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ОПШТИНА ТОВАРНИК ОБЕЋАЛА ПОМОЋ 
ЗА ОБНОВУ ОБЈЕКАТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА СРБЕ

ПРЕДСТАВНИЦИ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА ВУКОВАРСКО - СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ ТОВАРНИК И 
РАЗГОВАРАЛИ О ПОТРЕБАМА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ

Како би се упознали са стањем, 
положајем и потребама припадника 
српске заједнице која живи у општини 

Товарник представници српске заједнице 
са подручја Вуковарско – сремске жупаније 
посетили су ову сремску општину на самом 
истоку Републике Хрватске. Делегација 
српске заједнице, предвођена замеником 
жупана Срђаном Јеремићем, разговарала 
је са начелником општине Товарник 
Анђелком Доброчинцем којем је ово 
први начелнички мандат.

На подручју ове општине живи 
малобројна српска заједница чије 
интересе заступају већница СДСС-а у 
општинском већу Јованка Седлић те 
председница Већа српске националне 
мањине општине Товарник Љубица Хинић 
које су такође присуствовале састанку. 
Према њиховим речима циљ је у просторе 
тоалета код новоизграђене капеле на 
православном гробљу довести воду и 
струју на примерен начин јер је тренутно 
за ту намену предвиђен агрегат који је 
постављен у ранијем периоду. Такође, 
потребно је асфалтирати сам простор 

уз гробље и направити паркиралиште 
за аутомобиле. Представнице српске 
заједнице из Товарника нагласиле су 
нужност завршетка санације православне 
цркве и новоизграђеног црквеног дома 
у самом месту који се у тренутном стању 
не може ставити у функцију.

Начелник Доброчинац је изразио 
потпуно разумевање и подршку за све 
наведено и обећао подршку у реализацији 
наведених радова. Нагласио је и да ће 
општина обезбедити средства за рад 
мањинског већа.

– Имамо одређена средства за санацију 
верских објеката која нису велика у овом 
тренутку међутим данас смо кроз разговор 
истакли да ћемо у будућности направити 
озбиљније планове како би све ове објекте 
обновили. Намера општине је да имамо 
визуру нашег центра онако како заслужује. 
Желимо да то буду репрезентативни 
објекти, а не недовршене рушевине – 
рекао је након састанка начелник.

Заменик жупана Срђан Јеремић 
изразио је задовољство разговором 
и постигнутим степеном разумевања 

начелника општине за потребе српске 
мањинске заједнице. Понудио је помоћ и 
ангажман жупаније у реализацији неких 
од наведених активности. Председник и 
секретар Већа српске националне мањине 
ВСЖ Светислав Микеревић и Душан Латас 
указали су на улогу жупанијског већа 
као координатора рада општинских и 
градских већа српске националне мањине 
на подручју ВСЖ те упознали начелника 
са могућностима кориштења средстава за 
капиталне донације које су на располагању 
српским ЗВО-у и СНВ-у.

Јеремић је указао на могућности 
повезивања ове пограничне општине 
са општинама из Републике Србије са 
циљем кориштења средстава намењених 
пројектима прекограничне сарадње. 
У том контексту, договорено је да ће 
заменик жупана Срђан Јеремић и начелник 
општине Товарник Анђелко Доброчинац 
посетити суседну општину Шид како би се 
разговарало о потенцијалима међусобне 
сарадње и повезивања.

Извор
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У ВУКОВАРУ ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА СРПСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА, НЕДАВНО ОБНОВЉЕНЕ И РЕОРГАНИЗОВАНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ

СДФ СЕ ОКРЕЋЕ ПРЕМА МЛАДИМА 
И ЖЕНАМА ИЗ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Основан 1991. године са циљем спречавања 
ратног конфликта и ублажавања његових 
последица Српски демократски форум 

једна је од најзначајнијих невладних организација 
Срба из Хрватске. У годинама након рата СДФ 
је радио на обнови и повратку избеглица и 
представљао једну од кључних институција 
Срба да би претходних десетак година запао 
у финансијске проблеме и све до прошле 
године био скоро пред гашењем а онда је 
на 30. годишњицу постојања реорганизован. 
Редовна 32. скупштина СДФ-а одржана је 2. 
априла у Српском дому у Вуковару уз присуство 
делегата ове организације из читаве Хрватске.

- Имамо више од 100 чланова у шест 
огранака из западне Славоније, централне 
Хрватске, Баније и Кордуна, Лике и Далмације, 
Приморја и Горског котара те Подунавља. Реч је 
о претежно млађој популацији Срба из Хрватске, 
доминантно висиокообразованих људи. У ових 
мало мање од годину дана прошли смо кроз 
различите фазе реорганизације, од избора новог 
руководства и кадрова до измена унутрашњих 
аката. Сада нам следи онај важнији део, а то 
је наш програм и активности по којима ћемо у 
будућности бити препознатљиви – каже извршни 
директор СДФ-а Јован Влаовић.

На скупштини су изгласани акти од важности 
за СДФ међу којима и нови Статут, а председница 
Јелена Несторовић поднела је скупштини 
извештај о досадашњем раду. 

- Најбитније је да смо обновили организацију, 
решили све дугове и успоставили СДФ у складу 
са законом. Био је то велики посао који смо 
изнели уз помоћ других српских организација. 
Друга важна ствар је да смо за ово време 
тражили оно шта ће бити програмски смер 
нашег деловања. Сви програми које данас 
српске организације проводе зачети су у 
време када је СДФ био најстарија и једина 
организација. Те организације су временом 
јачале и у потпуности преузеле те програме 
па није било коректно да се бавимо истим 
пословима. Због тога смо се усагласили да смер 
нашег будућег деловања буде окренут ка деци 
и младим људима те женама као популацијама 
које су нашој заједници изузетно важне, а 
раније у тим правцима није било систематичног 
деловања – говори Јелена Несторовић. 

Седница у недавно обновљеном Српском 
дому у Вуковару одржана је уз присуство 
многобројнијх гостију из политичког, верског 
и друштвеног живота Срба из Хрватске, а 
скупштини су се обратили директор Српског 
дома Небојша Видовић, директор Владине 
Канцеларије за људска и мањинска права Ален 
Тахири, саборска заступница СДСС-а Драгана 
Јецков, председник главне Скупштине СДСС-а 
Војислав Станимировић, те председник СНВ-а 
и СДСС-а Милорад Пуповац који је пре више од 
три деценије био и међу оснивачима СДФ-а. 

- СДФ је обновљен зато да би се младе 

снаге Срба у Хрватској приближиле јавним 
пословима и пословима од народног интереса и 
како би био мрестилиште за нове генерације у 
пословима свих наших организација, нестраначких 
и страначких. Када је 1991. године СДФ настао 
у интересу је био мир. Видимо да се ситуација 
у свету нажалост компликује и опет ће нам 
у интересу бити мир. Осим бриге о мирном 
животу са људима у овој земљи и региону, 
СДФ има амбицију да младе људе, а посебно 
у градовима, ослободи од страха да буду то 
што јесу, да се укључе у програме различите 
врсте који ће бити добри за њих и добри за 
оне са којима живе. Тако ми то видимо, а на 
скупштини и руководству СДФ-а је да те циљеве 
прецизније дефинише како би постигли ствари 
које су од интереса за заједницу – сматра 
Милорад Пуповац. 

Чланство СДФ-а окупља највише младе 
образоване припаднике српске заједнице међу 
којима су бројни функционери, начелници, 
заменици начелника и заменици жупана. Поред 
реорганизације и плана рада у будућности, СДФ 
се у претходном периоду бавио организовањем 
радних и хуманитарних акција, а у оквиру 
организације покренут је и часопис Нада који је 
усмерен на теме младих, науке, екологије и на 
особе из српске и других мањинских заједница 
које на различите начине доприносе друштву. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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ОДРЖАНИ ИЗБОРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НОВИ-СТАРИ ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ

У недељу, 3. априла, у Србији су одржани 
председнички, парламентарни и локални 
избори у појединим градовима и општинама. 

Након одржаних избора и пребројавања 
гласова убедљиву победу на председничким 
изборима однео је актуелни председник Србије 
Александар Вучић који је по прелиминарним 
резултатима и обрађених нешто више од 95 одсто 
бирачких места Републичке изборне комисије 
(до момента закључивања овог броја Извора) 
освојио 58,59 одсто гласова (2.157.000 гласова 
изашлих бирача). На другом месту по броју 
освојених гласова нашао се Здравко Понош са 
18,32 одсто подршке изашлих бирача, а потом 
следе Милош Јовановић (5,97), Бошко Обрадовић 
(4,38), Милица Ђурђевић Стаменковски (4,25), 
Биљана Стојковић (3,25), Бранка Стаменковић 
(2) и Миша Вацић (0,87). 

-  Србија ће морати да се определи како и на 
који начин ће у будућности. Што се тиче странке 
коју водим, немам сумње да ће се разговарати 
са свим политичким факторима јер нас чекају 
не лака времена – нагласио је између осталог 
Вучић у свом обраћању током изборне ноћи.

У Скупштину Републике Србије ушло је 11 
листа од чега су четири мањинске. Највише 
посланика, њих 120, имаће листа окупљена 
око Српске напредне стране, док ће 38 места 
имати листа Уједињени за победу Србије. 
Коалиција Социјалистичке партије Србије и 
Јединствене Србије имаће 32 посланика, а 
коалиција НАДА окупљена око Демократске 
странке Србије 12 посланика. По десет мандата 
имаће коалиција Двери и ПОКС као и Заветници, 
док ће од мањинских листа бити заступљене 
странке Савез војвођанских Мађара (6), Странка 
слободе и правде (3), Заједно за Војводину (2) 

и Странка демократске акције (2). 

БИРАЧКА МЕСТА ОТВОРЕНА И У ХРВАТСКОЈ

Држављани Републике Србије имали су 
могућност да гласају и у Хрватској. Три бирачка 
места била су отворена у Амбасади Републике 
Србије у Загребу те у Генералним конзулатима у 
Вуковару и Ријеци. 

Највећи број пријављених гласача и уједно 
највећа излазност забележена је на бирачком месту 
у Генералном конзулату у Вуковару где је било 
пријављено укупно 310 гласача. Од овог броја на 
изборе је изашло њих 255 од чега је Александар 
Вучић добио највећу подршку, односно 234 гласа. 
Поред Вучића још само три кандидата добила су 
гласове у Вуковару: Здравко Понош (11), Милица 
Ђурђевић Стаменковски (4) и Милош Јовановић (2) 

док су четири листића била неважећа. 
На парламентарној листи највећу подршку 

добиле су странке окупљене око СНС-а (202), потом 
следе СПС-ЈС (21), Српска радикална странка (10), 
УЗПС (7), Двери-ПОКС (3), Заветници (3) и по један 
глас коалиција НАДА и Заједно за Војводину. 

- Презадовољан сам са одазивом бирача 
овде на бирачком месту у Генералном конзулату 
у Вуковару и са људима који су по лошем времену 
нашли воље, снаге и жеље да дођу да гласају и да 
обаве своје грађанско право. Изласност је била 82 
одсто што је изнад просека гледајући излазност у 
Републици Србији. Овим путем желим свима да се 
захвалим на одазиву поготово ако узмете у обзир 
чињеницу да је било 150 изашлих гласача више на 
овом бирачком месту у односу на прошле изборе 
који су одржани – истакао је Генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар Накић.

На председничким изборима Александар Вучић 
добио је највећу подршку и на бирачким местима 
у Загребу и у Ријеци. У Загребу је добио 72 гласа, 
а у Ријеци 27. Од осталих кандидата у Ријеци је 
гласове добио једино још Здравко Понош (8), 
док је у Загребу исти кандидат добио 43 гласа, 
а гласове бирача добили су још и М. Ђурђевић 
Стаменковски (5), Б. Стојковић (4), М. Јовановић 
(3) и Б. Стаменковић два гласа. 

На парламентарним изборима СНС је у Ријеци 
добио 22 гласа, док су по три гласа добиле листе 
УЗПС, Морамо и Ајмо људи. Од 130 изашлих гласача 
у Загребу њих 72 гласали су за листу окупљену 
око Српске напредне странке. Листа УЗПС добила 
је 43 гласа, а остале листе добиле су једноцифрен 
број гласова: Заветници (5), Морамо (4), Нада (3) 
и Суверенисти два добијена гласа.

Срђан СЕКУЛИЋ

Са бирачког места у Генералном конзулату у Вуковару
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ЗВО ДОДЕЛИО ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ И ОСЈЕЧКО-
БАРАЊСКЕ ЖУПАНИЈЕ

УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ ЗНАЧАЈНА 
ЗА ЖИВОТ И ОЧУВАЊЕ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У Заједничком већу општина 4. априла потписани 

су уговори о додели финансијских средстава за 
капиталне донације намењене унапређењу права 

припадника српске националне мањине те заштите и 
потицању њиховог културног, националног, језичног 
и верског идентитета. Јавни конкурс ове намене 
ЗВО је расписао у фебруару, а на основу уговора са 
Канцеларијом за људска права и права националних 
мањина Владе Републике Хрватске. Право на пријаву 
имале су јединице локалних самоуправа и Већа српске 
националне мањине са подручја Вуковарско-сремске 
и Осјечко-барањске жупаније. Средства у износу од 
1.735.000 куна одобрена су за финансирање пројеката 
13 подносилаца који су задовољили услове овог 
конкурса. Уговоре о додели средстава потписали су 
у скупштини Заједничког већа општина председник 
Дејан Дракулић и представници општина Ердут, Борово, 
Маркушица, Негославци, Шодоловци те Већа српске 
националне мањине Вуковарско-сремске жупаније, 
општина Тординци, Трпиња, Кнежеви Виногради и 
Дарда те градска мањинска већа Вуковара, Винковaца 
и Белог Манастира.

- Ово су капиталне инвестиције ЗВО-а по 
ребалансу три из прошле године. Реч је о важним 
и интересантним пројектима и задовољство нам је 
да је толики број пријављених и да је било довољно 
средстава да се исфинансирају сви пројекти. Оно 
што је изузетно важно је сарадња у циљу успешног 
спровођења капиталних инвестиција. Заједно смо 
са потенцијалним кандидатима комуницирали и 
припремали их у сарадњи са Канцеларијом за људска 
права и права националних мањина за успешно 
подношење пројеката. У смислу прихватљивих 
и неприхватљивих пројеката планирамо да и у 
будућности радимо на едукацијама и информисању 
представника мањинских већа о могућностима и 
правилима подношења оваквих пројеката – рекао 
је председник ЗВО-а Дејан Дракулић.

Д И Р Е КТА Н У Т И Ц А Ј  Н А П О Б О Љ Ш А Њ Е 
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 
У КОЈИМА ЖИВЕ СРБИ

Потписивању уговора о додели средства за 
капиталне пројекте присуствовала је и саборска 
заступница СДСС-а и потпредседница СНВ-а Драгана 
Јецков која је истакла значај улагања у средине у 
којима живе Срби и то без обзира на њихову бројност.

- Капиталне инвестиције Заједничког већа општина 
и Српског народног већа имају директан утицај на 
побољшање инфраструктуре у локалним самоуправама 

у којима на подручју источне Славоније, Барање 
и западног Срема живе Срби. Све то је у склопу 
оперативног програма Владе Републике Хрватске за 
подручја насељена националним мањинама. Ово данас 
је још један од израза бриге за српску заједницу. То 
је брига која траје кроз цео наш мандат, а не само 
на почетку или крају и у оним срединама где живи 
мали број припадника наше заједнице, односно брига 
без обзира на бројност. Свака заједница заслужује 
да има простор за своје активности и окупљања те 
да на прави начин буде укључена у друштвени и 
политички живот како унутар српске заједнице тако 
и свеобухватно у Републици Хрватској – изјавила 
је Драгана Јецков.

Финансијска средства додељују се за капиталне 
пројекте који имају за циљ повећање и очување 
вредности имовине, улагања у земљишта, грађевине 
и другу дуготрајну имовину као што су куповина или 
изградња, доградња, реконструкција или адаптација, 
енергетска обнова, уређење и опремање те одржавање 
друштвених домова, спортских клубова, културних 
центара, етно кућа и других сличних објеката у којим 
организирано делују припадници српске националне 
мањине. 

Општини Ердут је за обнову друштвених домова 
у Бијелом Брду и Даљу додељено 200.000 куна те је 
омогућен наставак већ започетих радова. Предност 
овакве сарадње и модела финансирања истакао је 
начелник ове локалне самоуправе Југослав Весић.

- На конкурс ЗВО-а пријавили смо пројекат уређења 
друштвених домова. Уредили смо Дом културе у 
Даљу и сада смо започели са уређењем у Бијелом 
Брду где смо одрадили прву фазу и овим средствима 
планирамо да кренемо у другу фазу уређења. Надамо 
се, како је најављено, и трећем конкурсу и да ћемо 
и ту успешно да пријавимо пројекат те да започети 

посао уређења домова на подручју наше општине 
завршимо. Ово за нашу заједницу има велики значај, 
првенствено јер после дуго година Заједничко веће 
општина може да финансира капиталне пројекте у 
сарадњи са саборским заступницима СДСС-а и СНВ-
ом односно дошли смо до тога да можемо са нашим 
институцијама да радимо овако велике пројекте – 
закључио је начелник општине Ердут Југослав Весић.

Општина Борово улаже у енергетску ефикасност 
Дечијег вртића „Златокоса“ те је за потребе адаптације 
одобрено 200.000 куна.

- Уредићемо простор вртића Златокоса у циљу 
повећања енергетске ефикасности зграде тачније 
спортске сале дечијег вртића. Поставићемо савремене 
уређаје за измењивање ваздуха и одговарајући 
плафон. То је оно што недостаје како би ова сала 
била у потпуности реконструисана и служила деци, 
али и другим удружењима грађана која користе овај 
простор за своје активности – рекао је начелник 
општине Борово Зоран Баћановић.

Веће српске националне мањине Вуковарско 
–сремске жупаније добијена средства у износу од 
243.766 куна уложиће у стварање и уређење простора 
који ће омогућити још активнији рад и повезивање 
удружења са подручја општине Трпиња.

- Ово је други конкурс на који смо се пријавили, 
у првом смо обезбедили средства за куповину куће 
у Боботи, а за потребе удружења грађана. Овај пут 
смо то исто планирали у Трпињи како би тај објекат 
служио за потребе свих удружења на подручју 
општине. Такође, на подручју ове општине ЗВО је 
доделио и средства општинском мањинском већу 
за потребе опремања просторија Фудбалског клуба 
Слога Пачетин – рекао је председник жупанијског 
ВСНМ Светислав Микеревић.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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ИНТЕРВЈУ СА НЕДАВНО ИЗАБРАНИМ ЗАСТУПНИКОМ У ЗАГРЕБАЧКОЈ ГРАДСКОЈ СКУПШТИНИ НИКОЛОМ ВУКОБРАТОВИЋЕМ

„МЛАДИМ ЉУДИМА ЈЕ И ДАЉЕ ТЕШКО ДА БУДУ СРБИ“

Kада и зашто сте почели да се активније 
бавите политиком?

- У СНВ и друге институције заједнице 
сам се укључио примарно јер сам био револтиран 
атмосфером која је владала доласком на власт 
Томислава Карамарка па чак можда и нешто 
раније када су кренули антићирилични протести. 
Осим што смо били Срби, све до тада ни ја, ни 
нико из моје фамилије није био нешто посебно 
укључен у заједницу. Одрастао сам у Крижевцима 
где је српска заједница мала и није била нешто 
посебно активна. Тада креће и мој покушај да 
се из новинарства, којим сам се тада бавио, 
почнем активније бавити и заједницом. То је 
дакле било подстакнуто атмосфером и револтом 
јер, уместо да се неке ствари нормализују и 
да бити Србин у Хрватској постане све лакше, 
заправо то је постајало све теже. То место 
у загребачкој Градској скупштини је дошло 
као неки логичан наставак иако раније нисам 
планирао да ћу се у животу бавити политиком. 

Већ неколико месеци сте члан загребачке 
Скупштине. Какви су утисци?

- Треба пре свега рећи да су на прошлим 
локалним изборима многе странке користиле 
Србе у својој кампањи, односно помињали 
су Србе као проблем у друштву иако на тим 
изборима није било српских кандидата. Та 
ситуација је изазвала велики револт у заједници, 
а нама се на допунским изборима указала 
прилика да изаберемо свог кандидата који ће 
одговорити на те нападе. Желимо да својим 
деловањем указујемо на то да у Загребу живе 
и Срби и да могу јавно и слободно да истичу 
свој идентитет без да их неко због тога напада 
и прозива. Што се тиче Града Загреба овде се 
драматично променила власт, а наш најважнији 
задатак је да та промена не оштети заједницу 
у било којем смислу.

Утисак је да су представници српске, али 
и других националних мањина имали добар 
однос са бившим градоначелником Миланом 
Бандићем.

- Нема ту неких тајни. Прошла власт је 
настојала имати што бољи однос са мањинским 
заједницама. Загреб је таква средина и има 

бројну бошњачку, ромску и албанску заједницу, 
а ту смо и ми којих је према попису из 2011. 
године било око 2,2 одсто. Ова власт је дошла 
као жестока опозиција пријашњој власти, а из 
мањинске перспективе требало је осигурати да 
се тај конфликт не одрази на положај мањина. 
Треба, дакле, не само одржати континуитет 
доброг односа, него тај однос даље развијати 
у бољим смеровима.

Као једини представник Срба у Скупштини 
данас нисте у власти, али како оцењујете однос 
новог градоначелника и нове структуре према 
заједници?

- Прво и најважније што бих издвојио је 
начин на који је градска власт приступила 
комеморацији за породицу Зец. Случај породице 
Зец није наравно једини такав случај из рата, 
али је у Загребу веома важан због околности 
које су до тога довеле и јако бруталног начина 
на који се то догодило. Тај случај је напросто 
постао симбол прећутаних злочина над Србима 
и овога пута је локална власт прилично отворено 
и ангажовано учествовала у комеморацији. 

Након октобарских допунских локалних избора Никола Вукобратовић (СДСС) постао је заступник у загребачкој 
Градској скупштини и на тај начин постао први непосредно изабрани Србин у највишем представничком 
телу главног града. Вукобратовић је рођен 1985. године у Копривници, а одрастао је у Крижевцима до 
доласка на студије у Загреб. Овај дипломирани професор историје ради у Архиву Срба Српског народног 
вијећа, а радио је и као новинар у бројним часописима и порталима. Својевремено је био главни уредник 
хрватског издања Ле Монд дипломатика, а последњих неколико година ангажовао се и политички. Са 
њим смо разговарали о томе зашто је почео да се бави политиком и какав је положај Срба у Загребу.
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То је показало до које мере је власт спремна 
причати о потиснутим и неугодним ситуацијама. 
Сматрам да је тај гест био храбар јер је код 
многих непопуларан. Упркос томе власт је 
схватила да је то нешто што треба направити 
и важно је да истакнемо да то није био неки 
њихов уступак нама већ су они то доживели 
као своју обавезу. То наравно није једини 
догађај где је нова власт показала добру вољу 
према Србима, али је био изузетно важан. 
Поред тога и заменик градоначелника Лука 
Корлает је био у Просвјети и обишао је наше 
институције. Ту смо разговарали и о будућој 
сарадњи и могу слободно да кажем да је 
било пуно контаката и позитивних гестова 
са њихове стране. Тренутно разговарамо о 
моделима финансирања мањинских већа и 
начинима на којима ће то финансирање бити 
транспарентније, а програми квалитетнији.

Како генерално гледате на положај Срба 
у Загребу? 

- Загреб има проблем као и неки други 
већи градови. Овде је огроман друштвени 
притисак према Србима па су они најчешће у 
мимикрији, односно на неки начин скривају 
или негирају свој идентитет. То се ради на 
различите начине. Графити против Срба се налазе 
у сваком градском насељу и то је уобичајена и 
свакодневна појава. Нико у Загребу не може 
доћи од стана до школе или посла, а да се успут 
не сусретне са неким графитом против Срба. 
То се са улица фасада сели и на стадионе, у 
медије и делимично у политику. Увек постоје те 
снажне снаге које настоје Србима показати да 
им овде, или није место или, ако већ хоће овде 
да остану, да се морају сакривати. Та атмосфера 
оставља своје последице кроз асимилацију 
поготово код младих људи који се социјализују 
са својим вршњацима. То није природан процес 
асимилације, већ асимилација под притиском. 
Људи скривају свој идентитет како не би били 
изложени увредама па чак и насиљу које је 
ређе, али се и то догађало. Нико данас не може 
рећи да је то последица рата који је био пре 30 
година, већ је то очигледно једна атмосфера 
која се овде укоренила и која многим људима 
одговара. То су најлошије ствари, а са друге 
стране, што се тиче положаја Срба добро је 
да су у Загребу многе српске институције и ту 
имамо инфраструктуру и одређену заједницу 
која то може одржавати. Недавно је у Загребу 
покренуто и учење српског језика у школама 
по моделу Ц што је велики корак напред за 
нас. Оно што је такође добро у Загребу је да 
овде има пуно људи других националности и 
Хрвата који су заинтересовани и за сарадњу са 
нама, али и разумеју важност српске заједнице 
у граду. 

Како је Вама било одрастати током 
деведесетих година у Крижевцима, а како 

младим Србима данас изгледа одрастање у 
градовима?

- Најтужније од свега је што мислим да 
се врло мало тога променило. Када сам ја 
одрастао рат је био релативно свеж и знали 
смо да је све то резултат постратне атмосфере. 
Било је ситуација, од наставника у школи па 
до пријатеља који те чудно гледају јер им је 
родитељ код куће рекао нешто. Имали смо 
увек тај чудан осећај да неко не жели да ту 
припадаш иако заправо немаш где другде 
припадати. Тада смо мислили да је то нешто 
краткорочно, а данас сматрам како се ништа 
посебно до сада није променило. Не видим 
да је младим људима данас ишта лакше 
бити Србин, него што је то било нама. То је 
највећа трагедија и не мислим да ће то нестати 
само од себе. Једино што ми можемо у овој 
ситуацији је да јачамо властите институције, 
повећавамо видљивост и препознатљивост. 
Морамо бити саставни и конструктивни део 
друштва који гура ствари у бољем смеру. 
Тиме ћемо допринети побољшању друштва 
у целини, јачати демократске капацитете 
друштва, али и сами себе. Тако ћемо одржати 
своју заједницу и олакшати својим људима 
да изађу из ситуације вечне фрустрације, 
страха и нелагоде за коју нису сами криви. 

Радите у Архиву Срба из Хрватске. Зашто 
је он по Вама важан?

- Ту сам мало више од две године и сматрам 
да је он веома важна институција јер ако се 
бавимо идентитетом, онда је историјски део 
заједнице један од најбитнијих сегмената тог 
идентитета. У Архиву чувамо различите ствари, 
од личних оставштина до документације коју 
смо сакупљали од организација и институција. 

Ту је бројна грађа из деведесетих година, али 
имамо и из ранијих периода. Примера ради 
недавно смо сакупили грађу задруге села 
Поганац код Копривнице и Крижеваца. У тој 
грађи је сакупљена историја једне заједнице 
и надамо се да ће неки истраживач доћи да 
истражује ту заједницу. Недавно нам је и син 
Милојка Вуцелића, који је радио у програму 
НАСЕ, донирао његову оставштину. На тај начин 
имамо материјале о историји истраживања 
свемира, а прича је занимљива јер се ради 
о некоме из наше заједнице. 

Кроз Архив се бавите прошлошћу Срба, а 
кроз политички ангажман садашњошћу, међутим 
како видите будућност Срба у Хрватској?

