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ПУСТИТЕ НАС ВЕЋ ЈЕДНОМ ДА БУДЕМО ХРВАТИ!
Живимо у пограничном подручју па могу да гледам емисије за хрватску мањину на ТВ Војводине. И 

водитељи и саговорници се свим силама труде да говоре хрватским језиком. Познато вам је да и ми 
производимо емисију за Србе коју емитујемо на истој телевизији јер нам у Хрватској не дозвољавају, 
али се многи наши саговорници, за разлику од Хрвата из Војводине, према свом језику односе као 
према Алајбеговој слами.  Понашају се као да говоре за ХРТ. Боље говоре хрватски и од правих Хрвата.

Развозећи наше новине по Вуковарско-
сремској и Осјечко-барањској жупанији, 
једном приликом колега Душан и ја 

зауставили смо се испред трговине у једном 
селу у којој сваке друге среде остављамо један 
пакет новина за тамошње мештане. Име села 
нећу помињати јер то није много важно а неко 
би се можда и наљутио. Испред трговине је 
као и обично седило десетак мештана који ту 
вероватно седе сваког другог дана и пијуцкају 
пиво. Душану је већ било помало неугодно 
да сваки пут када довеземо новине пролази 
кроз овај шпалир мештана на преподневној 
сиести па сам га тај пут заменио.

Поздравио сам људе и прошавши између 
њих ушао у трговину у којој сам трговкињи 
предао пакет новина. По изласку, један од 
мештана с полуиспијеном флашом пива у 
рукама ми се обрати.

- Јесу ли то српске новине? - упита 
откривајући тако да је већ прилично попио.

- Једине у Хрватској! - одговорим смешећи 
се.

- Па докле ћете ви нас да гњавите? Што 
нас већ једном не оставите на миру? - узвикне 
пивопија изненада.

- Како то мислите? - упитах не скидајући 
осмех са усана.

- Тако лепо. Што нас већ једном не пустите 
да будемо Хрвати?!

Остали мештани се насмејаше и почеше 
да ми говоре како је он попио и како не зна 
шта говори и да на њега не обраћам пажњу. 
Један му рече да може да говори само у своје 
име, други му рече да је блесав, трећи да му 
нико не брани да буде шта хоће и тако.

Не желећи конфликт одговорио сам 
локалном Сунђер Бобу да разумем зашто 
тако говори и да заиста није лако бити Србин, 
те да ако га је то срамота и ако се плаши може 
кад год жели да оде у општину и изјасни се 
да је Хрват, на исти начин на који је постао 
и Србин, када је то било „у моди”.

То га као мало пецне и увреди па је почео 
да виче.

- Ма ди си ти био кад сам ја био Србин?! 
- повика док су му остали говорили да не 
галами, да се смири и пусти ме на миру.

Окренуо сам се, поздравио људе и вратио 
се у аутомобил и колеги који ме у њему чекао. 

Прокоментарисали смо кратко овај доживљај и 
закључили како овај осећај замора властитим 
идентитетом запажамо код доста људи.

Касније истога дана почео сам о томе 
интензивније да размишљам и да сам себи 
постављам питање зашто наши људи чињеницу 
да су Срби доживљавају на овакав начин, као 
да је то нека наметнута обавеза и терет, а 
не прости факт који нас ни по чему не чини 
ни бољим ни горим од свих других? Зашто 
неки људи тако очајнички желе да буду у 
клубу подобних, оних који се не разликују 
од већине у овој земљи? Да ли је то само 
тренутна слабост или осећај који почиње да 
узима маха чак и у срединама попут наше 
где имамо значајан удео у укупном броју 
становника па би самим тим и страх требао 
да буде мањи или да га уопште нема? 

Знам, многи од вас рећи ће, ок, али кога 
брига шта говори пијан човек. А да ли је баш 
тако? Има и она чувена да пијан говори што 
трезан мисли. Да то бекство од властитог 
идентитета није усамљен случај показују и други 
примери. Живимо у пограничном подручју па 
могу да гледам емисије за хрватску мањину на 
ТВ Војводине. И водитељи и саговорници се 
свим силама труде да говоре хрватским језиком. 
Познато вам је да и ми производимо емисију 
за Србе коју емитујемо на истој телевизији 
јер нам у Хрватској не дозвољавају, али се 
многи наши саговорници, за разлику од Хрвата 
из Војводине, према свом језику односе као 
према Алајбеговој слами.  Понашају се као 
да говоре за ХРТ. Боље говоре хрватски и 
од правих Хрвата.

Онда сам се сетио једног нашег читаоца 
из насеља смештеног у близини Загреба и 
његова два пријатеља којима смо једно време 
слали три примерка наших новина. Читаочево 
име, као ни име насеља у ком он и његова два 
друга живе такође нећу помињати да људи 
поново не би имали проблема. Кажем поново, 
јер су због читања Извора и ћирилице и те 
како имали проблема. Наиме, овом човеку 
смо, на његов захтев, дуго на кућну адресу 
поштом слали три примерка и они су их по 
примитку заједно читали у његовој кући. Чак 
смо једном приликом у Извору објавили и 
њихову фотографију испред иконе Св. Георгија 
и са нашим новинама у рукама. Они су их 

сакупљали и били су, како су нам сами рекли, 
срећни што у Хрватској постоје новине које 
им помажу да сазнају како живе остали Срби 
у држави као и да не забораве свој језик и 
своје писмо ћирилицу. 

Све је било лепо док једнога дана на 
редакцју нисам добио мејл у ком ме човек 
моли да му Извор више не шаљем. На њих 
тројицу се због наших новина, пише он, 
дигла кука и мотика. Наиме, том човеку је 
комшија Хрват на врата једном приликом 
донео поцепану коверту са три примерка 
Извора упитавши га како може то да чита јер 
он се, каже, против тога борио. Од тада их 
комшилук гледа с презиром, а комшија који 
му је новине донео с њим више не разговара. 

Прошло је од тада годину и по или две, 
а онда сам радећи новинарску репортажу 
из куће Милутина Миланковћа у Даљу тамо 
затекао једну екскурзију. Међу посетиоцима 
угледам познато лице, али никако да се сетим 
где сам тог човека видео. Када ми је пришао и 
упитао ме да ли сам ја уредник Извора сећање 
ми се врати и знао сам да је то читалац који 
ми је послао фотографију.

Упитах га како је он и како су му другари, 
а он се појада да комшија с њим још увек 
не говори и замоли ме да му Извор поново 
шаљем јер му је сада ионако свеједно шта 
о томе мисли његов комшија.

Вратимо се сада на почетак ове приче и 
запитајмо се зашто је неким нашим људима 
који живе у срединама са већинским српским 
становништвом тешко бити Србин и радије би 
били Хрвати, а она три мученика, односно једини 
Срби у свом месту, настоје да не забораве ко 
су и да не забораве свој језик и своје писмо 
чак и по цену презира? Зашто не желе да 
изгубе везу с народом из кога потичу иако је 
њима много лакше да постану део већинског 
колективитета? Зашто су ови први који живе 
много комотније и слободније уморни од себе 
самих, а ови други којима је много, много теже, 
упорно одбијају да се препусте и настављају 
да држе главу изнад воде?

Можда се одговор крије у чувеној реченици 
из епа о старини Новаку и кнезу Богославу: „а 
кадар сам стићи и утећи и на страшну мјесту 
постајати - не бојим се никога до Бога!”

Славко БУБАЛО
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ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У САСТАВУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА, НЕГОСЛАВЦИ И МАРКУШИЦА, ОБЕЛЕЖИЛЕ СУ СВОЈ ДАН 
ОПШТИНЕ КОЈЕГ ПРОСЛАВЉАЈУ 28. АВГУСТА

ГОДИНА ОБЕЛЕЖЕНА ДЕМОГРАФСКИМ МЕРАМА

У православном календару 28. август је 
посвећен Успењу пресвете Богородице 
којем је иначе посвећен и храм у 

Негославцима тако да овај датум у овом месту 
има и световни и духовни карактер и значај.  

- Свакако да је прослава дана општине 
и прилика да споменемо нешто што је било 
најважније у нашем раду током протеклог 
периода. Оно што је најкарактеристичније 
за Негославце у последњих годину дана су 
наше демографске мере које смо покренули 
пре две године. Наша жеља је била да дамо 
један добар разлог младим људима да остану 
да живе у Негославцима. Радује нас што је та 
наша активност дала одређене резултате и 
што је у Негославцима у протекле две године 
купљено 15 кућа – истакао је начелник општине 
Негославци Душан Јецков на свечаној седници 
општинског већа која је одржана 26. августа.

Поред демографских мера општина 
Негославци је акценат ставила и на развој 
привреде и на том пољу су у одређеној мери 
видљиви резултати и помаци.

- Издвојио бих и помоћ предузетницима 
и занатлијама кроз четири различите мере, 
али оно што је најважније јесте да ми данас у 
Негославцима имамо 15 нових заната, нешто 
што у ранијем периоду нисмо имали. Појавили 
су се столари, фризери, превозници и други 
обртници. Од капиталних пројеката издвојио 
бих спортску дворану, у овом моменту имамо 
грађевинску дозволу, сагласност Министарства 
образовања за њену изградњу, а преко Српског 
народног већа обезбедили смо и милион куна 

за изградњу ове дворане – нагласио је Јецков. 
На свечаној седници општинског већа 

уручене су и две захвалнице, једна Српској 
православној црквеној општини Негославци 
која је донирала земљиште старог парохијског 
дома на којем ће бити изграђен дечији вртић, 
као и Пољопривредној задрузи која је такође 
донирала земљиште на којем ће бити изграђено 
дечије игралиште. 

Свечаној седници, између осталих, 
присуствовали су и представници општина 
Темерин и Шид што ће створити и добре 
предуслове за прекограничну сарадњу са 
овим локалним самоуправама. 

З Н А Ч А Ј Н Е  М Е Р Е 
И  У  О П Ш Т И Н И 
МАРКУШИЦА

Обележавање дана 
општина у маркушичкој 
локалној самоуправи 
обележено је и низом 
манифестација, а сама 
свечана седница започела 
је полагањем венаца на 
споменику борцима и 
жртвама усташког терора. 
Била је то прилика да се 
присутни упознају са 
радом ове општине у 
протеклих годину дана.

-  Издвојио бих 
демографске мере са 

којима смо почели ову годину које се састоје 
од подстицаја за куповину прве некретнине 
у износу од 25 хиљада куна и надам  се да ће 
то у неком будућем периоду дати и конкретне 
резултате. Такође, повећали смо и донацију за 
рођење детета која сада износи пет хиљада 
куна, а ставили смо акценат и на социјалне 
мере. Издвојио бих и исплату ускрснице 
пензионерима – рекао је начелник општине 
Маркушица Тихомир Коларевић.

Значајна улагања усмерена су на 
инфраструктурне објекте у свих пет насеља 
ове локалне самоуправе. 

- Од већих комуналних и инфраструктурних 
пројеката издвојио бих асфалтирање улица у 
насељу Караџићево, кренули смо и са обновом 
домова културе, а до краја године планирамо да 
изградимо и три паркиралишта, док је рађено 
и на изградњи јавне расвете у Маркушици, а 
постојећа јавна расвета пребачена је на лед 
технологију која је знатно повољнија када 
је потрошња у питању. Изграђено је дечије 
игралиште у дворишту вртића у Маркушици где 
смо за следећу годину пријавили проширење 
за још једну групу и надамо се да ћемо кроз 
конкурс министарства планирана средства 
и добити – истакао је Коларевић. 

Од почетка ове године повећана су и 
давања удружењима грађана за 30 одсто 
са циљем да се њихов рад прошири и да 
квалитетно организују програме који ће 
допринети развоју друштвеног живота ове 
локалне самоуправе. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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ЛЕТЊА ШКОЛА КАЛИГРАФИЈЕ, ИКОНОПИСАЊА И МАНАСТИРСКОГ ПОЈАЊА ЗАПОЧЕЛА ЈЕ У МАНАСТИРУ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРОДИЦЕ У ДАЉ ПЛАНИНИ, А ДЕЦА ЋЕ ИМАТИ ПРИЛИКУ ДА НАУЧЕ ТЕХНИКЕ КОЈЕ НЕ УЧЕ У РЕДОВНОМ ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

МАНАСТИРСКА ИДИЛА САВРШЕНО ОКРУЖЕЊЕ 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАНШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ

Већ четврту годину узастопно Заједничко веће 
општина, односно Одбор за образовање 
организује Летњу школу калиграфије, 

иконописања и појања. Укупно 50 деце из три 
вуковарске школе: „Никола Андрић”, „Синиша 
Главашевић” и „Драгутин Тадијановић” заједно са 
другарима из основних школа „Јагодњак”, „Даљ” 
и „Борово” проводе дане окружени зеленилом 
манастира Успења пресвете Богородице у Даљ 
планини. Школа је започела у недељу 28. августа, 
а траје до суботе 3. септембра. 

- Ова школа махом окупља ученике који 
похађају верску наставу. Све је подређено 
заједничком животу. За хришћане центар 
богослужења јесте литургија којом почињемо 
сваки дан. Ђаци уче да је Црква заједница Бога и 
човека, а самим тим и да они граде здрав однос 
према Цркви, Богу, пријатељима и ближњима. 
То је оно што треба да понесу са собом како 
би наредне генерације могле да уче од њих, 
као што смо ми учили од претходних. Однос 
деце према учењу је доста коректан и они се 
радују што су овде, што могу да се друже и због 
тога што могу да примене оно што су научили 
у школским клупама – објашњава вероучитељ 
протонамесник Горан Тодоровић. 

Деца ће кроз седам дана учења имати прилику 
да науче основе лепог писања, иконописања и 
појања, а сваки дан им је испуњен и спортским 
активностима попут одбојке, фудбала и 
овогодишњег новитета – каратеа.

- На велику радост свих оних који су били 
и пређашњих година и пренели им утиске како 

је овде лепо и стварно се много тога научи, ове 
године се позиву одазвало 50 деце. Истакли 
смо и план наставе по данима тако да знају кад 
имају коју активност. Трудимо се да свакога 
дана предавање на неформални начин из 
књижевности одржи неко од професора српског 
језика. Све то деца већ уче у школи, а учиће и 
у средњој, али желимо да им на неформалан 
начин приближимо Немањиће и њихову културу 
и традицију. Програм је свеобухватан и завршава 
вечерњом службом. Завршна свечаност биће у 
суботу када ће показати своје најбоље калиграфске 
радове, најлепше осликане иконе и све оно 
друго што су научили овде – прича о програму 
школска надзорница-саветница за српски језик 
Јадранка Радошевић.

ПОСТОЈИ МНОГО ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ

Калиграфија је техника лепог писања и 
води порекло из Кине. Обично је украшавала 
старе средњовековне књиге. У летњој школи, 
ђаци ће имати прилику да науче да украшавају 
ћирилична слова, посебно на иконама које ће 
сами израђивати.

- Хтела сам да им покажем како се сликају 
иконе, кад дођу у цркву да имају предзнање 
шта оне представљају и зашто су нам важне. 
Кренули смо од подсликавања и скицирања. 
Покушаћемо да на иконама применимо 
калиграфију, односно красописна слова. Има 
талентоване деце, изненађујуће добре. Чак су 
неки прошлогодишњи учесници тражили да дођу 

и ове године јер их је то заинтересовало што 
ми је веома драго. Деца не уче иконописање 
у редовном школском програму из ликовне 
културе, мада сам као вероучитељица у Основној 
школи Драгутин Тадијановић имала прилику 
да с њима поразговарам о томе па смо имали 
неке радионице кроз које сам их припремала 
за ову радионицу – каже водитељка програма 
задужена за иконописање и калиграфију Сузана 
Вигњевић.

Ово је још један у низу пројеката Заједничког 
већа општина које у рад са децом улаже веома 
значајна средства.

- Овај пројекат проводимо због наших ученика 
и желимо да им пружимо додатно образовање 
и развијемо им љубав према српском језику 
и ћириличном писму. На овај начин можда и 
пронађемо неке талентоване ученике који су 
склони лепом писању, заинтересујемо младе да 
почну истраживати и бавити се калиграфијом, 
али ово је пре свега лепо дружење у манастиру 
и лепо проведено време са активностима које 
дефинитивно доприносе очувању културног 
и верског идентитета наших ученика и наше 
заједнице – појашњава председник ЗВО-а 
Дејан Дракулић.

Ученици који су прошле године похађали 
радионице, посетили су Београд где су се 
упознали са радом српских институција. Управо 
из тог разлога, јуче су школу посетили директор 
Фонда за избегла и расељена лица и сарадњу са 
Србима у региону Душко Ћутило као и народна 
посланица у Народној скупштини Републике 
Србије Сања Лакић.

- Задовољство ми је што сам заједно са 
мојим колегом Душком Ћутилом поново овде 
у Даљ планини и што можемо да уживамо са 
децом овде у склопу манастира. Нашу српску 
децу са ових простора ћемо у наредном периоду 
наградити будући да смо чули да су били вредни 
на овом кампу и свакако ћемо организовати 
посете градовима у Републици Србији и надам 
се да ћемо успети да организујемо изложбу за 
оне који буду најбољи на овом кампу – прича 
Сања Лакић која се заједно са Душком Ћутилом, 
Дејаном Дракулићем и децом која похађају 
школу испробала и у калиграфском умећу.

Летњу школу калиграфије, иконописања и 
манастирског појања финансира Министарство 
науке и образовања Републике Хрватске. 

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ПРОТИВ ЗАБОРАВА И ДАЉЕ ТРАЖЕ НЕСТАЛЕ ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦА

У ВУКОВАРУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ ОСОБА

Поводом Међународног дана несталих особа, 
чланови Удружења породица несталих, 
убијених и насилно одведених „Против 

заборава” окупили су се у Вуковару где су им 
својим присуством подршку дали представници 
Српског народног већа и Заједничког већа општина. 

Према последњим подацима, тренутно се 
у регистру налазе 1832 особе нестале током 
рата деведесетих. Највише је оних српске 
националности, а чланови српских породица 
које још увек трагају за истином окупљени у 
удружењу „Против заборава” нису задовољни 
потрагом за несталим цивилима. 

- Никада нећемо бити задовољни зато што 
је све јако успорено и нема дијалога између 
Републике Хрватске и Србије. Ту све стаје и 
настају сви проблеми, јер једни друге оптужују, 
а нажалост људи који траже своје нестале ту 
испаштају. Проблем је са ексхумацијама, али 
има и доста оних који нису идентификовани. 
Удружење тренутно броји 30 чланова, пуно је 
људи умрло неки су одустали, а како одмиче 
време људи је све мање. Изгубили су сваку 
наду – рекла је председница Удружења „Против 
заборава” Марица Шеатовић.

Члан овог удружења Милош Грујић неуморно 
трага за својом супругом Даринком Грујић која 
је нестала у Вуковару 1991. године. Била је 
руководилац Црвеног крста и одведена је са 
свог радног места. 

- Све сам пронашао. Од изјаве особа из 
хрватске војске, до лица који су били на саслушању 
у Београду. Тачно сам сазнао и ко ју је и када 
одвео, и где је била. Међутим до данас ми нико 
није ништа јавио нити сам сазнао где је, обраћао 

сам се и бившем министру унутрашњих послова 
али ништа није предузето. Мислим да држава 
јако мало улаже у откривање истине и да је 
некима стало да се то све не сазна – рекао је 
деведесттрогодишњи Милош Грујић из Борова 
насеља. 

Међународни дан несталих особа био је 
повод да се чланови удружења окупе и подсете 
јавност на бол и неправду са којом живе више од 
30 година. Окупљању у Вуковару присуствовао 
је и председник Заједничког већа општина Дејан 
Дракулић који је истакао да ће ова институција 
пружити сваку врсту помоћи у процесу трагања 
за несталим људима. У овој борби за истином 
српске породице несталих нису саме истакао је 
саборски заступник СДСС-а Борис Милошевић 
који је присуствовао окупљању у Вуковару. 

- Ово је свакако болна тема поготово када 
се сусретнемо са породицама чији су ближњи 
нестали у току ратних збивања. Њима је свакако 
најтеже и на нама је да им тај терет, на неки начин, 
олакшамо, да их покушамо утешити и да им дамо 
конкретан савет како да остваре нека од својих 
права. Донета су одређена законска решења која 
признају статус и права за цивилне жртве рата. 
Све то неће им вратити најближе, али им ипак 
може дати одређену моралну сатисфакцију да 
се њихова жртва призна у друштву. Јако је важно 
оснажити рад удружења, да се они редовно 
окупљају и размењују информације, да се обрате 
Српском народном већу и Заједничком већу 
општина и да поднесу захтеве према надлежном 
министарству и остваре статус цивилне жртве 
рата и све што тај статус доноси – изјавио је 
саборски заступник СДСС-а Борис Милошевић 

који је и као потпредседник Владе РХ улагао 
напоре у циљу решавања проблема несталих лица. 

- Настојао сам да овај проблем на неки начин 
макнем са дневног реда политике и да то буде 
искључиво хуманитарно питање. Организовао сам 
један састанак у Влади, где су били представници 
удружења „Против заборава”, указивао сам 
на њихов статус и проблеме. Имајући у виду 
њихове појединачне судбине да остваре сва 
права јер они су и без закона неоспорно свих 
ових година цивилне жртве рата. То морамо да 
посматрамо искључиво као један хуманитарни 
проблем – додаје Борис Милошевић.

Потпредседница СНВ-а Драгана Јецков 
истакла је да се породице које трагају за несталим 
члановима буде и иду на починак са неизвесношћу, 
тугом и болом, а с обзиром на то да је прошло 
више од 30 година и са резигнираношћу због 
свега што их је задесило. 

- Ми у ЗВО- у и СНВ- у трудимо се да им 
пружимо адекватну правну помоћ посебно када 
је у питању Закон о цивилним жртвама рата. 
До сада је по овом основу од 1.1.2022. године 
предано 73 захтева. То су управни поступци 
за које се материјали сакупљају по службеној 
дужности и чим будемо имали прва решења о њима 
ћемо моћи и нешто конкретније рећи. Званична 
бројка је 1832 нестала лица, то значи да су 1832 
породице завијене у црно и сигурно да треба 
имати саосећања и поштовати њихову жртву. Без 
намере да се одређује било која припадност, међу 
тим лицима је велики број Срба и, једнако као за 
све нестале, заинтересовани смо за расветљавање 
њихових нестанака и страдања – истакла је Јецков.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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У СЕЛУ ПЛАВНО ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА ЗА ПРЕ 27 ГОДИНА ТРИДЕСЕТ И ДВОЈЕ УБИЈЕНИХ МЕШТАНА СЕЛА ПЛАВНО И 
ЗАСЕОКА ГРУБОРИ

ЧЕКАЈУ НА ПРАВДУ ПУНИХ 27 ГОДИНА
Комеморација за тридесет и двоје страдалих  

мештана села Плавно, током и након 
хрватске акције „Олуја” започела је 

служењем парастоса свештеника Епархије 
далматинске  поред спомен-крста  постављеног 
за све жртве села Плавно, а настављена је 
у засеоку Грубори испред Спомен обележја 
за шест времешних цивила који су убијени 
на прагу својих кућа.

Саборски заступник и председник Српског 
народног већа  Милорад Пуповац навео је 
како је бројка од тридесет двоје убијених 
током и након „Олује“ нажалост уобичајена за 
подручја Далмације, Лике, Кордуна и Баније. 
Након читања имена и старосних година 
убијених цивила засеока Грубори, Пуповац 
је рекао како времешне жртве никоме нису 
представљале опасност а убијени су због тога 
што су остали у својим домовима. Потом је 
прочитао и изјаву сведока, Душанке Грубор, 
која је сведочила о месту и начину на који 
су овим људима животи насилно прекинути.  

- Нико од тих људи није никоме представљао 
опасност, осим себи самима, својом одлуком 
да остану у својој кући, свом засеоку, свом 
завичају и у својој земљи. Тешко је слушати 
и читати изјаву сведокиње Душанке Грубор 
о ономе што се тих дана догодило овде, али 
радимо то да бисмо оснажили једни друге, да 
би са овог места поручили да овако страшан 
злочин, овако грозан масакр великог броја људи 
никоме не сме да служи као повод за ширење 
мржње, али ни као повод за прећуткивање 
да је злочин почињен, и избегавање моралне 

одговорности да се са тим злочином суочи - 
рекао је Пуповац. 

Говорећи о злочинима у Груборима, рекао је 
како упркос обећањима датима УН-у, цивилне и 
полицијске власти тог подручја нису спровеле 
истрагу нити обрадиле и сачувале место 
злочина. 

- Упркос обећањима датим УН-у цивилне 
и полицијске власти овога подручја нису 
спровеле истрагу, нису обрадили и сачували 
место злочина и изузели оно што се у сваком 
професионалном поступању чини, уколико је 
стало да се утврди ко је починилац и да се он 
казни. Нажалост, све је завршило на томе да 

је јавно речено како су ови људи страдали у 
обрачуну са заосталим припадницима војске 
РСК или, како се колоквијално говорило, са 
четницима. Хрватски и Хашки судови установили 
су да је злочин почињен и да су га починили 
припадници АТЈ Лучко, али све је правосудно 
завршило ослобађајућим пресудама због 
недостатка доказа - рекао је Пуповац. 

Пуповац је навео како је пре две године 
направљен важан искорак према помирењу 
и грађењу бољих хрватско-српских односа, 
али да нерешена питања ратних злочина у 
односима Хрватске и Србије, као што видимо, 
чујемо и знамо озбиљно нарушавају оно што 
је постигнуто. 

Потпредседница Владе РХ Ања Шимпрага 
рекла је како је процесуирање ратних злочина 
испит зрелости за државу. Она је подсетила 
како је по разбацаним засеоцима села Плавно, у 
току и након „Олује“, страдало више од тридесет 
цивила, како су убијани болесни и стари и да 
је то учињено да би нестао сваки траг оних 
који су ту живели вековима уназад.

- Процесуирање ратних злочина није 
само питање истине, правде и задовољштине 
породица жртава, већ испит зрелости за нас и 
нашу државу да покаже да стоји иза речи које 
слушамо - да ратни злочин не застарева, да су 
све жртве исте и да су сви људи равноправни. 
Бол породица које су изгубиле своје најмилије 
не јењава и повећава се сваком неправедном 
одлуком судова, сваком бирократском препреком 
повратку, те сваким изливом мржње према 
Србима - нагласила је Шимпрага.



ИЗВОР 301/ 7. 9. 2022. 7

ЗА ПОЧИЊЕНЕ ЗЛОЧИНЕ САМО ДВЕ 
ОСУЂУЈУЋЕ ПРЕСУДЕ

Она је истакла како у двадесет и седам 
година након „Олује“ злочини против цивилног 
становништва нису процесуирани, како је 
подигнуто неколико оптужница за ратне 
злочине над Србима и како су суђења имала 
за резултат само две осуђујуће правомоћне 
пресуде, за злочине у Прокљану и Мандићима, 
и Кијанима код Грачаца.

- Правде још нема, а закон ћутања јачи је 
од части и истине. Током ових година мењани 
су искази учесника који „ништа нису ни видели 
ни чули“. Нису знали ко је акцијом заповедао ни 
ко су им на терену били непосредно надређени. 
Осуђена је јединица, али ни једна конкретна 
особа, као да су злочине починили духови, а 
не људи с именом и презименом - упозорила 
је Шимпрага.

Шимпрага је истакла  како се историја не 
може променити ни мртви вратити, али да се 
може и мора вратити живот у напуштена села. 
Изразила је уверење да је почетак конкретних 
радова на ревитализацији Грубора на видику 
и наду да ће се следеће године, на ову тужну 
годишњицу, видети прво светло у једној од 
обновљених кућа. 

Потпредседница Владе РХ у свом је говору 
такође подсетила и на хрватске жртве Шкабрње, 
Промине и осталих места где су током деведесетих 
убијани Хрвати.

Мештани села Плавно нису били вољни за 
изјаве поводом обележавања двадесет и седме 
годишњице страдања њихових сумештана. 
Њихови усаглашени ставови су да је за готово 
три деценије од рата било превише говора и 
датих обећања на овом месту, да никакав епилог 
свега тога нису видели и још увек не виде, да 
су Грубори и данас пуст засеок у којем су куће 

срушене и у који се људи нису вратили, а за 
почињене злочине правда није постигнута. Уз 
све то, мештанима Плавна смета и чињеница 
како се јавно говори само о шест цивила који 
су убијени у засеоку Грубори, јер се на тај начин 
занемарује још двадесет и шест људи који су 
цивилне жртве рата из истог села којем овај 
заселак припада. 

- Жртве нису бројеви да се њима манипулише, 
већ људи са именом и презименом, и сви се 
они налазе на постојећем списку страдалих. 
Смањивање бројке страдалих, ограничавајући 
се само на један заселак у селу, поновно је 
досипање соли на рану онима који су остали 
без својих најмилијих. Њих вратити не можемо, 
али бар заслужују да буду споменути и да се не 
занемарује чињеница да су и њихови животи 
насилно прекинути. Многи од наследника 
тих покојника данас више не живе у Плавну и 
тешко да ће се икада вратити. Резултат свих 

досадашњих обећања, која слушамо годинама 
уназад, ми видимо и на примеру Грубора у 
којима још увек нема живота, и нема признања 
онога што се догодило и што је целом свету са 
доказима доступно на увид - поручују мештани 
Плавна који не желе да им се имена спомињу. 

Поред потпредседнице Владе Ање Шимпраге, 
председника СНВ-а и саборског заступника 
Милорада Пуповца те саборског заступника СДСС-а 
Бориса Милошевића, комеморацији су уз породице 
жртава и  мештане села Плавно присуствовали  
и државни секретар  Министарства регионалног 
развоја Споменка Ђурић, заменица државног 
секретара  СДУОСЗ Татјана Вукобратовић-
Спасојевић, директор  Уреда за људска права 
и права националних мањина Ален Тахири, 
отправница послова Амбасаде РС у РХ Јелена 
Сурла, жупан Шибенско книнске жупаније Марко 
Јелић и градоначелник Книна Марио Ћачић са 
заменицима, те представници других жупанија, 
начелници опшина и председници жупанијских, 
општинских и градских већа.

У  засеоку Грубори 25. августа 1995. 
припадници АТЈ-а Лучко починили су злочин над 
шесторо српских цивила.  Убијени су Милош Грубор 
(рођен 1915.),  који се устрељен у породичној 
кући а његово тело пронађено поред кревета, 
Марија Грубор (1905.), спаљена у породичном 
дому,  Милица Грубор (1944.), устрељена, а њено 
беживотно тело пронађено иза куће, Јово Грубор 
(1930.), усмрћен наношењем  убодно-резних 
рана,  Ђуро Карановић (1954.), устрељен  иза 
једне куће у засеоку и Јован Грубор стар 73 
године чије је тело, претпоставља се, изгорело 
у кући. Ни двадесет седам година од масакра 
над овим људима, правде за жртве нема. 

Комеморацију је организовало Српско народно 
веће из Загреба и Веће српске националне 
мањине Шибенско-книнске жупаније. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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ЗА УБИЈЕНЕ СРПСКЕ ЦИВИЛЕ У 
ГОШИЋУ ПРАВДЕ НЕМА НИ НА ВИДИКУ

КОМЕМОРАЦИЈА У ГОШИЋУ ПО ПРВИ ПУТ ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА ОДВОЈЕНО ОД СЕЛА ВАРИВОДЕ, И НА ТАЧАН ДАТУМ СТРАДАЊА ЖРТАВА

У организацији Већа српске националне 
мањине Шибенско-книнске жупаније 
и општине Кистање одржана је 

комеморација српским цивилима убијеним 
крајем августа 1995. године у селу Гошић, 
данима након акције „Олуја”. 

Саборски заступник Борис Милошевић, на 
овогодишњој комеморацији жртвама Гошића, 
подсетио је на осам времешних цивила убијених 
у овом селу који, како је рекао, нису имали 
оружје нити су пружали отпор, а свирепо су 
убијени на прагу својих домова.

- Дана 27. августа 1995. око 16 часова 
поподне, у ово лепо село ушао је бели ауто 
и угасио животе Гојка, Гроздане, Косаре, 
Марије, Милице, Васиља, Душана и Саве, 
који су остали након „Олује” у својим кућама. 
Све се то догодило само два дана након 
злочина у Груборима, а месец дана касније 
почињен је злочин и у Вариводама. Нису то 
једини злочини после „Олује” али су некако 
постали најзвучнији и најпознатији. Када се 
догодио злочин у Вариводама, држава је некако 
реаговала, медији су некако реаговали, али то 
је било пуних месец дана после злочина који 
се овде догодио. Држава је водила повезану 
истрагу о оба злочина, осумњичила исте особе, 
спојила и казнени поступак пред судом. На 
крају, вероватно је иста пушка починила злочин 
овде и месец дана касније у Вариводама. Људи 

убијени овде, пред својим кућама, никоме 
нису били претња, нису имали оружје, нису 
пружали отпор. Било их је лако убити старе, 
беспомоћне и уплашене - рекао је саборски 
заступник СДСС-а Борис Милошевић.

Додао је да, иако је вођена истрага 
и подигнута оптужница, до данас нема 

осумњичених ни оптужених. Он је нагласио 
да много људи зна шта се овде догодило,  
много њих зна и ко је одговоран за злочин, 
али сви су они одабрали ћутање и зато се 
ни данас не знају починиоци злочина, нити 
се зна ко је био у том белом аутомобилу.

- Истрага и оптужница су одрађене невољко 
и траљаво тако да представљају сраман пример 
како се то не ради. И важно је нагласити да 
такав поступак није вођен ради почињеног 
ратног злочина, већ је квалификован као 
казнено дело убиства ради користољубља. 
Као да су убице овде убијале да би опљачкале, 
као да су имали нешто вредно за опљачкати, 
тако да је одлука да се одустане од такве 
оптужнице била једина логична. Али зато 
данас немамо ништа, ни осумњичених ни 
оптужених – истакао је Милошевић

Милошевић је рекао и како сви који се 
годинама окупљају на комеморацијама осуђују 
и згражавају се над злочинима почињеним 
над хрватским народом 1991. године, али како 
они не могу и нису смели бити оправдање 
за убијање старих и немоћних цивила након 
„Олује”. 

- Злочин је злочин без обзира на 
националност жртве и починиоца. То је оно 
што заступамо и чиме се водимо. Правда 
није достигнута, вероватно ће тако и остати. 
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЊЕ 
КОЗАРАЧКЕ ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ МАЈКИ

У СЕЛУ НОСКОВАЧКА ДУБРАВА КОД СЛАТИНЕ СЛУЖЕН ЈЕ ПОМЕН ЗА 69 ДЕЦЕ СА КОЗАРЕ

У организацији ВСНМ Чађавица и ВСНМ 
Вировитичко-подравске жупаније 20. 
августа у селу Носковачка Дубрава код 

Слатине служен је помен за 69 деце са Козаре, 
узраста од три месеца до три године, која су у 
овом месту од августа до новембра 1942. године 
умрла од глади и болести. 

Деца су била заточена с мајкама које 
су примораване на присилан рад у пољима. 
Комеморацијом је обележена тужна 80. годишњица 
за жртве које се не смеју бити заборављене. 
Изасланик председника Србије Александра 
Вучића Никола Вучен донирао је средства за 
израду мермерног споменика с пописом 69 имена 
страдале деце, а обнову је помогла и Фондација 
Дајане Пауновић. 

- На овом месту је јако тешко говорити. Много 
је емоција, али свакако је циљ свих нас окупљених 
да не заборављамо наше жртве и да свако ко је у 
могућности да свој допринос да се оваква места 
обележе - рекао је Никола Вучен. 

Парастос за страдалу децу и освећење спо-
меника предводио је парох слатински Драган 
Гаћеша са осталим свештеницима Српске право-
славне цркве.

Поред изасланика председника Србије 
присутнима су се обратили и заменик жупана 
Игор Павковић, саборска заступница СДСС Драгана 
Јецков, и председник СКПД Просвјета из Козарске 
Дубице Зоран Синкић који је ангажовао две 

уметнице које су својим наступом увеличале 
комеморацију. 

За све присутне организатори су обезбедили 
беле руже, а венце су положили у име председника 
Србије Никола Вучен и Дајана Пауновић, СКПД 
Просвјета Козарска Дубица Зоран Синкић, 
Вировитичко-подравског жупана секретар Иво 
Хорват, ВСНМ ВПЖ Милена Лазић, ВСНМ ККЖ 
Јово Манојловић, ВСНМ ПСЖ Никола Ивановић и 
ВСНМ ОБЖ Дејан Јеличић. На крају комеморације 
присутнима се захвалио председник ВСНМ Чађавица 

Злато Угрешић. 
Подсетимо, логор је основан 20. августа 1942. 

године и био је активан до 5. децембра 1942. 
године. Иако је био активан тек нешто више од 
годину дана оно по чему је овај логор био „посебан“ 
је суровост. Када је доведено 300 жена и деце с 
Козаре за њих у логору није била осигурана ни 
храна ни смештај па су били смештени у шталама, 
и јели само оно што су тамо пронашли, и што су 
сељаци из околних села некако успели да им 
дотуре.                                     Зоран ПОПОВИЋ

Како време пролази све је мање шансе да 
до ње дођемо. Али како год, треба трагати 
за доказима и информацијама, да бар знамо 
све о том дану овде од пре двадесет и седам 
година - рекао је Милошевић

Он је на крају позвао на достојанствено 
одавање почасти убијенима и на бољи 
друштвени и социјални третман преживелих.

- Да не тражимо освету, да не гајимо 
мржњу, да се потрудимо да жртве добију 
спомен и поштовање какво заслужују, да 
друштво,  јавност и држава признају и достојно 
обележе њихово страдање, да преживелима 
омогућимо равноправност и једнакост, да 
могу живети овде у свом завичају, а потомци 
преживелих који се одлуче на повратак да 
се врате за стално -  поручио је Милошевић.

Заменик жупана шибенско-книнске жупаније 
Огњен Вукмировић захвалио је свима који 
сваке године долазе на скуп сећања на убијене, 
и изразио наду да ће правда ипак стићи 

оне који су злочине починили. Посебно је 
захвалио мештанима Гошића који су, након 
свега што се овде догодило, ипак смогли 
снаге и вратили се да живе у свом селу.

-  Већ двадесет и седам година ми смо 
ту, на месту страдања људи који су убијени 
ван свих војних акција, временски далеко 
иза ратних активности. Убијени су на свом 
прагу, огњишту, у својој кући, и то само зато 
јер су били Срби. Људи који су послушали 
позив државних тела и остали код својих 
кућа убијени су, а били су цивили. Злочин 
почињен овде, као и у свим другим селима, 
показује зашто је био оправдан страх оних 
који су у избегличким колонама напустили 
своје куће тог августа 1995. године. Починиоци 
овог чина имали су жељу да у Гошићу више не 
буде никога, да се свете, да буду моћни над 
немоћнима. Нама су они непознати, неком 
систему или појединцу вероватно познати. Ми 
само можемо да се сећамо, никако заборавимо, 

и да се искрено надамо да ће их правда стићи, 
она истинска и права, и не само за Гошић већ 
и за сва остала места страдања, и за све оне 
који су починили злочин, без обзира ко је и 
са које стране то направио. Пут помирења и 
суживота се темељи на истини, и надамо се 
да ће та истина бити јавна. Посебно хвала на 
снази и вољи свима онима који су се вратили 
својој кући, јер показују да нас као народа 
још увек има и да постојимо – поручио је  
је Вукмировић. 

Парастос за осам убијених мештана 
Гошића служили су свештеници епархије 
Далматинске, а двадесет седмој годишњици 
сећања поред мештана Гошића и породица 
убијених, присуствовали су и потпредседница 
Владе РХ Ања Шимпрага, председници 
жупанијских већа Шибенско-книнске и 
Сплитско-далматинске жупаније, општинских 
и градских већа локалне заједнице.                       

  Васка РАДУЛОВИЋ

Мраморни споменик са именима страдале деце
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ПОС ЛЕДЊА НЕОБНОВЉЕНА ВУКОВАРСКА ШКОЛА ЧИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈЕ ТРАЈАЛА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, 5. СЕПТЕМБРА 
ОТВОРИЛА ЈЕ СВОЈА ВРАТА ЗА ВИШЕ ОД 200 ЂАКА КОЈИ СЕ ВРАЋАЈУ У ШКОЛСКЕ К ЛУПЕ СВОЈЕ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВООБНОВЉЕНА ОСНОВНА 
ШКОЛА „НИКОЛА АНДРИЋ” У ВУКОВАРУ

Први дан нове школске године дан је када 
дечији смех поново одзвања школским 
ходницима. Посебан разлог за весеље 

имали су ученици и запослени Основне школе 
„Николе Андрића” који су се вратили у своју 
школу, чију су обнову чекали дуги низ година. 

- Тек када су ученици ушли у школу постали 
смо свесни колико нам значи ова обнова, 
коментарисали су како је ово сада краљевска 
школа и стварно је тако. Срећни смо и узбуђени 
што смо се вратили у своју матичну школу и што је 
она прекрасна. Ми смо школа у којој ће се настава 
одвијати у јутарњој смени, имаћемо слободно 
послеподне за све ваннаставне активности 
које смо до сада могли одрађивати у отежаним 
условима, кабинетску наставу, школску дворану 
и кухињу. Циљ нам је да у школи организујемо 
целодневни боравак када ће и родитељи знати 
да су им деца на сигурном и у квалитетним 
условима васпитно-образовне институције – 
изјавила је директорка Основне школе „Никола 
Андрић” Јосипа Котромановић Сауха. 

За обнову и опремање школе утрошено 
је око 25 милиона куна, од чега су 80 одсто 
средства из државног буџета, а са по 10 одсто 
учествовале су Вуковарско - сремска жупанија и 
Град Вуковар. Радови на обнови школе трајали 
су четири године, а за то време настава за 
ученике одвијала се у згради Основне школе 
„Антун Бауер”. 

- Обнова ове школе трајала је јако дуго, 
за један такав школски објекат недопустиво 
дуго. Читав сплет несрећних околности који се 
дешавао кроз све ове године тешко да може 
да оправда оволико отезање, али је то данас 
једна модерна школа. Није се ствар покренула 
релативно дуго, тек од 2019. године изменом 
закона који је онда омогућио да Влада директно 
интервенише средствима, читав процес се убрзао. 
Онда смо опет имали један незгодан догађај са 
извођачем и то је одужило читав процес. Желим 
да честитам свим запосленима, ученицима и 
родитељима и да им се 
захвалим на стрпљењу 
– поручио је министар 
науке и образовања 
Радован Фукс. 

Свечаном отворењу 
присуствовао је и 
Вуковарско-сремски 
жупан Дамир Деканић 
који је упозорио на све 
мањи број ученика у 
жупанији. 

- Нажалост, наша 
жупанија осим проблема 
стања у школама има 
проблем и са гашењем 
подручних школа, ове 
године су нам три такве 

школе престале са радом. У Вуковарско-сремској 
жупанији ове године је мање уписано око 400 
ученика. Надамо се да ће се тренд окренути и 
да таквих ситуација више неће бити. Услови у 
којима раде наставници, учитељи и у које деца 
са радошћу долазе сасвим сигурно ће променити 
и тај негативан тренд, као наравно и могућност 
целодневног боравка, како у вртићу тако и у 
школама –  рекао је Деканић. 

Ово је двојезична школа у којој се настава 
одвија на хрватском, али и на српском језику 
и ћириличном писму. Укупно броје око 200 
ученика, од којих је 25 ђака првака. 

- Ове године имамо 12 првака, док је укупан 
број ученика у настави на српском језику и 
ћириличном писму 84. У односу на прошлу и 
претпрошлу годину не бележимо пад броја 
ученика, али када би се осврнули да десетак 
ранијих година било је знатно више ђака, као 
вероватно и у читавој држави. Ова обнова школе 
је велики напредак, протекле четири године смо 
били у гостима, али сада смо своји на своме. 
Све је ново, имамо много више средстава за 
рад и ово је за сваку похвалу – каже водитељка 
наставе на српском језику и ћириличном писму 
у Основној школи „Никола Андрић” Даринка 
Арбутина. 

Свечаности су присуствовали председник 
Заједничког већа општина Дејан Дракулић, 
заменик градоначелника Вуковара Срђан Колар и 
конзука Генералног конзулата Србије у Вуковару 
Људмила Остојић. 

Маја МИЛАНОВИЋ 
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ПРВА ПОЛОВИНА СЕПТЕМБРА МЕСЕЦА СВАКЕ ГОДИНЕ ДОНОСИ УЗБУЂЕЊЕ И ИШЧЕКИВАЊЕ У ДОМУ СВАКОГ ШКОЛАРЦА, 
ПОСЕБНО ЂАКА ПРВАКА ПРЕД КОЈИМА СУ НОВА ЖИВОТНА ИСКУСТВА

ПОЧЕТАК ЈОШ ЈЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Заједничко веће општина већ дуги низ 

година издваја значајна средства за децу 
која наставу похађају по „А” и „Ц” моделу 

на подручју Вуковарско-сремске и Осјечко-
барањске жупаније, а и ове године је та пракса 
настављена. Заправо, ова институција настоји 
да сваке године средства која се издвајају за 
помоћ ђацима и њиховим родитељима буду 
већа и разноврснија што им знатно олакшава 
почетак школске године.

- У пакетима који садрже основни школски 
прибор деца добију и неке ствари које им 
родитељи можда и не би купили. Средства 
су ове године заиста издашна, а ради се о 
средствима Владе АП Војводина која има 
разумевања за потребе ученика у настави 
на српском језику и која нам увек спремно 
и издашно помаже. Влада АП Војводиа већ 
уназад три-четири године обезбеђује средства 
за школске торбе за ђаке прваке и реакције 
ђака и родитеља су јако позитивне јер се 
води рачуна да их има посебно за дечаке и 
за девојчице. Дакле, прваци ће и ове године 
добити веома квалитетне школске торбе, сви 
ученици од првог до осмог разреда добиће 
школски прибор, а ученици од првог до петог 
разреда уз школски прибор добиће и радне 
бележнице. Радне бележнице добиће такође 
и ученици шестог, седмог и осмог разреда из 
Тење и Мирковаца. Да би се све то набавило 
потребно је издвојити заиста велика средства 
и мислим да је то велика помоћ кућном буџету 
наших људи – каже председница Одбора за 
образовање ЗВО-а Милица Стојановић.

С обзиром на то да је ова акција која је 
започела пре неколико година дошла на доста 
добре реакције родитеља и деце, Заједничко 
веће општина у сарадњи са АП Војводином 
сваке се године све више и више труди да 
растерети кућне буџете родитеља. 

- Када смо прве године кренули само са 
поделом школских торби, родитељи нису могли 
да верују да су торбе које су деца добила 
толико квалитетне јер у продавници такве 
торбе коштају између 50 и 60 евра. Када смо 
након тога проширили акцију и почели паковати 
школски прибор са бележницама наравно да 
је одушевљење родитеља порасло – додаје 
Стојановић.

ПОЈАЧАНО ПРЕВОЂЕЊЕ И УЏБЕНИКА 
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Сви уџбеници за основну школу су преведени 
и написани су нови ауторски уџбеници за 
српски језик и читанке по новом курикулуму. 
Очекује се да ће и радне бележнице које су 
предане на проверу и одобрење до краја 
октобра месеца бити код ученика.

До сада су ученици средњих школа у 
којима се настава одвија на српском језику и 
ћириличном писму имали преведену математику, 

психологију, политику и 
привреду. Промена има и 
ту јер ће ученици поред 
досадашњих преведених 
уџбеника ове године имати 
преведене и уџбенике из 
биологије, хемије и физике.

- Одбор за образовање 
у сарадњи са Просвјетом 
је проценио да управо 
биологија, хемија и 
физика, уз  већ превођене 
уџбенике, заиста много 
значи ученицима. Посебно 

је то важно матурантима који се опредељују 
за студирање у Републици Србији. Они тамо 
још увек немају државну матуру него полажу 
пријемни испит и то је важно због усклађивања 
терминологије. Заједничко веће општина ће, 
с обзиром на средства којима располаже, 
финансирати или суфинансирати те преведене 
уџбенике на радост ученика, али и родитеља 
средњошколаца – каже Милица Стојановић. 

Рад на превођењу уџбеника за 
средњошколце ће сигурно потрајати прво 
полугодиште, тако да ће у рукама ђака бити 
од другог полугодишта. Процес је то који траје 
дуго јер уџбеници који су преведени пролазе 
исту фазу одобравања као и уџбеници који 
су тек написани. 

Прошле школске године наставу по моделу 
„А“ на нашем подручју похађало је 1469 ученика, 
те се ове године очекује отприлике исти број. У 
настави на српском језику и ћириличном писму 
по моделу „А“ ове школске године уписана 
су 183 ђака првака. 

Без обзира на пад броја ученика у школама 
последњих неколико година, из Заједничког 
већа општина наводе како нису забележили да 
је неко од запосленог стручног кадра остао без 
посла. Ако је и дошло до тога да је вишак радне 
снаге, комисија на нивоу жупаније распореди 
одређени кадар тамо где је потребно. 

У среду седмог септембра председник 
Заједничког већа општина Дејан Дракулић и 
директор Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима Душко Ћутило 
посетиће основне школе и поделити школске 
торбе и прибор.  

Маја МИЛАНОВИЋ
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„НАЈВАЖНИЈА КАРАКТЕРИСТИКА 
ИЗВОРА ЈЕ ДА ОН ЈОШ УВЕК ИЗЛАЗИ“
Поводом изласка из штампе 300. броја 

Извора у Заједничком већу општина 
приређен је пријем тим поводом на којем 

се говорило о важности и значају овог листа.
Извор је као информативни лист Заједничког 

већа општина почео да излази 2006. године, у 
то време квартално, уз текстове који су били 
на ћирилици и латиници. Од петог броја Извор 
је у потпуности на ћирилици и српском језику, 
а од 40. броја у формату и тиражу као што 
је данас. 

- О значају Извора за нашу заједницу не 
треба пуно говорити јер то је једини лист који 
у потпуности изулази на српском језику и 
писму, обрађује теме које се односе на Србе, 
прати рад и извештава о раду наших друштава, 
установа, институција што не ради ни један 
други лист. Та чињеница довољно говори о 
томе да је Извор за нас изузетно важан без 
обзира на то када излази и колико прође од 
одређених информација. За нас је посебно 
важно што овај лист траје толико дуго и ако 
ништа друго и надамо се да ће да траје још 
најмање толико  – истакао је председник 
Заједничког већа општина Дејан Дракулић.

Извор као лист, на одређен начин, даје и на 
значају и важности Заједничког већа општина, 
кровне српске институције на подручју источне 
Славоније, Барање и западног Срема.  

- Извор и уопште Одбор за медије Заједничког 
већа општина доприносе видљивости целе 
заједнице, а самим тим и Заједничиког већа 
општина и тај рад који се одвија у самом Одбору 
за медије је изузетно важан, динамичан, 
свакодневан и за нас представља заиста нешто 
што је вредно и квалитетно, а на нама је да 
се потрудимо да наши сународњаци добију 

квалитетну информацију и да новинари имају 
слободу у раду – нагласио је Дракулић.

СРПСКИ ЛИСТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Од петог броја лист је почео да уређује 
Славко Бубало који је на месту уредника до 
данас. Са доласком Бубала на ту финкцију Извор 
у потпуности почиње да излази на српском 
језику и ћирилици.

- Најважнија карактеристика овога листа 
је чињеница да он још увек излази. Успели смо 
да опстанемо све ове године и ја сам због тога 
веома задовољан, а задовољан сам и због тога 
што у редакцији ради више људи. Волео бих 
да их буде још више, јер би онда и садржај 
био богатији, разноликији и било би више 
могућности за развој. Извор има и своје читаоце 
за које се надам да су задовољни његовим 
садржајем. До сада нисмо имали никаквих 
озбиљних проблема, ни због чињенице да 

излазимо на ћирилици 
и то је још једна важна 
карактеристика овога 
листа. Искрено, мени 
као уреднику било би 
незамисливо да један 
српски лист излази на 
неком другом писму 
и на неком другом 
језику – каже уредник 
Извора Славко Бубало.

Унутар Одобора за 
медије, информисање 
и веру, поред Изво-
ра постоји и ТВ про-

дукција, односно емисија Хроника источне 
Славоније, Барање и западног Срема, као и 
портал Срби.хр. У свим тим медијским садржајима 
раде исти новинари.

- Посебна тежина нашег рада је та што 
ми радимо више медијских садржаја, а сваки 
медијски садржај захтева посебну обраду. 
Није лако један текст написати за Извор па 
онда од исте те приче направити и тв прилог, 
а то је код нас веома чест случај и онда све то 
још објавити на порталу који опет има неке 
своје законитости. У сваком случају ми се 
трудимо да све то одрадимо колико је то у 
нашим могућностима – закључио је Бубало. 

На пријему поводом изласка тристотог броја 
Извора, поред Дракулића и Бубала, присутнима 
су се обратили и дугогодишња новинарка и 
од недавно председница Одбора за медије, 
информисање и веру Јадранка Јаћимовић-Иван, 
те бивши председник наведеног одбора Срђан 
Колар и саборска заступница СДСС-а Драгана 
Јецков која је у добром делу трајања Извора 
била и секретар Заједничког већа општина. 

Срђан СЕКУЛИЋ

ИЗВИЊЕЊЕ ЧИТАОЦИМА И АУТОРУ 
ЧЛАНКА

У прошлом, 300. броју Извора током 
припреме новина, на страни 7, дошло је 
до техничке грешке у чланку који говори 
о комеморацији српским жртвама у 
селу Кућанци. Наиме, остао је наслов из 
претходног броја па је уместо да пише 
Кућанци писало Уздоље. Читаоцима 
и аутору чланка Зорану Поповићу 
упућујемо искрено извињење.

ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ПРОСЛАВИЛО 300. ИЗДАЊЕ СВОГ ЛИСТА
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ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА ЗА МЕДИЈЕ, ИНФОРМИСАЊЕ И ВЕРУ ЈАДРАНКА ЈАЋИМОВИЋ- ИВАН

„НАШИ МЕДИЈИ ИМАЈУ ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ“

У једном од прошлих бројева Извора 
представили смо новоизабраног председника 
Одбора за културу и спорт Вељка Максића, 

а у овом вам представљамо новоизабрану 
председницу Одбора за медије, информисање 
и веру Јадранку Јаћимовић-Иван. 

Она је дугогодишња новинарка и у Одбору 
за медије је готово од самог његовог оснивања. 
Завршила је факултет Техничких наука у Новом 
Саду, одсек за менаџмент медија и са потребама 
и радом одбора на чије чело је изабрана је врло 
добро упозната.

Ваш избор за нову председницу овог Одбора 
је, рекао бих, био логичан след догађаја јер 
сте у овом одбору већ дуги низ година. Радили 
сте у њему као новинарка и уредница емисије 
„Хроника Славоније, Барање и западног Срема”. 
Колики изазов за Вас представља ова нова 
функција и јесте ли се већ добро упознали са 
новим обавезама?

- Наравно да је моја нова улога у Одбору у коме 
сам већ 15 година изазов како професионални тако 
и лични. Поверење који су ми указали чланови 
скупштине Заједничког већа општина као и подршка 
колега осим изазова, како сте рекли, донела је 
и огромну одговорност. Нове обавезе захтевају 
промену угла из којег сагледавам посао који сам 
до сада обављала. Веома добро знам с чим се 
суочавају наши новинари, сваки сам проблем 
и готово сваку ситуацију проживела, знам како 
размишљају како функционишу и то је предност 
коју желим да искористим како бих унапредила 
рад Одбора и квалитет свих медијских садржаја 

које стварамо. Истовремено Заједничко 
веће општина је институција коју сматрам 
изузетно важном и корисном са српски народ 
у Хрватској. Сви оперативни и стратешки 
циљеви усмерени су на очување и јачање 
српске заједнице, тако су и задаци, циљеви 
и обавезе сваког Одбора да својим радом 
доприносе реализацији тих стратешких 
планова. Није потребно посебно истицати 
да су медији који информишу на српском 
језику и ћириличном писму и једини обрађују 
бројне теме које утичу на живот Срба у 
Хрватској од посебног значаја у процесу 
који се тичу реализације тих стратешких 
циљева.

Ваш претходник Срђан Колар водио 
је овај одбор све донедавно, јесте ли 
успешно обавили пренос дужности, да 
ли вас је добро упутио у посао?

- Свакако да је човек који је од првог 
дана на месту председника Одбора за 
медије, информисање и веру неко ко најбоље 

познаје тај други угао рада овог тима, а који је 
сада моја нова дужност. Пренос није био типичан 
јер све време заједно градимо овај Одбор и 
пролазимо оно што се зове развојни процес. 
Његова подршка и сарадња нису изостали и 
веома су битни. Упутио ме је, наравно, у посао и 
припремао за ово, мада сам тога тек сада свесна, 
много раније него су ме већници скупштине ЗВО-а 
изабрали за председницу Одбора.   

Шта је био ваш први посао по преузимању 
функције? Знамо да има доста конкурса на које 
се треба пријавити.

- Први, и мени у том тренутку, најважнији 
посао био је разговор са колегама. Незамисливо 
ми је било да преузмем нову улогу, а да немам 
подршку оних са којима сам раме уз раме водила 
исте битке. Специфичност овог Одбора ЗВО-а је 
тимски рад и новинарска професија која је сама 
по себи препуна изазова. Најмногољуднији је то 
Одбор у нашој институцији, који има и истурену 
редакцију и веома битан тим у Книну. Уследило 
је писање пројеката којима смо аплицирали на 
конкурсе у Републици Србији, а односе се на 
подршку информисања на српском језику и писму 
које Србија пружа нашем народу у земљама из 
окружења. Имала сам и ту част да на почетку мог 
мандата из штампе изађе 300 –ти број новина 
Извор те је организација пријема тим поводом 
и улога домаћина такође међу активностима 
које могу да уврстим у прве и оне које се не 
заборављају.  

Избор новог председника обично подразумева 
и неке промене у раду. Хоће ли их бити? Какви 

су планови Заједничког већа општина и Одбора 
за наредни период?

- Оно што је одувек красило Одбор за медије 
је развојни процес. Када смо почињали биле су 
ту само новине Извор, из њих је проистекао и сав 
остали медијски садржај и форме - ТВ емисија 
Хроника Славоније, Барање и западног Срема 
и портал Срби.хр, и наравно да за њих везујем 
планове унапређења и побољшања. Осим тога 
постоје и планови за нове медијске садржаје чија 
припрема је у току, али о томе ћемо разговарати 
када се остваре сви услови за нове подухвате. 
Председник ЗВО-а Дејан Дракулић подражава 
и сам иницира одређене промене, тако да ће, 
сигурна сам, у наредном периоду уследити новине 
које се тичу наших медија.

Управо смо примили вест да је филм наше 
новинарке Васке Радуловић номинован за награду 
на овогодишњем филмском фестивалу ПРОФЕСТ 
који ће бити одржан у Нишу. На овом фестивалу 
наши новинари учествују већ доста дуго и то 
веома успешно. Јесте ли очекивали да ће наша 
ТВ продукција и ове године бити у конкуренцији 
за освајање награда?

- Нисам то могла да знам, али признајем 
очекивала сам. Ове године на ПРОФЕСТ послали 
смо ТВ репортажу под називом „Драговић - 
Манастир најхудије среће“ која доноси причу о 
потопљеном православном манастиру у Далмацији. 
Телевизијске репортаже новинарке Васке Радуловић 
које емитујемо у Хроници веома често изазову 
јаке емоције и нас у монтажи и контроли емисије. 
Веома професионално и квалитетно задире у 
саму срж теме коју обрађује и нико не остаје 
равнодушан. Оно што краси Васку је чињеница 
да када ствара, било ТВ или писане медијске 
форме, то ради са посебним приступом. Како 
сама каже она медијским садржајима описује 
оно што сама као припадница српског народа 
живи и проживљава, а то не може да остане 
незапажено. Телевизијска продукција ЗВО-а 
већ је освајала награде за свој рад и на то смо 
веома поносни.  

Хоће ли Вас и колико ваша нова улога удаљити 
од новинарског посла, значи ли то да Вас више 
нећемо гледати и слушати у нашим емисијама 
и читати ваше текстове у Извору?

- Кажу да уколико желиш да уживаш у животу 
и ономе што радиш изабереш посао који би 
радио, а да за то не примаш плату. То је за мене 
телевизијско новинарство, које сам заиста као 
водитељ и новинар Хронике те 2007. године, када 
смо све покретали, радила без новчане накнаде. 
Мислим да вам је овим што сам рекла, све јасно.  

Славко БУБАЛО
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ЧЛАНОВИ И ПРИЈАТЕЉИ ЗАВИЧАЈНОГ К ЛУБА КОРДУНАША И БАНИЈАЦА „МИЛОШ ВОЈНОВИЋ“ ИЗ ВУКОВАРА ОБИШЛИ СУ 
НЕКОЛИКО МЕСТА НА БАНИЈИ И КОРДУНУ ПОВОДОМ ПРАЗНИКА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

БАНИЈЦИ И КОРДУНАШИ СА ИСТОКА 
ХРВАТСКЕ ПОСЕТИЛИ ЗАВИЧАЈ

Много Банијаца и Кордунаша живе 
далеко од свог завичаја, а велики број 
свој нови дом пронашао је на истоку 

Хрватске. Од 2007. године у Вуковару делује 
Завичајни клуб Кордунаша и Банијаца који 
носи име по оснивачу готово свих поратних 
српских институција у Хрватској Милошу 
Војновићу пореклом из села Црни Поток 
на Кордуну.

До ове године је организовано три посете 
Банији и Кордуну које носе име „Стазама 
завичаја“ и сва три пута је крајњи циљ био 
управо Црни Поток, међутим ове године у 
организацији поменутог удружења, Већа 
српске националне мањине Вуковарско-
сремске жупаније, Заједничког већа општина 
и Самосталне демократске српске странке, 
посета је завршила у селу Перна на Кордуну 
које је тога дана прослављало сеоску славу.

- Кад год идемо на то подручје, желимо 
да и људи који нису везани за тај крај, а наши 
су пријатељи и сарадници, виде та места, 
упознају се са људима и начином живота. 
Иако смо три године ишли у родно село 
Милоша Војновића Црни Поток, ове године 
смо се одлучили да то буде нешто другачије. 
С обзиром на то да је традиционални народни 
збор у Перни, одлучили смо се за ово село. 
Како није циљ само да се оде од тачке А до 
тачке Б, него је циљ да људи који први пут 

иду у те крајеве, виде и нека друга места. 
Одлучили смо се да кренемо са банијске 
стране, да видимо неке од локалитета, нека 
од стратишта из Другог светског рата као 
што су Дубичке кречане, затим да будемо 
примљени у Општини Двор. То се пре свега 
односи на оне чланове нашег удружења који 
су пореклом са Баније, да прођу кроз своја 

села. Поготово ми је било драго слушати у 
аутобусу кад су људи пролазили кроз своја 
или комшијска села па су видели одређене 
засеоке и присетили се људи који су ту некад 
живели – наводи председник Завичајног 
клуба Кордунаша и Банијаца Богдан Ркман.

СРЕЛИ РОДБИНУ КОЈУ НИСУ ВИДЕЛИ 
40 ГОДИНА

Ркман је током целог пута анимирао 
путнике причавши шале на рачун Кордунаша 
и Банијаца или догађаје, срећне, или ипак 
оне тужне који су задесили српски народ 
овог подручја, а који су се одиграли на 
локацијама кроз које је аутобус пролазио. 
Једно од одредишта било је и банијско село 
Драготина које је такође обележавало сеоску 
славу, односно црква посвећена Успењу 
пресвете Богородице која се налази на брду 
изнад села.

- Ова црква је направљена 1900. године 
за време аустроугарске власти. Село је пре 
Другог светског рата имало 900 становника, 
али је после то становништво преполовљено, 
а до „Олује” је константно било око 500 
становника. Тек око 1975. године село се 
почело пољопривредно модернизовати. 
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У СЕЛУ ЈАГМА НЕДАЛЕКО ОД ЛИПИКА САДАШЊИ И БИВШИ МЕШТАНИ ОКУПИЛИ СЕ КАКО БИ ЗАЈЕДНО ПРОСЛАВИЛИ ВЕЛИКУ 
ГОСПОЈИНУ

СВАКОГ АВГУСТА СЕЛО ЈАГМА ОЖИВИ

Млади људи су због тога остајали јер су 
радили у пољопривреди. Након егзодуса 
услед Олује, у село се вратило око 140 душа, 
углавном старије животне доби. Млади су 
се одселили у Србију или у иностранство. 
Становништво је углавном старо и место је 
у одумирању, међутим има неких назнака 
да би се ту могао повратити живот јер нам 
држава доводи регионални водовод. До 
сада нисмо оскудевали са водом, али ове 
године је нема јер је земљотрес учинио 
своје, температура је као и свуда била веома 
висока па су извори пресушили. Можда је 
довођење водовода неки знак да би село 
као и околина могли живнути. Надамо се 
ако дође до изградње неких погона да би 
се и млади могли вратити – оптимистично 
завршава причу о Драготини, која своју тужну 
судбину дели са још стотину других банијских 
села, мештанин Милан Шпановић.

Путници са истока су за крајњи циљ овог, 
како Богдан Ркман воли да каже, студијског 
путовања, имали збор у Перни. Иако је за 
многе прошло време годишњих одмора 
и велик број „гастарбајтера“ се вратио у 

иностранство, перјански збор је био веома 
посећен, посебно због придошлих гостију.

- Посебно ми се допала реченица једне од 
наших чланица која је усхићено рекла док је 
плесала коло: „Боро, нашла сам своју родбину!“ 
Значи да није било оваквог студијског путовања, 
она не би нашла своје даљне рођаке које није 
видела сигурно 40 година. Осим неговања 
традиције, чувања имена Милоша Војновића 
и упознавања крајева, сама чињеница да 
људи виде родбину, комшије и пријатеље 
које нису видели по 30-40 година и онда се 
једва препознају јесте нешто највредније на 
оваквим путовањима. Важно је да на оваквим 
излетима постоји целодневни садржај, како 
би посетиоци стекли утисак о местима која 
обилазе, а сигуран сам да су наши сапутници 
понели лепе импресије – тврди Богдан Ркман.

Осим обележавања сеоске славе, служен 
је парастос и положени су венци за близу 
500 људи који су страдали у Другом светском 
рату, од којих су велик број биле бебе и деца. 
Парох из Вргинмоста и Топуског протојереј 
Миле Ристић служио је кратку литургију на 
месту где је некад постојала сеоска црква, 

срушена у јеку Другог светског рата, која је 
данас обележена крстом.

- Иако не постоји храм, овде видимо 
Цркву, али ону Цркву која се пише великим 
словом јер верници су, заједница људи који 
с Богом чине Цркву. Ми данас чинимо живу 
Цркву која овде на овоме светом месту где 
је постојала грађевина, храм саграђен пре 
300 година, а срушен у Другом светском 
рату. Остали смо ми као живи сведоци наше 
свете, хришћанске, православне цркве. Данас 
окупљени на овај велики дан прослављамо 
Свету Богородицу, њено пресвето и узвишено 
име јер знамо да је она у близини престола 
Божјега и да непрестано моли Господа Бога 
за спас грешног рода људскога – рекао је у 
својој беседи окупљеним верницима прота 
Миле који, између осталих места, опслужује 
и Перну.

На овом студијском путовању, путници 
су обишли и места стратишта у Другом 
светком рату на локацији Дубичка кречана 
код Хрватске Дубице и у једном од некад 
највећих банијских села Слабињи.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Крајем августа сваке године на празник 
Успења пресвете Богородице, у народу 
познатији као Велика Госпојина, село 

Јагма оживи. У селу у коме данас живи једва 
тридесетак становника, око крста подигнутог 

на иницијативу Стевана Татића који дуги низ 
година живи у Осијеку, а пореклом је из Јагме, 
окупе се Јагманаши из целог света, јер село 
нема цркву. Тога дана број становника Јагме 
се утростручи.

Код крста се обави обред освештења славског 
колача и жита који је ове године предводио 
парох пакрачки отац Ђорђе Теодоровић. 

- Након обреда је одржан пригодан културно-
уметнички програм који су извеле чланице и 
чланови пододбора СКД Просвјета Пакраца и 
Липика. У Јагми је наступила и мешовита певачка 
секција која је извела три народне песме из свог 
репертоара, а затим су одиграли традиционално 
„криво коло“. Након њих наступили су и млади 
фолклораши с једном кореографијом што је био 
њихов први наступ у Јагми. Након службеног 
дела програма дружење је настављено уз 
песму и музику до касно у ноћ - испричао 
је садржај програма председник пододбора 
Дарко Дерењ.

За ову прилику шатор је обезбедио пододбор 
СКД Просвјета Пакрац-Липик, а град Липик 
је уступио потребне столове и клупе. За 
освежење и послужење побринуло се Веће 
српске националне мањине града Липика као 
и сами мештани Јагме. 

Својим присуством догађај су увеличали 
и подржали и заменик жупана Пожешко-
славонске жупаније Никола Ивановић и 
заменица градоначелнка града Пакраца 
Мирсада Поповић Дамјановић.

С. Б. 
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НАКОН ШТО ЈЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДИО У ВУКОВАРУ КАО НАСТАВНИК ФИЗИКЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ВУКОВАРУ, 
ФИЗИЧАР ДЕЈАН ГЕМЕРИ (28) ЗАПОСЛИО СЕ У НЕМАЧКОЈ КАО НАУЧНИ ИСТРАЖИВАЧ

РАД У ВУКОВАРСКИМ ШКОЛАМА, 
ЗАМЕНИО НЕМАЧКИМ ФАКУЛТЕТОМ

Млади научник Дејан Гемери из 
Вуковара након што је једно 
време радио на универзитетима у 

Сарбрикену у Немачкој и Утрехт у Холандији, 
поново се вратио у Немачку где ради као 
научни истраживач у области физике и 
хемије на Универзитету у Вуперталу.

Дејан је тренутно члан групе истраживача 
која се бави теоријском физиком и хемијом. 
Његова група ради на више пројеката, а 
како каже, све је углавном чиста теорија. 
Уско сарађују са експерименталцима, 
а допуштено им је и да се баве својим 
пројектима који их интересују.

- Оно што би можда било најинтере-
сантније за читаоце јест наш рад на новој 
генерацији соларних панела, оних који би 
били независни о силицијуму који је данас 
најуобичајенији у изради. Покушавамо да 
пронађемо алтернативу, а са овом новом 
генерацијом се кренуло пре неких 15 
година. У будућности нећемо више имати 
силицијума и то ће представљати проблем па 
се онда покушава доћи до идеје да се споје 
материјали који су еколошки прихватљиви. 
Због тога радимо са екстрактима разних 

биљака које добро апсорбују светлост. То 
је нешто што је опипљиво, а све остало су 
углавном математичке једначине, а то баш и 
није занимљиво широј јавности – започиње 
Дејан Гемери причу о свом занимању.

Још као студент четврте године Одељења 
за физику осјечког универзитета запослио се 
као наставник физике у основној и средњој 
школи јер је то дефицитарно занимање. 
Укупно је био запослен у три школе и успут 
завршавао студије.

- Добро је радити у школи, било је 
фино, то је племенито занимање, али сам 
ја стално имао жељу да се бавим науком. У 
Хрватској, као уосталом и на целом Балкану 
је јако тешко да се квалитетно бавимо том 
граном, с обзиром на то да су ресурси доста 
ограничени. Након дипломирања почео сам 
да се јављам на конкурсе у иностранству и 
добио сам понуде за неколико разговора 
на посао. Одмах на првом разговору сам 
добио понуду коју сам прихватио и тако 
сам завршио прво у Сарбрикену на западу 
Немачке па сам онда три месеца радио у 
Утрехту у Холандији и сада сам у Вуперталу. 
На Универзитету у Вуперталу има странаца, 

али не баш много. Оно што сам схватио је 
да на тим челним позицијама има доста 
страних стручњака, и како читам у новинама, 
Немци траже раднике у свим пољима и 
занимањима – појашњава Дејан.

ПРЕДАВАЊА У НЕМАЧКОЈ СУ ДОСТА 
ФЛЕКСИБИЛНА

Као неко ко је студирао у Хрватској, 
а ради на факултету у Немачкој, Дејан је 
релевантна особа да упореди стање у ове 
две државе, барем што се тиче образовања. 
Такође, навео је и неке гесте које су у 
Немачкој уобичајене и каже да би то волео 
видети и на нашим факултетима.

- Комуникација између професора и 
студента је доста другачија него што је код 
нас. Не постоји баријера. Сви смо исти и често 
се деси да студенти буду заинтересовани 
за рад, питају нас каквим се истраживањем 
бавимо па их онда укључимо да с нама уче 
и раде. Често знамо заједно отићи на ручак 
у мензу, што је код нас готово немогуће. 
Такође, доста је флексибилније. Као и овде, 
и тамо постоје обавезни и изборни предмети 

Фото: Фејсбук
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на факултету. Ја сам на квантној хемији 
и физици, али то баш и није популаран 
изборни предмет. Студенти дођу пре почетка 
колегијума, разговарају са професорима, 
кажу шта их занима и на тај начин заједно 
обликују курикулум. На пример, кажу да 
би радили са соларним панелима јер их 
то занима и онда на уводном предавању 
расправљамо како би наредна предавања 
требало да изгледају. Осим тога, мој шеф 
ми је уједно и ментор за докторски рад. 
Докторира се по инерцији, кад објавиш три 
научна рада, аутоматски постајеш доктор 
наука што код нас није случај – прича 
Гемери о позитивним примерима немачког 
образовања.

Иако напорно ради, има и слободног 
времена. Нема одређено радно време, већ 
ради када сматра да је најпродуктивнији.

- У уговору не пише радно време, али 
си као научни истраживач удубљен у посао. 
Имам канцеларију и имам своју рутину што 
мислим да је добро. Увек сам на послу пре 
9, а докле ћу остати зависи од дана. Кад 
сам тек дошао, схватио сам колико не знам 
па сам остајао од 8 до 20 и то ми је било 
напорно. Већ након неколико месеци, након 
уласка у шему, све се променило на боље. 
Сваки дан је нови изазов, морам сваки дан 
да учим јер се наука стално развија. Имам 
слободног времена, поготово викендима 
када ме нико не дира па могу да се бавим 
хобијима – каже наш саговорник и додаје да 
му Немачка због језика није била омиљена 
дестинација, али да се натерао да учи и сад 
је, уз помоћ студената, дошао до завидног 
степена. Ипак, цела академска заједница 
је на енглеском тако да нема проблема 
што се тиче језичке баријере.

У ПРВОМ ГИМНАЗИЈЕ НА ПОЛУГОДИШТУ 
ПАО МАТЕМАТИКУ 

Занимљива је прича како се Дејан уопште 
и одлучио на физику. 

- Нисам био никакав ученик, отприлике 
неки тројкаш. Једва сам уписао гимназију, и 
то из трећег пута јер сам у седмом и осмом 
разреду прошао са врло добрим успехом. 
Тада је била навала на гимназију и једини 
смер који је имао слободних места био је 
језички. Било нас је тринаесторо у разреду 
и „ни у пети“ ми није било да ћу се бавити 
физиком, уопште ме није занимала. Много 
сам играо шах као дете и то ме највише 
окупирало. На полугодишту првог разреда 
сам пао математику, то је исто прича за 
себе. Сећам се да сам се у другом разреду 
пробудио једно јутро и запитао се с чим 
бих се бавио у животу. Одлучио сам да 

учим редом свих 16 предмета и да ћу 
тако сазнати шта ми се свиђа. Тако сам и 
схватио да ми се свиђа физика, иако сам 
имао проблема с математиком. Од другог 
разреда до матуре сам лета провео крпећи 
рупе и након успеха из физике на матури 
све је кренуло овим путем – објашњава.

СТИПЕНДИЈА ЗА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА

Дејан Гемери је увек био активан и у 
друштвеном и политичком животу Вуковара. 
Како каже, и у Немачкој прати шта се дешава 
у граду и држави.

- Пратим редовно политичка и друштвена 
дешавања и само се насекирам. Како кажу 
људи: „Или ћеш се ти бавити политиком или 
она тобом“, мислим да је то моја дужност 
и обавеза. Одрастао сам у овом граду и 
стварно сам везан за њега. Волим ту да 
дођем јер ми је ту и фамилија и друштво 
и само се наљутим на све што се дешава. 
Пуно је неправде – каже наш саговорник, 
који је управо из разлога што сматра да је 
много неправде у граду одлучио да покрене 
личну стипендију којом ће усрећити једног 
студента.

- Људи се чуде, али знам како је мени 
било кад сам био студент. Не могу да 
кажем да нисам имао новаца, али смо 
имали различите периоде у животу, и кад 
је у породици било боље и кад је било 
лошије. Знам колико свака куна значи и 
колико је мени значила као студенту. Само 
једну годину сам живео у Осијеку јер сам 
имао рад у лабораторији и морао сам да 
на факултету проводим пуно времена. 
Остале године сам путовао јер је било 

исплативије. Тада сам си рекао да би било 
добро када бих некад био „довољно јак“ 
да неком другом помогнем. Било је питање 
времена и сада сам у могућности да то 
направим. Донео сам ту одлуку прошле 
године, али сада ћу је реализовати с новом 
академском годином. Труд и знање неко 
мора да препозна и награди јер ученици 
у свом окружењу не виде праве примере 
и зато неки мисле да се не исплати учити. 
Добио сам свеукупно 22 мејла и читав 
септембар ћу се бавити одабиром како би 
у октобру имао стипендисту – прича Дејан 
о својој стипендији коју је симболички 
назвао „Гемерица“, а ради се о износу од 100 
евра месечно кроз десет месеци наредне 
академске године.

Осим свега горе наведеног, Дејан је пре 
неколико година био занимљив медијима 
јер је постао хрватски рекордер у познавању 
децимала броја „Пи”.

- У средњој школи сам открио меморијске 
технике па сам се бавио на почетку бројањем 
шпилова карата. Тада сам приметио да 
незнатно боље памтим бројеве. Повезао сам 
бројеве и слике јер људи боље памте слике 
него било шта друго и то сам све повезао 
са меморијском техником. Видео сам да 
за седам дана има такмичење у памћењу 
децимала броја „Пи” па сам хтео да се 
опробам. Рекорд је био 1530 децимала, а 
ја сам научио 1540. Мислим да тај рекорд 
још нико није пробио, али ја бих волео кад 
би неко успео јер ми је досадно да ме сви 
вежу с тим и сматрају луђаком – завршава 
Дејан кроз шалу наш разговор.                 

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Фото: Јутуб
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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „НУРА” И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ИЗ ОСТРОВА ОРГАНИЗОВАЛИ 1. ЕТНО ВАШАР

НА ВАШАРУ У ОСТРОВУ ИЗЛОЖБА СТАРИНА 
И ДЕГУСТАЦИЈА СТАРИХ ЈЕЛА

Први етно вашар у Острову одржан је 
у овом месту 3. септембра у организацији 
тамошњег Удружења жена „Нура” и Културно-
уметничког друштва. На идеју о одржавању 
ове манифестације жене су дошле из разлога 
што у Острову мањка културних садржаја па су 
хтеле да то промене и организују нешто ново. 
Одлучиле су да то ново посвете старинама и 
старој народној кухињи како би све то отргли 
од заборава и пренели на нове генерације.

- У оквиру ове манифестације, овај пут, 
приказали смо како је некада изгледала кухиња 
у Острову јер је кухиња одувек била место на 
ком су се жене највише задржавале. Са таквом 
поставком идеално се уклопила и припрема 
јела која су се у Острову некада справљала, а 
данас су већ помало заборављена. Није лако 
организовати све то на отвореном, требало 
је све то донети са разних страна али нас је 
и време послужило тако да смо у свему томе 
успели – каже једна од најактивнијих чланица 
удружења Снежана Јовановић.

Удружење још увек нема адекватан простор 
у коме би уредили сталну поставку етно изложбе 
али оне имају добру вољу да тако нешто учине. 
Са општинским властима су разговарале о 
томе да им се уступи једна кућа у селу која 
је стара 120 година, али ти разговори још 
увек нису довели до конкретних резултата.

- Острово нема своју етно кућу што је 
велика штета с обзиром на чињеницу да кућа 

погодних за тако нешто има. Стварање етно 
куће планирамо већ неких петнаестак година, 
а у Острову постоји једна кућа која је некада 
служила као зграда месне заједнице. У њој 
је некада живео и јавни бележник, а зграда 
је стара 120 година и заштићени је споменик 
културе. Имали смо у плану да ту сместимо 
етно кућу али зграда никада није уређена и 
још увек тако стоји неискоришћена. Водили 

смо разговоре са претходним начелником, 
а и са новим али још увек ништа конкретно 
није договорено. Мислим да би преуређењем 
те зграде у етно кућу село много добило јер 
нам културних садржаја и некакве туристичке 
понуде хронично недостаје – каже Снежана 
Јовановић.

Поред етно изложбе и припреме старинских 
јела одржан је и културно-уметнички програм 
на ком су учествовале млађа и старија група 
КУД-а „Острово”, а домаћини су имали и гошће 
из неколико места Вуковарско-сремске жупаније. 
Биле су ту жене из Удружења „Јелица” и Етно 
секције „Слога” из Вуковара, „Негославчанке” 
из Негославаца, „Златне руке” из Маркушице 
и „Чувари православља” из Боботе. 

- Све то зачиниле смо и разним такмичењима 
у круњењу кукуруза, гуљењу кромпира и 
пребирању пасуља што је допринело доброј 
атмосфери, а дружење је потрајало од четири 
поподне па до касно увече – закључује Снежана 
Јовановић.

Жене из овог удружења се надају да ће 
манифестација наставити да живи и наредних 
година, а помоћ општине у изналажењу начина 
да све старине које сакупе нађу своје место 
у простору у коме би биле стално изложене 
свакако би био добар и снажан допринос 
обогаћивању живота у овом селу.

Славко БУБАЛО
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СТЕНД АП КОМИЧАР ГОРАН ВИНЧИЋ 27. АВГУСТА ЗАБАВЉАО ЈЕ БОРОВСКУ ПУБЛИКУ ДОК ЈЕ ТРИ ДАНА КАСНИЈЕ НА 
ФУДБАЛСКОМ ИГРАЛИШТУ У НЕГОСЛАВЦИМА ОДРЖАНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА НА ОТВОРЕНОМ

ДАНИ СМЕХА У БОРОВУ И НЕГОСЛАВЦИМА
Приредили су чланови Српског демократског 

форума и Академског удружења српске 
омладине „Јосиф Руњанин“ много смеха 

посетиоцима два догађаја у Борову и Негославцима. 
Прво је у Борову 27. августа наступио један од 
најпознатијих стенд ап комичара у Хрватској Горан 
Винчић – Винча, а три дана касније у Негославцима 
је организовано кино на отвореном.

- Идеја је потекла од тога да деци и младима, 
који су наша циљана група, желимо пружити 
нешто другачије и нешто што до сада нису имали 
прилику да виде у својим местима. Нагласак је 
на руралне средине, с обзиром на то да су такви 
садржаји теже доступни у мањим местима, него 
што је то случај у градовима. Жеља нам је да то 
проширимо и на друга места, посебно у Осјечко-
барањској жупанији. Следећа активност ће бити 
у Тењи, а након тога у Кнежевим Виноградима. 
Планирамо да и идуће године имамо активности 
у руралним срединама где ће такође циљана 
група бити млади и деца и да им се пружи нешто 
другачије од онога на шта су до сада навикли. 
Одзив је на оба догађаја био веома добар, а чули 
смо позитивне коментаре и жеље да се настави и 
даље радити са младима и децом јер овде за њих 
нема баш много доступног садржаја – појашњава 
у име организатора Марина Стојновић.

Стенд ап комичар Горан Винчић већ дуго 
времена сарађује са српским омладинским 
удружењима па је због тога, али и због своје 
популарности био први избор да насмеје публику 
у Борову.

-  Винча је пре свега наш пријатељ са којим 
смо сарађивали и на другим пројектима као што 
је, између осталог, „Баскет за Банију“. Били смо 

задовољни његовим радом па смо га позвали да 
дође код нас. Што се тиче филмова, за децу смо 
приказали филм „Миниони”, док смо за нешто 
старију публику хтели да пустимо домаћи филм 
па је одлука пала на комедију „Такси блуз” – 
прича Марина.

ПУБЛИКА БИЛА ДЕО ГОРАНОВОГ НАСТУПА

Осим што се прославио стенд ап наступима, 
Горан је однедавно и новинар са терена у емисији 
„Лице нације“ па је тако познат јавности и са 
„малих екрана“. На својим наступима често 
остварује интеракцију са публиком, која је на 
тај начин активан учесник наступа, а тако је било 
и у Борову. Већ много година живи у Загребу, 

али је одрастао у Мирковцима па веома добро 
оближње људе и локације.

- Ма нисам ја популаран, лажу људи! Данас 
јеси, сутра ниси. Сад сам видео да се налазим 
на плакату поред огласа у којем неки човек 
продаје супрасну крмачу. Тако да је популарност 
веома релативна. Волим доћи у ове крајеве јер 
сам ту домаћи и волим овде наступати. Било ми 
је забавно наступати пред домаћом публиком. 
Знам околна села и људе одавде. Мислим да су 
људи били задовољни, а брига мене за мене. 
Могу имати своје мишљење о наступу, да ли је 
био бољи или лошији. Важно је да су људи мало 
изашли, посликали се као и да је била добра 
и здрава атмосфера. Много комуницирам са 
публиком током наступа, некад чак одлучим 
да немам интеракцију, углавном ако је краћи 
наступ од 20 минута. Публика ме понесе јер су 
људи различити. Неки знају доћи по 10 пута на 
наступ, а кад их питам зашто јер је исти текст, 
кажу да је то због различите интеракције са 
публиком. Увек је неко други у првом реду, а 
ако је бежични микрофон, одем у задњи ред 
и кажем да је то сад први – прича кроз шалу 
Винча о својим наступима.

Негославци су на тренутак подсетили на 
осамдесете године прошлог века, када су биоскопске 
сале биле пуне, а често су приказивани и филмови 
на отвореном. Најмлађи гледаоци су, уз бесплатно 
пиће и кокице, уживали у хит анимираном филму 
„Миниони“ док су глумци Андрија Милошевић, 
Никола Ђуричко, Бојан Димитријевић, Борис 
Миливојевић и остали филмом „Такси блуз“ до 
суза насмејали старије гледаоце.             

 Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Кино на отвореном у Негославцима

Стенд ап наступ комичара Горана Бинчића - Винче
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У БОРОВУ ЈЕ ОД 2. ДО 4. СЕПТЕМБРА ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА КОЈУ КРАСИ ТРИДЕСЕТЈЕДНОГОДИШЊА 
ТРАДИЦИЈА

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У БОРОВУ ОКУПИЛА УМЕТНИКЕ ИЗ ТРИ ДРЖАВЕ
Више од тридесет уметника првих је 

септембарских дана инспирисано боровским 
мотивима стварало уметничке радове. 

Кривац за ово септембарско дружење ликовњака 
је Културно-уметничко друштво „Бранислав 
Нушић” које већ 31 годину успешно организује 
ликовну колонију међународног карактера. 
Председник боровског КУД-а Радо Босић 
отворио је 2. септембра још једну колонију 
и тако наставио три деценије дугу традицију.

– Данас имамо 30 уметника из Србије, 
Босне и Херцеговине, Вуковарско-сремске и 
Осјечко-барањске жупаније. Укључило се и 
неколико нових учесника из Суботице, Бања Луке 
и Панчева и на то смо посебно поносни, јер смо 
успели да остваримо контакте са новим људима. 
Имамо и доста младих, осморо деце који воле 
да сликају и цртају и слободно можемо рећи да 
ова колонија има будућност и подршку младих 
уметника – изјавио је Босић које је подсетио 
да је и ове године тема слободна као и да ће 
грађани имати прилику видети и овогодишње 
уметничке изражаје. 

- Изложба радова обично буде у новембру. 
Овог пута нећемо имати скулптуре ни дуборезе 
у дрвету јер тога у нашем магацину већ имамо 
доста. Ми домаћини ћемо дати све од себе да 
учесницима направимо добру атмосферу, да 
им буде угодно и на основу тога очекујемо и 
добре радове – додаје Радо Босић.

На 31. међународној ликовној колонији 
обновљена је сарадња са месном заједницом 
Војка из Републике Србије. Председница Савета 
месне заједнице Војка Јелена Иђић истакла је 
да је неговање пријатељских односа основна 

повезница са Боровом.
- Данас смо овде да бисмо након 30 година 

обновили сарадњу. У исто време, односно исте 
године је код нас и овде у Борову започела 
ликовна колонија и наше дружење. Један период 
нас је раздвојио рат, али сада покушавамо да 
то обновимо. Сматрам да је сарадња важна 
јер тако негујемо пријатељске односе. Рећи 
ћу само да је наша колонија требала да буде 
првог септембра као и увек, али да бисмо 
могли присуствовати овом дружењу ми смо 
је померили – рекла је представница месне 
заједнице Војка Јелена Иђић.

Креативна оаза привукла је у Борово многе 
сликаре међу којима и искрене љубитеље 

уметничких колонија 
попут Ивана Шарчевића 
из Суботице који је, иако 
редован учесник оваквих 
дружења, први пут у 
Борову.

– Обожавам оваква 
окупљања, т у нема 
импровизације, добијеш 
бело платно и боје и 
сликаш. Не волим сликара 
који донесе готову слику. 
Ово је моја 776 колонија 
за 30 година рада. То ме 
одржава младим, ја сам 
у пристојним годинама, 
али дружење са младим 
људима и мене подмлађује. 
Сликарством се бавим 

аматерски 35 година, у пензији сам већ 28 
година, био сам потпуковник полиције. Са 18 
година сам отишао на академију, али ме покојни 
отац вратио кући јер стари људи нису имали 
ни њуха ни слуха за уметнике. У ствари вратио 
сам се својој првој љубави – каже Шарчевић.

Организатори боровске колоније посебно 
су поносни на младе учеснике који гарантују 
будућност ове манифестације. Тринаестогодишње 
Милица Вукосављевић и Вања Никић из Борова 
Насеља други пут друже са сликарима у Борову.

– Овде сам се прикључила уз моју пријатељицу, 
волим сликање и учествовала сам и прошле године. 
Научила сам пуно тога о сликању посматрајући 
старије, јако ми се свидео њихов начин сликања 
па сам и ја покушала исто – прича Милица поред 
које своје платно осликава пријатељица Вања. 

– Једна и друга волимо да сликамо и када 
су нам маме предложиле да дођемо овде одмах 
смо се сложиле, јер је ово веома занимљиво 
искуство. Прошле године сам била први пут. 
Као мала волела сам да сликам и увек сам 
имала жељу да идем на колоније са другим 
сликарима. То ми је поред дружења такође 
прилика да научим боље да сликам. Овде су 
добри и занимљиви људи који хоће да пруже 
помоћ и науче ме нешто ново – прича млада 
уметница Вања Никић.

Ликовна колонија у Борову трајала је од 
2. до 4. септембра, а успешну организацију 
уз генералног покровитеља општине Борово 
финансијски је подржало и Заједничко веће 
општина Вуковар.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У ОСТРОВУ

ПРВО ОКУПЉАЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА У ОСТРОВУ

У организацији културно-уметничког друштва 
Острово и островског пододбора Просвјете 
одржана је прва ликовна колонија. 

Колонија названа „Острово очима уметника” 
окупила је девет сликара, четворо из Србије и 
петоро из Хрватске. Организатор колоније акценат 
је ставио на мотиве цркве и старих сеоских зграда.

- На идеју да организујемо ову ликовну колонију 
дошли смо јер се у нашем раду пре свега бавимо 

фолклором и овим смо 
хтели да проширимо 
наше активности, да 
нам на крају остану и 
неке лепе и квалитетне 
слике – истакла је 
председница КУД-а 
Ос трово Снежана 
Јовановић.

Уметници су на 
колонији у Острову 
имали слободу избора 
своје ликовне теме, а све 
у циљу бржег настанка 
уметничког дела. 

- Данас имамо слободну тему односно слободан 
избор мотива. Ја сам одабрала да се посветим 
мртвој природи и овај пут одлучила сам се за 
цвеће – навела је Гордана Чулиг која је дошла 
из Сухопоља, а своју прву изложбу имала је 1981. 
године. 

Ликовне колоније уметницима служе за дружење 
и  упознавање, али свакако и за примену неких 
нових техника и мотива у односу на оно чиме се 

баве у својим атељеима. 
- Ликовне колоније служе да се уметници 

упознају и да на месту на којем се налазе понесу 
нешто што не могу остварити у свом атељеу, у 
својим затвореним срединама. Мислим да су 
ликовни сусрети и окупљања око ликовних 
идеја за уметника јако благородни и у неку руку 
преко потребни. Наравно да сви ми имамо циклусе 
којима се бавимо свакодневно и када изађемо 
из тог конфорног простора од нас се, на неки 
начин, захтева да прихватимо оно што имамо у тој 
средини, а ми у селу Острову можемо да видимо 
један слој традиције који је дубок и који на неки 
начин може бити идеално надахнуће – нагласио 
је Данило Вуксановић из Новог Сада који иначе 
ради као рестауратор у Галерији Матице српске. 

По речима организатора ликовне колоније 
у Острову одржаваће се и наредних година са 
циљем да се на њима окупља што више уметника. 
Истог дана у организацији ова два удружења 
одржан је и четврти дечији фестивал фолклора 
„Острову” с љубављу на којем су наступили млади 
фолклораши из Бршадина, Вере, Маркушице и 
Острова.                                       Срђан СЕКУЛИЋ

ОДРЖАНА БЈЕЛОБРДСКА ПУДАРИНА

ФОЛКЛОР КАО ДОМИНАНТНА ТЕМА ПУДАРИНЕ
У организацији СКУД-а  „Јован Јовановић-Змај” 

из Бијелог Брда и Просвјетиног пододбора 
из овог места одржана је традиционална 

манифестација – пударина. 
По 12. пут на пударини су се окупили љубитељи 

вина, винограда и песме. Ове године програм је 
одржан код бјелобрдске етно-куће, а традиција 
је представљена кроз песму и игру.

- Овај програм је одувек био занимљив и весео 
као што је то уосталом било и овај пут. Нисмо 
ширили ову манифестацију на више друштава 
и учесника јер још увек пратимо ситуацију са 
короном. Госте из Вргинмоста провели смо кроз 
Бијело Брдо, упознали их са нашом историјом. 
Ова манифестација је за нас јако значајна јер уз 
мањи број становника и због деце која живе у 
нашем месту све ово и радимо. Доста те деце је 
данас активно у фолклору – истакао је председник 
Просвјетиног пододбора из Бијелог Брда Тихомир 
Секеруш. 

Поред домаћих фолклораша на импровизованој 
бини испред етно-куће публици су се представили 
и фолклораши из Вргинмоста као и КУД „Шандор 
Петефи” из Даљ планине.  

- Мени су обичаји нашег народа веома познати 

и као учитељица која 
предаје нашој деци по Ц 
моделу ђацима говорим 
и о обичајима тако да 
ми је познат и појам 
пудара и пударине. 
Такође, и наше чланове 
фолклора смо упознали 
са тим где иду и зашто 
иду – нагласила је 
председница СКД 
Просвјета пододбор 
Вргинмос т Сенка  
Цревар.

У Бијелом Брду 
су се представиле две фолклорне групе овог 
Просвјетиног пододбора, млађа која је извела игра 
са Кордуна, док је старија наступила са играма 
из Шумадије. Овај пододбор поред фолклорне 
има и рецитаторско-драмску секцију као и мушку 
певачку групу у којима је активно око 35 чланова.

- Ми немамо тако јаку традицију неговања 
вина и винограда, али као воћарски крај код 
нас су заступљени шљива и ракија. Код нас су 
неки други обичаји везани уз печење ракије 

шљивовице. Пре јесте било винограда, али у 
задњих педесетак година то је баш замрло у 
нашем крају – навела је Цревар.

Као што је познато пударина је обичај чувања 
винограда који је био актуелан када је и винограда 
било више, а везан је за период зрења грожђа. 
Данас се у пударење готово и не иде, а обичај се 
од заборава чува на оваквим манифестацијама 
и сусретима. 

Срђан СЕКУЛИЋ 
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ТАМБУРАШИ ДЕЧИЈЕ ТАМБУРАШКЕ СЕКЦИЈЕ КУЛТ УРНО-УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „БРАНИС ЛАВ НУШИЋ” ИЗ БОРОВА И 
ТАМБУРАШКИ САСТАВ „ДУНАВСКЕ ЗОРЕ” ОД 2. ДО 4. СЕПТЕМБРА БОРАВИЛИ У РИЈЕЦИ

ДЕЦА ИЗ БОРОВА ОТИШЛА С ТАМБУРИЦОМ НА МОРЕ

На позив Већа српске националне мањине 
Приморско-горанске жупаније и Већа 
српске националне мањине Града Ријеке, 

а под покровитељством Српског народног 
већа из Загреба Дечја тамбурашка секција 
КУД „Бранислав Нушић” и Тамбурашки састав 
„Дунавске зоре” посетили су Ријеку. 

На позорници брода хотела Ботел Марина 
у петак 2. септембра одржан је концерт 
староградске и популарне музике у извођењу 
ова два састава. Мали тамбураши су ове године 
наступали у Пакрацу и Осијеку тако да није 

било велике треме пред наступ 
у Ријеци, подршку им је дала и 
публика која их је поздравила 
великим аплаузом. 

У наставку вечери „Дунавске 
зоре” су извеле дужи програм који је 
био испуњен властитим ауторским и 
познатим старограским песмама, као 
и репертоаром Ђорђа Балашевића. 
Добро расположене „Дунавске 
зоре” загрејале су атмосферу а 
већина посетилаца није крила 

задовољство те се препустила ритмовима 
популарних песама. Палуба ресторана је била 
испуњена Ријечанима, али и некадашњим 
становницима Борова. 

Председник Већа српске националне 
мањине Приморско-горанске жупаније Зоран 
Станковић изразио је задовољство што су са 
Боровчанима заједнички реализовали пројекат 
назван „Тамбурицом на море”, изразио је 
жељу да се сарадња настави и унапреди, те 
најавио нове могућности за наставак сарадње 
са тамбурашима.

- Другог дана боравка домаћини су нас 
одвели у обилазак Ријеке и Опатије. За 
време вожње аутобусом сазнали смо нешто 
о историји града и околине, посетили смо 
тврђаву на Трсату која је једно од омиљених 
туристичких дестинација овога краја. Други 
део дана провели смо на градској плажи 
Кантрида, купање по пријатном времену, 
смех и радост наших малишана били су знак 

да је путовање испунило свој циљ – рекао 
нам је након путовања водитељ тамбурашке 
секције Душан Латас.

Овом дружењу су присуствовали начелник 
Општине Борово Зоран Баћановић, чланица 
Управног одбора СДФ Марина Стојновић, 
председница СДСС ПГЖ Весна Блануша, секретар 
ВСНМ ПГЖ Драгица Пешут и градски већник 
Миле Опачић.

Било је ово прво морско искуство за мале 
тамбураше и викенд испуњен радошћу и смехом 
за завршетак школског распуста. Са првим 
данима нове школске године тамбураши крећу 
са пробама и увежбавањем нових песама како 
би кренули у нове радне победе. 

„Дунавске зоре” наступиле су у саставу 
Душан Латас, Драган Раказовић, Бојан Раказовић, 
Антун Крухоберец, Катарина Бошњак и Славко 
Обрадовић.

Маја МИЛАНОВИЋ 
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (10)

ЉУБОМИР ЉУБА ТАДИЋ (1929 - 2005) 

Љубо Тадић уживао је репутацију 
једног од највећих имена 
српске и југословенске глуме. 

Пријатељи су за њега говорили да је 
имао изванредан осећај за лепоту и 
правду као и огроман глумачки таленат 
и изнад свега запањујуће памћење. 

Рођен је у Урошевцу 31. маја 1929. 
године. Глумачки таленат у себи 
открио је 1944. године, када се као 
петнаестогодишњи дечак учланио у 
тек основано Крагујевачко позориште. 
У наредних пет година тамо је одиграо 
око четрдесет улога, а онда се 1953. 
године уписао на Академију позоришних 
уметности у Београду у класи професора 
Јозе Лауренчића. Био је члан Београдског 
драмског позоришта, Народног позоришта 
у Београду, Југословеснког драмског 
позоришта и Атељеа 212. Заправо, Тадић 
је играо у скоро свим позориштима у 
Југославији тако да је за себе у шали 
говорио како није глумио једино у 
позоришту „Бошко Буха” јер, како је 
говорио, није могао тако глават да 
плаши децу.  

У првој сезони Атељеа 212 играо је 
1956. године Владимира у „Чекајући 
Годоа”, што је уједно било и прво играње 
Годоа у источној Европи. У Атељеу 212 
одиграо је и у своју последњу улогу, 
глумећи краља Лира неколико месеци пре 
смрти. Његове креације Отела, Краља 
Лира, Едипа, Раскољникова и Сократа у 
представи “Сократова одбрана и смрт” 
су посебно упамћене.

Љуба Тадић глумио је и на филму, 
снимио их је више од 60, а учествовао 
је и у многим ТВ и радијским драмама 
и серијама. Најупечатљивије улоге 
одиграо је у филмовима „Марш на Дрину”, 
„Сутјеска”, „Коштана” и „Нечиста крв” у 
којима је глумио мајора Курсулу, Саву 
Ковачевића, Митку и ефенди Миту.

Са својом трећом женом Снежаном 
Никшић, основао је 1983. године 
позориште „Магаза”  у Кнез Михаиловој 
улици, а са глумцем Радетом Шербеџијом 

је 1990. године покренуо приватни театар 
Предузеће за позоришне послове (ППП).

Пред сам крај живота имао је проблема 
са дијабетесом, због чега су му на ногама 
одстрањени прсти, али га то није спречило 
да настави да глуми. Последњи пут је 
на позоришним даскама заиграо у мају 
2005, у представи „Краљ Лир”, а неколико 
недеља пре смрти се вратио са Таре, 
где је био на рехабилитацији након 
операције, и већ се увелико спремао 
за повратак у позориште. 

Када је 28. октобра 2005. године, 
изашао у шетњу и на кафу са својим 
старим пријатељем Славољубом Славом 
Ђукићем заједно су прошетали до зграде 
у којој је Љуба живео и ту су се растали. 
Љуба је ушао у улаз, а Слава је наставио 
својој кући. Недуго након тога Ђукићу 
је зазвонио телефон. Љубина супруга 
Снежана питала га је да ли зна где јој је 
супруг. Касније га је нашла на степеницама 
у њиховој згради. Претпоставља се да 
се оклизнуо и ударио главом о зид. 

За свој глумачки рад Љуба Тадић 
награђен је Седмојулском наградом, 
Октобарском наградом и наградом Павле 
Вуисић. Био је први лауреат награде 
Добричин прстен и четири пута је освајао 
Златну арену у Пули. 

Сахрањен је у Алеји великана на 
београдском Новом гробљу.

Славко БУБАЛО
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Следећи 302. број Извора излази у среду 21. септембра 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 16. септембра на РТРС плус у 16:30,

у суботу 17. септембра на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 19. септембра на РТВ 1 у 15:30

НОВИ ДРЕСОВИ ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА ФУДБАЛСКОМ К ЛУБУ БОРАЦ ИЗ БАНОВАЦА

Фудбалски клуб Борац из Бановаца 
након више година паузе поново 
је окупио екипу која ће се од ове 

сезоне такмичити у Трећој жупанијској лиги 
винковачког савеза. 

Сваки нови почетак прате и нови проблеми, 
а у том смислу без подршке шире заједнице 
тешко је у данашњим условима водити било 
какво спортско друштво. Како би се ублажиле 
тешкоће у раду овога клуба генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар 
Накић уручио је његовим представницима 
гарнитуру дресова.

- На иницијативу господина Јеремића и 
на позив фудбалског клуба Борац, пре месец 
дана посетили смо Бановце и видели смо у 
каквим се условима клуб обнавља и диже 
из пепела и после пет година паузе поново 
ће учествовати у такмичењу. Момци су нас 
примили, разговарали смо и договорили се, а 
ово је први вид неке помоћи. Хоћу да нагласам 
да се дивим ентузијазму тих момака јер они 
долазе махом из Новог Сада, Шида, Вуковара 
и самих Бановаца. Пет година је јако велика 
пауза и ко није радио у спорту он не зна 
шта то значи – истакао је генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар 
Накић. 

Поред дресова представницима фудбалског 
клуба Борац из Бановаца уручено је и неколико 
фудбалских лопти, а окупљени су најавили и 

низ других видова помоћи овом фудбалском 
клубу. 

- Ми данас поново сведочимо једној лепој 
акцији и донацији Генералног конзулата 
Републике Србије у Вуковару. Овај пут ради 
се о клубу који није био активан неколико 
година и који се активирао на нашу велику 
срећу и задовољство. Њима је свака помоћ 
потребна и драго ми је да је генерални конзул 
препознао те потребе. Овај клуб и само место 
налазе се на територији општине Нијемци и 
њима је свакако теже него другим клубовима 

који долази из већинских срспких општина, али 
морам да кажем да имамо добре односе и са 
начелником општине Нијемци и да смо у два 
наврата имали разговоре и за потребе српске 
заједнице у тој општини. Из тих разговора 
општина Нијемци је уложила 80 хиљада 
куна у санацију крова на игралишту, а за 
комплетну реконструкцију просторија на 
игралишту средства ће бити обезбеђена из 
средстава Српског народног већа и Заједничког 
већа општина – рекао је заменик жупана 
Вуковарско-сремске жупаније Срђан Јеремић.

Са урученом донацијом задовољни су и у 
клубу из Бановаца којег воде млади момци, 
махом активни играчи.

- Могу да кажем да није баш лак посао 
покренути и водити један клуб, али упркос 
свему успевамо у томе, поготово уз помоћ 
људи као што су господа Јеремић и Накић. 
У овој фази обнове клуба до сад смо успели 
да поправимо кров на просторијама, као и 
прозоре и врата. Остаје нам да урадимо још 
неколико ствари како бисмо могли нормално 
да функционишемо – нагласио је председник 
фудбалског клуба Борац из Бановаца Немања 
Мрђеновић. 

Овај клуб кренуо је са такмичењем 
последње недеље августа, а амбиције су 
им да буду у средини табеле са циљем да 
се у наредном периоду формира још нека 
клупска селекција. 

Срђан СЕКУЛИЋ

Почела је нова сезона фудбалске Лиге ветерана 
ЗВО-а у којој се за титулу првака бори укупно 
десет екипа. Утакмице Првог кола одигране 

су од 29. августа до 1. септембра. У Пачетину су 
се сатали домаћа „Слога-Хајдук” и „Синђелић” из 
Трпиње. Домаћини су били успешнији и победили 
су резултатом 4:0. ФК Негославци су угостили 
„Обилић” из Острова и победили резултатом 3:2. 
Мирковчани нису успели да искористе предност 
домаћег терена. Боровска „Слога” савладала их 
је убедљивим резултатом 6:1. У Бијелом Брду су 
„БСК” и „Даљ” подели бодове 2:2, а у Вуковару 
је домаћа „Вутекс-Слога” савладала „Младост” 

из Караџићева резултатом 4:3.
На табели са по три бода воде „Слога” (Б), 

„Слога-Хајдук” (П), „Вутекс-Слога” (В) и „Негославци”, 
„БСК” (ББ) и „Даљ” имају по један бод док су на 
зачељу табеле без бодова „Младост” (К), „Обилић” 
(О), „Синђелић” (Т) и „Хајдук Мирко” (М).

 Наредно Друго коло играће се од 5. до 8. 
септембра, а састају се;

У Караџићеву  „Младост” и „Слога-Хајдук” (П), у 
Даљу „Даљ” и „Вутекс-Слога” (В), у Борову „Слога” 
и „БСК” (ББ), у Острову „Обилић” и „Хајдук Мирко” 
(М) и у Вуковару „Вутекс-Слога” и „Младост” (К).

Славко БУБАЛО

СТАРТОВАЛА НОВА СЕЗОНА ЛИГЕ ВЕТЕРАНА
ОДИГРАНО ПРВО КОЛО ЛИГЕ ВЕТЕРАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА


