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ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ПОДЕЛИЛО ЛЕКТИРНУ ГРАЂУ ЗА ДЕЦУ И СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУ ЗА ВАСПИТАЧЕ, НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ

ШКОЛЕ И ВРТИЋИ БОГАТИЈИ ЗА НОВУ ЛИТЕРАТУРУ
Директори школа и водитељи наставе у 

којима се програм одвија на српском 
језику и ћириличном писму као и 

директори вртића у којима се деца образују 
на матерњем језику посетили су 16. децембра 
Заједничко веће општина. Повод посете било 
је преузимање лектирне грађе за основне и 
средње школе и стручне литературе васпитачима 
и професорима које је за њих обезбедила ова 
српска институција. 

- Овај пут успели смо да обезбедимо лектирну 
грађу за основне и средње школе и за вртиће 
и део стручне литературе за васпитаче. Овом 
донацијом све школе и вртићи ће имати заиста 
употпуњену лектирну грађу и најновија дела 
и све је то наравно у складу са наставним 
програмом. Донацију је добило свих 16 школа 
у којима постоји модел А и сви вртићи који 
имају модел А васпитања, односно вртићи чији 
су оснивачи општине – рекао је председник 
Заједничког већа општина Дејан Дракулић. 

Вртићи и школе су доставили потребне 

лектирне грађе и материјале 
те је на основу тога наба-
вљено све што је неопходно. 
Укупан износ донације 
је 110.000 куна које је 
Заједничко веће општина 
осигурало у сарадњи са 
Уредом за људска права те 
напомињу како ће и даље 
настојати да побољшавају 
услове рада и образовање 
најмлађих. 

- Надамо се да ћемо у 
наредној години, можда на 
други начин, набавити опет ако нешто буде 
фалило од материјала или дидактичке опреме 
нашим институцијама како би им обезбедили 
што боље и квалитетније услове за рад. Оваква 
улагања су од изузетне важности јер на тај 
начин деца имају једнаку прилику и шансу да 
се квалитетније образују, али и васпитачима, 
наставницима и професорима је лакше да 

раде са децом када имају више средстава за 
рад – додаје Дракулић. 

Такође напомињу како су у сарадњи са 
Издавачко-књижарским предузећем Богуновић 
већ наручене додатне књиге за средњу школу 
од различитих издавача те ће ускоро, када 
стигну, такође бити подељене школама и                  
професорима.                       Маја МИЛАНОВИЋ 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗВО-а

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ЛАКШЕ СТУДЕНТСКЕ ДАНЕ

Укупно је на овоме конкурсу за доделу једнократне 
новчане помоћи прошло 130 студената који 
су испунили тражене услове, а сваки од њих 

добиће по 4.000 куна једнократне новчане помоћи 
за академску 2022/2023. годину.

– Ово је заиста леп износ обезбеђен средствима 
Канцеларије за људска права и захваљујући ангажману 
саборских заступника СДСС-а, као и разумевању Владе 
Републике Хрватске за потребе националних мањина. 
Ми смо овај програм проширили и задовољство ми је 
да ове године имамо велики број студената. Посебно 
ме радује што има велики број студената са изузетним 
просеком оценама и истакнутим резултатима, а то 

је за нашу заједницу нарочито 
важно јер су ти млади људи 
будућност наше заједнице – 
рекао је председник ЗВО-а 
Дејан Дракулић.

Истакао је Дракулић овим 
путем и да је у првом делу године 
издвојена и додатна новчана 
помоћ студентима.

– У протеклој академској 
години, односно календарски 
гледано у првом делу 2022. 
године, помогли смо још 
додатних 60 студената па је 

тако у овој календарској години за наше студенте 
издвојено укупно 610.000 куна– закључује Дејан 
Дракулић.

Потписивању уговора присуствовала је и саборска 
заступница СДСС-а Драгана Јецков која је овим 
путем навела бригу странке за студенте, али и за 
све који се налазе у систему образовања.

– Наставља се брига о мањинском образовању 
кроз финансијску помоћ и подршку нашим студентима 
и нашим ученицима. Данас смо имали прилику видети 
много младих лица који показују пуно ентузијазма, 
који су жељни рада, нормалног живота и овој је 
један од начина да им се олакшају студентски дани. 

Искрено се надам да ћемо и у будућности бити у 
прилици да их подржавамо јер мањинско образовање 
је нешто на чему ми у Самосталној демократској 
српској странци и те како инстистирамо и сматрамо 
да је то основ који треба да користимо и који је у 
складу са законима Републике Хрватске – наводи 
Драгана Јецков.

Ова новчана помоћ олакшаће студентима 
трошкове живота.

– Свака помоћ у виду новца је добродошла. 
Значи свакоме, а средства ћу искористи за редовне 
трошкове попут уписа године. Прошле године сам 
такође примио новчану помоћ ЗВО-а, а осим тога 
нисам примао никакву стипендију. Живим у Новом 
Саду, а студирам у Београду тако да због тога имам 
мање трошкове – појашњава студент београдског 
Факултета политичких наука Милан Татомировић 
из Трпиње.

– Ова новчана помоћ ће ми послужити да лакше 
платим режије и остале студентске трошкове. У 
последње време је све поскупело па је новчана 
помоћ и више него добродошла. Ово је први пут 
да добијам било какав вид студентске стипендије 
– каже студенткиња треће године трговине на 
Велеучилишту Лавослав Ружичка у Вуковару Милица 
Новаковић из Борова.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ПРИВРЕДНИК” ОБЕЛЕЖИЛО 125. ГОДИШЊИЦУ ОД ОСНИВАЊА

У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА ПРИВРЕДНИК ЋЕ БРИНУТИ О 120 СТИПЕНДИСТА

Тачно пре 125. година велики српски добротвор 
Владимир Матијевић у Загребу је основао 
Српско привредно друштво Привредник 

чија мисија је била да помаже младе људе да 
се школују и васпитавају, али и да у њих усађује 
осећај да је помагање другима врлина која се увек 
исплати.  Привредник је опстао све те године и 
за то време помогао школовање на хиљаде деце 
из сиромашних породица. Срби у Хрватској имају 
бројна удружења, али су она са толиким веком 
постојања заиста ретка. Своју 125. годишњицу СПД 
Привредник обележио је 13. децембра свечаном 
академијом у загребачкој Музичкој академији.

– Тачно пре 125 година Привредников оснивач 
и утемељитељ, највећи Привредников добротвор 
Владимир Матијевић је говорио: ’Највеће је 
доброчинство спремати и оспособљавати ваљане 
људе, нарочито омладину, за рад, дати, наћи, 
збринути им поштена рада и зараде и штитити 
њихове интересе.’ Помоћи и заштитити ’ваљане људе, 
нарочито омладину’ Привредников је примарни циљ 
кроз све године његовог постојања и деловања. 
Исто тако, ништа мање важан циљ је привредно, 
културно и просветно снажење српског народа 
и очување и развијање српског националног 
идентитета - рекао је на академији председник 
Привредника Никола Лунић.

Привредник је основан 1897. године и од 
тада је вођен својим основним принципима: рад, 
штедња и честитост, младима увек био ослонац, 
пркос забранама и протеривањима, а то је остао 
и данас.

– На Привредникове вредности, његову имовину, 
у прошлости се неколико пута безобзирно насртало 
до његовог уништења, али Привредник се увек 
изнова враћао у живот. Његов рад, резултате, његове 
вредности нико није могао да затре, порекне, јер 
су били хумани, али зато је државна сила и слепа 

моћ у два наврата (НДХ и комунистичка Југославија) 
одузела Привреднику сву непокретну имовину, 
коју су његови добротвори завештали искључиво 
за помоћ у школовању сиромашне српске деце, и 
ставила је у своје интересе и функције. Та имовина 
данас је разасута по многим местима у Хрватској. 
Највише је има у Загребу. Део те имовине је у 
државном власништву, део у власништву локалне 
самоуправе, а део је узурпиран и бесправно се 
користи. У делу имовине у Загребу Привредник 
је подстанар за коју плаћа најамнину. Та имовина 
Привреднику нажалост до данас није враћена. Том 
чињеницом највише су ускраћени управо млади 
људи јер многима нисмо у могућности помоћи, 
иако им је помоћ неопходна за школовање и 
образовање што је многима једини пут изласка 
из безнађа сиромаштва - указао је Лунић на 
неправду која и данас отежава Привредникову 
племениту мисију.

Положај Срба у Хрватској нажалост није се 
много променио у односу на ранија времена иако су 
околности другачије. Срби живе на девастираним, 
привредно и културно запуштеним подручјима. 
Изложени су асимилацији и исељавању у потрази 
за бољим животом. Привредник настоји да помогне 
онима који остају у Хрватској, а ове године бринуће 
о 120 стипендиста који већином долазе из Книна, 
Бенковца, Голубића, Бискупије, Имотског, Борова, 
Вуковара, Негославаца, Боботе, Мирковаца, 
Плашког, Крњака, Срба, Грачаца, Вргинмоста, 
Бјеловара, Глине, Топуског, Дарувара, Пакраца, 
Белог Манастира, Даља, Осијека, Загреба и тд. 

Из Фонда „Владимир Матијевић” за сти-
пендирање надарених ученика и студената 
слабијих материјалних могућности ове године 
додељено је 60 студентских и 58 ученичких 
стипендија. Ради се о одличним ученицима и 
студентима веома слабог имовинског стања. У 

школској/академској 2022/23. години месечна 
стипендија из овог фонда за студенте износи 
160 евра, а за ученике 80 евра. Из Фонда „Ивана 
Вујновић” за стипендирање одличних студената 
додељене су две стипендије у месечном износу 
од 200 евра. То је највећи број стипендиста на 
годишњем нивоу до данас.

У име свих стипендиста члановима и донаторима 
Привредника захвалио се студент треће године 
историје на Филозофском факултету у Загребу и 
стипендист фонда „Ивана Вујновић” Леон Ћеванић.

– Кад помислим на тих 125 година Привредника, 
помислим колико је само људи проживело своје 
младости сличне овој мојој, а са том истом потпором, 
са тим истим ослонцем коју пружа Привредник. 
Коликом је броју људи за то време Привредник 
ојачао наду толико потребну у овом узрасту, 
омогућио стабилну базу на којој је онда свако 
градио неку своју специфичну надградњу, а која 
без те базе сигурно не би била могућа. То је 
разлог толике захвалности коју вечерас осећам 
- рекао је Леон.

Гостима и стипендистима Привредника 
пригодним говорима обратили су се  председник 
Савета за националне мањине РХ Александар 
Толнауер, саветница за људска права и цивилно 
друштво у уреду председника РХ и његова 
изасланица Мелита Мулић, потпредседница 
Владе Републике Хрватске Ања Шимпрага, 
председник Српског народног већа Милорад 
Пуповац, бизнисмен из Швajцарске Никола По-
повић, који је ове године Привреднику дао зна-
чајну личну донацју за стипендирање ученика и 
студената као и народна посланица у Народној 
скупштини Републике Србије Сања Лакић.  

За сву помоћ и подршку коју већ годинама 
пружа Привреднику, Његовој Светости патријарху 
српском Порфирију на свечаној академији уручено 
је највеће Привредниково признање – Велика 
диплома Владимира Матијевића за изузетно 
доброчинство и активизам у заједници у духу 
традиционалних Привредникових начела рад-
штедња-честитост. 

– Највећа добит свих наших активности јесте 
сусрет, заједничарење свих који су упућени једни 
на друге, без обзира на то ко одакле долази, ко 
којим језиком говори, које је боје коже, пола и по 
реду ко је било које различитости у односу на неког 
другог - поручио је патријарх српски Порфирије 
захваливши се за признање од Привредника.

У културном делу програма наступила је 
Певачка дружина Светлане Спајић са песмама 
из Крајине, Далмације, Херцеговине, северне 
Босне као и са Косова и Метохије. 

С.Б. Извор: П-портал

фото: Јовица ДробњакНикола Лунић и патријарх српски Порфирије
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ЖУПАНИЈСКА КООРДИНАЦИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 22. ДЕЦЕМБРА У ВУКОВАРУ ОДРЖАЛА САСТАНАК  НА КОМ ЈЕ АНАЛИЗИРАНО 
СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ХРВАТСКОЈ И ПОСЕБНО У ВУКОВАРСКО-СРЕМСКОЈ ЖУПАНИЈИ

У Вуковару је 22. децембра одржана Прва 
редовна седница Жупанијске координације 
за људска права којој су присуствовале и 

народна правобранитељка Тена Шимоновић 
Ајнвалтер и њена заменица и саветница Татјана 
Влашић. Састанак је поводом Међународног 
дана људских права сазвао заменик вуковарско-
сремског жупана Срђан Јеремић, а на њему је 
било речи о значају овог датума и анализирано 
је стање људских права у Републици Хрватској 
с посебним освртом на ово питање на подручју 
Вуковарско-сремске жупаније. 

- Данас сам као заменик жупана и као 
председник Координације за људска права 
сазвао проширени састанак Жупанијске 
координације поводом Међународног дана 
људских права који се сваке године обележава 
10. децембра. То је датум када је 1948. године 
Генерална скупштина Уједињених нација донела 
и потписала Конвенцију о људским правима 
којом је сваком човеку гарантовано право на 
слободу, безбедност и живот без обзира на 
разлике у полу, вери, националности, раси, 
имовинском стању и свакој другој различитости. 
Посебно ми је драго што су се мом позиву да 
присуствују овом састанку одазвале народна 
правобранитељка Тена Шимоновић Ајнвалтер 
и њена заменица и саветница Татјана Влашић 
које су говориле о стању људских права и сходно 
извештају који су поднеле Хрватском сабору 
за прошлу годину дотакли смо се и онога што 
су оне у оквиру разговора са свим учесницима 
важним за доношење једног таквог извештаја 
писаног на основу обиласка Републике Хрватске 
закључиле за ову годину. Желимо да видимо 
какви су трендови, где смо напредовали по 
питању поштовања људских права, где смо 
можда и назадовали и што је најважније да 

у интеракцији са данас присутним људима из 
различитих сфера друштвеног живота видимо 
која су њихова искуства по овом питању и на који 
начин то може утицати да извештај Хрватском 
сабору за ову годину буде комплетнији и бољи 
– рекао је тим поводом Срђан Јеремић.

Састанку су поред поменутих присуствовали 
и представници разних институција, удружења 
и установа које се на различите начине баве 
заштитом људских права који својим сугестијама 
и предлозима могу да помогну народној 
правобранитељки у састављану извештаја 
Хрватском сабору.

- Драго ми је што сам дошла овде у Вуковар 
и захвална сам Координацији што ме позвала на 
овај састанак. Мислим да је Дан људских права 
важно обележавати, али не само церемонијално 
него да искористимо прилику да говоримо о 
стању људских права у Хрватској. Иза нас је 
заправо година обележавања важних округлих 

годишњица везаних за људска 
права, 20. годишњица Уставног 
закона о правима националних 
мањина, приступање Републике 
Хрватске Конвенцији о заштити 
људских права, а испред нас 
је и година у којој ће цео свет 
обележавати 75. годишњицу 
доношења Декларације о 
заштити људских права која 
је поставила темеље људских 
права каква данас познајемо, 
признајемо или поштујемо у 

већој или мањој мери – рекла је Тена Шимоновић 
Ајнвалтер.

Управо то „у већој или мањој мери“ је и главна 
поента извештаја народне правобранитељке 
који она подноси Хрватском сабору.

- Тај извештај треба да да једну оцену 
и анализу стања. Ми смо управо у процесу 
припреме извештаја за ову годину и данас 
сам говорила о прошлом извештају који још 
није расправљен на пленарној седници него 
само на Одбору за људска права и права 
националних мањина. Највећи проблеми у 
том извештају били су везани уз пандемију, 
потресе али и за неке структурне проблеме 
који су већ дуго присутни у целој Хрватској, 
а то су право грађана на добро управљање, 
односно приступ институцијама који би требао 
да буде бољи, једноставнији, лакши и бржи. То 
су питање говора у јавном простору где већ 
неко време бележимо пад нивоа комуникације, 
али и појаве говора мржње. То су социјална 
права која би требала да буду доступна свима 
попут права на здравствену заштиту и цео низ 
других проблема било да говоримо о приступу 
правосуђу, бесплатној правној помоћи, улози 
организација цивилног друштва и сл. – нагласила 
је народна правобранитељка.

Фокус на овом састанку је делом био 
везан за целу Хрватску, а део на искуства 
у Вуковарско-сремској жупанији и народна 
правобранитељка је заправо дошла да се о 
томе додатно информише.

Славко БУБАЛО

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА ЖУПАНИЈСКЕ КООРДИНАЦИЈЕ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА
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ПОЧЕТКОМ 2021. ГОДИНЕ ДОШЛО ЈЕ ДО ОТВАРАЊА ДВА НОВА ОБЈЕКТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРПИЊА У КОЈИМА СЕ 
ПРОВОДИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ

У ВРТИЋИМА У ОПШТИНИ ТРПИЊА СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ
Док се већина општина са истока 

Хрватске бори са све мањим бројем 
становништва, исељавањем младих 

људи у иностранство и веома малим бројем 
деце у школским разредима, Општина Трпиња 
такође бележи пад броја становништва, али број 
деце у вртићу је највећи до сада. Централни 
Вртић „Лилипут“ Трпиња налази се у Боботи, 
али имају и два подручна вртића у Трпињи и 
Бршадину. Почетком 2021. године отворена су 
два потпуно нова објекта у Боботи и Трпињи 
што је веома подигло квалитету образовања 
деце на виши ниво. 

- Ове смо године на нашу радост отворили 
још једну групу у Трпињи јер је постојао велики 
интерес родитеља, тако да за сада имамо око 113 
деце што је највећи број деце до сада обухваћен 
предшколским васпитањем на подручју наше 
општине. Овде у централном вртићу у Боботи 
имамо две мешовите групе, јасличку од прве 
до треће године у којој имамо 15 деце и групу 
од три године до поласка у школу и ту имамо 
тренутно 30. То је дефинитивно већи број 
деце него што смо имали пре, трудили смо се 
да задовољимо потребе родитеља. Имамо и 
доста деце који су на целодневном боравку, 
значи да су родитељи овде, неки од њих су и 
запослени па им је потребан тај целодневни 
боравак– изјавила је дугогодишња директорка 
Дечијег вртића Лилипут Трпиња Весна Павић. 

СА ВЕЋИМ БРОЈЕМ ДЕЦЕ И ОТВАРАЊЕ 
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Директорка истиче како је посебно већи 
интерес ове године био у подручном вртићу 

у Трпињи где су морали да отворе још једну 
вртићку групу уз сагласност Министарства 
и Жупанијске канцеларије за васпитање и 
образовање из Винковаца. Са све већим бројем 
деце у вртићима јавља се и потреба за новим 
радним местима и запослењем, тако да су се 
неке васпитачице после студирања у Србији 
ипак вратиле у свој родни крај.  

- Студирала сам у Новом Саду, након чега 
сам се вратила кући у Вуковар  и пружила ми 
се могућност да се запослим у овом вртићу. За 
сада бих остала овде, задовољна сам послом, 
имамо деце и нове групе у вртићу, перспективно 
је, тако да се надам својој будућности овде – 
каже тета у јасличкој групи Јелена Поповић. 

Њена радна колегица такође је међу 

млађим запосленим васпитачицама. 
- Такође сам студирала у Србији, али ме 

живот ипак вратио овде. Ту ми је породица, 
заједница, ту сам навикла и ништа није 
упућивало на то да ћу остати у Србији, иако је 
било дивно искуство студирати у својој матичној 
земљи. Задовољна сам својим послом, добро 
ми је радно окружење и имамо привилегију 
да радимо у новом објекту – додаје Марија 
Андријин. 

У циљу што квалитетнијег васпитања 
деце Вртић „Лилипут“ Трпиња пријављује 
се на различите пројекте како би добијеним 
средствима деци и васпитачицама осигурали 
боље услове за рад. Један од њих био је 
и ХЕП-ов пројекат „Светло на заједничком 
путу“ путем којег је вртић у Боботи богатији 
за колица за децу јасличке групе. 

- Чули смо и видели да је отворен ХЕП-ов 
пројекат за донације и између великог броја 
пријављених, на нашу радост ми смо прошли. 
Аплицирали смо за дечија колица за шестеро 
деце, деца су јако срећна и тетама пуно значи 
када могу чешће да их изводе у шетњу како би 
деца боравила на свежем ваздуху. Вредност 
пројекта је била нешто мања од 12.000 куна 
– каже директорка Павић. 

Директорка додаје како је у разговору 
са њиховим оснивачем, Општином Трпињом, 
сазнала да је у плану изградња и подручног 
вртића у Бршадину у којем се до сада 
васпитавање деце прводи у мешовитој групи 
за децу од 3 године па до поласка у школу. 

Маја МИЛАНОВИЋ 
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КВИЗ ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА „ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО – ЧИКА ПЕРА” О КРАЉУ ПЕТРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ 
ОДРЖАН 15. ДЕЦЕМБРА У БОРОВУ, А ТАКМИЧИЛИ СУ СЕ УЧЕНИЦИ ИЗ ТРИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ИСТОКА ХРВАТСКЕ

ОСНОВНОШКОЛЦИ ПОКАЗАЛИ ЗАВИДНО ЗНАЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Поново је Борово било домаћин школског 
квиза везаног за тематику коју ученици 
заједно са својим наставницима обрађују 

на настави. Веће српске националне мањине 
Вуковарско-сремске жупаније организовало је 
квиз знања „Његово величанство – чика Пера”. 
Била је ово прилика да ученици покажу, али и 
прошире своје знање кроз забавну ваннаставну 
активност. 

- Идеју смо добили поводом 101. годишњице 
смрти краља Петра I Ослободиоца и ми смо 
желели да на тај начин посетимо и наше 
сумештане и децу на његов лик и дело. 
Прикључиле су нам се три основне школе 
са својим наставницима и ученицима који су 
прво послушали предавање, а након тога су 
учествовали и у квизу. Надамо се да ћемо у 
будућности прикључити и друге школе у којима 
се настава одвија по А моделу образовања, у 
првом реду мислимо на школе из Вуковара, али 
причекаћемо следећу годину, па ћемо видети да 
ли ћемо проћи на конкурсу – појашњава идеју 
за осмишљавање програма, у име организатора, 
секретар ВСНМ Вуковарско-сремске жупаније 
Душан Латас.

Пре самог квиза одржано је и кратко 
предавање о животу и владавини краља Петра 
И, али и о његовим савременицима, професора 
историје Зорана Јакшића које је припремио уз 
помоћ колегиница Љиљане Вуковић и Дејане 
Оковачки. 

- Деца су веома заинтересована за 
ваннаставне активности, али што се тиче историје, 
ситуација је као и са другим предметима. Има 
деце која то воле, а има и оне која не воле. Радимо 

наравно и националну историју, али у мањој 
мери, него школе у матичној држави. Постоји 
интерес за одређени део градива, конкретно 
данашња тема Краљ Петар I спомиње се тек 
на крају седмог и почетком осмог разреда. 
Ученици највише воле часове о Карађорђу, 
Првом српском устанку и Немањићима – прича 
о заинтересованости ђака за лекције из историје 
наставница овог предмета у основним школама 
из Негославаца и Трпиње Дејана Оковачки.

У ЧЕНИЦИ ЗНАЛИ ОДГОВОРЕ НА СВА 
ПИТАЊА 

На квизу су учествовали ученици из Основних 
школа Борово, Трпиња и Негославци које су 

дале свака по четири ученика. По два ученика 
су била распоређена у две мешовите екипе које 
су носиле имена „Његово величанство” и „Чика 
Пера”. Овакав распоред била је и прилика да 
се упознају ученици из различитих места, али 
и да међусобно сарађују. 

- Историју сам почео да обожавам од седмог 
разреда, поготово такозвану модерну историју. 
Пресудили су догађаји које смо тада обрађивали 
на настави, а на интернету сам пронашао и 
шире појашњавање тих лекција. Свидео ми 
се начин на који су те лекције објашњене. То 
ми је помогло да боље упамтим градиво па је 
порасло и моје интересовање за овај предмет 
зато сам питао да ли могу да учествујем и 
на неком такмичењу. Први пут је то било на 
жупанијском такмичењу прошле године. Нисам 
прошао даље, али бар сам се забавио. Када 
сам видео да постоји овакво такмичење заиста 
ми је било драго и једва сам чекао да дођем и 
покажем своје знање. Пре овог квиза, гледао 
сам документарце и кратке видео-записе о 
Краљу Петру. Један видео је трајао можда 
три и по минута, а ја сам га детаљно гледао 
40 минута све док нисам упамтио што више 
детаља – прича о својој љубави према историји 
ученик осмог разреда Основне школе Негославци 
Михајло Јецков.

Ученици су на квизу показали завидно знање, 
на сва питања су тачно одговорили. Победила 
је екипа која је имала више среће јер је након 
сваког тачног одговора екипа окретала тзв. 
„коло среће” и на тај начин освајала бодове. 
Сви учесници су награђени слатким пакетима.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ



ИЗВОР 309/ 28. 12. 2022. 7

НАКОН ШТО ЈЕ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, ПОСЛЕ НЕКОЛИКО ГОДИНА ПАУЗЕ, ПОНОВО ПОКРЕНУТ УЧЕНИЧКИ ЛИСТ „ЗИД” ГИМНАЗИЈЕ 
ВУКОВАР, ОВЕ ГОДИНЕ ИЗАШАО ЈЕ И ЊЕГОВ ЈЕДАНАЕСТИ БРОЈ

ЈОШ ЈЕДАН БРОЈ ЛИСТА „ЗИД”  ВУКОВАРСКИХ ГИМНАЗИЈАЛАЦА
Ученици вуковарске Гимназије 13. 

децембра посетили су Заједничко веће 
општина како би представили нови 

број ученичког листа „Зид”. Лист прати све 
активности гимназијалаца који наставу похађају 
на српском језику и ћириличном писму што 
је веома значајно за изградњу и неговање 
културног и националног идентитета. 

- Часопис излази од 1996. године, међутим, 
претходних година смо имали временски застој 
због недостатка финансијских средстава. Сада 
смо се укључили у пројекте Министарства 
образовања за посебне програме националних 
мањина и с обзиром на то да те пројекте мора 
да пријави удружење, а не школа, Заједничко 
веће општина нам излази у сусрет и тај пројекат 
пријављује у наше име. Ове године смо на 
располагање добили 10.000 куна, што је 
нешто мањи износ од претходног. У писању 
часописа учествују ученици наше Гимназије 
од првог до четвртог разреда, с тим што је 
акценат стављен ове године на треће разреде 
јер су они најмање оптерећени школским 
обавезама и највише уходани у том послу. Ја 
сам лектор и евентуално дам идеју за тему, 
такође сам задужена и за прелом – изјавила 
је главна уредница ученичког листа „Зид”  
професорка српског језика Љиљана Бајац 
Николић. 

Теме које се могу пронаћи у овом ученичком 
листу су све актуелности у настави на српском 
језику и ћириличном писму Гимназије Вуковар 
као што су Бранкови дани, комеморација на 
Дудику, различити пројекти који се проводе, 

разни литерарни конкурси и размишљања 
ученика о савременој настави. Такође, читаоци 
могу да сазнају које факултете су уписали 
прошлогодишњи матуранти и њихова прва 
факултетска искуства као и искуства бивших 
ученика који су данас успешни у свом послу. 
Ученици се врло радо одлучују за писање 
чланка, а њихов труд буде награђен. 

- Са колегом из разреда писао сам о излету 
у Даљ планину где смо посетили манастир, 
присуствовали литургији и читали дела за 
која су ученици освојили награде на конкурсу 
под називом „Пишем и стварам”. Да напишем 
свој текст није ми било тешко, само је требало 

да присетим детаља о поменутом излету – 
рекао је ученик трећег разреда вуковарске 
Гимназије Стефан Илић. 

С обзиром на чињеницу да излети 
и путовања остављају највећи утисак на 
ученике, о још једном излету писала је и 
Лана Ерњаковић. 

- Наслов мог текста био је „Излет на Папук”. 
Прво смо посетили Манастир светог Николаја 
код Ораховице где нас је дочекао свештеник, 
присуствовали смо литургији и након тога 
посетили Парк шуму Јанковац где смо уживали 
у природи и дружењу – каже Лана. 

Ђаке су у Заједничком већу општина 
дочекали председник Дејан Дракулић 
и председница Одбора за образовање 
ЗВО-а Милица Стојановић који су изразили 
велико задовољство на труду младих људи 
за изградњом и неговањем културног и 
националног идентитета с обзиром на то да 
је ово једини ученички лист на овом простору 
који излази искључиво на српском језику и 
ћириличном писму. 

- Ово је ваннаставна активност која пружа 
заиста широк спектар интересовања. Ученици 
завирују у све кутке ученичког живота, чак се 
нашале и са професорима, све се забележи 
и објави у Зиду, такође, мислим да се тиме 
подстиче њихова креативност и машта. Са 
малим прекидима ученици Гимназије овај 
часопис стварају преко 20 година и заслужују 
сваку похвалу – додаје председница Одбора 
за образовање ЗВО-а Милица Стојановић. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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АЊА ШИМПРАГА ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

ЦИЉ ЈЕ ДРУШТВО У КОЈЕМ ГОВОР МРЖЊЕ НИЈЕ СВАКОДНЕВИЦА

фото: Јовица Дробњак

Жене су и даље подзаступљене на свим нивоима власти у Републици Хрватској. Законом о 
равноправности полова политичке странке дужне приликом провођења избора поштовати овај 
принцип тј. заступљеност једног пола на изборној листи не сме бити нижа од 40 одсто. Међутим, 
жена и даље нема довољно. На парламентарним изборима 2020. године, у нови, десети сазив, 
Сабора од 151 заступника изабрано 35 жена. Међу тих 35 заступица налазе се и две Српкиње из 
Самосталне демократске српске странке, Драгана Јецков и Ања Шимпрага.

Када сте постали политички активни и 
шта вас је подстакло на одлуку да се 
укључите у политику?

- Мој политички ангажман неодвојив 
је од мог личног искуства као припаднице 
српске националне мањине у Хрватској, али 
и од искуства у којима смо моја породица 
и ја морали да напустимо Хрватску након 
Олује. Године избеглиштва, али и повратак у 
завичај, допринели су да кроз блиске односе с 
људима, али и своје лично искуство освестим 
потребе својих суграђана суочених с тешким 
материјалним условима живота и повратка, 
али и неправдама које су као припадници 
српске националне мањине доживљавали у 
Хрватској. Хрватску сматрам својом земљом, 
а свој родни завичај и вредне људе који га 
чине предивним волим и не бих га мењала 
ни за шта. Та љубав обавезује. Желим да 
наша земља буде отворена, културно богата 
и прави дом за све вредне и поштене људе 
које у њој желе да живе. Нажалост, рано сам 
схватила да се судбине малих људи не могу 
решавати без политичког деловања, а у томе 
и видим сврху свога политичког активизма. 
Оног тренутка када више не бих осећала 
да кроз политички ангажман могу помоћи 
људима којима је помоћ најпотребнија, када 
мој ангажман не буде могао бити порука 
наде слабијима и угроженима, веровјатно 
би нестала и моја мотивација за политички 
активизам.  

Да ли сте у томе имали подршку ваше 
околине (породице и пријатеља), јесу ли 
вас подржавали у томе или одговарали? 
Где сте проналазили подршку, мотивацију 
или боље речено снагу за политичку борбу 
за права Срба у Хрватској?

- Пријатељи и породица су ми велика 
подршка, али и иначе су увек снажно били 
уз моје личне одлуке. У исто време, они су 
ми и глас савести и додир са стварношћу која 
је, верујем оснва за одговорно и поштено 
бављење политиком. Опасност овога посла 
је да с временом изгубите дотицај с правим 
животним проблемима обичних грађана, а људи 
осећају да ли вам је стало и да ли сте уз њих 

из емпатије и стварне жеље да им помогнете 
или из неких других интереса. Породица, 
пријатељи, али и колеге из странке велика су 
ми подршка. Та подршка се не огледа само у 
похвалама, већ и усмереним критикама које 
некада звуче и као глас разума и савести. 
Подсетник да неке ствари не смем узимати 
здраво за готово, подсетник на неке пропусте, 
који обавезују да се неким изазовима вратим 
и да никада не заборавим људе који требају 
помоћ. На крају, велику мотивацију видим 
и у ситуацијама када видим да конкретним 
појединцима кроз своје деловање могу да 
олакшам и помогнем у ношењу са изазовима 
понекад јако тешке свакодневице.

Као чланица српске политичке странке 
у Хрватској изабрани сте на руководеће 
функције од заменице жупана, саборске 
заступнице, а данас сте, ево, и потпредседница 
Владе Републике Хрватске? Како је изгледао 
тај пут и који су највећи изазови са којима 
сте се суочавали?

- Тај пут је у мом случају био врло изазован 
и тражио је одлучност у ситуацији када су се 
многи одлучивали за стратегију повлачења 
или чекања да време покаже како ће се 

околности развијати. Нисам од оних који 
се склањају пред проблемима или који не 
преузимају одговорност, али такође за мене 
одговорност значи и да не преузимам улоге које 
сматрам да не могу квалитетно да обављам. 
А одговорност свих позиција које сте навели 
је велика, али тиме и велика могућност да 
својим суграђанима помогнем у решавању 
свакодневних изазова.

Представница сте српске националне 
мањине, доживели сте избеглиштво и ратне 
страхоте, колико Вам та чињеница отежава 
јавно деловање у Хрватској? 

- Искуство избеглиштва сматрам као једно 
од искустава која су одредила и усмерила начин 
на који гледам на могућност изградње бољег 
друштва те дужности коју имамо према људима 
који у немилим околностима остају без свега 
и морају тражити нови пут за наставак својих 
живота, а врло често и за само одржавање истог. 
С једне стране, оно представља и предност у 
раду с најрањивијим категоријама друштва. 
Када прођете избеглиштво, доживите да све 
морате почињати изнова, схватите колико тога 
грађани, који то искуство немају, узимају здраво 
за готово. Верујем да, иако смо преплавЉени 
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сликама разорних страдања у свету, мало 
ко ако и сам није имао такво искуство, може 
да разуме егзистенцијални страх за властиту 
породицу, властити дом и несигурност коју 
доноси сваки нови дан када сте избеглица 
у земљи прихвата, или повратник из редова 
мањинске популације у друштво које је још 
дубоко оптерећено ратним траумама. Верујем 
да ми чињеница да с бројним припадницима 
српске националности у Хрватској делим 
искуство избеглиштва и недаћа које су везане 
уз ратне деведесете даје право да у јавности 
слободније и с већом тежином причам о 
проблемима и страхотама које су се у рату 
догађале. Надам се да моје поруке и као 
избеглице, а сада и као потпредседнице Владе 
лакше долазе и до већинског становништва. С 
друге стране, свесна сам да моје избегличко 
искуство није универзално и да сигурно неке 
моје изјаве нечије осећаје могу и да повреде. 
Никада ми то није циљ и све што радим, а 
некада је верујте и лично јако тешко, радим 
с искреном вером и надом да доприносим 
бољем разумевању и исправљању неправди. 

Сведоци смо говора мржње на националној 
основи који су често усмерени ка Вама, како 
се суочавате са тим проблемом?

- Бити потпредседница Владе из редова 
српске националне мањине нимало није лако 
и јасно је да ће по себи изазивати бројне 
нападе који, како сте истакнули, спадају и у 
говор мржње. Ако вам се не свиђа владајућа 
коалиција, нападаћете моју позицију с аспекта 
политичке нетрпељивости. С друге стране, пуно 
су чешћи напади на националној основи, но 
они су, верујем одраз или траума особа које су 
пропатиле кроз рат и с којима треба разговарати, 
или пак одраз напада популистичких и 
екстремних сегмената друштва којима као 

Српкиња никада нећу бити прихватљива. Ови 
последњи су, уверена сам, ипак у мањини, док 
од првих само даљње позивање на разговор и 
разумевање може довести до превладавања 
и њихових трауматских искустава, али и 
стварања друштва у ком говор мржње неће 
бити свакодневна већ ретка појава. Могу само 
да  поновим оно што сам изјавила и након 
инцидента приликом моје посете Шкабрњи, 
за коју сматрам да је била важна за развој 
друштва у које вјерујем: окренута леђа синоћ, 
сутра ће донети здравију будућност. Уверена 
сам да је та будућност врло близу.

Жена у политици нема довољно. Који су по 
вама разлози за то и како до равноправности 
жене и мушкараца када је у питању политичка 
сцена у Републици Хрватској?

- У праву сте и заиста, жена би требало бити 
више у хрватској политици. Делимично је то 
последица да смо по многим критеријумима 
традиционалнији и патријархалнији као друштво 
и то већ само по себи отежава приступ женама 
у политици. С друге стране, драго ми је да 
видим како одређених помака има и по то 
питању, што само показује да се друштво, иако 
недовољно брзо, ипак позитивно мења. Оно 
што видим као додатни проблем, сем самог 
броја жена у политици, јесте да представљеност 
жена не сме да се своди искључиво на њихов 
број. Он је важан, али је важно да жене које 
дођу на позицију буду прихваћене и видљиве 
као равноправни актери у политици. Ако се 
њихове идеје и иницијативе не претачу у 
конкретне мере и одлуке које имају учинак 
у јавности, онда сам број неће пуно значити. 

Колико сте у својој политичкој каријери 
наилазили на проблеме који произилазе 
из неравноправности или почивају на 
дискриминацији на основу националне 

припадности или спола?
- То су нажалост проблеми с којима се 

сусрећу многе жене и не само у политици. 
Међутим, важно је да смо освештене и спремне 
да се с тим суочимо, а не да клонемо пред 
првом препреком.

Каква је ситуација СДСС-у, колико је жена? 
Како функционише Актив жена СДСС-а?

- СДСС може да буде пример и великим 
странкама јер формирањем Актива жена 
подигли смо  видљивост нашег рада те је велик 
број колегиница укључен на свим нивоима. 
Наше колегинице обављају функције од 
саборске заступнице, државног секретара, 
заменице државног секретара, заменице жупана, 
заменице градоначелника до председница већа 
и места у представничким телима. Актив жена 
формиран је у свим жупанијским организацијама 
и сарађујемо с мањинским институцијама у 
многим активностима. Посебно је значајно 
истаћи активности након потреса на Банији 
где су жене показале солидарност и спремно 
се укључиле у прикупљање хуманитарне 
помоћи. 

Највећи број Српкиња живи у руралним 
срединама, њихов је живот обојен националном 
припадношћу, али и социјалним проблемима. 
Знамо да сте активни и да комуницирате са 
многима од њих, како помоћи тим женама? 

- Оснивањем удружења, укључивањем у 
мањинске институције многе жене су нашле 
своје место у друштву или научиле где и 
коме се обратити у датој ситуацији. Важно 
је поменути програм Зажели који има важну 
улогу у нашем друштву јер препознаје потребе 
локалних заједница и придоноси социјалној 
укључености како старијих суграђана, али 
више женама махом у руралним подручјима 
које имају прилику да се и први пут запосле. 
Саборска заступница Драгана Јецков заједно 
с осталим колегиницама улаже напоре у 
осмишљавању програма и активности које 
би помогле женама јер су проблеми с којима 
се сусрећу вишеструки. 

Генерације девојчица које припадају 
српској заједници, а рођене су након рата, 
одрастају у друштву које се још увек суочава 
са последицама рата, сведоче говору мржње 
и неравноправности у друштву. Можда неке 
размишљају о политици, можда сте им узор 
управо Ви, шта бисте им поручили?

- Да остану своје, свесне прошлости 
која није нимало лака, за многе прилично 
болна, али оно на чему морамо устрајати 
је садашњост у којој живимо и будућност 
коју малим помацима градимо. Ако свака 
од нас помакне један каменчић то је као да 
сте помакли планину јер околности у којима 
живимо више су него изазовне.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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У ЗАСЕОКУ БЈЕЛАНОВИЋИ У БЛИЗИНИ КИСТАЊА ЖИВИ ШЕСТОЧЛАНА ПОРОДИЦА ИСТОИМЕНОГ ПРЕЗИМЕНА БЈЕЛАНОВИЋ. 
ЊИХОВО ЧЕТВОРО ДЕЦЕ ПОРЕД ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА ПОМАЖУ РОДИТЕЉИМА У ОДРЖАВАЊУ ЊИХОВЕ ФАРМЕ МАГАРАЦА

САРА, ИЛИЈА, ЈОВАНА И АЛЕКСАНДАР БЈЕЛАНОВИЋ - 
ДЕЦА НА ПОНОС РОДИТЕЉА И НАРОДА КОМ ПРИПАДАЈУ

Сара, Илија, Јована и Александар Бјелановић, 
четворо деце узраста од осам до шеснаест 
година, поред редовних школских обавеза, 

посвећено брину о породичној фарми магараца, 
телади, али и о осталим бројним животињама 
захваљујући којима ова породица себи обезбеђује 
егзистенцију. И док већина друге деце, бар када 
се ради о њиховим вршњацима, слободно време 
након школских обавеза проводи за компјутерима, 
таблетима и мобилним телефонима, неретко 
истичући како тиме „убијају досаду”, а стицање 
радних навика остављају за нека друга времена 
када одрасту, код Бјелановића времена за доколицу 
и беспосличарење нема баш као што нема ни 
простора за досаду. 

Наиме, након што одложе школске торбе 
и изврше домаће задатке, тек тада их чекају 
обавезе око сакупљања магараца по кршу, 
њихово храњене, чување младе телади или 
неких других домаћих животиња којима ово 
домаћинство обилује. Оно што је некада красило 
свако узорно домаћинство на селу, честиту и 
радну породицу, децу која се од малих ногу уче 
основним животним вредностима и навикама, код 
Бјелановића се, ни у ком погледу, није изгубило.

У данашње време, када се деца већином 
одгајају усвајајући неки нови, модернији, систем 
вредности, где се више пажње посвећује луксузнијим 
и комфорнијем начину живота, чешће обитава 
у виртуелном него ли стварном свету, а жеље 
вежу искључиво за скупе поклоне и шарене 
машне, Сара, девојчица од петнаест година, 

својим постојањем пркоси свему томе. Док у 
рукама, попут плишане играчке, носи младунче 
магарца, или пуле како се то народски овде 
каже, о настанку породичне фарме прича са 
радошћу и усхићењем какву код деце све ређе 
можемо да видимо. 

- Моја жеља одавно је била управо та да 
имам једно магаре. Желела сам да се ја бринем 
о њему, да буде моја обавеза и мој хоби. Та 
жеља ми се остварила пре пар година баш на 
Божић, добила сам једну магарицу, а ево сад имам 
тридесет грла. Има их великих и малих, истарских 
и далматинских, послушних и размажених, али 

и оних тврдоглавих, лењих и злочестих баш 
какви и људи знају да буду када их пореде са 
магарцима – са осмехом набраја Сара. 

СВАКО МАГАРЕ ИМА СВОЈЕ ИМЕ

Никада није, каже, размишљала о њима као 
могућности да заради новац, већ више као о 
занимацији и обавези коју је сама прижељкивала. 
Како је које магаренце долазило на свет, тако 
се о њему бринула са намером да га задржи. На 
питање зашто баш те животиње, одговор  тешко 
може да да јер превише је симболике и епитета 
које везује управо за своје љубимце. 

