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ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ОДРЖАЛИ САВЕТОВАЊЕ ЗА УДРУЖЕЊА И ОСТАЛЕ 
ПАРТНЕРЕ ЗВО-а О НАЧИНИМА И МОГУЋНОСТИМА ФИНАНСИРАЊА

СЕМИНАР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ВУКОВАРУ
Саветовање на тему унапређења 

процеса финансирања и уговарања 
програма и пројеката из Оперативног 

програма националних мањина за период 
од 2021. до 2024. године одржано је 10. 
фебруара у Српском дому у Вуковару. 

Програм је организовало Заједничко 
веће општина из Вуковара у сарадњи са 
Канцеларијом за људска права и права 
националних мањина Владе Републике 
Хрватске. Саветовању су присуствовали 
сви партнери Заједничког већа општина 
који су корисници средстава која су кроз 
поменути програм осигурана међу којима 
су били и начелници општина, заменици 
градоначелника и начелника из редова 
припадника српске заједнице, председници 
мањинских већа и преставници удружења 
и установа српске националне мањине.

– Захваљујући активности наших 
саборских заступника, Канцеларије за 
националне мањине и Владе Републике 
Хрватске, националне мањине последњих 
година заиста имају значајна средства 
која омогућавају бољи и квалитетнији рад 
наших институција и свих удружења која 

функционишу унутар наше заједнице. Са 
већим износом новца сигурно долази и 
већа одговорност, те потреба за бољим и 
квалитетнијим радом. Нама је циљ да са 
оваквим саветовањем ојачамо партнере са 

којима проводимо програмске активности. 
Њих је негде око сто, а нама је важно 
да они буду оспособљени и да проводе 
пројекте у складу са обавезама које ми 
имамо према уговору са Канцеларијом 
за људска права па ми је драго што су се 
људи данас на овај семинар одазвали у 
великом броју – каже председник ЗВО-а 
Дејан Дракулић.

Присутнима су се поред председника 
ЗВО-а обратили и саборска заступница 
Драгана Јецков, али и директор 
Канцаларије за љидска права Ален 
Тахири који је у Вуковар дошао са својим 
сарадницима.

– Оперативни програми за националне 
мањине су саставни део програма рада 
Владе Републике Хрватске и нама је јако 
важно да се они проводе у складу са 
заданим ходограмом будући да су повезани 
са радом Владе. Ми улажемо максималне 
напоре како би свим учесницима у том 
процесу помогли у креирању њихових 
програма и пројеката. Жеља нам је да 
организацијама националних мањина 
појаснимо шта је прихватљиво, а шта не 
у смислу финансирања и осмишљавања 
програма те у којем контексту националним 
мањинама можемо да помогнемо у очувању 
њихове традиције и културе – истакао 
је том приликом Ален Тахири.

 Никола МИЛОЈЕВИЋ

У наставку радне посете Уреда за људска права и права 
националних мањина директор Уреда Ален Тахири, 
председник Заједничког већа општина Вуковар Дејан 
Дракулић и председник Већа српске националне мањине 
Вуковарско-сремске жупаније Светислав Микеревић посетили 
су Боботу и обишли кућу која је купљена и обновљена 
средствима из Капиталних инвестиција Заједничког већа 
општина Вуковар.
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САБОРСКА ЗАСТУПНИЦА САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ ДРАГАНА ЈЕЦКОВ ПРЕД КОЛЕГАМА ИЗ ЗАСТУПНИЧКИХ 
К ЛУПА ГОВОРИЛА О ОБНОВИ ПОДРУЧЈА ЗАХВАЋЕНИХ ЗЕМЉОТРЕСОМ 2020. ГОДИНЕ

СДСС ПОДРЖАО ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ОБНОВИ ЗГРАДА ОШТЕЋЕНИХ ЗЕМЉОТРЕСОМ
На седници хрватског Сабора одржаној 16. 

фебруара на реду је била друга верзија 
Закона о обнови зграда оштећених 

земљотресом, тачније на подручју Града 
Загреба, Крапинско-загорске, Загребачке, 
Сисачко-мославачке и Карловачке жупаније. 
Своје мишљење о овом предлогу Закона изнео 
је и клуб заступника Самосталне демократске 
српске странке, тачније председница клуба 
Драгана Јецков.

– Нажалост, у овом тренутку још не можемо 
говорити о ревитализацији и економском 
развоју овог подручја, о којој смо у први мах 
сви говорили, као да се брз завршетак обнове 
некако подразумевао. Гледајући извештаје о 
земљотресима у Турској и Сирији, поново нам 
се јављају слике два наша потреса која су била 
тешка, озбиљна и трагична – започела је овако 
Јецков своје излагање.

Према речима СДСС-ове заступнице, штете у 
Загребу и околини, као и на Банији процењене 
су на око 17 милијарди евра, од чега је 11,5 
милијарди евра процењених штета у Загребу 
и околини те 5,5 милијарди евра на подручју 
Баније.

– У почетку је дефинитивно недостајало 
средстава, али знамо како су нам у сусрет 
изашле европске институције с којима су 
преговарали представници Владе, ставили 
су нам на диспозицију огромне количине новца, 
уз услов да морамо бити брзи и оперативни.  У 
најкраћим могућим цртама поједностављење 
процедуре и обједињавање свих тела укључених у 
обнову „под капу“ министарства је централизација 
од које очекујемо да ће утицати на динамику 
обнове. То кажем јер до сада нисмо имали 
квалитетну координацију између тела, а понекад 
и својеврсно „пребацивање лоптице“ између тела 
због чега се губи ефикасност процеса, односно 
успорава се провођење обнове. Зато је добро 
решење којим се предлаже припајање Фонда 
за обнову и Средишњег државног уреда за 
обнову и стамбено збрињавање Министарству, 
чиме ће доћи до интеграције управљачких и 
административних процеса – предложила је 
Драгана Јецков.

ИЗРАЖЕНА НЕСРЕЂЕНОСТ ЗЕМЉИШНИХ 
КЊИГА И КАТАСТРА

СДСС-ови заступници су као други проблем 
истакли проблем земљишних књига и катастра. 
Кажу како је несређеност земљишних књига и 
катастра на подручју Баније посебно изражена, 

а иако прилично бенигна ствар у конкретним 
случајевима понекад се показала и као погубна.

– Када је у питању проширење доказних 
средства којима подносилац доказује право 
власништва, има и предности и недостатака, 
али мислим да је добро јер ћемо тако убрзати 
процес обнове. Заштитна клаузула према којој 
решење о обнови и решење о новчаној помоћи 
немају правног учинка на право власништва и 
друга стварна права на обновљеној некретнини 
је дефинитивно добар и потребан осигурач 
– Јецков је предложила решење и за питање 
има ли времена за провођење појединачних 
исправних поступака, посебно кад су рокови 
за провођење истих јасно прописани другим 
позитивним прописима и да ли особе које 
захтевају обнову уопште имају потребне 
документе.

– Решење, односно одговор на ова питања 
је прилично једноставан и на ову проблематику 
смо такође упозоравали раније, а реч је о 
бесплатној правној помоћи. Проблематику која 
се везује уз бесплатну правну помоћ посебно 
смо истицали кроз извештаје о пружању 
бесплатне правне помоћи, која код нас не 
добија место и финанцијска средства која 
заслужује. Више пута смо истицали дефицит 
правних знања и капацитета самих корисника 
за активно учествовање у процесу обнове, 
као и дефицит кадрова у јавним службама на 
локалном нивоу које би требало да подрже овај 
процес. Пуно тога може се решити додатним 

„појачавањем“ тимова бесплатне правне помоћи 
на потресом погођеним подручјима, нарочито 
кад знамо да је једно једино овлаштено 
удружење за пружање правне помоћи са 
седиштем у Сиску.  Круцијалне ствари у том 
делу одрадило је Српско народно веће је и већ 
у првим данима након потреса организовало 
је бесплатну правну помоћ, што делегирањем 
људи из Загреба, што ангажовањем правника 
са земљотресом погођених подручја. Број 
предмета на којима раде је енорман и често 
су прва адреса којима се особе у потреби 
за обновом обраћају – навела је Јецков и 
предложила да се поклања и грађевински 
материјал јер мисли да држава може постићи 
боље цене на тржишту. Похвалила је и 
увођење давања новчане помоћи грађанима 
за уклањање уништених зграда, укључујући 
и помоћне, економске и остале уништене 
зграде, новчане помоћи за трошкове израде 
пројекта, те могућност градње заменске 
породичне куће у случају у којем се утврди 
да поправак конструкције није оправдан због 
клизишта и промена карактеристика тла.

Без обзира што поједностављења која су 
директно упућена решавању уских грла СДСС 
сматра добродошлим, у исто време и упозорава 
да се дужна пажња мора водити и о правима 
власника, инвеститора и професионалне 
заштите свих учесника у грађењу, како би 
се избегли потенцијални судски спорови.

Извор
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УЛАГАЊЕ У КУЛТУРУ ЈЕ НАЈБОЉА ИНВЕСТИЦИЈА
У културу се никада није претерано улагало, препуштена је на бригу преданим и вредним 
појединцима који добро разумеју њену вредност. Када је реч о политици, почев од државног па 
до најнижег локалног нивоа, за њу увек постоје „прече ствари”, иако је култура, а то кажем без 
икаквог претеривања, поред цркве можда и једини сигуран ослонац у заштити идентитета нашег 
народа од асимилације и нестанка.

Велики број удружења и преданих појединаца 
посвећен је култури и организовању 
разних дешавања која имају за циљ да 

афирмишу нашу народну традицију, обичаје, 
научна, књижевна, музичка и многа друга вредна 
достигнућа. Задатак који су пред себе поставили 
није нимало лак и врло често та удружења 
и ти марљиви појединци не доживљавају 
сатисфакцију нити пажњу какву заслужују. 
Када кажем сатисфакцију при том не мислим 
само на ону материјалну, оличену у некаквој 
новчаној надокнади за њихов труд, него пре 
свега на прихваћање и одазив публике, зa 
коју та удружења и поједници постоје и раде. 

Често чујем наше људе како кажу како се 
овде, мислећи на Вуковар и околину, ништа 
не догађа, да немају шта да виде и где да 
квалитетно проведу своје слободно време. 
Судећи по одазиву на то што они називају „мало” 
или „ништа” дешавања, могу да закључим 
неколико ствари. Мисао која се одмах намеће 
је да наш народ има врло мало слободног 
времена, у шта је јако тешко поверовати јер 
културни програми одржавају се углавном 
или викендима или у вечерњим сатима. Ни 
то да људи нису баш најбоље обавештени 
исто не може да буде тачно јер имамо три 
радио станице које те догађаје најављују и 
новине које управо читате у којима преовлађују 
извештаји са културних дешавања, о објавама 
на друштвеним мрежама да и не причам. Треће 
што могу да помислим је то да је народ постао 
избирљив па долази само на оне програме у 
којима гостују популарне личности из света 
глуме, музике и књижевности, али мене прогања 
мисао да нашем народу више ни до чега није 
стало па чак ни до његове властите културе, 
а то је, признаћете, врло опасан и поразан 
закључак.    

Наравно, људи имају право да им се нешто 
свиђа или не свиђа, имају право да бирају шта 
ће од понуђеног да посете, а шта не, али овде 
није реч о онима који се ипак одазивају на 
позиве и држе до културе, него о онима који 
кажу како се овде ништа не дешава, а таквих 
заиста има пуно. Руку на срце, нису ни сви 
програми врхунски, али су свакако вредни 
пажње. За квалитетније програме треба много, 
много више новца, а када тог новца нема 
добро је да се културни пламен одржава, да 

се људи окупљају, сусрећу, повезују, друже, 
размењују идеје и мисли. У томе и јесте поента.

У културу се никада није претерано улагало, 
препуштена је на бригу преданим и вредним 
појединцима који добро разумеју њену вредност. 
Када је реч о политици, почев од државног 
па до најнижег локалног нивоа, за њу увек 
постоје „прече ствари”, иако је култура, а то 
кажем без икаквог претеривања, поред цркве 
можда и једини сигуран ослонац у заштити 
идентитета нашег народа од асимилације 
и нестанка. Култура брише границе које су 
настале распадом Југославије и повезује наш 
народ, тако да више није важно живи ли у 
матици или у некој другој држави. У исто 
време и питање лојалности држави у којој 
Срби живе постаје питање које не изазива 
никакве контроверзе јер сасвим је нормално и 
легитимно волети и једну и другу земљу. Прву 
јер је то држава у којој смо рођени и у којој 
живимо, а другу јер је то наша матица која 
нас окупља под исти културни, национални, 
верски и језички круг. 

