
И        Р
20. април 2022.
ГОДИНА XVI

ЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
БРОЈ: 291

ПРОСВЈЕТИН ПОДОДБОР 
ИЗ БЕЛОГ МАНАСТИРА 
ОБЕЛЕЖИО 25. ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА И РАДА

УЧЕНИЦИ ОШ СИНИША 
ГЛАВАШЕВИЋ ПОБЕДИЛИ 
У ЧАЧКУ НА КВИЗУ 
НЕМАЊИЋИ 

У ВУКОВАРУ И ИЛОКУ 12. АПРИЛА ОБЕЛЕЖЕНА 77. ГОДИШЊИЦА У ВУКОВАРУ И ИЛОКУ 12. АПРИЛА ОБЕЛЕЖЕНА 77. ГОДИШЊИЦА 
П Р О Б О Ј А С Р Е М С К О Г Ф Р О Н Т А И О С Л О Б О Ђ Е Њ А В У К О В А Р АП Р О Б О Ј А С Р Е М С К О Г Ф Р О Н Т А И О С Л О Б О Ђ Е Њ А В У К О В А Р А

ПРИЧА О СЛОБОДАНУ 
ЂУРИЦИ, ВРСНОМ КУВАРУ 
И ФУДБАЛЕРУ ИЗ БОРОВА 
НАСЕЉА



2 20. 4.2022. / ИЗВОР 291АКТУЕЛНО

„Г О В О Р М Р Ж Њ Е П Р Е М А С Р Б И М А С Е 
ВИДИ И НА ДЕЧИЈИМ ИГРАЛИШТИМА“

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ БИЛТЕН СРПСКОГ НАРОДНОГ ВЕЋА ПОД НАЗИВОМ „ХИСТОРИЈСКИ РЕВИЗИОНИЗАМ, ГОВОР МРЖЊЕ И 
НАСИЉЕ ПРЕМА СРБИМА У 2021.“ ПРЕДСТАВЉЕН ЈЕ У ЧЕТВРТАК У ЗАГРЕБУ

СНВ-ов билтен говори о појави говора мржње 
и насиља према Србима у протеклој години, 
а на представљању су присуствовали аутори 

билтена и историчари из Архива Срба у РХ 
Никола Вукобратовић и Тихомир Понош, бивша 
заштитница права грађана Лора Видовић као 
и председник Српског народног већа Милорад 
Пуповац.

– Мислим да је овај билтен прилика да 
се нападне Српско народно веће и те нападе 
очекујемо, али исто тако и прилика да покушамо 
освестити шта се то заправо догађа у нашем 
друштву. Какво је то стање у школама, у медијима. 
Како је све ово могуће? На дечијим игралиштима, 
вртићима, школама, местима поред којих 
пролазе ученици и деца је најнормалније да 
се појављују претеће поруке. И они се разумеју 
као један облик патриотизма. Заиста се питам 
како ћемо обележити јасеновачки пробој са 
оваквом субкултуром коју имамо у друштву, а 
која је усташоидна и фашистоидна – рекао је 
Милорад Пуповац у свом обраћању окупљенима.

Осврнуо се Пуповац и на облике говора 
мржње која произлазе из државних, политичких 
институција.

– Чињеница је да је говор мржње био 
поприлично присутан у кључним политичким 
институцијама Републике Хрватске, не 
маргиналним, него мејнстрим политичким 
институцијама. То нисмо имали једно време. 

Било је од 2013. па до 2018. интензивних 
облика говора мржње и насиља и говорника 
у име политичких странака, али са саборских 
говорница тога није било од 1990. године на 
такав начин који смо имали протекле године. 
Било је различитих искустава са председницима 
републике, али овако екстензивних облика 
какве смо имали у протеклој години није било, 
посебно не од председника Месића па наовамо 
– истиче Пуповац.

ПОЈЕДИНА УДРУЖЕЊА ГРАДЕ СВОЈ ИМИЏ 
НА АНТИСРПСКОЈ РЕТОРИЦИ

Председник Српског народног већа је навео 
и неке од разлога због којих се све то Србима 
из Хрватске догађа.

– Део разлога зашто се то догађа јесте 
чињеница да се политичка сцена код нас веома 
померила на десно, на националистички и 
искључиво екстремно националистички тип 
политичког деловања и политичког говора. Други 
разлог је сарадња између водеће странке у 
Хрватској ХДЗ-а и представника националних 
мањина, али пре свега Самосталне демократске 
српске странке, односно председника те странке 
познатог као „Пуповац“. Трећи разлог је да се то 
заправо преселило из немејнстрим политичког 
активизма који је био карактеристичан за поједина 
удружења и референдумске иницијативе које су 
на антисрпској, антисдссовској и антипуповчевској 
реторици градиле свој имиџ, политички утицај 
па и своје референдумске кампање – нагласио 
је председник СНВ-а Милорад Пуповац.

У сегменту билтена који је насловљен „Говор 
мржње“, аутори су настојали да илуструју општу 
раширеност говора који не само да изражава 
отворену мржњу према Србима, него и имплицира 
културну и биолошку инфериорност Срба или 
заговара различите облике колективног кажњавања, 
пре свега ускраћивањем права.

– Такође у истом сегменту настојимо да 

Никола Вукобратовић и Тихомир Понош
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БЕЛИ МАНАСТИР НАЈУСПЈЕШНИЈИ ГРАД У ХРВАТСКОЈ У КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
ИЗ ЕУ ФОНДОВА

ЗАДОВОЉНИ УЧИЊЕНИМ АЛИ 
НЕ СПАВАЈУ НА ЛОВОРИКАМА

илуструјемо и ширење теорије завере о некој тајној 
контроли Срба над Хрватском, непријатељству 
или лојалности грађана само на темељу њихове 
националности. Важно је приметити да не постоји 
друштвени догађај или феномен који не би служио 
као повод за ширење говора мржње Србима 
било да се ради о земљотресу или о два важна 
догађаја као што су локални избори и попис 
становништва који су служили као нека важна 
тачка. Хтели смо упозорити да ван политичке 
маргине постоји читав низ највиших функционера, 
од председника републике, преко министара, 
саборских заступника, жупана, начелника општина, 
градоначелника који користе одређени говор 
који Србе или све што се може повезати са 
Србима користе у пежоративном смислу – рекао 
је коаутор билтена Никола Вукобратовић.

Његов колега и такође коаутор билтена 
Тихомир Понош рекао је да није случајно изабрано 
да се на корицама налазе дечија игралишта која 
се према фото-документационим истраживањима 
конципирају као места на којима све више има 
порука говора мржње или ревизионизма који 
је усмерен против Срба јер су често видљиви 
исцртани симболи у поруке попут „У“ и „ЗДС“.

– Готово све фотографије које су у билтену, а 
које се тичу говора мржње су из Загреба. Значи 
да се у Загребу деца од малих ногу навикавају 
на то, да им једноставно то није ништа чудно 
да виде, а прилично је јасно да градске власти 
или они који управљају дечијим игралиштима не 
реагују баш на то, као што иначе не реагују ни на 
оно што иначе можемо да видимо на фасадама, 
него тек ако им се пријави па затражи да макну 
неки графит – поручује Понош.

„П У Б Л И К А Ц И Ј А О С Л И К А В А О Д Н О С 
ХРВАТСКОГ ДРУШТВА ПРЕМА СРБИМА“

Ауторка предговора овогодишњег броја 
билтена СНВ-а и бивша заштитница права грађана 
Републике Хрватске Лора Видовић истакла је 
како ова публикација осликава однос друштва 
према Србима у Хрватској.

– Однос хрватског друштва према Србима и 
Српкињама не видим само као попис, таблицу 
догађаја, инцидената, процеса и графита, него 
као прилику да се свако ко чита та билтен, а 
претпостављам да би се ипак радило о позитивним 
или неутралним ставовима према ономе што 
унутра пише, може видети како се осећа неко на 
кога се те поруке односе и како живи у оваквој 
Хрватској 2022. године – изјавила је Видовић 
у свом обраћању.

Лора Видовић се осврнула и на питање 
усташког поздрава „за дом спремни“ за који 
је рекла да је приметила да је актуелна Влада 
на одређени начин легализовала тај поздрав 
изјавом да је тај изузетак ушла у правни систем, 
а у ствари није.            Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Када се укупни износ повученог новца 
упореди са бројем становника, Бели 
Манастир је у Хрватској најуспјешнији 

град по кориштењу средстава из европских 
фондова. При врху листе најуспешнијих градова 
уз Бели Манастир налазе се и Супетар, Липик, 
Врлика, Вировитица и Ријека. 

Кроз неколико месеци биће обрађени и 
објављени подаци за прошлу годину, а до 
тада током 2020. године Бели Манастир је из 
европских фондова повукао 36,162 милиона 
куна, или 3.592 куна по становнику што га је 
позиционирало на врх листе најуспешнијих 
градова коју је израдио тим портала gra-
donacelnik.hr. 

Захваљујући томе једини барањски град 
реализовао је бројне пројекте (су)финансиране 
европским средствима, међу којима су „Кућа 
барањског кулена”, „ПЕЕР центар”, као и 
пројект оживљавања приградских насеља 
реконструкцијом тамошњих друштвених домова. 
Први пројект вредан је 12,5 милиона куна, а 
укључује изградњу погона за прераду меса, те 
потпуно опремљене зграде за презентацију те 
надалеко познате барањске делиције. Други се 
пројект, вредан 32,5 милиона куна, односи на 
уређење новог простора дечијег вртића, нових 
просторија за смештај младића и девојака 
који с напуњених 18 година одлазе од својих 
удомитељских породица, хостела, пословних 
простора, куглане. 

Ласкава титула да је Бели Манастир 
најуспешнији хрватски град у кориштењу 
средстава из европских фондова више је него 
добар разлог за задовољство градске управе, 
али они то признање приписују првенствено 
запосленима, који су заједно с партнерима из 
разних министарстава и сарадницима укљученим 
у пројекте допринели да повлачење средстава 
буде на највишем могућем нивоу. Ипак, у градској 
управи истичу да нема времена за спавање на 
ловорикама, и да с тим интезивно настављају и 
у следећем периоду, јер је повлачење средстава 
из ЕУ једини могући пут развоја Града Белог 
Манастира, с обзиром на мала средства из 
локалних буџета и све већих трошкова у овим 
турбулентним временима. 

У том контексту интензивно се припремају за 
ново финансијско раздобље, првенствено израдом 
документације за будуће пројекте, узимајући у 
обзир одреднице нових оперативних програма 
2021. - 2027. године. Како истичу, нагласак ће 
поново бити на привреди и образовању, при 
чему је важан сегмент пренамена бивше касарне 
у центар изврсности у подручју пољопривреде. 

Поменимо на крају да је у Белом Манастиру 
тренутно у фази провођење неколико ЕУ 
пројеката суфинансираних из ЕФРР-а од којих 
је најкапиталнији изградња потпуно новог 
градског спортског парка, што је пројекат 
вредан 32,5 милиона куна.

Зоран ПОПОВИЋ

Трибине новог спортског парка у Белом Манастиру
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ОГРОМНЕ ЖРТВЕ ПАЛЕ НА СРЕМСКОМ 
ФРОНТУ ЗАСЛУЖУЈУ ДА ИХ ПАМТИМО

У ИЛОКУ И ВУКОВАРУ 12. АПРИЛА ОБЕЛЕЖЕНA 77. ГОДИШЊИЦА ОД ПРОБОЈА СРЕМСКОГ ФРОНТА И ОСЛОБОЂЕЊА ВУКОВАРА 
ОД ФАШИСТИЧКЕ ОКУПАЦИЈЕ

Пробој Сремског фронта и ослобођење 
Вуковара обележени су у организацији 
Савеза антифашистичких бораца 

и антифашиста Републике Хрватске и 
Заједнице антифашистичких удружења 
Вуковарско-сремске жупаније. Као једна 
је од највећих битака на нашим просторима 
пробој Сремског фронта означиио је и крај 
владавине нацистичког и усташког терора у 
Југославији и његов коначни слом.

- Овај датум је од велике важности с 
обзиром да је ту, неких четири или пет 
месеци, био постављен фронт којим су 
немачке јединице покушавале да задрже 
напредовање Црвене армије и Југословенске 
војске како би могле да извуку своје јединице 
Групе армија „Е“ из Грчке. Међутим, 12. априла 
1945. године уз надљудске напоре фронт је 
пробијен и након месец дана ослобођена је 
и цела држава. Дакле, значај овог датума 
је велики, али важно је нагласити да је та 
битка резултирала и огромним жртвама и да 
су у бормама животе изгубили веома млади 
људи старости од 16 до 30 година – истакао 
је председник  ЗУАБА Вуковарско-сремске 
жупаније Лазо Ђокић.

С његовим тврдњама сагласан је и 
председник САБА Републике Хрватске 
Фрањо Хабулин, који је такође присуствовао 
овогодишњем обележавању пробоја Сремског 
фронта и ослобођења Вуковара. 

-  Била је то једна од најсложенијих и 

најтежих операција у завршници Другог 
светског рата на овим нашим просторима. Она 
је дуго припремана, а насупрот јединицама 
Црвене армије и Југословенске војске стајале 
су огромне снаге немачког Трећег рајха и 
усташа као њихових домаћих помагача. То 
је нешто чега се морамо сећати, а посебно 
оних људи који су током пробоја и касније у 
ослобађању свих ових места страдали. Тим 
славним данима народноослободилачке 
борбе морамо се поносити и ми данас и 

наша деца сутра. То је и наша дужност и 
наша обавеза – рекао је Хабулин.

ПРОГРАМ ЗАПОЧЕО У ИЛОКУ

Антифашистичке делегације је у Илоку, 
где је програм и започео, дочекала тамошња 
градоначелница Марина Будимир, а венци су 
потом положени код Споменика и костурнице 
у којој су сахрањени борци и официри Црвене 
армије и која се налази унутар простора 
илочке тврђаве у старој језгри града. Иако 
у самом Илоку не постоје антифашистичке 
организације град се труди да споменичку 
баштину посвећену НОБ-у одржава и чува.

- Још током прошле године приметили 
смо да неки споменици захтевају одређену 
санацију. Нешто се може уредити на неке 
класичне начине док неки споменици захтевају 
мало озбиљније захвате и санацију. Видећемо 
шта би од тога могло да уђе у прорачун за 
наредну годину. Ове године споменике ћемо 
чистити и одржавати колико је то у нашој 
моћи. Споменик и спомен костурницу овде 
у центру Илока успели смо да уредимо у 
сарадњи са Амбасадом Руске Федерације, 
али нам остаје обавеза да и ових неколико 
које имамо на подручју града доведемо у 
пристојно стање – рекла је том приликом 
илочка градоначелница.

Градоначелница града Илока - Марина Будимир



ИЗВОР 291/ 20.  4.2022. 5

Венци су потом положени и на илочком 
православном гробљу где су сахрањени 
борци који су након пробоја Сремског фронта 
подлегли ранама у илочким партизанским 
болницама, затим стрељаним родољубима 
код излетишта Ловка и на партизанском 
гробљу у Шаренграду. 

У В У КО В А Р П Р В И П УТ ДО Ш Л И И 
АНТИФАШИСТИ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ

Централна свечаност одржана је у центру 
Вуковара код спомен-костурнице у коју су 
сахрањене жртве са Дудика и борци Пете 
војвођанске ударне бригаде и Црвене армије. 
Уз бројне делегације ове године први пут 
пристигли су и антифашисти из Словеније. Међу 
њима је била и деведесетчетворогодишња 
Валерија Скрињар Тврз која је у партизане 
отишла као средњошколка.

- У партизане сам отишла са петнаест и по 
година али то је и за нас, такорећи децу, био 
частан чин. Крај у којем сам рођена, Загорје 
об Сави, био је такозвани Унтерштајермарк, 
односно директно је прикључен Трећем 
рајху. Требало је очистити Словенце. Свуда 
је писало „Хир вир Дојче гешпрохен“, овде се 
говори Немачки, а у школама је на таблама 
прва реченица била – Наши преци били су 
Германи. Нормално је да смо ми знали и ко 
смо и шта смо иако смо били деца, а као и 
све пубертетлије и ми смо били бунтовници 
и нормално је било да смо се томе опирали 
– објаснила је госпођа Валерија уз напомену 
да је први пут у Вуковару и да је јако срећна 
што овде види велики број људи којима је 
антифашизам на срцу. 

У пригодним говорима организатори су 
упозорили на значај борбе против фашизма, а 

потом су делегације положиле венце и одале 
почаст жртвама. Уз оне из вуковарског краја, 
Републике Хрватске и Словеније обележавању 
ослобођења Вуковара присуствовале су и 
делегације антифашиста из суседне Србије 
и Босне и Херцеговине. 

Програм је окончан кратким културним 
програмом и пригодним рециталима познатих 
партизанских песама.

НА ДЕЛУ ЈЕ ИСТОРИЈСКИ РЕВИЗИОНИЗАМ И 
ПОКУШАЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ФАШИЗМА

Ико је те 1945. године фашизам побеђен, 
задњих деценија он се поново буди, а појачана 
су и настојања да се историја ревидира. 
Најновији пример тих настојања догодио 
се 10. априла на прослави 31. годишњице 
оснивања тзв. 9. бојне ХОС-а која носи име 
усташког злочинца Рафаела Бобана, када 
је извикиван усташки поздрав и када је 

бригадир Матко Раос, као изасланик министра 
бранитеља Томе Медведа, рекао да данашње 
Хрватске не би било да није било тог 10. 
априла. За коментар смо упитали председника 
САБА Републике Хрватске Фрању Хабулина.

- Министар бранитеља Томо Медвед шаље 
тамо свог изасланика и он тамо изговори 
нешто што је катастрофа, то је нешто што 
се није смело догодити. Желим да верујем 
да тај човек тамо није требао да говори, али 
требало је предвидети да је ипак могуће да 
он тамо говори и одговорни су требали знати 
шта ће он тамо рећи јер то није безазлен 
скуп на ком се може говорити свашта и 
ником ништа, све остаје некажњено. То је 
за осуду, јер узвикивање усташког поздрава 
је за осуду – рекао је Хабулин који није 
задовољан ни образложењем које су тим 
поводом понудили хрватска влада и сам 
министар Медвед.

- Наравно да нисам задовољан јер 
нисам чуо да се председник владе јасно и 
недвосмислено оградио од изјаве која је тамо 
дата. Нисам чуо ни од потпредседника владе, 
министра Медведа, да се оградио од тога. Не, 
он је само рекао да није било предвиђено 
да Раос тамо говори. Некоме изгледа 
одговара да имамо једну такву јединицу 
која је наследник неславне, наглашавам, 
неславне усташке Независне Државе Хрватске 
– рекао је Хабулин и закључио да су они 
ипак стварност и да је њихово деловање 
нешто што би полиција и актуелна власт 
требали да зауставе. Међутим, нити полиција 
има уједначену праксу поступања, нити 
судство има уједначену праксу када су у 
питању пресуде за коришћење усташког 
поздрава, обележја и сл, за шта Хабулин 
окривљује хрватско политичко водство 
које је неспремно да се томе одлучно и 
бескомпромисно супротстави.

Славко БУБАЛО

Валерија Скрињар Тврз

Председник САБА РХ - Фрањо Хабулин
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КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧВОРКОВАЦ И ОПШТИНА ЕРДУТ ОБЕЛЕЖИЛИ СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

РАДНО И ЕДУКАТИВНО ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ
Светски Дан планете Земље који се обележава 

22. априла у општини Ердут значи нове 
радне акције у којима учествују сви, а 

посебно најмлађи становници. Брига о околини 
и свесно промишљање о очувању наше планете 
учи се од најранијих дана. Да је заиста тако 
потврђују из Комуналног предузећа Чворковац 
које већ годинама бележи „зелене“ резултате 
захваљујући многим активностима и едукативним 
радионицама усмереним на децу школског и 
предшколског узраста. 

- Дан планете Земље подсећа нас да мало 
више промислимо о томе како се опходимо 
према предивном дому који смо добили. Велики 
нагласак се ставља на разврставање отпада и 
употребљивост истога у свим аспектима живота. 
Наравно, то од нас захтева одређено време за 
учење и провођење наученог у пракси. У том 
сегменту пуно тога можемо научити од своје 
деце. Зато КП Чворковац у сарадњи са Општином 
Ердут сваке године овај дан обележава са 
децом из вртића, основних и средње школе на 
подручју општине Ердут. Од радних акција до 
разних радионица које ћемо провести са децом 
из вртића и основних школа као и средње школе 
где учимо узајамно шта учинити са отпадом те 
одлазимо са сазнањима да сваки отпад није смеће. 
Овим путем се захваљујем свим учесницима 
који нас подржавају у оваквим акцијама те 
што желе мислити зелено попут нас – рекла је 
директорка КП Чворковац Анђелка Томашевић.

Ове године су поводом Дана планете Земље 
током два дана организоване радне акције и 
радионице у Бијелом Брду и Даљу. Након две 
године паузе условљене епидемиолошким 
мерама радне акције дочекане су са радошћу, 
вредне руке малишана очистиле су, уредиле и 

украсиле околину школа, дунавско шеталиште 
и још много тога. 

- Први дан су ученици ОШ Бијело Брдо 
имали радне акције чишћења околине, затим 
се други дан око седам ученика из Средње 
школе, 60 ученика из ОШ Даљ те 20 деце из 
вртића укључило у разне акције. Фарбали су 
рукохвате на шеталишту поред Дунава, израђивали 
плакате, садили цвеће и још много тога. Све 
је ово едукација кроз рад и дружење, јер наш 
је циљ да их научимо на који начин могу да 
сачувају околиш, а можемо да закључимо да су 
тога свеснији него многи одрасли – закључила 
је Лепосава Стојмановић из КП Чворковац.

Све зелене акције и подстицање на еколошко 
промишљање и поступања становништва проводе 
су у сарадњи са Општином Ердут. Многи пројекти 

и планови заједничким су снагама успешно 
реализовани и данас је ова општина много 
чистија, уреднија и ближа својим циљевима 
из области екологије. 

- На велику радост дочекали смо и овај 
моменат да деца изађу напоље, а на срећу 
дан је прекрасан. Све је ово едукативног 
карактера и знамо да је најлакше да преко 
наших најмлађих пошаљемо поруку и старијим 
мештанима па и бакама и декама о важности 
рециклирања и очувања и уређења околине. 
Још увек има људи који отпад не разврставају 
иако смо поделили и имамо довољно канти за 
ту сврху. Зато још увек морамо да радимо на 
едукацијама и покушати људима објаснити да 
морамо променити наше навике. Свесни смо да 
живимо у сеоској средини где је у прошлости 
било нормално да отпад баците негде у околиш 
и то је оно што морамо зауставити. Наравно 
имамо и оних који долазе из других места и 
који нам праве огромне проблеме и њих ћемо 
санкционисати – истакао је начелник општине 
Ердут Југослав Весић.

Начелник Весић присуствовао је радионицама 
које су 13. априла одржане у дворишту Комуналног 
предузећа Чворковац где се дружио са децом 
и уверио у њихово знање и креативност. На 
плакатима које су израдили поводом Дана 
планете Земље послали су поруке о значају 
очувања наше околине, а тиме и целе кугле 
на којој живе људи. Најкреативнији били су 
ученици 7а разреда који су награђени новчаним 
износом од 500 куна. 

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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УЧЕНИЦИ ОШ СИНИША ГЛАВАШЕВИЋ 
ПОБЕДИЛИ НА КВИЗУ НЕМАЊИЋИ

ДЕЦА 7Ц РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СИНИША ГЛАВАШЕВИЋ ИЗ ВУКОВАРА ТАКМИЧИЛА СЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ КВИЗУ 
НЕМАЊИЋИ У ЧАЧКУ. ПО ПОВРАТКУ У ВУКОВАР ЗА ЊИХ ЈЕ ОДРЖАН И ПРИЈЕМ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ВЕЋУ ОПШТИНА

У организацији фондације Мир и добро 
из Бања Луке и монаштва манастира 
Студеница, а под покровитељством 

Министарства спољних послова Републике 
Србије, у Чачку је одржан међународни квиз 
Немањићи у коме је ове године учествовало 
900 деце, подељених у 205 екипа из Србије и 
дијаспоре. У Чачку су од трећег до седмог априла 
боравили и ученици 7ц разреда Основне школе 
Синиша Главашевић. Убедљиви победници у 
конкуренцији екипа из дијаспоре били су управо 
„Стефанова деца“ из Вуковара. Вања Никић, 
Милица Вукосављевић и Ђорђе Вукајловић 
месецима су се припремали за квиз, али се 
њихов труд исплатио.

– Ово је трећа година како се одржава 
квиз, први пут је организован 2019. године 
када смо учествовали под истим именом као 
екипа „Стефанова деца“ али тада смо били само 
у првом кругу такмичења. Деца су била пети 
разред и тек су се упознавали са историјом. 
Прошле године у октобру смо се пријавили 
поново и први круг тамичења је одржан 18. 
децембра, када су деца била 21. од свих 
пријављених екипа. Дијаспора је имала само 
финално такмичење које се одржало шестог 
априла и наша деца су освојила прво место са 
укупно 246 бодова. Након финалног такмичења 
дијаспоре одржало се финално такмичење за 
Србију и наш резултат је трећи у укупном поретку 
свих 205 школа – са поносом истиче чланица 
СКД Просвјете Вуковар Татјана Липовац која 
је била вођа екипе.

Ове одличне ђаке за квиз је у оквиру 

уметничке секције СКД Просвјете Вуковар 
припремао Сретен Шодоловац, студент друге 
године факултета Међународних односа и 
дипломације у Загребу. За припрему је требало 
јако пуно времена и екипа је изабрала менотра 
који је имао времена изван школе да се посвети 
деци у припремним тестовима и повезивању 
целина. Тема квиза је била Знаменити Срби, 
од времена Стефана Немање до данас.

– Ми смо презадовољни резултатом. Дуго 
времена смо се припремали, али се нисмо 
надали баш првом месту и златној медаљи. 
Припреме су трајале дуго, на крају смо још на 
путу за Чачак у аутобусу понављали. Најтеже 
нам је било запамтити где се 
школовао који књижевник 
и њихова најпознатија дела 
– каже чланица победничке 
екипе „Стефанова деца“ 
Вања Никић.

НАГРАДЕ И ОД ЗВО-а

Сва деца су за награду 
од организатора добила 
електричне тротинете, 
медаље и плакету, а по 
повратку у Вуковар дочекани 
су и у Заједничком већу 
општина. Председник 
З а ј е д н и ч к о г  в е ћ а 
општина Дејан Дракулић, 
председница Одбора за 
образовање Милица 

Стојановић и заменик градоначелника Срђан 
Колар са радошћу су се дружили са децом и 
уручили им пригодне поклоне.

– Ми као институција, али и све мањинске 
институције треба да поштују ентузијазам, 
овакве иницијативе и пројекте и треба да их 
промовишемо. Пре свега овде смо хтели да се 
захвалимо деци која су учествовала на квизу 
и представила нашу заједницу. Тема је јако 
битна, везана је за нашу културу и идентитет. 
Образовање је за нас изузетно важно и управо 
је учење и васпитање основа нашег опстанка 
на овим просторима. За награду смо деци 
поклонили књиге којима је тема историја 
Срба и таблет који ће им служити у даљњем 
школовању – истакао је Дејан Дракулић.

Поред такмичења у знању, за време боравка 
у Чачку организовани су излети за децу како би 
још боље упознали знаменитости своје матичне 
државе. Тако су деца обишла Тршић, манастире 
Троношу и Студеницу у чијем конаку су и спавали, 
Сирогојно, Ужице и Кадињачу. У повратку су 
посетили Београд и Храм Светог Саве где је 
литургију служио патријарх Порфирије. Након 
литургије организован је и завршни пријем у 
Патријаршији. Следеће године планирано је 
да се квиз Немањићи одржи у Вишеграду, а 
побединци из Основне школе Синише Главашевић 
већ сада планирају да се поново пријаве и 
донесу у Вуковар још једну медаљу.

Маја  Милановић
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ИСКУСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИЗ СЕЛА ГРАЊЕ И ДИЈАМЕТРАЛНО СУПРОТНА ИСКУСТВИМА РАТАРА ИЗ БОРОВА

БРОЈНИ ПРОБЛЕМИ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ОМЕТАЈУ ЊИХОВ ОПСТАНАК
Окружено шумом, богато пашњацима, 

плодним њивама и изворима питке воде 
село Грање смештено је у Пожешко-

славонској жупанији. Према последњем 
попису имају 68 становника који се претежно 
баве пољопривредом и сточарством, али 
живети од тога у данашње време је све теже. 

- Моја породица се пољопривредом 
бави јако дуго, још као дечак памтим да смо 
имали краве и коње. Данас се бавим само 
ратарством, обрађујем 20 јутара земље. 
Углавном су то кукуруз, пшеница, јечам и 
зоб – каже пољопривредник Златко Голуб. 

До пре неколико година Златко се бавио 
и сточарством, али услед великих трошкова 
и поскупљења морао је да напусти ту грану 
пољопривреде, чије последице и данас осети. 

- Сточарством сам престао да се бавим због 
млека, имали смо млекару која је пропала, 
остали су нам дужни новце које вероватно 
никада нећемо ни видети. Био сам у великом 
минусу, нисам то више могао финансијски 
да издржим и продао сам сву стоку. Не 
вреди нешто радити ако немаш бар мало 
профита. Улагања су била велика, а данас 
машине стоје и штале су празне. Не знам 
ко ове цене може да издржи без икакве 
помоћи – жали се Златко.

Упркос богатој славонској земљи и 
бројним њивама који их окружују, српско 
становништво пожешког краја жали се на 
мањак државних обрадивих пољопривредних 
земљишта које од општине добијају на закуп. 
Село Грање територијално припада општини 

Јакшић, у којој је хрватски народ већинско 
становништво, а српска национална мањина 
ту нема свог представника. 

- Конкурисао сам на два места како 
бих добио земљу у закуп да је обрађујем, 
у Општини Јакшић и Општини Плетерница. 
Највећа понуда је сигурно била моја али 
нисам прошао на конкурсу, нисам у одређеној 
политичкој странци у којој треба бити и 
за мене нема места тамо. После ми је то 
све отворено и речено, што је и највећа 
неправда. Нисам ја велики пољопривредник, 
иако да сам добио ту земљу да обрађујем, 

можда бих се и даље бавио сточарством, 
али овако без земље не могу да напредујем. 
Земља је основа за сточарство, ако немам 
земље не могу да напредујем – разочарано 
прича Златко, који каже да није користио 
никакве мере ни потицаје за пољопривреде 
из европских фондова. Једину сарадњу коју 
наводи јесте она са откупном станицом 
Агроном где предаје своје усеве. 

Жали се Златко и на тржиште и на 
пласман робе те да је због пораста цена и 
инфлације отежан већ до сада тежак живот 
пољопривредника. 

- Што се резултата тиче све зависи од 
године до године, до сада сам био задовољан, 
али задњих година услед поскупљења цена 
све иде низ брдо. Гнојиво је поскупило, 
семе, гориво, сви препарати који су нам 
потребни за рад су ценовно отишли горе и 
ова година је стварно превршила све мере. 

Ипак, без обзира на све проблеме које 
имају, Златко не губи наду и не планира 
потпуно да напусти породични посао. Ћерке су 
му у Немачкој, син ради у Пожеги и не верује 
да ће се наставити бавити пољопривредом.

- Надамо се да би у будућности и наши 
производи требало да оду горе јер је то 
једини начин да опстанемо. И до сада нам је 
било тешко, али овакву ситуацију на тржишту 
нисам никада доживео. Наши производи би 
требало да за сто одсто оду горе да би ми 
били на нули - прича Златко. 

Опстанак српских пољопривредника у 
пожешком крају без својих представника 
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у општинама, отежава и комунална 
инфраструктура. Наиме, Грање је једно 
од два села у општини Јакшић насељена 
углавном српским становништвом која још 
немају канализацију и воду. Надају се да 
ће тај проблем бити решен средствима 
Европске уније која су у најави. 

БОРОВСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ У 
БОЉОЈ СИТУАЦИЈИ

По повратку из западне Славоније 
посетили смо Борово. Мештани општине 
Борово у којој већинско становништво 
чине Срби земљорадњом се махом баве 
на приватним поседима чији су власници 
удружени у пољопривредну задругу Брестове 
међе, а на основу чланства остварују значајне 
мере потицаја као и афирмацију својих 
производа. 

- Сарађујемо са општином Борово 
дуги низ година и имамо коректне односе. 
Прошле године је био конкурс за закуп 
пољопривредног земљишта и ту је тридесетак 
домаћинстава добило око 8,5 јутара земље 
за обраду, међу којима сам и ја. Сарађујемо 
и са нашом задругом Брестове међе којој 
предајемо наше усеве и од њих узимамо репро 
материјале – каже боровски пољопривредник 
Дејан Петровић, чије се газдинство бави 
искључиво ратарством. 

Обрађује 140 јутара земље, од којих је 
у његовом власништву 60 јутара, док је у 
закупу 80. Мали део обрадиве површине је 
наследио, али већину је сам купио уз уштеду 
средстава. На земљиштима сије пшеницу, 
кукуруз, сунцокрет и пивски јечам.

- Данас је јако тешко бити пољопривредник, 

репро материјали су четири до пет пута скупљи, 
а улози на нашим парцелама су јако велики. 
Тако да не знамо шта нас очекује на лето и 
јесен, велико је питање да ли ћемо успети 
извући новце које смо уложили. Чекамо да 
овршимо пшеницу коју смо посејали па ћемо 
видети. Суша је такође ове године учинила 
своје, тренутно су цене на тржишту доста 
добре, али када дође жетва видећемо да ли 
ће и остати тако – каже Петровић. 

Општина Борово као јединица локалне 
самоуправе обезбеђивањем средстава за 
кредитирање мале привреде и занатства настоји 
потицајима да делује, како на унапређење 
производње, тако и на умањење незапослености. 
Породично газдинство Дејана Петровића 
је задовољно досадашњим резултатима и 
пословањем и надају ће да ће тако и остати. 

- До сада смо били релативно задовољни 
својим резултатима. Мораш пуно уложити 
да би задовољио своје потребе, тако да смо 
успевали ових година, надамо се да ће и 
даље остати тако – појашњава боровски 
пољопривредник. 

О Д  В Е Л И К О Г З Н А Ч А Ј А П О М О Ћ 
ИНСТИТУЦИЈА

У склопу Заједничког већа општина на 
подручју Вуковарско-сремске и Осјечко-
барањске жупаније делује Одбор за привреду 
чији су основни циљеви побољшање економске 
ситуације и унапређење животног стандарда на 
подручју деловања Заједничког већа општина. 

- Током нашег рада, улажемо напоре у 
циљу унапређења сарадње привредника са 
институцијама српске заједнице у Републици 
Хрватској, као и јединицама локалне и 

регионалне самоуправе. Ту пре свега 
мислимо на Српско народно веће, СКД 
Просвјета, Српско привредно друштво 
Привредник, жупанијска, градска и 
општинска већа српске националне мањине, 
жупанијама, градовима и општинама, те 
јачање сарадње се матичном земљом 
Србијом и земљама региона – рекла је 
председница Одбора за привреду Николина 
Готовац. 

У оквиру рада Одбора за привреду 
делује и пројект центар, који привредницима 
са подручја деловања Заједничког већа 
општина пружа сервисне информације и 
помаже приликом пријаве пројеката према 
расположивим државним и европским 
фондовима. То се односи на припрему и 
проведбу саме пројектне документације 
и евалуације пројекта уколико он прође. 

- Тренутно су актуелни конкурси у 
оквиру Мере М3 – системи квалитете 
за пољопривредне производе и храну и 
конкурси у оквиру Мере М4 – улагање 
у физичку имовину, а неки од њих тичу 
се реструктурирања, модернизације и 
повећања конкурентности пољопривредних 
господарстава – истиче Готовац. 

Као проблеме наводе то што се већина 
пољопривредне производње заснива на 
примарној производњи у којој превладавају 
класичне нискодоходовне пољопривредне 
културе, као и недовољна примена стручних 
знања и технологија у производњи.

Додатан проблем представља и 
неразвијено и неорганизовано тржиште 
производима и слаба логистичка инфра-
структура која би произвођачима омогућила 
боље услове пословања. 

Један од проблема је и недостатак 
међусобне повезаности пољопривредних 
произвођача и слаба повезаност с другим 
секторима попут туризма. 

Камен спотицања међу пољопри-
вредницима су и честе промене Закона 
о пољоприведном земљишту, од којих је 
један од највећих проблема расподела 
државног пољопривредног земљишта у 
закуп, који никако не иде на руку малим 
породичним господарствима. 

Из Заједничког већа општина наводе 
како у наредном периоду планирају да 
покрену иницијативу удруживања у 
произвођачке организације, што конкретно 
значи покретање модерних задруга и 
кластера. Самим тим привредници би 
стекли бољу конкурентност на тржишту, 
већу преговарачку моћ и сами пласман 
својих производа на тржиште. 

Маја МИЛАНОВИЋ 
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ЉУБА ВРГА ИЗ ГЛИНЕ МЕЂУ „ХЕРОЈИМА ИЗ КОМШИЛУКА”  
МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА ПЛАКЕТЕ ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ „НАЈПЛЕМЕНИТИЈИ ПОДВИГ ГОДИНЕ“ НАШЛА СЕ И ХУМАНИТАРКА 
ЉУБА ВРГА ИЗ ГЛИНЕ

Водитељка одељења са социјална и 
хуманитарна питања Српског народног већа 
у Глини Љуба Врга једна је од добитника 

специјалних плакета Вечерњих новости под 
називом „Најплеменитији подвиг године“. Награде 
најплеменитијима и најхуманијима у 2021. години 
према избору жирија додељене су 11. априла у 
Београду. Реч је о акцији коју Новости проводе 
од 1963. године и катастрофалног земљотреса у 
Скопју. Приликом доделе плакета у Скупштини 
града Београда директор Компаније „Новости“ 
Недељко Крсмановић рекао је да ове новине на 
својим страницама бележе подвиге „скромних, 
а великих људи, хероја из комшилука“.

- Најплеменитији подвиг године диже на 
пиједестал оно најсветлије у Србији, али и читавом 
региону, јер за нас границе не постоје. Постоје 
само добри људи, они који су без размишљања 
помогли другима, показали људскост у невољи, 
болести, сиромаштву, а неки и дали свој живот 
за другога. Још једном смо доказали да смо 
достојни ове земље и наших предака – истакао 
је Крсмановић.

Председник жирија био је академик Матија 
Бећковић, а приликом доделе плакета пуштани 

су и пригодни филмови о награђенима. Златне 
плакете добили су људи који су за друге дали 
или животе или своје делове тела, а за хуманост 
је додељено више специјалних плакета међу 
којима је била и Љуба Врга из Глине која од 

прошлогодишњег земљотреса 
на Банији неуморно ради како 
би помогла унесрећенима. 

- Сама награда била је за 
мене велико изненађење. Чак 
и сада још увек не верујем 
да се то догодило. У своме 
раду нисам сама, ту су и 
остале моје колеге. У неким 
тренуцима сам можда била 
највидљивија, али све што смо 
постигли било би немогуће 
без помоћи осталих људи 
који су нам били стално на 
располагању и помагали. Због 
тога наглашавам да без свих 
мојих колега у СНВ-у све ово 
што смо радили не би постигло 
толику видљивост. Негде око 
Нове Године сам сазнала да 
бих могла ући у избор за ову 
награду. Новинарка Новости 
Милена Марковић написала 
је један чланак о мени и од 
тога је све кренуло – каже 
нам Љуба Врга након доделе 
овог престижног признања. 

У Београду су са њом били 
и заменица жупана Сисачко-

мославачке жупаније Миријана Олујић као и 
активиста СНВ-а из Петриње Борис Чекић. 
Из српске престонице Љуба ће понети само 
лепе успомене. 

- Било је веома свечано, али и дирљиво и у 
исто време јако тужно. Била сам јако поносна 
и помешаних емоција. Заиста, ти људи који су 
добили златне плакете су направили невероватне 
подвиге. Ми који смо добили сребрне плакете 
смо давали свако себе у свом послу. Увек је 
лепо видети да има људи који су у стању да 
у одређеним тренуцима дају толико од себе, 
а да тога нису ни свесни – каже Љуба која је 
и у тренутку док смо је звали координисала 
акцијом доделе грађевинског материјала за 
поправке на кућама и дворишним објектима 
унесрећених земљотресом на Банији. 

Добитници златне плакете за ову годину 
били су Јармила Чинчурак и Милан Симић из 
Врбаса који су донирали кожу четворогодишњој 
девојчици из Београда, као и осамнаестогодишњи 
Матеја Радуловић из Београда који је уместо 
прославе пунолетства организовао акцију 
добровољног давања крви. Постхумно је 
одликован Љубиша Мрдак из Никшића који 
је као радник обезбеђења у пошти изгубио 
живот бранећи своје колеге. Међу награђенима 
су били и грађани Чачка који су у неколико 
дана сакупили новац и отплатили стамбени 
кредит за лекара Слободана Благојевића који 
је лечио пацијенте од Ковида 19 па се на крају 
и сам заразио и нажалост преминуо. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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РАДИОНИЦЕ И ПРЕДАВАЊА
АКТИВНОСТИ ОСЈЕЧКОГ ПОДОДБОРА ПРОСВЈЕТЕ

Осјечки пододбор „Просвјета“ одржао 
је у својим је просторијама 16. априла 
трећу ликовну радионицу ликовне 

секције „Креативно ћоше“ с теммом „У сусрет 
Васкрсу“. Техником декупаж, под умешним 
водством Наташе Вукадиновић, чланови 
радионице осликавали су јаја и стакленке 
што је изнедрило занимљиве и креативне 
ликовне радове. 

На радост руководства осјечког пододбора 
већ трећа радионица показала је да евидентно 
постоји све већи интерес за укључивање у рад 
ликовне секције јер се на свим досадашњим 
радионицама појавио неки нови креативац. 

Седам дана раније у истом простору 

одржано је и предавање под називом „Између 
страха и охолости – куга у Срему 1795/96“ 
професора историје Вељка Максића. На 
занимљив и приступачан начин предавач је 
представио тему из свог дипломског рада, 
која није много позната широј јавности, а 
која обухвата подручје Срема с нагласком 
на Ириг и Вуковар. 

- У то време грађени су посебни објекти 
у које су оболели одлазили у изолацију где 
је, нажалост, већина умирала јер је стопа 
смртности од куге била већа од 50% - истакао 
је Максић.

Тему предавања професор Максић допунио 
је причом о куги која је тада владала и у 

Осијеку, о чему има врло мало података, 
а то и није била тема која је обухватала 
његово истраживање. Како је истакнуто, 
оно што је у сузбијању куге занимљиво је 
да је уз малобројне лекаре значајну улогу 
имало и свештенство. Занимљивој ликовној 
радионици и предавању присуствовало је 
око четрдесетак гостију и чланова.

САРАДЊА СА МУЗЕЈОМ ОСОБНИХ ПРИЧА

На међународни дан шале, првог 
априла, одржан је састанак представника 
Музеја особних прича из Загреба и чланова 
пододбора СКД Просвјете у циљу будуће 
сарадње. Музеј особних прича је физички и 
виртуелни простор који чува личне, животне 
приче мањина града Осијека, а циљ му је да 
подстакне разумевање и емпатију, да разбија 
предрасуде и тако допринесе интеграцији 
мањина у ширу друштвену заједницу.

Музеј прикупља и чува приче грађана 
Осијека, припадника 22 националне мањине, 
али чини и много више, односно прича приче 
живота испреплетених сећањима, традицијом, 
ритуалима и личним искуством, које мењају 
не само оне који причају о својим значајним 
тренуцима него утичу и на оне који их слушају, 
односно на посетиоце Музеја.

Музеј је настао из потребе да у заједницама 
у којима живимо и делујемо, преиспитујемо 
уврежене ставове и предрасуде о мањинама, 
представљајући другачије наративе кроз 
фотографију, предмет и документарни 
видеозапис. Реч је о неписаној, личној 
историји, резултату живљења у интеркултурној 
средини која је проживела свој раст и развој 
у културном и привредном смислу, али и 
сукобе, рат па и пропадање.                           

Зоран ПОПОВИЋ
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ВАЊИНЕ ТОРБЕ И НАКИТ ЗА СВАКУ ЖЕНУ И ПРИЛИКУ
ТРИДЕСЕТСЕДМОГОДИШЊА ВАЊА ГУГО ИЗ КНИНА, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР АГРОНОМИЈЕ ПО СТРУЦИ И МАЈКА ДВОЈЕ 
ДЕЦЕ, ВЕЋ ВИШЕ ОД ДЕЦЕНИЈЕ БАВИ СЕ ИЗРАДОМ МОДЕРНОГ НАКИТА И ТОРБИ НАМЕЊЕНИХ ЖЕНАМА СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Своју креативност и љубав према изради 
накита и торби, односно женским модним 
додацима, Вања Гуго из Книна преточила је 

у хоби којем посвећује готово све своје слободно 
време, а због немогућности да то буде и посао 
од којег би себи могла да обезбеди пристојну 
егзистенцију, своје креације чешће поклања 
него што их продаје. Ипак, то је оно што је, 
како каже, нешто што је чини задовољном и 
срећном, јер сваки ручно израђени предмет 
у који утка и један делић себе, за њу имају 
вредност која се не може мерити новцем. 

Када се, пре десет година, из чисте 
радозналости и љубави према модним детаљима 
који су од најраније прошлости били својеврсан 
украс сваке жене, одважила да направи своје 
прве огрлице, наруквице и минђуше, били су 
то уједно и први аутентични сувенири који 
су своје место пронашли у музеју книнске 
Тврђаве. За почетак без превише знања и 
искуства, претходних едукација и усавршавња, 
ослонивши се искључиво на унутрашњи порив 
за креативношћу и стварањем нечега што ће 
носити њен лични печат, користила је само 
најпростије ресурсе који су јој се у том тренутку 
нашли под руком.

- Прве комаде накита радила сам са фимо 
масом. Фимо маса је посебна врста полимер глине, 
једноставна за моделирање и пече се у пећи. Ти 
први узорци нису били најрепрезентативнији. 
Тиме сам се забављала као да печем неке 

колачиће за кућу. Међутим, убрзо сам савладала 
технику израде и за кратко време израдила 
комаде накита који су људима били занимљиви, 
бар зато што су били необични и другачији - 
присећа се Вања својих почетака. 

ЗНАЊЕ ПРОШИРИВАЛА НА РАЗНИМ 
КУРСЕВИМА 

Увидевши да се од хобија не може живети, 
уписала је факултет и наредни период посветила 
образовању на книнском Велеучилишту. Стекла 
је диплому инжењера агрономије, упоредо 
створила породицу, а потом одлучила да се 
поново врати ономе што је њу као жену чинило 
додатно оствареном и срећном. 

- Заправо, овај пут сам хтела да направим оно 
што сам ја желела да носим, нешто аутентично 
и другачије, нешто што неће бити једнолично 
и што ће носити неки мој лични печат. Упоредо 
сам похађала све могуће курсеве и радионице 
које су организоване у Книну. На радионици 
хеклања савладала сам ту технику, па се 
уједно развила идеја о изради хекланих торби, 
затим курс дизајна, израде накита, везења. У 
међувремену је постао популаран принт на 
мајицама, па сам помислила како би то могао 
бити занимљив детаљ и на накиту. Открила сам 
и епокси смолу као занимљиву сировину, нешто 
с чиме можете експериментисати и што даје 
мноштво могућности за развој креативности, и 

то је нека база коју и сада најчешће користим 
– каже Вања.

У новим комадима накита са епокси смолом 
нашле су се пресоване биљке, па медаљони 
који у себи носе љубичицу, маслачак или цвет 
лаванде, нису нешто што представља реткост у 
њеним креацијама. Уз додатке цртежа, играња 
бојама, настају децентни и ефектни детаљи који 
су савршен украс за готово сваку комбинацију. 
Уколико се превише не излажу спољашњим 
факторима, интензивној светлости, влази или 
прејаким ударцима, све су то детаљи који могу 
имати неограничен рок трајања.

- Оно што је лепо је да се у сваком комаду 
накита могу се осликати и сачувати различите 
успомене, делићи прошлости, и то је нешто 
што даје посебну важност оваквој врсти ручно 
израђеног накита - каже Вања.

ЖЕНЕ МОГУ И ОНО ШТО СЕ ОД ЊИХ НЕ 
ОЧЕКУЈЕ

Последњих година све чешће су актуелни 
детаљи са етно мотивима, везовима и 
медаљонима по узору на различите епохе, 
па је свој стваралачки рад делом усмерила 
и у том правцу. У удружењу „Наше Огњиште“, 
кроз пројекат „Очување традиционалне српске 
народне ношње и обичаја Срба Далматинске 
загоре“ спроводи се и радионица израде етно 
накита, коју Вања води и кроз коју, са још осам 
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жена, заједно израђује накит са 
тканим детаљима и етно везом.

- На ткалачком строју откамо 
неки ситан детаљ народне 
ношње, потом га обрадимо и 
ставимо у епокси смолу, те од 
њега направимо медаљон за 
огрлицу, привезак за наруквицу 
или минђуше. На сличан начин 
искористимо, рецимо, вез са 
кошуље који је аутентичан за 
неки од наших крајева, и тај спој 
традиционалног и модерног је 
нешто чиме су жене посебно 
одушевљене, било да се ради о 
детаљу који ће саме носити, или 
нечему што може послужити као 
оригиналан поклон за успомену 
– појашњава Вања, истичући 
како је немало примера када 
управо такви поклони најчешће 
стижу до најудаљенијих држава 
и служе као неки вид повезнице са изворним 
местом порекла.

Иако се ради о осетљивим и прецизно 
израђеним детаљима који, пре свега, захтевају 
пуно љубави, посвећености и труда, алати за 
њихову израду, бар наизглед, нису нешто што је 
типично за женску руку. Међутим, као и у свему 
осталом, жене су те које својом упорношћу и 
залагањем могу савладати и оно што се од 
њих, можда, не очекује. 

- Један од главних алата је она бауштелска 
бушилица, затим су ту пиштољ за лепљење, клешта, 
пинцета, хеклица и уз много репроматеријала, 
калупа и ситних детаља то је све оно што нам је 
неопходно за рад. У корак са временом развијају 
се и нове идеје, технике, а ослушкујући туђе 

укусе увек се трудимо да направимо нешто 
другачије, иако морам рећи да често ни сама 
не знам како ће тај финални производ на крају 
изгледати – искрено ће Вања, додајући како је 
највећа сатисфакција препознати свој комад 
накита као украс на некој жени. 

Упоредо са накитом посветила се и 
изради торби, које захтевају још више рада 
и посвећености. Свака торба спој је неколико 
врста материјала и техника израде, од еко шпага 
и рециклираних памучних трака, до дрвета и 
мноштва ситних детаља. Уз хеклање ту је и 
шивење, везење па и бушење. По узору на 
већину жена, ни она нема превише слободног 
времена за свој хоби, али га са задовољством 
краде у оним тренуцима када, поред породице 

и куће, нађе мало простора и времена за себе. 
- Када бих ово што радим било искључиво 

мој посао, а не хоби, за израду једне торбе 
требало би ми отприлике бар осам радних 
сати константног рада, но како то није, онда 
ми треба и по неколико дана. Опште је познато 
колико смо ми жене захтевне и избирљиве када 
су торбе у питању, колико нам треба простора 
када исте бирамо, колико детаља које настојимо 
уклопити уз одевне комбинације, па се заиста 
трудим да све то имам у виду када кренем у 
израду. Уз јутарњу кафу, или када завршим са 
свим другим обавезама, узмем своју хеклицу 
и натенане, уживам у сваком том тренутку – 
скромно каже Вања, одајући утисак жене која 
истински  ужива у свом креативном заносу.

У складу с тим скромни су 
и њени планови за будућност. 
За претварање хобија у посао 
не недостаје јој храбрости и 
одважности, али материјална 
ситуација и моменат где за 
сваки посао треба имати бар ту 
почетну финансијску сигурност, 
али и сигуран пут до тржишта 
за пласирање производа, нешто 
су на шта у овом тренутку не 
може да се ослони. Али, како 
и сама каже, то не сме да буде 
фактор који ће нас омести у 
намери да радимо оно што 
волимо, усавршавамо себе и 
искажемо се у најбољем светлу, 
уживајући у сваком тренутку и 
прилици која се укаже, управо 
онако како она то ради. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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ЉУБАВ ДОЛАЗИ ПРЕКО СТОМАКА, АЛИ 
ИМА НЕШТО И У ФУДБАЛСКОЈ ЛОПТИ

НАДАЛЕКО ПОЗНАТ ПО СВОЈИМ КУЛИНАРСКИМ И СПОРТСКИМ КВАЛИТЕТИМА С ЛОБОДАН ЂУРИЦА ИЗ БОРОВА НАСЕЉА 
ДАНАС ЖИВИ МИРНЕ ПЕНЗИОНЕРСКЕ ДАНЕ

Град, село и свако место не чине зграде и 
куће него људи који у њима живе. Људи су 
ти по којима их препознајемо и памтимо. И 

Борово насеље има такве људе, оне које сви 
познају и без којих би изгледало још празније 
и беживотније него што данас изгледа. Један 
од њих је Слободан Ђурица, много познатији 
под надимком Кувар који је добио захваљујући 
свом примарном занимању угоститеља. Каже 
се да и љубав долази преко стомака, али у 
Слободановом случају на добар глас дошао 
је захваљујући и свом спортском ангажману 
и љубави према фудбалу.

Слободан је рођен у бачком селу Гајдобри 
1948. године, у коју су његови родитељи 
колонизовани 1945. из источне Херцеговине. У 
породици је био пето, најмлађе дете и одрастао 
је уз два брата и две сестре. 

- Основну школу завршио сам у Гајдобри, а 
после тога и Средњу угоститељску школу у Новом 
Саду. Касније сам у Новом Саду стекао и звање 
висококвалификованог кувара, а после тога 
сам намеравао да завршим Вишу угоститељску 
школу у Београду, али у томе нисам успео. Као 
младић нисам имао жељу да постанем кувар, 
као клинац волео сам да певам и хтео сам да 
идем у музичку школу и после тога имао сам 
жељу да постанем глумац. Међутим родитељи 
нису имали новца да ме школују па сам тако 
постао кувар. Тражећи посао, када сам имао 
18 година, из Гајдобре сам дошао у Борово 

насеље - започиње Слободан 
своју причу.

Запослио се у кухињи Југосло-
венског комбината гуме и обуће 
„Борово”. Као кувар радио је у 
Радничком дому на месту првог 
кувара, а касније као шеф топлих 
оброка у ноћној смени. За шефа 
кухиње постављен је 1972. године 
и на том месту је остао све до 
1991. 

- Када сам 1966. године почео 
да радим производили смо око 
5.000 топлих оброка, а врхунац 
је био почетком деведесетих 
када смо производили преко 
10.000 топлих оброка и радили 
смо максималним капацитетом. 
У кухињи је тада радило 47 
радника, а као шеф кухиње 

имао сам четири шефа смене, четири месара 
и у свакој смени по осам радника, већином 
жена. Радили смо у четири смене, два дана 
прву, два дана другу, два трећу и два дана смо 
били слободни – прича Слободан.

КАРИЈЕРУ ЗАПОЧЕО У „РАДНИЧКОМ” 
СА ТРОКУТА

Слободан је још у Бачкој Паланци почео да 
тренира фудбал као јуниор, а када је дошао у 
Борово на тренинге је одлазио и на боровски 

стадион. Тамо су му препоручили да оде у 
„Раднички” са тзв. Трокута па је 1967. године 
постао играч тог клуба.

- Тада је Раднички био доста успешан, а и 
ја сам добро играо и тамо ми је стварно било 
добро. Одатле сам отишао у војску и две године 
одслужио у Пули у морнарици, а после тога 
сам се вратио у Борово и наставио да радим 
на старом месту. За Раднички, који се тада 
такмичио у вуковарском подсавезу, сам одиграо 
наредних шест месеци и као најбољи стрелац 
1970. године у јануару сам са ФК „Боровом” 
потписао четворогодишњи уговор и ту сам остао 
све до 1976. године. Борово је тада играло у 
Другој лиги Југославије. Као играч играо сам 
у шпицу. Кажу људи да сам био добар а имао 
сам просек од 2,5 гола по утакмици.

Након Борова играо је за „Слогу” из Борова 
које се такмичило у Славонској лиги и ту је остао 
све до 1980. године када је завршавао играчку 
и полако започињао тренерску каријеру. Из 
„Слоге” је отишао у Берак где је водио тамошње 
„Јединство”.

- Тамо сам годину дана био и тренер и играч, 
а након тога сам се опет вратио у Борово где 
сам на бригу добио клупске пионире. Неки од 
њих касније су постали познати играчи. Капитен 
те пионирске екипе био је Анте Мише који је 
касније отишао у „Хајдук” из Сплита, а један 
од најпознатијих међу њима свакако је био 
Синиша Михајловић. Они су били најпознатији 
али су и остали из те генерације боровских 
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пионира били веома добри играчи и играли 
су по неким страним клубовима у Немачкој и 
слично - наглашава Слободан.

Касније је постепено напредовао па је 
постао тренер боровских јуниора, а 1986. 
године био је помоћни тренер и сарађивао 
са познатим фудбалским стручњацима Тонком 
Вукушићем, Јуцом Рукавином и Николом Киком 
Марјановићем. Као тренер је 1988. године 
посуђен „Борцу” из Боботе. 

- Тада је Борац остварио свој највећи успех. У 
лиги је освојио прво место и ушао у Републичку 
лигу исток. Борац се тада нашао у друштву са 
мојим матичним клубом што је за мене био 
и највећи успех у мојој тренерској каријери. 
Једно време био сам посуђен и вуковарском 
Вутексу који је био у Трећој зони и тада је клуб 
у зони освојио друго место.

Успех који је постигао са Борцем помогао му 
је да постане тренер и првом тиму ФК „Борова” 
који је водио 1989. и 1990. године. 

ОДЛАЗАК ИЗ ХРВАТСКЕ И ЖИВОТ У КАНАДИ

После мирне реинтеграције Слободан се 
више посветио породици и свом основном 
занимању. Син му се оженио, кћерка удала, 
родили су се унуци. Није се лако живело у то 
време па је 2001. године решио да емигрира у 
Канаду. Тамо је отишао са супругом Биљаном, 
сином, снајом и унуком. У Борову насељу остали 
су му ћерка, зет и два унука, а и они су касније 
отишли у Норвешку где и данас живе. 

- Породица нам се у Канади још увећала јер 
сам након три године проведених у тој земљи 
добио и унуку. Тамо сам се одмах укључио у 
Српско спортско друштво „Св. Стефан” што ми 
је пуно помогло да се у новој средини снађем, 
да остварим контакте и већ после шест месеци 
проведених тамо почео сам да радим као кувар на 
једном од највећих канадских колеџа, Алгонквин 
колеџу у главном граду Отави.

Док је још био у Борову положио је за 
фудбалског судију и дванаест година је у Канади 
успешно судио и фудбалске утакмице. 

- Сваки дан сам судио једну утакмицу, 
а понекад чак и две. Утакмице су се играле 
углавном лети, а у зиму су била дворанска 
првенства. Такмичења су била у рангу наших зона. 
У Канаду сам отишао са 53 године и с обзиром 
на ту чињеницу нисам могао да напредујем без 
обзира на квалитет. По квалитету, без некакве 
скромности, могу да кажем да сам био одличан 
судија, био сам добро физички припремљен и 
без проблема сам сваку утакмицу одсудио. На 
колеџу сам стално радио прву смену од 6 до 14 
сати, а суботу и недељу био сам слободан па 
сам могао да се посветим спорту и породици.

Без обзира на то што се у Канади добро 
снашао и што је тамо добро живео, носталгија 

за завичајем и пријатељима вукла га назад па 
је 2014. године одлучио да се врати. 

- Напунивши 66 година имао сам услове 
за пензију и вратио сам се да наставим свој 
живот овде где имам пуно пријатеља. Наравно, 
деца ми недостају, али од моје генерације 
тамо у Канади немам ни једног пријатеља јер 
су тамо трбухом за крухом отишли углавном 
млађи људи. Овде ме људи познају и ту сам 
срећан. Спорт ми је у животу јако помогао, али 
мислим да сам пријатељства и поверење људи 
стекао највише захваљујући свом понашању 
јер сам свима увек желео да помогнем - каже.

ДАНАС КУВА САМО ЗА ДУШУ

Иако је живот посветио спорту Слободан се 
такмичио и у кувању, а био је члан и оцењивачких 
комисија. Учествовао је на много такмичења на 
којима се справљао рибљи паприкаш. Чобанци 
и друга јела. 

- Више се не такмичим него храну спремам 
за своју и душу пријатеља. Волим да спремам 
све што се може кувати у котлићу и уживам у 
томе. Омиљено јело овдашњих људи су тзв. 
трипице односно шкембићи и овде и дан-данас 
постоје људи за које ја то спремам. У свом 
досадашњем животу накувао сам се заиста 
пуно јела, а доста сам кувао и по свадбама са 

300 или 400 људи и никада то нисам никоме 
наплатио, било ми је довољно што су људи 
били задовољни и што им је храна била укусна.

На питање да ли је више пријатеља стекао 
захваљујући својим кулинарским способностима 
или захваљујући лопти и фудбалу он нема 
дилему. 

- Верујем да је лопта томе ипак више 
допринела. Када сам заиграо за Раднички 
нисам још имао ни деветнаест година и своју 
прву утакмицу одиграо сам одлично. Ставили 
су ме на позицију бека и ја сам са те позиције 
постигао два гола. Биле су то квалификације 
у Пожеги против тамошњег Звечева. После 
тога сви су ми скандирали „куваре, куваре”. 
Једног мог пријатеља питали су да ли ми је то 
занимање или име. Он му је одговорио да ми 
је то име па ме и дан данас људи зову Кувар. 
Али доста ми је помогло и моје занимање, 
спремање хране за пријатеље, друштво, шала, 
добро расположење.

И заиста, Слободан је увек добро расположен 
и насмејан и због тога међу људима омиљен. 
Чак и у временима када су се људи делили 
по свим основама, верским и националним, 
он је успео да одржи добре односе са свима 
јер све престаје и пролази, а људи су људи и 
то треба и да остану. 

Славко БУБАЛО
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„ВУКОВАР У СРЦУ“ - ПРВА ЗБИРКА ПЕСАМА МИЛАНА ЧОРКА

ПЕСМЕ ПОСВЕЋЕНЕ ВОЉЕНОМ ГРАДУ

Дугогодишњи новинар и диркетор Радија 
Вуковар до маја 1991. године Милан 
Миле Чорак издао је своју прву збирку 

поезије под називом „Вуковар у срцу“. 
Како сам каже поезијом се бави цео живот, 

а интензивније писање песама уследило је 
по одласку у пензију. Са појавом друштвених 
мрежа његови стихови се шире даље, улазе у 
многе песничке збирке, а сада се по први пут 
налазе и у једној самосталној збирци песама.

- Писањем се бавим од најраније младости, од 
првих школских дана и првих љубави, девојчица 
којима сам посвећивао стихове. Касније сам 
наставио са писањем, али нажалост мало 
тога је остало у животу. У многим сеобама и 
сељењима доста је уништено, а највећи део у 
последњем рату у стану који је изгорео. Збирку 
сам посветио Вуковару као месту у које сам 
дошао из Лике са седам месеци. Осећам неки 
дуг према мојој генерацији, према школским 
друговима и зато сам одлучио да све то ставим 
између корица ове збирке – истакао је Чорак. 

Сама збирка има неколико делова, део 
који се односи на Вуковар, затим на његову 
околину, реке, а ту су и песме за децу.

- Свој књижевни рад сам највише пред-
стављао на друштвеним мрежама с обзиром да 
је то данас веома популарно, затим на неким 
конкурсима и групама које издају зборнике 
тако да су се моји радови нашли у преко сто 
штампаних зборника и двадесетак издања у 
електронској форми – нагласио је Чорак који је 

члан Савеза књижевника у дијаспори и отаџбини, 
многих књижевних група у Београду, Књажевцу, 
Бањалуци, Приједору. 

ВЕЗАНОСТ ЗА ДОБРУ 
ВОДУ

Као један од основних 
мотива у овој збирци 
песама Чорак је узео Добру 
воду и Бранка Радичевића 
којима је посветио неколико 
песама. 

- Добра вода је засту-
пљена овде зато што сам 
као мали становао у бли-
зини, пуних пет година. 
Мени је то остало у сећању 
као веома упечатљив део 
детињства. Тамо сам читао 
и доста књига у којима сам 
прочитао многе приче 
међу њима и легенду о 
Доброј води која је овде 
и објављена. У тим књигама 
нашао сам и податке о 
Бранку Радичевићу и 
његовим доласцима на 
Добру воду. 

Поред песама које 
су посвећене Вуковару и 
његовој околини, људима 

који су живели у овом граду, књига је такође 
илустрована и вуковарским мотивима.

- На насловној страни су дланови који држе 
срце унутар којег је Раднички дом. Управо је 
Раднички дом дугогодишњи симбол Вуковара 
и по њему је био познат и шире. Он је био 
место испред којег смо се окупљали, гледали 
девојке, шетали, укратко он је био један део 
душе Вуковара која је убијена у овом последњем 
рату. На задњој страни се налази некадашња 
Харшова вила, односно слика те виле у којој смо 
мајка и ја становали након доласка у Вуковар 
из Лике – напомиње аутор. 

Чорак се не зауставља на овом свом првенцу 
него ради и даље и припрема ново издање. 

- Тренутно радим на књизи „Личка душа“ 
која ће се састојати из три дела. Први део је 
мој аутобиографски, други је поезија о Лици, а 
трећи је мало озбиљан, мало шаљив, састављен 
од различитих прича са делом о Лици након 
1995. године. 

Збирка песама „Вуковар у срцу“ изашла је 
прошле године у издању Уметничког хоризонта 
из Крагујевца. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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КЊИГА МАРЕ БЕКИЋ-ВОЈНОВИЋ ПРОМОВИСАНА У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ТЕКСТОВИ СА ДРУШТВЕНИХ 
МРЕЖА САБРАНИ У КЊИГУ
У издању Друштва за српски језик и 

књижевност у Хрватској изашла је 
књига „Писмо ти пишем“ чија ауторка 

је професор српског језика и књижевности 
Мара Бекић-Војновић. 

Ово је четврта књига која је изашла у издању 
поменутог друштва, прва публикација био 
је зборник „Рече ми реч“, потом је уследила 
књига од исте ауторке „Трепчо љубави моја“, 
а након тога и збирка песама „У подне било“, 
Драгољуба Војновића. 

- Књига Писмо ти пишем се састоји од чланака 
које сам својевремено објављивала на фејсбуку 
и на нашој веб страници. Чудесним стицајем 
околности добила сам предлог да издамо књигу 
и уз помоћ Заједничког већа општина и успели 
смо у томе. Овде нема научних амбиција, али 
писала сам на један импресионистички начин 
који лако улази у емоције и свако ко то буде 
читао видеће како је то питко и лагано, али 
се дуго задржи и у памети. Сматрала сам да 
је добро да је наше друштво објави поводом 
годишњица рођења или смрти наших значајних 
писаца тако да смо почели са Савом Мркаљем 
и онда редом преко Вука до Станка Кораћа – 
истакла је Мара Бекић-Војновић.

У свом приказу књиге на промоцији која 
је одржана у Српском културном центру у 
Вуковару, ауторка се посебно осврнула на рад 
Станка Кораћа за којег у књизи наглашава да 
је ретко који културни радник толико задужио 
српски народ у Хрватској као он. 

-  Ст анко  Кор аћ  је 
истраживач, а за истра-
живаче се јако мало зна у 
јавности. Он седи у својој 
соби и пише и за њих зна 
само научна елита, међутим 
они су истинска вредност 
човечанства. Станко Кораћ 
је један од ретких који је 
успео да се не прилагоди 
тој друштвеној средини 
него да остане свој у свом 
националном миљеу и за 
њега Станко Ласић каже 
да је он централна личност 
српског националног круга. 
Он не само да је врстан 
истраживач него и неко ко 
окупља и анимира писце 
тога опредељења. Он је 
ударио темеље српској 
књижевној стварности 
у Хрватској и после тога 
имамо доста врсних песника 
и писаца – нагласила је 
ауторка након промоције 
књиге. 

СЛОВО О КЊИГОЦИДУ И СВЕТОЗАРУ ЛИВАДИ

У свом опису књижевних стваралаца ауторка 
у својој најновијој књизи обухвата десетак 

личности. Ту су већ поменути Сава Мркаљ и 
Вук Караџић, затим Петар Прерадовић, Симо 
Матавуљ са освртом на његову приповетку 
Пилипенда, Петар Кочић, Бранислав Нушић, 
Григорије Григор Витез, Владан Десница, Бранко 
Ћопић, Станко Кораћ те Никола Тесла као један 
од највећих светских научника. 

Уз ове истакнуте личности ауторка доноси 
и приказ књиге Анте Лешаје Књигоцид, даје 
ретроспективу гостовања и активности Друштва 
за српски језик и књижевност у Хрватској токо 
протеклих 20 година и доноси слово о недавно 
преминулом професору др Светозару Ливади. 

Свој осврт на ову публикацију и досадашњи 
рад ауторке у књизи је дао и књижевник Ђорђе 
Нешић.

- Драгоценост ових текстова је у сведочанству 
о времену када је сваки напор за самоодржање 
био важан, када се могло поуздати само у себе, 
своје знање и способности. А уложен је велики 
труд да све то буде на нивоу који култура, која 
се негује, и заслужује – закључио је између 
осталог Ђорђе Нешић. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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ТРАЈНО СЕЋАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА НА 6. АПРИЛ
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О АПРИЛСКОМ СЛОМУ 1941. ГОДИНЕ

Догађаји од 6. априла 1941. године били 
су централна тема предавања у Српском 
културном центру у Вуковару које је у 

среду 6. априла у оквиру програма „СКЦ средом“ 
одржао гост предавач и један од честих сарадника 
ове установе професор историје Зоран Јакшић.

Опште је познато да је 6. априла 1941. године 
у раним јутарњим часовима почело бомбардовање 
тадашње Краљевине Југославије од стране 
нацистичке Немачке и њених савезника. Са 
бомбардовањем кренула је и потпуна инвазија 
на Југославију што је на крају узроковало и 
њену брзу капитулацију. Иако је ово један од 
важних датума наше историје данас се о овим 
догађајима све мање говори у широј јавности.

- То је један трагичан догађај јер је тада 
Југославија ушла у рат. Колико сам данас успео 
да испратим у Србији се полажу венци, одржавају 
комеморације и сећања на овај датум, делегације 
одлазе на гробља и споменике у знак сећања на 
то страшно бомбардовање и смрт великог броја 
људи поготово на територији данашње Србије. 
Тај 6. април је ушао у трајно сећање српског 
народа као нешто страшно што се десило и који 
ће показати одређени пут којим ће Срби ићи 
даље у 20. веку – истакао је Јакшић.

Априлски догађаји у Југославији су директна 
последица догађаја у Европи и свету тога времена. 
По многим историчарима било је само питање 
времена када ће се и Југославија наћи на удару 
нациста иако су са друге стране вођени дипломатски 
покушаји да до тога не дође, односно да Југосалвија 
остане неутрална и ван свих тих догађаја.

- До 6. априла дошло је захваљујући догађајима 
од 25 . марта и приступања Југославије Тројном 

пакту, а затим и 27. марта када је извршен војни 
пуч којим је срушена влада Цветковић-Мачек која 
је потписала приступање том пакту, те масовне 
демонстрације које су потом избиле у Београду 
са паролама „Боље рат него пакт“ и „Боље гробе 
него роб“. То је све довело до овога 6. априла 
– навео је Јакшић.

БОМБАРДОВАЊЕ НАРОДНЕ БИБИЛОТЕКЕ 
ЈЕ КУЛТУРОЦИД

Поред страдања недужних цивила и разарања 
инфраструктуре током тих априлских дана 1941. 
године један од најужаснијих злочина је разарање 
Народне библиотеке у Београду након чега су 

уништени бројни историјски документи. 
- То је један страшан злочин који је учињен 

према једном народу. Уништавати књиге, рукописе 
па чак и оргинална музичка дела и уметничка 
дела од непроцењиве вредности за мене је напад 
на идентитет једног народа у намери да се он 
заувек уништи, јер прво се иде на уништавање 
књига, а агресори су тиме показали какав ће бити 
њихов план и да ће им удар на културу бити један 
од главних – нагласио је аутор предавања који 
је овај чин назвао својеврсним културоцидом. 

Иако су ови догађаји са историјског, али и 
сваког другог друштвеног аспекта, важни не 
само за Србе и српску државу, него и за све оне 
државе које су настале након распада Југославије, 
ипак се њему и свему ономе што је произашло 
након њега придаје јако мали значај. То важи 
чак и за образовни систем у Хрватској у којем 
је овај период јако мало заступљен и о њему се 
све мање говори чак и у широј јавности.

- Јако мало се данас у образовном систему у 
Хрватској прича о овим догађајима јер изгледа да 
то није више толико популарно. Цео овај период, 
НОБ и било шта што је везано за Други светски 
рат, не добија нарочиту пажњу па тако ни 6. 
април ни други догађаји – закључио је Јакшић. 

Априлским сломом, капитулацијом и окупацијом 
Југославије Други светски рат дошао је и на ове 
просторе. Касније ће се испоставити да ће овај 
период бити један од најгорих у историји народа 
који живе на поменутом  простору поготово када 
је у питању српски народ који је поднео и највећу 
жртву, али и дао највећи допринос у рушењу 
фашизма и коначном ослобођењу Југославије. 

Срђан СЕКУЛИЋ 

Професор историје Зоран Јакшић
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ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ ПРОСВЈЕТИНОГ 
ПОДОДБОРА ИЗ БЕЛОГ МАНАСТИРА

ПОДОДБОР СРПСКОГ КУЛТ УРНОГ ДРУШТВА ПРОСВЈЕТА ИЗ БЕЛОГ МАНАСТИРА ПРОС ЛАВИО ЈЕ 9. АПРИЛА 25 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА И РАДА

Концерт фолклорних друштава којим је СКД 
Просвјета пододбор Бели Манастир обележио 
25 година рада окупило је бројну публику у 

Кино дворани центра за културу Бели Манастир. 
Просвјетин пододбор, који је у Барањи препознат 
као један од покретача активности на очувању 
културе, традиције, језика и обичаја Срба у томе 
крају, основан је 13. септембра 1997. године, те 
се може похвалити успешним радом на очувању 
српског идентитета, културе, језика, обичаја и 
традиције.

- Била ми је част давно пре 25 година када се 
састала група ентузијаста у једној малој просторији 
и решили да оснујемо нешто што ће бити врх наше 
Просвјете, културе и нечега што би нас окупљало 
и усмеравало у надградњама које су у то време 
биле битне. Договорили смо се, направили план 
рада и добили смо велику подрушку од тадашњих 
представника у Загребу. Ми смо се базирали на то 
да обележимо важне датуме и да ту максимално 
укључујемо младе. То се управо тако и догодило, 
па смо тада имали 153 члана. Деца су се трудила, 
показивала своју вољу док смо их ми усмеравали. 
После тих 25 година све се битно променило, 
имамо предивне просторије, имамо нашу децу, али 
их немамо довољно – рекла нам је учитељица у 
пензији и једна од оснивача пододбора Просвјете 
у Белом Манастиру Љубица Буха. 

Све ове године није било лако очувати културни 
живот српске заједнице у Белом Манастиру. Као 
и из већине крајева Републике Хрватске доста 
становништва се одселило из Барање у иностранство, 

па тако данас броје 15 чланова, али се надају како 
ће се њихово чланство обновити и ојачати. 

- Овај догађај данас је један од неколико догађаја 
које планирамо за прославу 25 година пододбора. 
Посебно смо поносни што смо се успели одржати у 
ових 25 година, да се нисмо угасили као одређени 
пододбори код нас у заједници. Оно што је јако битно 
да смо препознати у нашем друштву као пододбор 
који се активно бави организовањем путовања, 
предавања и окупљања академске заједнице нашега 
града. Планирамо једну позоришну представу у 

наредном периоду, неколико предавања на тему 
историје овога краја, а за средину септембра месеца 
централни догађај ће нам бити свечана седница 
пододбора на којој ћемо се захвалити оснивачима, 
досадашњим председницима, заслужним члановима и 
удружењима у досадашњем раду – каже председник 
беломанастирског пододбора Дејан Јеличић. 

У свечаном програму наступили су Ансамбл 
народних игара СКД Просвјета Вуковар, Фолклорни 
ансамбл Чувари традиције барањских Срба и Српско 
културно-уметничко друштво Јован Лазић из Белог 
Манастира које са Просветом има дугогодишњу 
сарадњу. 

- Са нашом Просвјетом у Белом Манастиру 
сарађујемо преко 20 година, чак смо у почетку 
били једно друштво, после тога смо се раздвојили, 
али је сарадња била интензивна. Једни другима 
смо помагали, одрађивали програме, тако да је 
сарадња заиста дугогодишња и врло успешна. Наше 
културно–уметничко друштво може се похвалити 
са 75 година рада које обележавамо у децембру 
месецу ове године и јако смо поносни на то – 
изјавила је председница СКУД-а Јован Лазић Бели 
Манастир Светлана Пешић. 

Просвјетин пододбор Бели Манастир један је 
од 52 пододбора која делују на подручју Републике 
Хрватске, док су у Барањи активни још пододбор 
Дарда, Јагодњак и Кнежеви Виногради. 

Маја Милановић 
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КО ЈЕ ПОСЕЋИВАО БОРОВО ТОКОМ РАТА
БАТИНО БОРОВО ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ (11)

Као што је била важна за Краљевину Југославију фабрика „Бата” у Борову била је важна и за ратну 
привреду усташке Независне Државе Хрватске. Да је тако потврђују и редовне посете високих усташких 
функционера, али и немачких официра и министара. Пише: Славко Бубало

Први је у Борово 8. јуна 1941. стигао 
Павелићев доглавник и министар бого-
штовља и наставе Миле Будак, а нешто 

касније и министар и рођени брат повереника 
„Бате”у Борову Томислава Булата, Едо Булат, који 
је том приликом разгледао фабричке погоне.
Едо Булат је након капитулације Италије, 
одлуком поглавника Павелића, у октобру 1943. 
године именован за министра за ослобођене 
крајеве, односно Далмацију. Едо Булат рођен 
је у Сплиту 1901. године, а по занимању је био 
правник. Занимљиво је да је своју политичку 
каријеру започео као припадник Организације 
југословенских националиста (ОРЈУНА) у којој је 
био секретар. Током тридесетих година прошлог 
века постаје један од сплитских првака Хрватске 
сељачке странке, а након потписивања споразума 
Цветковић-Мачек приступа усташком покрету. 
Након проглашења НДХ постаје министар за 
Далмацију, али је већ 21. априла власт морао 
да преда италијанском војном заповеднику. 
Након капитулације Италије Павелић га 10. 
септембра 1943. поново именује министром за 
„новоослобођене крајеве Далмације”, а на том 

месту био је све до маја 1944. године. Последње 
месеце рата био је политички руководилац 
Павелићевог тзв. тјелесног сдруга. Загреб је 
напустио 6. маја као пратилац Владка Мачека. 
Пребегао је на запад, а 1947. године емигрирао 

у Аргентину где је и умро 1984. године.
Након Булата у Борово је 3. августа стигао 

и Министар удружбе Ловро Сушић, а у октобру 
1941. и водство Хлинкине младежи из Словачке на 
челу са својим заповедником Алојзом Матзеком. 

Словаци су у Борову веома срдачно примљени. 
Присуствовали су и испиту у Школи усташких 
дужностника и практичном раду где их је примио 
директор школе Никола Замбели. Ту је договорена 
сарадња Усташке и Хлинкине младежи која је 
и реализована годину дана касније када је 25 
припадника ове организације заједно са својом 
идеолошком сабраћом похађало ову школу. Овај 
догађај помпезно је пропраћен великим бројем 
фотографија у фабричком листу Ново Борово. 

Крајем новембра 1941. у Борово је стигао и 
немачки амбасадор при НДХ, обергрупенфирер 
СА (јуришних одреда) Зигфрид Каше (Siegfried 
Kasche). Њега су на улазу у Борово дочекали 
представник фабричке управе Берислав Јеричевић, 
припадници усташког покрета и усташке младежи 
као и представници овдашњих Немаца. 

„Нарочито је нагласио нашим пријатељима 
Њемцима, да у Хрватској држави живе и да 
су одговорни за сва своја дјела Поглавнику 
Независне Државе Хрватске, као и вођи Њемачког 
Рајха Адолфу Хитлеру.” 

Након сусрета са боровским усташама 
Каше је у пратњи жупана Јакоба Еликера и 
усташког стожерника Луке Пуљиза отишао за 
Вуковар. О Кашеовој посети Борову и Вуковару 

Заповедници Хлинкине младежи из Словачке у посети Борову
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на немачком језику писано је и у Камераду, 
новинском додатку Новог Борова у ком је 
објављена и једна фотографија. 

Зигфрид Каше је у Загреб стигао десет дана 
након проглашења НДХ као посланик. Сматрао 
је да је НДХ преблага према Јеврејима па је 
наредио да се све припаднике јеврејског народа 
пребаци у немачке концентрационе логоре. 
Након капитулације Немачке остао је у НДХ где 
је радио план евакуације снага ХОС-а. У мају 
1945. пребегао је у иностранство али је касније 
изручен властима Нове Југославије. Врховни суд 
Народне Републике Хрватске осудио га је на 
смрт вешањем. Погубљен је 7. јуна 1947. године.

Почетком априла 1943. године Борово је 
посетио Министар унутрашњих послова НДХ 
Анте Никшић. Након разгледања фабрике, у вили, 
која је некада припадала Томи Максимовићу, 
угостио га је Томислав Булат.

Авионом је у Борово 22. маја 1943. дошао 
генерал Вилко витез Бегић. Бегић се након 
проглашења НДХ придружио Домобранству. 
Једно време био је Павелићев саветник и пратио 
га је током његових састанака са Адолфом 
Хитлером. Почетком септембра 1943. постао 
је доглавник, а у априлу 1945, на Павелићев 
предлог, унапређен је у генерал-пуковника 
што је био највиши чин у ендехазијској војсци. 
Његова судбина након рата није позната. 

Борово је 2. јула 1943. посетио словачки 
министар Јозеф Циекер. Он је у децембру 
1941. године постао изванредни посланик и 
опуномоћени министар Републике Словачке 
у НДХ. На то место именован је са положаја 
заменика шефа Политичког и президијалног 
одсека у словачком Министарству спољних 
послова. Ту дужност напустио је 1944. када је 
постао словачки амбасадор у Шпанији. После 
рата је покушао да се врати у Словачку али му 
то није успело па је остао у Мадриду где се 

укључио у активности словачких емиграната 
како би обновио самосталну Словачку Републику. 
Умро је у Мадриду 1969. године.

Почетком септембра 1943. године у Борово 
је након посете Радничким играма у Осијеку 
боравио министар спорта НДХ Мишко Зебић. 
Зебић је у Борово стигао у пратњи председника 
Хрватског радничког савеза Блашкова, и Хрватског 
ногометног савеза Петека. Након обиласка 
фабрике Зебић је посетио и стадион Х.Ш.К. „Бата”.

„Хтио бих нагласити још да ми је драго, да 
сам код дочека видио множтво не само млађих 
него и старијих шпорташа, који путем шпортског 
одгоја изграђују и челиче нашу младеж, како би 
та младеж на позив Поглавника била спремна 

бранити границе наше Независне Државе 
Хрватске.” - изјавио је Зебић за фабрички лист. 

Борово је 8. маја 1944. посетио и Министар 
оружаних снага НДХ Анте Вокић. Он је у Борово 
стигао у пратњи заповедника тзв. бојног 
зракопловства НДХ пуковника Адалберта Рогуље. 

Анте Вокић је, 30. августа 1944. године, 
заједно са министром унутрашњих послова НДХ 
Младеном Лорковићем, оптужен за уроту против 
Павелића и Немачке, смењен је и стављен у 
кућни притвор. Суд Павелићеве тјелесне бојне 
осудио га је на губитак чина и искључење из 
Поглавникове тјелесне бојне. Интерниран је 
у Нови Мароф одакле је касније премештен 
на строжији режим у Копривницу где је већ 
био интерниран Младен Лорковић. Убрзо је 
затворен у Лепоглави где га је 8. маја 1945. убио 
усташки натпоручник Мијо Грабовац. Вокић је 
намеравао да изврши војни пуч којим би уклонио 
усташки режим и власт пренео на Хрватску 
сељачку странку те пришао савезницима. На тај 
начин хтео је да спаси НДХ од војне и државне 
пропасти.

Вокићева посета је у фабричком листу Ново 
Борово уједно и задња забележена посета 
високих функционера НДХ Батином Борову.

Извори:
Braća Slovaci među nama", Novo Borovo - 

Borovo, broj 14, 23.10.1941, str. 5.
Njegova preuzvišenost g. Sigfrid von Кaše u 

Borovu", Novo Borovo - Borovo, broj 18, 27.11.1941, 
str. 2.

Boravak vođe športa u Borovu", Novo Borovo 
- Borovo,  broj 35, 10.09.1943, str. 7. 

Директор фабрике Бата Томислав Булат, тренер Пан Кожелух и тзв. вође шпорта Мишко 
Зебић на стадиону Бате у Борову. Скроз лево од њих стоји Никола Перлић.

С лева на десно стоје: Велики жупан жупе Вука Јакоб Еликер, заповедница женске 
усташке младежи, Вилко витез Бегић, директор Томислав Булат и управник жупске 
редарствене области Бранимир Цијиковић
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НЕГОСЛАВЦИ ДОБИЛИ НОВИ ПРОСТОР ЗА ТРЕНИРАЊЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ФУДБАЛСКОГ К ЛУБА НЕГОСЛАВЦИ ОТВОРЕН ФИТНЕС ЦЕНТАР, КОЈИ ЋЕ, ОСИМ ЧЛАНОВА ОВОГ СПОРТСКОГ 
КОЛЕКТИВА, МОЋИ КОРИСТИТИ И ОСТАЛИ МЕШТАНИ

У неким већим местима овакав догађај 
можда не би изазвао пажњу, али за 
село попут Негославаца отварање 

фитнес центра представља важно друштвено 
дешавање. Општина од свега 1.000 становника 
добила је нови садржај, теретану која се 
налази на стадиону фудбалског клуба, а 
која ће обогатити тренинге фудбалера и 
користити за све оне који желе да раде 
на свом телу.

– За нас је ово важан пројекат и 
желим да се захвалим Заједничком већу 
општина и Клубу заступника Самосталне 
демократске српске странке који су кроз 
оперативни програм за националне мањине 
обезбедили средства. Ради се о објекту који 
је циљано осмишљен с обзиром на то да се 
налазимо у нашем спортском центру и ово 
су неки садржаји који су нам недостајали. 
Наш фитнес центар ћемо користити, не 
само за потребе фудбалског клуба, већ 
ће бити на располагању свим грађанима 
Негославаца, рекреативцима, ентузијастима 
и заљубљеницима у теретану, као и свим 
људима у нашем окружењу. Оно што је јако 
важно је то да ће бити организован рад уз 
стручни надзор и ми на тај начин показујемо 
да једна мала средина попут наше може да 
утиче на квалитет живота и да организује 
додатне садржаје – прича начелник Општине 
Негославци Душан Јецков.

Укупна вредност пројекта износи близу 

230.000 куна од чега је 200.000 обезбедило 
Заједничко веће општина из капиталних 
инвестиција у две фазе, а остатак је плаћен 
из буџета Општине Негославци.

– Задовољство нам је да кроз капиталне 
донације можемо помоћи финансирати 
пројекте и наших општина и мањинских 
већа како би ојачали капацитете самих 
институција, али и како би нашим суграђанима 

пружили нешто што до сад можда нису 
имали прилику да користе. Пример тога 
је ова теретана. Простор је опремљен са 
заиста квалитетном опремом и мислим да ће 
користити, не само клубу и играчима, него 
и свим осталим мештанима. Верујем да ће 
у неком будућем периоду бити довољно 
простора да се кроз одређена финансијска 
средства ово можда и прошири, да се среди 
улаз у објекат с обзиром на то да се улази 
директно из спољашњег простора – каже 
председник ЗВО-а Дејан Дракулић.

Након одиграних 16 кола, ФК Негославци 
се налазе на првом месту Друге жупанијске 
фудбалске лиге Вуковарско-сремске жупаније 
средишта Вуковар, а овај фитнес центар ће 
им свакако помоћи у борби да се домогну 
вишег ранга, али и да тамо направе запажене 
резултате.

– Овим додатним садржајем на нашем 
стадиону и спортском комплексу унапредиће 
се рад и развој тренажног процеса. До сада 
смо импровизовали рад, користили смо 
струњаче на терену, тако да ћемо сад у овим 
условима моћи одрадити тренинге према 
плану и програму који буду тренери задали 
– задовољан је председник ФК Негославци 
Душан Коларић.

Теретана на стадиону Фудбалског клуба 
Негославци креће са радом већ данас.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Врпцу су пресекли предсезник ЗВО-а 
Дејан Дракуић и начелник општине 
Негославци Душан Јецков
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ЛЕГЕНДЕ СРПСКЕ РОК МУЗИКЕ

ГРУПА СМАК - КРАГУЈЕВАЦ (2)

Након успеха са Црном дамом Смак држи 
серију прилично немотивисаних концерата 
што доприноси да им популарност у Србији 

опадне па су у пролеће 1978. године концерт одржали у 
полупразној београдској хали Пионир. Мики Петковски 
одлази у војску, а на његово место долази Тибор Левај. 
У групи се због лоших текстова појављују трзавице и 
у тој лошој атмосфери снимају албум „Странице нашег 
времена” на којој се појављује и нова верзија њиховог 
ранијег хита „Улазак у харем”. Да су Смаку текстови 
одувек били проблем доказала је и Точкова тврдња 
да он заправо и не воли композиције са певањем и да 
је одувек преферирао само инструменталну музику, 
а све што се у Смаку радило углавном је зависило од 
његовог расположења. После изласка плоче Тибор 
Левај напушта групу и сели се у Немачку, а крајем 
1978. због разних несугласица из Смака одлази и 
сам Точак. Смак кратко сарађује са Дадом Топићем 
који Точка наговара да се врати у групу што је он и 
учинио почетком 1979. када је са собом довео и Лазу 
Ристовског. У то време, Смак споразумно раскида 
уговор са немачком кућом „Белафон” и са Дадом 
Топићем снима сингл „На Балкану”.

Почетком 1980. Смак објављује плочу „Рок 
циркус” у продукцији Даде Топића. Био је то хард 
рок албум са очигледним комерцијалним претензијама. 
Због смрти председника Тита нису могли јавно да 
наступају и у јуну 1981. одлучују да престану са 
радом. На Калемегдану пред око 8.000 верних 
обожавалаца држе опроштајни концерт и на истом 
изводе део програма са тек снимљеног албума 
„Зашто не волим снег”. У почетку замишљена као 
Точков самостални рад, на крају на инсистирање 
ПГП РТБ-а бива објављена под именом Смак. На њој 
не пева Борис Аранђеловић, него се уместо њега 
појављују Дадо Топић и београдски певач Зоран 
Живановић-Хозе. Точак је албум посветио свом 
преминулом брату. Након тога су се поново разишли. 

Борис Аранђеловић 1982. снима свој први соло 
албум „Из профила” са члановима Смака, бившим 
гитаристом Ју Групе Батом Костићем, бившим 
бубњаром Корни групе Владимиром Фурдујем и 
са џез саксофонистом Јовом Маљоковићем. Точак је 
снимио два сингла „Марш... На Дрину” и „Специјалка/
Мантија”. Плочу „Смак 86” снимили су 1986. године, 
али су се након краће турнеје поново разишли.

Четврти повратак Смака одиграо се 1992. када 
су издали концертни албум „ОдЛИВЕно”. Са својом 
групом ТЕК Точак је 1992. и 1993 промовисао свој 
други соло албум и музику за филм „Византијско 

плаво” за који је освојио награду Кристална призма 
за најбољу музику.

Коначно, 1994. Смак се поново појавио, али су 
овај пут са Точком и Кепом свирали млади музичари 
Дејан Стојановић Кепа Јуниор (други бубњар), Дејан 
Најдановић Најда (вокал), Влада Самарџић (бас) 
и Милан Милосављевић Микица (гитара). Смак је 
са овом поставом објавио албум „Биоскоп Фокс”. 
Након тога снимили су још албуме „Live without 
audience” 1998, „Егрегор” 1999, и „Лајв 3. март 2000. 
Крагујевац Клуб Ла Синема”, а 2010. године у сали 
Шумадија Смак снима четири нумере, „Делфин”, 
„Циганско срце”, „Испирање” и „Рапсодија о лепом”. 
Промоција је била искључиво на њиховом ЈуТјуб 
каналу смакинфо.

Повратнички концерт имали су 2012. у Комбанк 
арени у Београду у оригиналној постави појачаној 
новим певачем Дејаном Најдановићем Најдом, басистом 
Милошем Петровићем и клавијатуристом Дејаном 
Здравевским. Концерт је одржан пред око 20.000 
гледалаца и проглашен је културним догађајем 
године у Србији. Уследио је концерт на крагујевачком 
фестивалу Арсенал 2013. Затим велики спектакл на 
ушћу 20. јуна 2015. што је уједно био и последњи 
наступ Бориса Аранђеловића који је умро 27. августа 
2015. у Ротердаму. 

Иако се након његове смрти чинило да се Смак 
више неће окупљати десило се да су пронашли новог 
певача, Ваљевца Јована Пантића певача трибјут 
групе „Мрачни мол” чији глас неодољиво подсећа 
на Борисов. За Смакове фанове интернетом се шири 
радосна вест да ће група 6. маја у част Дана Града 
Крагујевца испред дворане „Шумадија” код градске 
скупштине одржати концерт, а улаз је слободан. Уз 
новог певача група ће наступити у својој стандардној 
постави: Кепа, Точак, Зоран, Микица, Дејан Кепа Јр, 
Деки и Најда.  

Извор
Петар Јањатовић Илустрована Yu Rock 

Енциклопедија 1960-1997

Радомир Михајловић Точак

Фото: ЈуТјуб принтскрин
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Следећи 292. број Извора излази у среду 4. маја 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 29. априла 2022. на РТРС плус у 16:30, у 

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

ФУДБАЛ

РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА
Бјелобрдски БСК у задња два кола 

Друге хрватске фудбалске лиге 
исток није имао много среће. На 

свом терену није успео да савлада 
екипу Сесвета па је утакмица завршила 
нерешено 0:0. У утакмици 24. кола БСК 
је изгубио од Дугопоља на свом терену 
високим резултатом од 3:1 тако да се 
уочи 25. кола Бјелобрдци налазе на 11. 
месту на табели са 31 бодом. Водећа 
је екипа Вараждина са 48 бодова. 
Следећу утакмицу БСК игра на свом 
терену 24. априла против тренутно 
четвртопласираног тима Дубраве. 

У Трећој хрватској фудбалској лиги 
Исток Вутекс-Слога је у 25. колу изгубила 
од Зринског резултатом 4:0, а више 
среће имала је у следећем колу када 
је играла на домаћем терену против 
Слоге из Нове Градишке коју је победила 
резултатом 2:0. Вутекс-Слога тренутно 
се налази на 10. месту са 30 бодова 
док на табели води Зрински Јурјевац 
са 64. У следећем 27. колу које је на 
програму 20. априла Вутекс-Слога 
гостује у Славонском Броду против 

Марсоније.
У Другој жупанијској лиги центра 

Вуковар Слога из Борова изгубила 
је од својих имењака из Пачетина 
резултатом 1:2, Бршадин је победио 

Ловас резултатом 3:2, док су Негославци 
били слободни. Утакмице следећег кола 
на програму су 23. и 24. априла а Слога 
из Пачетина састаје се са Сремцем из 
Илаче, Слога из Борова са Хајдуком 
из Товарника док Негославци играју 
против Хајдука из Бапске. На табели 
воде Негославци са 40 бодова, Слога 
из Борова је трећа са 36, Бршадин је 
пети са 19, а Слога из Пачетина седма 
са 16 бодова.

У Другој жупанијској лиги центра 
Винковци Видор Матијевић из Сремских 
Лаза савладао је Сремца из Маркушице 
резултатом 3:0, док је Хајдук Мирко 
из Мирковаца играо нерешено 1:1 са 
екипом Липовца. 

Видор на табели заузима четврто 
место са 26 бодова, Хајдук Мирко је 
осми са 21 бодом, Сремац из Маркушице 
је једанаести са 7 бодова, а водећа 
је Кроација са 32 бода. У следећем 
колу Видор се састаје са Ловором из 
Нијемаца, Хајдук Мирко са Зринским 
из Тординаца, а Сремац са екипом 
Младости из Привлаке.

С. Б.

Утакмицу против Дугопоља БСК је изгубио на свом терену

Зрински је за Вутекс-Слогу био прејак противник


