијама тако и туристима 
који у то време посете Сплит. Намера нам 
је да промовишемо ту културу филма коју 
неоспорно имамо. Реализација не зависи 
само од нас, ми ћемо припремити терен, 

ослушкивати жеље и потребе публике, а 
потом се обратити Београду и Загребу за 
помоћ око самих филмова - каже председник 
Већа српске националне мањине Сплитско-
далматинске жупаније Божидар Симић. 

У реализацији манифестације, по 
речима Симића, пуну подршку имали су 
од представника Жупаније, града Сплита, 
осталих мањинских већа, појединих удружења 
и бројних грађана Сплита и околине. 

Васка РАДУЛОВИЋ

Божидар Симић обраћа се публици пре пројекције



ИЗВОР 289/ 23. 03.2022. 13

УШИВЕНИ ПРВИ ШТЕПОВИ НА НОВИМ СИНГЕРИЦАМА
УДРУЖЕЊЕ „ЧУВАРИ ПРАВОСЛАВЉА” ЗАПОЧЕЛО СА РАДИОНИЦАМА ШИВЕЊА И ВЕЗЕЊА

Кроз пројекат назван „Очување културне 
баштине Срба у западном Срему” боботско 
Удружење Чувари православља и српске 

културе купило је модерне шиваће машине 
на којима ће младе жене из овог села учити 
основне елементе израде народних ношњи 
Срба западног Срема. Пројекту је износом 
од 50 хиљада куна подршку пружило Српско 
народно веће из Загреба, а биће реализован 
до 30. јуна ове године. Ових дана машине су 
први пут пуштене у рад и чланице удружења 
су врло задовољне њиховим квалитетом и 
могућностима.

- Машине су одличне и веома смо 
задовољне. За новац који смо добиле купили 
смо их укупно осам и то су машине марке 
„Сингер” које имају могућност да на њима 
радимо више од двадесет врста веза, а нарочито 
су добре за израду народних ношњи. На 
њима можемо да веземо сукње, оплећке и 
све друге делове одеће који захтевају тај 
народни вез. Другим речима, на њима може 
да се уради све што пожелите и стварно 
су добре јер могу да користе готово све 
врсте конца– каже председница удружења 
Љубица Бауковић.

Пројектом је предвиђено да до 30. јуна 
буде одржано укупно 25 радионица на којима 
ће полазнице учити машинско шивење и 
везење народних ношњи, а све у циљу да 
се сачува традиција и обнови гардероба 
боботског КУД-а Ђоко Патковић.

- Верујемо да ћемо на овај начин обогатити 

фонд ношњи у власништву нашег КУД-а и 
да ћемо га допунити ношњама које они 
тренутно и немају. Знамо да им недостаје 
свега и сукања, и оплећака, и кошуља, и 
кецеља и прслука. Радионице одржавамо 
три пута месечно и сваки пут одрадимо од 
пет до десет часова. Осим што се окупљамо 
на радионицама доста радимо и код куће 
како би стигле да урадимо што више док 
наше млађе чланице не буду приморане 

да крену на сезонске послове – објашњава 
Љубица Бауковић.

И З Л ОЖ Б А И В И ДО В Д А Н С К И СА Б О Р 
ПРИЛИКА ДА ПОКАЖУ ОНО ШТО СУ 
УРАДИЛЕ

Током марта биће одржано још неколико 
радионица као што су „Српска жена кроз историју” 
и „Вредне руке српске жене”, а након тога следи 
изложба ношњи урађених на радионицама али 
и оних које мештани Боботе имају у својим 
ормарима. Изложба је предвиђена за 26. март.

- Тренутно шијемо мушке кошуље за нашу 
певачку групу, затим одећу и хаљине за наших 
осам девојака које певају традиционалне 
песме и то ће бити готово до 12. маја када 
ћемо у нашем Дому културе одржати вече 
поезије и традиционалне и обичајне песме. 
Све што будемо урадиле током провођења овог 
пројекта имаћемо прилику да покажемо и на 
нашем Видовданском сабору – каже Љубица 
Бауковић и додаје да боботски КУД има преко 
100 чланова који заслужују да буду добро 
опремљени новим ношњама.

Кроз пројекат ће, осим радионица шивења, 
бити проведене и попратне активности попут 
организовања радионица традиционалног 
певања и радионица за припрему, израду и 
пријаву пројектних предлога удружења на 
конкурсе. 

Славко БУБАЛО
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СВОЈИМ РАДОМ ДОПРИНЕЛИ ПОЗИТИВНОЈ СЛИЦИ БОРОВА
БОРОВСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА УЗГОЈ И ЗАШТИТ У МАЛИХ ЖИВОТИЊА „ФЕНИКС” ОВЕ ГОДИНЕ ПРОС ЛАВЉА ПЕТНАЕСТ У 
ГОДИШЊИЦУ ПОСТОЈАЊА И РАДА

Крајем 2006. године неколицина 
Боровчана, љубитеља птица и малих 
животиња основало је удружење у циљу 

дружења, размене искустава и промоције 
овог лепог и занимљивог хобија. Идеја је 
убрзо оживотворена и 25. фебруара 2007. 
године одржана је оснивачка скупштина, а 
удружење је понело име по митској птици 
Феникс чија симболика је вишеструка. Борово 
је, због свега што се током деведесетих година 
прошлог века у њему дешавало, на себи 
дуго носило стигму рата и било је потребно 
обновити поверење међу људима и показати 
да и у Борову живе људи попут свих других. 

Врло брзо удружење је прерасло у једно од 
најзначајнијих те врсте у Хрватској, а Борово је 
постало омиљено стециште љубитеља малих 
животиња како оних из Хрватске тако и оних 
широм простора некадашње Југославије.

Већ крајем октобра те 2007. године у 
Борову је под покровитељством општине 
одржана и Прва изложба малих животиња 
на којој је двадесетак излагача из Борова, 
Тење и Даља приказало више од стотину 
експоната углавном украсних животиња и 
голубова.

- Одмах након скупштине угостио нас је и 
секретар Хрватског савеза Владимир Павин 
који је био и тада, а и данас је, велико име 
голубарства не само у Хрватској него и на 
простору некадашње Југославије. Одмах смо 
добили његову и подршку савеза. Од њега 

смо добили и задатак да направимо и ту 
прву велику изложбу и да нам тај термин у 
десетом месецу остане као стални, тако да 
смо ми дуго времена били удружење које је 
заправо отварало изложбену сезону – прича 
председник Феникса Новица Гајић.

У време оснивања Феникса у Хрватској 
је постојало шездесетак сличних удружења, 
а први контакт Боровци су остварили са 
удружењима из Чепина и Тење. Већ наредне 
године повезали су се са већином других. 

Те везе помогле су удружењу да постане 
препознатљиво на ширем простору државе 
и региона.

ОД УЗГАЈИВАЧА ПРЕРАСЛИ И У УДРУЖЕЊЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА

На почетку је Феникс окупљао људе који 
су се бавили углавном узгајањем украсних 
малих животиња и птица, али су касније име 
променили у удружење за узгој и заштиту 
животиња. Временом је поред узгоја већи 
акценат стављен управо на њихову заштиту.

- Наши чланови се углавном баве гајењем 
голубова, живине, кунића, егзотичних птица 
те акваристичких и тераристичких животиња. 
Тако да и ми, сви понаособ, код куће имамо 
једну или више врста животиња. Наш циљ је 
да животиње које узгајамо правилним радом 
доведемо до некаквог савршеног облика, 
а у овом другом делу везаним за спортско 
голубарство поред тог физичког изгледа 
важно је да голубови остваре најбоље могуће 
резултате у дужини трајања лета који не 
само што треба да буде дуг него и правилан 
– објашњава Новица Гајић.

У том смислу удружење сваке године 
одржава изложбе оцењивачког карактера на 
којима едуковани оцењивачи хрватског савеза 
животиње оцењују по заданим критеријумима. 
На њима најбоље оцењене животиње добијају 
титулу шампиона, а поред тога међу њима 
се бира и укупни шампион.

Новица Гајић

Чланови Фениксове секције „Летач”:
Бранимир Продановић, Марко Ождановић, Зоран Гојков
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- Ту организујемо и специјалну изложбу 
српског голуба високолетача која је једина 
такве врсте на подручју целе Хрватске, а имали 
смо и изложбе акваристике и тераристике 
што последњих година не одржавамо јер 
су се тиме бавили искључиво млади који 
су, нажалост, у великом броју напустили 
земљу у потрази за бољим животом. Важно 
је рећи да смо неко време ми били једини 
на територији целе Европе који смо радили 
такве изложбе – истиче Гајић.

Удружење Феникс данас окупља чланове 
са подручја пет хрватских жупанија и у његов 
регистар уписано је 157 чланова од којих је 
активно њих педесетак. Ти активни чланови 
долазе са подручја Вуковарско-сремске, 
Осјечко-барањске и Бродско-посавске жупаније, 
а удружење окупља и петнаестак деце.

- Вероватно смо удружење које у Хрватској 
има највећи број активних чланова, а што 
се тиче одређених параметара по некима 
од њих смо и први. По разноврсности врста 
смо дефинитивно први, а и по много чему 
другом, на основу мишљења наших колега, 
смо пример како треба да се ради. Ако бих 
баш требао некако да нас рангирам ми смо 
дуго, бар неких шест ии седам година међу 
пет најбољих удружења у Хрватској и по броју 
експоната и по томе како се представљамо, а 
на крају и по оценама функционера Хрватског 
савеза узгајивача. У једном тренутку имали 
смо наше људе и међу члановима Извршног 
савета Хрватског савеза. Једне године смо 
били и домаћини седнице Извршног савета и 
седнице Збора судија што је велико признање 
– каже Гајић.

ДОБРА РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

Током година удружење је развило веома 
добру сарадњу са сличним удружењима на 
подручју некадашње државе. Добар рад 
омогућио им је да остваре чврсте везе и 
контакте са бројним узгајивачима и удружењима.

- Посебно бих истакао сарадњу са једним 
од најстаријих, највећих и најјачих удружења 
на подручју југоисточне Европе које се налази 
у Сомбору. За ту сарадњу смо с њихове стране 
награђени и једним пехаром захвалности што 
нам веома значи. Још један пример који говори 
томе у прилог је и позив из Тешња на државну 
изложбу Босне и Херцеговине, били смо у 
Бугарској, одлазили смо на изложбе у Данску, 
сваке године смо редовни на изложбама у 
Словачкој и у Аустрији, били смо и у Румунији, 
Мађарској и веома смо активни – истиче 
Новица Гајић.

Поред евидентних успеха удружење прате 
и одређене потешкоће, а једна од њих је и 
Уредба о забрани увоза животиња због птичијег 

грипа која их омета од самог оснивања.
- Онога тренутка када она буде укинута 

очекујемо велик број излагача из Србије и 
БиХ и верујем да ћемо тада бити спремни и 
за једну изложбу која ће имати регионални 
и међународни карактер. Дакле, у томе нас, 
с обзиром да опрему за једну такву изложбу 
имамо, спречава само та административна 
препрека – напомиње Гајић и истиче да у 
свему што раде од самог почетка имају и 
финансијску и моралну подршку општине 
Борово.

Удружење се редовно јавља на општинске 
конкурсе, а износи који су у почетку били 
скромнији данас су сасвим довољни да покрију 
нормално и несметано функционисање. Осим 
тога финансијску подршку Феникс добија и од 
општине Трпиња с обзиром да доста чланова 
долази и одатле, а финансијски га подржава и 
Заједничко веће општина захваљујући коме су 
набавили и већи део опреме којом располажу.

- Јављамо се и на жупанијске конкурсе, а 
неколико година јављали смо се и на конкурсе 
Министарства пољопривреде док су такви 
конкурси били актуелни и захваљујући томе 
смо такође обезбедили значајан део опреме. 
Ту су још и чланарине и редовно пратимо све 
конкурсе и пројекте – каже Гајић.

Петнаестогодишњица, за коју Новица Гајић 
каже да је мањи јубилеј, биће обележена 
скромније због свеукупне ситуације, али онај 
већи, односно двадесетогодишњица, која ће 
каже брзо доћи, биће обележена на једном 
вишем нивоу.

Удружење својим радом настоји да 
популарише свој рад међу младима стога 
посебну пажњу и посвећују својим најмлађим 
члановима.

- Настојимо да што више младих укључимо 
у свој рад, да их склонимо од интернета и 

седења у собама, да се посвете овом лепом 
хобију па ову прилику и користим да те наше 
најмлађе посебно истакнем и похвалим. За 
оне старије важно је рећи да су сви, свако 
на свој начин, дали велики допринос раду 
удружења и доброј слици коју оно данас 
ужива – истиче Новица Гајић и додаје да је 
један од главних циљева удружења и био тај 
да се људи међусобно повежу и да добију 
отворена врата према неким њима до тада 
можда и неприступачним информацијама.

- Одлазак на све те изложбе и на 
националном и на међународном нивоу 
свима нам је отворио и проширио видике, а 
својим радом допринели смо да се и генерална 
слика о Борову у Хрватској поправи што је 
можда и најважније од свега. Можда ћу бити и 
нескроман када то кажем али верујем да смо 
ми једно од удружења које је слику Борова из 
темеља променило у позитивном смислу. Не 
кажем да и други нису томе допринели али су 
околности у којима живимо такве да готово 
онемогућавају да некаква позитивна слика 
о Борову изађе у јавност. Верујем да смо ми 
својим радом једноставно ту позитивну слику 
Борова наметнули тако да нам сви они који 
долазе код нас то и кажу. Кажу да се осећају 
пријатно, да им је ту лепо и да једноставно 
забораве на дневно-политичке теме него се 
баве искључиво темама из хобија који воле. 
За свој рад смо и награђени волонтерском 
наградом од стране Волонтерског центра што је 
још један доказ да смо у томе потпуно успели.

Гајић је најавио и организацију једнодневне 
изложбе у Даљу, која би требала бити одржана 
до маја ове године, а у плану је и излагање 
пачетинског голуба на јубиларној 30. европској 
изложби малих животиња у Пољској средином 
новембра. 

Славко БУБАЛО

Пачетински голуб
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ОД ПОЧЕТКА 2022. ГОДИНЕ, ПРОСВЈЕТИНИ ПОДОДБОРИ ИЗ МОРАВИЦА И ГОМИРЈА ИМАЛИ СУ ВЕЋ ЧЕТИРИ ПРОГРАМА ПОД 
ПРОЈЕКТОМ „ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ СРБА ГОРСКОГ КОТАРА“

УГЛЕДНИ ПРЕДАВАЧИ НА ПРОСВЈЕТИНИМ 
ПРОГРАМИМА У ГОРСКОМ КОТАРУ
Пододбори Српског културног друштва 

„Просвјета“ из Моравица и Гомирја ушли 
су веома активно у 2022. годину. Најпре 

су 21. јануара у просторијама Завичајног музеја 
у старој школи у Докмановићима организовали 
презентацију пројекта „Традиција и обичаји Срба 
Горског котара“ о чему смо већ раније писали.

Већ две недеље после одржан је први 
циклус предавања. Предавачи професор 
Синиша Таталовић и политолог, историчар 
и аутор Чедомир Вишњић одржали су два 
предавања о историји и досељавању Срба на 
подручје Горског котара.

- У свом предавању „Приступ изучавања 
историје Срба у Горском котару“ Чедомир Вишњић 
указао је на преломне догађаје у прошлости 
овог дела српскога народа, од првих сеоба 
током 16. века, привилегија досељења, до 
укидања Војне Крајине и процеса који су довели 
до Првог светског рата и његових последица. 
Истраживање и проучавање историје Срба у 
Хрватској трајно има ванакадемски карактер и 
није укључено у редовне школске програме у 
Републици Хрватској стога је предавања које 
је одржано од изузетног значаја за припаднике 
српске заједнице – прича водитељка овог 
пројекта Маја Мусулин.

Синиша Таталовић  је у свом предавању 
„Срби у Горском котару у историји и савременој 
перспективи“ говорио о историји и насељавању 
првенствено Гомирја, али и читавог подручја 

Горског котара. 
- Крај 16. и почетак 17. века време је у 

којем се учвршћује Војна крајина која обухваћа 
и гомирски крај. То је време када се на овај 
простор насељава значајан број православних 
Срба, а Гомирје постаје њихово средиште. 1632. 
године Франкопани су Гомирцима продали земљу 
за 15.000 форинти. Јачање улоге Манастира 
у животу Гомираца дао је владика Данило 

Љуботина који је изградио зидану цркву те 
Данило Јакшић који је учествовао у преговорима 
око власништва над земљом те задржавању 
дотадашњих права – препричава Мусулин 
укратко Таталовићево предавање. 

О овим и многим другим чињеницама из 
богате историје Срба овог краја могло се чути на 
предавањима које су својим доласком подржали 
многи истакнути представници српске заједнице. 
Предавање је својим доласком увеличао и конзул 
Републике Србије у Ријеци Ненад Маричић.

ИЗЛОЖБА О ТРАДИЦИОНАЛНИМ ОБИЧАЈИМА 
ВЕЗАНИМ ЗА БАДЊАК И БОЖИЋ

У суботу 19. фебруара 2022. године, такође у 
Завичајном музеју у Докмановићима одржана је 
изложба „Божић и Божићни обичаји“ У уводном 
говору присутне су поздравили председник 
СКД „Просвјета“ пододбор Моравице Новица 
Вучинић те председник ВСНМ Града Врбовско 
Милан Вукелић. Присутнима се обратио и конзул 
Републике Србије у Ријеци Ненад Маричић. 

Чланице Удружења жена Моравице 
припремиле су традиционалну храну и поставиле 
празничку трпезу. Председница удружења 
жена Моравице Нена Мраковић говорила 
је о традиционалним обичајима везаним за 
Бадњак и Божић. 

Синиша Таталовић и Чедомир Вишњић

Борислав Божић
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У ДАРДИ  ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

ИЗЛОЖБА СЛИКА НА ТЕМУ „ЖЕНА”

– Дан уочи Божића, 6. јануара, зове се Бадњи 
дан. Назив је добио по томе јер се тога дана 
сече бадњак и уноси у кућу. Са овим даном 
почиње Божићно славље. Жене у кући праве 
божићне колаче и припремају трпезу за Божић. 
Посебно место на празничкој трпези има Божићни 
хлеб и чесница. На Бадње вече, када падне 
мрак, домаћин са децом уноси у кућу печеницу, 
бадњак и сламу. Бадњак се ставља на огњиште. 
Вечера се посна вечера те се одлази у цркву. 
На Божићно јутро, прије свитања, звоне звона 
на православним храмовима и објављује се 
долазак Божића и Божићног славља. „Мир 
божији, Христос се роди!” На Божић се у свим 
кућама дочекује полазник. Полазник симболички 
представља Мудраце који су дошли новорођеном 
Христу на поклоњење. Домаћица послужује 
положајник и дарује га прикладним поклоном. 
По веровању, положајник је особа која на Божић 
те целу наредну годину, доноси срећу у кућу. На 
божићном ручку ломи се чесница у којој се налази 
новчић. По веровању, укућанина који пронађе 
новчић пратиће благостање у наредној години 
– рекла је Мраковић окупљенима на изложби.

Црквени хор у пратњи музичке секције СКД 
„Просвјета“, пододбор Моравице прикладним 
песмама „Ој бадњаче, бадњаче „ и „Божић“ 
употпунио је догађање.

ПРЕДАВАЊЕ О ПРАВОСЛАВНИМ ИКОНАМА

Најрецентније предавање под називом 
„Икона, значај и православљу“ професора ликовне 
уметности Борислава Божића одржано је 12. 
марта у Моравицама и Гомирју. У свом предавању 
професор Божић одговорио је на питања шта је 
икона и чему служи те ко их ради и на који начин.

- Икона је неодвојиви и важан део живота 
хришћанског, а посебно православног верника. 
Он јој указује поштовање у цркви и чува је као 
породично благо и наслеђе. Икона је посредник 
између верника и божанства. Поштовање које 
се указује икони у ствари је поштовање пралика 
којег она представља.  Икона има посредничку 
улогу огледала. Књига Мирослављево еванђеље 
ушла је у 120 светских добара и под заштитом 
је УНЕСЦО-а те се чува у Народном музеју у 
Београду. Од 2017. године  по први пут стављена 
је у процедуру председничке заклетве Републике 
Србије где се испод Библије налази и та света 
књига – рекао је Божић у свом предавању.

Предавање су својим доласком увеличао 
генерални конзул Републике Србије у Ријеци 
Горан Петровић, заменик градоначелника Града 
Врбовског Ђорђе Бусић и председник ВСНМ 
града Врбовског Милан Вукелић.

У наредном периоду из локалног пододбора 

Просвјете најављују радионицу за децу 26. марта 
коју ће одржати председник моравичког пододбора 
Новица Вучинић као и приказ прославе Васкрса 
1. и 2. априла у Моравицама и Гомирју на којој 
ће бити приказана васкршња празнична трпеза.

Цео пројекат „Традиција и обичаји Срба Горског 
котара“ проводи се уз програмску подршку Српског 
народног већа.

Д. В.

У организацији пододборa СКД „Просвјета” 
из Дарде и Ликовне радионице „Петар 
Добровић”,  8. марта одржана је изложба 

слика посвећена женама, а уприличена поводом 
Међународног дана жена. Жене и њихов 
свакидашњи живот приказане су кроз акт, 
балет и кроз разне друге мотиве у различитим 
цртачким и сликарским техникама од оловке, 

угљена, туша, акварела до акрила и уљаних 
боја. Изложено је укупно 26 уметничких радова. 

Изложбу је стиховима Јована Дучића 'Жена' 
отворила Љепосава Грубор, а песмом и музиком  
Хранислава Месарић и Милан Клиба. 

Више о изложби, радовима и сликарима 
чије слике су изложене говорио је професор 
Перо Матић. Учесници изложбе били су Срето 

Балаш, Хрвојка Дремпетић, Ивона Ћавар, Милош 
Дујановић, Ђорђе Ђорђевић, Невенко Летић, Рада 
Марковић, Ранка Мирковић, Зорица Шарћевић, 
Горан Златарић и ученица основне школе Ника 
Бекић. Нешто изложених слика постављено је 
из богатог фундуса радионице али је већина 
радова настало специјално за ову изложбу 
која је и понела назив 'Жена'.   Извор
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„ШТО ВИШЕ СПОРТИСТА ИМАМО 
ВЕРУЈЕМ ДА СМО И КУЛТУРНО ЈАЧИ“

ДУБРАВКО СТАНИШИЋ ИЗ БОРОВА НАСЕЉА НЕКАДАШЊИ ЈЕ ДРЖАВНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ У КАЈАКУ

Дубравко Станишић рођен је у Вуковару 
1961. године, живи и ради у Борову 
насељу, где је завршио основну и 

средњу школу, док је Економски факултет 
студирао у Осијеку. Од ране младости 
бави се спортом, а остварио је и завидне 
резултате.

Као активан спортиста паралелно је и 
студирао да би се касније запослио док 
данас ради као професор у Економској 
школи Вуковар.

- Поред факултета изузетно сам волео 
спорт и једном приликом сам рекао да 
нећу никада да дозволим да весло потопи 
књигу јер сам схватио да је успех у животу 
комплетан само онда када си успешан у 
спорту и у школи. У спорту сам од пете 
године, колико год то чудно звучало. Још 
1966. године родитељи су ми први пут 
купили рошуле и тада сам почео да уживам 
у томе. Ту сам показао невероватан таленат 
тако да сам за годину и по дана отишао на 
отворено првенство Хрватске у рошулама 
и од 600 пионира на старту, убедљиво сам 
победио и освојио прво место те на тај 
начин постао пионирски првак Хрватске. 
Нико ме никад није победио у рошулама 
– наглашава Станишић. 

Након неколико година желећи да 
постане снажан и мишићав одлучио је 
да диже тегове. 

- Имао сам срећу што сам имао мајку 
која се бавила спортом и која је више 

пута била првак у кајаку и кроз разговоре 
с њом она ме је упутила у то да спорт 
отвара сва животна врата. Спортом сам 
озбиљније почео да се бавим када сам 
видео да нисам таленат за фудбал, дизао 
сам тегове на справама које ми је отац 
направио и са неких 15 година одлучио 
сам да возим кајак. Веома брзо сам постао 
четврти пионир на државном првенству 
у Јајцу. Ту сам имао прилику да упознам 
кајакаше који су били изузетно бољи од 
мене. Управо захваљујући таквима као што су 
Томица Чернок, Марко Орловчић и мој тренер 
Јован Седлар, веома брзо сам напредовао 

и отишао на светско јуниорско првенство 
у Финску у Тампере где смо учествовали 
као репрезентација Југославије – истиче 
Станишић и напомиње да је југословенски 
репрезентативац постао и у сениорској 
конкуренцији и са репрезентацијом наступао 
на многобројним такмичењима која су 
организована крајем седамдесетих и 
почетком осамдесетих година прошлог века. 

- Заједно са поменутим Томиславом 
Черноком који нажалост није међу живима 
и са којим сам био и кумовски повезан, 
постао сам непобедив у двоседу у кајаку, 
а као такви заслужили смо да нам и данас 
заједничка фотографија стоји у Градском 
музеју у Вуковару. Такмичио сам се све до 
1987. године након Универзијаде у Загребу.

БРОЈНИ СПОРТСКИ УСПЕСИ
 
Први клуб овог вуковарског спортисте 

био је кајак клуб Борово где је код Дома 
технике као средњошколац свакодневно 
ишао на тренинге. У каснијем периоду 
прешао је у кајак клуб Вутекс Вуковар.

- Мишљења сам да се таленти рађају, 
али без пуно рада нема резултата изнад 
просека. Ја говорим овде о победничким 
резултатима јер за мене није било важно 
учествовати него ми је било важно и да 
победим. Некад сам успео у томе, некад 
нисам. У кајак клуб Вутекс Чернок и ја смо 
прешли на наговор чувеног Матије Љубека 

Дубравко Станишић из такмичарских дана

Кајак клуб Борово (Станишић други с лева)
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и Милана Јањића где смо уз подршку таквих 
асова веома брзо нас двојица постали 
убедљиво најбољи у држави. Податак 
да смо другопласиране оставили шест 
секунди на петсто метара довољно говори 
о нашем успеху. 

Управо ову победу на државном 
првенству Станишић издваја као највећи 
успех иако има и низ других остварених 
резултата који су чак и прелазили границе 
тадашње државе. 

- У репрезентацији сам највише веслао 
двосед и четверац, седео сам први у чамцу 
јер сам имао највише експлозива. Од 
репрезентативних успеха издвојио бих 
регату у Паризу где смо били четврти. 
Ту су нијансе одлучивале, а прво место 
изгубили смо за свега три десетинке где су 
у питању били центиметри. Нисмо имали 
среће да извучемо то мало времена и да 
будемо на постољу. Тада је Матија Љубек 
рекао да смо претендетни за освајање 
Универзијаде, али касније нам је пала 
норма и ту смо били тек пети.

Имао је и понуде да наступа и за друге 
клубове, а након једне регате у Барију у 
Италији добио је позив да тамо весла и 
ради. 

- Нисам имао потребе да одем одавде 
где се тада релативно добро живело. Имао 
сам понуде и у Финској, али све је то било 
недовољно јер сам имао свој Дунав, своје 
кајакаше, светског првака поред себе и 
био сам срећан јер су такви људи красили 
моју прошлост. До олимпијаде никада 
нисам дошао јер кад имате асове попут 
Матије Љубека, Мирка Нишевића и Милана 
Јањића то је готово немогуће. Ми остали 
смо сви били близу, али недовољно за њих 
јер су они били светска класа и елита – 
напомиње Станишић. 

ОДНОС СА ЉУБЕКОМ

Кроз бављење овим спортом упознао 
је и бројне асове, људе које су освајали 
светска првенства, олимпијаде. Један од 
таквих је и већ поменути Матија Љубек 
са којим је Станишић имао изузетан однос. 

- Прилику да га упознам први пут сам 
имао када сам ишао на регату у Белишће, а 
то је било 1976. године, односно након што 
је освојио олимпијаду у Монтреалу. Тада сам 
му пришао и честитао на успеху и ту је почео 
наш контакт. После смо заједно тренирали, 
чак сам му био и спаринг партнер где сам 
имао прилику да научим доста од њега. 
Након тога он и Мирко Нишевић постали су 
светски прваци у кануу двоклеку. По мени 
он је један од наших највећих спортиста 
поготово ако узмете у обзир да су кајак и 
кану изузетно тешки спортови. 

Након активног бављења спортом, у нешто 

каснијим годинама почиње рекреативно 
да трчи, да би та рекреација с временом 
прешла и у неку озбиљнију димензију. 

- Почео сам да трчим са својим ученицима 
у излетишту Адица, касније је основан и 
атлетски клуб Маратон Вуковар. На крају 
смо отишли на европско првенство у 
кросу у Мантови, истина био сам ту као 
полурекреативац јер су тамо ипак били све 
сами професионалци. Касније сам истрчао 
маратон у времену од три сата и десет 
минута и по том времену сам и даље у АК 
Маратон други по резултату. То је било у 
Новом Саду, а такође трчао сам и у Београду 
и на другим маратонима и полумаратонима. 

Иако у шестој деценији живота Дубравко 
је још активан и у граду га често можемо 
видети како вози бицикл, док и даље машта 
да се опроба и у неким другим спортовима.

- Волео бих да се опробам у триатлону, 
али он је опасан, а ја имам доста година. 
Рекреативно возим бицикл, ауто не признајем 
поготово не за ове градске вожње. Стаза 
је богатство. 

Кроз бављење спортом и рад са децом, 
дружење са асовима светске класе, али и 
остваривање завидних резултата, схватио је 
да је управо спорт изузетно важан за свако 
друштво као и за формирање појединца 
као јединке у том друштву.

- Сваки спорт има одређену вредност 
и од непроцењиве је важности за одгој 
детета, касније човека. На крају крајева од 
непроцењиве је важности и за друштвену 
заједницу у којој живимо јер што више 
имамо спортиста мислим да смо и културно 
јачи – закључује Станишић кроз разговор 
о својој животној спортској причи. 

Срђан СЕКУЛИЋ

Станишић (први с лева) на победничком постољу

Матија Љубек, Станишић, Мирко Нишевић и др Хречковски
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ЖИВОТ, КУЛТУРА И СПОРТ У БОРОВУ ЗА ВРЕМЕ НДХ 1941/45
БАТИНО БОРОВО ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ (9)

Како се живело у Батином Борову у време окупације може се сазнати из неколико извора. Један је 
фабрички лист, а други су разне публикације у којима су објављене углавном мрвице. Књига др Кемала 
Хреље и Мартина Каминског Борово - југословенски комбинат гуме и обуће објављена 1971. године доноси 
о томе поглед прилично обојен тадашњом комунистичком реториком и визијом света тако да је веома 
тешко рећи колико је опис реалан и непристрасан и колико се дотиче живота обичних људи. Међутим, 
опис дешавања у култури и спорту на пример, веома се подудара са оним што се може ишчитати и из 
фабричког листа Ново Борово тако да оцена како су се „културно-просветна и спортска друштва далеко 
више бавила политиком него својим основним делатностима”, свакако стоји. Пише: Славко Бубало

Негде средином јула 1941. формирано је 
Хрватско певачко друштво „Томислав”, које 
је водио предратни хоровођа Певачког 

друштва „Радиша” Иван Гореншек. Сходно 
политици државе и репертоар се променио 
па је ово друштво на јавним наступима углавном 
певало националистичке и усташке буднице. 

„У нашим редовима мора се налазити сваки 
Хрват и Хрватица, који имају лијеп глас и који 
воле своју хрватску пјесму. Морамо ширити 
нашу пјесму, развесељавати све душе, храбрити 
све оне, којима лежи на срцу велебна изградња 
наше Независне Државе Хрватске. Наш рад 
мора пратити слободна и радосна хрватска 
пјесма. Стога ступите сви у редове Хрватског 
пјевачког друштва „Томислав”. За дом спремни!” 
- позивао је путем фабричког листа Привремени 
радни одбор.

Први јавни наступ „Томислава” био је на 
свечаном благослову заставе Хрватске усташке 
младежи и Хрватског радничког савеза у Борову. 
Тој усташкој свечаности присуствовао је и поглавни 
побочник и заповедник усташке младежи Иван 
Оршанић. Кума усташкој застави била је супруга 
Томислава Булата, Ксенија Булат.

„Свечана св. миса, која се одржавала на 

нашем Стадиону, преношена 
је по хрватској круговалној 
постаји Загреб. Многи гости 
на прослави такођер су се 
најласкавије изразили о 
успјесима 'Томислава'.”

На скупштини одржаној 
у новембру 1941. на чело 
друштва изабран је директор 
фабрике „Бата” Томислав 
Булат, за заменика Берислав 
Јеричевић, а за тајника Марко 
Малошевац. Хоровођа је био 
већ поменути Гореншек. На 
крају скупштине друштво је 
отпевало хрватску химну 
„Лијепа наша” и „Усташку 
химну”.

Боровски „сликоказ”, односно тон-кино „Бата” 
давао је филмске представе или сликописе, како 
су тада усташе називали филм. У тзв. предиграма 
приказивани су хрватски, немачки и италијански 
ратни журнали. Филмови су били углавном 
немачки, мађарски, италијански и понекад шпански. 
У ретким приликама даване су и позоришне 
представе. Ново Борово објавило је крајем 
новембра 1941. године како је фабричка управа 
закључила споразум са Хрватским државним 
казалиштем из Осијека гостовање у Борову и 
то два пута годишње.  Берислав Јеричевић је 
тада објавио да ће фабрика „Бата” у Борову 
изградити велику казалишну зграду у којој би 
било 1200 седишта и са покретном позорницом. 
То се, међутим, никада није остварило и остало 
је само на речима, а и гостовања ХДК из Осијека 
била су веома ретка.

Живот младих одвијао се на боровском корзоу 
који је тих ратних година премештен на главну 
боровску улицу. Ноћу, за топлијих дана, због 
замрачивања које се строго поштовало, млади 
су углавном боравили испре дкућа и дружили 
се, а одлазили су и на боровско купалиште 
које је било активно све до лета 1944. године 
када је власт купање на том месту забранила. 

МЕЂУ СПОРТИСТИМА НАЈАКТИВНИЈИ 
ФУДБАЛЕРИ И БОКСЕРИ

За време ендехазије спортски живот у Борову 
је све до јесени 1944. био жив и, могло би се рећи, 
врло активан јер је Борово ипак било далеко 
од свих фронтова. Нарочито су се истицали 
фудбалери, тенисери и боксери. За повереника 
целокупног спортског живота од стране фабричке 
управе именован је Мијо Јанковић, предратни 
Батин пилот и наставник летења. Јанковић је 
након оставке због казне од стране Осјечког 
ногометног подсавеза коју је Х.Ш.К. „Бата”зарадио 
због наступа „гркоизточњака” Благоја Станковића 
постао вођа тзв. Дружтвовног одјела.

Х.Ш.К. „Бата” такмичио се најпре у Осјечком 
ногометном подсавезу, а од краја 1941. био је 
у државној ногометној лиги НДХ. Тренер клуба 
од новембра 1941. године био је Франтишек 
Кожелух (1887−1969), чешки тренер који је у 
Борову остао све до 1948. године када се вратио 



ИЗВОР 289/ 23. 03.2022. 21

у свој родни град Праг. Х.Ш.К. „Бата” у то време 
имао је неколико врсних играча од којих су 
многи своју фудбалску каријеру наставили и у 
послератном Борову, као што су већ поменути 
Благоје Станковић, затим Никола Перлић, Јосип 
Кезди и Ахмед Турковић. Поред првенствених 
Х.Ш.К. „Бата” играо је и пријатељске утакмице 
али и тзв. утакмице „за помоћ”.

Пред крај 1941. године одржана је у Борову 
и прва приредба у боксу од оснивања НДХ. 
Било је то 15. новембра, а мечеви су одржани 
на другом спрату Друштвеног дома. У главној 
борби састали су се Кундер из Земуна и Заунер 
из Борова. Главна звезда боровског бокса тада 
је био Јосип Девчић и то у лакој категорији. 
Девчић је 1942. године наступио и на ратном 
првенству Европе у Бреслави у Немачкој. 
Првенство је одржано од 20. до 25 јануара, 
а на њему је учествовало 97 такмичара из 11 
земаља и то Немачке, Мађарске, Италије, НДХ, 
Данске, Финске, Холандије, Словачке, Шпаније, 
Шведске и Швајцарске. Боксери НДХ испали су 
већ у првом колу, а пораз је доживео и Девчић. 
Након Другог светског рата резултате постигнуте 
на овом првенству Аматерска интернационална 
Боксерска асоцијација (АИБА) је поништила.

Мечеви се у наредном периоду одржавају 
све редовније и то у Друштвеном дому али 
и на боровском стадиону. Боровски боксер, 
иначе Трогиранин, Бруно Мекић постао је 
пред крај 1942. године апсолутни првак НДХ у 
лакој категорији. На избору најбољег спортисте 
НДХ одржаном у марту 1944. боровски боксер 
Мирко Дековић нашао се на 14. месту листе 
најпознатијих, на 16. месту листе најпопуларнијих 
и на 11. месту листе највреднијих спортиста 

НДХ.У својим редовима Борово 
је тада имало репрезентативца 
НДХ Фердинанда Матића и једно 
време Јосипа Суботника, који је 
такође био првак државе. За 
боровског „Бату” у време НДХ 
боксали су и Златко Хрбић, Иван 
Хладни, Вељко Кениг, Боно Бојић, 
Јосип Заунер, Мирко Буковчак, 
Ратко Зврко, Звонко Вукелић и др.

Поред фудбала, бокса и 
тениса у ратном Борову играли 
су се и стони тенис, и хазена, 
а било је и гимнастичара и 
атлетичара. Одржаване су и 
радничке спортске игре на којима 
су организована такмичења у 
фудбалу, одбојци, бициклизму, 
трчању и шаху.

Током рата у Батином насељу 
деловала је и пилотска школа 
НДХ. Обука пилота НДХ у Борову 
почела је када су партизани 28. 
маја 1943. године запалили школу 

у Светој Недељи недалеко од Загреба. Преостале 
једрилице пренесене су у Зракопловну ђачку 
пуковнију у Петроварадин, а нови курсеви за 
једриличаре и наставнике настављени су у 1. 
пилотској школи у Борову све до њеног распуштања. 

Све време њеног трајања заповедник школе 
био је пуковник Леонид Иванович Бајдак, бивши 
официр Ратног ваздухопловства Краљевине 

Југославије, пореклом Рус. Бајдак је у једној 
авионској несрећи изгубио око и није био способан 
за вршење борбених задатака. Школа је у Борову 
радила све до 8. септембра 1944. године када је 
због близине фронта обука у њој обустављена. 
Ученици су упућени у 1. падобранску ловачку 
бојну у Загребу, а авиони се распоређују по 
другим аеродромима у НДХ. Према доступним 
подацима школу у Борову завршило је 95 официра 
и подофицира. У јесен 1944. године део пилота 
из ове школе је пребегао у ваздухопловство 
Народноослободилачке војске Југославије.

Извори:
- Dr Kemal Hrelja i Martin Kaminski, Borovo - 

jugoslovenski kombinat gume i obuće, Slavonski 
Brod 1971, str. 206.

- „Hrvati i Hrvatice”, Novo Borovo - Borovo, 
br. 3, 1.08.1941, str. 4.

- „Prvi nastup Hrvatskog pjev. društva Tomislav”, 
Novo Borovo - Borovo, broj 9, 12.09.1941, str. 1.

- „Svečana skupština Hrvatskog pjevačkog i 
glazbenog društva 'Tomislav' u Borovu”,  Novo 
Borovo - Borovo, broj 14, 23.11.1941, str. 4.

- „Osigurano gostovanje Hrvatskog državnog 
kazališta iz Osijeka u Borovu”, Novo Borovo - Borovo,  
broj 18, 27.11.1941, str. 1.

- Danijel Frka, Josip Novak, Siniša Pogačić 
- Zrakoplovstvo NDH 1941-1945, Zagreb, 1998, 
str. 217.

- Danijel Frka, Josip Novak, Siniša Pogačić 
- Zrakoplovstvo NDH 1941-1945, Zagreb, 1998, 
str. 228.

РУС АНТИБОЉШЕВИК

Леонид Иванович Бајдак (1894−1970) 
био је официр руске царске армије, 
а потом и војни пилот. Завршио је 

школу у Чугујеву 1917. године. Након 
Октобарске револуције и грађанског 
рата Бајдак је остао веран убијеном цару 
Николају II Романову. против бољшевика 
се борио као припадник Руске војске у 
Северној армији под командом генерала 
Јевгенија Милера. Због доброг држања и 
показаног јунаштва у тим борбама, Врховни 
командант Руске војске адмирал Kолчак 
га је наградио орденом Светог Ђорђа 
−  једним од последњих царских војних 
одликовања. На јужном фронту поручник 
Бајдак је изводио успешне борбене летове 
током 1920. године, због чега је награђен 
орденом Светог Николе Чудотворца 2. 
реда — белогардијским одликовањем. 
Након пораза од стране Црвене армије 
Kраљ Александар Kарађорђевић је 1921. 
позвао руске војне и цивилне избеглице 
да се населе у Kраљевину Срба, Хрвата 
и Словенаца. Поручник Бајдак је ступио у 
Војно ваздухопловство, прво као механичар, 
а потом и као војни пилот. Од јесени 1940. 
био је командант 5. пука стационираног на 
нишком аеродрому. Након капитулације 

Југославије придружио се редовима руског 
заштитног корпуса. Након рата, побегао је 
у САД, где је и умро 16. септембра 1970.
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Одбор зa признања ЗВО-a позива:

1. грађане ( група од најмање 3 лица), 
2. правнa лица,
3. чланове Скупштине ЗВО-а  
да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а за 2022. годину.

1. За ПЛАКЕТУ ЗВО
Плакета ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног 

јачања српске етничке заједнице.
Плакета ЗВО биће додељена за изузетна достигнућа у области:
• науке, образовања, културе и спорта
• друштвеног развоја
• економског напретка

Плакета ЗВО се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.
Плакета ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе или делују на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике 

Србије и српске дијаспоре.

2. За ПОВЕЉУ ЗВО
Повеља ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за допринос очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске 

етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина Вуковар.
Повеља ЗВО биће додељена за посебан допринос и развој у области:
• економије-привреде
• образовања, културе и спорта
• за свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору деловања ЗВО-а.

Повеља ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе и делују на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике 
Србије и српске дијаспоре. 

Предлози за признања ЗВО-а треба да садрже:
- биографију кандидата с детаљним образложењем заслуга и разлога због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
- податке о статусу правног лица, области деловања те образложење постигнутих резултата због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
- врсту признања за које се предлаже појединац или правно лице,
- документацију која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике и јавне оцене струке, такмичарски резултати 

и слично. 

Признања ће бити додељена на свечаности поводом Дана Заједничког већа општина Вуковар, 23. маја.

Предлози се могу подносити до 7. априла 2022. године на е-мејл sekretar@zvo.hr, личним доласком у ЗВО или поштанским путем на адресу:

 Заједничко веће општина Вуковар
 Е. Кватерника 1 
 32000 Вуковар

са назнаком „За доделу признања ЗВО“

У складу с одредбама Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у вези с обрадом 
личних података и слободног кретања таквих података, сви документи достављени на Јавни позив за подношење предлога за признања ЗВО 
послани су слободном вољом кандидата/ткиња те се сматра да је кандидат /ткиња дао приволу за обраду свих података, а који ће се обрађивати 
искључиво у сврху провођења поступка Јавног позива.

У Вуковару, 17.3.2022. године
Председник Одборa за признања ЗВО

Милица Стојановић, проф.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
ЗА ПРИЗНАЊА ЗВО-а ЗА 2022. ГОДИНУ
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ЛЕГЕНДЕ СРПСКЕ РОК МУЗИКЕ

ЕКАТАРИНА ВЕЛИКА (ЕКВ) - БЕОГРАД

Након распада групе Шарло Акробата певач 
Милан Младеновић, гитариста Драгомир „Гаги“ 
Михајловић, басиста Шваба Радомировић и 

бубњар Душан Дејановић основали су 1982. године у 
Београду бенд Катарина II. Назив је потекао од имена 
Михајловићеве неузвраћене љубави чије име је било 
Катарина. Током исте године бенду се придружила 
клавијатуристкиња Маргита „Маги“ Стефановић. 
Радомировић убрзо потом прелази у „Ду Ду А“, а 
Душан Дејановић у Дисциплину кичме, те бубњеве 
једно време свира Бранко „Манго“ Куштрин. Почетком 
1983. на место бубњара долази Ивица „Вд“ Вдовић, 
бивши бубњар Шарла акробате, а место басисте 
преузима Бојан Печар, чиме је формирана коначна 
ритам секција бенда. Коначна и последња постава 
групе - Младеновић, Михаиловић, Стефановић, Печар 
и Вдовић 1983. започиње рад на свом деби албуму 
под називом Катарина II. 

Албум је изашао 1984. гопдине а већину текстова 
написао је Младеновић и у већини песама група успешно 
повезује Младеновићево песништво са енергичним 
звуком новог таласа. Албум није постигао комерцијални 
успех углавном због уметничког концепта коме је 
недостајала комерцијална пријемчивост.

Убрзо након изласка албума, бенд проживљава нову 
промену састава због неслагања између Младеновића 
и Михајловића. Михајловић убрзо долази и у сукоб 
са законом и одлази у затвор, а након изласка му је 
саопштено да више није члан бенда. Како је он тврдио 
да има ауторска права на име Катарина II, бенд је био 
присиљен да одабере нови назив. Преостали чланови 
бирају ново име Екатарина Велика, касније скраћено 
на ЕКВ, и под тим именом раде до краја каријере.

Убрзо, због проблема са дрогом и болести, и 
бубњар Вдовић одлази из бенда и завршава у„Ду Ду 
А“. Заменио га је Иван Феце Фирчи. ЕКВ временом 
стиче све већи број поклоника и 1985. године 
издају други албум под називом Екатарина Велика. 
Албум је снимљен у загребачком студију SIM, са 
продуцентом Владимиром Смолецом, а на њему се 
као гости појављују Масимо Савић, као и Томо Ин 
Дер Мулен, гитариста састава Карлови Вари. Нови 
материјал је донео извесне промене у звуку будући 
да је у односу на претходни албум био приметно 
енергичнији. Албум је својим омотом, који је осмислио 
и дизајнирао Душан Герзић, показивао и одређене 
уметничке амбиције, јер приказује чланове бенда 
осликане у маниру индијанске обредне тетоваже.

Други албум је донео бенду прве праве хитове, 
„Очи боје меда“, „Tattoo“ и „Модро и зелено“.  Крајем 

1985. године Феце одлази на обавезно одслужење 
војног рока, а његова замена за бубњевима је Иван 
„Рака“ Ранковић.

До шире публике пробили су се својим трећим албумом 
„С' ветром уз лице“, изданим 1986. године који је имао 
звук с наглашеним клавијатурама. Рађају се хитови попут 
„Буди сам на улици“, „Као да је било некад“, „Ти си сав мој 
бол“ и „Новац у рукама“, али и поред тога критика га је 
примила прилично хладно и уз приговоре да звук албума 
превише подсећа на британску групу „Simple Minds“.

На концерту одржаном 2. новембра у загребачком 
клубу Кулушићу снимљен је њихов први живи албум који 
је издат почетком 1987. године. У пролеће исте године 
бенд напушта Иван Ранковић, а нови бубњар постаје 
Срђан „Жика“ Тодоровић. 

Свој последњи наступ бенд је имао у августу 1994. на 
фестивалу у Будви. Следећег дана Милан Младеновић је 
пребачен у болницу где је откривено да има рак панкреаса. 
Свега неколико месеци касније, 5. новембра 1994, 
Младеновић је умро у Београду у 37. години. Његовом 
смрћу, Екатарина Велика је престала да постоји. Бојан 
Печар умро је у Лондону од срчаног удара 13. октобра 1998, 
у 39. години, а Маргита Стефановић 18. септембра 2002. 
године у Београду, у 44. години живота, од сиде. Остали 
чланови бенда који су преминули су Ивица Вдовић 1992 
и Душан Дејановић 16. новембра У Београду, оба од сиде.

Данас многи овај бенд сматрају међу најутицајнијим, ако 
не и најутицајнијим бендом на простору бивше Југославије, 
а такође се сматра и једним од најважнијих бендова на 
југословенској рок сцени уопште. 
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Следећи 290. број Извора излази у среду 6. априла 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 1. априла 2022. на РТРС плус у 16:30, у 

суботу 2. априла 2022. на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 4. априла на РТВ 1 у 15:30

ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРАДА ВРБОВСКОГ И ОВЕ ГОДИНЕ НАСТАВЉА ФИНАНСИЈСКИ ДА ПОМАГЖЕ СПОРТСКА 
УДРУЖЕЊА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА

ФИНАНСИЈСКА ИНЕКЦИЈА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ ГОРСКОГ КОТАРА
Фудбалски клубови Жељезничар из 

Моравица и  Гомирје добили су помоћ 
у износу од по 3.000, куна, док су 

куглачки клубови Жељезничар из Моравица 
и Гомирје добили сваки по 1.000 куна. На 
састанку који је организован поводом доделе 
средстава присуствовали су председник Већа 
Милан Вукелић заједно са потпредседником 
Већа Миладином Вукелићем и жупанијским 
већником СДСС-а Дејаном Јакшићем те 
председници фудбалских клубова Жељезничар 
из Моравица Невен Мусулин и Гомирје Дражен 
Стојановић, Куглачког клуба Гомирје Никола 
Вигњевић као и секретар Куглачког клуба 
Жељезничар из Моравица Јован Трбовић. 

Представници клубова имали су прилику 
да представе сложене околности у којима 
наведени клубови свакодневно раде као 
и планове рада у наредном периоду те 
су изразили захвалност на додељеним 
средствима, као и свој осталој помоћи коју 
им Веће пружа.

- Већа српске националне мањине Града 
Врбовског и ове године наставља са доделом 
средстава како је то чинило и прошле и 
претпрошле године. Важно нам је да помажемо 
и потичемо наше спортске колективе да 
наставе са квалитетним радом, посебно 
када је реч о младима. Имамо квалитетне 
спортске клубове које воде марљиви и 

поштени људи који несебично и волонтерски 
улажу велики труд да они опстану. Због 
тога је обезбеђивање финансијских услова 
важан предуслов опстанка спорта на нашем 
подручју – каже је председник Већа српске 
националне мањине Града Врбовског Милан 
Вукелић.

Истакао је Вукелић и помоћ српских 
институција из Хрватске када је у питању 

домена спорта.
- Уз финансијску помоћ Српског народног 

већа сваке године осигуравамо ова, али и 
додатна средства за улагање у развој спорта 
и спортске инфраструктуре која остаје на 
корист целокупној заједници. Свесни смо 
чињенице да спорт и данас, као и некада 
окупља највише људи од свих активности у 
нашој заједници и зато су спортски клубови 
њен важан део те заслужују равноправност 
и већу финансијску помоћ него је тренутна, 
пре свега од Града Врбовског, како би могли 
квалитетно да организују све активности и 
такмичења – рекао је Вукелић.

Почетком ове године Фудбалски 
клуб Жељезничар из Моравица уз помоћ 
председника Месног одбора Моравице 
Милана Мамуле од Фудбалског клуба 
Ријека добио је донацију од 10 лопти за 
одигравање такмичарских утакмица. Мамула 
је похвалио ФК Ријеку на брзом одговору и 
помоћи која значи пуно за овај клуб. Донацију 
је председник месног одбора Моравице 
предао у просторијама ФК Жељезничар 
Моравице председнику клуба Невену Мусулину 
и зажелео свим играчима Жељезничара пуно 
среће и успеха у наставку сезоне.

Д.B.