- Наша будућност зависи у највећој мери 
од нас. Колико буду јаке институције толико 
ћемо бити спремни да се супротставимо 
свим овим негативним, антидемократским, 
антимањинским и антисрпским тенденцијама 
у друштву. Не треба ширити дефетизам, него 
радити на себи. Лако је могуће да ће број Срба у 
Хрватској и даље падати. Из руралних средина 
се исељавају људи свих националности, а са 
друге стране у градовима имамо тај проблем 
да се као Срби декларишу углавном старији 
људи, а млађи људи су пуно склонији да беже 
од тога или да не знају да су им родитељи, 
бабе и дедови Срби. То је исто нешто што 
морамо кроз институције да мењамо. Бити 
Србин није никакав баук, треба прихватити свој 
идентитет као саставни и конструктивни део овог 
друштва и то део који ће, баш инсистирајући 
на својој посебности, допринети томе да ово 
буде разноликије и срећније друштво. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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ЗАВРШИО ПРОГРАМ ЗАЖЕЛИ У ОПШТИНИ ЕРДУТ
ДРУГА ФАЗА ПРОЈЕКТА ЗАЖЕЛИ И ПОСТАНИ ЗАПОСЛЕНА ЖЕНА У ОПШТИНИ ЕРДУТ ОБЕЗБЕДИЛА ЈЕ ТОКОМ 12 МЕСЕЦИ 30 
РАДНИХ МЕСТА И ПОДРШКУ ЗА 180 СТАРИЈИХ ОСОБА

Завршена је друга фаза пројекта Зажели у 
општини Ердут, што је истовремено повод 
за задовољство, али и забринутост. Иако је 

као пројекат који запошљава жене и води бригу 
о старим и немоћним особама веома успешно 
реализован,његов крај за 30 жена ипак значи 
повратак на тржиште рада, а за најстарије 
мештане општине, за њих 180, поново самоћу.

Тога су итекако свесни у општини Ердут те се 
на завршној конференцији за медије одржаној 
28. марта у Предузетничко развојном центру 
у Даљу разговарало о резултатима пројекта 
Зажели, али и о тренутној ситуацији и потребама 
везаним за бригу о старим и немоћним особама 
на подручју ове локалне самоуправе.

– Дошли смо до краја овог пројекта који 
је трајао 18 месеци, провођен је у периоду од 
5.октобра 2020. године, а завршава се 5. априла. 
Кроз пројект је било запослено 30 жена из 
сва четири наша насеља које су се бринуле о 
180 корисника. Њихово запослење је трајало 
12 месеци. Била им је омогућена едукација 
исто као и у првом пројекту Зажели, само 
је сада промењен образовни профил, након 
проведеног поступка јавне набаве склопили 
смо уговор са училиштем Јанус из Осијека за 
занимање куварица и едукацију је прошла 21 
жена. Стекле су квалификацију која се вреднује 
као ново занимање и које ће моћи уписати у 
своје радне књижице. Пројекат је у потпуности 
финансиран од стране Европске уније и то је 
за нашу општину као институцију од великог 
значаја с обзиром да нам је омогућено да 
запослимо наше становнике и то жене које су 
у групи најтеже запошљивих, значи жене старије 
од 50 година које имају највише образовање 
средњу школу – рекла је водитељка пројекта 
Соња Клајић.

СВЕ ВЕЋА ПОТРЕБА ЗА БРИГОМ О СТАРИЈИМ 
И НЕМОЋНИМ

Корисници овог пројекта биле су особе старије 
од 65 година и особе у веома тешкој здравственој 
ситуацији за које је доказано да је помоћ заиста 
потребна. Старење становништва је изразито 
видљив тренд који доводи до смањења укупно 
активног и економски овисног становништва 
па су и потребе за оваквом подршком велике, 
истиче начелник општине Југослав Весић.

– Потребе су велике и надамо се да ће 
министарство и Влада РХ препознати све 
вредности и омогућити наставак овог програма. 
Тако ће обезбедити нова запошљавања и бригу 

за старе и немоћне особе. Сви се надамо наставку 
програма Зажели у неком већем обиму. У 
супротном, мораћемо сами писати пројекте и 
тражити новац из ЕУ фондова. Иако на подручју 
Општине Ердут постоји десетак приватних 
домова за старије и немоћне, а у најави је и 
отварање нових, старији људи са села тешко 
се одлучују на одлазак у домове, желе остати 
у својим кућама, али им је потребна помоћ. 
Захваљујући оваквим програмима то им је и 
омогућено – рекао је начелник Весић.

КРОЗ ПРОГРАМ ЗАЖЕЛИ У ОПШТИНИ 
ЕРДУТ ДО САДА ЗАПОСЛЕНО 65 ЖЕНА

Сваког месеца током провођења пројекта 
Зажели корисник је добијао пакет од неколико 
производа како за особну хигијену тако и за 
одржавање хигијене њиховог простора. Док 
је са једне стране обезбеђена брига за старе и 
немоћне, с друге стране запослене су жене које до 
тада нису нигде радиле. Наиме, пројекат Зажели 
краси специфичан циљ, а то је да истовремено 
оснажи и унапреди радни потенцијал теже 
запошљивих жена и жена с нижим степеном 
образовања те уједно да обезбеди социјалну 
укљученост и бољи квалитет живота крајњих 
корисника.

– Ми смо на подручју општине Ердут 
задовољни не само резултатима овога пројекта 
него свим резултатима програма Зажели. 
Предузетнички центар израдио је три пројекта за 
подручје општине Ердут, два за општину, а један 
за Центар за младе. Сва та три пројекта у оквиру 
програма Зажели су одобрена, укупна вредност 
та три пројекта је више од 7,7 милиона куна и 

кроз њих је било запослено 65 женских особа. 
Оне су у том периоду од 2018. до 2022. године 
обилазиле готово 400 старијих особа. Оно што 
је сигурно је да су оперативни програми који 
су подлога за конкурс у изради. Очекујем да ће 
до јуна програми бити послани, а најкасније до 
сештембра бити одобрени. Када програм буде 
одобрен на основу тога се расписују конкурси, 
а на основу конкурса ми пишемо пројекте – 
објашњава директорка ПОРЦ-а Бојана Орсић.

Завршној конференцији присуствовале су 
жене коју су током 12 месеци бринуле о својим 
старијим сумештанима. Своје искуство у пројекту 
Зажели испричала је Сњежана Дукић из Даља.

–Искуства су сва позитивна и за нас и за 
кориснике. Нама је осигурана егзистенција, а 
корисници су срећни и задовољни да им неко 
отвори врата, да им помогнемо шта год требају 
и тако смо постали једна мала фамилија. Ја 
сам се бринула о шест људи, два мушкарца и 
четири жене, најмлађи корисник је имао 60 
година, а најстарији 93 године. Било је то кување, 
спремање, некога сам водила код доктора, 
ишла по лекове, плаћала режије, набављала 
шта је било потребно из трговине, цепала дрва, 
ложила ватру. Захваљујући овом пројекту прошла 
сам едукацију за неговатељицу и за помоћног 
кувара – испричала је Сњежана.

Пројекат „Зажели и (п)остани запослена жена 
2” у потпуности је финансиран из Европског 
социјалног фонда у износу од 2,7 милиона 
куна. Носилац пројекта била је Општина Ердут, 
а партнери Хрватски завод за запошљавање 
Осијек и Центар за социјалну скрб Осијек.

Јадранка Јаћимовић-Иван
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ЗЕЛЕНА АКЦИЈА МАЊИНСКОГ ВЕЋА
НЕГОСЛАВЦИ ЛЕПШИ ЗА СТО ЈОРГОВАНА

Веће српске националне мањине 
у сарадњи са Удружењем жена 
Негославчанке покренуло је акцију 

садње јоргована. 
Овој акцији придружила се и општина 

Негославци која је финансирала куповину 
младих садница јоргована, а свој допринос 
дали су и представници удружења која 
делују у овом месту. 

- С обзиром да се 3. априла обележава 
Међународни дан чињења добрих 
дела, Веће српске националне мањине 
општине Негославци у сарадањи са 
општином Негославци и Удружењем 
жена Негославчанке, одлучили смо да 
организујемо једну зелену акцију под 
називом „Нек замиришу јорговани“. Назвали 
смо је тако зато што смо одлучили да у 
данашњој акцији посадимо сто јоргована, 
а заједно са нама били су и представници 
свих удружења која делују у нашој општини 
као и деца која су чланови Просвјетиног 
пододбора у нашем месту и школе фудбала 
ФК Негославци – истакла је председница 
ВСНМ општине Негославци Биљана Пејић 
која је навела и да су се за садњу јоргована 
одлучили и због његовог помињања у 
српској историји.

- Идеја да направимо ову акцију дошла 
је из жеље да урадимо нешто корисно, 
а поклопило се са овим датумом. Хтели 
смо овом акцијом да улепшамо пут према 
нашем месном гробљу где се налази и 
црква Светог Јована крститеља. Одлучили 
смо се за јорговане, а ову стазу симболично 

смо назвали Стаза јоргована. Јоргован 
је сам по себи необичан цвет, биће сви 
у љубичастој боји, а у нашој традицији 
има своје корене још од Јелене Анжујске.

ДЕЦА УЛЕПШАЛА АКЦИЈУ

Допринос овој акцији дали су 
представници свих удружења која 
делују у овом месту, али најлепши утисак 
био је присуство најмлађих који су са 
задовољством прионули на посао и дали 
свој допринос у садњи јоргована.  

- По мени је ово одлична идеја и као 
клуб који делује у овом месту одмах смо 
се по позиву прикључили овој акцији. Са 

нама су овде наши најмлађи чланови, њих 
десетак, и мислим да је добро да се они 
од малих ногу уче правим вредностима 
и наставе нашим корацима – нагласио 
је председник ФК Негославци Душан 
Коларић. 

Са мотиком у руци на овој акцији 
појавио се и начелник општине Негославци 
Душан Јецков који је и сам дао допринос 
у сађењу јоргована. 

- Могу рећи да сам јако задовољан због 
ове активности Већа српске националне 
мањине које делује у нашој општини као 
и Удружења жена Негославчанке који су 
иницијатори ове активности. Овакве и 
сличне акције заслужују нашу подршку, 
а ми смо тога имали и у ранијем периоду. 
Ми ћемо се свакако трудити да водимо 
рачуна о уређењу наше животне средине, 
о заштити околине, да и најмлађима 
дамо добар пример. У нашем буџету 
предвидели смо одређена средства 
за озелењавање и хортикултуру у овој 
календарској години, а тако ћемо да 
наставимо и у будућности – истакао 
је Јецков. 

Ово није прва акција те врсте која се 
проводи у Негославцима. Наиме, прошле 
године у организацији општине у овом 
месту проведена је акција садње дрвећа 
под симболичним називом „Посади дрво, 
не буди пањ“. Садњом јоргована уређен 
је прилаз месном гробљу као и део око 
самог гробља.

Срђан СЕКУЛИЋ
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ИАКО БРОЈ СТАНОВНИКА ОПАДА, РАДЕ НА ПОБОЉШАЊУ ЖИВОТНИХ УСЛОВА
ПОСЕТИЛИ СМО СЕЛА ДУБОКА И СИБОКОВАЦ У ПОЖЕШКО-СЛАВОНСКОЈ ЖУПАНИЈИ И РАЗГОВАРАЛИ О ЖИВОТУ СРПСКОГ 
СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ

На обронцима планине Папук налази се неколико 
села концентрисаних око Чаглина по којем 
је названа и општина којој села припадају. 

Само насеље Чаглин, према најновијем попису има 
485 становника, али за оближња села представља 
административни, политички, као и друштвени 
центар.

Из Чаглина до села Дубока долази се преко 
Миланлуга, брдском цестом поред које се простиру 
непрегледни виногради. Становници Дубоке највише 
се поносе светилиштем у оближњој шуми, које 
једноставно називају – Светиња. 

- Овде се обично окупљамо за Спасовску 
Недељу и место је познато по многим чудима и 
оздрављењима која су се овде догодила. Дан пре 
прославе окупе се мештани, мало уредимо терен 
око светилишта, покосимо траву, почистимо све да 
то изгледа уредно и пристојно за тај дан. На сам 
дан прославе долазе људи из целе општине па чак 
и са подручја целе жупаније. Након литургије увек 
буде послужење где се људи подруже и попричају. 
Немамо тачне податке кад је место саграђено, 
али из усмених предања знамо да је старије од 
150 година. Саграђено је зато да људи имају где 
да се окупљају и да се могу одржавати литургије. 
Последња обнова урађена је 2015. године када је 
изливен нови бетон. Мештани су тај посао одрадили 
самоиницијативно, а општина је финансијски помогла. 
Тада су се сакупили људи свих националности и није 
било предрасуда ко је које вере и из које цркве. 
Још је од пре познато по оздрављењима која су 
се ту догодила. Постоји веровање да је вода јако 
лековита, а последње оздрављење догодило се 

пре две године. Ми мештани смо били сведоци 
тог чуда – прича о светилишту у близини Дубоке 
млада мештанка Недељка Радосављевић.

СА 21 ГОДИНОМ ПРЕУЗЕЛА БРИГУ О СЕЛУ

Иако се тек пре годину и по дана вратила из 
Даља где је похађала средњу школу, Недељка је 
на своја плећа преузела велики део друштвеног 
живота у селу. Основала је и удружење „Силва“ 
које се бави очувањем традиционалних вредности 
сеоског живота.

- Удружење „Силва“ основали смо 2020. године, 

а циљ нам је промоција живота на селу, заштита 
животне средине и пре свега очување културе и 
традиције. Тренутно смо у нашем крају најпознатији 
по томе што организујемо песничке вечери. Одлучили 
смо да нам то постане традиција, а ове године 
планирамо да припремимо и сајам старина. Ако 
све буде у реду, то ће бити леп и велик догађај. 
Тренутно имамо 21 члана, а активних је отприлике 
10, с обзиром на то да су чланови углавном особе 
између 16 и 20 година па имају обавеза у школи – 
представља укратко удружење наша саговорница. 

Сама Дубока је веома мало село, а већ на улазу 
налази се и део који би могао да се назове центром. 
Као и многа околна места, и овде становници живе 
углавном од пољопривреде.

- Могу рећи да је готово свака кућа самоодржива 
јединица зато што све што им је потребно за живот 
производе сами – храну, поврће, месо, мед и остале 
намирнице. Имамо једну велику предност, а то је 
да се унутар круга од 30 километара налазимо у 
близини Нашица, Пожеге, Плетернице и Славонског 
Брода. Становништво је углавном окренуто ка Пожеги 
и Нашицама, међутим стварно је срећа што смо у 
близини и осталих градова па нам живот у малом 
селу не представља проблем. Млади се након 
основне школе у Чаглину, школују или у Осијеку 
или у Пожеги, а што се тиче разних врста забава, 
ноћног живота, тренинга и хобија, углавном се 
одлучујемо за Пожегу и Нашице – каже Недељка.

Према попису становништва из 2021. године, 
село Дубока броји 39 становника, али су мештани 
ипак оптимистични јер је млади чине добар део 
популације и то им улева наду да ће опстати и у 
будућности. 
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СЕЛО У КОЈЕМ ЈОШ НЕМА АСФАЛТА

Из Дубоке одлазимо у оближњи Сибоковац. 
Напуштајући локалну цесту долазимо до 
неасфалтираног пута који води до овог села. У 
центру нас дочекује сеоска делегација, поносно 
нам показујући друштвени дом који је тренутно 
у фази обнове.

Становници овог села баве се углавном 
пољопривредом што смо се и сами уверили јер 
смо сведочили призору када је један од мештана 
прошао кроз село са својим стадом оваца.

- Држимо краве и свиње и обрађујемо земљу. 
Долази нам доста купаца приватно, нешто продајемо 
и одређеним фирмама, а занимљиво је да доста 
купаца долази с мора. Имамо и оваца које продајемо 
на више. Слабо је исплативо, али живети се мора. 
У једну руку је у селу некад било једноставније и 
боље, а у другу и није. Ми смо некад ишли у школу 
километар и по пешке, док сад деци долази аутобус, 
премда то у данашње време и није нека велика 
новост нама пуно значи. Удаљени смо од свега, 
прва амбуланта и пошта су на девет километара, 
за сваку ситницу морамо у Чаглин. Папире вадимо у 
Пожеги која је удаљена 50 километара, али имамо 
ауто па нам то помаже. Једни другима помажемо 
и ускачемо старијим особама како би их аутима 
возили тамо где морају да иду. Постоје и жене које 
обилазе старије мештане и помажу им у пословима 
око куће. Ми своје село волимо, живимо у њему и 
не бисмо га никад мењали за град – прича нам 
мештанка Зорица Гајић.

Зоричин син Ненад има 30 година и један је 
од ретких млађих становника овог села. За сада 
је наставио да се бави породичним послом, иако 
тврди да је то постало неисплативо.

- Овде је за нас млађе мало теже, али сналазимо 
се. Доста њих ради у граду по фирмама, али много 
их се одселило, мало ко остаје у селу да се бави 

пољопривредом. Што се тиче друштвеног живота, 
одлазимо у Нашице које су нам удаљене 40 километара 
или Славонски Брод који је удаљен 35. Ја сам одлучио 
да се бавим ратарством и сточарством. Ови дани 
су за пољопривреду тешки због превисоких цена 
на тржишту и тренутног стања у свету. За сада 
планирам да наставим с радом, али не знам 
докле ћу издржати. Радим скупа са родитељима 
који се пољопривредом баве од раније. Још увек 
размишљам да ли да наследим посао или ћу га 
угасити – појашњава Ненад Гајић.

ИЗ НЕМАЧКЕ СЕ ВРАТИО У СВОЈЕ СЕЛО

Након што је једно време радио у Немачкој, 
Ненад се вратио назад у Сибоковац, јер, како каже, 
више воли живот у свом селу. Активирао се и у 
друштвеном животу.

- Ишао сам у средњу школу у Пожегу, где сам 
живео у ђачком дому, али након тога сам се вратио јер 
у граду не бих могао да живим. Био сам и у Немачкој, 
али за ово нема замене. Цене су скочиле, а плате 
остале исте па је живот тамо постао неподношљив. 
Неколико нас се активирало у селу на преуређивању 
друштвеног дома. За сад смо направили плочице 
у целом дому као и комплет зидове на које смо 
ставили ригипс. Сад чекамо да дође струја па да 
кренемо и са фарбањем, ставили смо и ламперију, а 
касније ћемо вероватно уредити и спољашњи део, 
планирамо да стављамо и фасаду. Пошто у селу има 
нас десетак младих, имамо стол за столни тенис па 
ће нам то обогатити друштвени живот, поготово у 
зимским месецима – прича Ненад о плановима са 
обновом друштвеног дома у Сибоковцу.

У селу постоји звоник на којег су мештани веома 
поносни. Иако нико са сигурношћу не зна да каже 
од када датира, сви врло радо причају о њему оно 
што знају, оно што претпостављају или оно што 
су чули од покојног деда Славка који је, кажу, био 
ходајућа сеоска енциклопедија, а који је прошле 
године преминуо у 93. години.

- Од покојног деда Славка сам чуо да је звоник 
у Другом светском рату погођен. Он је тако рекао, а 
да ли је био у праву, не знамо. Посвећен је Светом 
Илији, а дан прославе овог свеца је и заветни дан 
у нашем селу. Некад је то био и сеоски кирбај, 
пре 50-60 година је ту знало бити и 400 људи, а 
сад једва 30 људи живи у месту. Кирбај се и сад 
обележава, али углавном по кућама – прича нам 
бивши пољопривредник, сада пензионер Зоран 
Бекић који се у Сибоковац доселио пре 50 година 
из Кнежева у Босни и Херцеговини.

Упркос, малом броју становника, и Дубока и 
Сибоковац се уздају у своје младе снаге и верују да 
ће им оне донети бољу будућност, као и опстанак 
пољопривреде и неговања сеоског начина живота.

 Душан ВЕЛИМИРОВИЋ 
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НЕУМОРНА ДОБРОЧИНСТВА ЦРНОГОРСКЕ ПОРОДИЦЕ 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ У ДАЛМАЦИЈИ

ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ПРАЗНИКА ВАСКРСА, ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ СТИЖЕ У ДОМОВЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ

У време Васкршњег поста, када се хришћани 
на свим меридијанима припремају да 
постом, молитвом и добрим делима 

дочекају Васкрс – празник над празницима, 
још увек има оних којима је стало да обрадују 
друге, њима потпуно непознате људе, да у 
њиховим срцима упале искру наде да покажу 
како у данашњем свету обремењеном кризом и 
ратовима, испуњеном себичношћу и небригом 
за потребе „обичног“ човека, има и оних којима 
је стало до среће других људи, чија им лица 
чак нису ни позната. 

Црногорска породица чија је тренутна адреса 
у далеком Берлину, не престаје помагати онима 
којима је то најпотребније. Наиме, ови људи 
великог срца само у овогодишњој васкршњој 
пошиљци за Далмацију обезбедили су 1.500 
прехрамбено-хигијенских пакета за породице 
које се налазе у оскудици и којима је ова помоћ 
више него добродошла. Пошиљка у виду основних 
прехрамбених намирница, три пута већа од оне 
коју је иста ова породица упутила и пре две 
године, дистрибуира се преко осамнаест парохија 
у Епархији далматинској, од Имотског преко 
Книна, Шибеника до Задра. Захваљујући гесту 
породице доброчинитеља, васкршње парче љубави 
добиће они којима, нажалост, и оно најосновније 
за преживљавање неретко постаје луксуз, али 
незанемарљиво важно је то што ће многи од 
њих осетити да нису усамљени у својој муци, да 
неко, иако далеко од њих, хришћански и људски 
мисли и брине о њима.

ДОБРОТВОРИ НЕ ЖЕЛЕ ДА СЕ ЕКСПОНИРАЈУ

Оно што је у наше време најнеобичније у 
целој овој хуманој причи јесте жеља добротвора 
да се поштује принцип анонимности који прати 
њихов целокупни хуманитарни ангажман, да се 
не помињу њихова имена, али ни имена оних 
којима ће ова помоћ бити уручена.

С обзиром на број пакета и број корисника којима 
је помоћ намењена, можемо закључити да је реч о 
позамашној суми коју су донатори уплатили како 
би угрејали срца других људи, а имајући у виду да 
је та иста породица чинила многа друга добра дела 

у Далмацији, како кроз обнову духовног живота 
у виду обнове сакралних објеката, тако и кроз 
адаптацију домова егзистенцијално најугроженијима 
чему смо и сами сведочили, стичемо утисак да 
је њихова јеванђелска пожртвованост за друге 
људе најбољи пример делатног човекољубља 
које данас, нажалост, ишчезава. 

Доследни у ставу да остану привржени 
анонимној филантропији, жеља ове породице 
је да се не одвраћа пажња од суштине, тј. основне 
међуљудске солидарности и пружања помоћи 
онима којима је најпотребнија, без додатних 
промовисања оних који помоћ пружају, и без 
непотребног експонирања оних који су, стицајем 
животних околности, приморани да зависе од туђе 
помоћи. Корисници никада неће сазнати имена 
својих доброчинитеља, нити ће им икада моћи 
узвратити, али осмех оних који ће бити обрадовани 
туђом бригом најбоље ће сведочити о исправности 
одлуке оних који помажу, без икакве жеље да им 
се одају признања и похвале, већ чине управо 
оно што је пре две хиљаде година Христос рекао 
у Беседи на гори: „Пазите да милостињу своју не 
чините пред људима да вас они виде...“

У својој дугој прошлости Далмација је била 
више гладна него сита, али увек је била толико 
достојанствена да упамти оне који су били уз њу 
кад су тешка времена вапила за туђом подршком 
и братском испруженом руком. Верујемо да ће и 
помоћ црногорске породице из Берлина остати 
упамћена у срцима оних које су многи заборавили. 
Далмација им бар толико дугује!

Васка РАДУЛОВИЋ
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРПСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СЛАВОНСКОМ БРОДУ ЈЕ 28. МАРТА ПРОСЛАВЉЕНО 169 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЈЕДНОГ 
ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА 19. ВЕКА

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
У дворишту православне Цркве светог 

Георгија у Славонском Броду скромно је 
обележено 169 година од рођења песнка 

Бранка Радичевића. Програм су организовали 
представници српске заједнице из Славонског 
Брода, односно чланови Већа српске националне 
мањине, пододбора Српског културног друштва 
Просвјета те Културно-уметничког друштва Бранко 
Радичевич уз присуство гостију из друштвеног 
и политичког живота Срба Бродско-посавске 
жупаније. Испред спомен-плоче најпознатијег 
представника српског романтизма положени 
су венци и одржани кратки говори у којима је 
истакнуто да се овим скупом доказује да Бранко 
Радичевић није заборављен у свом родном граду.

– Дубоко сам дирнут пажњом и саосећањем 
наше туге за Бранком. Његов живот је био толико 
дуг колико је Бог то одредио. Сви би смо волели да 
нас памте по лепим успоменама, а што је Бранко 
посебно заслужио. Бранко је доказ да ће семе 
поезије проклијатии и у будућим нараштајима. Бог 
му је подарио срце које воли, уши које слушају. 

МЕЂУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ПОДНОШЉИВИ 
У ДАРДИ ОДРЖАНА СЕДНИЦА ВЕЋА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОСЈЕЧКО-БАРАЊСКЕ ЖУПАНИЈE

У Парохијском дому у Дарди 24.марта одржана је 
15. седница Већа српске националне мањине 
Осјечко-барањске жупаније. Поред већника 

седници су присуствовали и председници градских 
и општинских српских мањинских већа, те делегације 
Српског народнг већа, и Заједничког већа општина. 
У име домаћина присутне су поздравили председник 
ВСНМ Осјечко-барањске жупаније Дејан Јеличић и 
заменик жупана осјечко-барањског жупана Радомир 
Чварковић. 
Неке од најзанимљивијих тема седнице биле су 

активности већа у текућој 
години, мањински избори 
следеће године, сарадња 
мањинских већа и СНВ-а, 
поражавајући резултати 
пописа становништва, 
наставак улагања у рад и 
активности мањинских већа 
путем Фонда за капиталне 
инвестиције СНВ-а и фонда 
ЗВО-а у овој години те 
анимирање младих људи за 
рад у српским институцијама 
с нагласком на мањинска 
већа, КУД-а, пододбора СКД 

„Просвјета“, спортских клубова и других удружења. 
Након неколико процедуралних тачака дневног реда, 
које су једногласно усвојене, присутнима се обратио 
председник СНВ-а Милорад Пуповац, који је у свом 
излагању, између осталог, као изузетно важно најавио 
изградњу Српског културног центра у Осијеку, и за српску 
заједницу могућу куповину куће у Дарди. Говорио је 
и о припремама за „мањинске изборе“ 2023. године. 
- Припреме за те изборе, премда нисте имали конкурентске 
листе, треба обављати једнако озбиљно као да ће их 
бити. На тај начин дајемо на важности тог изборног 

Код њега није било тамне стране, 
увек се истицао и писао у најбољем 
светлу – рекао је Ђорђе Ракић из 
славонскобродске Просвјете.

– Бранков родослов почиње са 
дедом Стеваном, баком Станом, оцем 
Теодором, мајком Ружом. Имао је још 
и брата Стевана и сестру Амалију која 
је умрла годину дана по рођењу. Мајка 
Ружа умрла је у 31. години живота, 
отац му умире кад је Бранко имао 
свега осам година. Многи проживе 
дуги живот, а да га углавном не виде у 
правом смислу. Бранко имаде кратак 
живот, али је обраћао довољно погледа 
око себе, видео што не виде многи те велики 
део тога преносио на папир – додао је Ракић.

Спомен-плоча која се данас налази у порти 
православне цркве у изградњи првобитно је 
била постављена на згради Гимназије која је 
данас Машински факултет. Након што је 1991. 
године скинута, годинама је чувана у депоу 

градског музеја да би је Веће српске националне 
мањине града Славонског Брода 2018. године 
поставило на ово садашње место. Поред овог 
обележја, Бранко Радичевић је пре 1991. године 
у Славонском Броду имао и спомен-плочу на 
месту родне куће, као и улицу названу по њему.

Никола МИЛОЈЕВИЋ

поступка, да се не припремамо у задњи трен, да се не 
припремамо тако да не радимо кроз неки дужи период 
са нашим људима и бирачима, и да не кренемо барем 
пола године унапред. Многи људи не знају ни шта су 
Већа, неки знају, неки не знају, а поред тога избора им 
је често на врх главе - упозорио је Пуповац.  
Пуповац се осврнуо и на тренутни положај српске 
заједнице у Хрватској.
- Ми живимо у колико толико нормализованом стању 
међуетничких односа и политичке толеранције. Неке 
ствари које се тичу наших права су, на неки начин, на 
чекању, попут језичких права. Јутрос сам видео вест 
Већа Европе које се бави људским правима, сталнога 
комитета које води рачуна о повељи Већа Европе 
о регионалним и мањинским језицима у којима се 
Хрватску подсећа на поштивање језичких права низа 
мањина укључујући и српске. То је добро, али док ми 
то на неки начин овде не откравимо то неће имати 
неког значајнијег ефекта, али је добро да они увиђају 
потребу да изађу с таквом изјавом, и с таквим ставом 
- мишљења је Пуповац.
На крају седнице, уз захвалност Српској православној 
црквеној општини Дарда, закључено је да би се овакви 
састанци требали одржавати чешће, и то сваки пут с 
посебном тематиком.

Зоран ПОПОВИЋ
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НАКОН СВЕГА ШТО ЈЕ ДОЖИВЕО НА СВОЈИМ БИЦИК ЛИСТИЧКИМ ПУТЕШЕСТВИЈИМА ЉУБИША ШЉИВИЋ ОД ЛУЧИО ЈЕ ДА СВОЈЕ 
ДОЖИВЉАЈЕ ПРЕНЕСЕ НА ПАПИР

СВЕСТРАНИ МЛАДИЋ ВЕЛИКОГ СРЦА

Често су нас потраге за причама о обичним 
људима, њиховим путевима и судбинама, 
необичним местима и природним лепотама 

одводиле кроз бројна места широм Далмације и 
Лике. Сваки сусрет, баш као и сваки појединац, 
обележили су та сретања, обогатили и у сећање 
урезали мноштво животних путева, људских 
судбина које само живот уме и зна да скроји. 
У селу Биљане Доње били смо различитим 
поводима, упознали се са предностима и 
недостацима живота у овом селу огрнутом 
раскоши и лепотом Велебита, не сумњајући 
да ће нас пут опет одвести тамо да упознамо 
оне који су ово село и крај са собом носили 
до најудаљенијих меридијана. 

Управо ту, у селу Биљане Доње, у свом 
недавно обновљеном породичном дому, 
угостио нас је Љубиша Шљивић, младић који 
је својим делима објединио оно што далеко 
моћнијим људима није пошло за руком. Овај 
двадесетосмогодишњак, рођен у Книну, са 
непуне две године, ношен ратним вихором 
са својом породицом отишао је у Србију, у 

Крагујевац који данас 
сматра и зове својим 
градом. Тамо је одрастао 
и стасао, школовао се 
и по занимању постао 
дипломирани економиста 
са дипломом Економског 
факултета, али пре свега 
човек великог срца са 
истанчаним осећајем и 
емпатијом за свој крај, 
друге људе и њихове 
потребе. Радећи на 
себи и тражећи себе, 
окушао се Љубиша у 
бројним спортовима 
и активностима, про-
нашао се у атлетици, 
планинарењу, цикло-
туризму, не занемаривши 
дар писања поезије али 
ни свог дневника који, 
баш ових дана, претапа 
у књигу. Све су то само 
неке од одредница које, 
у први мах, представљају 
Љубишу, иако је његова 
прича далеко богатија 
и садржајнија од свега 
наведеног.

- Са непуне две 
године сам стигао у Крагујевац. Девет година 
смо, тада, живели у једном прихватном центру, 
и то су неке прве године које су остале урезане 
у мом сећању. Одрастао сам у окружењу са пуно 
деце, имао здраво и испуњено детињство, без 
обзира што су то околности које многи, па чак 
ни моји родитељи, не памте по добрим и лепим 
стварима. У основној школи написао сам своју 
прву песму, и тако је некако спонтано кренуло 
моје окретање ка поезији. Слободно време у 
колективном центру често сам проводио за 
бициклом постављеном на два грађевинска 
блока, без точкова, само окрећући педале 
и у машти путујући кроз бројна места. Већ 
тада, једна дивна породица из Крагујевца 
поклонила ми је бицикл свог сина, и тако 
су кренули ти први обртаји – почиње своју 
причу Љубиша, евоцирајући за њега те лепе 
успомене из детињства.

По завршетку обавеза на факултету, 
2017. године, није се, каже, осећао добро у 
својој кожи и требало му је нешто што ће га 
мотивисати, подстакнути да крене напред. Сео 

је на бицикл, по други пут на истом изашао 
ван Крагујевца и отишао све до Барселоне.

- Сада могу рећи да сам за такав пут био 
сасвим неспреман, не знајући ништа о томе 
шта ме чека. Кренуо сам с једним пријатељем 
са којим сам се раздвојио већ првог дана у 
Дубровнику, али је то било једно невероватно 
искуство које се не заборавља. Вратио сам се 
десет килограма лакши, с камењем у бубрегу, 
спавао сам где сам стигао не имајући чак 
ни шатор, и све то ме је у значајној мери 
променило и одредило. Тада сам започео с 
планинарењем, трчањем, активним писањем 
као члан у Књижевном Клубу Абрашевић из 
Крагујевца – присећа се укратко Љубиша

П Р В А П О С Е ТА З А В И Ч А Ј У Б И Л А Ј Е 
ПРЕСУДНА

Није ни Барселона била случајан одабир, 
већ жеља и пропуштена прилика коју је, због 
материјалне ситуације, кроз екскурзију пропустио 
са генерацијом својих школских пријатеља. 
Тада је, први пут након рата, дошао у своје 
родно село и пред своје породично имање. До 
тада је, како каже, готово свакодневно у својој 
породици слушао о Далмацији, Буковици, Равним 
Котарима и Биљанима, упијао успомене својих 
ближњих и оживљавао их кроз малобројне, 
сачуване фотографије. Када је, уласком у 
Шибеник, његов поглед ухватио први камен 
и сухозиде, срце је другачије заиграло.

- Кућа је била срушена и у јако лошем стању, 
али када сам је угледао тај створени осећај 
било је тешко описати. Сећам се само да сам 
мајци јавио да морамо направити што је до 
нас да кућу обновимо. Годину дана након тога 
прошао сам истим путем, тада ка Португалији, 
и само подсетио себе на оно што желим. На 
дужи период, наменски, дошао сам овде 2020. 
године и у два наврата остао читавих пет 
месеци. Мајка највише, али и њена браћа, 
наши рођаци овде, као да су само чекали 
иницијативу да неко први крене, и сви су се 
активирали да што пре прикључимо струју, 
воду, доведемо кућу у стање да ту можемо 
преспавати. Устајао сам у шест ујутро да копам 
за цеви и чистим бунар за воду, али ми ништа 
то није било тешко, напротив, уживао сам у 
сваком напору и усваком дану. Не знам каква 
је то унутрашња потреба, али сада разумем 
људе када кажу да их овамо вуче нешто, да 
овде осећају оно што не препознају у другим 
местима. Сада размишљам о свом маслинику 
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и бадемима, и надам се да ћу ускоро и то 
остварити – емотивно дочарава Љубиша.

У корак са обновом куће, мотивисао је 
себе на нове подухвате. Тако је дошао на 
идеју да препешачи пут којим је, одлазећи у 
рату, стигао у Крагујевац. Врећа за спавање 
и шатор били су све што је мајци рекао да му 
донесе у Биљане, а њен коментар - „Тешко 
ногама под лудом главом“, довољан да се 
отисне у ту авантуру. Почетна замисао била 
је да за двадесет и пет дана препешачи пут 
дужи од хиљаду километара. Но, како би то 
све имало још више смисла, јер Љубиша је 
неко ко све настоји да обогати смислом и 
емоцијом, одлучио је да своје пешачење посвети 
четворогодишњем дечаку Илији из Косјерића 
којем је био потребан новац за лечење спине 
бифиде. Кренуо је из родног села Биљане 
Доње, преко Бенковца, манастира Крка, Книна, 
Грахова, Дрвара, Босанског Петровца, преко 
Кључа, Санског Моста, све до Приједора па 
на Бањалуку, Прњавор, Дервенту, Подновље, 
Модричу, Брчко, Бијељину, преко Сремске 
Митровице, Руме, Инђије, Пазове, Бановаца, 
Београда па на Авалу, до Младеновца, Тополе 
па све до Крагујевца, и за 62 дана  и пређених 
1020 километра прошао кроз три државе 
Хрватску, БиХ, и Србију.

- Био сам ментално и физички спреман за 
пут, али ни слутио нисам да ће се све одвити 
на начин на који јесте. Иако сам активно ходао 
четрдесет дана, тај пут трајао је око два месеца. 
Када сам први пут добио информације како та 
акција протиче, колико су људи били вољни 
да се укључе и помогну, искуства која сам 
доживљавао сваким новим даном, просто нисам 
желео да се то све заврши. Претходо су биле 
још две акције хуманитарног карактера, прва 
бициклом до Португала и друга до најсеверније 
тачке Европе, до Нортакапа, где сам такође 
имао искуства која се не могу ни описати ни 
заборавити, али је ова последња нешто о чему 
бих могао сатима и данима причати – сасвим 
одмерено и скромно ће Љубиша. 

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ БИЦИК ЛИСТЕ

Без потребе да се превише експонира, 
пребацујући сву важност на суштину онога 
због чега је на пут кренуо, одлучио је да сваки 
километар пута, свако искуство, подели са 
људима који га прате путем друштвених мрежа, 
записујући сваки доживљај под насловом“ 
Дневник једног бициклисте“. Већ након неколико 
километара, упоредо са првим грчевима и 
жуљевима, почели су се јављати људи који 
су му, на овај или онај начин, нудили помоћ 
и подршку. То га је додатно мотивисало, 
уливало му снагу у тренуцима када је због 
напора понестајало, али од одлуке да сваки 

корак  пута пређе искључиво пешачећи, ни 
секунде није одустајао. Седамнаест километара 
на леђима, далматинско сунце које је асфалт 
пржило, апсолтуно ништа није дозволио да 
га поколеба. А успомене које су се урезале 
обогатиле су га, каже, за читав живот. 

- Било је то пре свега емотивно и садржајно 
путовање које завређује моје памћење до 
најситнијих детаља. Не могу заборавити дочек 
у манастиру Крка и вечеру са свештенством и 
монаштвом које ме је угостило, ни фластере које 
ми је један момак донео скренувши са свог пута 
сто километара само због тога, ни жену која ме је 
пресрела на путу да би ми поклонила нове патике, 
ни оне који су ми доносили воду, мандарине, 
оне који су ме чашћавали у продавницама, 
звали путем на ручак, кафу, нудили ми смештај 
да не спавам под ведрим небом. Без спонзора, 
са нешто куна у џепу, не познавјући готово 
никога, само једну ноћ сам преспавао у шатору. 
Једна жена је у аутомобилу возила поред мене 
дванаест километара само да ми прави друштво, 
бојећи се да ми се нешто лоше не догоди. Људи 
су ме сачекивали у градовима, пешачили са 
мном одређене деонице, организовали пријеме 
мени у част, доносили донације за Илију мени 
у руке. Готово да нема медија који том гесту 
није посветио простор и пажњу и морам рећи 
да сам и сам био затечен како је једна тако 
обична ствар објединила толико људи у једној 
намери, да сви опет будемо људи – само су 
неке од небројено много ситуација које нам 
препричава Љубиша. 

Ни једне секунде, каже, ту није било 
разлике међу људима, ни верске ни националне 
подељености, којом год државом или градом 
да је прошао. Обогаћен бројним искуствима, 
познанствима али и потврдом себи да добро 

у људима увек нађе свој пут, врхунац тог 
путешествија били су сусрет и упознавање 
са малим Илијом и његовом породицом на 
београдској Авали, прикупљена неопходна 
средства за лечење дечака и  дочек у 
Крагујевцу када је, заједно са мајком и 
бројним пријатељима, суграђанима, окончао 
двомесечни пут. 

Након свега што је доживео, поново се 
вратио својим Биљанима Доњим, да у миру 
свог дома, уз пуцкетање ватре, цвркут птица 
и поглед ка Велебиту све што је у мислима 
и срцу забележио пренесе на парче хартије. 
Жеља му је, каже, да по окончању писања 
нађе некога ко ће му помоћи у објави књиге, 
да људи, њихова дела, доброчинства, сусрети, 
љубав и подршка који су још увек свежи у 
сећању, не избледе и не остану заборављени, 
да својим примером, једнога дана, бар неком 
новом ентузијасти и авантуристи послуже 
као морална подршка и инспирација. Уз 
то, тек му предстоје послови око засада 
маслина, бадема, обнове старе породичне 
куће и уређења имања, јер ко ће сутра, чим 
се прва прилика укаже, довести планинаре и 
бициклисте из Крагујевца из других градова, 
ко ће их одвести на прво планинарење 
до врха Велебита, ко ће их упознати са 
богатством и природним лепотама Далмације 
и пружити им могућност да осете оно о 
чему им, све ове године уназад, упорно 
прича, ко ако он не буде ништа радио по 
том питању? Најбољем амбасадору свога 
краја, светлом примеру нових узданица 
Далматинаца, бициклисти и хуманисти из 
Биљана, нека су плодоносне и предстојеће 
стазе којима намерава ходити.

Васка РАДУЛОВИЋ
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ОД НАРОДНИХ ОБИЧАЈА ДО ВУКОВАРСКЕ РОКЕНРОЛ СЦЕНЕ
У СРПСКОМ КУЛТ УРНОМ ЦЕНТРУ У ВУКОВАРУ, У СК ЛОПУ ПРОГРАМА „СКЦ СРЕДОМ“ 30. МАРТА ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА 
ДРУГОГ ИЗДАЊА АЛМАНАХА „ДОБРА ВОДА“

На промоцији другог броја обновљене 
Добре воде, уз уредника Боривоја Чалића, 
говорили су и директор Српског културног 

центра Срђан Секулић, помоћник уредника и 
лектор Дејана Оцић као и технички уредник 
и аутор једног од текстова Славко Бубало.

Чалић наводи како је задовољан што је 
изашао и други број алманаха Добра вода, а 
како каже, то је управо оно што један алманах 
треба да буде.

– То је књига у којој се налазе разноврсни 
прилози и у којој има за свакога по нешто, књига 
која треба радо да се узима у руке и да доспе 
до најширег круга читалаца. Оно што је такође 
важно је да смо и овај број Добре воде остварили 
искључиво ослањањем на властите снаге и 
зато мислим да је увек потребно наглашавати 
колико су драгоцени нови сарадници и зато 
их позивамо да се прикључе пројекту. Људи 
никад нису потпуно свесни шта све знају и шта 
се све може открити, а понекад је за неким 
подацима веома мукотрпно трагање. Не морају 
то увек да буду ни велике студије, ни велики 
чланци, нека то буду и ситни прилози, али да 
оставимо траг и сами о себи, и о томе шта ће 
се знати о нама – позвао је нове сараднике 
Боривој Чалић.

У овом броју било је, на радост уредника, 
нових сарадника у односу на прошло издање. 
Чалић је то представио као нови квалитет, а 
посебно је истакао прилоге из области етнологије, 
односно народне културе, за коју каже да 
никад није превише истраживати, поготово 
због тога што су у том погледу ови простори 

релативно слабо истражени.
Најрецентније издање Добре воде садржи 

укупно 15 наслова, од већ споменутих текстова 
из области етнологије, преко текста о споменику 
Краљу Александру Карађорђевићу у Вуковару 
аутора Вељка Максића па до прегледа вуковарске 
рокенрол сцене деведесетих година прошлог 
века, једног од актера Горана Вучковића.

– Има заиста врло занимљивих чланака 
и оно што ми се свиђа јесте да је на добар 
начин повезана и прошлост и садашњост, од 
изванредног рада колеге Максића о споменику 
краљу Александру па до вуковарске рокенрол 
сцене. Вељко Максић је унео једну нову 
перспективу у читаву причу, односно о значењу 

споменика у неком простору и за неки простор 
и о промени улоге и функције споменика кроз 
време – истакао је уредник алманаха Добра 
вода Боривој Чалић.

Први број Добре воде који је изашао 1994. 
године имао је црвене корице, а следећи плаве. 
Тако је било и у обновљеном издању. Према 
речима издавача из Српског културног центра, 
наредни, трећи број имаће беле корице.

– Прошле године смо донели одлуку 
да покренемо алманах, а инспирацију и за 
назив и за форму нашли смо у претходним 
издањима Добре воде. Успели смо у томе и 
дошли смо на идеју да то буде годишњак који 
ће с једне стране пратити активности Српског 
културног центра и све оно што смо ми радили 
у оквиру наше установе, а са друге стране да 
са сопственим снагама покушамо да изнесемо 
различите текстове о различитим темама које 
су везане за Србе на овом простору, али и 
уопште културолошке теме. Овај други број 
је угледао данас светло дана и надам се да 
нећемо на томе стати, него да ћемо већ и за 
крај ове године припремати, односно већ смо и 
почели да припремамо, трећи број. Након ове 
промоције већ се организујемо да уђемо и у 
тај подухват – рекао је директор СКЦ Вуковар 
Срђан Секулић.

ПРЕТХОДНА ДВА БРОЈА ИНСПИРАЦИЈА 
СУ НОВОМ ПОКРЕТАЊУ ДОБРЕ ВОДЕ

Још 1994. године покренут је зборник 
радова чланова Књижевног клуба „Захарија 
Орфелин“ из Вуковара под називом Добра вода 
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ПОСТАВЉЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА ПЕРИ КВРГИЋУ У МОРАВИЦАМА
ИНИЦИЈАТИВА МЕСНОГ ОДБОРА МОРАВИЦЕ

Поводом Светског дана позоришта и 95. годишњице 
рођења глумца Пере Квргића Приморско-
горанска жупанија је овом позоришном великану 

одала почаст постављањем спомен плоче у његовим 
родним Моравицама.

О животу и изузетним глумачким остварењима те 
његовом доприносу култури говорили су његова ћерка 
Ана Квргић, дугогодишња позоришна партнерка, 

глумица Лела Маргитић и 
жупан Златко Комадина.

Жупан Комадина је 
заједно с ћерком глумца Аном 
Квргић открио спомен плочу 
на железничкој станици, на 
којој се, како је Квргић говорио, 
одвијао његов живот.

– Ова спомен плоча 
остаће трајан подсетник на 
мог оца где ће се који путник 
или пролазник подсетити или 
сазнати понешто о Пери Квргићу. 
Он и даље живи кроз сећања 
своје публике, пријатеља те у 
срцу своје породице – рекла 
је Ана Квргић и захвалила се 
на гесту којим ће позоришни 

доајен Перо Квргић остати трајно забележен као 
део Моравица.

Глумица Лела Маргитић рекла је како је Перо 
Квргић био изузетан човек, а све време које су 
провели заједно, неретко и у захтевним ситуацијама, 
гајили су складан однос што сматра главним разлогом 
дуговечности представе „Стилске вежбе”.

Наиме, представа „Стилске вежбе” Рејмонда 

у издању ондашњег Српског културног центра. 
Уредник првог издања био је Боривој Чалић 
који је писао о старој вуковарској породици 
Михаиловић. Осим њега, прозу је писао и 
Ђорђе Радишић, а објављено је и драмско 
дело „Лимени сандук“ Мирка Манојловића. 
Његови „Вуковарски антимемоари“ говоре о 
некадашњем друштвеном животу Вуковара. 
Осим чланова и пријатеља Књижевног клуба 
„Захарија Орфелин“, објављена је и кратка песма 
„Пријатељици на растанку“ из 1910. године 
неуропсихијатра Хуга Клајна поводом 100. 
годишњице рођења зачетника психоанализе 
на нашем подручју.

Већ наредне године излази и други број. 
Овога пута, уз Чалића, уредница је била и 
Живка Комленац. У овом броју, било је више 
прозних дела, него у претходном. Уз СКЦ, за 
издавача је потписана и тадашња Народна 
библиотека из Вуковара.

Између осталог, ова два броја Добре воде, 
доказ су да су и у времену ратних дешавања људи 
организовали културна дешавања у Вуковару, 
и то у већем обиму него што се сада спомиње. 
Нажалост, то су била и једина два издања Добре 
воде. Ипак, 25 година касније, часопис Добра 
вода је поново покренут, овога пута у форми 
годишњака, нешто другачијег Српског културног 

Квенеуа у режији Томислава Радића у којој је Квргић 
глумио с Лелом Маргитић премијерно је приказана у 
јануару 1968. године и од тада је непрекидно била на 
репертоару, оборивши при том све хрватске рекорде, 
а на гласу је и као потенцијално најдуговечнија 
представа с истим ансамблом на свету.

Председник МО Моравице Милан Мамула 
истакао је да је ово велики дан за становнике Моравица 
будући да се многи од старијих сумештана сећају 
Пере Квргића и о њему увек говоре у суперлативима. 
Такође је нагласио како се нада да прича неће 
стати само на постављању спомен-плоче већ да 
ово може бити почетак развоја нових културних 
манифестацију повезаним за радом и ликом Пере 
Квргића у надолазећим годинама.

Свечаности су присуствовали и заменик жупана 
Петар Мамула, прочелница за културу и спорт у 
Приморско-горанској жупанији Соња Шишић, 
државни секретар Министарства културе Ивица 
Пољичак, градоначелник Врбовског Дражен Муфић, 
председник Већа Српске националне мањине Града 
Врбовског Милан Вукелић, председник Месног 
одбора Моравице Милан Мамула, консултант Управе 
ХЖ Инфраструктуре Дарко Баришић те шеф 
Железничке станице Моравице Ивица Турковић.

Д. В. 

центра из Вуковара. Први број је промовисан 
прошле године. Боривој Чалић наставио је са 
уређивањем и селекцијом радова.

Занимљиво је да су, уз Чалића, и у претходним 
издањима Добре воде, али и у издањима четврт 
века касније, учествовали књижевници Ђорђе 
Нешић и Бранко Бубало.

Био је ово први догађај у оквиру програма 
„СКЦ средом“ у новој сезони, а организатори 
су најавили да ће следеће среде бити одржано 
предавање поводом бомбардовања Београда 
6. априла 1941. историчара Зорана Јакшића.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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НА КАФИ СА МИЛИЦОМ СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊОМ
У БЕЛОМ МАНАСТИРУ У СК ЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЖЕНЕ СА ИСТОКА“ ОДРЖАНА КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА ПОСВЕЋЕНА ЧУВЕНОЈ 
СРПСКОЈ ПЕСНИКИЊИ 

У организацији Фолклорног 
ансамбла „Чувари 
традиције барањских 

Срба“ из Белог Манастира 
у Етнолошком центру 
барањске баштине одржана 
је књижевна радионица 
под називом “На кафи са 
Милицом Стојадиновић 
Српкињом”. Kњижевна 
радионица, посвећена овој 
неправедно запостављеној 
и помало заборављеној 
песникињи која је живела 
и стварала у 19. веку, проводи 
се у циклусу књижевних 
радионица у оквиру пројекта 
„Жене са истока“ Удружења 
жена „Негославчанке“ из 
Негославаца. 

Пријатан амбијент, 
односно простор у којем је 
одржано предавање, био 
је уређен тако да што више 
приближи дух времена у којем 
је живела и стварала ова представница 
српског романтизма, а о њеном животу и 
стваралаштву надахнуто и у првом лицу 
говорила је професорка српског језика и 
књижевности Милица Шарчевић Туњић. 

- Милица Стојадиновић Српкиња је 
песникиња из свештеничке породице која 
је рођена 1828. године у селу Буковац, а 
умрла је 1878. године у Београду, сама и у 
великој беди, заборављена и запостављена 
од наших књижевних историчара, али не 
и критике која је није штедела. Утирала је 
стазе будућим песникињама. Она је прва 
жена песникиња у Срба која се посветила 
књижевном раду и извела српску жену 
19. века из анонимности. У то време 
представљала је “чудо”. Живела је поезију 
која ју је испуњавала и чинила срећном. 
Образовала се углавном сама, учећи стране 
језике и учествујући у књижевном животу. 
Њене песме објављене су у три књиге 
1850,1855. и 1869. године - објаснила је 
професорка Шарчевић Туњић. 

Већина песама Милице Стојадиновић 
Српкиње инспирисана је националним 
мотивима историјских догађаја или 
песникињиног доживљаја националне 
културне баштине. “Певам песму” из 1854. 
године једна је од њених најпознатијих 

песама, значајан је и њен дневник “У 
Фрушкој гори 1854.” те преписка с Вуком 
Стефановићем Kараџићем и његовом кћери 
Мином (Вилхемином) Вукомановић с којом 
је била изузетно блиска. 

Kњижевна радионица “На кафи са 
Милицом Стојадиновић Српкињом” побудила 
је велики интерес, а и реакције су биле 
сјајне, што је најбоља потврда како су 
пројекти попут овога путоказ потреба жена 
које имају прилику да учествују у разним 
радионицама и програмима, али и да се 
пре свега друже и да своје слободно време 
проводе онако како оне желе.

- У априлу када се приближава 
најрадоснији хришћански празник 
Васкрс имаћемо изузетно занимљиву 
креативно-едукативну радионицу у бојању 
ускршњих јаја квилинг техником, потом у 
мају уочи Ђурђевдана следи радионица 
„Хлебом кроз историју“, у јуну следе 
радионице посвећене песникињи Десанки 
Максимовић, предвиђена је и посета 
манастиру Успења Пресвете Богородице 
у Даљ планини и Kултурном и научном 
центру “Милутин Миланковић” у Даљу те 
завршна конференција у Вуковару на којој 
ће, уз присуство 130 до 140 жена, бити 
представљени резултати пројекта, најавила 

је водитељка пројекта и председница 
Удружења жена “Негославчанке” Биљана 
Пејић.

Kњижевној радионици “На кафи са Милицом 
Стојадиновић Српкињом” присуствовала је и 
саборска заступница СДСС-а  Драгана Јецков, 
и сама Негославчанка, која је уочи почетка 
уз председницу ансамбла „Чувари традиције 
барањских Срба“ Светлану Жарковић такође 
поздравила присутне.

- Ми смо за врло кратко време успели оно 
што смо мислили да је готово немогуће, а то 
је окупити пет удружења жена да дишу једном 
душом и једним срцем. Сада смо на половини 
реализације пројекта, реакције су изванредне 
и постигнут је наш најзначајнији циљ, а то је 
окупљање жена и њихово анимирање - рекла 
је Јецков.

Пројекат “Жене са истока” проводи се уз 
финансијску подршку Српског народног већа из 
Загреба, средствима Канцеларије за људска права 
и права националних мањина Владе Републике 
Хрватске, а реализује га координација удружења 
жена Вуковарско – сремске жупаније коју чине 
удружење жена „Негославчанке“ из Негославаца, 
„Јелица“ из Вуковара, „Златне руке“ из Маркушице, 
„Бановчанке“ из Шидских Бановаца, те пододбор 
СKД „Просвјета“ из Борова.

Зоран ПОПОВИЋ
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БОРОВСКИ КУД ЗАПОЧЕО КОНЦЕРТНУ СЕЗОНУ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА БРАНИСЛАВ НУШИЋ У БОРОВУ ЈЕ 27. МАРТА ОДРЖАН ЦЕЛОВЕЧЕРЊИ 
КОНЦЕРТ

Након паузе од две године, изазване 
коронавирусом, чланови Kултурно-
уметничког друштва Бранислав Нушић 

из Борова успели су поново да напуне салу 
свог Културног центра на радост чланова, 
али и публике. Игра, звук тамбуре и бројна 
публика било је нешто што су Нушићевци с 
радошћу дочекали.

– Наш КУД иначе сваке године има 
целовечерњи концерт поводом отварања 
сезоне рада културно уметничког друштва. 
Нажалост, две године то нисмо могли остварити 
због епидемиолошке ситуације, али на срећу 
ове године смо успели и организовали 
смо програм од сат времена где су нам се 
представили тамбураши и фолклорна секција 
у свим узрастима. Имамо дечију групу, средњу, 
старију групу и први ансамбл. Због школских 
обавеза које имају наши чланови, помешали 
смо старију дечију групу и први ансамбл, али 
смо задовољни како је то изгледало. Надамо 
се да ће следећи концерт или манифестација 
бити са гостима који иначе сваке године 
долазе, али овога пута смо баш хтели да то 
буде отварање сезоне самога КУД-а у свим 
узрастима и секцијама – рекао је председник 
КУД-а Бранислав Нушић Радо Босић.

Родитељи и бројна публика су једва 
дочекали благо попуштање епидемиолошких 
мера, тако да је сала Културног центра била 
попуњена до последњег места.

- Да смо били у школској дворани тамо 
би било још више људи. На наше приредбе и 

концерте долазе и они који не живе у Борову 
тако да нас радује овако велика посећеност. У 
скоријој будућности у плану имамо путовање 
ван Борова и организацију смотре дечијег 
фолклора „Ми смо деца весела“ што ће публика 
такође моћи да посети – додаје Босић.

Велики број деце игра фолклор и свира 
тамбурицу. Међу њима је и ученица седмог 
разреда Основне школе Борово Јелена 
Коларевић.

- Свирам и играм фолклор четири године, 
одлучила сам се за то јер када пишем задаћу 
и учим радим то уз музику. Фолклор ме је 
привукао јер идемо на путовања и упознајемо 
различите људе. Није ми тешко ускладити своје 
ваншколске активности са школом, пробе имамо 
једном недељно, углавном суботом или ако 
смо на распусту и радним данима. Задовољна 
сам вечерашњим концертом и волела бих да 
има више оваквих дешавања – каже Јелена.

ПРЕДСТАВИЛА СЕ И ТАМБУРАШКА СЕКЦИЈА

Поред фолклорне секције свих узраста у 
програму је учествовала и тамбурашка секција 
која већ дуги низ година окупља децу, вокалне 
солисте и одрасле тамбураше и тако броји 
близу 30 чланова.

– Подељени смо у две групе а проредили 
смо и пробе јер не можемо да вежбамо у 
Основној школи где смо то до сада радили, 
али једном недељно сви смо ту у Борову у 
КУД-у и покушавамо да одржимо тај репертоар. 

Прошле године нисмо ни прекидали рад, 
радили смо током малог и великог школског 
распуста. Интерес деце постоји и надамо се 
да ће се то у будућности и наставити – каже 
водитељ тамбурашке секције Душан Латас.

Из тамбурашке секције се могу похвалити 
како планирају да одрже Априлску школу 
тамбуре за одрасле у којој би полазници на 
радионицама научили нешто више о пореклу 
тамбурашке музике, те основе теорије и свирања.

– Пре неколико година смо започели са 
овом идејом, иако већ две године нисмо били 
у могућности да је одржимо. Нисмо планирали 
да траје дуго, иако смо у круговима у којима 
се крећемо видели да људе то доста занима 
па ћемо видети да ли ће после тога желети 
да наставе да свирају. За четири пробе које 
планирамо да одржимо верујем да ће они 
који буду дошли научити нешто ново што нису 
знали о самој тамбурашкој музици и њеним 
основама, а надамо се да ће неки и наставити 
са свирањем па да ће и број одраслих чланова 
тамбурашке секције порасти – прича Латас.

Културно-уметничко друштво Бранислав 
Нушић броји 148 чланова, подељених у 
фолклорну, тамбурашку, драмску и ликовну 
секцију од којих је најбројнија фолклорна 
секција са 82 члана. Рад овога КУД-а прати 
завидан број публике што је доказ да мештани 
Борова, али и околине воле и цене овај вид 
кутурног аматеризма.

Маја МИЛАНОВИЋ
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ЖИВОТ У БОРОВУ ЗА ВРЕМЕ НДХ 1941/45
БАТИНО БОРОВО ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ (10)

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. Занимљив осврт 
на период НДХ у животу Борова дао је у својој књизи „Борово-Од трња до звијезда и...” публициста Анте 
Дуић-Дуња. Пише: Славко Бубало

У поглављу под називом „Свједок сам Другога 
свјетског рата у Насељу и творници” Анте 
Дуић, који се као младић у Борову школовао 

а касније у њему и наставио да живи, изнео је 
доста уверљивих личних цртица из живота тзв. 
обичних смртника.

„За првих двију ратних година, 1941. и 1942. 
године, рат још увијек није могао појести све оно 
што је у Борову Насељу било лијепо и занимљиво. 
Али није наступила само несташица круха, већ и 
свих других намирница и робе широке потрошње. 
Сјећам се само колико су људи патили због 
несташице тоалетног сапуна, креме за зубе и 
сл. Умјесто тоалетног сапуна, прали смо се тзв. 
„оминолом”, некаквим надомјестком за сапун, што 
га је производио  тадашњи осјечки „Шихт”- који 
се слабо пјенио, али је зато толико гребао као 
да је прављен из пијеска. За зубе смо куповали 
тзв. антисептички прашак за зубе, а припремао 
га је мр. Јосип Тићак, боровски љекарник. Од 
тога су прашка зуби били бијели као снијег, али 
се говорило да оштећује зубну цаклину. Но, 
млади се на то нису освртали - главно је да им 
се зуби бијеле.” 

ПОНАШАЊЕ, МИШЉЕЊЕ, ГОВОР… СВЕ ЈЕ 
БИЛО ПРОПИСАНО

И путем фабричког листа усташе су поку-
шавале да врше утицај на живот у насељу. У 
њему су објављиване наредбе, упозорења и 
прописи. Павелићевим поданицима лист је најпре 
препоручивао, а касније и наређивао како да 
се поздрављају, како да телефонирају, како да 
говоре, пишу и мисле. Ђорђе Миросављевић 
упамтио је још један детаљ о ком потврда постоји 
и у овим новинама. 

„Сећам се да смо се и на телефон морали 
јављати на посебан начин. Када подигнеш 
слушалицу морао си да кажеш „спремно” па 
тек онда своје име и презиме.” 

Већ од свог трећег броја лист је у писању 
увео и нови, тзв. кориенски, правопис у жељи 
да хрватски језик што више удаљи од српског. 
Што је рат више одмицао и наредби је било све 
више и више, а држава је била све искључивија. 
У ретким приликама у новинама су објављивана 
и разна упозорења из којих се могло ишчитати да 
је отпор људи према усташкој држави временом 

и у Борову био све већи. Тако је у октобру 1943. 
објављен „Позив заведенима”, односно онима 
који су отишли у партизане.

„Под утјецајем непријатељске промичбе, 
напустили су у задње вриеме многи своје домове 
и придружили се одметницима. Државна власт 
овима даје још једанпут могућност, да се својим 
домовима и обитељима врате. С тога се овим 
позивају сви, да се најкасније до 15. листопада 
1943. врате својим домовима и наставе миран 
рад. Тко се до тога времена није кући вратио и 
пријавио обћинској власти, сносити ће законске 
посљедице. Против његове породице и иметка 
примјенити ће се најстрожи законски прописи. 
Исто ће се тако поступати против оних, који 
нису удовољили својој обавези према држави 

у погледу предаје хране.”  
Позив је потписао велики жупан Јакоб Еликер.
Те 1943. године у партизане је отишао и Ђорђе 

Миросављевић. Његова шефица у књиговодственом 
одељењу Зора Шварц код које је, осим Ђорђа, 
радило још неколико Српкиња предосетила је 
његову намеру па га је саветовала говорећи му: 
„Шума је то. Тамо нема кревета, нема хране и 
нећеш то преживети.”

Добру Зору Шварц Ђорђе ипак није послушао. 
Крајем августа 1943. године заједно са групом 
Бороваца отишао је у партизане пребацивши 
се у село Паучје на ослобођеној територији.

У НовомБорову објављено је и упозорење 
из кога је видљиво да одушевљење становника 
Насеља Јана Бате новом државом полако али 
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сигурно сплашњава, да су људи почели да 
избегавају прописе и обавезе које су власти 
наметале.

„Опажамо, да узпркос поновних опомена 
сурадници одређени за стражу или уобће не 
долазе на стражарчење, па се ни изпричати не 
знаду, или неточно долазе, те тиме неколегијално 
поступају према осталим сурадницима и ремете 
ред стражарчења... Задњи пута упозорујемо 
такове, да ћемо свакога, који се неизпричан 
не одазове позиву Заповједничтва наше ДВЗ 
одпустити из подузећа, а о његовом одпусту 
обавјестит ћемо Министарство оружаних снага 
и односно попунидбено заповједничтво.” 

И снабдевање животним потрепштинама 
од 1943. године је све лошије, влада оскудица 
у свему. 

„Тржница је стално радила, али је требало 
добро уранити како би се купило поврће, каткад 
и који килограм брашна или сапуна произведеног 
у домаћој радиности. Како је тадашња куна 
непрестано губила вриједност, то су и плаће 
стално расле.”   - записао је Анте Дуић у својој 
књизи.

Код људи власт подстиче да цинкаре оне који 
желе да избегну њена наређења. Ново Борово 
у децембру 1943. објављује оглас из општине 
Борово која је од Заједнице за промет стоком и 
сточним производима добила спис у ком стоји да 
ће законом одређену количину масти од кривца 
добити бесплатно, свако ко пријави некога да је 
клао свиње а да није предао одређену количину 
масти или да је пријавио мању тежину свиња 
за клање како би предао мање масти.„Поред 
тога мора кривац исту количину масти предати 
безплатно обћинској апровизацији.” 

Кроз објављивање фотографија у рубрикама 
„Обитељски живот” и „Обитељски кутић”,фото-

репортажа са купалишта на Дунаву, успеха из лова 
и риболова Ново Борово покушавало је да стање 
прикаже бољим него што је било. Фотографије 
боровске деце и њихових насмејаних родитеља 
на боровским улицама требале су да пренесу 
идиличну слику о животу у ендехазијском Борову.

Током 1942. и 1943. године и са фронтова су 
почеле да долазе по усташе и Немце лоше вести. 
Ратна срећа на источном фронту почела је да 
их напушта па су и комеморације погинулима 
биле затвореног типа, а не више јавне као у 
време када су немачке трупе незаустављиво 
надирале према Москви.

„Стигла је вијест нашем особном одјелу, 
да је наш сурадник Дугоњић Драгутин пао на 
източном бојишту, да је свој живот положио на 
пољу части за своју домовину Хрватску и за свога 
Поглавника. Дугоњић је први наш сурадник, који 
је на източном бојишту дао свој млади живот 
на олтар домовине. Мајка Хрватска тражила је 
од многих својих синова њихове драгоцјене 
животе, али смрт нашега Дугоњића има још и 
своје посебно значење. Он је пао у борби не 
само за Хрватску, него је јуначки пао у борби 
за Еуропу, за еуропску цивилизацију и уљудбу, 
а против мрачњаштва, биједе и нечовјештва.” 

Таквим је фразеолошким жалопојкама у 
Новом Борову описивана смрт радника који су 
као усташки бојовници заувек оставили кости на 
руском фронту. Како је време одмицало таквих 
објава је у фабричком листу било све више. 

Већ од пролећа 1944. и Борово су, на путу 
према Будимпешти и Румунији, готово свакодневно 
прелетали савезнички авиони. Становништво 
насеља због тога је стално упозоравано да током 
ноћних сати обавезно замрачује просторије. По 
фабричком кругу и око зграда у насељу градила 
су се склоништа и бункери и копани су ровови.

Један авионски напад почетком јула 1944, 
извршен је и на Вуковар. Напад се догодио 
по повратку савезничких авиона из акције у 
Мађарској. Један авион издвојио се из групе и 
на град избацио осам бомби од којих две нису 
експлодирале. Ново Борово од 7. јула пише 
да је у нападу у Вуковару од бомби погинуло 
десет људи.

„Бомбе су у свом разорном дјеловању порушиле 
изкључиво приватне станбене зграде, и то у улици 
Стјепана Радића и улици Шамац. Порушене су 
4 станбене зграде, теже оштећено је их је 7, а 
мање 20. Од нападаја је погинуло 10 особа, док 
их је рањено 4.” 

Извори
Ante Duić-Dunja, Borovo-Od trnja do zvijezda 

i..., Borovo-Školska knjiga Zagreb, Vukovar 2005, 
str. 62..

 “Obavijest”, Novo Borovo - Borovo,  broj 2, 
25.07.1941, str. 4.

 Славко Бубало, Борово - Сумрак једног свитања, 
Српски културни центар, Вуковар, 2018, стр. 19.

 “Poziv zavedenima”, Novo Borovo - Borovo,  
broj 39, 8.10.1943, str. 3.

 “Važno upozorenje suradnicima”, Novo Borovo 
- Borovo, broj 39, 8.10.1943, str. 3..

 Ante Duić-Dunja, Borovo-Od trnja do zvijezda 
i..., Borovo-Školska knjiga Zagreb, Vukovar 2005, 
str. 68.

 “Iz obćine Borovo”, Novo Borovo - Borovo, broj 
48, 10.12.1943., str. 3.

 “ZaHrvatsku i za Poglavnika”, Novo Borovo - 
Borovo, broj 2, 16.011942, str. 2.

 “Teroristički napadaj na grad Vukovar”, Novo 
Borovo - Borovo, broj 26, 7.07.1944, str. 3.
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ВАСИЉ КОСТЕЛНИК ВАСО (1927-2022)

У Вуковару, односно у Борову насељу, 
на прагу своје 95. године умро је 
чика Васиљ - Васо Костелник један 

од последњих бораца НОБ-а са наших 
простора. Васиљ (Јоакима) Костелник, 
рођен  је 19. октобра 1927. године 
у малом сремском месту  Петровци 
углавном насељеном припадницима 
русинске националне заједнице.  Када 
је 1941. године избио Други светски рат 
новостворена квислиншка Независна 
Држава Хрватска територију поклоњену 
од нацистичке Немачке поделила 
је на жупе, а једна од највећих и 
најбогатијих била је Велика жупа Вука 
којој су припали и Петровци у којима 
је већина мештана било опредељено 
за антифашизам. Управо из тог разлога 
крај у коме је он одрастао звали су 
„Мала Москва”. 

Злодела усташа и фашиста 
покренула су младе људе да се 
прикључење партизанском  покрету 
па се народ  из  ових  крајева запутио 
ка славонским  шумама и брдима. Из 
сиромашне осмочлане породице као 
седамнаестогодишњак у партизане 
одлази и Васо и то у мају 1944. Да 

пођу у партизане додатни мотив групи 
од двадесетак Петровчана, који су 
били 1925. годиште, била је најава 
регрутације у немачку војску али су они 
након договора дан раније сви отишли 
у шуму. И чика Васо је схватио да ће 
ускоро доћи ред и на оне попут њега 
који су били годину или две млађи 
стога није оклевао па им се прикључио. 

Један од првих који је из Петроваца 
отишао у партизане био је Јоаким 
Еделински, отац његове покојне 
супруге Павлине, који је био и један 
од организатора устанка у овом крају. 
Еделински је са собом повео и ћерку, 
чика Васину дечачку љубав за коју се 
касније, када су се обоје вратили из 
партизана и оженио. 

По одласку у партизане Васиљ 
се обрео у Подгорачу у коме су се 
припремале и формирале партизанске 
јединице и где је постао курир у команди 
Шестог Корпуса. 

Свој ратни пут прошао је у Славонији 
- у Великој, Звечеву, Подгорју и 
Нашицама. Био је директни учесник 
Битке за Нашице, која је, по броју бораца 
НОВЈ-а и непријатеља, по жестини и 

трајању од седам дана и седам ноћи, 
била највећа битка на тлу Славоније 
током Другог светског рата. О томе је 
у априлу 2015. године причао и нашем 
новинару Николи Милојевићу.

-  Било је тако хладно и кишовито да 
се земља ледила. Ја сам био најстарији 
курир, јер су остали имали по 12, 13 
година. Пошаљу ме у Подгорач да 
пренесем поруку по мрклом мраку 
кроз шуму у којој никада пре у свом 
животу нисам био. Знао сам само да 
су на том путу пре мене убијена два 
курира, јер су имали опанке па им је 
под ногама пуцао лед. Ја сам био бос 
и када сам дошао до села ишао сам 
стазом да будем што мање сумњив, а 
да сам ишао са стране сигурно би ме 
опазили и убили. На крају сам успео да 
пренесем поруку, али и данас признајем 
свима да сам се бојао кад ме питају. А 
ко се не би бојао – причао је чика Васа.

Након што је босоног ходао по леду 
ноге су му биле промрзле па су га 
пустили, а чика Васо је преко Барање и 
Сомбора стигао до Руског Крстура где 
је имао пријатеља и где се лечио све до 
краја рата. Када је Вуковар ослобођен 
кренуо је од Крстура бициклом до 
Дероња одакле се превезао чамцем 
и дошао у своје Петровце. 

Након рата запослио се у  Комбинату 
Борово где је након школовања постао 
руководилац за кадрове, а у Борову 
је и завршио свој радни век.

Био је ангажован у разним 
друштвеним и спортским удружењима. 
Све донедавно учествовао је на 
обележавањима свих важних датума 
антифашистичке борбе на просторима 
источне Славоније, Барање и западног 
Срема, а последњи пут виђен је на 
обележавању 77. годишњице Болманске 
битке пре свега десетак дана. 

Васиљ Костелник носилац је Ордена 
за храброст, Ордена за народ и Медаље 
рада. Бивши председник Хрватске 
Иво Јосиповић одликовао га је 2014. 
године Оредном Стјепана Радића за 
његов допринос у неговању вредности 
антифашистичке борбе. На своје учешће 
и опредељење, као и на учешће своје 
супруге Павлине био је поносан до 
последњег дана.

Нека му је вечна слава и хвала!
С. Б.



ИЗВОР 290/ 6. 04.2022. 23

                      
НА ЗАПАДУ ПРАВОСЛАВЉА

Број 290 
Бесплатно издање

ГОДИНА XVI
Вуковар, 6. април 2022.

Издавач:
Заједничко веће општина, Вуковар

За издавача:
Дејан Дракулић,
председник ЗВО-а

Главни уредник:
Славко Бубало

Редакција:
Вуковар; Никола Милојевић, Срђан Секулић, Јадранка 
Јаћимовић-Иван, Душан Велимировић, Маја Милановић; 
Бели Манастир; Зоран Поповић, Стана Немет;  Книн; 
Васка Радуловић
      
Фотографија:
Редакција

Графичка припрема:
Славко Бубало

Штампа:
“Glas Slavonije” d.d. Osijek
Улица Хрватске Републике 20

Адреса редакције:
Еугена Кватерника 1, Вуковар 
Тел: 032/416-667
Факс: 032/422-755

е-mail: urednik.izvor@gmail.com
izvor.zvo@gmail.com
web: www.tvprodukcija-zvo.com

Лист суфинансирају:
Савет за националне мањине 
Владе Републике Хрватске, 
Министарство културе Републике Србије и Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама 
АП Војводине

Излази сваких 14 дана

Тираж:
7000

Насловна страна:
Мотив из села Сибоковац

И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ЛЕГЕНДЕ СРПСКЕ РОК МУЗИКЕ

ГРУПА СМАК - КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевачка група Смак једна је од оних српских 
рок група која је врло брзо стекла култни статус 
захваљујући највише свом вођи гитаристи 

Радомиру Михајловићу Точку који је своје дружење 
са разним жичаним инструментима започео још у 
петој години. Гитара му је постала омиљени када је у 
лето 1959. године настрадао на ђачкој екскурзији на 
којој је ишчашио кук због чега је пет година провео 
по болницама. Од свог пријатеља Биске на поклон 
је добио гитару од које се више није раздвајао, али 
то је део неке посебне приче. Групу су у децембру 
1971. године основали Радомир Михајловић Точак 
(гитара), Зоран Милановић (бас), Слободан Стојановић 
Кепа (бубњеви) Слободан Коминац Кома (вокал) 
и Миша Николић (клавијатуре). Групу су назвали 
Смак по истоименом драмском комаду посвећеном 
стрељаним крагујевачким ђацима у Другом светском 
рату. Постоји и прича да је име заправо скраћеница 
од Самостални музички ансамбл Крагујевац. Прве 
наступе имали су углавном по Шумадији, а свирали 
су обраде светских рок хитова тога времена. Прве 
самосталне композиције настале су у периоду од 
1971. до 1973. године чији звук је био мешавина 
прогресивног рока, џеза и блуза. У октобру 1973. године 
у групу уместо Слободана Коминца долази Борис 
Аранђеловић који је аудицију прошао захваљујући 
томе што је маестрално отпевао култну песму групе 
Дип Парпл „Чајлд ин тајм” и већ почетком следеће 
године снимају материјал за свој први сингл „Живим 
ја” и „Биска 16”.

У јануару 1975. године групи се придружио 
Краљевчанин Лазар Ристовски (клавијатуре). Већ 
у априлу 1975. објављују свој први велики хит 
„Улазак у харем” који су истовремено објавиле две 
издавачке куће што је до тада на југословенском 
дискографском тржишту било нешто несвакидашње. 
Наиме, и загребачки Сузи, а и РТВ Љубљана са 
Смаком су имале уговоре, те су пожуриле да објаве 
сингл са тада апсолутним музичким хитом. 

Крајем маја Смак наступа на фестивалу Бум у 
Загребу, а убрзо након тога чланови групе приступају 
снимању деби албума који је назван „Смак“. Са албума 
се посебно издвајају композиције „Блуз у парку” и 
„Биска 2” али су и све остале доживеле да се нађе 
на званичним и незваничним Смак компилацијама. 
Још један куриозитет био је деветнаестоминутни 
инструментал „Пут од балона” који на неки начин 
показује точков афинитет ка импровизацијама и 
мешању разних музичких жанрова.

Почетком 1976. су објавили мини-плочу „Сателит“ 

на којој се налазила истоимена хит песма и песма 
„Шумадијски блуз”. У овом периоду су снимили 
кратак филм „Смак у Њујорку“, на којем су снимљени 
кадрови са њујоршких улица те са обиласка острва 
Менхетн, као део промоције плоче „Сателит“. По 
повратку из Америке Точак објављује свој први соло 
албум „Р. М. Точак”, а њихов следећи сингл „Људи 
није фер/Ел Думо” је објављен крајем те 1976.

У почетку су текстове писали сами а касније 
почињу сарадњу са Мирком Глишићем. Те године 
Смак је потресла криза због преласка Лазе Ристовског 
у Бијело Дугме па нови клавијатуриста постаје 
Мики Петковски из Скопља и у пролеће 1977. 
Смак у Лондону снима свој најамбициознији и 
најкомерцијалнији албум „Црна дама”. Албум је 
опремљен луксузним омотом Драгана С. Стефановића, 
а од композиција се издвајају насловна као и песма 
„Даире” и инструментали „Домаћи задатак” и 
„Тегоба” чији композитор је био управо Смаков 
нови члан Мики Петковски. Плоча је побрала веома 
добре критике а једина примедба били су плитки и 
банални текстови. Та плоча донела је Смаку уговор 
са немачком издавачком кућом Белафон која је 
албум објавила на енглеском језику за европско 
тржиште, а у Југославији је доживела златни тираж.

Енглески часопис „Мелод мејкер” Смаку додељује 
негативну критику тврдећи да је Смак само лоша 
копија група Тејст и Дип Парпл док за разлику од 
њих амерички „Гитар плејер” излази са позитивном 
критиком. 

Те године у анкети часописа Џубокс проглашени 
су за групу године и признања за најбољи албум, 
најбољи сингл, најбољи омот, а и музичари појединачно 
бивају изабрани као најбољи у Југославији.  Албум 
„Црна дама” откупиле су и америчка фирма „Фантаси” 
и шпански огранак РЦА. 

Извор
Петар Јањатовић Илустрована Yu Rock Encik-

lopedija 1960-1997
Наставак у следећем броју
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Следећи 291. број Извора излази у среду 20. априла 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 15. априла 2022. на РТРС плус у 16:30, у 

суботу 16. априла 2022. на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 18. априла на РТВ 1 у 15:30

ФУДБАЛ

РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА
Након 22. кола Друге Хрватске фудбалске 

лиге БСК из Бијелог Брда се са 30 бодова 
налази на деветом месту које је задржао и 

након пораза од екипе Јаруна од 2:1. Следеће 24. 
коло биће одиграно 10. априла када ће БСК на 
домаћем терену играти против Сесвета. Тренутно 
на табели води Вараждин са 42. бода.

У Трећој Хрватској фудбалској лиги Вутекс-
Слога је у 24. колу на домаћем терену головима 
Крижановића у 20. и 22. минуту и Јаковљевића 
у 54. минуту резултатом 3:0 савладао екипу 
Граничара из Жупање. Вуковарчани се са 27 бодова 
тренутно налазе на 11. месту, а на табели са 60 
бодова води Зрински Јурјевац. Управо ће водећи 
Зрински Јурјевац у наредном 25. колу на свом 
терену 10. априла угостити фудбалере Вутекса.

У  дерби сусрету 17. кола Друге жупанијске 
фудбалске лиге Вуковар одиграном у недељу, 
3. априла у Борову Негославци су домаћу Слогу 
савладали резултатом 4:1. У другом локалном 
дербију у Пачетину домаћа Слога угостила је 
Бршадин а утакмица је завршена без победника 
(1:1). На табели тренутно води Хајдук из Бапске 
са 39 бодова, Негославци су други са 37 док 

је боровска Слога трећа са 33 бода. Бршадин 
је на шестом месту са 15 бодова, а Слога из 

Пачетина на претпоследњем 8. месту са 13 
бодова.                                                          С. Б.

НОВИ УСПЕСИ ВУКОВАРСКИХ ДИЗАЧА ТЕГОВА

ШЕСТ ЗЛАТА И ЈЕДНО СРЕБРО У МАЂАРСКОЈ

Млади дизачи тегова из Вуковара 
постигли су још један велики 
спортски успех. На 24. „Сороксар 

купу” у Будимпешти освојили су златне 
медаље. У конкуренцији више од стотину 
такмичара из 12 земаља: Чешке, Естоније, 

Финске, Холандије, Литваније, Летоније, 
Румуније, Шпаније, Словачке, Србије, Хрватске 
и Мађарске, вуковарски дизачи тегова су 
остварили изузетан успех освојивши укупно 
шест златних и једну сребрну медаљу. 

Победници такмичења у својим 
категоријама и узрастима су: Наташа Дермичек 
до 55 кг са 51+68=119 кг, Жељка Миљковић 
до 64 кг са 62+75=137 кг, Тања Турукало до 
71 кг са 43+60=103 кг, Срђан Мрђенов до 61 
кг са 73+90=163 кг, Никола Тодоровић до 73 
кг са 110+130 =240 кг и Давид Тодоровић у 
категорији до 81 кг са 105+120=225 кг, док 
је Сергеј Гавровски +109 кг са 70+95=165 
кг био други. 

Пехаре апсолутно најбољих по узрастима 
освојили су: Жељка Миљковић (У15), Наташа 
Дермичек и Никола Тодоровић (У17), а 
четврти пехар је добио клуб за учествовање.

С. Б. 

Наступ Николе Тодоровића на прошлогодишњем првенству Европе у Узбекистану

Призор са утакмице БСК - Рудеш одигране 23. марта
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