Дакле, улагање средстава у културу није 
никакво бацање пара, напротив, то је најбоља 
инвестиција, а уложено се врати добрим на многе 
начине. Да то тако буде улагање не сме да буде 
стихијско и кампањско, него промишљено и 
добро испланирано. Наше народне институције 
у Хрватској, а хвала Богу имамо их доста, 
треба да прате и материјално подржавају 
установе, удружења и појединце који организују 
квалитетне културне 
програме. Не кажем 
да то не раде, у задње 
време ситуација се 
поправља, али мислим 
да више треба да улажу 
у врхунске културне 
садржаје, а не само у 
фолклорни аматеризам 
који, дакако, има своје 
место у том мозаику, 
међутим, врхунска 
култура је ипак нешто 
друго. Осим тога, треба 
испоштовати људе 
који у културу улажу 
своје слободно време, 
труд да га осмисле, да 

пронађу новац, обезбеде простор, опрему 
и друге ствари и који за то или не примају 
никакву надокнаду или је она толико скромна 
да је не вреди ни помињати. Ипак, за културне 
раднике највећа сатисфакција је пуна сала.

И поред свих потешкоћа, само у Вуковару 
културних дешавања има толико да их је све 
тешко и побројати. Ту делује пододбор СКД 
„Просвјета”, КУД „Слога”, ВСПД „Јавор”, Српски 
културни центар, Српски демократски форум, 
а од недавно и најмлађа културна установа 
„Српски дом” смештена у истоименој згради 
која има и своју историјску вредност. Сви они, 
са мање или више успеха, организују културне 
програме. Зато немојте да тражите изговоре 
него подржите људе који неуморно брину о 
стању вашег духа. Оставите се телевизора, 
гледања риалитија и седења у кући и одвојите 
време да видите и чујете оно што су за вас 
припремили. Натерајте се некако, напојте вашу 
душу културом и видећете да ћете врло брзо 
стећи навику без које више нећете моћи јер 
време које проведете у друштву са другим 
људима, та размена позитивне енергије и 
заједнички осећај испуњености је нешто 
најдрагоценије. Живот постаје богатији, 
људи освешћенији и одједном имају о чему 
да причају, нешто лепо им се догодило, нешто 
што могу да поделе са другим људима.  

Упамтите, најбољи човек је културом 
обогаћен човек. Исто је и са народом.

Славко БУБАЛО
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НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРПИЊА ЗАПОЧЕЛА ЈЕ ТРЕЋА ФАЗА ПРОЈЕКТА „ЗАЖЕЛИ БОЉИ ЖИВОТ У ОПШТИНИ ТРПИЊА” 
ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ 98 ХИЉАДА ЕВРА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ ЕВРОПСКОГ СОЦИЈАЛНОГ ФОНДА

ПОМОЋ СТАРИЈИМ ОСОБАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРПИЊА

Пројекат „Зажели бољи живот у Општини 
Трпиња” са реализацијом је започео првог 
фебруара и трајаће до 31. јуна 2023. године, 

а овом приликом запослено је 15 жена на радном 
месту радница за пружање помоћи и подршке 
старијим и немоћним особама на подручју 
Општине Трпиња. Овим пројектом обухваћено 
је 108 крајњих корисника са пребивалиштен 
у местима Трпиња, Вера, Бобота, Пачетин и 
Бршадин. Носилац пројекта је Удружење „Трећа 

животна доб” у партнерству са Српским народним 
већем, Хрватским заводом за запошљавање и  
Центром за социјалну помоћ. 

Запослене жене старијим особама пружаће 
корисницима помоћ у одржавању хигијене простора 
у којем живе, помоћ при набављању и припреми 
хране, набавци и коришћењу лекова и плаћању 
рачуна, наравно, а од велике помоћи и користи 
су и дружење и разговор са њима. На наведени 
начин ће се омогућити приступ тржишту рада за 15 

жена циљане скупине и оснажити 
радни потенцијал запошљавањем 
у локалној заједници те уједно 
повећати квалитета живота и 
социјална укљученост старијих 
и немоћних особа са подручја 
Општине Трпиња. 

У простору Дома културе у 
Трпињи 10. фебруара одржана 
је и јавна трибина на којој 
је пројекат представљен, а 
представили су га председница 
удружења Трећа животна доб 
Биљана Тодорчић, водитељка 
пројекта Снежана Врањешевић, 
као и представник партнера на 
пројекту Српског народног већа 
Милош Миодраговић који истиче 
како је управо пројекат „Зажели” 
један од оних који су на подручју 

Републике Хрватске дали најбоље резултате. 
- Знамо колико је данас за време глобалне 

кризе и инфлације важно свако радно место, 
поготово за једну релативно малу општину, 
каква је и општина Трпиња. Исто тако, овим 
програмом унапређује се и брига о нашим старијим 
суграђанима, важно је да знају да нису сами и да 
постоје институције које воде бригу о њиховим 
потребама – закључио је Миодраговић.

Маја МИЛАНОВИЋ 

РОБЕРТ МАСНИКОСА ИЗ ЗАПУЖАНА КОД БЕНКОВЦА КНИНСКОМ ДОПИСНИШТВУ ПОК ЛОНИО ДРОН ЗА СНИМАЊЕ ИЗ ВАЗДУХА

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ЗА КНИНСКИ СТУДИО ЗВО-а

Да репортаже и ТВ прилози које у 
Книну производи тамошња редакција 
ТВ продукције ЗВО-а и те како значе 

људима који живе 
на том подручју 
доказује и гест 
Роберта Масникосе 
из места Запужане, 
код Бенковца. Наиме, 
он је водитељки 
д о п и с н и ш т в а 
у Книну Васки 
Радуловић предао 
дрон за снимање 
из ваздуха који 
је поклонио овом 
дописништву. Дрон 
ће сниматељима 

ТВ Продукције ЗВО-а служити у обављању 
свакодневних послова на радном месту 
сниматеља/монтажера у Заједничком већу 

општина из Вуковара. 
Ова вредна донација, сада је део техничке 

опреме книнског студија и допринеће 
квалитетнијем снимању подручја Лике и 
Далмације из ваздуха, посебно у условима 
где неприступачан терен сниматељима отежава 
посао. 

Господин Масникоса овим је гестом исказао 
жељу да помогне и подржи рад дописничке екипе 
ЗВО-а у Книну, а у сврху што боље промоције 
и веродостојнијег приказа крајева из којих и 
сам потиче. Није посебно потребно истицати 
колико је овај поклон драгоцен и колико ће 
побољшати рад книнског дописништва и 
саме ТВ продукције која господину Роберту 
Маникоси и овим путем захваљује на поверењу 
и исказаној бризи. 

                     Извор
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ПОСЕТИЛИ СМО БАРАЊУ И СА МЕШТАНИМА И ПОЛИЦИЈОМ РАЗГОВАРАЛИ О ПРЕДНОСТИМА И НЕДОСТАЦИМА КОЈИ СУ 
ДОШЛИ КАО ПОСЛЕДИЦА УЛАСКА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ У ШЕНГЕНСКУ ЗОНУ

ШЕНГЕН ОТВОРИО ГРАНИЦЕ, АЛИ ДОНЕО И ВЕЋЕ ЦЕНЕ

Након што су пре скоро 28 година Белгија, 
Француска, Немачка, Луксембург, Холандија, 
Португалија и Шпанија постале прве 

европске земље које су имплементирале 
Шенгенски споразум из 1985. године, почетком 
ове године Република Хрватска постала је 27. 
придружена чланица. Овим приступањем је 
омогућено да се улази и излази из суседних 
земаља чланица Словеније и Мађарске без 
граничне контроле. 

Поводом овог историјског догађаја, посетили 
смо барањско место Кнежево, удаљено само 
неколико километара од граничног мађарског 
места Удвар, али и двадесетак километара од 
границе са Србијом. Због близине границе 
мештани Кнежева често иду у куповину у ове 
две суседне земље. Међутим, уласком у Шенген, 
много тога се променило са одласком у Мађарску. 
Нешто на боље, али нешто и на горе.

- Пре пандемије коронавируса често смо 
ишли у Мађарску. Испалтило се буквално све 
што смо тамо куповали, тамо сам облачила 
своју децу и било је много исплативије. За 
време короне нисмо одлазили, а после смо опет 
почели јер се исплатило, поготово за куповину 
месних прерађевина и сокова. Раније су биле 
велике гужве, чекало се доста дуго у колони и 
то нас је некад спречавало да одемо јер смо 
знали чекати и по два сата. Било је случајева 
и да се окренемо назад кући јер живимо близу 
– препричава Злата Михајловић како је некад 
изгледао одлазак у куповину у Мађарску. 

Ипак, сада се доста тога променило. Гужве 
на граници више нема, међутим куповина у 
Мађарској се више не исплати.

- Мађари су почели да ограничавају куповину 
производа за свакодневну употребу попут 
брашна, шећера и уља. Углавном смо због тога 
сви и ишли јер је до пре Нове године била 
велика разлика у цени. Сада је то сведено 
на минимум па нам се не исплати ићи тамо 
за килограм брашна или литру уља и млека. 

И даље се може повољно купити пилетина и 
сокови, али ништа друго. То доста значи за 
наш кућни буџет јер живимо од пензије и ја 
повремено радим. Лично сам се обезбедила 
намирницама за бар пола године док се могло 
повољније трговати – наводи Злата разлоге 
зашто становници Хрватске све мање одлазе 
у куповину у Мађарску. 

  
УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ, НЕМА ВИШЕ ПРЕКЕ 
ПОТРЕБЕ ЗА ОД ЛАСКОМ У МАЂАРСКУ

Према речима наше саговорнице, поскупело 
је све: од одеће у трговачким центрима у 
некадашњој „шопинг меки“ Мохачу до млечних 
производа и млека јер је цена једног литра 
скочила чак и до два евра. Све ово навело 
је Мађаре да почну обилазити трговине по 
Белом Манастиру.

На некадашњем граничном прелазу 
Дубошевица-Удвар остале су само просторије 
бивше граничне контроле на којој се некад 
чекало и по неколико часова јер је Мађарска тад 
била крајња земља Шенгена. Сада аутомобили 
слободно пролазе без да стају и путници показују 
документе. У близини прелаза, налази се гранична 
полицијска станица Бели Манастир.

- Што се тиче граница, гранични прелази са 
Мађарском и Словенијом више нису у функцији, 
не постоје, путници слободно могу да саобраћају 
између тих држава, без икаквих контрола. За 
увоз робе је задужена царина, али значи исто 
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као и за пролазак особа, такође не постоје 
контроле. На овом граничном прелазу смо и 
пре имали значајно повећање саобраћаја у 
односу на неке пређашње године па се уласком у 
Шенген није много тога променило – појашњава 
помоћник начелника полицијске станице за 
граничну контролу Бели Манастир.

Возила слободно пролазе границом између 
две земље чланице Европске уније, а осим кућица 
где су некад били гранични полицајци, успомене 
на километарске контроле представљају и жичане 
ограде које су мађарски званичници поставили 
за време највећег таласа имиграционе кризе 
са Блиског истока. Ипак, највеће олакшање 
улазак у Шенгенску зону донео је онима који 
границу прелазе на дневној бази – шоферима 
камиона. „Милина!”  виче нам један младић 
из кабине камиона босанскохерцеговачких 
регистрационих ознака, а након неког времена 
пролази и његов колега из једне чепинске фирме.

- Супер је, нема чекања. Много се добије на 
времену, а раније се време губило на стајању 
док се чекао прелазак, а то је веома важно у 
нашем послу. Потребно је да се временски 
добије како бисмо брже одрадили посао. Раније 
смо за улазак у Хрватску знали чекати сат па 
чак и до три сата, у зависности од дана. Сваки 
дан прелазим границу па ми ово веома значи 
– задовољно нам одговара шофер.   

Не оближњој бензинској пумпи у Удвару, 
некад је било много аутомобила из Хрватске, 
а сада их има само неколико. И сами смо се 
уверили у огромни скок цена па смо тако неколико 
прехрамбених намирница платили преко 20 
евра. Много тога је доступно на хрватском 
језику, чак се и продавачице споразумевају, 
али тврде да не знају довољно како би дале 
изјаве. Ипак, успеле су нам рећи да у супротној 

смени раде двоје колега из Хрватске.

ВЕЋА ОГРАНИЧЕЊА НА ГРАНИЦИ СА 
СРБИЈОМ

И док се ка Мађарској и назад слободно 
саобраћа, за улазак и излазак из Србије је 
и даље потребно да се чека на границама. 
Уласком у шенгенску зону Хрватска је постала 
гранична земља ЕУ према Србији и Босни и 
Херцеговини.

- Република Хрватска је већ од раније 
преузела шенгенске законе па смо раније почели 
да поступамо по тим законима и проводили 
појачане контроле како бисмо уопште могли 
да приступимо простору Шенгена. Другачија 
процедура је за држављане Европске уније, док 
за држављане других земаља постоји детаљнија 
процедура у којој се проводи утврђивање 
услова уласка и осталих околности да би могли 
да уђу и бораве у Републици Хрватској. Нисмо 
приметили повећан саобраћај барем што се 
тиче граничног прелаза Батина-Бездан. Појачан 
је теретни саобраћај, али то траје уназад две 
године, без обзира на улазак Хрватске у простор 
Шенгена – прича Дарио Љубић о условима на 
граници између Хрватске и Србије. 

Како каже наш саговорник, полиција је 
била добро припремљена на нова правила 
јер је улазак у шенгенску зону дуги низ година 
био циљ Републике Хрватске. Полицијски 
чиновници који су радили на граничној контроли, 
преусмерени су на постојеће границе или у 
друге полицијске станице.  

У Србију често иде још један мештанин 
Кнежева Зоран Милошевић. Као и његовој 
сумештанки Злати, куповина у суседној земљи 
је некада веома растерећивала кућни буџет.

- Близина границе нам је веома значила 
до пре две-три године јер су тада цене у 
суседним државама биле доста ниже него 
код нас. Пре пандемије коронавируса много 
се више ишло и у Србију и у Мађарску. После 
тога су уследила ограничења па неки нису 
ишли по две године ван граница Хрватске. 
Цене су сада доста подигнуте, поготово у 
Србији, готово су се изједначили са нама, 
осим што је тамо јефтиније пиће. Прехрамбени 
производи су исти као и код нас, чак је нешто 
и скупље. Посећујем Бездан и Сомбор, то су 
нама два најближа места. У Сомбору је већи 
избор, а Бездан нам је ближи. Међутим сада 
слабо идемо јер је и Република Хрватска увела 
стриктнија ограничења преноса робе преко 
границе, раније смо могли да уносимо воће 
и поврће, међутим пре уласка у Шенген то је 
ограничено и више немамо разлога да идемо 
у куповину – каже Милошевић.

Раније је, каже нас саговорник, у Бездану 
све било око 10 и 20 одсто јефтиније. Уз пиће, 
јефтиније су и цигарете, али је и ту смањено 
ограничење на две кутијице по особи. 

- Храна и грађевински материјали су некада 
били и дупло јефтинији. Сада су и ту цене 
доста скочиле, па је скоро и скупље него код 
нас. Некад смо ишли у Бездан и Сомбор и у 
слободно време, посећивали смо ресторане и 
кафиће јер је било доста повољније, а сад идемо 
у оближње објекте у Хрватској – закључује 
Зоран Милошевић.

Хрватска је чекала и дочекала, пут ка 
западној Европи је сада и практично отворен, 
док у случају истока још увек нема ништа ново. 
Контроле на границама са државама ЕУ су 
укинуте, остале су само геополитичке границе.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋЗоран Милошевић
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ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У ВУКОВАРУ ОДРЖАНИ СУ ИЗЛОЖБА 
И ПРЕДАВАЊЕ О СРЕТЕЊСКОМ УСТАВУ И ЊЕГОВОМ АУТОРУ ДИМИТРИЈУ ДАВИДОВИЋУ

„СРЕТЕЊСКИМ УСТАВОМ СРБИЈА ЈЕ ПОСТАЛА ЕВРОПА ПРЕ ЕВРОПЕ”

Установа у области културе Српски 
културни центар из Вуковара у сарадњи са 
Генералним конзулатом Републике Србије 

у Вуковару организовао је 15. фебруара изложбу 
и предавање „Сретењски устав”. Поводом Дана 
државности Републике Србије предавање о 
некада најмодернијем правном акту у Европи 
одржао је правник Јован Влаовић.

– Што се тиче самог Сретењског устава 
говоримо о једном од најмодернијих устава 
тог времена, међутим кад би га само језички 
модификовали и данас бисмо говорили о 
модерном уставу јер је давао одређена права 
која су тада била невиђена у другим уставима. 
Конкретно, поменућу да говори о ослобађању 
од ропства што је у неким западним државама 
тог времена била мисао именица. Заправо 
Србија је Сретењским уставом постала Европа 
пре Европе јер је био демократски, напредан 
и мислим да само није био моменат да тада 
заживи – појашњава Јован Влаовић значај 
Сретењског устава.

Постоје разне теорије о узроцима због 
којих је дошло до писања Сретењског устава, 
а један од њих је Милетина буна.

– То је била једна о првих унутрашњих 
буна у тадашњој Књажевини Србији где су 
се виђенији Срби побунили против кнеза, 
међутим касније историјске чињенице ипак 
не говоре у прилог томе због тога што постоје 
два текста предлога устава које су претходиле 
овоме из 1835. године. Занимљиво је да је први 
израз „устав” као такав употребио Димитрије 
Давидовић јер је сматрао да долази од глагола 
„уставити” што значи „ограничити властодршца”. 

Давидовић је морао брзо деловати јер су издана 
два хатишерифа којима је Србија добила висок 
степен аутономије и требало је да има устав 
који ће ограничити деловање владара у том 
моменту. То је и успело и чак је и сам Милош 
Обреновић добио наследно право бити кнезом, 
као и његови потомци. Сви су били задовољни, 
међутим већ почетком марта је привремено 
суспендован да би 11. априла био и коначно 
стављен ван снаге, без обзира на то што су и 
кнез Милош и Димитрије Давидовић имали 
интенцију да се он као такав ревидира и постане 
још бољи акт, него што је био, али историја 
је показала да у томе нису тада успели, а ми 
188 година касније говоримо о веома добром 
правном акту који често буде занемарен по 
важности – закључује Влаовић причу о важности 
Сретењског устава.

УСТАВ КОЈИ НИЈЕ НАПИСАО ПРАВНИК

Занимљиво је да је 
устав написао Димитрије 
Давидовић који није био 
правник, а према речима 
нашег саговорника, то се 
може и видети.

– Био је специфична 
личност тог периода. 
Иако је живео у разним 
деловима Европе, највише 
га је обележио живот у Бечу 
где се дружио са многим 
виђенијим личностима међу 
којима су били Вук Караџић 

и Јернеј Копитар па је тако покренуо и Новине 
сербске, касније Новине српске које и данас 
имају посебно место у Републици Србији. Био 
је близак Милошу Обреновићу, а након устава 
који је трајао свега 55 дана пао је у немилост 
која ипак није таква као што је наведено у 
историјским документима где пише да је био 
скроз изопштен. Он се повремено дружио с 
Милошем Обреновићем, међутим умро је у 
сиромаштву у 48. години, а гроб му је био 
прилично непознат јавности. На гробу пишу речи 
које најбоље описују Димитрија Давидовића, 
а то је „Димитрије Давидовић – сав Србин” – 
прича Влаовић о аутору Сретењског устава.

Уз предавање, посетиоци, међу којима су 
били многи представници јавног, политичког, 
духовног и културног живота Срба из Вуковара 
и околине, имали су прилику да разгледају и 
изложбу везану за овај догађај.

– Ми овај програм, односно обележавање 
Дана државности Републике Србије, одржавамо 
заједно са Генералним конзулатом Републике 
Србије у Вуковару већ трећу годину за редом. 
Прва два су била тематски везана. Први је био 
изложба о знаменитим Србима, а други изложба 
о вожду Карађорђу и његовим војводама,  а ове 
године смо се одлучили за кратко предавање 
и изложбу о Сретењском уставу, као првом 
уставном акту савремене српске државности 
– говори директор Српског културног центра 
из Вуковара Срђан Секулић.

Од фебруара до краја марта у оквиру 
програма СКЦ средом биће одржан низ дешавања 
у простору Српског културног центра Вуковар. 
У плану су различита предавања и промоције, а 
већ од првог марта биће одржан Месец Матице 
српске у сарадњи са највећом и најстаријом 
културном институцијом у Србији.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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У ГОРЊЕМ И ДОЊЕМ РАД ЉЕВЦУ ПРЕ ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА ПРОШЛОГ ВЕКА ЖИВЕЛО ЈЕ ОКО ЧЕТИРИ СТОТИНЕ ЉУДИ, А 
ДАНАС У ЗАПУШТЕНИМ И УТИХНУЛИМ СЕОСКИМ СОКАЦИМА ВЕЋ ГОДИНАМА НЕМА ДЕЧИЈЕГ ПЛАЧА БАШ КАО НИ ВЕНЧАЊА

РАДЉЕВАЦ - СЕЛО И РЕКА ШТО НА ЖИВОТ ЧЕКАЈУ
На дванаест километара од града Книна, 

близу три стотине метара надморске 
висине, и површини од десет квадратних 

километара смештено је село Радљевац. Место 
које читавом својом површином, природом и 
географским положајем, иако сврставано у 
групу мањих и слабије развијених у некадашњој 
книнској општини, обилује мноштвом занимљивих 
локација, топонима, презимена али и прича 
везаних за живот овдашњих људи, некоћ је 
бујало од живота. 

Сведоче томе и два објекта некадашњих 
подручних школа, пет месних гробаља, речица 
уз које се једва назиру трагови ондашњих 
млинова, али и бројне куће по засеоцима које 
су, у ово време, већином затворене и у коров 
обрасле. За онога чија нога у Радљевац по први 
пут крочи сналажење по селу и сагледавање 
његових граница, у односу на суседна места 
која га окружују, није чак нимало једноставно. 
Врсни познаваоци прилика, протока времена 
и живота, ретко се могу срести у запуштеним 
и утихнулим сеоским сокацима, чак и када 
далматинско сунце већ увелико најављује 
долазак пролећа. 

Један од малобројних, Никола Бајић, спада у 
ред оних врсних познавалаца и заљубљеника свог 
краја. Готово да нема метра овог пространства 
које, што раније, што последњих година, Никола 
није прешао, обишао, или у обилазак повео 
оног ко у село с радозналошћу сврати. У засеоку 
Бајићи, где данас дим вијори тек из четири 
куће, затичемо га при повратку из Книна. То 

му је, чини се, и најчешћа прилика да се са 
људима сретне, проговори неку реч више од 
оног устаљеног, комшијског поздрава. А како 
и не би била кад сигнала за телефон нема док 
се не спусти мало ближе граду. Дочекује нас 
домаћом вишњевачом, ораховцем и очишћеним 
језграма бадема које је, прошлог лета, правио 
убирући плодове родне године. И ту наша прича 
почиње, од имена и поделе села на два дела. 

- По једној верзији Радљевац је име добио 
по истоименој реци која протиче кроз село. То 
је једна је од седам река и речица које пролазе 

кроз град Книн. Извире у Плавну, а улива се 
у Бутижницу код засеока Рашковића. Река 
Радљевац је једна типично планинска речица, 
која је некад у свом плавањском и радљевачком 
кориту имала пуно слапова, брзаца, презида, 
букова, била пуна пастрмки, мрена, ракова и 
змија, пуно млинова који су, нажалост, већ 
осамдесетих углавном престали са радом, а 
њену воду су сељаци Радљевца користили 
за натопљавање шкрте далматинске земље 
системом канала и воша. Село се дели на два 
дела, Горњи и Доњи Радљевац, и ту је пре 
рата живело око четири стотине људи. У том 
периоду смо сви били углавном запослени у 
граду, док се у селу народ бавио повртларством 
и сточарством, зависно од места  где је ко 
живео - у први мах наводи Никола. 

Са погледа који се пружа са врха Бајића 
главице на коју нас Никола одводи, јасније 
се и боље виде бројни радљевачки засеоци. 
Сваки од њих као у неком свом излованом 
кутку природе. Већина, данас, нажалост без 
иједног становника. 

- Ово село се сматрало једним од мањих 
у саставу книнске општине, али је обиловало 
мноштвом презимена, назива, топонима које 
се за село везују. Са овог брда имамо поглед 
на Добријевиће и Миљевиће, према северу су 
Стојаковићи, затим Добријевићи из такозване 
Паланке, Маркелићи, Тунићи, а доле у кањону 
су Тинтори. На брду су Лукачи у којима више 
нико не живи, Бајићи у којима је од некадашњих 
двадесет димова остало тек четири. Ту су још и 

Наставак на следећој страни
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презимена Билетић и Нонковић, и то је укупно 
око девет презимена у исто толико заселака 
- наводи Никола. 

ОД ДВЕ ШКОЛЕ ОСТАЛИ САМО ПРАЗНИ 
ЗИДОВИ

Стазом која води кроз грмове смиља и младу 
борову шуму пошумљену уочи рата, поред 
камена званог ћук, који је некада често био 
оријентир и место договорених сусрета, долази 
се до врха брдашца које, као човек раширених 
руку, грли и додирује околна брда и планине. 
Поглед од којег, чак и у овим данима зиме, 
љубитељима природе готово да застаје дах.

- Пуно је локалних назива који су познати 
само људима који добро познају овај крај или су 
живели овде. Са једне стране је Тук који припада 
селу Жагровићу, недалеко је Мељуш, Паланка 
са друге стране. Одавде се пружа поглед на 
Динару, Козјак, али и на тромеђу Босне, Лике 
и Далмације. Са јужне стране је Међијак, са 
запада Отон брдо, са истока је Жагровић, а на 
северу су раљевачко-плавањска Пљешевица 
и Орловица -  појашњава Никола природно 
граничне линије свога села. 

По свим тим брдима, висинама и низинама, 
све је некада врвело од живота. Из ове 
перспективе, као да је то било у неком другом 
животу. У Радљевцу су, до почетка последњег 
рата, биле отворене две основне школе до 
четвртог разреда, подручне школе које су 
носиле име славног Доситеја Обрадовића. До 
школе се ишло пешке, пречицама и по неколико 
километара, а након тога, успостављањем 
редовних локалних аутобусних линија, ђаци 
су по знање путовали у Книн. Централна школа 
била је у селу Плавно. Сви ти објекти данас 
су у рушевном стању, а улазак у њих буди 

успомене на та срећна времена чији су трагови, 
неком пуком случајношћу, остали сачувани. 
Школски дневници читком руком исписани, 
ђачке сведоџбе, чак и новине које је учитељ, 
одлазећи са часа, пре четрдесет година оставио 
преклопљене у дневнику рада. Геограска карта, 
табла са називом школе, старо рачунало, све 
је још ту, под хрпом рушевине. Мир и тишина 
владају и недалеко одатле, на једном од пет 
сеоских гробаља, где старим споменицима тек 
што се назире траг. На једном од њих налази 
се и мала капела посвећена Светим Јоакиму 
и Ани из 1898. године, саграђена за време 
владавине епископа далматинског Никодима 
Милаша, чему сведочи и постојећи, очувани 
натпис у камену. 

Становништво које се у Радљевац вратило 
након рата, углавном је старијих година. Дечијег 

плача годинама нема баш као ни венчања, али 
то је оно са чим су људи попут Николе већ 
навикли да живе. 

- У читавом селу тешко да има тридесет 
душа, и то су све углавном старији људи. Лети 
је ситуација мало другачија, многи долазе да 
обиђу своје куће и имања, да ли из Србије или 
неких других земаља где су нас невоље расуле. 
Тек понеко од млађих људи се вратио, али нема 
ни женидби ни удаја, нема деце да се рађају, 
а то је најбољи показатељ садашњег стања. 
Онај ко нема ауто, или више није у стању ни да 
вози, не може ни до града, па свим тим људима 
највише фали да имају са ким да проговоре 
коју реч – прича нам Никола. 

УСПОМЕНЕ И ПРИРОДА КОЈА ЛЕЧИ

Пролазећи кроз село и сами постајемо 
свесни истинитости његових речи. Чаки и тамо 
где дим показује да има живота, тешко да се 
ко може срести на зубатом сунцу. Но ипак, има 
и оних који пркосе тој не баш оптимистичној 
слици садашњости. У засеоку Стојаковићи 
седамдесетшестогодишњи Гојко Стојаковић 
на свом имању већ увелико обавља резидбу 
воћака. Његова породица, супруга, синови 
и унучад одавно су се скућили у Бањалуци. 
Тамо су изградили свој живот, нашли послове 
и обезбедили егзистенцију, али Радљевац 
нису ни напустили ни заборавили. Кућа је 
обновљена, на десетине воћки засађено, а и 
башта је у припреми за пролећну садњу. То 
је њихова дедовина, огњиште, комадић раја 
и мира којем се увек сви изнова враћају, а 
посебно он, каже нам Гојко.  

- Иако се некада живело теже, теже долазило 
до новца или неких материјалних ствари, ово 
село је тада било пуно људи и пуно живота. 

Гојко Стојаковић

Никола Бајић
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Те слике из детињства, одласци на купање 
или пецање рибе на Радљевцу, људи који 
су били вредни и марљиви домаћини, свега 
онога што је обележило наше животе овде, 
не могу се никада заборавити, ма где човек 
живео и ма шта стекао кроз живот. Данашње 
стање се не може ни поредити, јер нема људи, 
све је сабласно пусто, нарочито у зимском 
периоду. Ни ја не живим овде већ у Бањалуци, 
али долазим и зими и лети. Чим видим да је 
преко Оштреља снег окопнио, Гојко у ауто и 
у Радљевац. Засадио сам нешто воћки, имам 
башту испред куће, посла себи увек нађем и 
ту сам по десетак дана. Онда одем код мојих, 
мало проведем време са њима и опет назад, 
и тако већ годинама. Лети сам ту стално, до 
краја новембра будем овде – каже нам Гојко. 

Разлога је много, оних објашњивих попут 
носталгије, љубави према родном крају, нетакнуте 
природе и климе која је излечила и оне од 
најтежих болести, до оних које човек, каткад, 
ни сам себи не може докучити па их назива 
неком невидљивом силом која их вуче. 

- Све то што сте набројали, и оно посебно 
задовољство, унутрашње испуњење које човек 
може осетити само тамо где се са свим може 
поистоветити, чак и тамо где никога нема. Пре 
десет година имао сам мождани удар, и доктор 
ми је рекао да морам што хитније уградити 
пејсмејкер. У ишчекивању тога ја се покупим 
и дођем у мој Радљевац. Након пар месеци, 
када сам поново дошао на контролу, доктор 
се нашао у чуду говорећи ми како је стање 
такво да ми пејсмејкер уопште не треба. Шта се 
десило ја не знам, али знам да када ја седнем 
у ову своју авлију, када ослушкујем природу и 
гледам ове њиве, реку, имам осећај да мене то 
уистину лечи. Док орезујем своје шљиве, лозе, 
орахе, ја не радим већ уживам, а још веће ми 

је задовољство што све ово воле и моја деца. 
Недавно ме зове син у Бањалуци и пита где 
су кључеви од куће у Радљевцу и каже како 
ће овамо. Ја га питам што сад иде, зима је, 
никог нема, нема ни телевизије ни интернета. 
А он ми на то каже да му ништа од тога ни не 
треба, да иде пар дана да се одмори и ужива 
у миру који овде има – задовољно ће Гојко. 

ЈОШ УВЕК ВЕРУЈУ ДА ЋЕ СЕ ЖИВОТ 
ВРАТИТИ

У Радљевцу би се и данас могло лепо и 
пристојно живети, само да је људи више, каже 
нам Гојко. 

- Овде има воде, и поља и брда, и клима 
нигде није као овде. Све је чисто и незагађено, 
свашта се може производити. Само да ми је 

педесет година бар, исти тренутак би се вратио 
макар и сам, иако и супруга воли бити овде. 
Проблем је што су године узеле своје, а старијим 
људима није лако живети у пустом селу. Све 
док сам могу возити ауто, мени је лако и ја 
знам каква ће бити моја релација и шта ћу 
радити. После тога уздаћу се да ће ме синови 
довозити, па нека ме оставе барем недељу дана 
пре него што опет дођу по мене – шаљиво али 
ипак истинито исповеда Гојко. 

Још неко време сумирали смо успомене 
на протекла времена, причали о данима када 
је Гојко са вршњацима пешке одлазио у осми 
разред у Плавно чак, о суровим зимама и 
високим снеговима када је било немогуће 
доћи ни до прве комшијске куће, о тунелима 
које су кроз снег копали да би се могло из кућа 
изаћи, о води којом је овај крај обиловао па 
његови становници нису имали потребу за 
градским водоводом, о скромним каменим 
грађевинама и малим просторијама у којима је 
заједно спавало и по седморо или више чланова 
једне породице, и свега је било неупоредиво 
мање него данас само је задовољства било 
неупоредиво више. 

И ту време пролети као трептај, а дан убрзано 
одмиче губећи се као Сунцу при заласку. Гојко 
одлази да заложи ватру за вечерњу уру што 
долази, а Никола уз Радљевац својим путем 
ка Бајићима. Тишина опет завлада селом, само 
Радљевац речица својим шумом не дозвољава 
да све заћути и замирује. Много је воде протекло 
тим кањоном и ко зна колико ће још док се 
нешто не промени, али вера да ће таква времена 
ипак доћи није нестала, јер овдашњи људи, 
баш попут природе и гена који су их одредили, 
никада нису одустали и не одустају, све док 
је и последњег међу њима.  

Васка РАДУЛОВИЋ

Капела посвећена Светим Јоакиму и Ани из 1898. године

Школа
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БОГОСЛОВИЈА СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА, ПРИ МАНАСТИРУ КРКА, ОВЕ ГОДИНЕ ПРОСЛАВЉА 408. ГОДИНУ СВОГА ПОСТОЈАЊА. ОВО 
НАЈСТАРИЈЕ ПРАВОСЛАВНО, БОГОСЛОВСКО УЧИЛИШТЕ ИЗНЕДРИЛО ЈЕ ИЗ СВОЈИХ РЕДОВА ВЕЛИКИ БРОЈ СВЕШТЕНИКА, 
МОНАХА И ЕПИСКОПА КРОЗ ИСТОРИЈУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, ЗАТО МУ СЕ МНОГИ, И ДАНАС, СА РАДОШЋУ УВЕК 
КАО МАЈЦИ ВРАЋАЈУ

НАЈСТАРИЈЕ БОГОСЛОВСКО УЧИЛИШТЕ 
ПРОСЛАВИЛО СВОЈЕ ЗАШТИТНИКЕ

Као што и химна крчке богословије каже, 
више од четири века ово православно 
училиште у Далмацији одолева свим 

недаћама, времену и невремену. Тако је било 
и ове године, у  манастиру Крка на празник 
Света Три Јерарха свечано је прослављена 
крсна слава најстарије српске богословске 
школе. Служена је света архијерејска литургија 
коју је предводио епископ бихаћко-петровачки 
Сергије, заједно са епископима нишким 
Арсенијем, осечкопољским и барањским 
Херувимом, ваљевским Исихијем и 
далматинским Никодимом. 

Епископ далматински у својој беседи 
захвалио се присутним епископима и гостима 
на доласку, љубави и сећању према овој 
светињи, осврнувши се на речи из светог 
јеванђеља које су кроз свој живот проповедала 
и Света Три Јерарха.

- Желим да се захвалим свим епископима 
који су данас уложили труд и љубав да буду 
овде са нама. За нас овде у Далмацији  
сваки долазак од вас који нас обилазите 
и посећујете знак је и да од Бога нисмо 
заборављени. Данашње јеванђеље говори 
нам о  изгубљеном сину, о његовом оцу 

који је назад примио тог свог изгубљеног 
сина који је дошао са покајањем. Управо то 
су и Света три јерарха проповедала кроз 
свој живот, и то су свети оци кроз историју 
говорили, проповедали и живели, да ће 

Бог прихватити свакога од нас, какви год 
да смо. Ми као православни и као Срби у 
овим крајевима  јесмо релевантан фактор, 
били смо одувек овде, наши преци су 
доприносили друштву и култури, али пре 
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свега и изнад свега били су верни својој 
православној цркви, и били су они који су 
сведочили наш српски идентитет у овим 
крајевима Далмације - рекао је, између 
осталог, владика Никодим. 

Посебна важност ове богословске школе 
која више од четири столећа образује будуће 
свештенике Српске православне цркве, а у 
којој је средње богословско образовање 
стекло више од петнаест и данас активних 
епископа, огледа се управо код оних које су 
богословски кораци из Крке одвели путем 
монаштва до епископског трона. Зато се 
Крки, као мајци, увек с посебном љубављу 
и враћају, истакао  је епископ бихаћко-
петровачки Сергије.

- Што је човек старији некако се више 
враћа мајци. Манастир Крка је мајка, не 
само нама који смо завршили богословију 
овде, већ и свима онима који су у Далмацији 
и који долазе овде. Историјски гледано, 
прошло је више од четири века како је 
ово училиште основано, и то управо из 
манастира Рмањ из којег ја долазим као 
епископ и који ове године прославља свој 
јубилеј 580 година постојања. Радујем се 
сваком доласку на ово место, највише као 
ученик, а не као владика. Ученик који се нада 
сусрету са својим некадашњим учитељима, 
професорима, али и са сећањем на оне који су 
се упокојили, посебно митрополита Николаја 
блажене успомене, професора Љубинка 
Видаковића, игумана крчког Нектарија и 
многих других. Са владиком Лонгином, 
који је сада у Америци, често причам о 
Крки, богословији и свим оним данима и 
догађајима који су обележили наше године 
овде проведене. Била су то изазовна времена. 
У богословију сам као ђак дошао 1990. 

године. Годину дана 
након тога је почео 
рат а пет година 
касније, након што 
смо завршили школу 
и отишли својим 
кућама, десила се 
„Олуја” и богословија 
је доживела судбину 
свог православног 
народа. Од 1999. 
године поново сам 
наставио своје доласке 
овде, и као монах 
манастира Рмањ, а 
касније и као епископ, 
како бих подржао и 
ове ученике, ђаке и 
народ који живи овде 
- истакао је епископ 
бихаћко-петровачки 
Сергије. 

Он је нагласио и 
да је ђака у крчкој 
б о г о с л о в и ји  и з 
године у годину све 
мање, али да је то 
случај и у осталим 
богословијама СПЦ, те 
да је задатак епископа 
да се побрину да та ситуација буде боља, 
посебно када се ради о Крки која је, као 
што је рекао, стратешки важна у очувању 
идентитета  српског народа и цркве у овим 
крајевима. 

Опстанак најстаријег православног 
училишта при манастиру Крка, важно је 
на само за Далмацију, већ и за читаву цркву 
и народ православни, а то је задатак и свим 

епископима да у будућности подрже њен 
рад и опстанак у овим крајевима, поручио 
је и епископ ваљевски Исихије.

- Моја порука са овог места је управо 
јеванђеоска, да се сви трудимо да живимо 
у љубави и врлини. Опстанак овог светог 
училишта је од изузетне важности за сав 
народ православни који овде живи, али је 
исто тако значајан и за читаву нашу цркву. 
Знамо да је кроз читаву историју нашу одавде 
долазио велики број богослова, духовника, 
и зато је задатак свих нас да на свом пољу, 
уложимо напор да се та традиција настави 
и у будућности. Сви ми Далмацију осећамо 
као део наше баштине, увек јој се враћамо 
са радошћу и увек се овде осећамо међу 
својима – поручио је епископ ваљевски 
Исихије. 

Након свете литургије поводом празника 
и славе школе, уследио је богат културно-
уметнички програм који су осмислили и 
извели крчки богослови заједно са својим 
професорима.

Богословију  Света три Јерарха 1615. 
године основао је митрополит дабробосански 
Теодор. У њеним учионицама данас 
богословско знање стиче око тридесет 
ђака, а молитва Господу узноси да тако 
буде и у долазеће векове.

Васка РАДУЛОВИЋ
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У НОВОМ САДУ ОДРЖАН ЧЕТВРТИ САЈАМ ЗАВИЧАЈА НА КОЈЕМ СУ СРБИ ИЗ РЕГИОНА ПРЕДСТАВИЛИ СВОЈУ ТРАДИЦИЈУ, 
КУЛТУРУ, ПРИВРЕДУ И ТУРИСТИЧКЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ КРАЈЕВА У КОЈИМА ЖИВЕ

МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈА ОКУПЉА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА

У организацији Фонда за избегла и 
расељена лица и сарадњу са Србима 
у региону Аутономне покрајине 

Војводине, у Новом Саду је 12. фебруара 
одржана манифестација под називом Сајам 
завичаја. 

Овај програм одржан је у мастер сали 
Новосадског сајма, а одржава се четврти 
пут и окупља активне организације Срба 
из региона, како оне завичајне које делују 
на простору Републике Србије, тако и 
организације које су активне у земљама 
региона. У званичном делу програма бројним 
учесницима и посетиоцима обратио се и 
директор Фонда Александар Ђедовац.

- Хвала вам што смо се сви данас окупили 
овако како треба да се окупља и ради свака 
велика и сложна породица, а ми и јесмо једна 
велика породица српског народа и других 
народа који живе на овим просторима. Пун 
назив ове манифестације је Сајам завичаја 
– завичај кроз привреду, туризам и културу 
и кроз тај назив ми смо дефинисали суштину 
ових наших скупова на којем свако представља 
традицију, културу, привреду и туристичке 
потенцијале свог завичаја. Ово, дакле, није 
локална већ регионална манифестација и на 
ту смо чињеницу веома поносни. Уверење да 
смо на добром путу потврђује и чињеница 
да ова манифестација стално расте и да 
ове године имамо рекордан број учесника, 
како излагача, тако и учесника у културно-

уметничком програму. Овај скуп може се 
назвати и сабором, а саборност и јединство 
су кључни за опстанак и развој сваког народа 
– истакао је Ђедовац стављајући акценат 
на будућност која је оличена кроз присуство 
деце на овој манифестацији.

- Српска заједница живи у свим земљама 
региона и ми на овај начин постижемо то да 
српски народ живи у духовном јединству, 
на јединственом културном и привредном 
простору. Посебно наглашавам да овогодишњи 
сајам највећу пажњу посвећује деци и младима. 
Овим малим и великим људима дарујемо нашу 
културну баштину, духовно и морално благо 
нашег народа. Верујем да ће овогодишњи 
Сајам завичаја још више да учврсти јединство 
Срба у региону. Срећан сам због тога што 
успевамо да нашој деци пренесемо вековне 
вредности у које је српски народ уградио 
најбоље што је имао. На младима се огледа 
лепота и снага нашег народа – закључио 
је Ђедовац.

САЈАМ КАО ПРИЛИКА ЗА НОВЕ КОНТАКТЕ

На отварању 4. Сајма завичаја биле су 
присутне бројне делегације и званичници, 
међу њима и градоначелник Новог Сада 
Милан Ђурић док је Сајам званично отворио 
покрајински секретар за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
Александар Софић.

- Покрајинска влада и покрајински 
секретаријат интензивно подржавају програме 
Фонда за избегла и расељена лица и за сарадњу 
са Србима у региону и подржаваће и у наредном 
периоду све програме које они реализују. Видимо 
да сваке године имамо повећан број учесника 
и повећан број излагача на овом сајму па се 
надамо да ћемо од следеће године можда 
манифестацију одржавати више дана па да 
се више дана заједно и дружимо. Битно је 
да након завршетка овог сајма сви знамо и 
још једном потврдимо, а то је чињеница да је 
Србија матица свих нас и да Србија води рачуна 
и о Србима који живе ван њених граница – 
нагласио је Софић.

- Наш град је постао дом многима који су 
током ратних дешавања остали без својих 
домова и сигуран сам да се они данас овде 
осећају као своји на своме. Битно је да као 
народ будемо сложни, да будемо ту једни за 
друге, да сарађујемо и да се помажемо. Зато 
подржавамо ову и сличне манифестације које 
одржавају нашу традицију –  рекао је заменик 
градоначелника Новог Сада Игор Црнобарац. 

На 4. Сајму завичаја била су присутна и бројна 
удружења и организације са нашег подручја. 
На позив Фонда и у сарадњи са Генералним 
конзулатом Републике Србије у Вуковару своје 
штаднове и свој рад су представила културно-
уметничка друштва из Бршадина и Маркушице, 
као им ЗУСОП из Борова. Такође, већ по традицији, 
своје место на сајму имало је и Заједничко веће 
општина на чијем штанду је промовисана књига 
о Боботи аутора Вељка Максића, док се КУД 
Слога из Вуковара представио и у званичном 
делу програма.

- На предлог Генералног конзула Републике 
Србије у Вуковару Александра Накића и на 
позив самога Фонда пристали смо да одемо на 
Сајам завичаја са старијом дечијом групом која 
се на сајму представила са српским играма из 
западне Славоније. Сајам завичаја с обзиром 
на велики број учесника из читавог региона 
за нас је био место где смо могли стећи и нека 
нова познанства, где смо се могли договарати 
и о неким будућим сарадњама, заједничким 
наступима, гостовањима. У сваком случају 
ово је нешто што је добро осмишљено и што 
ће, надам се, трајати годинама – истакао је 
председник КУД-а Слога Бранислав Бијелић.

Четврти сајам завичаја окупио је око 120 
организација са више стотина учесника и 
неколико хиљада посетилаца. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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СЕДМА ПО РЕДУ МАНИФЕСТАЦИЈА БРАНКОВО ВЕЧЕ ПОД БРЕЗАМА ПАЧЕТИНА ОДРЖАНА ЈЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У ПАЧЕТИНУ 
У СУБОТУ 11. ФЕБРУАРА

ПАЧЕТИН ЧУВА СЕЋАЊЕ НА БРАНКА КОВАЧЕВИЋА
Културна манифестација Бранково вече под 

брезама којом Пачетинци чувају сећање 
на песника, лекара и свог некадашњег 

сумештанина Бранка Ковачевића одржана је 
у овом месту по седми пут. 

- Бранкова кућа налази се на улазу у село 
Пачетин и сва је окружена брезама. Двориште и 
башту украшавају брезе о којима је Бранко често 
и писао па смо ово вече управо из тог разлога 
назвали Бранково вече под брезама Пачетина. 
Вечерас је учествовало 14 песника, углавном 
из Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске 
жупаније и наши пријатељи из Републике Србије 
који се увек одазову нашем позиву и радо нас 
посете – рекао је председник СКД Просвјета 
пододбор Пачетин Петар Мусић.  

Сусрет песника почео је полагањем венаца 
испред Ковачевићеве бисте у центру села и 
прикладним рецитацијама које су извели млади 
глумци пачетинског пододбора Просвјете. Након 
тога, програм је настављен у Дому културе где 
су окупљени песници читали Бранкове и своје 
песме. Међу учесницима ове манифестације 
била је и Бранислава Јуришић Маричић из 
Трпиње која се већ неколико година радо 
одазове позиву Пачетинаца. 

- Дуги низ година се одазивам на 
манифестацију посвећену лекару и песнику 
Бранку Ковачевићу, осећам велику захвалност 
према организаторима који се увек сете да нас 
позову и овде окупе. Волим овај вид дружења и 
атмосфера увек је угодна. Прве теме за писање 
су ми најчешће биле љубав, после долази љубав 

према природи, држави, деци. Како се човек 
са годинама мења тако се мењају и теме за 
писање – каже Бранислава која истиче како 
је увек међу они млађим песницима на овом 
окупљању.    

- С обзиром на то да сам као дете почела да 
писшем, увек сам била и најмлађа на песничким 
сусретима, тако је и сада. Када погледам око 
себе увек су старији људи ту и нема младих. 
Младе људе би требало мало покренути, да 
ли кроз школство, образовање, ваннаставне 
активности или нешто друго, али дефинитивно 
их у песништву недостаје – додаје Бранислава. 

У наредном периоду пачетинску Просвјету 
очекује пуно посла и гостовања. 

- Припремамо три представе са којима ћемо 
се представити на традиционалном Месдаму који 
нас очекује у Пачетину у јуну. Поред припрема, 
имамо заказаних већ неколико гостовања и ван 
граница Републике Хрватске, учествоваћемо 
на различитим фестивалима тако да већ сада 
у овој години имамо мало слободних термина 
– објашњава Мусић. 

Бранко Б. Ковачевић рођен је у Пачетину 
1952. године, где је ишао у Основну школу после 
које је завршио Гимназију у Вуковару. Након 
тога је у Новом Саду завршио Медицински 
факултет и специјализацију. До 1991. године 
радио је у вуковарском Медицинском центру. 
У Будву се преселио 1999. године где је, три 
године касније, после дуге и тешке болести 
умро. Деценију након смрти његови посмртни 
остаци пренесени су у родно место. Добитник 
је неколико књижевних награда међу којима 
су и награде града Суботице „Златни прстен” 
и „Панонски галеб”, награда града Вучитрна 
„Глигорије Елезовић” и награда београдских 
Вечерњих новости „Милан Лалић”.

Његову поезију обележили су лирски и 
родољубиви мотиви, а песме говоре о завичају, 
родном крају и православним манастирима. 
Током живота објавио је неколико збирки песама:  
„Занос младице”, „Тражи ме мајко у слободи 
птице”, „Уз Дунав на ушћу Вуке”, „Кад воћка 
запупи”, „Многострадални род наш српски”, 
„Тамнина”, „Трн у осмеху”.

Маја МИЛАНОВИЋ
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ВИШЕ ГОДИНА ЗА РЕДОМ ВУКОВАРСКА ПРОСВЈЕТА ОРГАНИЗУЈЕ НИЗ ПРОГРАМА КОЈИ СУ ДАТУМСКИ ВЕЗАНИ КАКО ЗА 
ДУХОВНЕ ТАКО И СВЕТОВНЕ ПРАЗНИКЕ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ПОВОДОМ СВЕТОГ 
ТРИФУНА У ВУКОВАРСКОЈ ПРОСВЈЕТИ

Један од датума који се обележава у 
вуковарском пододбору СКД Просвјета 
је и 14. фебруар, односно дан када се по 

православном календару прославља Свети 
Трифун, заштитник винограда и виноградара. 
Чланови вуковарске Просвјете са својим 
сарадницима и овај пут су припремили колажни 
програм у Ружичкиној кући у Вуковару.

– Са овим програмом настављамо 
традицију, то нам је основна намера, то нам 
је програм којег припремамо дуго, овде у 
простору који је функционалан, простору 
који пружа широке могућности за наступ 
наших младих фолклораша којих је на овом 
програму био приличан број. Слоган овога 
програма је да не можемо пуно направити 
сами, али можемо пуно тога заједно зато смо 
одлучили да управо дамо прилику и шансу и 
другима да се представе на овом програму – 
истакао је председник СКД Просвјета пододбор 
Вуковар Миленко Живковић.

У највећем делу програма наступала су 
деца, у различитим секцијама и различитим 
издањима, од фолклора, преко певања до 
глуме.

– Моји полазници воле углавном драмске 
текстове, међутим нису сви програми прикладни 
за неки драмски скеч, игроказ, а овај пут смо 
се договорили и написала сам један краћи 
текст о школи тако да су они то вечерас и 
одглумили. Ради се о деци од првог до осмог 

разреда и подељени су у две групе, нижу 
и вишу, а данас заједно учествују, односно 
текст је прилагођен и млађој и старијој групи 
– нагласила је водитељка драмске групе 
при секцији вуковарске Просвјете у Борову 
насељу Јелица Липовац Дудаш.

– Вечерас се представила и најмлађа 
фолклорна група КУД-а Слога из Вуковара 
са сплетом дечијих игара који сам направио 
за ову прилику. Ради се о кореографији 
спојеној од дечијих игара које су примерене 

њиховом узрасту, а ова група је узраста 
до другог разреда основне школе – каже 
кореограф КУД-а Слога из Вуковара Зоран 
Новоселац.

ОД ТОМЕ ДО ДАНА ЖЕНА

Вуковарска Просвјета је активна у 
организацији различитих програмских 
садржаја, а многи од њих уследиће и у 
наредном периоду.

– Након прославе Светог Трифуна 
уследиће наш програм Скуп аудиофила у 
вечери винила који ћемо овај пут да посветимо 
Томи Здравковићу, а овај програм ће водити 
вођа наше тамбурашке секције Предраг 
Јергић. Након овога уследиће и програм 
поводом Дана жена 8. марта, такође у овом 
простору Ружичкине куће, програм којег 
организујемо дужи низ година – рекао је 
Живковић.

На програму поводом Светог Трифуна 
наступили су дечија фолклорна секција КУД-а 
Слога из Вуковара, дечија група Вуковарског 
српског певачког друштва Јавор, фолклорна и 
драмска група Просвјетине секције која делује 
у Борову насељу, певачка група Корени из 
Борова и тамбурашки оркестар Вучедолски 
звуци са вокалним солистима Милисавом 
Петковићем и Живојином Јергићем.

 Срђан СЕКУЛИЋ
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У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ 9. ФЕБРУАРА ОДРЖАНА ЈЕ ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВЕДОЦИ ВРЕМЕНА-ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
РАЗВОЈА СЕЛА БОБОТА” АУТОРА ВЕЉКА МАКСИЋА И ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА АУТОРА ВЕСЕЛИНА БРКОВИЋА

НОВИ ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ СЕЛА БОБОТА

Књигу о историјском прегледу развоја села 
Бобота настала у оквиру пројекта под 
називом „Сведоци времена” окупљеној 

публици у Српском дому представили су њен 
аутор Вељко Максић и уредник Небојша Видовић 
који је уједно и зачетник поменутог пројекта.

– Идеја се јавила оног тренутка када сам 
2016. године ступио на дужност председника 
Одбора за културу и спорт ЗВО-а. Затекао сам 
стање које се базирало на бављењу културним 
аматеризмом, што наравно не треба да се 
занемари, али сматрао сам да поред тога треба да 
се бавимо и неким другим областима у култури, 
а одувек ме занимала и фасцинирала прича о 

нашем пореклу. Тако сам дошао на идеју да овај 
пројекат назовем „Сведоци времена” односно 
да се бавимо историографијом наших села на 
подручју бивше општине Вуковар, у ствари 
Вуковарско-сремске жупаније. Срећа што је то 
препознао и данашњи председник Одбора за 
културу и спорт ЗВО-а Вељко Максић – изјавио 
је уредник књиге Небојша Видовић, који је 
указао и на напредак у пројекту.

– Вечерас се осећам поносно и задовољно 
јер смо са верзија скромнијег обима до сада 
описаних села дошли на много опширнију верзију 
књиге. Оно што је најважније јесте да смо сво 
време у тој причи расли и ми. То је један рударски 

посао, захтева пуно времена и енергије и 
требају вам заправо друге перспективе и 
други људи који ће вам изаћи у сусрет и 
помоћи у сакупљању грађе, којима се овом 
приликом захваљујем – додаје Видовић.

Након општина Негославци, Трпиња и 
Борово, затим села Вера, Клиса и Острово, 
аутор Вељко Максић је истакао како и 
Бобота има своје занимљивости које је 
требало записати.

– Сва места која смо до сада обрађивали 
углавном деле сличну судбину као и 
Бобота. Наравно, свако место има своје 
специфичности па тако и Бобота која је 
дуго носила епитет устаничког места. То 
није без разлога, у том месту је дошло до 
првог сукоба са квинслишком влашћу на 
нашем простору. Много становништва је 
страдало, има низ занимљивих детаља где 
видите да су боботски трговци подржавали 
рад најистакнутијих српских књижевника 
попут Доситеја Обрадовића и других – 

истакао је аутор Вељко Максић.
Књига о Боботи је као и претходна издања 

кратка историја тог места, од праисторије до 
1991. године. Аутор је грађу сакупљао и на 
књизи радио у своје слободно време што је 
прилично захтеван посао и захтева одређени 
напор. Максић се нада да ће следеће место о 
коме ће бити написана књига у оквиру овога 
пројекта бити једно барањско место како би 
остала забележена и историја народа на том 
подручју.

 „ЦРТЕЖИ” ВЕСЕЛИНА БРКОВИЋА

Овом приликом председник Заједничког већа 
општина из Вуковара Дејан Дракулић у Српском 
дому свечано је отворио изложбу „Цртежи” 
аутора Веселина Брковића коју посетиоци имају 
прилику да посете до 19. фебруара. Публику 
је кроз програм водила Јадранка Јаћимовић-
Иван која је присутне упознала са начином 
рада аутора изложбе.

– Сама изложба Веселина Брковића је нешто 
ново код нас. Он је своје цртеже представио 
у техникама туш и перо. Оно шта се на њима 
налази јесте углавном везано за анатомију 
људског тела, међутим, аутор ниједан цртеж није 
именовао, него је публици препустио могућност 
да сама у томе нешто препозна, као што, на 
крају крајева, апстрактна уметност и налаже 
да људи сами размишљају. Мислим да је аутор 
ове изложбе у томе и успео и захваљујем му 
што се одазвао нашем позиву и надам се да то 
није последње његово гостовање у Вуковару 
– додаје Максић.

 Маја МИЛАНОВИЋ
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У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВЉЕНА ЈЕ НОВА КЊИГА ДРАГОЉУБА ВОЈНОВИЋА ПОСВЕЋЕНА ДРУШТВЕНОЈ И 
ВОЈНОЈ ИСТОТИЈИ СРПСКОГ НАРОДА

ДВЕ ПРИЧЕ ИЗ ДВА ВЕЛИКА РАТА

У оквиру програма СКЦ средом у Српском 
културном центру одржана 8. фебруара 
је промоција књиге „Две приче” аутора 

Драгољуба Војновића. Прва прича носи назив 
„Ратовања и потуцања Лазарева”, а настала је на 
основу аутентичног записа Лазара Адамовића 
који је у Великом рату био аустроугарски 
војник, а касније и руски заробљеник и сведок 
оснивања Првог добровољачког одреда и Прве 
добровољачке дивизије, учесник битке на 
Добруџи и сведок Окотобарске револуције и 
братоубилачког рата у Русији.

Друга прича „Живот и крај Влајка Прокина” 
говори о догађајима у селу Бобота у западном 
Срему који су се десили након одласка веће 
групе мештана у партизане за време Другог 
светског рата. Обе приче су, дакле, настале 
на основу аутентичних писања и казивања 
сведока. О књизи је поред аутора говорио 
и директор Српског дома Небојша Видовић. 

- Књига је врло занимљива и заправо говори 
о континуитету страдања Срба, што појединаца 
што народа у целини, током два светска рата, али 
она има и свој континуитет до дана данашњег. 
Она говори и о потреби да се негује култура 
сећања на страдања Срба учесника ратова и 
на њихов велики допринос стварању прве, па 
и оне друге Југославије, а онда можда и ове 
државе која је настала након њих. Ми који 
живимо данас смо њихови потомци, а колико 
ми о њима знамо и колико је наше сећање 
плитко или дубоко зависи и од оних који су 
живели пре нас и од информација које су нам 
они пренели. Чини ми се да је тих информација 

ипак било прилично мало зато су ове приче које 
нам је понудио Драгољуб Војновић драгоцене 
– рекао је Видовић истакнувши да је на њега 
лично најснажнији утисак оставио први део 
књиге који говори о српским добровољцима 
у Великом рату јер је у њему пронашао и део 
историје својих предака.  

Мотив аутора да напише и објави ову књигу 
била је жеља да народ и поготово житеље 
његовог родног села Боботе упозна са оним 
што се дешавало током судбинских дана у два 
велика рата и периоду између њих.

- Ми о својој историји, на несрећу, знамо 
јако мало. Стицајем околности не знамо ни ко 
је све учествовао у Првом светском рату, ко 
је био на Солунском фронту, не знамо ни које 
погинуо у Народно-ослободилачкој борби нити 
су пописане наше жртве у овом последњем рату. 
Дакле, о нама не знамо 
готово ништа. Књига је 
мој покушај да на неки 
начин освестим људе. 
Можда ће се неко некада 
заинтересовати јер има 
још много ствари о којима 
треба писати, а када је реч 
о Боботи и околини једна 
од занимљивих прича је и 
она о доктору Рапу, Немцу 
који је спречио стрељање 
житеља целе једне улице 
у Боботи. О том човеку и 
о људима који су спасили 
моју породицу 1941. године 

треба да се пише. Ти Немци су спречили усташе 
да побију моју породицу. И у тим злим временима 
било је дивних људи, на пример један Хрват 
који је за време НДХ био начелник општине у 
Боботи и који је такође учествовао у спречавању 
тог масовног стрељања људи у Патковићевој 
улици. Ова књига је мој покушај да људима 
скренем пажњу на то шта смо радили једни 
другима и на шта све су људи били спремни 
из ко зна из којих разлога – рекао је након 
промоције аутор.

Иако је настала на основу аутентичних записа 
и казивања аутор је у обе приче унео и део 
себе, својих размишљања, емоција и књижевно 
их је надградио. Када је у питању однос Срба 
према властитој историји и будућности аутор 
није оптимиста.

- Циници кажу да историја није никада 
никога ништа научила, а када је о нама Србима 
реч изгледа ми да је то управо тако. Било би ми 
драго да грешим, али познавајући прошлост 
и посматрајући све ово што се данас догађа 
бојим се да сам у праву. У свом рођеном селу 
не могу да сретнем човека с којим бих могао 
да разговарам, све се негде окренуло ко зна на 
коју страну што ја уопште не могу да схватим. 
Као што је некада онај грчки филозоф људе 
тражио фењером исто је и данас. Јавља се 
потреба да се човек поново очовечи да доживи 
неко просветљење – наглашава Војновић.

Књига је настала прошле године у 
издању Архива Војводине, а њена промоција 
у Српском културном центру окупила је већи 
број заинтересоване публике. Аутор је за крај 
најавио да ће ускоро бити објављена и његова 
четврта књига поезије под називом „Од мене 
песма, од Бога здравље”. 

Славко БУБАЛО

Небојша Видовић и Драгољуб Војновић



ИЗВОР 313/ 22. 02. 2023. 19СПОРТ

НАКОН ШТО ЈЕ ОСНОВАНА ПИОНИРСКА ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗВО-а, У СУБОТУ 18. ФЕБРУАРА ЊЕНИ ЧЛАНОВИ СУ 
ОДИГРАЛИ УТАКМИЦУ ПРОТИВ ФУДБАЛСКОГ К ЛУБА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

ОСНОВАНА ПИОНИРСКА ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗВО-а

Почетком фебруара на иницијативу стручног 
сарадника за спорт ЗВО-а Николе Гагулића 
формирана је пионирска фудбалска 

репрезентација деце рођене 2008. године и 
млађи. Циљ оснивања пионирске репрезентације 
је да младим фудбалерима пружи прилику да 
се докажу и покушају да остваре што боље 
резултате на тренинзима и ван клубова у којима 
редовно тренирају.

Позив за репрезентацију добили су сви 
клубови који делују на простору Заједничког 
већа општина Вуковар, а тренери из тих клубова 
су предложили своје најбоље играче. Прво 
окупљање репрезентације било је пре десетак 
дана на фудбалском терену БСК Бијело Брдо 
где је одиграна припремна утакмица против 
вршњака из ХНК Вуковар 1991, када је Гагулић 

изабрао будуће чланове пионирске екипе. 
- Састали смо се у Бијелом Брду и одиграли 

припремну утакмицу против врло квалитетног 
противника ХНК Вуковар 1991 и победили 
1:0. Та утакмица ми је користила да извршим 
увид у могућности играча који су ми послани 
на селектирање и да у сарадњи са тренерима 
изаберемо најбоље – каже Гагулић. 

ОДИГРАНА УТАКМИЦА ЗА ЦРВЕНОМ 
ЗВЕЗДОМ

Од раније је познато да Заједничко веће 
општина Вуковар има блиску сарадњу са 
Црвеном звездом, потписан је и споразум 
о спортско-техничкој сарадњи а све у циљу 
да деца са подручја Вуковарско-сремске и 

Осјечко-барањске жупаније имају више спортских 
садржаја и искуства. Тако је и новооснована 
пионирска репрезентација ЗВО-а у суботу 18. 
фебруара посетила Београд где су у пратњи 
председника Одбора за културу и спорт ЗВО-а 
Вељка Максића и стручног сарадника за спорт 
Николе Гагулића обишли музеј – трофејну салу 
Црвене звезде и одиграли утакмицу против 
вршњака из Црвене звезде који су победили 
2:0. Након одигране утакмице деца из Вуковара 
и околине гледали су првенствену утакмицу 
сениора поменутог клуба коју су одиграли 
са Фудбалским клубом Чукарички такође из 
Београда. 

- Деца су се вратила кући пуна утисака што 
нам је и био циљ. Договорили смо до краја 
године бар још једну утакмицу у Београду, а 
у плану је и одигравање утакмица са другим 
клубовима које ћемо контактирати за сарадњу 
– закључио је Гагулић. 

Списак пионирске репрезентације Заједничког 
већа општина Вуковар:

Урош Бојанић, Огњен Зечевић, Марко Весић, 
Милош Клајић, Владимир Зекан, Александар 
Полимац, Петар Видић и Ђорђе Јелић из БСК 
Бијело Брдо, Марко Кузмановић, Мирко Јањанин 
и Михајло Ђермановић из ФК Вутекс Слога 
Вуковар, Марко Ивковић и Страхиња Стошић 
из ФК Борац Бобота, Синиша Продановић, 
Стефан Веселиновић, Милош Планинац и Огњен 
Милошевић из ФК Негославци, Стефан Миковић 
и Лука Вујић из ФК Синђелић Трпиња те Вук 
Радовановић и Никола Баић из ФК Бршадин. 

Маја МИЛАНОВИЋ

Детаљ са утакмице са пионирима Звезде

Дружење пионира ЗВО-а и Црвене звезде



20 22. 02. 2023. / ИЗВОР 313ФЕЉТОН

НОГОМЕТ /ФУДБАЛ КАО ПРВИ ФАКТОР ПОМИРЕЊА (7)

ХРВАТИ И СРБИ УЈЕДИЊЕНИ У ХУМАНОСТИ
    У данашњем времену проблеми клубова су другачије природе него што су то 
били крајем деведесетих година прошлог века. Специфични услови рада приморали 
су једне и друге на међусобну сарадњу како би клубови успели да живе и да се 
такмиче.

Ако су крај хиљаду деветсто деведестих 
и почетак двехиљадитих година 
обележиле тензије и међусобна 

нетрпељивост, онда су друга деценија 21. 
века, а поготово данашње време обележили 
одлив играча, мањак квалитета и ослањање 
једних на друге.

Националне баријере готово да су 
избрисане и националног префикса готово 
да нема. Истина, код хрватских клубова 
тај сегмент је још увек присутан, да ли 
у самом називу клуба (ХНК – Хрватски 
ногометни клуб), или пак у грбу где је 
код већине доминантан неки стилизовани 
облик шаховнице. Са друге стране српски 
клубови су нпр. у већини случајева избацили 
ћирилицу из својих грбова, тек понегде 
она је остала на клупским печатима као 
одредница из статуа клуба, а код многих 
је и у том акту она уклоњена.

Ипак, фудбал се и даље игра на овим, 
некада ратом захваћеним теренима. Велик 
допринос за међуљудске односе имају људи 
који су водили и воде савезе, баш као и 
већина оних који су водили своје клубове.

– Ми смо можда најбољи пример 
оног Фифиног слогана о респекту и о 
фер плеју. Сматрам да се о овоме јако 
мало говорило и писало, да се никада у 

политичким структурама није говорило о 
фудбалу као позитивном примеру. Најбољи 
показатељи су ове наше лиге, а фудбалски 
клубови су у већини места постали готово 

Пријатељска утакмица између ХНК Вуковар 91 и ФК ВУтекс Слоге на којој је прикупљан прилог за лечење младог Василија 
Сентиванца који је играо за оба клуба
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једина места где се људи окупљају – каже 
председник Ногометног средишта Вуковар 
Златко Вранчић који се у овом спорту 
нашао још са 14 година када је почео 
да тренира за Борово, касније Вутекс и 
Вупик, али је на фудбалским теренима 
био познатији као фудбалски судија који 
је дошао до статуса кандидата за савезног 
судију и до Друге савезне лиге.

ПРИЈАТЕЉСКА И ХУМАНИТАРНА 
УТАКМИЦА

На вуковарском простору један моменат 
обележиће заједништво и спортски дух који 
није обележен националним предзнацима. 
Ради се о пријатељској хуманитарној 
утакмици између ХНК Вуковар 1991 и 
ФК Вутекс Слоге на стадиону у Борову 
насељу, а сав прилог са утакмице ишао 
је за тада болесног младог фудбалера 
Василија Сентиванца. Наиме, Василије 
је тренирао и за један и за други клуб 
све до тешке болести која ће на крају 
бити кобна за овог младића из Борова. 
У сваком случају, овај догађај и акција 
били су хвале вредни и ретко ко је остао 
равнодушан на потезе ових клубова.

НОВО ВРЕМЕ НОВО БРЕМЕ

Упркос међусобној сарадњи клубове 
данас прате други проблеми и то они основни 
и најбитнији. То је свакако одлив играча 
који је последица одласка становништва 
у друге земље.

– Све оно што прати привреду и 
комплетан живот овде који се огледа у 
одласку људи са овог подручја то све 

наравно утиче и на спорт. Само ако се 
осврнемо на попис становништва по којем 
на нашој жупанији недостаје 35 хиљада 
људи, од тога нека је само сто играча 
који би могли да играју данас, онда је то 
јасна слика и показатељ шта се дешава 
и у фудбалу. Сада када имамо све живо, 
услове готово за Прву лигу, немаш оно што 
је најпотребније, а то су играчи. Некада 
смо се борили да имамо пет лопти, а сада 
имамо 50 па нема ко да их шутне. Како 
ће се ово завршити заиста не знам, век 
клуба се продужује јер нико неће да буде 
тај ко је закључао клупске просторије. Све 
се то вештачки продужава и из године у 
годину ситуација је све тежа. Није био 
проблем када си имао својих десет играча 
па мораш да доведеш пар са стране, сада 
имамо скроз обрнуту ситуацију. Није ту 
само проблем са играчима, ми немамо ни 
судија, на утакмице долазе по двојица, у 
нижим лигама буде чак и један судија на 
утакмици, све то данас иде на мишиће и 
јако тешко – истиче некадашњи играч 
и председник ФК Синђелић из Трпиње 
Слободан Кнежевић, а његове тврдње 
потврђује и некадашњи супарник са 
фудбалских терена Ивица Радош Ћута.

– Сви клубови данас имају проблема са 
пионирима, јуниорима, а то се врло често 
огледа и када су сениори у питању. Ретко 
који клуб да има својих домаћих играча 
што је највећи проблем. То све утиче и на 
квалитет, не памтим да је квалитет био 
овако слаб. С разлогом је то тако јер деце 
нема, играчи који су некада били носиоци 
екипа они су сада већ у годинама, неки чак 
и ветерани преко 40 година. Егзистирају и 
опстају они клубови који у датом тренутку 

имају финансијску моћ, али све то кратко 
траје – наглашава Радош.

Слична искуства и потврду изречених 
старијих колега имају и они који су још 
увек активни у фудбалу и као играчи и 
као тренери.

– Истина је да данас има све мање 
играча и то је једна широка тема за коју нам 
треба посебно време. Тренер сам млађих 
селекција у Вутекс Слоги и често имам 
примера где играчи одлазе јер су родитељи 
одлучили да више не живе овде. То не 
можемо да спречимо и највећи проблем 
је стално исељавање становништва са 
нашег простора. Те околности довешће у 
скоријој будућности до проблема у многим 
клубовима због којих ће се нажалост неки 
од њих и угасити – потврђује Александар 
Гламочак.

У СУСРЕТ 60 ГОДИНА САВЕЗА

Да би фудбал опстао као игра и да би 
се на овом простору рађали таленти попут 
недавно преминулог Синише Михајловића, 
Анте Мише, Данијела Поповића и многих 
других, неопходно је да се укључи целокупно 
друштво, а само Ногометно средиште 
предузело је низ активности у том смеру.

– Поред редовних активности везаних 
за само такмичење, такође наше активности 
су усмерене на две ствари. Једна је да смо 
кренули у акцију увођења фудбала у дечије 
вртиће где су ангажовани лиценцирани 
тренери. Наша је жеља да ту децу анимирамо 
како би она по изаслку из вртића наставила 
да тренирају у својим клубовима. Друга 
ствар је да смо уз помоћ ХНС-а купили 
једну некретнину коју ћемо претворити у 
кућу фудбала у Вуковару где би у њој своје 
просторе имале све наше службе. Ту би 
била и једна сала за састанке и едукације, а 
жеља нам је да оформимо и музеј фудбала 
јер на овом нашем простору ова игра 
се игра више од сто година. Ту историју 
требамо чувати, требамо је окупити на 
једно место. Следеће године славимо 60 
година нашег вуковарског савеза и надам 
се да ћемо до тада отворити ту кућу где 
ће сви они коју су у фудбалу имати где да 
дођу, јер је фудбал и спорт уопште, нешто 
што спаја људе, а ми управо радимо на 
томе да људе спајамо – закључује Златко 
Вранчић.

Остаје нада да се у тој јубиларној 
шездесетој години неће угасити ни један 
клуб са подручја Ногометног средишта 
Вуковар, без обзира да ли он носи префикс 
српски или хрватски.

Срђан СЕКУЛИЋ
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У ДАЉУ ЈЕ ОД ПОСЛЕДИЦА СРЧАНОГ УДАРА У 75. ГОДИНИ УМРЛА ПЕСНИКИЊА ГОРДАНА ПАВИЋ АУТОРКА ВИШЕ ЗБИРКИ 
ПЕСАМА КОЈЕ ЈЕ ПИСАЛА ОД РАНОГ ДЕТИЊСТВА.

ГОРДАНА ПАВИЋ (1948-2023)

Гордана Павић рођена је 26. августа 1948. 
године у Даљу, од рођења је била слепа 
па је захваљујући упорности њене мајке у 

Земуну завршила Школу за децу оштећеног вида 
„Вељко Рамадановић”. Служила се Брајевом 
азбуком, а та вештина помогла јој је да савлада 
и друге. Од 1968. до 1991. године радила је 
на централи Водовода Осијек. Недостатак 
вида надокнадила је унутрашњим поривом 
да ствара, а развила је и добру меморију па је 
тако знала напамет преко 3.000 телефонских 
бројева што је боље од свега говорило са 
колико је људи била у контакту. 

Најбоље се осећала у друштву деце, 
редовно је посећивала дечје вртиће и 
учествовала је у њиховим приредбама.  
Била је учесник свих песничких сусрета на 
подручју источне Славоније, Барање и западног 
Срема, председница Удружења пензионера 
и оштећених пензионера општине Ердут, 
чланица Градске организације савеза слепих 
Нови Сад, Удружења слепих Осијек, Српског 
културног друштва „Просвјета” пододбора 
Даљ и почасна чланица Удружења жена Даљ. 
Сарађивала је на Радио Борову и Радио Дунаву, 
у дечјем часопису „Бијела пчела” из Ријеке 
као и са свим звучним Брајевим гласилима 
за слепе и слабовиде особе који излазе у 
Србији и Црној Гори. 

Била је веома свестрана, објавила је 
мноштво збирки песама и приповедака, 
написала је и један роман, једну драму и 

објавила збирку афоризама. Њене приче 
поседовале су неке од карактеристичних 
особина бајки, у њима није било митолошких 
бића ни фантастике, али иако су говориле о 
свакодневици биле су попут бајки. У њима 
је свет био оштро подељен на црно и бело, 
добро је увек побеђивало, а негативци су 
бивали кажњени.

Иако није видела очињим видом њен 
живот није био прекривен тамом, био је 

обасјан светлом упорности и љубављу којом 
се окружила. Имала је мноштво пријатеља 
и у свом родном Даљу изузетно цењена и 
уважавана.  

„Усрећује ме када су други срећни, када 
неко успе у животу, када су сви здрави, када 
је мир и када нема ратова. Данас је у животу 
тешко нешто постићи, али ја се живота не 
бојим. Мора се бити паметан, упоран, а најбољи 
психијатар за човека је рад.” – говорила је 
Гордана Павић.

Последње дружење са Горданом Павић 
имали смо 22. децембра у даљском Дому 
културе на новој манифестацији под називом 
„Прело – Златне руке вредно раде”, коју је 
управо она осмислила и организовала. 

Од 1989. до данас објавила је роман „Теку 
капи врлине” и збирке песама „Сећања”, „Благо 
очима”, „Песма уме”, „Врућ ветар”, збирку 
приповедака „Тетка Славкина баштина”, збирку 
песама „Утеши, Боже”, збирку песама за децу 
„Златокоса”, књигу афоризама „Сложна браћа 
не живе заједно”, збирку песама „Чудотворац”, 
књигу драмских текстова „Мој брат на високом 
положају” и збирку песама „Вишња на крилу 
сунца” и „Светле тачке наших живота”.

Последња њена књига „Светле тачке наших 
живота” објављена је 2020. године, а најавила 
је и нову „Дневник моје свакодневнице” коју 
није стигла да промовише. 

Нека јој је вечна памјат!
Славко БУБАЛО

Задња објављена књига Гордане Павић
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (22)

Милош Жутић (1939-1993)
Име Милоша Жутића било је једно од 

најцењенијих имена српског глумишта 
за које је важило правило да ако он игра 

у некој представи онда је представа сигурно 
добра. Глумом је аматерски почео да се бави 
још као средњошколац у позоришту Дадов. 
Рођен је у Београду 16. новембра 1939. године, 
а његови родитељи били су дефектолози који 
су радили у Дому слепих у Земуну где је Милош 
Жутић започео основну школу. Школовање је 
наставио у Београду, а након завршетка основне 
школе уписао је гимназију и већ ту показује 
интересовање за глуму којој је касније посветио 
цео свој живот. У Београду је завршио Академију 
за позоришну уметност на којој је учио од чувених 
позоришних великана Душана Матића, Јосипа 
Кулуџића и Бојана Ступице. Дипломирао је у 
класи професора Мате Милошевића. 

Позоришта у којима је играо тешко је и 
набројати. Свој раскошни глумачки талент 
показао је на сценама Народног позоришта 
у Београду, Југословенског драмског, Атељеа 
212, Народних позоришта у Нишу и Сомбору, 
Звездара театра, Београдског драмског позоришта, 
Студенског културног центра, Коларчевог народног 
универзитета, Позоришта на Теразијама, Центра за 
културу „Олга Петров” у Панчеву, Дома омладине 
у Београду и Драмског центра Новог Сада. 

У историји српског театра Жутић је уписан 
као најмлађи Хамлет. Ту улогу играо је већ у 
својој 26. години. Памте се и његове улоге 
у другим Шекспировима комадима као и у 
делима Достојевског, Голдонија, Софокла, 
Чехова, Корнеја, Молијера, Стерије, Симовића, 
Поповића, Селенића, Пекића и многим другим. 
У периоду од 1960. до 1992. године остварио 
је 85 позоришних улога.

Поред улога на „даскама које живот значе” 
наступао је и на филму, радију и телевизији, а 
због своје специфичне боје гласа и савршене 
дикције остао је упамћен и као наратор у многим 
филмовима и серијама. Значајни пројекти драмског 
и играног програма Телевизије Београд током 
седамдесетих и осамдесетих година у којима 
Милош није учествовао права су реткост.

Са представама у којима је глумио учествовао 
је на многим позоришним смотрама, као што 
су Дубровачке летње игре, Стеријино позорје у 
Новом Саду, Сусрети војвођанских позоришта у 
Суботици и Зрењанину, Слободарске позоришне 
свечаности у Младеновцу, Дани комедије у 
Јагодини, Свечаности „Љубиша Јовановић” у 
Шапцу, Смотра „Јоаким Вујић” у Крагујевцу и 
Фестивал монодраме и пантомиме у Земуну.

Прву филмску улогу остварио је у филму 
Љубомира Радичевића „Љубав и мода” из 1960. 

године након чега је одиграо више од стотину 
филмских и телевизијских улога. У главним или 
епизодним улогама појавио се у филмовима 
и серијама „Камионџије”, „Бањица”, „Грлом у 
јагоде”, „Димитрије Туцовић”, „Позориште у кући”, 
„Повратак отписаних”, „Више од игре” „Петријин 
венац”, „Бој на Косову”, „Ћао инспекторе”, „Путујуће 
позориште Шопаловић”, „Заборављени”, „Роман 
о Лондону”, „Балкан експрес”, „Бољи живот”, 
„Вук Караџић” и многим другим.

Из брака са Светланом Бојковић добио је 
ћерку Катарину Жутић, која се исто бави глумом, 
док је из другог брака са, такође глумицом, 
Огњанком Огњановић, стекао сина Ђорђа.

Добитник је многобројних признања и 
награда попут Октобарске награде града 
Београда 1974. године, Награде Стеријиног 
позорја 1975, Награде за глуму на Сусретима 
војвођанских позоришта 1982, Статуете слободе 
на Слободарским позоришним свечаностима у 
Младеновцу 1983, „Златног ћурана” на Данима 
комедије у Јагодини 1986, Златне колајне на 
Фестивалу монодраме и пантомиме у Земуну1987, 
Статуете „Јоаким Вујић” за животно дело Театра 
„Јоаким Вујић” у Крагујевцу 1987, Златне медаље 
„Љубиша Јовановић” на Свечаностима „Љубиша 
Јовановић” у Шапцу 1988, Награде СИЗ-а за 
културу Београда 1988. и  Вукове награде КПЗ 
Србије 1988.

Милош Жутић преминуо је после дуге и 
тешке болести 30. августа 1993. године, а од 
1994. године основана је награда „Милош Жутић” 
коју за најбоље глумачко остварење у протеклој 
позоришној сезони додељује Удружење драмских 
уметника Србије. Милош Жутић сахрањен је 
у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу 
у Београду.
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Следећи 314. број Извора излази у среду 8. марта 2023.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 3. марта на РТРС плус у 16:30,

у суботу 4. марта на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 6. марта на РТВ 1 у 15:30

ГРАД ВУКОВАР ДОДЕЛИО НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СПОРТИСТИМА ЗА УСПЕХЕ ОСТВАРЕНЕ НА СПОРТСКИМ БОРИЛИШТИМА У 
ПРОТЕК ЛОЈ ГОДИНИ

МАРТА ЛУКИЋ НАЈУСПЕШНИЈА СПОРТИСКИЊА ВУКОВАРА
Град Вуковар и ове године изабрао је најбоље 

спортисткиње и спортисте у протеклој 2022. 
години, а међу награђенима су одбојкашица 

Марта Лукић из Борова и дизач тегова Никола 
Тодоровић из Борова насеља. Одлуку о томе који 
спортисти су у протеклој години били најбољи 
донела је Заједница спортских удружења Града 
Вуковара, а награде лауреатима свечано су 
уручене 13. фебруара у Павиљону 2 вуковарског 
Градског музеја. За најбољу спортисткињу града 
Вуковара проглашена је чланица Одбојкашког 
клуба „Енна“ Боровчанка Марта Лукић.

- Ова награда ми значи пуно јер одбојка 
је колективни спорт и када вас запазе као 
појединца онда таква награда говори много и 
даје ми неки ветар у леђа за наставак каријере. 
Ми смо у тиму заиста све као једна и успех 
сваке од нас је и наш заједнички – истиче 
Марта која је уз награду добила и спортску 
опрему у вредности од 400 евра.

Млади дизач тегова Никола Тодоровић 
је у категорији перспективних спортиста уз 
награду добио и стипендију за талентоване 
спортисте у вредности 840 евра годишње, 

односно 70 евра месечно.
- У протеклој години имао сам 

бројне репрезентативне наступе 
на којима сам завршавао међу 
топ 20 дизача. Ове године је 
то и боље јер сам на Светском 
првенству за кадете у Мексику 
ушао међу топ 4 дизача и био 
сам први на Купу Европске уније 
у Шпанији. Видећемо да ли ће 
се тај успешни низ започет ове 
године и наставити – поручује 
скромно Никола.

Иначе, награде се додељују 
у шест категорија и то за 
перспективну спортискињу и спортисту и, најбољу 
спортисткињу и спортисту, за најуспешнији 
спортски колектив те за најуспешнијег тренера.

Поред Николе у категорији перспективних 
спортиста награђени су шахиста Петар Ковач 
и рукометаш Лука Лозанчић. Перспективне 
спортискиње су Николина клупска другарица 
Наташа Дермичек, затим гимнастичарка Моника 
Зовко и каратисткиња Клара Сабо. Најуспјешнији 

спортиста су пливач Лука Чараповић и Ален 
Билогревић из Ву Шуа, а уз Марту Лукић награђена 
је и Јелена Беговић из Таи Чи Чуана. Најуспешнији 
спортски колективи су ХНК Вуковар 1991 и 
Женски гимнастички клуб Вуковар док су за 
најбоље тренере проглашени Милан Кордић из 
Клуба дизача тегова Вуковар и Жељко Троха 
из Ватерполо клуба Вуковар.

С. БУБАЛО

Марта Лукић

ШАХОВСКИ К ЛУБ ТРПИЊА 18. И 19. ФЕБРУАРА БИО ЈЕ ДОМАЋИН ПРВИХ ШЕСТ КОЛА РЕГИОНАЛНЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ ЗА 
КАДЕТЕ НА КОЈОЈ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 34 ЕКИПЕ СА ПРЕКО 200 УЧЕСНИКА

ШАХ У ТРПИЊИ СВЕ МАСОВНИЈИ И ПОПУЛАРНИЈИ

Шаховски клуб Трпиња наставља са 
организацијом великих шаховских 
турнира чиме на најбољи начин 

прославља 50. годишњицу свог постојања 
и рада. Након што је у септембру прошле 
године организовао велики кадетски турнир 

на ком је учествовало 108 девојчица 
и дечака из 20 клубова из Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Србије Трпињци 
су 18. и 19. фебруара били домаћини 
првих шест кола Регионалне кадетске 
лиге уз учешће преко 200 такмичара. 
У Првој жупанијској кадетској лиги 
наступило је укупно 10 екипа, док је 
у другој учествовало 24.

- Наш клуб наступа у Другој кадетској 
лиги и то са две екипе које броје по 
четири члана, а кадети су шахисти до 16 

година старости. Наши такмичари су у просеку 
између 10 и 11 година и мислим да је то за нас 
добро. Лига обухвата простор од пет жупанија 
на крајњем истоку Хрватске али имамо чак 
и једну екипу која је дошла из Пакраца. Ово 
домаћинство је још једна прилика да на прави 

начин обележимо 50. годишњицу рада нашег 
клуба - каже председник Шаховског клуба 
Трпиња Никола Маширевић који истиче да је 
организација једног овако масовног турнира 
изузетно захтевна. 

- Прва и Друга лига раније су се играле 
одвојено, а сада смо их спојили па се играју 
у исто време и на истом месту. То од нас као 
организатора захтева велики напор, али када 
је шах у питању ништа није тешко. Прва лига 
игра се по Бергеровом систему, а друга по 
швајцарском - објашњава Маширевић.

Лига се игра у девет кола, а Трпињци су 
на себе преузели организацију прва круга док 
ће завршна три кола бити одиграна 25. и 26. 
фебруара у Гундинцима у Бродско-посавској 
жупанији.

Славко БУБАЛО