- То су пре свега драге и племените животиње, 
са погледом који вам говори више од речи. Иако 
сам једно време размишљала и о коњима, схватила 
сам да су за наш кршевити крај прикладнији 
магарци. Овде су људи раније магарце држали 
да би на њима доносили по неко дрво из шуме 
или односили жито у млин. Магарци би имали 
самар на који би седао онај ко из неког разлога 
није могао да пешачи, па су их тако превозили на 
одредиште. Магарац је један од препознатљивих 
симбола Далмације и ја их волим баш такве какви 
су. Ено видите оно мало пуле, то је Звончица, 
и како човек да не воли животињу кад је сва 
тако преслатка, пуфнаста и умиљата – тепајући 
својим љубимцима прича Сара. 

Од постојећих тридесет свако магаре има 
своје име, за свако се зна када је, где и од које 
мајке дошло на свет. Све су то подаци које Сара, 
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што би се рекло, држи у малом прсту. Како и не 
би кад је у већини тих тренутака била више него 
присутна, асистирала ако нешто крене како не 
треба. Петнаест година, чини се, премало за то 
искуство, али не и ако познајете Сару.

- Нисам имала искуства са магарцима, али 
јесам са кравама и телићима. Било је ситуација 
када је требало помагати крави да се отели, 
па смо мама и ја то радиле. А онда када дође 
на свет, ако не може само, морате младунче 
нахранити млеком. Ако има код мајке, добро је, 
ако не, онда на бочицу, све док не ојача - сад 
већ вешто и смело објашњава Сара.

Обавезе око животиња су свакодневне, без 
паузе и нерадног дана. Зима или лето, киша, 
сунце или бура, свеједно је, животиња не сме 
бити ни гладна ни жедна. 

- Старији брат и ја идемо пре подне у школу 
у Книн, и онда родитељи ујутро пусте магарце из 
штале вани, у пастире. Млађа сестра и брат иду у 
школу у Кистањама. По повратку из школе свако 
има своја задужења. Неко од млађих двоје иде са 
мном да сакупимо магарце и дотерамо их у шталу. 
Старији брат довезе храну, сено, сламу, воду, све 
што им треба, и кад их нахранимо затварамо их 
у шталу. Сад, у зиму, је мало незгодно, дан је 
кратак, испаше је мање па их изгонимо доста 
далеко, треба их више пазити јер има вукова, 
чагљева па је ризично да остају сами - детаљно 
појашњава Сара.

ЖИВОТИЊЕ НА ПАШИ НАДГЛЕДАЈУ ДРОНОМ

Но нису магарци једина обавеза. Како нам 
каже, ту су још и телад која најчешће иду са 
њима и о којима посебно треба водити бригу. 
Отац и мајка имају превише обавеза око сто и 
педесет грла крава. А ту су и козе које су, како 
кажу Бјелановићи, биле жеља дванаестогодишње 
Јоване. 

- Имамо десет коза, и то су моје љубимице, 

због мене су их купили. Козе је лако чувати, нису 
превише захтевне, а и јарићи су баш преслатки - 
каже Јована за које су козе, како каже „баш фора“. 

Осмогодишњем  Илији то нису козе, он каже 
како највише воли краве, међу којима је његова 
љубимица Бошка. Уз краве ту су гуске, патке, 
кокошке али и рибице. Крава се, каже, не боји, 
али гускама баш и не верује. 

- Имамо и зечеве, папагаја, рибице у акваријуму. 
Њих највише волим, као и краве. Не знам баш 
сва имена јер их је превише, али знам онима које 
волим. Не бојим се да ће ме нека ударити, све 
су навикле на мене, али гусака се бојим, њима 
не верујем ништа – искрено ће Илија који због 
гусака и штап увек носи при руци, чисто да виде 
на кога не би смеле.

Иако невољан да прича као свој млађи брат 
и сестре, шеснаестогодишњи Александар увек 
је ту да одради свој део посла. Он је задужен 
да довезе храну, помогне оцу, али и подигне 
дрон којим Бјелановићи модерне технологије 
користе у практичне сврхе.

- Ако краве или магарци оду мало даље, зађу 
у крш па их не можемо пронаћи, тата каже Аци 
да подигне дрон, да видимо где су. Кад их он 
лоцира, онда ми идемо на терен да их пронађемо 
– практично појашњава Илија. 

ПОРОДИЦА ЗА ПРИМЕР

Због свих послова које у селу обављају, 
никада нису размишљали о томе како ће њихови 
вршњаци на то гледати. Временом су љубав 
према животињама само пренели на своје 
школске пријатеље у граду, па сада неретко и 
они сами искажу жељу да им дођу за викенд, да 
дан проведу играјући се и дружећи са њиховим 
љубимцима. Делом и због тога, али и већим 
делом због васпитања којем их родитељи уче, 
Бјелановићи кажу како им друштва најчешће не 
фали иако су једина деца у засеоку. 

- Идемо у школу, одлазимо на рођендане, 
славе или неке друге прославе код наших 
пријатеља. Викендом и празником одлазимо 
на литургије, најчешће у манастир Оћестово, и 
тамо се увек дружимо са драгим људима. Ту нам је 
манастир Крка, црква Светог Ћирила и Методија 
у Кистањама, у Оћестову је сестра Герасима која 
нас са радошћу дочекује, па стижемо свуда. 
Браћа помажу свештенику у олтару, отац звони, 
сестра и ја смо за певницом а мајка у кухињи. То 
нам је саставни део живота, то волимо, тада смо 
сви заједно и радост делимо са другим људима 
- поносно прича Јована, несвесна примера и 
лекције коју би овим могла послати многима. 

И није то само дечија прича, то су Бјелановићи, 
то је њихов систам вредности, њихов живот и 
њихова свакодневица.

- Бјелановићи су најбољи пример оне праве, 
исконске и хришћанске породице. На жалост 
они су једина деца у овом засеоку, али то што 
их имамо је вредност у сваком смислу. Вредни 
су на пољу рада, али и на том духовном пољу.  
Читава породица је таква. Људи попут њих су 
драгоцени за читаву Епархију, не само за њихову 
цркву или манастир, јер када год би им затражили 
што се каже „испружену руку“, увек су ту да 
припомогну и увек смо добродошли једни код 
других. Начин на који ова деца одрастају, њихова 
одговорност, посвећеност али и љубав према 
селу и животињама, одраз су њихових родитеља, 
неког бољег времена где су се неговале и цениле 
праве вредности, али и пример и подсетник 
свима нама - каже професор крчке Богословије 
Мирко Врањеш, који годинама уназад познаје 
породицу Бјелановић.

За крај наше приче, донекле вођени оствареним 
жељама са почетка, питали смо Бјелановиће 
које су то њихове жеље и планови за крај ове 
календарске године.

- Волела бих да завршимо шталу до краја, да 
направимо још боље услове за магарце. Можда 
бих тада почела и да музем магарице, да имамо 
магареће млеко, па да то унапредимо у нешто 
више. За сада то нисмо практиковали, осим када 
неко има проблем, када ми се пријатељи обрате 
да је неко болестан и да им треба за здравље 
као што је било у корони, онда одвојим пуле и 
помузем колико треба. Ми ово волимо, али и 
живимо сви од овога, па увек има простора за 
напредак.  Уписала сам средњу економску школу, 
па када завршим да могу бити и књиговођа у 
домаћинству, и да припомогнем родитељима – у 
даху изговара Сара. 

Жеље које се, баш као и они, разликују од 
многих. Једноставне, практичније и другачије од 
оних које могу стати у кутију испод бора, јер они 
су мали људи од великих дела. Деца која својим 
примером сведоче све оне вредности о којима 
многи још увек само пишу и причају. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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ДУШАН МИЛИВОЈЕВИЋ, ИЗ СЕЛА ПОЛАЧА КОД КНИНА, ПРЕ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДЕДЕ НАСЛЕДИО ПОРОДИЧНО ГАЗДИНСТВО И 
ОД ЛУЧИО СЕ ДА НА ЊЕМУ ПРОИЗВОДИ БЕЛИ ЛУК И ЗАСАДЕ ВОЋА. ЗА КРАТКО ВРЕМЕ НА СВОМ ГАЗДИНСТВУ „ПОДИНАРАЦ” 
ПРОИЗВЕО ЈЕ НЕКОЛИКО ТОНА ОВОГ ПОВРЋА, А ЊЕГОВ ЛУК СТИГАО ЈЕ ДО БРОЈНИХ ПОТРОШАЧА. НЕДАВНО ЈЕ, МЕЂУ 
ДВАДЕСЕТ НАЈУСПЕШНИЈИХ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИЗ ХРВАТСКЕ, СТИГАО И ДО БРИСЕЛА

ОД ПОЛАЧЕ ДО БРИСЕЛА ПРЕКО БЕЛОГ ЛУКА
Љубав према родном крају, често 

необјашњива емотивна нит коју године 
ни време нису успеле да покидају, 

учестали доласци у Полачу и одласци са 
жељом да јој се опет што пре врати, за Душана 
Миливојевића су дуго година били саставни 
део живота. Од места где све воли и сматра 
својим, и оних других која су му нудила боље 
прилике за школовање, посао и усавршавање, 
увек је стајало нешто између. Носталгију нису 
могли одагнати успеси, а успеха није било тамо 
где се само срце могло подмирити. 

По природи амбициозан, свестран и одлучан 
да ради на себи и свом школовању, у Србији је 
уписао Економски факултет и након завршених 
основних студија по животно и радно искуство 
отиснуо се у иностранство. То му је, често каже, 
помогло да себи отвори видике и свет види 
из мало другачије перспективе. Десет пуних 
година трагао је за искуством, новим сазнањима, 
можда и за собом, а пут га је водио од Азије до 
Америке. Радио је за канадски малопродајни 
ланац „FreshCo-Sobeys”, лондонску преводилачку 
компанију „Talkbridge”, вијетнамску школу страних 
језика „Topica Native”, српску авио компанију 
„Air Serbia”, и ни маштао тада није о полачком 
белом луку. Радећи на крузеру пловио је Тихим 
и Атланским океаном од Аљаске до Венеције, 
али је срце и тада вукло ка Полачи и родном 
Книну. Комадић тог свог раја носио је свуда 
са собом, да „преживи” до следећег повратка.   

- Све те године путовања, различити 
послови и државе, донеле су ми бројна 
искуства, познанства, контакте са различитим 
људима са свих страна света. Упознавао сам 
свет и друге културе, али то није успело да 
умањи оно што ме је истински испуњавало и 

чинило срећним. Сваки пут када бих 
дошао у Полачу, био сам неизмерно 
срећан првенствено због сусрета са 
породицом, због свих дана живота 
који је овде другачији, сиромашнији 
али садржајнији за мене него било где 
у свету. Са друге стране, истовремено 
бих био тужан због спознаје колико 
су рурална подручја захваћена ратом 
деведесетих и даље девастирана и без 
основне комуналне инфраструктуре, 
а колико се на то мало указује и не 
придаје пажња проблемима са којима 
се суочава становништво у тим мањим 
срединама, девастираним селима. Та 
неправда ме је константно копкала 
и није ми дала мира - прича Душан. 

Дао је себи још мало времена 
да се отвори пут, да Бог створи по 
својој промисли неку прилику која ће 
га задржати тамо где треба. У међувремену 
је завршио Мастер студије менаџмента у 
услужном бизнису, написао и објавио пет научних 
чланака у међународним часописима, стекао 
бројне сертификате из области менаџмента и 
пословних вештина, а свом течном енглеском 
језику додао и неколико нивоа савладаног 
немачког. Да се врата отворе, можда управо 
онда када се најмање надамо, и сам се уверио 
много пута. Старост обремењена болешћу и од 
посла истрошеношћу, савладала је 2019. године 
Душановог деду Божидара, готово две деценије 
након повратка у Полачу. Дотадашња брига о 
имању, винограду и стаду оваца, за старачка 
плећа постала је претешка. Тада више није 
било дилеме за Душана, знао је и осећао да 
испружену руку тада он мора дати ономе ко је 

за њега, како каже, вазда био 
неупитан ослонац и подршка 
у свему. Убрзо након дедине 
смрти наследио је породично 
газдинство и кренуо у 
размишљање у ком смеру 
да настави. У литератури је 
читао о полачком јесењем луку 
који је уписан на сортну листу 
РХ. Како је вишедеценијска 
традиција производње 
престала деведесетих година 
прошлог века, Душан одлучује 
да врати бели лук на динарска 
крашка поља, за комерцијалну 

употребу. 
- Лук је био избор из више разлога, једним 

делом због традиције његовог узгоја управо у 
овом крају између планина Козјака и Динаре 
када га је свака кућа садила. Други разлог је 
био чињеница да ми лук увозимо, да купујемо 
кинески уместо домаћег, а производња је 
одржива, и оно што је можда и пресудно јесте 
да јесењи лук овде успева и не пати због сушног 
периода који овде наступа лети. Жалосно је, 
али је чињенично стање да се Полача убраја 
у једно од већих села у книнском залеђу која 
у двадесет и првом веку још увек немају воду. 
Ми смо зависни од кишнице, имамо по неколико 
летњих месеци када су температуре високе, 
владају велике жеге, а кише не падне ни капи, 
и то је један од пресудних фактора када морате 
разматрати о могућностима производње. За 
лук који се сади у јесен и пристиже у касно 
пролеће или рано лето, то није препрека и 
урод је добар - појашњава Душан. 

„ЈЕДИ ВИТАМИНЕ, А НЕ ПЕСТИЦИДЕ”

Управо из наведених разлога, прве године 
је преорао њиве које су до тада служиле као 
пашњаци, и засадио око три стотине килограма 
семена лука. Дуги низ година негнојена и 
необрађивана површина узвратила је уродом од 
око тону и по главица лука. Планирао је засадити 
и више од тога, али је физички било неизводиво, 
узевши у обзир да није имао механизацију, 
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да су му услугу орања вршили људи које је 
око тога ангажовао, а сваки чен белог лука 
у земљу је садио ручно. Одређену количину 
произведеног поврћа лако је и брзо пласирао 
на тржиште, док је један део оставио као семе 
за наредну годину. И тако је све почело. 

- У ходу сам се одлучио за еколошку 
производњу. Ову, трећу годину, узели смо 
и еколошко семе. Живимо у парку природе 
Динара, уврштени смо у подручја Натура 
2000, у близини немамо фабрике ни погоне 
који загађују ваздух и околину, земља није 
затрована третирањем различитим отровима, 
и зашто онда загађивати уместо искористити 
ту еколошки чисту средину. Један део сам 
посадио у јесен, док ће други део тог пристиглог 
семена бити посађен у фебруару. Аплицирао 
сам и за поступак одобравања пројекта који 
финансира ЕУ, Мере 6.3.1 за мала пољопривредна 
газдинства, и уколико то најзад буде одобрено, 
план је да засадим пет стотина килограма лука. 
По некој садашњој рачуници, од овога што је 
већ засађено, очекујем да би могло бити око 
две до две и по тоне лука - појашњава Душан.

Ове године Душан је са својим газдинством 
симболичног назива „Подинарац”, изабран за 
једног од најбољих младих пољопривредника до 
четрдесет година у РХ, на конкурсу Министарства 
пољопривреде и Јутарњег листа. Његова парола 
гласила је „Једи витамине, а не пестициде, из 
Парка природе Динара”.  Као један од 19 најбољих 
у држави, али и једини из Шибенско-книнске 
жупаније, одлази у Брисел на Конгрес младих 
пољопривредника из 16 земаља. Истовремено 
потписује и Споразум о сарадњи и извођењу 
стручне праксе са Велеучилиштем „Марко 
Марулић” у Книну. Својим примером, каже, 
желећи да мотивише што више младих који 
имају комадић дедовине да га ставе у функцију.  

- Најважније у свему је заправо имати визију 
шта хоћеш и шта је циљ. Мој мотив није био 
искључиво производ који желим да продам и 
да се задржим на томе, већ на неки начин да 
утичем и на друштво и заједницу у којој живимо. 
За мене је успех ако се некоме мој пример 
свиди па одлучи да исто то уради, и онда у 
будућности имамо више домаћег производа у 
нашем крају. Сарадња са Велеучилиштем као 
гостујући предавач или сарадник на пројектима, 
јесте могућност да се све то приближи младим 
људима, али и да им се олакша и скрати пут 
који  претходи, неким конкретним смерницама. 
Практичан део биће на њиви, када ће они моћи да 
долазе и чак учествују у неком од процеса саме 
производње, јер нећемо научно објашњавати 
колико има састојака у белом луку што и није 
моја струка, већ да науче која се гнојива користе 
у еколошкој проиводњи, какав је сам поступак 
садње и одржавања, какве обрасце шаљемо 
контролној кући која то надзире, када сам у 

обавези исписати откупни блок и издати рачун, 
на који начин се распоређују средстава, шта је све 
неопходно од документације и коју све едукацију 
би требало одрадити за одређене пројекте. 
Мени то нуди могућност видљивости и рекламу, 
а њима стручну праксу. Тај пут препознавања и 
видљивости ме је одвео почетком овог месеца 
у Брисел, а дводневно учешће на Конгресу са 
најуспешнијим младим пољопривредницима 
из шеснасет других земаља ЕУ је свакако једно 
драгоцено искуство - прича Душан.

МАЛО ЗЕМЉЕ ПОД НОКТИМА ВРЕДНО 
ЈЕ ТРУДА

Један од утисака које издваја јесте учешће 
ЕУ заступнице из Аустрије, која је и сама 
пољопривредница, што види као поруку онога 
о чему је и сам размишљао, пољопривреда 
је делатност која је захтевна и тешка, али 
је производња хране нешто што је гарант 
сигурности и опстанка, посебно у овим кризним 
временима. Сазнао је да је у Европи тек сваки 
десети пољопривредник млађи од четрдесет 
година, и да је то лоша статистика која се мора 
мењати.

- Поруке и подршка које су нам тамо упућене 
су важне, али и чињеница да то неко препознаје 
као добро и корисно. Европа тражи од нас 
дигитализацију, еколошку пољопривреду, 
образовање и ангажман, јер се пољопривредом 
више не баве људи који немају избора или су 
слабије писмени. Људи као да нису свесни тога 
да се времена мењају, да више нисмо у оном 
добу када су нам родитељи говорили да идемо 
у школу како не би радили њиву, већ у време 
када требаш завршити факултет и школовати 
се да би био успешан произвођач, али и сам 
свој газда. Долазеће програмско раздобље у 
периоду од четири године нуди много више 
средстава за мере руралног развоја него што 
је то био случај раније, а на нама је да видимо 
шта се од нас тражи и какве су нам могућности 
да дођемо до средстава која су нам неопходна 
за улагање и напредак. У Бриселу сам видео да 
много људи ради на производњи маслиновог 
уља, да су заступљени виноградарство али и 
све сорте поврћа, док су многи од тих људи 
већ прешли на онај други, виши ниво, а то је 
прерада производа, од козметике до хране. 
Многи су већ стигли и до 
нивоа пласирања својих 
производа у малопродајне 
ланце, што је негде и крајњи 
циљ. Морате бити вредни, 
упорни и иновативни, али 
не у смислу да измишљате 
топлу воду, већ у неку руку и 
пратите постојеће трендове. 
Ето, најуспешнији млади 

произвођач ове године у Хрватској бави се 
производњом јестивог цвећа и сарађује са 
ресторанима који подижу гастрономију на један 
други, виши ниво – детаљно појашњава Душан 

Иако је уз производњу лука Душан део 
своје земље искористио за четири стотине 
садница бадема, на њихове плодове треба чекати 
бар четири-пет година. Међутим, климатске 
промене и померање годишњих доба, када 
зима своје зубе зна показати у време када би 
се требало радовати пролећу, нису се показали 
благонаклоно према тек оформљеним садницама. 
Управо због тога Душан своје планове везује 
искључиво за бели лук.

- Крајњи циљ би био свакако прерада и 
сарадња са трговачким ланцима. Лук се користи 
и у фармацеутској индустрији, од њега се праве 
и различита уља и тинктуре против убода 
инсеката, док се може користити као сух, у 
праху, али и у гранулама. Брендирање би био 
печат свему томе, да постанемо препознатљиви 
по том динарском луку, наравно првенствено 
из Полаче – са осмехом своје планове одаје 
Душан, користећи сваку прилику да провуче свој 
родни крај као нераскидиву везу са прецима, 
успоменом на деду који је, верује, данас негде 
горе поносан што породична кућа није закључана, 
а имање запуштено. 

Трагом тога Душан је, речју и делом, спреман и 
вољан да помогне сваком ко размишља у сличном 
правцу. Недавно су му се, каже, јавили млади 
људи који су пореклом из ових крајева а живе у 
Србији. Имају жељу да се врате, обнове породичну 
кућу и крену да улажу у пољопривредне и 
туристичке потенцијале свог села, са намером 
да себи обезбеде егзистенцију и ту остану 
да живе. Што их је више, каже Душан, његов 
успех је већи, и не штеди време ни савете да 
им у томе олакша колико год може, макар и 
усмеравањем на адресе до којих је сам крчио 
пут. Нису они конкуренција, већ заједничка 
снага и могућност да руралној средини врате 
угасли живот, да досадашњих неколико тона 
лука у будућности буде бар неколико десетина 
тона истог. Управо за такве Душан има поруку: 
„Успеха има довољно за све, само треба учити, 
волети све ово и радити. Ово мало земље под 
мојим ноктима је цена коштања, али у зони 
комфора не расте ништа, и ту нема плодова”.  

Васка РАДУЛОВИЋ
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА И КОНЦЕРТ ЏЕЗ МУЗИКЕ

СЛУШАЛИ ЏЕЗ И РАЗГЛЕДАЛИ СКУЛПТУРЕ
Поводом четврт века деловања Заједничког 

већа општина у простору Српског дома 
у Вуковару организовани су изложба 

скулптура и концерт џез музике. Носилац овог 
програма био је Одбор за културу и спорт 
Заједничког већа општина који се одлучио за 
неке нове културне и уметничке садржаје који 
нису толико заступљени на овом простору. 

- У склопу обележавања 25 година 
Заједничког већа општина хтели смо да 
урадимо нешто другачије јер српска култура 
није везана само уз фолклорне игре које смо 
до сада практиковали него да покушамо и 
са другим видовима уметности. На тај начин 
смо се определили за вајарство, а да утисак 
буде потпун организовали смо и концерт џез 
музике – истакао је председник Одбора за 
културу и спорт ЗВО-а Вељко Максић који је 
објаснио и разлог зашто баш опредељење за 
овакав културни програм.

- То што нисмо имали овакве организоване 
програме је баш био подстицај да покушамо 
тако нешто да направимо. Ми морамо да 
понудимо нешто културно да привучемо 
публику, где можда неће бити неки нарочит 
одазив, али управо је то у култури нешто што 
вас подстиче да се трудите и нудите, али и 
да будете иновативни. Вуковар је закинут 
за оваква културна дешавања и надам се да 
ћемо и у блиској будућности организовати 
нешто слично када говоримо о реномираним 
уметницима и културним радницима – каже 
Максић.

Аутори изложбе скулптура су Жељка 
Момиров и Ђорђе Арнаут, обоје са Академије 
ликовних уметности из Требиња који се овим 
видом уметности баве више од 30 година.

- Вечерашња изложба је једна од 
многобројних које смо мој колега Ђорђе Арнаут 

и ја одржали у последњих тридесетак година 
с обзиром да и једно и друго имамо статус 
истакнутог уметника Републике Србије. На овој 
изложби, када сам ја у питању, представљени су 
радови у бронзи и металу настали у последњих 
15 година. То је само један мали део онога 
чиме се бавим. Када говоримо о овој изложби 
ради се о делу које спада у апстрактно поље 
вајарства које има одређене форме и облике 
– напоменула је Жељка Момиров која је први 
пут у Вуковару, а своје радове излагала је 
широм Европе.

- Имамо прилику да покажемо оно што 
радимо и чиме се бавимо. Колегиница Жељка 
се определила за метале, ја сам се определио 
за теракоту која је за мене инспиративна јер 
волим земљу и глину. Забављам се док то радим 
и сигурно да ми овај начин рада није превише 

захтеван. Ово ми је од самог детиљства била 
вокација и просто сам инспирацију налазио 
свуда око мене – нагласио је Ђорђе Арнаут 
који је у последњих тридесетак година имао 
преко 50 самосталних изложби. 

Вуковарска публика имала је прилику да 
поред изложених скулптура ужива и у џез музици 
у извођењу бенда Драган Илић и трио плус.

- Ако се питате зашто овај плус, то је због 
једног придруженог члана, па да не би било 
неке забуне када нас публика види у квартету, а 
најављени смо као трио. Наш бенд функционише 
четири године и бавимо се искључиво ауторском 
музиком. Као такви препознати смо и подржани 
од стране удружења аутора па тако након нове 
године очекујемо и први албум који ће бити 
ауторски и комбинација разних џез праваца 
и наше српске етно музике. Џез у Србији све 
више добија на популарности поготово од када 
је на Музичкој академији основан и џез одсек. 
Ово је музика која траје и која ће трајати и 
даље – истакао је Драган Илић који је вођа и 
оснивач овог бенда, али и директор Установе 
културе Новобеоградске културне мреже коју 
је основала општина Нови Београд. 

Организација ових културних садржаја била 
је прилика и да Заједничко веће општина додели 
традиционална признања ове институције 
заслужним појединцима и организацијама. Тако 
су ове године лауреати професорка српског 
језика и књижевности Мара Бекић Војновић 
која је добила повељу ЗВО-а, док је плакета 
додељена Дечијем вртићу Златокоса из Борова. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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СРПСКИ ХОР СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ ОДРЖАО ЈЕ У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ 13. ДЕЦЕМБРА КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ И 
ПОПУЛАРНЕ МУЗИКЕ

ХОР СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ НАСТУПИО У ВУКОВАРУ

Сала вуковарског Српског дома није 
била до краја испуњена па су многи 
пропустили сјајан наступ мушког хора 

Свети Серафим Саровски из Зрењанина који је 
публици понудио више од сат времена врхунског 
извођења духовних, популарних, староградских, 
варошких и клапских песама. Концерт је одржан 
у организацији Вуковарског српског певачког 
друштва Јавор који је и ранијих година у овом 
граду организовао одличне концерте духовне и 
етно музике попут концерата браће Теофиловић, 
Вокалног ансамбла Октоих те Певачког друштва 
Преображење из Београда. 

- Ово је један мушки септет који сјајно 
звучи, а данас путем друштвених мрежа врло 
лако проналазимо и свима нам је доступно 
све оно што је квалитетно. Управо путем 
друштвених мрежа смо и контактирали хор 
Светог Серафима Саровског и договорили ово 
данашње дружење. Заиста нам је драго што 
смо имали прилику да чујемо овакав хор који је 
врхунског квалитета и који је раније гостовао 
широм Европе – рекла је хоровођа Јавора 
Александра Кртинић која додаје да би волела 
да на овако високом нивоу и на квалитетан 
начин и Јавор може да наступа, али да је то 
тренутно немогуће јер су последњих година 
у потрази за новим члановима. 

Хор Свети Серафим Саровски постоји више 
од 25 година, а основан је при манастиру Св. 
Меланије Римљанке у Зрењанину. Име су добили 
по једном од највећих руских светаца из 18. 
и 19. века. Најпре су певали искључиво на 

литургијама широм Банатске епархије, али су се 
са годинама проширили и на концертне просторе. 
Реч је о професионалним музичарима од којих 
многи певају у хору Академије уметности из 
Новог Сада или су чланови опере у Српском 
народном позоришту. Један од чланова недавно 
се преселио и у Осијек где наступа као оперски 
певач у Хрватском народном казалишту. 

- Већина нас је дуго година у овом хору, а 
неки и од самог почетка. То нам даје могућност 
да музицирамо и да наступамо врло често. 
Данас смо први пут у Вуковару и драго нам 
је због тога, а раније смо у Хрватској два 
пута наступали у Дубровнику. Захваљујем 
се Јавору на позиву и читавој заједници на 
организацији концерта јер мислим да данас 
није лако било шта организовати. Мислим 

да смо тај позив и оправдали јер смо видели 
врло лепе и усхићене реакције публике која 
је у ово хладно децембарско вече била овде 
присутна вечерас – рекао нам је након одржаног 
концерта диригент и уметнички руководилац 
Божидар Црњански.

И заиста, како је концерт одмицао и 
публика је све више и више аплаудирала па 
је наступ хора из Зрењанина након завршне 
песме „Играле се делије” настављен са још 
два биса па коначно завршен песмом „Многаја 
љета”. Певало се на грчком, руском, српском 
и хрватском, а посебно је импресивно било 
извођење руске народне песме „Легенда о 
12 разбојника” која је и својеврсни заштитни 
знак овог хора те је изводе од самих почетака. 
Хор је публици понудио и неколико песама 
клапског репертоара попут „Сјећање на Вела 
Луку” или шансона као што је песма „Била је 
тако лијепа” Драгана Стојнића. У овом хору 
ипак истичу да их све уједињује певање на 
литургији.  

- Руска духовна музика је вероватно наш 
заштитни знак, а негујемо и клапску музику јер 
нам некако природно лежи. Ми смо са равнице 
Панонског мора па вероватно постоји та нека 
чудна симбиоза и веза са правим клапским 
саставима. Певање у цркви за нас је ипак нешто 
посебно јер пре него што смо се остварили као 
хор, а и свако од нас лично, ми смо заправо 
кренули од певања на литургијама. Захвални 
смо тој Божијој благодати која нам је подарена и 
трудимо се да нашим певањем и даље служимо 
у цркви заједно са нашим свештенством и да 
никако ту благодат не изгубимо. Певање у 
храмовима недељом и празницима нама је 
лично задовољство – закључује Божидар Цр
њански.                           Никола МИЛОЈЕВИЋ
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У ПРОСТОРИЈАМА ВУКОВАРСКЕ ПРОСВЈЕТЕ ОДРЖАНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА ИСИДОРЕ ПЕКИЋ О БОРОВУ

ВРЕДАН ФИЛМ О НЕКАДАШЊЕМ ФАБРИЧКОМ ФЕНОМЕНУ

У организцаији Просвјетиног пододбора 
из Вуковара 15. децембра одржана 
је пројекција документарног филма 

„Генерације Борова – 30 година касније”. 
Ауторка овога филма је Исидора Пекић 

која је један део свог живота живела у Борову 
насељу одакле је отишла пре ратних страдања 
и разарања, а данас живи у Аустралији. Исидора 
је иначе ћерка некадашње боровске новинарке 
Љиљане Пекић која је и присуствовала овој 
пројекцији.

- Заиста сам била искрено запрепашћена 
када сам чула да је Исидора за свој рад на 
филмској академији у Сиднеју изабрала Борово. 
Мислила сам да је она потпуно заборавила 
овај крај. Иначе, у филму нисам учествовала, 
као ни раду на њему, а и не сматрам се баш 
компетентном за ту врсту новинарског израза. О 
филму могу да говорим искључиво на основу мог 
сензибилитета и инстинкта као и сви гледаоци, 
уосталом суд гледалаца је и најмериторнији. 
Оно што могу да кажем јесте да овај филм није 
стручна студија о Борову, није ни истраживачки 
филм о феномену Борова, није ни политички. 
Њен филм је, по мени, чиста лирика јер ову 
причу прави носталгично и доживљено – истакла 
је Љиљана Пекић. 

Филм је снимљен на нашем језику, сем 
једног саговорника који је говорио на енглеском, 
а урађен је као ауторкин дипломски рад на 
филмској академији. Целу причу носе аутентични 
боровски ликови, различитих профила, али и 
људи који су живели или још увек живе у том 
истом Борову. 

- Да дођем на ову пројекцију филма задужила 
ме је моја ћерка која ми је рекла да одем и 
да поздравим Исидору са којом је ишла на 
балет. Рачунао сам да је Исидора овде, а ово 
што је учинила, пријатељица моје ћерке Тање, 
је величанствено и треба сада учинити све да 
наставимо причу о Борову јер неким људима 
одговара да се о Борову не пише и не прича, 
желе да нас сведу на неки мали вуковарски 
кварт. Хвала Исидори што је ово урадила и 
мислим да је то почетак да наставимо даље 
– нагласио је некадашњи уредник новина 
Борово Божидар Маркотић. 

ОДБИЈАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ФИЛМУ

Сам филм делује као позив на нове почетке 
и спречавање будућих националних сукоба, 

а ово је друга организована пројекција овога 
филма у Вуковару.

- Ми смо дали подршку ауторки филма и 
свима онима који су узели учешћа у њему јер 
он не говори о далеким земљама него говори 
о нама, тренуцима којих се сећамо и који су 
такви какви јесу. Филм је на располагању свима 
и ауторка је вољна да свако ко жели може да 
га добије и да га погледа – каже председник 
вуковарске Просвјете Миленко Живковић. 

Запажену улогу у филму имао је вуковарски 
новинар и аутор књиге о Борову Славко Бубало 
који је ауторки био уједно и први саговорник. 

- Ми смо комшије са Љиљаном Пекић и 
њена ћерка је дошла до мене и рекла ми је о 
својим намерама да сними овај филм. Међутим, 
већ после неког времена схватила је да нема 
саговорника до којих је јако тешко долазила. 
На њену молбу прихватио сам да јој будем 
саговорник и разговарали смо више од три 
сата. Наравно, нисам знао шта ће она од свега 
тога да искористи, а на крају сам задовољан 
начином на који је она свој филм снимила и 
монтирала. Уверио сам се, гледајући филм, да 
су њене намере биле људске и нормалне када 
је снимала овај филм, који је прилично дирљив 
и помирљив – истакао је Бубало. 

Нису се сви радо одазвали њеном позиву. 
Ауторка је имала и доста оних који су је одбили 
да учествују у филму говорећи јој да се овде 
живи секунду од рата и да је још рано за овај 
филм, а међу онима који су је одбили јесте и 
градоначелник Вуковара Иван Пенава, иначе 
припадник њене генерације. Поред Бубала у 
филму се појављују и Ђорђе Миросављевић, 
Фрањо Бек, Зоран Богнар, Биљана Гаћа, Љиљана 
Којић, Дијана Антуновић Лазић, Славко Мирнић, 
Славица Мишић и Перо Видовић.

Срђан СЕКУЛИЋ
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У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ У ЧЕТВРТАК 15. ДЕЦЕМБРА ПУБЛИКА ЈЕ ИМАЛИ ПРИЛИКУ ДА ПОГЛЕДА ПРЕДСТАВУ „ЉУБАВ 
У САВАМАЛИ” У ИЗВОЂЕЊУ ГЛУМАЦА БЕОГРАДСКОГ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

„ЉУБАВ У САВАМАЛИ” РАЗВЕСЕЛИЛА ВУКОВАРСКУ ПУБЛИКУ
У организацији Српског демократског форума 

у Српском дому у Вуковару 15. децембра 
одржана је представа Звездара театра 

под називом „Љубав у Савамали”. Око 200 
људи  пратило је причу о људима који су једну 
невољу заменили другом невољом. Људима 
који су кренули у друге земље оставивши своје 
небо, градове, успомене и нашли се, огромна 
већина, у једном тренутку у Србији, Београду, 
још локалније, општини Савски Венац, а онда 
и у Савамали.

- Ово је једна занимљива представа која 
на духовит начин говори о изузетно озбиљној 
теми а то је однос нас који живимо на овим 
просторима према људима који су избегли са 
Блиског истока. Кроз смех је најбоље људима 
приказати право стање у друштву да мало 
размисле о томе како се данас понашамо, 
шта мислимо, да нису све избеглице исте и да 
немају сви лошу намеру. Људи вероватно често 
помисле да не воле да се баве тако једном 
озбиљном темом, али мислим да када се нађе 
овакав начин онда се људи и забаве и када 
дођу кући размисле о њиховом личном ставу 
према целој причи – рекао је српски позоришни 
и филмски глумац Милош Ђорђевић. 

У представи играју Милош Ђорђевић, 
Елизабета Ђоревска, Миона Марковић, Бранко 
Видаковић, Милан Васић, Лена Богдановић и 
Никола Шурбановић. Представа се изводи од 
2018. године а у Вуковару је синоћ изведена 
први пут. 

- Реакција публике у Вуковару је стандардно 
добра, каква је код куће тако је и на другим 
гостовањима. Први сам пут у Вуковару, доста 
сам по Хрватској играо, али никада овде. Жао 
ми је што нисмо дошли мало раније да можемо 
мало да обиђемо град, али надам се да ово 
није последњи пут да играмо овде – додаје 
Ђорђевић. 

Недавно је представа „Љубав у Савамали” 
изведена педесети пут и на тај начин је постала 

једна од омиљенијих представа публике Звездара 
театра, зато су организатори одлучили баш ову 
представу поклонити вуковарској публици. 

- Идеја нам је била да доведемо неку 
представу у Вуковар, да то буде комедија како 
би људи провели вече у смеху. Погледали смо 
ову представу, одушевили се и схватили да је 
она баш оно што нама треба – изјавила је испред 
организатора водитељка административних 
послова Српског демоктарског форума Јована 
Поповић. 

У последње време Српски демократски 
форум веома је активан широм Хрватске, 
посебно на њеном истоку. Овом представом, 
без обзира што смо на самом крају још једне 
календарске године,  нису закључили своје 
активности у 2022. години будући да нас у 
суботу 17. децембра очекује баскет у Јагодњаку 
такође у истој организацији. 

- Баскет у Јагодњаку је идеја која је проникла 
из баскета на Банији који је имао доста добар 
одјек па смо одлучили да то организујемо и 
у неком другом делу Хрватске. Веома смо 
задовољни са нашим деловањем у 2022. години, 
имали смо много активности по читавој Хрватској 
што нам и јесте циљ. У следећој години имамо 
у плану да наставимо како смо и кренули, 
манифестације које смо ове године одржали 
планирамо да одржимо и следеће, али и да 
додамо још неколико представа и више садржаја 
за децу, жене и младе – додаје Поповић. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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МИХАЈЛОВИЋ КАКВИМ ГА ПАМТЕ У ЊЕГОВОМ БОРОВУ
СЕЋАЊЕ НА СИНИШУ МИХАЈЛОВИЋА КРОЗ ПРИЧУ СА ЊЕГОВИМ ТРЕНЕРОМ, САИГРАЧЕМ И ПРВИМ СЕНИОРСКИМ КАПИТЕНОМ

У петак 16. децембра у Риму је, након дуге и тешке болести, преминуо прослављени српски 
фудбалер и тренер Синиша Михајловић.

Опште је позната чињеница да је Синиша 
Михајловић рођен у Вуковару, а одрастао 
у Борову насељу, док је своје прве 

фудбалске кораке направио играјући још од 
млађих селекција за тадашњи НК Борово. 

Михајловић је рођен 1969. године, а фудбал 
је почео да игра још у основној школи. Било је 
то време када је Боровом кроз разне спортске 
клубове продефиловало много деце. Разумљиво, 
већина њих определила се да тренира фудбал 
као најпопуларнији спорт. 

- Синиши сам био тренер када је био пионир, 
нешто више од годину дана. То је била најмлађа 
селекција где је он већ тада показивао своје 
квалитете. Тада је било више играча, више деце 
која су тренирала, међутим ту су се накако 
издвајали Синиша Михајловић, Саша Патковић, 
Анте Мише, Синиша Лазић – истакао је један 
од првих Михајловићевих тренера у Борову 
Слободан Ђурица.

Поред Ђурице тренери млађих селекција у 
Борову, тих година када је играо Михајловић, били 
су и Звонко Поповић, Никола Кики Марјановић, 
Едо Булић. Међу онима који је више година 
провео играјући у истој екипи са Михајловићем 
био је и Синиша Лазић који и данас живи и ради 
у Борову насељу. Лазић је са Михајловићем 
играо у пионирима, јуниорима и сениорима.

- Нас двојица смо први из генерације почели 
да играмо за сениоре, он чак и пре мене иако је 
био млађи непуних годину дана. У сениорима 
смо заједно играли годину дана, касније сам ја 

отишао у војску, а он је у међувремену отишао 
у Војводину. У млађим селекцијама сви смо 
ми били приближно истих квалитета, нико се 
није посебно истицао. Међутим, када је он у 
питању то је био само рад, рад и рад. По том 
питању је био неумољив. Ми смо сви након 
тренинга обично одлазили на базен, а он је 
остајао да и даље тренира. Имао је свој циљ 
и остао је доследан њему – напомиње Лазић.

Кроз каријеру Михајловић је често мењао 
позиције у тиму на којима је играо, а тако је 
било од самог почетка. 

- У почетку је играо лево крило, по уласку 

у сениоре био је и стопер јер 
је добро играо и главом. Био је 
дрчан и пргав, а сећам се једне 
утакмице против Металца у 
Осијеку где је био један играч, 
мрга од човека. Миха му је 
уклизао, а овај му запрети да ће 
га убити после утакмице. Синиша 
није ни трепнуо него га пљуне 
„у по фаце”. То је напросто био 
он – каже Лазић присећајући се 
једног индиректног контакта са 
њим. Наиме, када је Михајловић 
правио сватове у Новом Саду 
њихова заједничка пријатељица 
је пренела Лазићеве поздраве 
Михајловићу и рекла му да из 
свадбе неће отићи без његовог 
дреса. Тада је Михајловић свом 
колеги из Борова поклонио 

Интеров дрес са бројем 11 и тај дрес Лазић 
и данас чува код себе, а на њему се још увек 
види посвета на којој пише „Лази од Синише”.

ПРИЈАТЕЉСКА ВЕЗА СА ПРВИМ КАПИТЕНОМ

Посебна сећања на заједничке тренутке како 
на терену тако и ван њега издваја Михајловићев 
први сениорски капитен Саво Продановић са 
којим ће бити у одличним односима и након 
одласка из Борова баш као и током целе своје 
каријере.

Саво Продановић фудбал је почео да игра у 

Михајловић као јуниор Борова. На фотографији седи други с десна.

На боровском стадиону (Михајловић у средини)
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Даљу за тамошњи истоимени клуб, а по одласку 
у средњу школу у Осијек играо је за омладинце 
Осијека одакле је 1977. године прешао за Борово 
где ће играти све до краја активног играња 
фудбала, односно 1989. године. Капитенску 
траку Саво је добио у сезони 1983/84, а потом и 
у сезони 1986/87 до краја каријере и опраштајне 
утакмице са Црвеном Звездом. Као капитен 
дочекао је млађу генерацију боровских играча 
међу којима је био и Синиша Михајловић.

- Са Синишом су била изузетна искуства. Он 
је прву утакмицу за сениоре Борова одиграо 
1986. у задњем колу тог првенства које смо 
играли у Белом Манастиру против Шпарте. 
У тој утакмици која је завршила ремијем 1:1 
пред хиљаду гледалаца и која је одлучивала о 
шампиону лиге, Синиша је постигао погодак и 
био је најбоље оцењен играч утакмице. Нико тада 
није могао ни да наслути да ће он доћи дотле 
докле је дошао. Међутим, он је био дрчан, био 
је упоран, а након сваке утакмице остајао је на 
терену и шутирао три серије по десет удараца 
на празан гол. Био је пре свега упоран. Имао је 
тај шут урођен, али значајно га је добио и са 
тренингом и својом упорношћу – наглашава 
Продановић.

- Након те прве утакмице коју је одиграо 
тренирали смо заједно и редовно. Након тога 
ређају се утакмице у којима је он доминирао и 
врло често био играч утакмице. У тој генерацији 
били су углавном млађи играчи, ту смо једино 
Бакета и ја били од старијих. С временом су 
противничке екипе почеле да страхују од његовог 
шута, у почетку је то било неозбиљно схваћено 
када он узима лопту на 30 или 40 метара и 
шутира слободан ударац.

У низу анегдота, заједничких тренутака 
и дружења, успешних фудбалских партија, 
њихово пријатељство не прекида ни Синишин 
одлазак у Војводину, потом Црвену Звезду па 
чак ни у Италију. 

- По одласку у Војводину наши контакти 
су остали и даље стални. У тим првим данима 
он се увек враћао у Борово, излазио је овде 

у Медисон у Даљу, није могао без Борова и 
без свог друштва. Он је много допринео да та 
генерација Војводине освоји титулу, а уз себе је 
имао људе са овог подручја Мараса из Ђакова, 
Тањгу из Јанковаца, Воркапића који је играо за 
Шпарту из Белог Манастира и тренера Љупка 
Петровића који је дошао из Осијека као и Мишу 
Косановића родом из Шидских Бановаца. Сам 
ми је једном приликом рекао да му је лакше 
било играти јер је око себе имао људе које је 
познавао. Често смо се виђали и по његовом 
одласку у Црвену Звезду, уживо сам га пратио 
на многим утакмицама. Били смо у контакту и 
по избијању рата када је послао пун камион 
помоћи, робе и хране, а мене је задужио да 
све то испратим и да све то дође у праве руке 
како то неко не би злоупотребио. Тешко је 
прихватио то време и све што се дешавало тих 
година. Знао сам и да ће отићи у Рому и након 
његовог одласка у Италију сваки повратак 
завршио би заједничким дружењем у мом 
ресторану са истом екипом која га је чекала. 
То је све било до опроштајне утакмице 2007. 
године – истакао је Продановић.

Потврда тог пријатељства, али и великог 
поштовања према свом капитену, стигла је и 
на крају каријере када Михајловић на своју 
опроштајну утакмицу која се играла у Новом 
Саду позива и Продановића.

- Били смо у ресторану на једном ручку и 
на том ручку Синиша ми је рекао „спремај се”. 
Нисам знао за шта да се спремам и он ми каже 
„Савке, хоћу да играш на мојој опроштајној 
утакмици”. Тако смо Милош Шестић и ја били 
најстарији учесници те његове опроштајне 
утакмице – сећа се Продановић.

ВЕНЦИ, ЦВЕЋЕ И СВЕЋЕ ЗА СИНИШУ

Контакти су постојали и након активног 
играња, све до појаве болести која ће на крају 
бити кобна за једног од светских фудбалских 
звезда.

- Последњи конаткт са њим имао сам пре више 
од четири године, нисам 
га хтео оптерећивати 
због болести, а 2019. 
године када се сазнало 
за болест, чули смо 
се, међутим, касније 
нисам хтео да му 
стварам оптерећење. 
Сваку информацију 
од њега добио сам од 
Мирослава Тањге, мог 
пријатеља, а његовог 
кума, и последњи пут 
пре месец и по дана 
Мирослав ми је рекао 
да је тешка ситуација 

и да се вероватно неће извући. Довољно ми 
је било у тим моментима да зна да мислим 
на њега. Још увек не могу да схватим да је 
умро, а једно ми је драго да га памтим онако 
здравог и ведрог, то је мој Синге – са сузама 
у очима говори Продановић гледајући у књигу 
на чијој се насловној страни налази слика 
Синише Михајловића. 

Смрт Синише Михајловића многе је 
изненадила иако је било познато да се бори 
са опаком болешћу. Тугу са собом носе и они 
који су га познавали од најранијих његових 
фудбалских почетака.

- Био је изузетан као човек, врхунски 
играч којег је ценио цео свет. Нема коме он 
није помогао, био је амбасадор дечијег села 
у Сремској Каменици, као и почасни грађанин 
Новог Сада. То је доказ његове величине, а 
Борово му је било у срцу, међутим Нови Сад 
је више волео – каже Саво Продановић.

Још на дан смрти група поштовалаца лика и 
дела Синише Михајловића отишла је до стадиона 
у Борову насељу где је Михајловић направио 
своје прве фудбалске кораке и поред капије 
стадиона запалили су свеће. Неколико дана 
након тога на исто место долазили су људи са 
свећама, цвећем и венцима да одају почаст 
најбољем спортисити Вуковара.

- Није ме изненадио његов каснији успех 
због тога што сам јако пуно обраћао пажњу 
на њега јер сам видео да у њему нешто има. 
Имао је ту златну левицу са којом је касније 
решавао утакмице. Његова сама упорност и 
дрскост у позитивном смислу је домонирала код 
њега, а мени се то свиђало. Опште је познато 
да је остајао након тренинга да вежба свој 
шут, а то је радио и код куће. Палење свећа на 
стадиону у Борову насељу је гест који је доказ 
поштовања према једном човеку, поштовање 
према некоме ко је дао пуно и ко је прославио 
Борово насеље, Вуковар и околину – напомиње 
Слободан Ђурица.

- Ово је заиста један тежак тренутак за све 
нас који смо тих година одрастали у Борову, 
за целу ту генерацију. По његовој смрти многи 
су ишли да пале свеће на стадион, што ми 
је било драго, међутим нисам хтео да идем 
тамо по мраку, јер не желим да се сакривам, 
као што није било потребе да се и он сакрива 
и није ми јасно зашто је био толико омражен 
овде – пита се Синиша Лазић.

Венце на стадион у Борову насељу 
положила је и група навијача Црвене Звезде 
као и Генерални конзул Републике Србије у 
Вуковару Александар Накић, док је на сам дан 
сахране, када се прослављао Свети Николај 
Мирликијски, протојереј-ставрофор Слободан 
Блажић служио помен Синиши Михајловићу 
у храму Светог Стефана Дечанског у Борову. 

Срђан СЕКУЛИЋСаво Продановић
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НОГОМЕТ /ФУДБАЛ КАО ПРВИ ФАКТОР ПОМИРЕЊА (3)

ФУДБАЛСКА ПРИЧА О СРПСКОМ ТУЂМАНУ
Kључни део фудбалске приче о реинтеграцији и помирењу преко најмасовнијег спорта у нашем 
крају и уопште у држави је вероватно Данијел Поповић. Разлог за ту тврдњу лежи пре свега у 
великом таленату који је поседовао, затим због његове трагичне смрти, а и због тога што је он био 
први Србин који је заиграто у неком хрватском клубу и на крају је постао и први Србин са бивших 
крајинских простора који ће заиграти за хрватску репрезентацију.

Крајњи исток Хрватске изнедрио је велик 
број раскошних фудбалских талената који 
су играли у многобројним прволигашким 

клубовима бивше Југославије. По броју освојених 
трофеја, како националних тако и европских, 
можда се највише издваја Синиша Михајловић 
који је поникао у Борову. 

На истом терену на којем је играо Михајловић, 
двадесетак година касније појавиће се Данијел 
Поповић, који је рођен у Вуковару 1982. године, 
а живео је и одрастао у Даљу где ће по сеоским 
лединама са својим вршњацима играти фудбал. 
Врло брзо прикључио се млађим селекцијама 
НК Даља, касније Дунава, још једног у низу 
клубова који ће у новим политичким околностима 
променити своје традиционално и дугогодишње 
име. 

Иако још увек млад, без наступа за сениорску 
екипу, врло брзо је својим играма скренуо пажњу 
на себе. Управо у првим годинама реинтеграције, 
он као Србин, постао је интересантан људима 
из хрватског клуба. 

- Господин Андабак из Даља ми је рекао, 
када смо ушли у Прву лигу, да у Даљу има 
један момак и да дођемо да га погледамо, 
а нама је тада требало играча за ту лигу, 
поготово за јуниоре. Отишао сам да погледам 
утакмицу на којој је Данијел играо, видео да 
има потенцијала и након тога је дошао код нас 
на тренинг и тада смо и ја и мој колега Бакета 
видели да се ради о једном великом таленту. 
Његов прелазак у Вуковар `91 није баш добро 
одјекнуо у клубовима у којима играју Срби. 
Међутим, он је од тада наставио да тренира 
са нама. Данијел је у вуковарске јуниоре, у 
Прву лигу, дошао из Даља који је тада био у 
нижем рангу такмичења, и од 22 гола која смо 
дали против екипа као што су Динамо, Хајдук, 
Осијек, Славен, он сам дао је 15 голова. Након 
испадања Вуковара из Прве лиге долази и до 
смене тренера када ја преузимам кормило прве 
екипе и тада Данијела убацијем у прву екипу. 
Он тада у јединственој Другој лиги, током 
полусезоне, даје 22 гола. Данијел се напросто 
играо фудбала, живео је за њега, долазио на 
тренинге и све је то за њега била забава. Био 
је чудо од детета – истиче Поповићев тренер 
у Вуковару `91 Ивица Радош Ћута који је га 

је и винуо у фудбалске 
висине. 

До тада готово 
незамис ливо,  а са 
друге стране у самом 
периоду ренитеграције 
и новог заједничког 
вишенационалног живота, 
Данијел Поповић спаја 
оно што је до тада било 
неспојиво. Вероватно и 
несвестан те чињенице, 
биће први српски фуд-
балер који ће заиграти 
у хрватском ногометном 
клубу. Својим запаженим 
играма скреће пажњу 
на себе и бива први 
српски играч са бившег 
крајинског простора који 
ће заиграти за хрватску 
репрезентацију, најпре 
за ону до 20, а потом и 
до 21 године.

- Његов отац ме је 
звао да дођем код њега, 
то је већ био период када 
се прочуло како он игра. 
Рекао ми је тада да га зову 
сви редом, али да ми њега он даје у моје руке. 
Врло брзо након тога добио је позив у француску 
Бастију као и у младу репрезентацију. У Бастију 
је посуђен за милион и 760 хиљада марака, а 
уколико задовољи Бастија задржава право првог 
откупа уговора. Ту долази и до проблема када 
његов менаџер одлази у Бордо на преговоре, 
где Бастија поништава све то и ту је пукло 
све. Међутим, оно што мени није било јасно, 
ни онда а ни дан данас, како је Данијел из 
Бастије отишао у Осијек, а не у Вуковар `91. 
Тада смо играли квалификације за улазак у 
Прву лигу са Шибеником и код нас је било 
0:0, међутим, у реваншу један од тадашњих 
челника клуба одрадио је да Данијел не игра ту 
реванш утакмицу и он уместо у Вуковар одлази 
у Осијек – сећа се Радош каснијих детаља из 
Поповићеве каријере која ће врло брзо бити 
угашена 23. октобра 2002. године у Борову, 

на путу аутомобилом према Даљу у којем је 
начинио прве фудбалске кораке. 

- Ако се добро сећам, гледао сам утакмицу 
Лиге шампиона између Милана и Бајерна када 
ме је назвао један колега и рекао ми да је 
Данијел у Борову имао саобраћајку. Мени не 
да враг мира него назовем нашу хитну и ту 
добијем информацију да је један од учесника 
те несреће остао на месту мртав. Одмах сам 
сео у ауто и отишао у болницу где сам срео мог 
комшију који ми је рекао да је Поп мртав. У сат 
времена у кругу болнице било је на стотине 
људи, никада нећу заборавити његову сахрану, 
где су са једне стране сандука били играчи 
Осијека, а са друге играчи Вуковара. Само 
неколико дана пре тога он је потписао уговор са 
Борусијом из Дортмунда – каже Ивица Радош.

Задњу утакмицу за младу репрезентацију 
одиграо је у Винковцима против Естоније на 

Данијел Поповић (1982-2002)
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којој је дао и један погодак. У низу 
добрих партија незаобилазан је један 
детаљ који његов тренер не може 
да заборави. 

- Сећам се, играли смо куп 
утакмицу против Ријеке која је 
тада имала одличну екипу, а пре 
саме утакмице Данијелу је умрла 
мама. Колега Бакета и ја у хотелу 
правимо план за утакмицу када ме 
зове Данијел и говори да ће доћи на 
ту утакмицу иако му је мама умрла. 
У тренутку када је постигао погодак 
при резултату 2:1 за Ријеку долази до 
мене, загрли ме и каже ми „тренеру 
ово је за моју маму”.Можете замислити 
како сам се осећао. Данас када га 
нема, сваке године одлазим на његов 
гроб. Данијел је био путоказ свима 
осталима, након њега многи играчи 
српске националности заиграли су за Вуковар. 
Срећан сам и поносан што сам био део његовог 
живота – закључује Радош.

У ДАНИЈЕЛОВУ ЧАСТ 

Сваке године од 2003. у организацији ХНК 
Вуковар `91 одржава одржава се турнир петлића 
који носи његово име. Такође, 2017. године у 
Даљу је покренут турнир у малом фудбалу 
„Данијел Поповић”. Годину дана касније на 
месту његове погибије у Борову подигнута је 
и спомен плоча, а млада песникиња из Даља, 
Бојана Немет, већ четири године истражује 
његову биографију коју планира да објави у 
књизи.  

- Одрасла сам са браћом Поповић, а 
Данијела памтим као некога ко је био узор 
свим дечацима. Сматрам да би свако дете у 
Даљу које заигра фудбал требало да зна ко 
је био Данијел Поповић јер је он то заслужио 
и као човек и као спортиста. Њему су сви 
предвиђали велику каријеру и сви су чекали 
дан када ће он да заврши у неком великом 
клубу. Он је рођен с тим талентом, сви памте 

његов фамозни лажњак, кажу да је у томе био 
ненадмашан. Играо је срцем и верујем да је 
то њега одређивало као спортисту. Нажалост, 
тај пут је прекинут трагедијом, али сви смо 
сигурни да није било тако да би читав свет 
чуо за Данијела Поповића – сматра Бојана. 

Поповић је носио један карактериситичан 
надимак – Туђман. Многи мисле да је тај надимак 
добио након преласка у Вуковар `91, међутим, 
он је тај надимак имао далеко раније.

- Од његових пријатеља из тих младих 
дана чула сам да је он тај надимак добио 
јер је помало шушкао када је причао што је 
њих подсећало на Фрању Туђмана, тако да 
тај надимак датира од раније и нема везе са 
његовим преласком у Вуковар – истиче ова 
млада песникиња из Даља. 

Са циљем да остави траг о 
овом младићу који је настрадао у 
саобраћајној несрећи, Бојана је до сада 
обавила низ интервјуа са људима који 
су Поповића познавали, с којима се 
дружио, тренирао, који су га волели.

- Његов прелазак у Вуковар људи 
овде нису баш добро прихватили 

нити његову игру у 
дресу младе хрватске 
репрезентације. С 
временом су схватили 
да је то напросто 
нормално, а и он 
је био таква особа 
да на такве ствари 
није пуно обраћао 
пажњу. Као такав и 
као добар фудбалер 
мојој генерацији је 
још увек донекле 
познат, али након 
неког времена његово 

име је полако престало да се помиње. Из тог 
разлога у Даљу смо покренули и меморијални 
турнир који је понео његово име, а који смо 
први пут одржали 2017. године. После тога су 
се деца заинтересовала за њега, а управо то 
желим и сама да постигнем кроз ову књигу која 
ће бити посвећена њему – каже Бојана Немет. 

Убрзо након Данијела Поповића у хрватске 
клубове, пре свега у Вуковар `91, долазе многи 
талентовани играчи српске националности. 
Неки од њих долазе и до капитенске траке, а 
одазива има и у супротном смеру, када играчи 
хрватске националности почињу да играју за 
српске клубове. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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ОМАЖ УМЕТНИЦИМА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ПЕТАР ДОБРОВИЋ
У ДАРДИ ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ПРЕМИНУЛИМ УМЕТНИЦИМА УЧЕСНИЦИМА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ПЕТАР ДОБРОВИЋ

Изложба слика под називом „Омаж ликовним 
уметницима ликовне колоније Петар Добровић 
Дарда“ отворена протеклог викенда посвећена 

је преминулим ликовним уметницима учесницима 
деветнаест сазива Ликовне колоније „Петар 
Добровић“. Кроз тих деветнаест сазива прошло 
је преко 150 ликовних уметника, многи су стални 
учесници и сви имају толико ликовних радова 
колико је довољно за по један самостални постав. 

- Међу тим сликарима су и неки које вечерас 
представљамо. Били су афирмисани и академски 
сликари високог сензибилитета, учесници многих 
ликовних бијенала и изложби у земљи и иностранству 
и припадају значајнијим сликарима који су освојили 
више награда и признања чиме су оставили велики 
траг у ликовној култури и уметности на подручју 
бивше Југославије, своје земље, и шире. Неки су 
били чланови Хрватског друштва ликовних уметник 
(ХДЛУ) или других удружења. Део њихових слика 
изложили смо вечерас – рекао је том приликом 

историчар уметности проф. 
Перо Матић. 

И док је професор 
Матић окупљенима говорио 
о уметницима и њиховим 
радовима кроз поезију и стихове 
водила их је Љепосава Грубор. 
Изложбу је отворила водитељка 
ликовне радионице у Дарди 
Рада Марковић иначе магистра 
ликовне уметности.

Изложене су слике Миленка 
Буише из Сомбора, Мирослава 
Ђурђевића из Осијека, Звонка 
Петра Јелића из Бачке Паланкеа, 
Теодора Јукића из Вуковара, 
Етелке Кукурић из Дарде, Славка Марића из 
Загреба, Фрање Матића из Слатине, Мирослава 
Одавића из Осијека, Ласла Петрика из Змајевца, 
Ђорђа Петровића из Карловца, Милоша Поповића 

из Загреба, Владимира Савића из Дарде, Младена 
Шерића из Меца и Звонка Пеновића из Осијека, 
рецензента монографије Ликовне колоније Петар 
Добровић Дарда.                                             С. Б.

ПРИЧОМ О ЗАХАРИЈИ ОРФЕЛИНУ СРПСКИ ДОМ ЗАПОЧЕО СЕРИЈУ ПРЕДАВАЊА О ПОЗНАТИМ ПРИПАДНИЦИМА СРПСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ВУКОВАРА И ОКОЛИНЕ

О ОРФЕЛИНУ НИКАД ДОВОЉНО ПРИЧЕ

Захарија Орфелин био је један од најзначајнијих 
српских личности из подручја књижевности и 
уметности у 18. веку, а рођен је у Вуковару 

1726. године. О њему је у малој сали Српског дома 
предавање одржао вуковарски историчар и библиотекар 
Боривој Чалић који већ годинама истражује лик и 
дело овог знаменитног Вуковарца те се убраја у међу 
ретке орфелинисте и један је од његових великих 
познавалаца. 

- О Орфелину никад није превише да се говори. 
То је једна од најзначајнијих личности која је рођена у 
Вуковару, а посебно ако узмемо у обзир његов допринос 
српској култури, односно као зачетнику нове српске 
књижевности па и уметности. Његова ликовна дела, 
графике и бакрорези се до данас убрајају међу најбоља 
графичка остварења код Срба уопште. Он је био и 

први српски песник који је штампао 
своју поезију и први међу српским 
ствараоцима који је сматрао да је 
народни језик погодан за употребу 
у књижевности. То је изјавио у 
предговору свог Славеносрпског 
магазина који је уједно био и први 
српски часопис, а штампан је у 
Венецији 1768. године – истиче неке 
од најважнијих детаља Орфелинове 
биографије Боривој Чалић. 

Орфелин је у Венецији издао 
низ књига, како историјских тако и 
богослужбених. Читавог живота се 

залагао за ширење знања и просвећивање у складу 
са временом у којем је живео. С обзиром на проток 
времена и на чињеницу да у 18. веку није постојала 
развијена свест да ствари треба чувати, много тога 
о Захарији Орфелину није се знало или се сматрало 
заувек изгубљеним све до последњих година. Због 
тога истраживачи данашњице готово стално долазе 
до неких нових сазнања из његовог живота. 

- Он заслужује да се о њему говори, а један 
велики живући орфелинист Лаза Ћурчић је рекао 
да о Орфелину треба трагати и истраживати чак 
и по цену да се у том послу греши. Неко ће и из 
грешке закључити накнадно нешто што је исправно. У 
последњих десет година су пронађена два Орфелинова 
рукописа за које је сматрано да су изгубљена. Реч је о 
рукопису Славенског речника и једној од најобимнијих 

књига српске теологије 18. столећа „Против папства 
римског”. У бечкој Ликовној академији пронађен је 
један до сада непознат цртеж митрополита Павла 
Ненадовића, а захваљујући архивским подацима 
открило се да је имао и ћерку за коју се уопште није 
знало. Игром случаја сам сазнао да се у једном руском 
архиву налази још једно оригинално Орфелиново 
писмо, а његових писама је сачувано можда укупно 
петнаестак. Оно што сматрам да је такође било веома 
значајно је прва књига коју је Орфелин штампао у 
Венецији, а то је и први српски песнички текст назван 
Горестни плач. Последњи познати примерак изгорео 
је 1941. године у Народној библиотеци у Београду. 
Пре неколико година та књижица је искрснула у 
једном бечком антикваријату те је купљена и сада 
се налази поново у трезорима Народне библиотеке 
– наводи Боривој Чалић. 

Вуковарско предавање о Захарији Орфелину 
одржано је као прво у склопу циклуса предавања 
о знаменитим становницима Вуковара и околине, а 
коју организује Српски дом. 

- Причаћемо овде о људима и породицама из 
Вуковара и свему ономе што су нам оставили у наслеђе. 
Почињемо са Захаријом Орфелином, свестраним 
уметником и човеком који је оставио неизбрисив траг 
на пољу културе и уметности, а о којем се мало зна. 
Од 18. века планирамо убудуће да кроз предавања 
прођемо и 19. па касније и прву половину 20. века – 
наглашава директор Српског дома Небојша Видовић.

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (17)

Ружица Сокић (1934-2013)

Ружица Сокић спада у ред 
најславнијих имена српског 
глумишта. Још од раног 

детињства бавила се глумом 
учествујући као члан дечје 
драмске групе у емисијама Радио 
Београда. Рођена је у Београду 14. 
децембра 1934. године у породици 
трговца Петра Сокића (1893-1964) 
сувласника листа „Правда”. Глуму 
је дипломирала 1958. године на 
Академији за позоришну уметност 
у Београду.

Кратко је била чланица 
Савременог позоришта, а убрзо 
прелази у Атеље 212 где се 
прославила бројним улогама 
првенствено савременог и домаћег 
репертоара. Према мишљењу њених 
колега била је, што би се рекло, 
„рођена глумица”. Већ за прву улогу 
у филму Јована Живановића Горки 
део реке из 1965. године награђена 
је Сребрном ареном на Пулском фестивалу, али 
највеће успехе остварила је главним улогама 
певачице у филму Живојина Павловића Кад 
будем мртав и бео из 1967, и наивне уличарке у 
филму Владимира Тадеја Жута из 1973. године 
за коју је у Пули награђена Златном ареном.

Запежене улоге остварила је и на телевизији 
у комедијама Бране Црнчевића и А. Поповића, и 
телевизијским серијама Рађање једног народа, 
Занати, Самци и др, а нову Златну арену освојила 
је 1974. године за споредну улогу мајке којој 
син гине у борби у филму Жике Митровића 
Ужичка република из 1974. године. Издваја се и 
њена улога у филму Владимира Тадеја Хитлер 
из нашег сокака у коме глуми Анику, супругу 
локалног пробисвета, банатског фолксдојчера, 
Лексија који с доласком немачких окупационих 
власти добија прилику да и он постане неко и 
нешто. Режисер ове ратне драме у којој Ружица 
Сокић глуми са Борисом Дворником у Пули је 
награђен сребрном ареном док је главни глумац 
Никола Симић проглашен најбољим глумцем.

За улоге се увек темељито припремала о 
чему је сведочио и њен супруг Милан Лукић 

који је говорио да су сви столови у њиховој 
кући увек били пуни текстова. 

„Играла је по десетак представа исто-
времено. Стално је читала. Знала је изазвати 
хумор. Али хумор се изазива и са строгим 
изразом лица. Ружа је била озбиљна, али је 
била добре нарави. Када почне да се бави 
својим послом, било је опасно убацити се у 
њен видокруг. Ако није ишло како треба, онда 
је било и мало нервозе.” – говорио је Лукић.

Иако су је сви ценили највише је волела 
комплименте обичних људи које је сретала 
на улици и са којима је волела да застане, 
поразговара и с њима се насмеје.

Запажена је и на телевизији За свој филмски 
и позоришни рад добила је бројне награде и 
признања пупу награде Стеријиног позорја, 
Павле Вуисић или Велика Жанка. Током 2010. 
објавила је књигу сећања под називом Страст 
за летењем.

Умрла је након дуге и тешке болести на 
неуролошком одељењу Клиничког центра 
Србије у Београду 19. децембра 2013. године. 

С. Бубало
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Следећи 310. број Извора излази у среду 11. јануара 2023.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 6. јануара на РТРС плус у 16:30,

у суботу 7. јануара на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 9. јануара на РТВ 1 у 15:30

АКТИВНА ГОДИНА ЗА БОРОВСКЕ ВАТРОГАСЦЕ
У ГОДИНИ У КОЈОЈ СУ ПРОСЛАВИЛИ 90. ГОДИШЊИЦУ СВОГА ПОСТОЈАЊА, ЧЛАНОВИ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА 
БОРОВО ПРОВЕЛИ СУ ПРОЈЕКАТ „ВАТРУ ГАСИ, БРАТА СПАСИ”

Добровољно ватрогасно друштво Борово 
и Општина Борово 2022. годину памтиће 
по успесима које су остварили како би 

ојачали своју локалну заједницу. У склопу пројекта 
„Ватру гаси, брата спаси” који је провођен кроз 
целу ову годину активно се радило на подизању 
квалитета живота младих и атрактивности 
руралног краја. Циљ је био задржати младе у 
локалној средини и подстакнути их да преузму 
улоге активних учесника у подручју превенције 
и заштите. 

У пројекат су, између осталих, били укључени 
млади између 15 и 30 година, те је посебна 
пажња усмерена на младе који су учествујући 
у друштвеним догађањима у склопу пројекта 
оснаживали заједницу. Кроз пројекат се 
активно радило на подизању атрактивности 
живота у руралним срединама за младе особе 
организовањем активности усмерених на младе 
и могућности њиховог. Пројектом су, такође, 
укључени и родитељи младих особа с обзиром 
да су и сами били део друштвених активности те 
су заједно с младима допринели освешћивању 
потребе за повећањем друштвених активности 
организација цивилног друштва, посебно ДВД-а 
и изградње одговорног друштва које реагује 
у хитним случајевима.

- Много смо задовољни овим пројектом. Уз 
помоћ њега смо добили финансијска средства 
помоћу којих је једна млада особа запослена 
на годину дана, односно на шест месеци пуно 
радно време за управљање и провођење 

пројекта. Добили смо полигон за младе што 
значи да можемо наставити са вежбањем. 
Привукли смо родитеље и децу па можемо 
да се похвалимо како имамо 60 деце која су 
учествовала у пројекту и која ће остати наши 
чланови – истиче потпредседник боровског 
ДВД-а Александар Младеновић.

ЗАХТЕВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЛАДЕ 
ПОЛАЗНИКЕ

У склопу пројекта организовано је такмичење 
младих ватрогасаца и ватрогасни квиз, едукативне 
радионице и стручне обуке за младе, а у јавности 
је, 20. августа ове године, у склопу прославе 
90 година постојања и рада овог друштва, 
представљен рад ДВД-а Борово на јавном 
догађају који је окупио многобројне госте.

- Квиз је био замишљен на начин да 
проверимо ниво знања који смо пренели на нашу 
децу. Било је прилагођено њиховом узрасту, за 
подмладак од шест до 12 година. Учествовала су 
деца из Вуковарско-сремске, Осјечко-барањске 
и Бродско-посавске жупаније. Деца су показала 
јако висок ниво знања, изненадили смо се да су 
знали одговоре на скоро свих 30 питања. Након 
тога било је такмичење у рушењу мета, а то је 
рад на брентачама. Једна екипа се састојала 
од тих одељења која су морала да испуњавају 
команде, а циљ је био да што пре донесу воду 
и сруше мете – појашњава наш саговорник.

За нешто старију децу организован је прави, 
веома захтеван ватрогасни полигон.

- Полигон има препреке, мете које се гађају 
водом до одређеног нивоа и када запишти 
сирена, учесници иду даље, вежу чворове, 
према упутствима са слика стављају материјале 
на своје место и на крају стају у врсту. Дугачак 
је 75 метара. Учествовале су екипе домаћина 
и ДВД Нуштар -  објаснио је председник 
Добровољног ватрогасног друштва Борово 
Мирољуб Младеновић како функционише 
ватрогасни полигон.

Активности усмерене на обуку и едукацију 
помогле су младима да стекну нова пријатељства, 
да науче на који начин могу да раде тимски те 
стекну самопоуздање да буду водитељи група 
које обављају важну делатност у заједници. 
С обзиром на то да едукација и обука крећу 
од младих, на тај начин их се освестило о 
дугорочној важности позитивног рада за 
заједницу те их се усмерило ка помагању 
угроженим и маргинализованим групама. 
Кроз друштвене активности које су нагласак 
ставиле на културну, хуманитарну и друштвену 
важност ватрогасног друштва пројекат је повезао 
становнике општине.  Његова укупна вредност 
износи 97.252 куна, а финансирају га Главни 
државни уред за демографију и младе износом 
од 75.000 куна и Општина Борово износом од 
22.252 куне. 

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ


