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САБОРСКА ЗАСТУПНИЦА СДСС-А ДРАГАНА ЈЕЦКОВ АПЕЛОВАЛА НА ТО ДА СЕ КОРИГУЈЕ СИСТЕМ ДЕЧИЈИХ ДОПЛАТАКА

„ПОРОДИЦЕ СЛАБИЈЕГ ИМОВИНСКОГ 
СТАЊА НЕМАЈУ ДЕЧИЈИ ДОПЛАТАК”
Док је минимална плата у протеклим 

годинама у Хрватској неколико пута 
порасла, основица за дечији доплатак 

остала је иста па сада у пракси постоје ситуације 
да два родитеља са једним дететом која раде 
за минималац не могу да остваре право на 
дечији доплатак. На овај проблем упозорила 
је данас у свом слободном говору у Сабору 
заступница Драгана Јецков (СДСС).

– Минимална плата у мандату ове Владе 
осетно је порасла и ове године износи 560 
евра нето што је наравно изврсно, али тај раст 
није праћен и променом основице за обрачун 
накнада и других примања која износи свега 
441 евро. Да би се остварило право на најнижи 
дечји доплатак од 26 евра укупни доходак по 
члану кућанства месечно не сме прелазити 309 
евра. Узмемо ли у обзир трочлану породицу у 
којој родитељи зарађују минималац, схватићемо 
да њихов укупни доходак по члану домаћинства 
износи 373 евра што дебело прелази границу 
за остваривање права на дечји доплатак у 
најнижем разреду – рекла је Јецков.

Она је додала да се у овом случају ради о 
томе да је једна позитивна економска политика 

као што је подизање минималне 
плате узроковала губитак права 
на другу, врло важну социјалну 
и демографску меру као што је 
право на дечији доплатак.

– Подаци Државног завода за 
статистику су врло конкретни и кажу 
да, иако је стопа незапослености 
рекордно ниска и износи 6,7 посто, 
чак 19,2 посто деце старости до 
18 година се налази у ризику од 
сиромаштва, значи свако четврто 
дете је сиромашно. Исто тако, 
подаци говоре да укупни издаци 
за дечји доплатак и број деце прималаца 
рапидно падају због престрогог цензуса и 
ниских износа. Ови подаци уистину нам говоре 
колико се тешко сналазе и како такве породице 
заправо живе. Многи од родитеља додатно 
раде у сивој економији или се неповољно 
задужују. Стога, иако је у Плану законодавних 
активности за 2023. годину. године планирано 
доношење Закона о доплатку за децу, у име 
клуба заступника СДСС-а, апелујем да се што 
пре приступи овој измени на начин да се 

коригује систем дечијих доплатака односно 
да спусти доходовни праг и повећа доплатке 
како би породицама односно деци осигурали 
безбрижније детињство – позвала је СДСС-ова 
заступница.

Подсетимо, крајем прошле године Влада 
Републике Хрватске донела је одлуку о 
финансирању школских оброка, превоза и 
уџбеника који би деци требало значајно да 
повећају услове образовања.

Н. М.

Споменик на којем су исписана имена око 
150 жртава, становника села Полача, који 
су страдали за време Другог светског 

рата, пре три године у два наврата био је ишаран 
графитима мржње и усташким симболима 
са јасном поруком мештанима овог села са 
већински српским становништвом. Након три 
године мировања, нечасна рука починиоца или 
више њих поново није мировала. Овога пута 
изостали су графити и симболи, али су имена 
жртава префарбана жутом бојом. 

Иако нико од мештана Полаче није видео 
када се тачно догодио овај вандалски чин, 
знају да претходних дана на споменику није 
било видљивих трагова вандализма, па се 
предпоставља да су настали у ноћи између 
28. и 29. јануара.

Заменик градоначелника Книна из редова 
српске заједнице Жељко Џепина, на наш позив 
рекао је како није упознат са овим случајем, 
јер још увек није ни пријављен полицијској 
управи у Книну, али да ће надлежне службе 
већ наредног дана изаћи на терен како би 

санирале штету. 
- Затекли сте ме са овом вешћу. Пре неки 

дан сам и сам прошао тим путем и знам да 
није било трагова скнављења на споменику. 
Таман смо помислили како након три године 
од последњих интервенција више нећемо 
долазити у ситуацију да шаљемо службе 
да бришу графите и непримерене поруке. 
Очигледно је да неки људи опет не мирују. 
У понедељак ће надлежне службе изаћи на 
терен и урадити све што треба да се споменик 
очисти - рекао је Џепина. 

У селу Полача данас живи малобројно 
становништво српске националности, већином 
старије старачке доби. Споменик жртвама 
НОБ-а, налази се непосредно уз магистрални 
пут који од Книна води ка Сплиту, а подигнут 
је 1963. године у знак сећања на 237 бораца 
погинулих у НОБ-у од 1941. до 1945. године. 

Васка РАДУЛОВИЋ

СПОМЕНИК ПОСВЕЋЕН СТРАДАЛИМА  У НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОЈ БОРБИ И ЖРТВАМА ФАШИЗМА, У СЕЛУ ПОЛАЧА 
КОД КНИНА, У ЈУТРО 29. ЈАНУАРА ОСВАНУО ЈЕ СРАМНО ПРЕФАРБАН ЖУТОМ БОЈОМ

СПОМЕНИК У ПОЛАЧИ ПОНОВО НА МЕТИ ВАНДАЛА

Фото: принтскрин
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ЗАСТУПНИК СДСС-а БОРИС МИЛОШЕВИЋ У СЛОБОДНОМ ГОВОРУ У ХРВАТСКОМ САБОРУ УПОЗОРИО НА ЗЛОНАМЕРНО И 
ТЕНДЕНЦИОЗНО ПОДМЕТАЊЕ ПРИПАДНИЦИМА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ ИМАЈУ ДВОЈНО ДРЖАВЉАНСТВО 
ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ

ДИЗАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ТЕНЗИЈА И ЦРТАЊЕ МЕТА
У слободном говору у Хрватском 

Сабору заступник СДСС-а Борис 
Милошевић осврнуо се на медијске 

написе и нападе на припаднике српске 
мањине који имају двојно држављанство. 
Наиме, Милошевић је говорио о случају 
хрватског полицајца који се одазвао 
позиву Министарства одбране Србије 
на упис у војну евиденцију.

- Прошле недеље су у Сабору два 
пута мета политичких говора и прес-
конференција  били  хрватски полицајци 
који имају двојно држављанство и то 
друго држављанство је српско, па их се 
прозива малтене за државни удар. Због 
једног случаја, наглашавам, једног јединог 
случаја, једног младог човека који је 
погрешио у поступању с администрацијом 
и сад за то сноси последице, јер је 
покренут дисциплински поступак. 
Међутим, то очигледно није довољно па се 
проводи линч. Говори се о мобилизацији, 
ратовању, одавању војних тајни и слично. 
Рећи ћу неке опште познате ствари, чисто 
да утврдимо градиво. Услов за пријем у 
полицију је хрватско држављанство „док 
националност није законски услов нити 
је категорија која представља одлучујући 
фактор приликом провођења поступка 
пријема у службу”. Постоји институт 
права предности према Уставном закону 
који се у пракси не проводи. Особа која 
има двојно држављанство може бити 
запосленик МУП-а и проћи неопходну 
безбедоносну проверу. Ако је тај један 
случај проблематичан, систем га је на 
време препознао и он се институционално 
решава. Али то није довољно, намирисала 
се крв и сад се тај случај диже као 
национална тема и, да се тема појача, 
прича се о 15 полицајаца који су добили 
и одазвали се позиву за упис у војну 
евиденцију Републике Србије. Та тотално 
непроверена информација се ухватила 
у медијима као утврђена чињеница и 
на томе се јаши – рекао је Милошевић.

У свом говору Милошевић је истакао 
да се сада иде чак толико далеко да се 
прозивају не само полицајци који имају 
српско држављанство већ и сви грађани 
Републике Хрватске који имају српско 
држављанство.

- Прво да се спале на ломачи полицајци 

са српским држављанством, али ја 
постављам питање -  зашто само са 
српским? Хајде да избацимо из војске, 
МУП-а и служби безбедности све који 
имају двојно држављанство, било које, 
не само српско, и решили смо проблем. 
Овде се младог човека који је погрешио 
линчује и ради ломача за остале који нису 
ништа згрешили – рекао је Милошевић и 
упозорио да то није први пут и подсетио 
на случај од пре неколико месеци када 
се прозивало једну школу у Вуковару 
да је у њој забрањен дрес хрватске 
репрезентације и да је то одлучио 
директор који је Србин и члан СДСС-а. 

- Нема везе што директор није 
забранио дрес нити је члан било које 
странке, директор је Србин и то је довољно 
да му се црта мета и да се нарушавају 
добри међунационални односи у школи и 
уноси немир међу наставнике и ученике. 
Или кад је дизана тензија прозивањем 
свадбене колоне да се у њој вијори српска 
застава и постављања питања зашто 
полиција на то не реагује. Па је полиција 
реаговала кажњавањем онога који је 
носио заставу ради кршења Закона о 
прекршајима против јавног реда и мира. 
Није поменуто да је исти аутомобил 
носио и хрватску заставу. И да се не 
ради ни о каквој провокацији. 

Иначе виђам у свадбеним колонама 

заставе других држава и сигуран сам да 
полиција никога не казни, јер, можете 
замислити да је нека свадбена колона 
кажњена, а скоро свака заправо ремети 
јавни ред и мир – упитао је СДСС-ов 
заступник и упозорио на упорна настојања 
да се подижу тензије, цртају мете, 
пласирају дезинформације и праве 
конструкције и то у срединама у којима 
су међунационални односи осетљиви. 

- Нажалост, то се практикује управо с 
ове говорнице. Срамотно и непотребно. 
Случаја о великом броју полицајца који 
примају војне позиве за мобилизацију 
с двоструким држављанством нема, 
колико год се неко упињао да докаже 
супротно – закључио је Милошевић.  

На Милошевићево излагање за-
ступници  Жељко Сачић и Маријан 
Павличек рекламирали су повреду 
пословника износећи критику на 
рачун онога што је заступник СДСС-а 
рекао,  оптужијући га да вређа оне који 
упозоравају на непријатељско деловање 
појединих хрватских полицајаца српске 
националности, али их је председник 
Хрватског Сабора Гордан Јандроковић 
упозорио да примедбе које износе нису 
повреда пословника јер је заступник 
Милошевић рекао свој став који се њима 
не мора свиђати, па им је изрекао опомене.

С. Б.

Фото: принтскрин
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СА КУПЦИМА И ТРГОВЦИМА НА ВУКОВАРСКОЈ ПИЈАЦИ О ПРЕЛАСКУ СА КУНЕ НА ЕВРО, АЛИ И О ПОСКУПЉЕЊИМА КОЈА СУ 
ИХ ПОГОДИЛА У ПРЕТХОДНИХ СКОРО ГОДИНУ ДАНА

„МОРАМО ПРЕЋИ НА ЕВРО, НЕМА НАМ ДРУГЕ”

Од првог јануара Хрватска је и званично 
у еврозони, а евро је заменио њену 
националну валуту куну. Употреба 

обе валуте потрајала је до средине јануара, 
а од тада је евро постао једина валута у 
оптицају. Иако најављиван као нешто што 
неће изазвати никакве поремећаје на тржишту 
нити значајне промене цена и поскупљена 
прелазак са куне на евро ипак није прошао 
без негативних последица. 

Већ након неколико дана Влада је реаговала 
упозоривши трговце који су неоправдано 
подигли цене да то неће проћи без по њих 
негативних последица.

- Држава неће ово одгледати без реакције, 
а сви који мисле да могу у овој ситуацији од 
једне изразито позитивне и корисне ствари 
својом неодговорном пословном политиком 
бацити сену или наштетити стратешком 
успеху државе, Владе, друштва и свих нас, 
у томе неће успети - поручио је хрватски 
премијер Андреј Пленковић најавивши да ће 
све службе изаћи на терен како би исправиле 
све неправилности које чине неодговорни 
појединци.

Тако је почетком јануара говорио премијер 
Пленковић, а каква је ситуација пред крај 
месеца пошли смо да проверимо на месту 
на ком је то најпроверљивије. 

Среда, пијачни дан, локација: Вуковарска 
пијаца. Продавци се сакривају од новинара, 
ретко ко жели да даје изјаве. Када виде да 

прилазимо с микрофоном, одлазе на другу 
страну или код колеге за суседни штанд. Кажу, 
плаше се да смо дошли да их испиткујемо 
због великог поскупљења цена. 

Некада је, средом и суботом, ово место 
било крцато народом, такозвана шпица 
дешавања. Људи су долазили да купе све што 
им треба за кућу, могло се наћи за сваког по 
нешто, „од игле до локомотиве”, што би народ 
рекао. Долазило се ујутро што раније како би 
се на време опскрбили потрепштинама пре 

него што их неко други претекне. Куповали 
су свеже, домаће производе. Сада и даље 
има свега, може се наћи шта год вам треба, и 
даље је свеже и домаће, али мало је купаца. 
На тренутке смо имали осећај да је на пијаци 
више продаваца, него купаца.

„Да ли сте ви из Гласа концила?” - питао 
је један од трговаца. Одговорили смо му да 
нисмо. „Штета, можда би требало они да дођу 
због сахране јер је овде све мртво“ - надовезао 
се трговац на наш одговор, алудиравши на 
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мањак народа.
Ипак отужна слика некада славног градског 

окупљалишта на који је народ радо долазио 
није био главни повод нашег доласка на 
пијацу, него и даље актуелна тема у Хрватској 
– прелазак са куне на евро.

Прошло је већ више од месец дана од како 
је доласком нове године уведен евро и куна 
је сада потпуно избачена из оптицаја. Људи 
које смо срели на пијаци имају помешана 
осећања.

- Навикла сам се на евро, уопште више не 
рачунам у кунама, престала сам с тим. Куне 
ми недостају као новчаница, али морамо 
прећи на евро, нема нам друге. Препознајем 
већ кованице центи и евра по облику. Свуда 
су поскупљења, све је поскупело – каже 
нам једна од жена која има обичај да купује 
на пијаци, а са њом се сложио још један 
случајни пролазник.

- Навикао сам на евре, али некад, кад ми 
нешто није јасно, израчунам колико би то 
било у кунама. Од доласка евра сам престао 
да примам куне, али и да плаћам у тој валути. 
Нисам приметио поскупљења од увођења 
евра, све је већ поскупило негде од марта 
и априла прошле године, а цене су скакале 
сваки месец.

Једна од пролазница нам је рекла да 
често борави у државама које су у еврозони 
још одраније па јој је било лакше да куне 
замени еврима.

- Скупо је и у иностранству, као и код нас, 
али овде је све много скочило, поготово кад 
упоредимо с нашим пензијама и платама – 
рекла је наша саговорница. На питање како 
се људи у Хрватској сналазе с обзиром на то 
да су цене скочиле, а плате и даље остале 
мале, дала је одговор који описује и стање 

у држави: „Једу мање!”
Тешко је купцима, али још је теже 

трговцима. Они су ти који од продаје 
преживљавају, а на њих свакако највише 
утиче раст цена, али и долазак нове валуте.

- Имамо ситних евра, а имамо телефон и 
мобилну апликацију преко које прерачунавамо. 
На купцима видимо како све цене прерачунавају 
у куне, поготово бакице. Десило ми се 
непосредно након увођења евра да је неко 
платио са две конвертибилне марке. Нисмо 
још спремни на евро, наше куне нема. Куна 
је куна, немамо више наше државе, свима је 
тешко. Требало је да нам куну оставе. Разумем 
да имамо туристе, али нека они мењају евре 
у куне – незадовољна је увођењем евра 
једна од трговкиња која је након Нове године 
приметила и опадање промета.

Међутим, има и оних искусних трговаца 
који су спремно дочекали евро па су се од 
првог дана привикли на нову валуту.

- Муштерије једнако долазе на наш штанд 
као и пре увођења евра. Снашла сам се при 
враћању кусура у центима и еврима, разврстала 
сам апоене и кусур враћам без проблема. 
Немам проблема са мењањем новца. Знало 
се десити да људи дођу са већом новчаницом, 
али сам била спремна и на то, припремила 
сам се на време па сам нормално вратила 
кусур. Купци и даље прерачунавају цене у 
кунама, старијим особама понекад морам 
помоћи како би им било јасније колико морају 
да плате. Цене су и даље истакнуте у обе 
валуте како би се људи лакше снашли – 
прича нам власница породичног газдинства 
из Вуковара Јасна Матијевић. 

Међутим, иако је спремно дочекала 
увођење нове валуте, и Јасна је морала 
да подигне цену једне намирнице, која 
купцима и трговцима широм света ствара 
проблем. Наиме, јаја су са некадашњих куну 
по комаду, скочила и до две па чак и две и по 
бивше валуте којом се донедавно трговало 
у Републици Хрватској. 

- Узрок је цена пораста хране за кокошке. 
Кукуруз је много поскупео. Кад смо ми почели 
да држимо кокошке, метар кукуруза је био 
80 куна по метру, а сада се цене крећу од 
280 до 350 куна по метру. Повећана је и цена 
супера којим хранимо пилиће – закључује 
Јасна Матијевић.

Куна је отишла у историју, али и даље остаје 
основно средство према којем становници 
Хрватске равнају ценовни ранг. Дошао је 
евро, а можда за њим дође и остало, европски 
стандард, на пример.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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ЗАМЕНИК ШИБЕНСКО-КНИНСКОГ ЖУПАНА ОГЊЕН ВУКМИРОВИЋ О РЕЗУЛТАТИМА У ПРОТЕК ЛОЈ ГОДИНИ

ОБНОВА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ, САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОДОВОДНЕ И ПУТНЕ МРЕЖЕ 

Година 2022. је на измаку, можете ли нам 
рећи који су то важни пројекти које сте у 
протеклој години успели да реализујете 

на нивоу Жупаније?
- Шибенско-книнска жупанија је у протеклој 

години успела да реализује неколико 
капиталних пројеката. Конкретно, у граду 
Книну извршена је обнова средњошколске 
дворане, као јединог спортског центра на 
подручју којем гравитира град Книн и седам 
околних општина. У обнову кровишта дворане 
уложено је око четири милиона куна, док се 
сада ради на унутрашњем уређењу и надам 
се да ћемо кроз наредне две године успети 
комплетно да завршимо уређење, и да ће 
тај објекат бити онакав какав приличи овом 
граду. Друга важна ствар јесте рад на више 
километара жупанијских цеста на подручју 
Бискупије, Ервеника, Кистања, Скрадина, 
Дрниша и других места и тај континуитет 
ће се наставити, са тенденцијом да буде 
још више пројеката и више активности. 
Потреба за тим постоји, а циљ нам је да 

Последњи дани старе и почетак нове календарске године време су и прилика за сумирање 
резултата године која је за нама, али и време када се кроје пројекти и планови за ону која је тек 
почела. О ситуацији у Шибенско-книнској жупанији, оствареним резултатима али и програму за 
наредни период, посебно када се ради о потребама руралних средина у којима већински део чине 
припадници српске заједнице, причали смо са замеником жупана, Огњеном Вукмировићем.

ова жупанија до краја мандата буде без 
локалних и жупанијских цеста које нису 
асфалтиране, односно нису стављене у 
функцију и нису уређене на начин на који 
би то требале бити. Ту су и постојеће цесте 
које се поправљају, реконструишу и уређују 
у складу са могућностима. Трећа важна 
ствар, за коју сам се и лично негде највише 
ангажовао кроз ову годину је јавни линијски 
превоз. То је нешто што је било неопходно 
направити и много раније, чак можда и пре 
деценију уназад, и за шта су се тек сада 
створили услови. Део средстава у те сврхе 
биће осигуран од стране Министарства мора, 
саобраћаја и инфраструктуре, док ће део 
покрити Шибенско-книнска жупанија. Смисао 
и циљ тог јавног превоза јесте  да сва рурална 
подручја на територији наше жупаније буду 
саобраћајно повезана са административним 
средиштем, градом Шибеником, али и 
мањим центрима попут Книна, Дрниша, 
Скрадина и Водица. Дакле, било које село 
у околини Книна, које у овом тренутку има 

једну или ни једну дневну аутобуску линију, 
по мрежи јавног линијског превоза имаће 
пет до шест дневних линија које ће бити 
директно повезане са градовима Книном 
и Шибеником, и те ће се линије поклапати 
са онима које саобраћају према Сплиту и 
Задру. Самим тим ћемо коначно изаћи из 
саобраћајне изолованости. Управо је завршена 
јавна расправа, односно јавно саветовање 
комплетне мреже која сада иде на следећу 
жупанијску Скупштину и након усвајања 
крећемо у поступак јавне набаве. Очекујемо 
да ћемо кроз долазећу годину завршити 
са јавном набавом и имати успостављену 
мрежу јавног линијског превоза која ће 
бити од велике користи свим становницима 
наше жупаније. Неке од ствари за које тек 
треба да аплицирамо ка ЕУ фондовима, јесу 
угибалишта, аутобуска стајалишта, како би 
имали и сигурну саобраћајну повезаност  за 
децу, али и за становништво старије животне 
доби које живи у тим срединама.

Поред саобраћајне повезаности која је до 

Заменик градоначелника книна Жељко Џепина и заменик Шибенско-книнског жупана Огњен Вукмировић
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сада заиста била један од већих недостатака у 
руралним срединама, који су то још недостаци 
на којима се треба порадити, посебно када 
се ради о селима у којима живе углавном 
припадници српске заједнице?

- Што се остале инфраструктуре тиче, 
ту је свакако највећи проблем водоводна 
инфраструктура, мрежа јавне расвете, 
електрификација односно поправак електро-
енергетске мреже на руралним подручјима 
жупаније. Ту се већином ради о њеном 
северном делу где углавном живе припадници 
српске заједнице. Жупанија је у буџету за 
прошлу, али и за долазећу годину, повећала 
средства за ту намену. Осигурали смо негде 
око милион и по куна за помоћ јединицама 
локалне самоуправе која су намењена за израду 
пројектне документације управо за решавање 
и реализацију тих проблема. Иако жупанија 
није надлежна за водоснабдевање, ми смо 
на овај начин настојали помоћи јединицама 
локалне самоуправе да могу аплицирати за 
покривање трошкова финансирања пројектне 
документације, јер знамо да у данашње време 
без пројектне документације и решених 
имовинско правних односа, нема ни решавања 
оваквих проблема. Паралелно са тим наше 
службе попут Одељења за имовинско-правне 
односе, Одељења за просторно уређење и 
градњу под апсолутни приоритет узимају 
такве ствари на решавање. Имамо модел 
пожурница, у смислу да све оно што је јавна 
инфраструктура и што је цивилизацијска 
потреба сваког човека, решавамо што је пре 
могуће,  почевши од уређења имовинско-
правних односа, грађевинских дозвола и сл. 
да би административно довели пројекат у 
фазу реализације. 

Када причате о водоснабдевању, можете 
ли нам бар оквирно рећи колико села у 
Шибенско-книнској жупанији у овом тренутку 
користи кишницу, односно није спојено на 
водоводну мрежу и нема такозвану градску 
воду? Колико је извесно да се становништво 
тих места кроз долазећи период нада свом 
цивилизацијском помаку?

- Нажалост, мислим да их је таквих села 
чак и више од тридесет. Ту мислим на већа 
села, али је јако пуно засеока. Општине, 
свака за себе, углавном су пронашле модел 
по којем се њихови становници, посебно у 
летњем периоду, снабдевају водом. Углавном 
је то испорука воде цистернама, али то опет 
није трајно решење. Највећи проблем је 
свакако израда пројектне документације 
за изградњу или спајање на неку постојећу 
водоводну мрежу, и ту се ради о већим 
финансијским износима. Затим се често 
поставља питање исплативости, јер читав 
поступак за једно село у којем живи двоје-

троје, или мали број људи свакако да се 
сматра неисплативим, и онда је једноставније 
тим људима испоручивати питку воду као 
привремено решење. Ипак, ако узмемо у 
обзир да је вода један од главних предуслова 
за живот, посебно у двадесет и првом веку, 
онда се такве ствари не би смеле узимати у 
обзир. Ти проблеми су константно у оптицају 
али се решавају врло споро. 

Протеклу годину обележио је и попис 
становништва у РХ. Резултати тог пописа нису 
баш оптимистични, и донекле су потврдили 
страхове о значајно мањем броју Срба у 
Хрватској, горе него што је то био случај у 
оним послератним годинама повратка. Каква 
је ситуација у Шибенско-книнској жупанији?

- Попис становништва је показао један 
свеопшти тренд одласка, и то да Шибенско-
книнска жупанија из године у годину све више 
губи становништво. Тако је у свим срединама, 
па чак и онима које се сматрају најразвијенијим 
и које се, на неки начин, урачунавају у оне 
изнад просека државног развоја, и то је 
чињеница. Још више је приметан рапидан број 
смањења становника на руралним подручјима. 
Разлози томе су бројни, али сматрам да је 
један од одлучујући фактор управо и та 
саобраћајна изолованост о којој сам причао, 
нерешена инфраструктура, лоши социјално-
економски услови живота, проблем нерешених 
имовинско-правних односа, незавршетак 
обнове и низ других процесних и статусних 
проблема у којима не живе, него животаре 
становници руралних подручја. Нечињењем 
и више да се такве ствари мењају, мислим 
на нас који смо у јавној власти, други људи, 
млађе генерације, не проналазе мотив да 
долазе и замењују оне који природним 
одливом одлазе. Зато наша жупанија има 
тај осетан пад броја становника, а посебно је 
то проблематично тамо где живе припадници 
српске заједнице. Међутим, чак и поред тога 
што нас овде нема пуно, са разлогом можемо 
рећи да се Шибенско-книнска жупанија 
убраја међу лепша места за живот јер има 
и бројне предности и предуслове за то. Овај 
крај има своју еколошку предност што је 
јако важно за еколошку производњу хране 
која је у данашње време на цени, имамо 
потенцијале у туризму због близине мора, 
планина, али нам очигледно треба неко ко 
ће нас усмерити како то да искористимо. Ако 
ништа, треба да следимо добре примере из 
Европе, или пак оних средина које успевају 
у томе попут Истре, почевши од развоја, 
мултикултуралности, равномерног развоја 
пољопривреде, привреде и туризма и свега 
осталог. Истра је савршен пример како људи 
не одлазе из таквих крајева, и то је модел 
који треба да следимо.  Ако то не препознамо 

ми, као домаће становништво, бојим се да 
ће то препознати неки други људи са стране 
који ће населити ове крајеве.

Можете ли нам рећи каква је ситуација 
по питању заступљености припадника српске 
заједнице при запошљавању у Јавном сектору?

- Заступљеност припадника српске 
заједнице у Јавном сектору готово да није 
ни постојала у претходним годинама, не 
улазећи сада у разлоге зашто је то тако 
било. Важно је да имамо Уставни Закон о 
правима националних мањина где се сваки 
потенцијални корисник на јавни конкурс 
може позвати, и на то нико не може ни 
законски ни морално утицати. Ми, у јавним 
установама попут болнице, вртића, школе и 
полиције, имамо запослене припаднике наше 
заједнице, и растући тренд запошљавања 
у јавну администрацију и у Жупанију, али 
и општине и градове, комуналне установе. 
Дакле, можемо рећи да је ситуација сада 
другачија и да квалитет и образовање почињу 
да се вреднују.  

 На основу свега о чему сте причали, 
могу се наслутити смернице у којима ће 
Жупанија наставити у долазећем периоду, 
али је ипак важно истаћи који су то пројекти 
који чине основни програм за наредну 
годину?

- Као што сам рекао, на првом месту 
ту је саобраћајна повезаност и решавање 
саобраћајне инфраструктуре. Затим је ту 
институционална подршка при збрињавању 
старих и немоћних особа кроз изградњу, 
доградњу и финансирање пројектне доку-
ментације старачких домова на руралним 
подручјима, конкретно Стрмица, Биовчино 
Село и град Шибеник. Трећа ставка је 
реализацији програма помоћи привреди, 
која ће се огледати у директној помоћи 
малим газдинствима или занатима, јавним 
позивима и финансирањем кредита већим 
и јачим привредницима. Четврта ставка је 
активан и потпуно нови пакет мера помоћи 
пољопривредницима, иако смо и до сада 
настојали да подржимо и помогнемо људе који 
се баве пољопривредом. И на крају, помоћ свим 
нашим грађанима, односно становницима наше 
жупаније  који су негде запели у решавању 
административних проблема, грађевинских 
дозвола, имовинско-правних односа и свих 
других ствари о које су се до сада саплитали 
и за које им је требало по неколико година. 
Уз спајање домова здравља и јачања њихове 
функције, мобилних лекарских тимова који су 
нам потребни, и осталих практичних ствари 
које су се на терену показале као неопходне, 
тих пет ставки биће наш задатак за годину 
која је пред нама. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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ОДРЖАН ПЕТИ САСТАНАК КООРДИНАЦИЈЕ ЗЕМЕНИКА ЖУПАНА ИЗ ДВАНАЕСТ ЖУПАНИЈА У ХРВАТСКОЈ

ПОПИС СТАНОВНИШТВА ЦЕНТРАЛНА ТЕМА

Вуковарско-сремска жупанија била је 
домаћин састанка координације заменика 
жупана из редова националних мањина 

на простору Републике Хрватске.
Ово је пети састанак у низу координације 

која окупља 12 заменика жупана из 11 
жупанија, а први пут је одржана у Вуковару.

- Координација 12 заменика жупана 
на нивоу Републике Хрватске који су 
представници националних мањина, од 
тога њих десет као представници српске 
националне мањине и по један представник 
Италијана и Чеха. Тема ове координације 
и овог састанка биће проблеми које имамо 
свакодневно и проблеми са којима се 
сусрећемо и које као такве желимо да ставимо 
на сто. Они нису велики и ситуација и односи 
су све бољи и бољи. Морам да истакнем 
да у Вуковарско-сремској жупанији имам 
добру сарадњу са представницима мањина, а 
очекујем и надам се да је то тако и у другим 
жупанијама. Свакако, наша жупанија може 
да послужи као пример како би то требало 
да функционише свугде на нивоу Републике 
Хрватске – истакао је жупан Вуковарско-
сремске жупаније Дамир Деканић који је 
такође узео учешћа на овом састанку.    

- Састанак је радног карактера, теме 
су широке, заправо све оно што утиче на 
квалитет живота биће и на данашњем састанку. 
Централна тема је попис становништва и то је 
тема која нас све забрињава подједнако, како 
већински народ, тако и мањине. Нажалост, 
све нас је мање, морамо да размишљамо 

о доношењу јачих и бољих демографских 
мера како би овај простор остао насељен. 
Резултати пописа нису очекивани, још више 
нису жељени и очекујем да ће следећи попис 
бити далеко бољи за све нас – нагласио је 
Деканић. 

БРОЈ ПРИПАДНИКА МАЊИНА УТИЧЕ 
И НА ЊИХОВА ПРАВА

Демографска слика на подручју целе 
државе рефлектује се и на њене појединачне, 
регионалне делове. Неке од жупанија су по 
том питању у још горем положају када се 
говори о демографији.

- Оно што је чињеница то је да је 
Републику Хрватску захватила једна де-
мографска катастрофа. Ако погледамо 
Вуковарско-сремску 
жупанију схватићемо 
да је тај проблем још 
већи и изгубили смо у 
протеклих десет годи-
на преко 30 хиљада 
становника, један град 
величине Винковаца. 
Припрадници српске 
националне мањине су 
још више погођени тим 
негативним трендовима 
где смо у укупном уде-
лу становништва на 
подручју наше жупаније 
пали са неких 15,5 одсто 

на 13,5 одсто. Оно што је чињеница јесте да 
су права националних мањина заснована на 
нашем броју, односно укупном проценту и из 
тога се извлаче сва права, од представника у 
Сабору, преко представника у регионалним и 
локалним самоуправама. Тај број утиче и на 
нека друга права као што су службена употреба 
језика и писма, право на пропоционалну 
заступљеност у јавним и државним службама 
и друго – напоменио је заменик жупана из 
редова српске националне мањине Срђан 
Јеремић. 

- Ми ћемо данас на овој петој координацији 
разговарати какве ће импликације овај 
последњи попис становништа имати на 
законом загарантована права националних 
мањина. Чињеница је да ће националне 
мањине изгубити одређена места у 
представничким и извршним телима. С тим у 
вези желимо да видимо каква је ситуација у 
појединим жупанијама, да видимо како тамо 
ствари стоје и да заједнички координишемо 
неким акцијама, а све у сарадњи са клубом 
заступника националних мањина у Сабору 
Републике Хрватске – истакао је Јеремић.

Поред ове централне теме, представници 
националних мањина разговарали су и о 
пројектима прекограничне сарадње, о питању 
те сарадње у другим жупанијама, а уједно 
ово је била прилика и да се договори ко ће 
бити домаћин следеће координације и са 
којим темама ће се тамо бавити чланови 
координације. Уз 12 заменика жупана 
из 11 жупанија, те жупана Вуковарско-
сремске жупаније, састанку координације 
присуствовали су и саборски заступници 
СДСС-а Драгана Јецков и Борис Милошевић.

Срђан СЕКУЛИЋ
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У ОПШТИНИ БОРОВО ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА ФАЗА ПРОЈЕКТА ЗАЖЕЛИ КОЈИ ЋЕ ЗАПОСЛИТИ 30 ЖЕНА КОЈЕ ЋЕ БРИНУТИ О 
180 КОРИСНИКА СТАРИЈЕ ЖИВОТНE ДОБИ

ТРЕЋА ФАЗА ПОМОЋИ НАЈСТАРИЈИМА

С првим даном фебруара на подручју 
општине Борово започела је трећа 
фаза пројекта Зажели. Овим пројектом 

на подручју општине Борово биће запослено 
30 жена које су до садa биле без сталног радног 
односа, а њиме ће бити обухваћено најмање 
180 крајњих корисника. 

- Овај пројекат за општину Борово значи 
првенствено то да смо добили прилику да се 
бринемо о 180 наших корисника који имају 
потребу да им неко дође у кућу, купи лекове 
и друге потрепштине, помогне мало у кући и 
слично. Са друге стране много нам значи и то 
да ћемо запослити 30 особа из наше општине 
и то већим делом жене које су у високим 
животним годинама и које тешко долазе до 
запослења. Ово је велика ствар за нашу локалну 
самоуправу и верујем да ће провођење овог 
пројекта у наредних шест месеци успети да 
споји угодно са корисним и да ћемо сви на 
крају бити задовољни – рекао је начелник 
општине Борово Зоран Баћановић приликом 
потписивања уговора и нагласио како се нада 
да ће и након ових шест месеци исти пројекат 
поново да заживи. 

- Пројекат је на подручју целе државе 
заиста имао позитивне ефекте и о њему се 
сада сигурно размишља на неком озбиљнијем 
нивоу, у смислу неког дуготрајнијег периода. 
За сада незванично знамо да би овај пројекат 
у неком наредном периоду био дужег трајања 
и ја се искрено надам да ће тако и бити.

ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА

У односу на раније фазе пројекта приметно 
је и неколико измена које се пре свега односе 
на предности при запошљавању као и на 
услове потребне да би неко био корисник 
у овом пројекту.  

- Највећи део промена односи се на давање 
предности при запошљавању, односно женама 
које су овај пут имале некакву препоруку 
при запошљавању. То су пре свега жене 
које су старије од 50 година, које су биле 
жртве породичног насиља, азиланткиње, 
жене које су изашле из затворе или су лечене 
зависнице и слично. Други део се односи 
на саме кориснике где они морају да имају 
минимално 65 година или да су особе којима 
је утврђен некакав вид инвалидитета, да се 
налазе на попису немоћних особа. Општина 
Борово је покренула пројекат помоћ у кући за 
старије и немоћне особе – фаза 3, што значи 
да трећи пут проводимо пројекат који се 
финансира из програма „Зажели, запошљавање 
жена”. Кроз овај пројект запослили смо 30 
жена које ће вршити помоћ у кући старијим 
и немоћним особама које живе на подручју 
општине Борово. Поред тих 30 жена запослене 
су и две особе које су задужене за управљање 
и вођење пројекта који се проводи у периоду 
од децембра прошле до августа ове године, 
односно траје осам месеци, док жене на терену 
раде укупно шест месеци. Оне ће пружати 

подршку за најмање шест особа, односно, у 
сваком тренутку ће кроз овај пројекат бити 
обухваћено 180 особа са подручја општине 
Борово – истакао је водитељ пројекта Милош 
Максимовић.

Са покретањем пројекта и почетком његове 
реализације задовољне су и жене које су 
захваљујући њему запослене, а од којих неке 
већ имају претходна искуства јер су биле 
активне и у претходним фазама пројекта.

- Моја су искуства јако позитивна и када 
је пројекат завршио и даље сам наставила да 
одлазим код корисника код којих сам била 
распоређена. Пуно ми значи што имам прилику 
да радим и када је у питању стаж, а и сама 
плата. Уједно, овај посао и волим да радим. 
Надам се да ће и ова трећа фаза бити једнако 
добра као пре, имала сам одличан однос са 
корисницима који је био више на пријатељској 
бази – наводи Снежана Кузмановић која је у 
претходној фази обављала послове спремања, 
пеглања, кувања, одлазила код лекара, у 
апотеку, трговину, а имала је укупно шест 
корисника. 

Општина Борово пројекат реализује 
са партнерима, Хрватским заводом за 
запошљавање Вуковар и Хрватским заводом 
за социјални рад Вуковар. Укупна вредност 
пројекта је нешто мање од милион и по куна 
и у потпуности је финансиран средствима 
Европског социјалног фонда.

Срђан СЕКУЛИЋ
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О ТЕМИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА РАЗГОВАРАЛИ СМО СА ДИРЕКТОРКОМ ПРЕДУЗЕТНИЧКО РАЗВОЈНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ 
ЕРДУТ БОЈАНОМ ОРСИЋ

KВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ВЕОМА ВАЖНО 
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТОГ ПРЕДУЗЕЋА
Све је више стратегија и политика 

које се проводе у циљу постизања 
равноправност полова у пословном 

свету, а колико то утиче на жене које као 
припаднице националне мањине живе 
на истоку Хрватске открива нам Бојана 
Орсић, жена које више од 15 година води 
развојну агенцију у општини са већинским 
српским становништвом.

Зашто када причамо о предузетништву 
разликујемо жене предузетнице? Знамо 
да на тржишту за све субјекте важе иста 
правила пословања и готово идентични 
проблеми. Зашто постоји подгрупа жене 
предузетнице?

– Ја лично мислим да предузетнике 
не треба делити по полу, односно нити 
по једном дискриминирајућем фактору. 
Чињеница је да сви предузетници послују на 
истом тржишту, имају готово исте проблеме. 
Међутим, исто тако стоји и чињеница да 
жена предузетник има пуно изазова у раду, 
пословању, породичном животу. Жене се 
често превише емотивно вежу уз своје 
пословање, исто тако неке грешке и пропусте 
схватају превише лично, што не би требало. 
Потребно је одвојити емоције од пословања. 
Мушкарци брзо граде каријеру, одабиру 
ризичније послове док жене не воле да 
ризикују и спорије се пословно развијају. 
Већином су ту и препреке због стереотипа 

са чим се жене предузетнице тешко носе 
и улажу пуно више напора у пословање 
како би се доказале као успешне.

Колико их је у општини Ердут 
предузетница? У којим областима су жене 
као власнице најзаступљеније?

– На подручју општине Ердут жене 
предузетнице јављају се у следећим 

пословима: на породичним пољопривредним 
газдинствима, воде сеоска домаћинства у 
туризму, винарке су, имају властите услужне 
занате попут фризерки и трговаца. То су 
уједно и области у којима су жене као 
предузетнице најзаступљеније. На подручју 
наше општине делује 480 ОПГ-ова, а само 
је у 20% њих носилац жена.

Радите на бројним пројектима 
оснаживања и то у локалној заједници 
где је већинско српско становништво. Да 
ли се припаднице националних мањина 
упуштају у пословне подухвате, постоје 
ли отежавајуће околности?

– Могу потврдити да се припаднице 
националних мањина упуштају у 
пословне потхвате. Највише сам радила 
на изради пројектних предлога за жене 
предузетнице. Ти пројекти односе се на 
повлачење средстава из Програма руралног 
развоја као и повлачење средстава за 
самозапошљавање. До данас је нама у 
Предузетничком центру Ердут одобрено 
90, од тога  жене су носиоци 23 пројектна 
предлога или око 25% пројеката.

Жена сте која већ више од 15 година 
води развојну агенцију, да ли су се ствари 
по питању жена у пословном свету мењале 
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ако упоредите Ваше почетке и данашње 
стање?

– Мислим да дефинитивно има 
позитивних помака у развоју женског 
предузетништва. Ми се у Предузетничком 
центру све више сусрећемо с разним 
иницијативама жена као и чињеницом 
да оне покрећу пословање. Све је више 
жена власница и носитељки газдинства, 
власница занатских радњи, бар на подручју 
општине Ердут коју пратимо везано за 
привреду на месечном нивоу.

Шта су највећи изазови са којима се 
сусрећу жене када се упуштају у покретање 
властитог посла? Због чега одустају или се 
не усуђују да покрену посао и да ли су се 
икада жалиле на проблем дискриминације 
у подручју пословања?

– До сада нисам имала случај да су се 
жене жалиле на проблем дискриминације 
или тражиле помоћ због таквог проблема 
приликом аплицирања. Жене предузетнице 
често се дефинишу као одане, успешне у 
комуницирању с другима, врло послушне и 
усмерене на грађење квалитетних односа 
с другим људима или запосленицима. За 
младу жену често се сматра како није право 
време да се посвети својој каријери или 
властитом пословању јер је њен „задатак” 
брига о породици. Жене су врло често 
највише оријентисане на дом и породицу. 
Основни проблем између жене и мушкараца је 
подела кућних послова. Тешко је успоставити 
квалитетну равнотежу у обавезама које се 
тичу породичног живота тако да и мушкарац 
и жена једнако одрађују задане обавезе. 
Осим тога, између мушкараца и жена долази 
до великих проблема уколико жена зарађује 
више од мушкарца. У нашем друштву то је још 
увек један од главних проблема који узрокује 
несугласице у брачној заједници. Такође, 
један од великих проблема нашег друштва 

је поглед на неуспех. Често критикујемо све 
особе које доживе неуспех те се сматра да 
особа није способна за пословање уколико 
доживи неуспех и управо због тога жене 
одустају или се теже окрећу покретању 
пословања.

Колико су битне едукације жена из 
области пословања? Има ли у Хрватској 
довољно таквих програма и колико су 
доступни женама у руралним крајевима?

– Једна од најважнијих ствари за 
покретање властитог предузећа је квалитетно 
образовање. Свака жена предузетница 
требала би да зна како и на који начин 
се пише пословни план. Осим тога мора 
знати да вреднује информације које се 
могу ишчитати из пословног плана. Људе је 
потребно током образовања мотивисати за 
отварање властитог предузећа. Образовање 
их мора научити да приликом уласка у 
предузетништво за све постоје једнаке 
могућности. Исто тако морају научити како 
да искористе могућности које им се нуде, 
попут бесповратних средства и потпорних 
институција. Исто тако мислим да је овде 
важно напоменути значај целоживотног 
образовања као и похађање бесплатних 
едукација. Те су едукације доступне и у нашим 
подручјима, ми у Предузетничком центру 
Ердут често сами организујемо бесплатне 
едукације или на својим друштвеним мрежама 
информишемо о бесплатним едукацијама 
других. Мој савет је да користите бесплатне 
едукације кад год је то могуће, са сваке 
едукације изађе се паметнији или се чује 
важна информација или се умрежите с 
особама које вам могу помоћи у пословању.

Знамо да је ПОРЦ имао неколико 
програма оснаживања жена када је реч 
о предузетништву. Основали сте и Женски 
бизнис ХАБ. Шта су услуге које пружате 
и има ли конкретних резултата?

– Ми континуирано улажемо у 
образовање, првенствено властито, онда 
предузетника нашег подручја. Имамо жене 
које су предузетнице и које су прошле наше 
едукације те и данас долазе по савете 
или информације. Наш ХАБ је опремљен 
свом потребном опремом, имамо преносне 
рачунаре, пројекторе, 100 седећих места и 
све је намењено за услуге које ми пружамо 
свакоме коме треба. Простор је то у којем се 
готово свакодневно нешто дешава, имамо 
бројне едукације и радионице. Користе 
га предузетници за свој рад, удружења 
за одржавање различитих семинара и 
конференција те за различите манифестације.

Нека истраживање кажу да жене 
углавном покрећу мање финансијске 
подухвате, мање ризичне. Из вашег 
искуства, какве су жене као предузетнице?

– Жене предузетнице су истраживачи. 
Немају проблем с тим да питају све што 
их занима и тако и треба. Потребно је 
разјаснити све недоумице и знати куда 
идете у пословању. Исто тако, мислим да 
смо ми жене мало и „зихераши”, углавном 
се одлучујемо за сигурно мање ризично 
пословање.

Шта жена која размишља о властитом 
бизнису прво треба да уради, одакле се 
креће?

– Пословање без основног знања о 
финансијама је готово немогуће. Велика 
већина људи се боји финансија јер их 
често не разуме те постоји проблем ради 
недостатка знања и воље за учењем о 
области финансирања. Људи су све мање 
финансијски писмени у свету који се развија 
силовитом брзином. За жене предузетнице 
битно је да, уколико немају искуства и 
знања из подручја рачуноводства, нађу 
јако доброг рачуновођу. Рачуновођа мора 
бити особа с којом предузетнице могу да 
расправљају о финансијама везаним уз 
предузеће, али на њима разумљив начин. 
Основни ниво разумевања финансија је 
заиста неопходан за пословање, док су 
сви виши нивои знања добродошли. На 
основу извештаја, жене предузетнице 
могу донети добре пословне одлуке које 
ће имати значајан утицај на пословање 
предузећа.

Који је Ваш савет женама које имају 
идеју, али не и храброст да се упусте у 
пословни подухват?

– Страх од неуспеха је присутан код 
свих. Треба га превладати. Ако жена зна 
шта је њен циљ, шта жели да ради, куда 
иде, пуно ће лакше пронаћи пут којим 
треба кренути.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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ЕРДУТСКУ КУЛУ УСКОРО ОЧЕКУЈЕ ОБНОВА

Након што је пројектом Степениште 
здравља уређен простор око Ердутске 
куле, односно прилаз обали Дунава, на 

ред је дошла и ова средњовековна утврда. У 
просторијама Предузетничко-развојног центра 
општине Ердут локалне развојне агенције Даљ 
(ПОРЦ) одржана је конференција поводом 
израде пројектне документације за потребе 
обнове куле која се налази на брду изнад 
Дунава у месту по којем ова општина носи име.

На конференцији су говорили председница 
ПОРЦ-а Бојана Орсић, начелник општине Ердут 
Југослав Весић и водитељка овог пројекта 
Соња Клајић.

- Овај пројекат за циљ има да се изради 

квалитетна пројектно-техничка документација 
којом ћемо у будућности моћи да аплицирамо 
на неке од конкурса како би се приступило 
конкретним радовима и ревитализацији куле. 
По идеји пројектаната „Кора“ из Дубровника 
имамо две компоненте. Прва компонента је 
уређење саме куле, односно средњовековног 
града са циљем да она задржи неки облик 
романтичне рушевине без комерцијализације и 
комерцијалних садржаја. План је интерполација 
стакленог лифта који ће се кроз неколико етажа 
кретати кроз саму кулу и видиковац на самом 
врху док је друга компонента изградња пешачког 
моста преко локалне цесте Подунавље којом се 
с једне стране спаја Ердутска кула са ердутским 

виноградима на 
другој страни – 
појашњава сврху 
пројекта водитељка 
Соња Клајић.

У ПЛАНУ И ГРАДЊА 
МОСТА ОД КУЛЕ ДО 
ВИНАРИЈЕ

Ердутска кула 
с п о љ а  с в о ј и м 
изгледом привлачи 
посетиоце, међутим, 
налази се у рушевном 
стању, без могућности 
пењања на врх, а и 
сам интеријер је 

прилично уништен, што због неодржавања, 
што због исцртавања графита.

- Као специфична грађевина за нашу општину, 
кроз дуги низ година рада са Конзерваторским 
одељењем из Осијека овим пројектом којим смо 
добили значајнија средства покренули смо причу 
о довођењу куле сврси, односно да је ставимо 
у туристичку понуду. Кроз овај пројекат и кроз 
документацију коју ћемо добити, припремићемо 
кулу да буде безбедна за посетиоце, а након тога 
да повежемо винарију са висећим мостом који 
би био туристичка атракција. Статика каже своје 
и струка је то на неки начин испитала и због тога 
не можемо направити ништа у комерцијалне 
сврхе, попут ресторана и угоститељске понуде – 
наводи начелник општине Ердут Југослав Весић.

Са градом Белишћем рађен је пројекат 
„Зелене стазе Дунава и Драве“, а са Агенцијом 
за заштиту природе уређено је степениште 
здравља које спаја Ердутску кулу са обалом 
Дунава .

- Самим тим имамо приватне инвеститоре 
који су на подручју куле кренули у изградњу 
великог хотела, садржај ће бити потпун. Степенице 
здравља се настављају на стазу која води до 
Аљмаша и самим тим желимо да наставимо у 
том смеру – закључује Весић.

Пројекат је финансиран кроз Европски фонд 
за регионални развој Европске уније. Укупна 
вредност пројекта износи 150.000 евра, а износ 
бесповратних средстава је 127.500 евра.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

У ДАЉУ ЈЕ ПРВОГ ФЕБРУАРА ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОЈОЈ је НАЈВАЉЕН ПОЧЕТАК РАДОВА НА ОБНОВИ ЕРДУТСКЕ КУЛЕ КОЈА БИ 
УБУДУЋЕ ТРЕБАЛО ДА ПОСТАНЕ ПРАВА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА
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КУЛТУРНО-ДУХОВНИМ ПРОГРАМОМ У ВУКОВАРУ ЈЕ ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ЕПАРХИЈЕ ОСЕЧКОПОЉСКЕ И 
БАРАЊСКЕ

СВЕТОСАВСКИ ДУХ ЈЕ ПОРУКА ЉУБАВИ

Након што су светосавске свечаности 
одржане у црквама и школама широм 
Епархије осечкопољске и барањске, 

представници СПЦ-а, друштвено-политичког 
живота и други гости окупили су се у Српском 
дому у Вуковару 29. јануара где је одржана 
свечана Светосавска академија. На овај начин 
традиционално се обележава Савиндан у 
Осечкопољској и барањској епархији, али је 
специфичност ове године била у томе што 
је празник првог српског архиепископа и 
просветитеља након више од 80 година поново 
прослављен у недавно обновљеном Српском 
дому. Под кровом Српског дома одржавани су 
у првим деценијама 20. века традиционални 
светосавски балови, а ово здање је 1905. године 
освештано управо на празник Светог Саве. 
Организатори овогодишње манифестације 
били су Епархија осечкопољска и барањска и 
Установа у култури Српски дом. Присутнима 
се прикладним речима о значају Светог Саве 
обратио епископ осечкопољски и барањски 
Херувим. 

- Личност Светог Саве и светосавски 
начин живота су увек аутентични и актуелни 
у сваком времену. То се не може свести у 
просторне димензије јер увек сведочи свету 
тајну Христову. Свети Сава је наша икона ка 
царству Божијем, богонадахнута личност 
која је светионик нашем бићу. Он зрачи, не 
само као светитељ, већ и као просветитељ 
српскога рода. Сам је на време схватио да је 
његова пастирска мисија да свој род изведе 
на прави пут који води у живот вечни. Свети 
Сава је храбро ходио стазама Христовим и 
овоземаљску славу и раскош подредио је 

постојаним и вечним духовним вредностима 
– рекао је епископ.

Водитељи свечане Светосавске академије 
били су Биљана Ђуровић и Страхиња Падежанин 
који су, осим што су публику водили кроз 
програм, и сами рецитовали стихове прикладних 
песама и текстова у част Светом Сави. По 
благослову епископа светосавску беседу 
говорио је теолог Мирослав Мишановић. 

- У својој беседи нисам се толико бавио 
житијем Светог Саве већ више оним како би 

ми данас требало да примимо светосавску 
поруку као поруку љубави, поруку бивања 
међу другим људима и поруку праштања. 
Неколико сегмената у беседи говори директно 
о Србима на овим просторима са акцентом 
на љубав, праштање и разумевање других.  
Хтео сам да истакнем потребу да видимо шта 
можемо данас да урадимо у простору у којем 
живимо и шта можемо да променимо у начину 
размишљања да би наш живот са другима био 
одраз онога што нас је Свети Сава поучио 
пре свега у вери. Када говоримо о вери не 
можемо, а да не говоримо о Христу и љубави. 
Све је то оно што одражава светосавски дух – 
истиче говорник који ради и као вероучитељ 
у Основној школи Негославци. 

У остатку програма у Српском дому 
наступиле су етно уметнице Катарина Лукић 
и Јована Сердар које су у дуету изводиле 
духовне песме, једнако као и Вуковарско 
српско певачко друштво Јавор које је на бину 
излазило неколико пута, а највећи аплауз 
Јавор је добио за енергичну интерпретацију 
Победне песме владике Николаја. Пред сам 
крај програма наступио је Ансамбл народних 
игара Српског културног друштва Просвјета 
који је приказао „Српске градске игре” уз 
извођење песме „Српкиња” Исидора Бајића. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ

У организацији Пододбора СКД „Просвјета” 
из Дарде и Ликовне радионице „Петар 
Добровић”, поводом прославе Светог Саве 

првог српског архиепископа и просветитеља 
27. јануара под називом „У духу Светог 
Саве ‘одржана је изложба слика и икона. 
Посетиоцима ове изложбе кроз слику, реч и 
песму приближена је и пренесена духовност 
оличена у светосављу, а те речи и песме о 
Светом Сави извеле су чланице  пододбора 

Хранислава Месарић и Смиља Михајловић. 
О самој изложби и Светом Сави више је 

говорио професор уметности Перо Матић, а 
изложене уметнине су радови чланова ликовне 
радионице које се налазе у богатом фундусу 
слика овог друштва. Изложено је 25 слика и 
икона, а ради се о сликама Раде Марковић, Ранке 
Мирковић, Мирослава Одавића, Мирослава 
Павловића и  Ђорђа Петровића.

С. Б.

У ДАРДИ УПРИЛИЧЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА ПОСВЕЋЕНА СВЕТОМ САВИ

„У ДУХУ СВЕТОГ САВЕ” КРОЗ СЛИКУ, РЕЧ И ПЕСМУ
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ШИРОМ ХРВАТСКЕ У ШКОЛАМА ГДЕ УЧЕНИЦИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧНОМ ПИСМУ, ХРАМОВИМА 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И СВЕЧАНИМ АКАДЕМИЈАМА ПРОСЛАВЉЕН ЈЕ ПРВИ СРПСКИ АРХИЕПИСКОП СВЕТИ САВА

ШКОЛЕ СА НАСТАВОМ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ  И 
ПИСМУ ПРОСЛАВИЛЕ СВОЈУ ШКОЛСКУ СЛАВУ 

Програм у вуковарској Техничкој школи 
„Никола Тесла” започео је интонирањем 
Химне Светом Сави у извођењу школског 

хора, а настављен је игроказом који су уз ученике 
припремили наставница српског језика Јелица 
Дудаш Липовац и вероучитељ Љубомир Абаџић 
који је пред окупљеним ученицима, наставницима, 
школским особљем, свештенством и гостима 
говорио светосавску беседу.

- Овогодишњи програм у нашој школи био је 
веома шаролик. Користили смо примере наших 
писаца, светитеља и биографа Светога Саве 
како би што садржајније и ученицима и гостима 
представили Саву и као принца и просветитеља 
и монаха уз сав крстолик пут који је пролазио ка 
Цркви, Христу, својој држави и народу. Највећи 
утисак ми је то што су се ученици на почетку 
увежбавања стидели да искажу задовољство 
тиме што ће учествовати у програму. Брзо је то 
прошло, кроз два наставна часа и зато сам у беседи 
поменуо то да су они првенствено светосавци, као 
чланови наше православне хришћанске цркве, а 
потом све што излази из тога – и честит човек, 
и честит православац и честит домаћин тако да 
верујем да ће се барем некада сетити да се могу 
ослонити на те ствари у свом школовању – наводи 
Љубомир Абаџић. 

Наш саговорник је рекао и да је задовољан 
знањем ђака када је у питању Свети Сава, односно 
рашки принц Растко Немањић.

- Примећује се да се покушава од Светог Саве 
створити митска личност што нас разликује од 
осталих народа јер је он својим животом направио 
од себе мит. У нашем школском програму из 
веронауке и српског језика на Светог Саву се 
обазиремо у току децембра и јануара, не можемо 
да му посветимо више времена пошто смо скучени 
са наставним часовима, тако да верујем да је 
сасвим довољно и заинтересовали смо их да и 
они сами код куће покушају да науче о његовом 

лику и делу – закључује наставник православне 
веронауке у Техничкој школи „Никола Тесла” из 
Вуковара. 

Ученици ове школе глумили су у приредби о 
животу Растка Немањића и о његовом монашењу 
када је добио и име Сава.

- Глумила сам Савину мајку Ану. Први пут 
учествујем у приредби од како сам кренула у ову 
школу јер до сада нисмо били у могућности да је 
одржимо због пандемије коронавируса. Било ми 
је прелепо, ново искуство, пред доста ђака из ове 
школе и публике. Имала сам трему на почетку, 
међутим како је текло даље и трема је престала. 
Вежбали смо три недеље и одмах је кренуло све 
како треба, а временом смо боље увежбали и 
глуму – прича ученица трећег разреда, смера 
еколошки техничар Исидора Гагулић.

Након програма, свим ученицима ове школе 
који наставу похађају по моделу А, уручени су 
поклон пакетићи које су припремили Заједничко 
веће општина и Самостална демократска српска 
странка.

ИГРОКАЗ О САВРЕМЕНОЈ ПОРОДИЦИ У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СИНИША ГЛАВАШЕВИЋ”

И у Основној школи „Синиша Главашевић” у 
Борову насељу програм је почео Химном Светом 
Сави коју је извео школски хор. Ђаци и наставници 
ове школе уприличили су нешто другачију приредбу 
јер је живот Светог Саве приказан кроз модерно 
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доба и прилагођен је данашњој деци.
- Припремили смо специфичну представу у 

којој се огледа живот савремене српске породице 
кроз две генерације, старију и млађу. Млађа 
генерација је подложна модерном времену, док се 
старија, барем у овој представи, труди да одржи 
светосавски дух, да темељ породице остане, чврст 
и нетакнут и да се светосавска филозофија живота 
продужи на млађи нараштај који је, као што сви 
знамо под великим утицајем своје околине. Није 
био класичан приказ из одређеног дела живота 
Светог Саве, него се трудимо да приближимо 
представу савременом човеку. Као и обично, овај 
игроказ носе деца од петог до осмог разреда, 
а ученици из разредне наставе наступили су са 
рецитацијама које су неизоставни део декламовања 
за Светог Саву – појашњава вероучитељ у овој 
школи Јован Секулић.

И у Економској школи Вуковар приређен је 
програм који је славио живот и дело првог српског 
Архиепископа, просветитеља, принца и оснивача 
Српске православне цркве. Наставнице српског 
језика Мирјана Радишић Балихоџић и Слађана 
Миљешић Ћићић су заједно са вероучитељем 
Пером Ђокићем припремиле овогодишњу приредбу. 
Деца су показала велику раскош талента, па 
су тако гости уживали у глуми, песми, свирци 
и фолклору.

Основна школа „Никола Тесла” из Мирковаца 
једина је школа на подручју Града Винковаца у 
којој се настава похађа и на српском језику и 
ћириличном писму. И овде је, такође, одржана 
светосавска приредба где је, уз ученике, наступила 
и бивша ученица Јована Ђомлија која је свирајући 
виолину обогатила програм. Након приредбе у 
школи, локални свештеници Миладин Спасојевић 
и Срђан Лукић служили су литургију у храму 
Светог Николаја у Мирковцима. 

У суботу 28. јануара у пакрачкој градској 
већници одржана је традиционална Светосавска 
академија на којој је уз богат културно-уметнички 
програм одржана и беседа коју је говорио епископ 
пакрачко-славонски Јован.

На академији су се представили Српско културно 
друштво Просвјета Пододбор Пакрац-Липик- 
сениорска и омладинска певачка секција, етно 
група Траг и Светлана Спајић. За сву окупљену 
децу ообезбеђени су поклон пакети.

Истог дана одржана је у Основној школи Даљ 
приредба поводом Светог Саве којој је претходило 
освећење славског колача које је обавио епископ 
осечкопољски и барањски Херувим уз саслужење 
свештенства. У школској приредби учествовали 
су сви ученици од првог до осмог разреда који 
похађају наставу по моделу А, а локално Веће 
српске националне мањине наградило је ученике 
који су имали најбоље литерарне и ликовне радове 
као и ученике који су кроз свих осам година 
школовања имали одличан успех.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

ОШ "Синиша Главашевић" Вуковар

Прослава Св. Саве у Пакрацу
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ПОРОДИЦА ДОРИЋ ИЗ БОЛМАНА У ОПШТИНИ ЈАГОДЊАК ИМА ШЕСТОРО ДЕЦЕ И ЖИВИ У ЈАКО СКРОМНИМ УСЛОВИМА

ВЕЛИКА ЉУБАВ У МАЛО КВАДРАТА
Још од када су се венчали, Милорад и 

Јелена Дорић желели су да имају велику 
породицу. Сандра (14), Бранислав (13), 

Николина (9) Михајло (7), Данило (5) и Дамјан 
који је рођен пре само неколико месеци, 
доказ су да су им се те жеље испуниле. У 
данашње време, када непрестано говоримо 
о смањивању броја становника, одсељавању, 
када се сеоске школе затварају због премалог 
броја ученика, а деце је чак и у градовима 
све мање, ова породица у Болману у Барањи 
представља прави изузетак, а шесторо деце 
које имају представља подвиг код многих 
вредан дивљења. Дечији осмеси су и нас 
дочекали већ на улазним вратима. 

- И док смо се забављали жена и ја увек 
смо причали да желимо пуно деце. Бог нам је 
то дао и сан нам се остварио. То су добра деца 
и не можемо на њих ништа да се пожалимо. 
Сви нам и помажу око куће и немамо једну 
лошу реч да кажемо за њих. Кад су сви здрави 
онда је у кући пуно радости и смеха, једино 
ако се неко од њих разболи онда је мало 
теже – почиње нам причу Милорад (38) који 
је у тренутку наше посете управо дошао са 
посла из локалне грађевинске фирме у којој 
ради последњих година. 

Највише времена са децом ипак проводи 
његова супруга Јелена која читаву ситуацију, на 
неки начин, свакодневно држи под контролом 
па је можда најбоље њу питати како изгледа 
живот у пуној кући и како све постиже. 

- Није тешко, мада некад зна да буде 
напорно и будем јако уморна. Навикла сам 
на то. Није тешко ако нешто волиш. Сваки 

минут у дану добро искористимо да урадимо 
и средимо све па нам остане и времена за 
игру. Пуно људи ми каже да не стигне ништа 
са једно или двоје деце па ме питају како 
је мени са њих шест, али ја им одговарам 
да се све може кад се хоће. Буде ту свега, 
наравно, и свађе и нервозе. Са овим ђаком 
прваком, на пример, радим домаће задатке, 
а овом најмањем су управо кренули зуби. 
Најстарија ћерка жели свој простор и тако 
даље. Буде ту разних осећања, али изађемо 
на крај са свиме и на крају се увек смејемо 
– говори нам Јелена (33).  

- Навикао сам се да имам оволико браће 
и сестара. Добро се сви слажемо и помажемо 
мами и тати све што можемо. Помажем 

тати када храни козе. Дружим се са својим 
пријатељима из Болмана, али се играм и са 
својом браћом и сестрама – каже Бранислав. 

- Наређујем кревете, износим смеће 
или нешто почистим, али највише волим 
да се играм. Играмо се „ледене бабе” или 
„ловице” – додаје Михајло који је прошле 
године кренуо у први разред. 

ЖИВОТ БЕЗ ВОДЕ И КУПАТИЛА

Судећи по броју деце Дорићи су веома 
богата породица, међутим, ако се гледају 
друге ствари, они су изузетно скромна 
породица. Милорад и Јелена су пореклом 
из Болмана, а пре десетак година купили су 
плац са старом кућом коју полако сређују. 
Са њима у домаћинству живи и Милорадова 
мама која је у тренутку наше посете била на 
рехабилитацији у Бизовачким топлицама тако 
да их је иначе под кровом старе „швапске” 
куће укупно девет. 

У кући су само три просторије адаптиране 
за живот, а ни те просторије нису одвојене 
вратима па се слободно може рећи да њих 
девет живи између четири зида. Од те три 
просторије две су спаваће собе, а једна је 
кухиња. Купатило немају, тоалет такође, а 
ни воду. За потребе купања и прања веша 
воду узимају са бунара у дворишту, а воду за 
пиће доносе са оближње пумпе у балонима 
и канистерима. 

- Мало је незгодно, поготово за купање. 
Док навучемо воду, па док је загрејемо и 
онда их купамо једно по једно у једној соби 
док су сви остали у другој. Пошто немамо 
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врата закрилимо ту собу у којој купамо децу 
са ћебетом ако нам случајно неко у том 
тренутку дође у госте. У машину за веш исто 
ручно додајемо воду јер није прикопчана 
на одвод и довод воде – прича нам Јелена. 

За пољске WЦ-ове се углавном сматра 
да су остаци прошлости и неких давних 
времена, међутим за Дориће је то ствар 
реалности и свакодневнице. Не може се 
рећи да се Милорад не труди да својој деци 
осигура нормално одрастање у којем ће 
имати воду, купатило и мало већи животни 
простор. Са поносом нам показује темеље 
које је подигао за будуће собе и за купатило, 
али су радови, због недостатка средстава, 
стали. 

- Једну собу где сада живимо сам 
претпрошле године, заједно са супругом 
средио. Навукли смо лепило, мрежицу, ригипс. 
Темеље смо направили за још једну собу и 
купатило, а у продужетку куће планирамо 
да средимо дневни боравак. Кућа сада чак 
и добро изгледа како је изгледала онда 
када смо је купили. Жеља нам је да деца 
имају бар једну собу или по једну за цурице 
и дечкиће, да се не гурамо сви у једној 
просторији – истиче Милорад. 

Уз све скромне услове и проблеме 
које имају, ситуацију додатно отежава и 
чињеница да је Михајлу са неколико месеци 
констатован и акутни бронхитис због којег 
користи бројне лекове, инхалације и пумпицу 
за асматичаре. 

- Алергичан је на маглу и смета му зимски 
период, а ако је неко други прехлађен морамо 
пазити на њега да се не би почео гушити. Он 
не сме да изађе на снег заједно са осталима, 
а и влага му смета. Опет понављам да нам 
ништа није тешко што радимо за њих. Они су 
нам све, највеће богаство и ја само могу да 

кажем да сам најбогатија мајка. Најбитније 
ми је њихово здравље и тај њихов осмех 
на лицу. Гледамо да за њих учинимо све и 
направимо и више него што можемо да се 
они не осећају да нешто немају. Ништа нам 
друго није тешко – додаје Јелена. 

„ЖЕЉА НАМ ЈЕ ДА ОВИМ ЉУДИМА 
ПОМОГНЕМО”

На богатство бројне породице Дорић, 
али и на скромне услове у којима живе 
пажњу нам је скренуо локални свештеник 
протојереј-ставрофор Слободан Мајкић.  

- Слушајући их сада ганут сам њиховом 
скромношћу. Ова кућа захтева потпуну обнову 
и ми ћемо се потрудити да учинимо све што 
се учинити може да то и направимо. Посебно 
сам радостан што сам овде са овим мојим 
малим парохијанима и подстакнут сам као 

свештеник, мислећи на живу цркву Христову. 
Непрестано радимо на материјалним радовима 
на нашим црквама и црквеним кућама овде у 
Барањи, али нама мора бити циљ да на овим 
просторима задржимо и ову живу цркву. Ако 
сачувамо ову децу данас, они ће сачувати 
овде и нашу цркву у будућности, имаће ко 
да дође у њу, да прислужи свештенику или 
пева за певницом – каже Слободан Мајкић.  

- Осврћући се на речи Светога писма 
„тражите и наћи ћете, куцајте и отвориће 
вам се” ми ћемо сада кренути да тражимо 
и куцамо. Кренули смо да говоримо и чуће 
нас се па нека Бог да да се нађе добрих 
људи који ће чути и не сумњам да ће Бог 
услишити наша мољења – додаје свештеник 
јагодњачки и болмански.  

Никола МИЛОЈЕВИЋ

У кући Дорића су тренутно 
четири основношколца, а 
данашње образовање је 
практично незамисливо без 
кућног или таблет рачунара 
због бројних обавеза које ђаци 
извршавају путем модерних 
облика комуникације. 
Најстарија ћерка Сандра је 
раније од школе добила лаптоп 
који више није у функцији па 
сада за потребе школских 
обавеза користи мобилни 
телефон. Тај исти телефон 
користе и њена млађа сестра и 
два брата.

ЈЕДАН ТЕЛЕФОН ЗА СВЕ 
ШКОЛСКЕ ОБАВЕЗЕ
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ЛИСТ ПАКРАЧКИ ДЕКРЕТ НАГРАДИО ПЕСНИКА МИЛЕНКА ВАСИЉЕВИЋА ЧИКУ

НАГРАДА ЗА ПЛОДОТВОРАН И УСПЕШАН РАД

Завичајни часопис за књижевност и 
културу крајишких Срба западне 
Славоније „Пакрачки декрет” крајем 

јануара доделио је награду Пакрачки декрет 
Миленку Васиљевићу Чики из Осијека.

Поменути часопис излази у Руми од 2016. 
године, а његов оснивач и главни уредник је 
Стојан Продановић. Овај завичајни часопис 
сваке године додељује четири награде 
писцима који су били активни и нешто 
објављивали током претходних година.

- Са часописом Пакрачки декрет 
сарађујем већ неколико година, ту сам 
објављивао своје радове, а они су пратили 
мој књижевни рад у делима у којима сам 
писао о западној Славонији, односно о мом 
родном крају – каже Миленко Васиљевић 
који је до сада издао пет монографија које 
се односе на дреновачки и воћински крај 
одакле и потиче. 

- Прва монографија је о мом родном 
селу Секулинци која је изашла 2009. године, 
друга је „Рјечник и говор народа” воћинског 
краја коју сам радио заједно са Николом 
Живковићем из Белог Манастира и том 
приликом сакупили смо око две хиљаде 
речи којима се наш народ служио негде 
до средине прошлог века. Овај речник је 
изашао 2012. године, а годину дана касније 
изашло је допуњено проширено издање. 
Следећа монографија је Путовање кроз 
празан дреновачки и воћински крај где 
сам описао 28 насеља од којих већина 

више не постоје, односно нема народа 
у њима, а монографија је изашла 2017. 
године. Последња, од прошле године, је 
монографија „Игре и певања 
народа дреновачког и 
воћинског краја” – истакао 
је Васиљевић.

„РАДИО САМ ЗА НАРОД”

Чико се бави и писањем 
дечијих песама, афоризама, 
хаику поезије, а многи 
његови радови су до сада 
и објављени. Добитник је и 
награде Бранимир Куруцић, 
а награда Пакрачки декрет 
уручена му је у Удружењу 
књижевника Србије у 
Београду.

- Ова награда ми пуно 
значи јер је то награда за 
мој рад, поготово када 
су у питању наведене 
монографије јер мало 
има података када су 
у питању ова насеља о 
којима сам писао. Свако 
то насеље сам обилазио 
и пуно у том послу ми је 
помогао заменик жупана 
Вировитичко-подравске 
жупаније Игор Павковић 

и професор из Воћина Јоцо Вуковић. Зато 
ми ово пизнање значи много јер о мом 
раду ретко ко је писао раније, а све што 
сам радио, радио сам за народ и ни једну 
књигу нисам продао, све сам поклонио  - 
наглашава Васиљевић.

Поред њега, добитници Пакрачког 
декрета за 2022. годину су и Милена 
Северовић, Љубица Жикић и Мирко Жигић. 
Награде им је у име редакције уручио 
уредник, историчар и књижевник Марко 
Ковачевић, а током свечаног програма Чико 
је иамо прилику и да казује своје стихове. 

Миленко Васиљевић Чико рођен је у 
Секулинцима код Воћина 1943. године. 
Живео је и радио у Валпову, а од 2005. 
године живи у Осијеку где проводи своје 
пензионерске дане и бави се писањем. У 
његовим делима преовладавају љубав, 
мир, толеранција и традиција. У жељи 
да свој родни крај, у којем је све мање 
људи, сачува од заборава, посветио се 
и истраживачком послу и на тај начин 
оставио добар путоказ за нека даљња и 
будућа истраживања овог подручја. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВