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УЧЕНИЦИ ИЗ ВУКОВАРА ПОСЕТИЛИ ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ

УПОЗНАВАЊЕ СА ШКОЛОМ И ГРАДОМ СУБОТИЦОМ

Након што је 15. новембра Заједничко веће 
општина Вуковар посетила помоћница 
директора Високе школе струковних студија 

за образовање васпитача и тренера у Суботици 
проф. Сања Шумоња, десетак ђака из Вуковара 
боравило је 10. децембра у Суботици како би 
се упознали са самом школом и програмима 
које ова васпитно-образовна установа нуди. 

Ова суботичка Висока школа је државна 
установа која тренутно има пет студијских про-
грама и то програме за школовање струковних 
васпитача за децу предшколског узраста за 
које су предвиђени и мастер студији, затим за 
медицинске сестре, тренере у спорту, нутри-
ционисте дијететичаре и пословне информатичаре. 

- Организовали смо посету наших ђака овој 
Високој школи струковних студија како би им 
помогли при одабиру будућих занимања. Наша 
жеља је била да се они сами упознају како са 
школом и условима које она нуди тако и са самим 
градом Суботицом која је, као што смо имали 
прилику и да видимо, један леп и живописан 
град богате историје. Наша заједница је нарочито 
заинтересована за студијске програме образовања 
васпитача за децу предшколског узраста јер 
нам је то тренутно дефицитарно занимање, 
али и остали програми су такође занимљиви. 
Веома је важно што су студијски програми 
ове школе усклађени са програмима других 
европских земаља и да је стечену диплому веома 
лако нострификовати - рекао је том приликом 
председник Заједничког већа општина Дејан 
Дракулић који је заједно са ученицима боравио 
у Суботици. 

Ђаке из Вуковара дочекали су професори ове 
високошколске установе на челу са директорком 

Властом Липовац која је и сама родом из источне 
Славоније и западног Срема.

- Драго ми је да смо данас имали прилику 
да ученике из Вуковара упознамо са нашом 
образовном установом и да им покажемо на 
који начин она функционише и ради. Ученици 
су данас видели кабинете за практичну наставу, 
разгледали су школу, упознали се са једном 
групом наших студената, са којима су након 
обиласка града и посете суботичкој Градској кући 
посетили и Студентски дом и кроз разговор с 
њима поближе се информисали о самом животу 
и раду у нашој школи - рекла је Липовац. 

Када је реч о студенстским домовима, у 
Суботици постоје два и студенти који студирају 
на буџету имају право да бораве у њима по 
симболичној цени.

ПОСЕТА ГРАДСКОЈ КУЋИ

За вуковарске ученике је након обиласка 
школе организована и посета суботичкој Градској 
кући са чијом богатом историјом их је упознао 
Александар Цвијин из Градског музеја.

Градска кућа у Суботици је највећа суботичка 
грађевина. Њена изградња започела је 1908. 
године, а радови на њој су завршени средином 
септембра 1912. Радови на унутрашњем 
украшавању трајали су две године, а украсе 
су радили врхунски мајстори тог времена. Висока 
је 76 метара, а тераса видиковца до кога су 
се попели и ђаци из Вуковара налази се на 
висини од скоро 50 метара. Са ове тачке на цео 
град пружа се предиван поглед. Сматра се да је 
Градска кућа најлепша грађевина у Суботици а 
по стилу градње припада мађарској сецесији. 
Простире се на површини д 5.838 квадрата. 
Нарочито је занимљива велика већница у којој 
се поред заседања градске Скупштине, обављају 
венчања, концерти, разни културни програми 
и други важни скупови.

Након обиласка Градске куће за госте из 
Вуковара у школи је организован ручак, а након 
њега посета студентском дому и дружење са 
студентима. 

Заједничко веће општина већ има потписан 
споразум о сарадњи са Градом Суботицом тако 
да је ово била прилика да тај споразум заживи, 
а ова посета је и у пракси и означила почетак 
сарадње са институцијама на подручју Града 
Суботице. 

Са ђацима је у Суботицу путовала професорка 
српског језика и књижевности Данијела Атлагић.

Славко БУБАЛО

У амфитеатру школе

У посети Градској кући
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НОВИ ДИРЕКТОР ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА И САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ АЛЕКСАНДАР ЂЕДОВАЦ 
ПОСЕТИО ВУКОВАР

ФОНД ПРЕПОЗНАЈЕ ПОТРЕБЕ СРБА У РЕГИОНУ

На иницијативу Генералног конзула Репу-
блике Србије у Вуковару Александра 
Накића Вуковар је посетио директор 

Фонда за избегла и расељена лица и сарадњу 
са Србима у региону Александар Ђедовац. 

Овом приликом договорени су облици 
сарадње српских организација и институција 
са поменутим покрајинским Фондом, односно 
унапређење те сарадње с обзиром да је она 
активна већ неколико година.

- Мој претходник Душко Ћутило је развио 
Фонд поготово након што је њему додана и 
сарадња са Србима у региону који од тада има 
значајну улогу и за Србе на овим  просторима. 
Фонду су за следећу годину повећана средства 
на чему могу да се захвалим председнику 
Републике Србије Александру Вучићу и 
покрајинском премијеру Игору Мировићу који 
су препознали значај Фонда и потребу да буде 
видљив и међу Србима у региону – истакао је 
Ђедовац који је функцију директора Фонда 
преузео 2. новембра, а пре ове функције био 
је покрајински посланик као и председник 
општине Бачка Паланка.

- Ми смо за следећу годину осигурали 
средства и за медије и за организације у култури, 
а идемо и са конкретним пројектима према 
породицама баш као што смо недавно купили 
трактор једној многочланој породици у Грачацу 
који ће до краја године бити и испоручен. 
Подржаћемо пројекте према црквама, спортским 
организацијама као што је изградња спортских 
терена на пример, а и у наредном периоду 

обезбедићемо средства за куповину опреме за 
наше школарце који наставу на повом простору 
похађају на српском језику и писму – навео 
је Ђедовац. 

Ово је први званични контакт Александра 
Ђедовца са организацијама и политичким 
представницима Срба у Вуковару и Вуковарско-
сремској жупанији од његовог ступања на 
нову дужност. 

- Господин Ђедовац је мој пријатељ и обојица 
долазимо из комшијских средина, 
а само месец дана након ступања 
на дужност посетио је Вуковар и 
Вуковарско-сремску жупанију. На 
данашњем састанку договорили смо 
даљњу сарадњу у коју не сумњам 
да ће бити квалитетна, баш као што 
је то била и док је на челу Фонда 
био господин Ћутило. Жеља нам 
је да ову сарадњу још унапредимо 
и дигнемо на виши ниво, а не 
сумњам да ће то временом бити 
и реализовано – напоменуо је 
Генерални конзул Републике Србије 
у Вуковару Александар Накић. 

ПОМОЋ ЗА БРОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Састанку у Генералном 
конзулату присуство-вао је и 
заменик жупана Вуковарско-
сремске жупаније Срђан Јеремић 
који је Ђедовца упознао са 

одређеним проблемима и потребама, али и 
са активностима које је Фонд у претходном 
периоду имао на овом простору.

- Ова данашња посета господина Александра 
Ђедовца је изузетно значајна будући да се преко 
овог Фонда на наш простор, преко различитих 
пројеката, сливају значајна финансијска средства 
која се односе на програме из домена заштите и 
очувања културне аутономије Срба, мањинских 
медијских програма као и значајна средства 
када је у питању образовање припадника 
српске националне мањине. Ми смо већ имали 
добру сарадњу са овим Фондом, а такође пре 
неколико месеци посетили смо и покрајинског 
секретара за међурегионалну сарадњу 
Александра Софића када смо договорили 
да доставимо наше предлоге о финансирању 
пројеката наших општина и градова у којима 
наша заједница живи у знатном броју. У том 
смислу радимо на једном документу који је у 
фази припреме са нашим жељама и потребама 
који ћемо доставити у покрајински Фонд који 
ће на основу тога имати могућност да издвоји 
приоритете и помогне ове наше пројекте – 
истакао је Јеремић.

Само недавном одлуком средствима Фонда 
за избегла и расељена лица и сарадњу са 
Србима у региону за потребе информисања 
Срба у Хрватској издвојено је нешто мање од 
четири милиона динара. 

Срђан СЕКУЛИЋ

Александар Ђедовац, Александар Накић и Срђан Јеремић
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У ВУКОВАРУ ОБЕЛЕЖЕНО 78 ГОДИНА ОД ДЕСАНТА НА ДУНАВУ КОЈИМ ЈЕ ПОКУШАН ПРОБОЈ СРЕМСКОГ ФРОНТА И КОЈИ ЈЕ 
ОДНЕО 2.000 ЖРТАВА

ЈОШ ЈЕДНОМ СЕ ПРИСЕТИЛИ ЖРТАВА ВУКОВАРСКОГ ДЕСАНТА

Након што је савезничка војска средином 
новембра 1944. године остварила значајну 
победу у Батинској бици у Барањи, у 

ноћи са 7. на 8. децембар покушала је сличан 
напад на Дунаву  да изврши и код Вуковара 
и на тај начин пробије Сремски фронт. Битке 
око Вуковара вођене су неколико дана, али је 
форсирање Дунава на крају било неуспешно уз 
бројне жртве са обе стране. Напад су предводиле 
јединице 5. војвођанске бригаде и јединице 
Црвене армије. Овај датум обележава се у 
Вуковару сваке године, а тако је било и овога 
пута када су се 8. децембра код споменика у 
Борову насељу окупиле бројне делегације. 

- Савезничка војска је пробала да реши 
проблем Сремског фронта тако што ће Дунавом 
доћи иза леђа немачким снагама и њиховим 
сателитима. Мостобран је био дугачак три 
километра, одавде из Борова насеља па до луке 
у Вуковару, а дубине 300 метара. Операција је 
трајала три ноћи и два дана, међутим временске 
прилике су биле јако лоше и јединице које 
су форсирале Дунав нису успеле да се споје 
са јединицама на источном делу фронта код 
Сотина које опет нису могле доћи да одбране 
мостобран. Са позиције ослобођења десант 
Дунава је лоше прошао, а у тих два дана је 
било око 2.000 мртвих са обе стране. То нам 
говори да су се овде водиле жестоке борбе – 
каже председник вуковарских и антифашиста 
Вуковарско-сремске жупаније Лазо Ђокић. 

Сремски фронт је пробијен копненим 
путем четири месеца касније, а читава 
земља је ослобођена у наредних двадесетак 

дана. Удружење антифашистичких бораца и 
антифашиста града Вуковара обележава Дан 
ослобођења 12. априла, као и Дан сећања на 
жртве стратишта Дудик, а ово је трећи велики 
датум који се обележава овде, а односи се на 
догађаје из Другог светског рата. 

- Идеја коју заступамо јесте да је антифашизам 
цивилизацијска тековина и да је култура сећања 
на наше славне претке потребна како бисмо 
и нашим потомцима указали на чињеницу да 
су се борили на правој страни те да су храбро 
дали своје животе за боље сутра њихових 
потомака и да је културу сећања и вредности 
народноослободилачке борбе потребно да 
негујемо – сматра организатор скупа Лазо 
Ђокић.

Централна манифестација одржана је 
код споменика у Борову насељу уз полагање 
венаца, кратко обраћање организатора те крати 
програм и рецитације вуковарских гимназијалаца. 
Споменик у парку у Борову насељу посвећен 
је управо погинулима у десанту на Дунаву и 
један је од првих спомен-обележја на овим 
просторима. Подигли су га радници фабрике 
Борово још 1946. године.  

Обележавање годишњице наставило се 
потом у Вуковару где су венци положени на 
спомен костурници код болнице у којој су 
сахрањени погинули војници Југословенске 
и Црвене армије уз бројне жртве убијене на 
Дудику. Један заједнички венац бачен је и у Дунав 
код вуковарске луке те је на тај начин одана 
почаст свима онима који су тих децембарских 
дана 1944. године своје животе завршили у 
другој највећој европској реци. 

Међу бројним делегацијама венце су 
положили и војни аташе Руске федерације 
у Републици Хрватској Генадиј Можаев и 
генерални конзул Републике Србије у Вуковару 
Александар Накић. Венце су још положили 
и представници Заједничког већа општина, 
Вуковарско-сремске жупаније, Већа српске 
националне мањине Вуковарско-сремске 
жупаније, Самосталне демократске српске 
странке те антифашисти из Трпиње, Борова 
и Винковаца. Од антифашиста из Републике 
Србије присутне су биле делегације из Новог 
Сада, Сремске Митровице,  Апатина и Растине, 
а из Босне и Херцеговине почаст погинулима 
одали су антифашисти из Сребреника, Градачца 
и Брчког. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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К ЛУБ СРПСКИХ ЗАСТУПНИКА У ХРВАТСКОМ САБОРУ ПОДРЖАЋЕ УСВАЈАЊЕ КОНАЧНОГ ПРЕД ЛОГА ЗАКОНА О ДОПУНИ 
ЗАКОНА О ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ 45 ОДСТО ЂАКА НИШТА НЕ ПОЈЕДЕ
Током расправе на седници Сабора одржаној 

7. децембра заступница СДСС-а Драгана 
Јецков најавила је да ће клуб заступника 

њене странке подржати коначни предлог закона 
о допуни Закона о одгоју и образовању у основној 
и средњој школи.

Јецков је у расправи похвалила, како је рекла, 
конкретне позитивне и опипљиве искораке 
који се односе на прехрану основношколаца 
као и чињеницу да их подржавају клубови 
заступника свих странака. 

- Влада Републике Хрватске препознала 
је квалитетну и хвале вредну иницијативу 
професорки загребачког Правног факултета 
под називом „Право сваког детета на школски 
оброк”. Оне су у свом истраживању изнеле низ 
резултата са којима су упознале јавност, а који 
су поражавајући – рекла је Јецков. 

Према тим подацима чак 45 одсто деце 
током боравка у школи ништа не поједе. Неки 
родитељи стиде се да своје дете пријаве за 
бесплатан оброк. Појединој деци је оброк 
у школи и једини квалитетан оброк у дану. 
Петнаест одсто школа, које су учествовале у 
поменутом истраживању, морало је да изврши 
оврху над рачунима родитеља јер они за своју 
децу нису могли да плате ужину. Подаци ресорног 
министарства показују како је у основним 
школама у школској години 2021/22. прехрана 
била организована у 815 од 924 матичне школе 
те 700 од 1.115 подручних школа, при чему 
неке немају школску кухињу.

- Мера будућих бесплатних оброка требала 
би да обухвати свих 311.000 ученика од првог 
до осмог разреда основне школе, од којих њих 
готово 80.000 живи у сиромаштву. Нажалост, 
досадашњи модел бесплатних оброка неретко 
је доводио до појаве стигматизације деце која 
примају бесплатан оброк што је управо супротно 
Стратегији о правима деце, јер када се говорило 
о сиромашној деци, један од основних циљева 
био је смањење стигматизације деце. Међутим, 
не доводећи ни на који начин у питање позитивне 
стране бесплатних оброка основношколцима, 
поставило се пар питања практичне природе. 
Имају ли све школе могућности да задовоље 
пред њих високо постављене организационе и 
техничке захтеве? У Нормативима за прехрану 
ученика у основној школи изнесене су таблице 
с препорученим дневним уносом енергије и 
нутријената, врстама хране и упутствима за 
планирање јеловника по узрасту и оброцима, а 
Националним смерницама за прехрану ученика 
у основним школама, између осталог, упутства 

везана уз набаву и контролу квалитета хране 
– навела је Јецков.

Смернице о којима је реч предвиђају да би 
школе требале да имају кухиње опремљене према 
стандардима Закона о храни и Правилника о 
хигијени хране, довољан број стручног особља, 
трпезарију, место са здравствено исправном 
водом за прање руку и пиће и проверене 
добављаче за континуирану опскрбу. Према 
Смерницима, о припреми јеловника консултовали 
би се представници појединих разреда, с објавом 
јеловника најмање две недеље унапред. Школе 
су задужене и за редовну контролу квалитета 
хране и хигијенских услова њене производње.

- Један део школа је без кухиње или су 
те кухиње тесне и у њима нема површина и 
опреме за припрему потребног броја оброка. 
Благоваонице исто немају све школе и деца 
храну могу да конзумирају само унутар разреда. 
Треба планирати инфраструктуру, било доградњу 
нових или оспособљавање постојећих просторија 
школе, као и запошљавање радника и праћење 
оптерећења тренутно запослених секретара, 
администратора и кухињскога особља у складу са 
потребама у производњи, набави и преузимању 
хране – упозорила је Драгана Јецков и додала 
да је ресорно министарство појаснило како 
ће одобравати и нова запошљавања кувара 
у складу са објективним потребама како би 
до 2027. године све школе које ће припремати 
топле оброке, осим инфраструктурних, имати 
и кадровске услове за припрему оброка.

ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА ПОСЕБНО ЛОША 
У ШКОЛАМА СА НАСТАВОМ ЗА МАЊИНЕ

 
Засупница Драгана Јецков указала је и на посебно 

рањиву групу ученика припадника националних 
мањина који похађају наставу на материњем језику 
и писму. 

- У мојој Вуковарско-сријемској жупанији 
неколико је таквих школа у којима се настава одвија 
на српском језику и писму и знам да раде у свакаквим 
условима. Због тога су, врло често, институције српске 
заједнице помагале како би рад у тим школама био 
услован. Говорим углавном о подручним, али о неким 
матичним школама. То намерно истичем надајући се 
да ће се и тим тзв. мањинским школама обезбедити 
инфраструктурна изједначеност и када су у питању 
кухиње, благоваонице, али и особе које ће припремати 
храну јер до сада је те уједначености недостајало. 
Верујем како ће се већи део тих питања решити у 
ходу, односно да ћемо у догледно време изнаћи 
практичне начине решавања проблема примене 
прописа у пракси. Надам се како је финансирање 
оброка у основним школама тек први корак и да ћемо 
у што скорије време расправљати и о финансирању 
оброка ученика средњих школа, јер напросто морамо 
учинити све што је у нашој моћи како бисмо и у овим 
ненаставним сегментима унапредили образовање – 
истакла је Јецков и најавила да ће Клуб заступника 
СДСС-а подржати усвајање коначног предлога Закона 
о допуни Закона о одгоју и образовању у основној 
и средњој школи.

С. Б. 

Драгана Јецков
Фото: Јутјуб
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ВИШЊА ЉУБИЧИЋ - ПРАВОБРАНИТЕЉКА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Хрватска и даље билежи раст насиља над 
женама, све више је и случајева полног 
узнемиравања и других који се односе на 

заштиту жена. Ваш прошлогодишњи извештај 
о раду указује на негативну статистику. Где је 
највише проблема?

- Статистика указује да смо већ низ година 
суочени с највећим бројем притужби жена на 
дискриминаторно поступање у свим подручјима 
живота, што чини константу од око две трећине 
свих притужби те указује на чињеницу да су 
жене и даље друштвена група која је суочена 
с дискриминацијом на основу пола, мајчинства 
и породичног статуса у друштвеној, јавној и 
приватној сфери. Притужбе мушкараца које 
се запримају и надаље се у највећем броју 
односе на подручје родитељства. Иако су пред 
нама и у овој години били бројни изазови 
у оквиру подручја која пратимо у складу са 
Законом о равноправности полова и законским 
надлежностима, можемо рећи да је у јавном 
простору везано уз равноправност полова 
доминирала проблематика фемицида, полног 
узнемиравања, сексизама и дискриминаторног 
понашања у јавном простору, али и проблематика 
везана уз положај и права мигранткиња, посебно 
у светлу сукоба у Украјини, а у оквиру којих је 
поступала и институција Правобранитељке за 
равноправност полова. Највећи број случајева 
полне дискриминације на основу притужби 
које запримамо и даље се односи на подручје 
запошљавања и рада где су жене махом жртве 
разних облика неповољног поступања, од тзв. 

уговора на одређено, до приступа позицијама 
моћи, преко полног узнемиравања и насиља 
на радном месту, али и у породици. 

Можете ли нам рећи из вашег искуства 
у раду на случајевима дискриминације на 
полној основи колико је поверење у државне 
институције и правни систем? Пријављује ли се 
насиље или остаје скривено док не ескалира 
и не доведе до трагедије?

- Поверење жртава насиља заснованог 
на роду да ће систавем препознати и на 
одговарајући начин пружити подршку, помоћ 
и заштиту жртви, те процесуирати починиоца, 
врло је важно питање. Када говоримо о полној 
дискриминацији у подручју тржишта рада, већ 
годинама указујем на чињеницу неповерења у 
систем пријављивања сексуалног узнемиравања и 
насиља на радном месту. Наведено је потврђено 
и у истраживању проведеном у оквиру недавно 
успешно завршеног пројекта „Према спречавању и 
искорењивању насиља и узнемиравања на радним 
местима у Хрватској”, у којем је институција 
Правобранитељке за равноправност полова 
учествовала као партнерска институција, а 
Независни цестарски синдикат као носилац 
пројекта. Проблематика неповерења у систем 
изражен је и код других облика сексуалног 
насиља, као на пример силовања, где се 
понекад сусрећемо и са феноменом тзв. 
„додатне“ виктимизације жртава од стране 
система поновљеним испитивањима о догађају и 
суочавањима са починиоцима, што су засигурно 
неки од одвраћајућих фактора када говоримо 

о пријави ових врста казнених дела. Такође, 
говорећи о насиљу у породици требамо имати 
на уму да се истовремено с порастом казнених 
дела, број прекршајних дела насилничких 
понашања у породици, као блажег облика 
насиља, последњих година скоро преполовио. 
Оно што је заиста додатно забрињавајуће 
јест да већину насиља према женама чине 
заправо њихови најближи, супрузи, партнери или 
бивши партнери, док велики број жена смртно 
страда управо након што одлучи да прекине 
насилнички однос. Зато наведено упућује и на 
закључак на који већ годинама упозоравамо, 
а то је да наш систем борбе против насиља 
према женама и у породици дугорочно заправо 
одвраћа жртве насиља од пријављивања лакших 
облика насиља док ситуација не ескалира и 
пређе у сферу казненог законодавства, а онда 
је насиље више немогуће трпети или крити јер 
су последице најчешће трагичне. Такав систем 
нејасних критеријума који у основи неселективно 
адресира све облике насиља кроз репресивни 
систем погодан је за манипулације и лако га је 
злоупотребити. С друге стране, жртве у таквој 
констелацији губе поверење у систем, трпе 
насиље и нису склоне да га пријаве, док заиста 
не настрадају, а тада је често већ и касно. Ипак, 
важно је такође рећи да засигурно постоји веза 
и између сензибилизације и едукације полиције 
те генералне сензибилизације и едукације 
грађанки и грађана и евидентираног повећања 
броја пријава за казнена дела насиља у породици. 
Компаративно гледајући, у већини држава које 
су ратификовале тзв. Истанбулску конвенцију 
долази до пораста пријава за теже облике 
родно утемељеног насиља и то управо због 
наведених разлога. Оно што свакако преостаје, 
јест даљње унапређење система, уз значајан 
фокус пре свега на успоставу ефикасног система 
ране превенције.

Исток Хрватске потресао је недавни случај 
Јасне Веселиновић, младе жене која је убијена 
у својој кући. На крају смо 2022. године имате 
ли податке, да ли и у овој години бележимо 
пораст убијених жена од стране блиских особа?  

- Посматрајући појаве насиља према 
женама, константно указујемо да се, уопште, 
број казнених дела насиља међу блиским 
особама у периоду од последњих 7 година 
готово утростручио. Притом, 79% жртава чине 
жене, што несумњиво упућује на заснованост 
ове врсте насиља на роду. На основу доступних 
статистичких података, може се закључити 
да је дошло до пораста насиља у породици и 
насиља над женама казнене природе посебно 

ПРИПАДНИЦЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ВИШЕСТРУКО ДИСКРИМИНИСАНЕ
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у раздобљу од када је проглашена епидемија 
болести Ковида-19. Поновно изражавам озбиљну 
забринутост због ескалације убистава жена 
те убистава жена од стране блиских особа, 
што се нажалост наставило и у 2022. години, 
на шта сам већ у више наврата током године 
и упозоравала. Подаци указују да је у првих 
десет месеци 2022. године 13 убисстава (од 
укупно 26 убистава) почињено на штету жена, 
док је у истом раздобљу 2021. године од укупно 
26 убистава њих 11 почињено на штету особа 
женског пола. У односу на убиства почињена на 
штету чланова породице или блиских особа, у 
првих десет месеци 2022. године евидентирано 
је 19 убистава (12 почињено на штету жена), 
што је за 35,7 % више за у односу на исто 
раздобље 2021. године када је евидентирано 
14 убистава (8 почињено на штету жена). У 
наведеном раздобљу 2022. евидентирана су 6, 
а 2021. године 3 убиства жена која су починили 
интимни партнери. Што се тиче претходних 
година, статистика се креће између 10 и 20 
убијених жена на годишњем нивоу, с тим да 
је број жена убијених од стране интимних 
партнера у укупном броју убијених жена од 
стране блиских особа скоро увек преко 40%. 
Све наведено је и више него ваљан разлог за 
хитно и одлучно деловање.

ПОЛОЖАЈ ПРИПАДНИЦА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА ЈЕ ПОСЕБНО ОСЕТЉИВ

Када причамо о женама које су припаднице 
националних мањина да ли бележите посебне 
проблеме по питању њиховог положаја?

- Припаднице националних мањина 
изложене су ризику тзв. вишеструке дискри-
минације. Друштвена група која је у том 
смислу најугроженија су припаднице ромске 
националне мањине. Поред тога што у правилу 
одрастају у економски ускраћеним заједницама с 
лошијим приликама за лични развој у поређењу 
са већинским становништвом, Ромкиње су 
суочене с наглашеном патријархалношћу 
ромских заједница у оквиру чега немају 
једнаке прилике у приступу образовању, па 
тако последично ни у приступу запошљавању и 
раду и уопште гледано свим подручјима јавног и 
приватног живота. Малолетничке трудноће, рани 
бракови и рано заснивање породице посебан 
су проблем који је потребно што пре решити 
како би се променили традиционални обрасци 
ромске националне мањине који представљају 
једну од главних препрека за еманципацију 
Ромкиња и равноправно укључивање у хрватско 
друштво. С обзиром на поделу надлежности 
правобранилачких институција, ваља истаћи 
да је за сузбијање дискриминације на основу 
националног или социјалног порекла те 
етничке и верске припадности надлежна 

Народна правобранитељка, која је у складу 
с тим надлежна за случајеве вишеструке 
дискриминације у којима је главни акценат 
на тим дискриминацијским основама. Приметно 
је да је број притужби које запримамо и ми и 
Народна правобранитељка у овом подручју 
изузетно мали, што не представља потпуно 
реалан приказ стања јер не одговара налазима 
различитих истраживања који ипак указују на 
проблеме с којима се сусрећу припадници/е 
националних мањина. Стога можемо да закључимо 
дакако случајеви дискриминације остају махом 
непријављени и непроцесуирани.

Осврнимо се на дискриминацију жена по 
питању верске и националне припадности? 
Српску националну мањину још увек оптерећују 
последице рата деведесетих година прошлог 
века, сматрате ли да су жене припаднице српског 
народа због тога у тежем положају од жена 
из реда већинског народа?

- Све мањинске друштвене групе налазе се у 
повећаном ризику од сусретања с потешкоћама 
и препрекама у средини у којој живе. Сваки 
појединац који по некој својој карактеристици 
одскаче од друштвеног просека у повећаном 
је ризику да наиђе неразумевање околине, 
а у оквиру тог неразумевања такође може 
да дође до изражавања неприхваћања и 
неповољног поступања, што се дефинише 
као дискриминација. Управо настојање да се 
свако осећа прихваћен у својој заједници, без 
обзира на појединачне разлике и одступања од 
просека, је главни задатак афирмације људских 
права. Степен толеранције и сензибилитета 
у дотичној средини врло је важан чинилац 
јер што су толеранција и сензибилитет за 
друштвене разлике развијенији, то је мањи 
ризик од потешкоћа с којима се мањинске 
групе могу срести. Жене припаднице српске 
националне мањине утолико су изложеније 
ризику од дискриминације због тога што су 
истовремено припаднице више посебно осетљивих 
односно мањинских група – ризику вишеструке 
дискриминације изложене су због свог пола, због 
своје националности и због своје вероисповести. 
Ризик вишеструке дискриминације у комбинацији 
те три дискриминацијске основе подразумева 
посебно осетљив положај. Ако узмемо у обзир 
да је у данашње време још увек, посебно у 
срединама с наглашеним традиционалним и 
патријархалним вредностима, о женама понегде 
раширена перцепција као о „нежнијем“ и, уопште 
гледано, подређеном полу који не може једнако 
успешно да обавља најодговорније функције у 
друштву као мушкарци, по томе се жене већ у 
старту налазе у неповољном положају у поређењу 
са мушкарцима. Када се томе придода и околност 
да је жена припадница српске националне мањине 
и на пример православне вероисповести, ризик 
од неповољног поступања увелико се повећава. 

Још увек понегде заоштрени односи између 
Хрвата и Срба, који су наслеђе не тако давних 
ратних сукоба, околност је која може да додатно 
негативно утиче на положај припадница српске 
националне мањине. То је увек случај када неко 
истовремено не припада само једној посебно 
осетљивој односно мањинској групи, већ више 
њих, и зато говоримо о ризику вишеструке 
дискриминације. Због тога су припаднице српске 
националне мањине у посебно осетљивом 
положају у односу на већинско становништво 
у Хрватској.

ЖЕНЕ СУ И У ПОЛИТИЦИ ПОДЗАСТУПЉЕН ПОЛ

Мислите ли да је политички ангажман жена 
добар пут у борби за равноправност полова? 

- Подзаступљеност жена у политици је 
један од облика родне неравноправности те 
представља истински изазов демократије. 
Примери других држава у којима је висока 
заступљеност жена у телима политичког 
одлучивања показују да без жена у политици 
нема позитивних промена. Жене чине значајан 
део популације те имају право на размерну 
заступљеност у представничким, извршним и 
судским телима својих држава. Искључивањем 
жена из демократских политичких процеса 
искључујемо драгоцене вредности које те жене 
поседују - знања, вештине и способности. Већим 
укључивањем жена у све сфере рада, укључујући 
политику, постиже се нужна разноврсност 
приступа те стилова рада и вођења, што 
доводи до потпунијих па зато и квалитетнијих 
решења. Странке би требале више да раде 
на оснаживању жена и подстицању њиховог 
активирања у већем броју у унутарстраначке 
структуре, како би равноправна заступљеност 
жена у политичким странкама за последицу 
имала равноправнију заступљеност жена и 
мушкараца као кандидаткиња и кандидата на 
свим изборима у Републици Хрватској.

Како грађани који сматрају да су изложени 
дискриминацији могу да пријаве одређени 
случај и да комуницирају са Вама? 

- Правобранитељка за равноправност полова 
као независно тело за сузбијање дискриминације 
у подручју равноправности полова и даље ће 
снажно тражити доследно поштовање свих 
закона и међународних докумената те пратити 
рад државних и локалних тела на постизању 
равноправности полова, као и захтевати 
уклањање дискриминаторних пракси. Посебно 
ће у оквиру својих надлежности пружати помоћ 
жртвама дискриминације. Правобранитељки 
може да се обрати свако ко сматра да је неко 
од његових права у овом подручју угрожено, 
и то телефоном, електронском поштоме или 
лично, уз претходну најаву.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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КОД СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У БЛИЗИНИ СЕЛА ЈЕМИНОВЦА ОДАНА ПОЧАСТ ЦИВИЛНИМ ЖРТВАМА УБИЈЕНИМ У ДЕЦЕМБРУ 
1991. ГОДИНЕ У ЧЕЧАВЦУ, ЧЕЧАВАЧКОМ ВУЧЈАКУ, ЈЕМИНОВЦУ, РУШЕВЦУ И ШЊЕГАВИЋУ У ЗАПАДНОЈ СЛАВОНИЈИ

ПАРАСТОС И КОМЕМОРАЦИЈА ЗА ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ 1991. ГОДИНЕ

На Међународни дан људских права, 10. 
децембра, код спомен-обележја које 
су у близини села Јеминовца подигли 

мештани и Веће српске националне мањине 
Пожешко-славонске жупаније, одана је почаст, 
положени венци и одржан парастос за невине 

цивилне жртве убијене 
у Чечавцу, Чечавачком 
Вучјаку, Јеминовцу, 
Рушевцу и Шњегавићу. 
Те жртве страдале су у 
децембру 1991. године. 
Тада је у једном дану 
убијено 42 мештана 
српске националности, 
24 жене и 18 мушкараца, 
углавном стараца. Тада је 
један непокретан старац 
запаљен у кревету.  

Већина посмртних 
остатака жртава до данас 
није пронађена, а био 

је то један од најокрутнијих и најмасовнијих 
злочина над Србима током рата у Хрватској, 
посебно због тога што су жртве биле већином 
стари и болесни људи. За тај злочин још увијек 
нитко није одговарао. 

- Ти људи убијени су само зато што нису хтели 

да напустеи своје куће. Веровали су да им нико 
неће учинити некакво зло. Ми, представници српске 
заједнице у Пожешко-славонској жупанији, и овом 
приликом позивамо све грађане, који располажу 
информацијама о несталим особама овога краја 
и других  подручја, да својим сазнањима помогну 
институцијама Републике Хрватске. Тај позив 
упућујемо и Србима којима су можда познати 
подаци о несталим Хрватима. Желимо да наши 
грађани, без обзира на њихову националност, 
чују о злочину на који смо данас подсетили. Овом 
приликом изражавамо жаљење и због страдања 
Хрвата на подручју наше жупаније и Републике 
Хрватске. Био сам члан српске делегације која 
је одала почаст страдалима у Вуковару. Ускоро 
ћу отићи на Бучје, у Доњи Чаглић и друга места 
страдања грађана хрватске националности. Све 
злочине треба осудити, а починиоце извести пред 
лице правде и примерено казнити. Искрено се 
надам да се злочини неће поновити - рекао је 
том приликом заменик Пожешко-славонског 
жупана Никола Ивановић.                         С. Б. 

УЗ ПОДРШКУ СРПСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА И ЗАМЕНИКА ПОЖЕШКО-СЛАВОНСКОГ ЖУПАНА НИКОЛЕ ИВАНОВИЋА 
ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПОЖЕГЕ ОРГАНИЗОВАЛО ЈЕ ПОСЕТУ БЕОГРАДУ

СЛАВОНЦИ ПОСЕТИЛИ БЕОГРАД
У посету главном граду Србије путовали 

су млади, активисти и деца са подручја 
Пожеге и Чаглина.

– Педесет особа из наше жупаније имало 
је прилику посетити Народну скупштину, те 
да уз помоћ туристичког водича обиђу центар 
Београда и упознају се са богатом историјом 
главног града наше матичне државе – рекао је 
заменик пожешко-славонског жупана Никола 
Ивановић.

Окупљене у Народној скупштини поздравила 
је народна посланица Сања Лакић, чланица 
Одбора за регион и дијаспору која је гостима 
пожелела добродошлицу у Србију и указала 
да су Србима из Хрватске она и институције 
увек на услузи.

Никола Ивановић захвалио се народној 
посланици на подршци у организацији ове посете 
а посебно на реализацији досадашњих пројеката 
према Србима у Пожешко-славонској жупанији.

Славонци су посетили Народни музеј, 
најјачу културну установу у Србију те имали 
могућност да разгледају изложбу посвећену 
Мирослављевом јеванђељу и да виде оригинал 

најстарије штампане књиге у Срба.
Поред музеја, посетили су и храм Светог 

Саве, један од највећих православних храмова 

на Балкану као и нови споменик Стефану Немањи 
подигнут у близини Београда на води.

Извор
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У ДАЉУ ОДРЖАНА СЕДНИЦА СВЕТОГ СИНОДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

РАЗМАТРАНА  ПИТАЊА ИЗ ЖИВОТА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Свети архијерејски Синод Српске православне 

цркве и Патријаршијски управни одбор 
одржали су почетком овог месеца своју 

седницу у Патријаршијском двору у Даљу. На 
наведеним седницама разматрана су питања 
из живота Српске православне цркве. 

На поменутој седници којом је председавао 
српски патријарх Порфирије били су присутни 
чланови Синода СПЦ-а: митрополит црногорско-
приморски Јоаникије, епископ сремски 
Василије, епископ бачки Иринеј и епископ 
зворничко-тузлански Фотије као и секретар 
Синода архимандрит Нектарије те директор 
Патријаршијске управне канцеларије архимандрит 
Данило. 

Након заседања патријарх и чланови Синода 
су у пратњи домаћина епископа осечкопољског 
и барањског Херувима посетили Саборни храм 
светог великомученика Димитрија у Даљу као и 
Културно-научни центар „Милутин Миланковић“ 

где их је дочекао директор ове Установе Ђорђе 
Нешић, а архијерејима Српске православне 
цркве придружили су се и начелник општине 
Ердут Југослав Весић те председник Главне 
скупштине СДСС-а др Војислав Станимировић.  

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПОКРАЈИНСКОГ 
ЗАВОДА

Неколико дана након 
одржавања седнице Светог 
архијерејског Синода у Даљу, 
Епархију осечкопољску и 
барањску посетила је 
делегација Покрајинског 
завода за заштиту спо-
меника културе на челу са 
директором Завода Сашом 
Мартиновићем. Поменуту 
делегацију у манастиру 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ ВЕЋА МЕСНИХ ОДБОРА ГРАДА ОСИЈЕКА ОДРЖАНИ СУ У НЕДЕЉУ 11. ДЕЦЕМБРА, А УСПЕШАН РЕЗУЛТАТ 
ОСТВАРИЛА ЈЕ САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА

СДСС-у МАНДАТИ У МЕСНИМ ОДБОРИМА КЛИСЕ И ТЕЊЕ
Након дужег времена, Самостална демократска 

српска странка имаће своје представнике 
у већима два месна одбора која припадају 

Граду Осијеку. На изборима за чланове већа у 
приградском насељу Клиса највећа српска странка 
у Хрватској однела је победу са 56.30 одсто гласова 
па ће тако имати четири већника. Са листе СДСС-а 
су изабрани Санела Миљевић, Стево Миљевић, 
Мирјана Тривуновић и носилац листе Михајло 
Зечевић.

- За две године нам следи обележавање 
стогодишњица постојања села, а нагодину 
треба да почне изградња цркве. Немамо неких 
већих проблема у селу, а претходних година смо 
добили асфалт на гробљу, а сређене су и стазе. 
Посветићемо се сеоским проблемима, акценат 
ћемо ставити на цркву. Моја животна жеља је да 

сазидамо цркву у Клиси. Обећана нам је помоћ 
па се надамо да ће до тога доћи. Настојаћемо 
да имамо добру сарадњу са Градом Осијеком – 
каже поводом избора четворогодишњег мандата 
Михајло Зечевић.

По два мандата добила је кандидациона 
листа групе бирача Месног одбора Клиса Игор 
Скакић, а један мандат припашће кандидату Снаге 
Славоније и Барање. Према прошлогодишњем 
попису становништва Клиса има 242 становника.

Дуго година српска заједница из осјечког 
приградског насеља није имала своје активне 
политичке представнике, све док у јулу прошле 
године локални СДСС није преузела млада екипа 
на челу са Давидом Бркићем. То је резултирало 
већим активизмом и бољим припремама за месне 
изборе, а на крају је освојен и један мандат у 

месном одбору овог насеља које броји 6.260 
становника. 

- Листа је настала тако што се нас двоје 
младих, колега Милош Поповчић и ја, активно 
укључило у политику и онда смо успели 
да привучемо странци и своје пријатеље 
који имају сличне интересе. Задовољни смо 
резултатом, поготово што је нас шесторо, од 
седам са листе, млађе од 30 година. Ишли 
смо од куће до куће и причали с људима. 
Наглашавали смо зашто је важно да изађу 

на изборе и да подрже нас младе. Рекације су 
биле позитивне, а оглашавали смо се и преко 
друштвених мрежа. Исто тако морам да кажем 
да шест година никог није било испред СДСС-а 
у месном одбору, пре тога смо имали по једног 
већника, а до 2008. године и по два. То говори 
колико је заинтересованост за политику опадала у 
насељу, али смо успели да то оживимо. Гледајући 
претходне године, добили смо 70 гласова више 
– задовољно прича о резултатима Давид Бркић.

Имају млади Тењци и планове како да оживе 
српску заједницу у свом месту како би постали 
важан фактор у друштвеном животу.

- Прво морамо да видимо како ће све бити 
када саставимо одбор. ХДЗ има пет мандата, 
односно већину, што вероватно значи да неће 
улазити ни са ким у коалицију. Наш план је да 
се залажемо залажемо, колико је то могуће, за 
инфраструктуру на подручју старе Тење, око 
храма и центра, затим да се изгради паркинг 
на православном гробљу и наравно радићемо 
на решавању проблема које муче наш народ – 
појашњава Бркић који се овим путем захваљује 
свима који су помогли младим активистима да 
освоје мандат у свом месном одбору.

Уз ХДЗ и СДСС једног већника у Месном одбору 
Тења имаће и Домовински покрет.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Успења Пресвете Богородице у Даљ планини 
дочекао је бладика осечкопољски и барањски 
Херувим. 

Циљ ове посете је да се у Светоуспенском 
манастиру оформи конзерваторска радионица 
Покрајинског завода која ће имати задатак 
обнову и рестаурацију црквеног мобилијара на 
територији Епархије осечкопољске и барањске. 

С. СЕКУЛИЋ

Фото: Епархија осечкопољска и барањска
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САЊА И ДРАГАН БЈЕЛОБРК СА ДВОЈЕ МАЛЕ ДЕЦЕ У СЕЛО ЦЕТИНА ДОШЛИ СУ ДА ЖИВЕ У ВРЕМЕ КОРОНЕ. ИАКО СУ У СРБИЈИ 
ИМАЛИ СРЕЂЕН ЖИВОТ И СИГУРНУ ЕГЗИСТЕНЦИЈУ, ЉУБАВ И ОД ЛУЧНОСТ ПРЕВЛАДАЛИ СУ СТРАХ ОД НЕИЗВЕСНОСТИ И 
РИЗИКА У КОЈИ СЕ УПУШТАЈУ. ДАНАС ИМАЈУ СВОЈУ РАДИОНИЦУ ШИВЕЊА, ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА И МИР КАКВОМ СУ ОДУВЕК 
ТЕЖИЛИ

БЕЗ ЉУБАВИ И ЖРТВЕ НЕМА НИ УСПЕХА
Баш у време када је читав свет био спутан 

мерама наметнутим због појаве вируса, 
бројним ограничењима, губљењем бројних 

слобода што је довело у питање опстанак и 
егзистенцију сваког „обичног“ човека, двоје 
младих људи из Цетине, Сања и Драган Бјелобрк, 
одлучили су да се отргну наметнутим оковима 
и да мир и срећу потраже тамо где се ипак 
„лакше дише”. На свакодневне приливе лоших 
вести путем свих доступних медија, свеопшти 
страх, епидемиолошке мере и правила које је 
тешко било испратити, услове функционисања 
који су свима били наметнути, нису могли да 
утичу, али узети властити живот у своје руке 
и њиме господарити једино је, каже Сања, 
што је било логично и што се морало учинити. 

Драган је извесно време већ проводио у 
Цетини, радећи око куће и сређујући папирологију, 
док је Сања са децом боравила у Србији. Када 
је најављено да ће границе бити затворене 
и да ће слобода кретања бити условљена и 
ограничена, најважније им је било да буду 
заједно. Тамо или овде, није било дилеме. 

- Одлука да живимо у селу била нам је 
обома ближа, и ту нисмо имали дилему. И нама 
и деци свакако је лепше, боље и здравије да 
живимо на селу, у природи, да се слободније 
крећемо али и да побегнемо од свакодневне 
гужве, трке, ужурбаног темпа, лоших вести и 
свега негативног што доноси живот у граду. 
Знали смо да вртић за децу није близу, да децу 
нема ко да нам чува, да нам нико неће понудити 

посао кад дођемо, да морамо одмах нешто да 
радимо како би имали од чега живети, да немамо 
афинитете ка томе да нам примарни извор 
прихода буде сточарство јер се тиме никада 
нисмо бавили, али нас то није поколебало. 
Били смо одлучни да останемо и опстанемо 
– присећа се Сања.    

Једина могућност која је у том тренутку 
била извесна јесте да раде нешто у својој 
кући, или од куће. Почетна замисао била је 
да увозе и продају постељину, завесе и сличне 
материјале који су у малој средини могли имати 

прођу. У кратком року информисали су се о 
читавом процесу увоза и продаје, и након савета 
искусних људи, трговаца из Пазара, Сарајева и 
других градова са којима су ступили у контакт, 
схватили су да нису довољно спремни за све 
могуће препреке са којима би се на том путу 
могли сусрести.  

- Људи су нас упутили у читав тај посао о 
којем ми готово ништа нисмо знали. Упозорили 
су нас да наручена роба често нема везе са оним 
што наручите па уместо памучних материјала 
стигну синтетички, полиестер и слично, углавном 
нешто што би нам направило више штете него 
користи. Одмах смо схватили да то ипак није 
за нас, и да је боље да уместо продаје готових 
производа ми сами шијемо оно што можемо 
понудити купцима. Ни ту нисмо имали било 
каквог ранијег искуства, али оне најосновније 
технике шивења као предзнање носила сам из 
куће - појашњава Сања прве кораке на путу 
ка остварењу жеља. 

РИЗИК УВЕК ПОСТОЈИ, АЛИ РИЗИК ЈЕ 
СВУДА

Сашити нешто на машину, исплести или 
извести, раније се није уврштавало у неку 
претерану способност или науку. То је, просто, 
свака жена у кући морала да зна. Захваљујући 
таквој врсти одгоја и васпитања, Сања која је 
рођена у Цетини са још четири сестре, основе 
шивења савладала је још у раном детињству, 
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иако се тиме никада није бавила. По струци 
ннжењер прехрамбене технологије одлучила 
је да буде кројачица и шнајдер. На програм 
о самозапошљавању аплицирала је три пута 
и била одбијена, али за жену која зна шта 
жели одустајање није било опција. Четврти 
пут пројект је прошао, а осигурана средства 
била су довољна за адаптацију и опремање 
простора у приземљу куће, набавку шиваћих 
машина и машине за вез на финим тканинама. 

- У нашем крају није било жена које би ми 
мало боље појасниле неке технике шивења, док 
сам машину за вез први пут видела тек када су 
нам је испоручили. Учила сам сама, мало преко 
интернета, мало уз савете једне жене која је 
већ у пензији, и тако, дан за даном. Муж се у 
међувремену запослио као комунални редар 
у општини, старија ћерка кренула је у школу у 
Врлику, док млађу свакодневно одвозимо тамо 
у вртић. Уз обавезе у кући највише времена 
проводим за машином. Ако не стигнем преко 
дана, користим време ноћу. Ништа неће и не 
може само, али уз пуно рада, труда и пре свега 
љубави и одлучности ништа није немогуће – 
тврди ова тридесетосмогодишња способна и 
амбициозна жена. 

Данас у том свом радном простору шије 
готово све што се од ње тражи, постељине, 
завесе, столњаке и настолњаке и настоји 
удовољити свакој муштерији јер то је, каже, 
најбоља реклама за посао који је у међувремену 
и сама јако заволела. 

- Људи најчешће траже неке нестандардне 
димензије постељина, нешто што не могу лако 
да нађу у продавницама. Дечије постељине које 
морају бити памучне и само од квалитетних 
материјала. Наменске завесе и стољњаке за 
опремање угоститељских објеката, али и везове 
на пешкирима, мајицама или неким рекламним 
материјалима. Колико се посветите послу и 

колико дате себе, толико ће вам се и вратити. 
Ризик увек постоји, али ризик је свуда, и тешко 
да можете кренути од нуле, а да у почетку не 
рачунате и на то да можда неће све ићи онако 
како сте замислили. Храброст и пожртвовање 
су потребни за све што желите, нарочито ако се 
одлучујете за живот у малој средини где нема 
много људи ни могућности које се у градовима 
подразумевају. Међутим, ако нешто свим срцем 
желите и одважите се на тај корак, пут ка 
успеху сигурно ће се отворити. Од тренутка 
када смо регистровали нашу занатску радњу 
до првих сашијених материјала за продају 
прошло је шест месеци, за то време ми смо 
учили, едуковали се сами о свему, плаћали 
трошкове, али то је неки след који се мора 
испратити  – каже Сања. 

БАВИТИ СЕ СОБОМ, А НЕ ДРУГИМА

Живот у Цетини у којој је тек четворо мале 
деце, дванаест радно способних људи и већина 
старијег становништва, где се већина људи бави 
сточарством, избор је који нису подржали чак 
и њихови најближи, али људи попут Сање и 
Драгана овде су видели предности које други 
нису умели да виде. 

- Које год место бирали за живот 
морате сагледати и његове предности 
и недостатке. Ако су недостаци то 
што већина мисли, онда морам 
рећи да су предности то што овде 
имате свој мир, што се више можете 
фокусирати на своју породицу, посао, 
оно што би требало да нам је свима 
приоритет, да се више бавимо собом 
него другима, и да се удаљимо од 
информација и проблема на које ми 
не можемо утицати, јер време може 
да се искористи много квалитетније 

него што је то често случај када нам је све 
доступно. Просто, квалитет живота требао 
би да нам је важнији од квантитета оног што 
већина свакодневно конзумира – саветује Сања. 

Иако су у овом послу тек годину и по дана, 
планова и амбиција свакодневно је све више. 
Савладати писање пројеката, аплицирање на 
исте, тражење модела како запослити неке 
нове људе и проширити посао нешто је што 
им тек предстоји али, како каже Сања, и она и 
супруг заједно су у овоме, помоћ једно другоме 
и подршка у сваком послу, а циљ је остати 
и опстати тамо где је по мишљењу многих 
ипак најтеже. 

- Ми још увек немамо искуство у писању 
пројеката, па се супруг труди да сам учи и 
пише исте. Нисмо још стигли да се довољно 
информишемо коме и на који начин се обратити 
за помоћ, како би овај крај додатно оживели 
и пружили прилику неким новим људима да 
овде пронађу посао и поштедимо их, можда, 
почетне неизвесности коју смо ми имали. Жеља 
нам је да набавимо машину за штампање на 
мајицама, да неке овдашње мотиве пренесемо 
на тканине макар у виду сувенира. Та машина 
кошта око четрдесет хиљада куна и ми нисмо 
у могућности сада да је набавимо, а за кратко 
време би иста могла оправдати плату за једну 
особу. Свако лето овај крај посети велики број 
туриста, одлазе до извора Цетине, на Динару, 
обилазе храмове или неке од природних лепота 
којима овај крај обилује, а ми немамо ни један 
сувенир који би им могли понудити да понесу 
са собом. То је прилика за проширење посла 
и ми размишљамо у том правцу – одаје нам 
Сања само неке од планова Бјелобрка.  

А да то нису немогуће ствари или нешто 
што нема перспективу може да посведочи свако 
ко је, макар једном, прошао долином Цетине 
на путу до најлепшег природног извора који 
је годинама уназад највећа атракција међу 
туристима. Бјелобрци су пример да може, више 
и боље него до сада. Из разговора сазнајемо да 
их за савет и помоћ питају још неки који би да 
крену њиховим стопама, а управо такви људи 
овом пустом крају највише требају. 

Васка РАДУЛОВИЋ 



12 14. 12. 2022. / ИЗВОР 308РЕПОРТАЖА

ТОДОР НОНКОВИЋ У СЕПТЕМБРУ ЈЕ ЗАГАЗИО У СТО ПРВУ ГОДИНУ. У КНИНСКОМ КРАЈУ МАЛО КО ДА НИЈЕ ЧУО ЗА ОВОГ 
СТОГОДИШЊАКА КОЈИ, УЗ ТО ШТО ЈЕ ДОБРОГ ЗДРАВЉА И ВЕДРОГ ДУХА, И ДАНАС САМ ОБАВЉА ВЕЋИНУ ПОСЛОВА

СТО ГОДИНА МУДРОСТИ И ПРЕГАЛАШТВА
У книнском селу Жагровић, у засеоку 

Нонковићи, најстарији становник овога 
краја Тодор Нонковић, госте, родбину и 

пријатеље још дочекује као прави овдашњи 
домаћин. Иако је јесенас навршио сто година, 
штап му још не треба, на туђу помоћ се не 
ослања, а времена никад довољно да уради 
све што је наумио. Поред густерне за воду 
коју је сам ручно копао, кишном дану отео је 
тек толико да нам приповеда како се у овом 
крају некада живело. У родној му кући није 
било времена за доколичарење. 

- Било је сиротињски свуда. Није било 
зараде. Обрађивали смо сваки педаљ ове 
шкрте земљице, али је све то било мизерно. 
Ишли би људи лети привремено радити по 
Бачкој и Срему, нису бирали послове. Дођу 
кући неко време па онда опет назад. Ваљало 
је само прехранити чељад у кући. Нас је 
било петоро деце, три брата и две сестре, 
отац и мајка, и све смо радили од малих 
ногу. Држали смо краву и два вола, радили 
башту и виноград. Такав је тада био живот 
– укратко ће Тодор. 

Радило се око блага и земље, али је 
ваљало што пре пронаћи и неки сигурнији 
посао, зарадити за кору круха. Динар је динар, 
каже Тоде, а од мушке деце се очекивало да 
што пре нађу посао који ће их, уз онај који 
их сачека кући, ипак отргнути од глади и 
сиромаштва. 

- Са шеснаест година сам отишао у Голубић, 
на унску пругу, заједно са још пар момака 
да тражим посао. Сачекају нас тамо тројица 
браће Личана и питају што смо дошли. Казали 

смо им како хоћемо да радимо, да нам треба 
посао. Тад нам је један од њих рекао како 
смо ми још млади за посао. Али нама је таква 
врста, сорта нам је таква, ми смо навикли да 
радимо, кажем му ја. Он се само насмеје, 
слегне раменима и каже хајте радити, радите. 
То ми је био први посао – присећа се Тоде. 

„СИРОТИЊА ЈЕ УВЕК СТРАДАЛА” 

Најбоље године Тодоровог момачког 
живота, обележиле су најгоре ратне године.
Тек што је мало „стао на ноге” почео је Други 
светски рат. Сиромаштво, глад, лутање  и 
преживљавње из тог периода, из сећања 
нису избрисале ни све долазеће деценије.

-Ти дани ми из главе никада нису изашли. 
И умрећу а то нећу заборавити. Ишли смо 
преко Лике пешке. Свуда пустош, запаљено, 
немаш се где ни сакрити. Други месец, цича 
зима, ми у селу Бунић, киша и снег а ја у 
оним шлапама, трикама како их ми зовемо, 
газим кроз воду до колена. Шћућуриш се и 
стојиш под ведрим небом. Страдања свуда, 
кукњава, јад и сиромаштво. Народ је био 
гладан. Сиротиња је увек страдала. Не може 
се то ни поредити са овим данас. То су ти 
биле муке љуте – прича Тоде.  

Онај ко је преживео, каже Тодор, морао 
се мучити али и гледати напред. Тако му је 
било и самом. Поносан је данас на сваки дан 
свог радног века, али и све оно што је мимо 
пензије стицао, фамилију, кућу и окућницу, 
јер за све то му снаге и љубави никада није 
мањкало. 

- Ишао сам да радим у једно село у близини 
Винковаца, и то ми је у животу било најтеже. 
Три хиљаде комада црепова правио сам од 
блата. Као што жена меси крух, тако сам и ја 
оно блато. Два пута сам сезонски ишао тамо, 
лети, преко једног пословође из Имотског. 
Трећи пут кад ме је звао да идем рекао 
сам му да нећу више тамо макар морао и 
просити. Није исто кад ти радиш цео дан 
па дођеш својој кући, фамилији, и кад си 
далеко од њих. После сам се запослио на 
железници у Книну и ту сам провео најбоље 
године живота, 43 године, 11 месеци и 20 
дана радног стажа, толико сам био запослен. 
Кад завршим посао, изађем из ноћне смене, 
кући ме опет чека посао и онда читав дан 
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радим као да сам протеклу ноћ преспавао. 
Заједно са супругом тако сам отхранио и 
одшколовао двоје деце, обрађивао имање 
и дограђивао кућу – присећа се Тоде својих, 
како често истиче, најтежих али и најбољих 
година живота. 

Онда је опет дошао рат. Оставио је све 
стечено и са супругом завршио код деце 
у Србији. Није му, каже, код њих ништа 
недостајало, али није могао без своје куће 
и свог Жагровића. Пре двадесет година, у више 
него зрелој животној доби, вратио се кући и 
кренуо све из почетка. Засадио је тада нови 
виноград, нову одрину да му хлад пред кућом 
пружа, раскрчио земљу зараслу у коров и 
посадио воћњак. Љубав пема очевини пренео 
је и на сина, уз чију помоћ је изградио и нову 
конобу данас пуну бачви вина, преуредио 
старе објекте за смештај нових генерација 
својих потомака. 

РАДИТИ ТРЕБА МНОГО, ЖИВЕТИ ПОШТЕНО

Како некада, готово исто и данас. Посла 
никад пуно и времена увек мало. Недавно је 
тако обрао виноград који је по повратку кући 
засадио, окопао на десетине стабала воћака, 
засадио јесењи лук који је већ изникао, мало 
блитве и салате да има кад затреба. Ни дрво 
исцепати и потпалу за ватру спремити није 
му страно ни тешко, а како би било кад се 
још и на трешњу без помоћи стигне попети. 
Кад смо га питали зашто се и како у стотој 
години пењао на трешњу као да је остао 
затечен, јер одговор на то за њега је био 
више него логичан. 

- Морао сам скинути оне гране што иду у 
висину, да се стабло грана доле ниже. Лакше је 
брати са земље, да се деца не морају пењати 
- једноставно објашњава јер је, чини се, он 
томе ипак вештији. 

И димњак је сам до недавно чистио пењући 
се на кров али сада је, каже, то ипак ризично, 
па ће неко од његових кад дође. Копати и 
ђубриво возити око воћака, засадити и копати 
башту, привести дрва кући и раскрчити што 
треба, не сматра послом него задовољством. 
Тако је, каже, навикао, и још увек „једва 
чека да осване леп дан како би могао нешто 
корисно да уради”.  Рецепт за дуговечност ни 
сам не зна, али зна шта би саветовао свакоме 
ко га за то пита. Радити треба много, живети 
поштено и увек за собом часно затворити 
врата, саветује Тоде. 

-Увек треба поћи прво од себе. Оно што 
не би желео теби неко да ради, немој ни ти 
њему. Треба бити частан и поштен, да нико за 
тобом не може прстом показати и рећи да си 
неком наудио, урадио како не ваља. Све се то 
врати, овако или онако, како радиш другима. 
Треба радити док човек може, ништа само не 
долази. И треба бити умерен у свему. Млади 
данас воле попити, ракија по ракија, или која 

чаша вина, а то је зло које само уништава 
човека. Ништа то добро не доноси. Нисам ја 
против да се некад попије чаша, али не ваља 
да то пређе у навику. Најважније је, ипак, да 
се трудиш да се не огрешиш о некога – мудро 
саветује Тоде.

САМОЋА ЈЕ ГОРА ОД СВЕГА

Не зна младост шта је старост, каже нам, 
и да ништа није тешко човеку, ни ратови ни 
кризе, ни сиромаштво и глад, колико самоћа 
у старости. Иако је остао без супруге за којом 
и данас жали, син Ђоко често му дође из 
Београда. Заједно, кажу, раде и граде.  Долази 
и ћерка, унучад, праунучад и чукунунучад 
која су се у међувремену изродила, а сви они 
су најбољи показатељ да у сто првој години 
каже како се „имао рашта и родити”.

- Фамилија је најважнија. Остао сам без 
супруге ево већ десет година има, али син 
Ђоко ми је сад често ту, долазе и деца кад 
год могу. Самоћа је најгора, тежа од сваког 
посла. Ја још све могу без ичије помоћи, 
иако сам загазио у сто прву, али ми је тешко 
и необично кад син оде. Онда немаш са ким 
проговорити, ручати, а то ти је као да ниси 
жив. Кад је сам човек нигде не припада, као 
да није човек – закључује Тоде.

И могли смо тако још много тога чути и 
научити од овог стогодишњака, само да се 
зубато сунце још неко време задржало над 
Тодином оградом. Али зимски дан брзо прође, 
баш као и живот што каже Тоде, па времена 
никад довољно за све што би човек хтео. 
Чврстим стиском руке, осмехом и најбољим 
жељама испратио нас је наш чика Тоде све 
до капије, а ми смо му пожелели да поживи 
још годину коју, у добром здрављу и са истим 
ведрим духом, какав се данас ретко среће.

Васка РАДУЛОВИЋ
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У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У ВУКОВАРУ 7. ДЕЦЕМБРА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ИСТОРИЧАРА ВЕЉКА МАКСИЋА ПОД 
НАЗИВОМ „ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШЕСТ РОК ПЕСАМА” 

ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ СФРЈ ОПИСАНЕ КРОЗ РОК МУЗИКУ

Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија је и данас, више од 30 година 
након распада непресушна тема за 

изучавање. Млади желе да чују какав је тада 
био живот, а стари да се присете, за њих, неких 
лепших и срећнијих времена. Тема предавања 
у вуковарском Српском културном центру била 
је „Историја Југославије у шест рок песама“. 
Својим вокалом и гитаром одабране песме које 
су наговестиле каснију судбину бивше државе 
дочарао је Славко Бубало, а историчар Вељко 
Максић појаснио је околности под којима су 
настале.

- Прошлост Југославије је тема која и данас 
изазива контроверзе, на крају крајева, та држава 
није ни тако давно постојала, сви који су живели 
у њој имају одређене емоције, али чињеница 
је да се њој приступа на традиционалан начин, 
штуро, не узимају се разни сегменти кроз које 
би се на неки бољи начин могла та прошлост 
протумачити. Кад сам предавао историју у школи 
дошао сам на идеју да мало другачије представим 
прошлост социјалистичке Југославије па сам се 
сетио да ми, на неки начин, може послужити и 
југословенска рок сцена која је делом и сама 
историја Југославије, а у другом делу је добро 
описала и критиковала друштво па је између 
редова написала оно што не ваља, што нигде 
није можда ни било записано – појаснио је 
Вељко Максић одабир теме.

Млађе генерације данас не знају много 
тога о Југославији, а тешко им је објаснити и 
значај одређених обичаја и манифестација.

- Тешко је објаснити да се трчала штафета и 
зашто се трчала? На крају крајева, историчари 
морају бити довољно маштовити да би могли 
истраживати прошлост, буквално морају отићи у 
ту прошлост да би нешто разумели. То код деце 
треба придобити вештином и идејама. Проблем 
је што се они подсмевају на приче о Југославији, 
али кад нађете разлог да их заинтересујете, и 
они почињу другачије да размишљају – прича 
Максић. 

ПОСЛЕДЊИ ОВОГОДИШЊИ ДОГАЂАЈ У 
ОКВИРУ ПРОГРАМА „СКЦ СРЕДОМ”

Појаснио је наш саговорник и зашто данас 
постоје људи који толико жале за постојањем 
Југославије и који би се веома радо вратили 
назад у то доба.

-  О н и  ко ј и 
с у  п р о ж и в е л и 
Југославију, имају 
ваљда усађено у 
делу мозга, сећање 
на златно доба. 
Уопштено говорећи, у 
историји људи имају 
потребу да помињу 
неко златно доба, 
са хришћанског 
стајалишта то је 
рај, златно доба из 
којег смо испали. 
Кад говоримо о 

средњовековној Србији на пример, то је било 
време цара Душана. Генерације које су провеле 
своју младост, а младост је нешто што посебно 
наглашавам, су вероватно о тој Југославији 
говорили као о свом златном добу. Ту нарочито 
мислим на оне који су своју младост проживели 
осамдесетих. Вероватно Југославија четрдесетих 
и педесетих година није била толико сјајна. 
Било је то време несташица, радних обавеза 
и градње државе која је разрушена ратом, али 
седамдесете и осамдесете су биле прилично 
угодне за живот, живео се тзв. југословенски 
сан – објашњава Максић разлоге постојања 
„југоносталгије”. 

Био је ово последњи овогодишњи догађај 
у оквиру програм „СКЦ средом”. Овогодишњи 
циклус започео је у фебруару, а нови циклус 
започеће идуће године.

- Програм „СКЦ средом” одржавамо у периоду 
зима/пролеће и јесен/зима када је најлакше 
заправо привући људе у затворен простор. Ово 
је био 10. програм, уједно и последњи у овом 
циклусу из простог разлога што долазе празници 
па онда и нама преостаје да се одморимо. У тих 
10 програма радили смо различите догађаје од 
промоција књига, предавања па до оваквих 
опуштенијих варијанти историјских приказа уз 
музичку пратњу што се публици веома свидело. 
Са новим циклусом крећемо вероватно већ 
средином јануара, а имамо сигурно договорен 
програм за Сретење – каже директор Српског 
културног центра Срђан Секулић. 

Славко Бубало је извео песме Рачунајте на 
нас групе Рани мраз, Гази опет чизма Атомског 
склоништа, Маљчики групе Идоли, Не ломите 
ми багрење Ђорђа Балашевића, Погледај дом 
свој анђеле Рибље Чорбе и Дан Републике 
Забрањеног пушења.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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ДРУШТВО ПЕРОЈСКИХ ЦРНОГОРАЦА ГОСТОВАЛО У БИЈЕЛОМ БРДУ

ПОВЕЗИВАЊЕ ИСТРЕ И ИСТОКА ХРВАТСКЕ

У организацији Српског културног друштва 
Просвјета пододбор Бијело Брдо и СКУД-а 
Јован Јовановић Змај такође из Бијелог 

Брда у суботу 19. новембра у Дому културе 
одржан је културно-уметнички програм. Друштво 
перојских Црногораца из Пероја било је гост 
ове манифестације. 

- Друштво перојских Црногораца основано 

је 2001. године. Имамо пет секција фолклорну, 
певачку, секцију за очување фолклорне баштине, 
спортску и духовну секцију. Све секције спојене су 
у једну с циљем очувања фолклора као комплетног 
живљења у Пероју. Иначе се представљамо са 
колима, фолклором и певачком секцијом. Вечерас 
ћемо се представити са „Зетским колом”, са 
сплетом црногорских кола „Поиграј, поскочи” 

и сплетом дечијих црногорских кола „Тита, 
Тита Лобода” – рекао је секретар Друштва 
перојских Црногораца Никола Шкоко. 

Домаћини истичу како гости из Истре нису 
први пут у њиховом селу, те да имају веома 
добро развијену сарадњу. СКУД Јован Јовановић 
Змај у Бијелом Брду делује преко 20 година и 
за циљ имају приказивање, неговање и чување 
културе и традиције Срба у овом месту. 

- Од 2000. до 2012. године имали смо доста 
запажених наступа и на Европској смотри 
фолклора српске дијаспоре и на Ђаковачким 
везовима. Те 2012. године смо и гостовали у 
Пероју и започели ову сарадњу. СКУД Јован 
Јовановић Змај имао је пет до шест секција, 
а од 2003. до 2006. године и драмску секцију. 
Тренутно имамо само две млађе групе, млађу и 
старију дечију групу фолклора и певачку мушку 
групу која је заживела 2015/2016. године, 
која покушава да опстане, они нам се такође 
представљају вечерас – каже  председник 
домаћег Српског културно-уметничког друштва 
Јован Јовановић Змај из Бијелог Брда Тихомир 
Секеруш. 

Маја МИЛАНОВИЋ

ПРЕДСТАВА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „СЕЛУ У ПОХОДЕ”

ПАЧЕТИНСКИ ГЛУМЦИ ИГРАЛИ У ЈАГОДЊАКУ
Након недавне успешне премијере на 

овогодишњем МЕСДАМ-у представу 
„Француско пруски рат“ Драмски 

ансамбл КУД-а „Бранко Радичевић" из 
Пачетина одржао је и у Јагодњаку. Представа 
је одржана у оквиру програма „Селу у 
походе“ финансираног од стране Савета 
за националне мањине Владе Републике 
Хрватске.

- Људи често забораве да је део српског 
фолклора и остала културна баштина, пре 
свега и позориште. Имали смо осећај да је 
Барања запостављена па смо одлучили да 
овај програм одржимо баш у Јагодњаку. 
Пачетински глумци су на врло занимљив 
начин представили политичка дешавања тога 
времена кроз живот две породице. Намера 
нам је да следеће године са манифестацијом 
„Селу у походе“ обилазимо места која су 
културно запостављена, у којима нека толико 
дешавања и да их на тај начин афирмишемо 
и доведемо у њихова села фолклор, да 
ли у смислу плеса, представа или нешто 
треће – изјавио је председник Одбора 
за културу и спорт ЗВО-а Вељко Максић. 

Да подсетимо, представу „Француско 
пруски рат“ написао је Коста Трифковић, 
а режисер је Цветин Аничић, човек који 

већ дугих 16 година успешно сарађује са 
Пачетинцима. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА РУСИНА РХ И ВЕЋА РУСИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ У 
ВУКОВАРУ ЈЕ 3. ДЕЦЕМБРА ПОСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА НАРОДНИХ НОШЊИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ 
ЖУПАНИЈЕ

ПРИКАЗАНО БОГАТСТВО НОШЊИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
На изложби женских народних ношњи 

националних мањина Вуковарско-сремске 
жупаније у центру града Вуковара у 

простору Велепромета, од 3. децембра сви 
грађани ће имати прилику да виде богатство, 
разноликост и културне различитости које 
повезују људе. Организатор ове изложбе је 
русинска национална мањина која жели да 
истакне како у овој жупанији не живи само 
већински народ него и бројне националне 
мањине које својом различитошћу доприносе 
богатству сваког друштва.

– Сваке године све више људи посећује 
ову изложбу, грађани су одушевљени и имамо 
велику подршку. Надам се да ће то прерасти у 
још већу менифестацију, јер за следећу годину 
планирамо имати изложене и мушке ношње 
које ћемо онда слагати по паровима. За ову 
прилику смо припремили русинску народну 
ношњу која се састоји од сукње и сомота, 
свилене блузе, две подсукње, као и капице која 
се назива фићула. Додан је још и пешкир који 
је новијег датума. Ношња се појавила после 
Другог светског рата, а пешкир је део свадбеног 
обичаја када се млада удавала и младожења 
женио – изјавио је у име организатора секретар 
Савеза Русина Звонко Костелник.

На изложби су представљене женске народне 
ношње бошњачке, мађарске, словачке, српске, 
русинске, албанске, немачке и украјинске 
националне мањине.

– Мислим да је јако добро да се људи 
од малих ногу упознају са различитостима, 
како би били толерантнији, да би развијали 
демократски дух и да би развијали свест о 
потреби прихватања нечега што је различито. 
Вуковарско-сремска жупанија је у том смислу 
један добар пример, тачно је да на подручју 
наше жупаније живе бројни представници 

националних мањина, имамо пет жупанијских 
већа и три представника националних 
мањина што заиста није мали број. Видимо 
да данас на овој трећој, можемо сада већ рећи 
традиционалној изложби имамо изложене 
женске народне ношње свих националних 
мањина које делују на подручју наше жупаније. 
Драго ми је да се сви радо одазивају на ову 
манифестацију јер су народне ношње заправо 
један од показатеља националног идентитета 
једног народа и нешто што се веже за његову 
историју и прошлост – рекао је заменик жупана 
Вуковарско-сремске жупаније Срђан Јеремић.

Ова добра сарадња националних мањина 
јесте од великог значаја јер се демократија 
једног друштва управо и базира на међусобном 
повезивању и упознавању разноликости међу 
народима. Овом приликом, дожупан Јеремић 
осврнуо се и на конференцију која је протеклог 

викенда одржана у Загребу 
поводом 20 година од 
доношења Уставног закона о 
правима националних мањина.

– Врло добро знате да су 
Србима и другим националним 
мањинама загарантована 
одређена места сходно 
њиховом броју и у Сабору 
РХ, градским и општинским 
већима, извршним телима 
градова, општина и жупанија. 
Међутим, многе ствари нису 
реализоване, похвалићу да 

смо направили искораке у домену културне 
аутономије и ту су стварно издвојена значајна 
средства када су у питању припадници 
националних мањина, али суштинска питања 
нису на адекватан начин решена као што 
је образовање, пренос оснивачких права, 
пропорционално запошљавање у државним 
и јавним службама такође, а и службена 
употреба језика и писма апсолутно није решена 
ни након 20 година. Рећи ћу слободно да и 
статус изборних институција конкретно Срба 
није на адекватан начин још увек решен. То 
значи да су пред нама још године тешке борбе 
за остваривање фундаменталних људских, 
грађанских и мањинских права, али то је наш 
задатак и мислим да све националне мањине 
ту заиста морају стајати заједнички јер само 
на такав начин можемо направити искораке 
у позитивном смеру– додаје Јеремић.

Ове године српску националну мањину 
са женском народном ношњом из источног 
Срема представило је Културно-уметничко 
друштво Бранислав Нушић из Борова.

– Ова ношња представља имућнију девојку. 
Има гуњ правог квалитета, посебно се истичу 
дукати и комплетна ношња представља 
шароликост, снагу и моћ јер девојке које је носе 
долазе из имућнијих породица – објашњава 
председник КУД-а Бранислав Нушић Радо Босић.

Изложба је отворена до 8. јануара наредне 
године тако да сви заинтересовани грађани 
имају прилику да је погледају.

 Маја МИЛАНОВИЋ
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ЗАВРШНОМ КОНФЕРЕНЦИЈОМ И МОНОДРАМОМ „ЛИНА, ОД КАМЕНА ТВРЂА” У ВУКОВАРУ ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ „ЖЕНЕ СА 
ИСТОКА 2” КОЈИ ЈЕ ПРОВОДИЛО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА НЕГОСЛАВЧАНКЕ

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЈЕ ОКУПИО ВИШЕ ОД 200 ЖЕНА
Пројекат „Жене са истока 2” који је провођен 

последњих шест месеци био је наставак 
истоименог пројекта из прве половине 

ове године, а замишљен је на начин да повеже 
и оснажи жене из српске заједнице које живе 
на подручју Вуковарско-сремске жупаније. 
Завршетак овог другог дела пројекта свечано 
је обележен 10. децембра у Српском дому 
у Вуковару, а салу је уз многобројне госте 
испунило и више од 200 жена које су учестовале 
у досадашњим активностима.   

- Сам пројекат је специфичан по томе што 
су нам се, поред Негославчанки које су носиоци 
пројекта, још укупно шест удружења жена у 
међувремену прикључило. Бавили смо се женама 
и потребама жена у руралним подручјима и у 
овом другом делу пројекта. Реч је о групи која 
је до сада била помало запостављена. Имали 
смо радионице и предавања о Милунки Савић и 
Милеви Марић Ајнштајн, креативне радионице, 
обележили смо Међународни дан жена са села, 
а у госте смо довели и сјајну Мирјану Бобић 
Мојсиловић. Мислим да смо имали изузетно 
занимљиве и квалитетне програме, а у прилог 
томе говори и чињеница да смо у све то укључили 
више од две стотине жена – каже председница 
Удружења жена Негославчанке Биљана Пејић. 

Поред поменутог удружења са седиштем 
у Негославцима у пројекат су биле укључене 
и Бановчанке из Бановаца, Златне руке из 
Маркушице, Јелица из Вуковара, Нура из Острова, 
СКД Просвјета из Борова и Чувари традиције 
барањских Срба из Белог Манастира чиме су 
у овај пројект укључене и жене из Барање, а 
не само из Вуковарско-сремске жупаније како 
је првобитно било замишљено. Пројекат је 
финансиран средствима Српског народног већа 
из Загреба, а на конференцији се присутинима 
обратила и саборска заступница СДСС-а и 

потпредседница СНВ-а Драгана Јецков која 
је истакла важност овог пројекта који окупља 
жене из руралних делова источне Хрватске те 
нагласила потребу да се са овим активностима 
настави и убудуће. 

- Примарни циљ је био да жене извучемо 
из летаргије те да се оне активније укључе у 
културни живот и дешавања у локалној заједници. 
Директан бенефит од пројекта имале су и 
локалне заједнице јер су саме активности које 
смо нудили биле веома квалитетне и посећене 
и сматрам да су оставиле некакав печат унутар 
тих заједница. Имамо бројна питања о томе 
хоћемо ли наставити са овим пројектом и ја се 
заиста надам да хоћемо – наглашава Биљана 
Пејић. 

МОНОДРАМА РАСПЛАКАЛА ПУБЛИКУ

Након кратког обраћања и подсећања на 
све оно што је током трајања пројекта „Жене са 
истока 2” урађено уследио је и главни програм 

вечери у Српском 
дому, а била је то 
представа под називом 
„Лина, од камена 
тврђа” у извођењу 
београдске глумице 
Весне Станковић . 
Реч је о монодрами 
на текст романа 
Јована Д. Петровића 
написан по истинитој 
причи ауторове бабе 
са подручја источне 
Србије.  

- И сама сам 

пореклом из тог краја Србије и читајући овај 
роман препознала сам то окружење и тај начин 
живота што ми је касније помогло приликом 
припреме улоге. Најпре сам се јако потресла 
када сам читала роман, а затим сам одлучила 
да ту жену треба да ставим у представу. Моја 
редитељка Ивана Леко и ја смо након тога 
заједнички одлучивале како да од тог романа 
направимо представу. Увек наглашавам да ово 
није исповест само једне жене него је реч о 
симболу, архетипу жене, мајке, страдалнице са 
Балкана у 20. веку. Овде су стално неки ратови 
и те жене стално испраћају мужеве и синове 
на фронтове и понекад се они не враћају па 
на њима остаје да одрже огњиште и исхране 
породице – каже о овој улози Весна Станковић. 

Тешка исповест Лине која кроз свој живот 
сахрањује мужеве и синове до суза је довела 
бројну публику у Српском дому. Глумицу Весну 
Станковић овдашња публика је упознала пре 
неколико година када је на овим просторима 
изводила такође монодраму о Милунки Савић.

- И Лина и Милинука су хероине само што је 
Милунка узела пушку у руке отишла у рат и то 
направила по мушком принципу. Њен животни 
мото је „бори се”, а Лина је остала код куће да 
прехрани своју породицу и децу, да извуче све 
сама без мушке главе. Њен мото је онај женски, 
а то је „издржи”. О њеном карактеру најбоље 
говори последња реченица коју изговара свом 
унуку, а која је и последња у роману и представи. 
Она гласи: „ Све ово што сам ја проживела у 
животу и што сам препатила, можда је и за то 
нешто добро јер ја сам увидела и схватила да 
је на овом свету најтврђи камен, а од камена 
тврђи је само човек” – истиче Весна Станковић.

Никола МИЛОЈЕВИЋ

Пројекат окончан представом „Лина, од камена тврђа” глумице Весне Станковић
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ИГРОМ И ПЕСМОМ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ СРБА
МОСТОВИ ПРИЈАТЕЉСТВА ВУКОВАРСКЕ СЛОГЕ

Традиционална манифестација 
„Мостови пријатељства” одржана је 
у организацији културно-уметничког 

друштва „Слога” из Вуковара. 
На програму који је одржан у Хрватском 

дому у Вуковару домаћини су се представили 
са своје три фолклорне групе, а поред њих 
као гости наступила су још два друштва.

- Мостови пријатељства су круна свега 
онога што смо током године радили и 
приказ свега тога, односно нашег рада. 
Овај програм траје дуго, двадесетак година, 
а све наше секције се у том програму 
представљају тако да су се вечерас 
представили најмлађа група, затим нешто 
старија као и ветеранска, потом и вокални 
солиста Милисав Петковић са оркестром. На 
програму су се представили и наши гости из 
Ансамбла народних игара СКД Просвјете из 
Вуковара и Центар традиционалне културе 
и уметности „Коста Абрашевић” из Бачке 
Паланке – истакао је председник КУД-а 
„Слога” из Вуковара Бранислав Бијелић. 

Све фолклорне групе наступиле су 
са две кореографије, а посебну пажњу 
изазвали су они најмлађи од којих неки 
и по први пут излазе на сцену.

- Ово је наш редован програм којег 
финансирамо средствима Града Вуковара. 
Сваке године све секције се труде да 
направе нешто ново и другачије, да 
можда и на тај начин привучемо неке 
нове чланове као што смо пре неколико 

година основали ветеранску групу када су 
нам се прикључиле жене које никада нису 
ни играле фолклор, али имале су жељу 
да то науче и данас изводе кореографију 
„Кордун” која је веома захтевна, а они су 
то одрадили фантастично – наглашава 
Бијелић. 

Центар традиционалне културе и 
уметности „Коста Абрашевић” из Бачке 
Паланке основан је 1970. године и већ 
више од пола века негује песму и игру 
из различитих српских крајева.  

- Вечерас смо се представили играма 
из Бачке у првој кореографији, док смо 
за другу оставили игре из Горње Пчиње. 
Наше друштво већ је наступало на овим 
просторима, али ова група до сада није 
имала ту прилику – каже уметнички 
руководилац првог ансамбла Центра 
традиционалне културе и уметности 
„Коста Абрашевић” из Бачке Паланке 
Светлана Радановић.

Поред игре и песме на сцени Хрватског 
дома доминирале су и лепе српске народне 
ношње које су на себи имали учесници 
ове манифестације.

- Бачка ношња је специфична за наш 
крај зато смо и одлучили да се представимо 
управо са њом. Оно што је карактерише 
је свакако белина и прелепи везови на 
јелецима и прегачама. Ношња је поприлично 
скромна и ту доминира лепота девојке, 
њена фризура, цвеће и накит тако да је 
ово сигурно једна од најлепших ношњи 
са којима се представљамо на својим 
наступима – нагласила је Катарина Шкрбић 
чланица фолклорне групе Центра „Коста 
Абрашевић”. 

Сарадња вуковарске Слоге и Центра 
„Коста Абрашевић” из Бачке Паланке сеже 
још у ранији период из времена заједничке 
државе. Те везе одржавају се и данас на 
манифестацијама које организују ова два 
културна друштва.

Срђан СЕКУЛИЋ
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НАКОН ОСНИВАЊА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ОСЈЕЧКИ ПОДОДБОР СК Д ПРОСВЈЕТА УПУСТИО СЕ У НОВИ ПОДУХВАТ

ОСЈЕЧКИ ПОДОДБОР ПРОСВЈЕТЕ ОСНОВАО ТАМБУРАШКУ СЕКЦИЈУ
У жељи да обогати свој рад и културну 

понуду осјечки пододбор СКД „Просвјета” 
је у протеклом времену вредно радио на 

анимацији свога чланства у циљу оснивања 
тамбурашке секције. Труд се коначно исплатио па 
се 10. децембра у просторијама пододбора окупило 
петнаестак заинтересованих, углавном деце, 
љубитеља музике и тамбурице као инструмента. 
Помоћ у раду осјечки пододбор „Просвјете” добио 
је, од кога другог него од чланова Тамбурашке 
секције КУД-а „Бранислав Нушић” из Борова и 
Тамбурашког састава „Дунавске зоре” јер Борово 
је место у коме је овај инструмент стекао већ 
завидну афирмацију и, такорећи, има примат 
над свим осталим музичким инструментима.

- Ове године започели смо сарадњу са више 
удружења на простору Хрватске тако да смо поред 
Осијека имали прилику да посетимо и Пакрац и 
Ријеку. На тим дружењима дошли смо на идеју 
да покушамо да оснујемо дечији тамбурашки 
оркестар овде у Осијеку. У међувремену смо 
одржали и један мали концерт у просторијама 
осјечког пододбора и тако смо стигли и до 
одлуке да кренемо са пробама. На ово прво 
окупљање дошло је и неколико деце из Борова 
који су се дружили са децом из Осијека. То су 
деца различитих узраста, од основне па све до 
средње школе, а први час је прошао у лепој и 
угодној атмосфери – прича оснивач Тамбурашке 
секције КУД-а „Бранислав Нушић“ из Борова и 
оркестра „Дунавске зоре” Душан Латас који ће 
држати часове и Осјечанима.

Први час протекао је у упознавању са 
примом као инструментом, његовим деловима, 

карактеристикама, звуком и начином свирања, 
а потом су и деца одсвирала своје прве ноте на 
овом инструменту. 

- Осјечки пододбор је наручио и врло брзо 
ће и добити тамбурице. То ће то бити пре свега 
примови јер су они за почетак и довољни. Надам 
се да ћемо сви заједно направити једну нову 
секцију која ће обогатити рад пододбора у Осијеку. 
Планирано је да радимо два пута недељно с тим 
да ће један час бити одржан, да тако кажем, 
уживо у Осијеку, а други ћемо одржавати он-лајн, 
односно путем интернета пошто сада имамо и 
такве могућности, а до сада се такав рад већ 
показао као могућ и успешан – рекао је Латас.

Првим окупљањем као и показаним интересом 
деце задовољни су и у осјечком пододбору.

- Господин Латас је стручно, спретно искусно 
и стрпљиво увео децу у прве свирачке кораке 
на тамбурици. Уз видљиво занимање, деца 
су прилично вешто савладала прве кораке те 
показала интерес за свирање и певање у нашој 
Тамбурашкој секцији. Гости су нам одсвирали и 
отпевали неколико песама које су са занимањем 
попратили и наши будући тамбураши – рекао 
је након пробе председник осјечког пододбора 
Зденко Чикара.

Након одржане пробе дружење је настављено 
уз пицу и сокове а договорен је и темпо будућих 
часова. Након оснивања Ликовне секције у 
фебруару, ово је нови подухват пододбора за 
који се сви надају да ће бити успешан.

Славко БУБАЛО

ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ ЕТНО МУЗИКЕ У ТЕЊИ

ЕТНО ГРУПА ИСКОН НАСТУПИЛА У ТЕЊИ
У организацији Српског демократског форума 

у Тењи је 9. децембра одржан концерт 
етно и извроне музике пред више од 120 

посетилаца. Публика окупљена у Хрватском 
дому имала је прилику да два и по сата ужива 
у етно мелодијама и песми, а звезде вечери 
свакако су били чланови Етно групе Искон из 
Суботице. Гостима је ово био први наступ икада 
у Хрватској, а већ сутрадан су наступили и у 
Славонском Броду на затварању Дана српске 
културе. Поред њих у Тењи су наступили и дуо 
из Барање Милан и Хранислава, Етно група 
Ђурђевак из Боботе те солисткиња Катарина 
Лукић из Борова. 

- Људи су презадовољни концертом и 
похвалили су чињеницу да се коначно нешто 

догодило и у Тењи што је нама и био циљ 
приликом организације овог концерта. Тамо 
нема пуно културних догађаја или ако их има, 
не привлаче толико пажњу. Наш циљ је био да 
обогатимо културну мапу овог 
дела Хрватске када је у питању 
српска заједница и надам се да смо 
у томе и успели – каже извршни 
директор СДФ-а Јован Влаовић. 

Била је ово уједно и четврта 
недеља културе коју је СДФ 
организовао на истоку Хрватске 
након што је у претходним 
месецима организован наступ 
стенд ап комедије у Борову, кино 
на отвореном у Негославцима 

те представљање часописа Нада којег издаје 
ова српска организација, а чија је промоција 
одржана у Кнежевим Виноградима.  

Н.М.
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НОГОМЕТ /ФУДБАЛ КАО ПРВИ ФАКТОР ПОМИРЕЊА (2)

ПЕРИОД ПРИВИКАВАЊА НА НОВУ СИТУАЦИЈУ
Одмах након реинтеграције и успостављања хрватске управе на подручју некадашње Крајине, 
односно Сремско-барањске области, покрећу се и фудбалске лиге и на овој територији, у које се 
укључују и српски клубови који ће све до средине 1998. године играти своје лиге.

Иако је Ердутски споразум потписан у 
новембру 1995. године процес мирне 
реинтеграције текао је неколико година, 

а званично је завршен 15. јануара 1998. године 
када Хрватска преузима све надлежнопсти 
над некадашњом Сремско-барањском области.  

У том периоду на поменутом простору 
активне су фудбалске лиге у којима учествује 
велики број клубова, рангираних у неколико 
лига и два такмичења, лигашком и куп 
такмичењу. Ова надметања одигравају се све 
до средине 1998. године када тадашњу Прву 
лигу Сремско-барањске области убедљиво 
осваја БСК из Бијелог Брда, док је куп освојио 
Синђелић из Трпиње који ће на градском 
стадиону у Вуковару у финалној утакмици 
победити фаворизовани БСК након бољег 
извођења једанаестераца. 

По завршеним политичким процесима 

долази до развоја процеса и сарадње 
и у другим сегментима друштва па 
тако и у фудбалу. 

- Променом Статута ХНС-а, до 
1998. године унутар Вуковарско-
сремског Жупанијског савеза није 
било ни једно средиште. Ми смо у 
Вуковару након повратка одлучили 
да формирамо средиште, међутим ни 
један клуб није био формиран у складу 
са Законом о спорту. У договору са 
ХНС-ом направили смо модел по којем 
средиште оснивају јединице локалне 
самоуправе. Ми смо у марту 1998. 
године одржали оснивачку скупштину 
и тада смо одлучили да, рецимо, 
представник општине Борово буде 
у Извршном одбору, а представник 
општине Негославци у Надзорном 
одбору. Тада се уједно кренуло и у 
реинтеграцију свих клубова како би се 
од јесени 1998. године они укључили 
у такмичења – истиче председник 
Ногометног средишта Вуковар и 
један од актера реинтеграције у 
фудбалу Златко Вранчић.  

Одвијају се многобројни састанци 
између некадашњих спортских 
пријатеља, људи који су до пре само 
неколико година заједнички водили 
фудбалски савез и фудбалске клубове.

- Што се тиче односа између 
клубова ту није било никаквих проблема 
сви ти састанци су били коректни, а на крају 
крајева сви ми смо се дуго познавали. Било је 
одређених жеља да клубови из српских места 
имају своју лигу. Ми смо сматрали да то није 
добра идеја јер ако се иде у реинтеграцију 
онда се сви требаји и реинтегрисати јер 
кад-тад је до тих заједничких такмичења 
морало доћи – наглашава Вранчић.

СРПСКА ИСКУСТВА

Након бројних састанака и коначног 
договора покренута су и лигашка такмичења 
и већа је бојазан била како ће то изгледати 
на терену и око њега. 

- У периоду мирне ренитеграције радио сам 
као наставник у Основној школи у Мирковцима 
и као такав био сам позван да будем тренер 

сениорске екипе Хајдук Мирка из Мирковаца. 
Била је то једна добра екипа и клуб са лепом 
традицијом. На прву првенствену утакмицу 
по реинтеграцији са стрепњом смо ишли у 
Нове Микановце. Били смо под полицијском 
пратњом и сви аутомобили морали су да 
се помере са стране. На самом стадиону 
било је тридесетак специјалаца, а гледалаца 
толико да их тамо вероватно више никада 
није било у том броју. У једном моменту 
када смо дали гол наш играч подигао је три 
прста и то је изазвало многе проблеме, али 
навијачи су спречени да направе неки већи 
инцидент. На крају смо ту утакмицу изгубили 
и тих година било је готово правило да смо 
на гостовањима против хрватских тимова 
морали да изгубимо утакмицу. Слично је било 
и на утакмицама Вутекс-Слоге где сам играо, 
али колико се сећам никада није било неких 
већих проблема и инцидената, не рачунајући 
погрдна скандирања – напомиње садашњи 
спортски директор Вутекс-Слоге из Вуковара 
Ђорђе Лукић.   

Занимљиво је било на подручју бивше 
вуковарске општине где је заправо било 
највише српских клубова, од којих су неки 
захваљујући ранијем статусу добили право 
да већ од прве сезоне играју у највишем 
рангу жупанијског такмичења.

- По реинтеграцији трпињски Синђелић 
је укључен у Прву Вуковарско-сремску 
жупанијску лигу. Прву утакмицу играли смо 
против Негославаца на свом терену и њих смо 
победили 12:2. Друго коло играли смо опет 
на свом терену, овај пут против хрватског 
клуба из Роковаца. Пре утакмице су на терен 
дошли специјалци са псима, деминерима 
који су обилазили терен да не би било кавих 
подметања и већих проблема. Прву утакмицу 
у неком хрватском месту након рата одиграли 
смо у Комлетинцима и ту заиста није било 
никаквих проблема, осим оних повика из 
публике. Иначе, што се тиче самих клубова ту 
проблема није никада било, међутим што се 
тиче публике ту би могли књигу да напишемо, 
а то траје и до данас. Тих година имали смо 
добру екипу која се у две сезоне борила за 
сам врх што је у то време осталима сметало и 
покушавали су да нас зауставе на све могуће 
начине и ту пре свега мислим на судијске 
крађе. Што се тиче званичних фудбалских 
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органа како вуковарског средишта тако и 
жупанијског савеза никада није било лоших 
ствари. Највећи пропуст био је када смо 2000. 
освојили друго место и пошто првак није хтео 
да иде у виши ранг, нас нико није ништа питао, 
него је у виши ранг отишла трећепласирана 
екипа Граничара из Жупање, а ми смо остали 
у тој лиги – истакао је некадашњи играч 
Синђелића и његов дугогодишњи председник 
и члан управе Слободан Кнежевић Бобе који 
од свих инцидената из тог периода ставља 
акценат на онај који се десио у Вођинцима.  

- Највећи инцидент десио се у Вођинцима 
када је дошло до масовне туче. Имали смо 
добру екипу и повели смо са 2:0, међутим судија 
за њих свира два пенала и они изједначују. 
У задњој минути наш играч узима лопту и 
иде у контранапад и доживљава старт као 
Сулејмани и Шимунић на утакмици Србије и 
Хрватске, можда чак и гори. Судија уместо 
црвеног картона свира крај утакмице и наши 
се играчи загрле и у глас викну Синђелић. То 
изазива лавину међу публиком која улази на 
терен и напада наше играче који су се некако 
пробили до свлачионице уз многобројне 
ударце. Тада нас је из Вођинаца испратила 
полиција. Врхунац је да су након те утакмице 
наша три играча кажњена, њихов ни један 
– закључује Кнежевић. 

ХРВАТСКА ИСКУСТВА

Фудбал је у новијој хрватској историји 
значајан национални феномен, са моментима 

пренаглашености тог феномена, поготово 
ако се тај феномен посматра са неког другог 
аспекта који нема везе са спортом. Тај 
феномен прелива се и на локални фудбал, а 
након повратка Хрвата у Вуковар, активира 
се и ХНК Вуковар `91 који ће 1999. године 
освојити прво место у Другој лиги и од 
следеће сезоне заиграти у најелитнијем 
хрватском фудбалском такмичењу. Тих 
повратничких година у град долази и 
неколико тада добрих и значајних играча 
који ће заиграти у дресовима Вуковара 91. 

- У Вуковар сам се вратио 1998. године 
и нас седам Вуковараца је 
дошло да играмо за Вуковар 
`91 где смо остварили пласман 
у Прву лигу коју смо, нажалост, 
играли само једну годину 
јер смо испали изгубивши 
задње коло од винковачке 
Цибалије. Тада сам преузео 
место тренера у Вуковару `91. У 
овом клубу као тренер освојио 
сам 17 трофеја, играли смо 
два пута квалификације за 
Прву лигу и два пута били 
прваци Друге лиге, вицепрваци 
државе са јуниорима, у купу 
смо ушли међу 16 најбољих 
– каже Ивица Радош Ћута, 
један од припадника оне сјајне 
генерације богдановачког 
Срема, касније Кроације, 
која је 1991. године остварила 
пласман у Међурепубличку 
лигу у којој, због рата, никада 
није ни заиграла. 

Радош се сећа и првих 
месеци проведених у Вуковару, 

првих утакмица са српским клубовима, 
немилих сцена и инцидената. 

- Када сам дошао у Вуковар играчи су 
били смештени у самачком хотелу у Борову 
насељу. Морам да признам да ми је тада 
било нелагодно јер је навече долазило 
до бацања петарди, плашења и те године 
када је Вуковар ушао у Прву лигу догодило 
се нешто што је био својеврсан окидач. 
Наиме, тада смо у наше јуниоре довели 
играча српске националности Данијела 
Поповића. Сећам се и других утакмица из 
тог времена између српских и хрватских 
клубова и где је било пуно ружних сцена. 
За Србе се не зна шта је било горе, да ли 
да прву утакмицу играју вани или да играју 
на свом терену. Те тензије су се понављале 
неколико година, на утакмицама је било 
обавезно обезбеђење. Када смо играли 
утакмицу са Вутекс-Слогом на њиховом 
терену, осигурање је било невероватно, а 
на стадиону је било више од хиљаду људи. 
Навијачи Срби су викали „Овчара, Овчара”, 
хрватски су псовали мајку четничку итд. 
За нас је тада играо Фатмир Вата, играч 
са Косова, а знамо какво је тих година 
стање било тамо и на њему су се српски 
навијачи посебно иживљавали. Када је дао 
гол кренуо је према њима и то је поново 
изазвало разне повике – сећа се Радош.  

Оваква нетрпељивост трајала је све 
до средине двехиљадитих година, када 
наступа нека нова генерација играча, али 
и када долази до одлива становништва па 
самим тим и квалитетних играча и када 
неке нове муке терају и једне и друге на 
међусобну сарадњу. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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СРПСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА”
 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАГРАДЕ

Позивамо све наше пододборе, појединце и институције да Главном одбору СКД “Просвјета”, упуте своје 
приједлоге за доделу годишњих награда и признања за 2022. годину.

Прједлози се примају до 31. децембра 2022. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАГРАДЕ

На темељу одлуке Главног одбора од 28. новембра 2022. године Српско културно друштво „Просвјета” 
расписало је јавни позив за предлагање кандидата за доделу годишњих награда и признања:

1. „Сава Мркаљ”: годишња награда за посебан допринос култури Срба у Хрватској. 

За награду равноправно конкуришу аутори свих видова културног стваралаштва и истакнути организатори 
културног живота нашег народа. Награђује се дело (књига, филм, представа, манифестација) из 2022. године, 
али и укупни допринос културном стваралаштву. Награда се састоји из уметничког рељефа са ликом Саве 
Мркаља, како га је замислио и створио Војин Бакић, и новчаног износа о којем одлучује Главни одбор.

2. „Десанка Ђорђевић”: годишња награда појединцу за заслуге у области аматерског стваралашва СКД 
„Просвјета”.

3. Златна значка: годишње признање које се додјељује у посебним приликама истакнутим члановима 
Друштва или заслужним појединцима ван редова наше заједнице који су задужили Друштво, доприносећи 
остварењу његових циљева.

4. Повеља СКД „Просвјета”: годишње признање које се додељује институцијама за допринос раду и 
развоју програма СКД „Просвјета”.

Овим путем позивамо све наше пододборе, појединце и институције да Главном одбору СКД „Просвјета” 
упуте своје предлоге за доделу годишњих награда и признања за 2022. годину. 

Да би предлог био разматран мора да садржи исцрпно образложење у којем је, поред осталог, предлагач 
дужан да укаже на досадашње јавне оцене рада предложеног аутора у српској и/или хрватској култури.

Годишње награде и признања СКД „Просвјета” биће свечано уручене добитницима на Дан Друштва, Св. 
Саву 27. јануара 2023. године.

Предлози се примају до 31. децембра 2022. године и могу да се доставе на e-mail: skdprosvjeta@
skdprosvjeta.com, а накнадно поштом на адресу: 

СКД „Просвјета”, 
Бериславићева 10, пп 739, 
10000 Загреб 
или предати у управи Друштва на адреси: 
Бериславићева 10, Загреб.

ГЛАВНИ ОДБОР СКД “ПРОСВЈЕТА”
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ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (16)

Слободан Алигрудић Алија (1934-1985)

Слободан Алигрудић рођен 
je 15. октобра 1934. годи-
не у Битољу који је тада 

припадао Вардарској Бановини 
Краљевине Југославије, а данас 
је део Северне Македоније.  
У Београд је дошао, како је 
сам говорио, из провинције и 
с чврстом одлуком да глума 
буде његов избор. Глуму је 
дипломирао на Факултету 
драмских уметности у Београду, 
у класи професора Јосипа 
Кулунџића.

Још као студент заиграо је 
у филму Шолаја (1955) Михајла 
Раденковића глумећи у њему 
скојевца муслиманске вере, и 
као да је то одлучило да свој пут 
усмери више ка филмском платну 
него ка позоришној сцени. И мада 
се театру није потпуно предао 
нити је на позоришним даскама 
остварио много улога, Алигрудић 
је, уз Зорана Радмиловића, Бату 
Стојковића, Слободана Перовића, 
Милутина Бутковића, Бору Тодоровића и Петра 
Краља, био један од најважнијих глумаца Атељеа 
212.

Остварио је незаборавне улоге у филмовима 
Љубавни случај или трагедија службенице ПТТ, 
Пуковниковица, Кад будем мртав и бео, Велики 
транспорт, Дечко који обећава, Вариола вера, 
Национална класа, Мирис пољског цвећа, Специјално 
васпитање, Жута, Сјећаш ли се Доли Бел и Отац 
на службеном путу. Памте се и серије у којима је 
глумио. Сиви дом, Камионџије, Вело мисто, Више 
од игре, Повратак отписаних, Цео живот за годину 
дана и многе друге. Глумио је и у забрањеном 
филму Живојина Павловића Заседа, једном од 
најдрастичнијих остварења тзв. „црног таласа”. 

Красила га је лежерна, природна глума којом 
је доприносио да и улоге осталих глумаца буду 
боље. За њега кажу како је небичном лакоћом 
спајао „лирско и драмско, хуморно и гротескно, 
свирепо и дирљиво, реторично и загрцнуто, 
фолклорно и велеградско”. Глумио је интуитивно 
и неусиљено. Критичари су га често поредили са 
Зораном Радмиловићем јер су, како су говорили, 

били сличних карактера, дружељубиви, духовити, 
осећајни, јогунасти, шармантни, цинични. Настојали 
су да лик који играју ослободе свега лажног, 
извештаченог и неуверљивог. 

У пролеће 1985. године одиграо је Андрију 
Гавриловића у Пекићевој Одбрани и последњим 
данима. У августу те исте године отишао је у 
Градац на море где је већ начет тешком болешћу 
проводио годишњи одмор. У предвечерје 13. 
августа Алија, како су Алигрудића звали, је умро 
не дочекавши свој 51. рођендан.

Сматра се да је улога оца у филму Емира 
Кустурице Сјећаш ли се Доли Бел (1981) једна 
од његових најуспешнијих остварења и да је 
њоме несумњиво допринео великом домаћем 
и међународном успеху тог дела. Кустуричин 
филм Отац на службеном путу освојио је Златну 
палму на филмском фестивалу у Кану, а у њему 
је Алигрудић глумио агента УДБЕ задуженог за 
политичко преваспитавање главног јунака. Од 
његових телевизијских улога најзапаженија је 
она полицијског инспектора у ТВ серији Више 
од игре.
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Следећи 309. број Извора излази у среду 28. децембра 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 23. децембра на РТРС плус у 16:30,

у суботу 24. децембра на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 26. децембра на РТВ 1 у 15:30

БЈЕЛОБРДЦИ НАЈБОЉИ ШАХИСТИ ЗВО-а
НАКОН ПАУЗЕ ОД НЕКОЛИКО ГОДИНА, ПОНОВО ПОКРЕНУТ ШАХОВСКИ КУП ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА, А НА ТУРНИРУ 
УЧЕСТВОВАЛО СЕДАМ ЕКИПА СА ПОДРУЧЈА ДЕЛОВАЊА ОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Шах полако враћа свој стари сјај. 
Великим маркетиншким потезима 
пење се на лествици популарности, 

а све је присутнији и у поп култури. Највише 
је популарности ове игре у последње време 
допринела позната мини-серија „Дамин 
гамбит“, а такође недавно је велику буру на 
друштвеним мрежама изазвала и фотографија 
познате фотографкиње Ени Лајбновиц која је 
за потребе кампање модног бренда Луј Витон 
реинкарнирала шаховски меч Норвежанина 
Магнуса Карлсена и Американца Хикаруа 
Накамура, али су у њеној верзији главне улоге 
преузели фудбалери Кристијано Роналдо и Лео 
Меси. Већ поменути Карлсен, иначе најбоље 
рангирани шахиста света, својим медијским 
наступима и друштвеним утицајем достиже 
славу какву су некад имали Боби Фишер, Гари 
Каспаров или Анатолиј Карпов.

Упоредо са јачањем популарности шаха 
у свету, поново се покреће и Куп Заједничког 
већа општина. Овде су се доказали локални 
шаховски зналци, а укупно је наступило седам 
екипа. Играло се шест кола, по систему „свако 
са сваким“.

- Ове године је ЗВО иницирао организацију 
овог турнира који је имао паузу од неколико 
година, али враћамо се на старе стазе јер некад 
је у организацији ове институције постојала 
и Лига. Ово је сад почетак и привикавање 

па ћемо видети како 
ћемо даље. Захваљујем 
се представницима 
Заједничког већа 
општина који су увидели 
да шах постоји на нашим 
теренима и треба да се 
ради на популаризацији 
и омасовљењу ове 
лепе игре. На турниру 
играју најбољи играчи 
са нашег подручја, уз 
неколико изузетака који 
нису могли да дођу, а 
то су углавном наша 
појачања из Србије. Још 
увек постоје клубови у 
којима се ентузијасти 
труде да их одрже на 
животу, међутим то су 

све старији људи, а млађих баш и нема. Нисмо 
у могућности да организујемо школе јер је то 
доста скупо, али се надамо да ћемо успети 
нешто да покренемо, тако да ће у догледно 
време можда и бити наследника – прича у 
име организатора играч Шаховског клуба 
Негославци Миодраг Мишановић.

ВАЖАН ЈЕ РАЗВОЈ МЛАДИХ ИГРАЧА

О важности овог турнира говори и то да је 
такмичаре и организаторе посетио председник 
Хрватског шаховског савеза Ивица Бркић 
који је обећао помоћ, посебно што се тиче 
развоја млађих играча.

- Ово спада у промоцију шаха у целој 
Хрватској и обиласка свих жупанија. Имам 
добре и позитивне утиске са ових посета. 
Мислим да се шах воли, да се игра и да је 
на добром нивоу. Ми ћемо као савез увек 
бити на диспозицији да сарађујемо и да неке 
ствари побољшамо уколико је могуће. Треба да 
сарађујемо и комуницирамо, а зато и постојимо 
као национални савез. Имамо план рада у којем 
се највише фокусирамо на развој младих. 
Основана је комисија за рад са младима која 
ради пуном паром и резултати су одлични. Ерик 
Голубовић из Ријеке је освојио треће место 
на Шампионату Европе за младе у Турској, а 
имамо и младе наде који тек долазе – тврди 

председник Хрватског шаховског савеза.
У екипној конкуренцији најбоље пласирана 

екипа била је из Бијелог Брда, друго место 
заузели су шахисти из Негославаца, док је 
трећа била Трпиња 1. На првој табли најбољи 
је био Драган Новаковић, на другој табли 
Миодраг Мишановић, на трећој Слободан 
Ристанић, док је на четвртој био најбољи 
Никола Маширевић. 

- Недостаје оваквих турнира, да се људи 
мало друже. Постоје локални ривалитети између 
клубова, то је у спортском духу. Ми у Шаховском 
клубу Трпиња имамо 40 регистрованих чланова, 
играмо с две екипе, а имамо и 34 полазника 
дечије шаховске школе. Једна смо од бројнијих 
екипа, а радимо много на развоју младих. 
Завршили смо други у Трећој хрватској лиги, 
доживели смо кикс у трећем колу, али нагодину 
се надамо бољем. Били смо и Друга лига, 
али сада играмо са домаћим играчима па 
нам је важно да напредујемо и да буде све 
масовније, а остварили смо и одличне резултате 
на Отвореном првенству Вуковарско-сремске 
жупаније у конкуренцији девојчица – наводи 
председник и играч Шаховског клуба Трпиња 
Никола Маширевић. 

Председник Заједничког већа општина 
Вуковар Дејан Дракулић победницима је 
поделио пехаре и захвалнице. Сви мечеви 
су били праћени будним оком искусних 
шаховских судија.

- Последњих неколико година сам судија, 
али понекад и играм. Судим домаћа првенства, 
гостујем у Негославцима, а судим у Пачетину, 
Маркушици и највише у Трпињи. Радим све 
волонтерски, а за овај турнир је јако добра 
ствар што је организован. Играо сам активно 
и кад је пре била лига ЗВО-а. Добар је одзив 
екипа, организација је одлична, играчи су 
расположени, сви се међусобно познају, нема 
свађе, нема ничега, играју из задовољства. 
Дружење нам је важније од резултата. Екипе 
су углавном подједнаке, чак пет се бори за 
титулу – оцењује турнир искусни играч и 
судија Јован Докмановић.

На овогодишњем шаховском Купу 
Заједничког већа општина наступиле су још 
и екипе ШК Слога Борово, ШК Борац Бобота, 
ШК Трпиња 2 и ШК Слога Пачетин.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ


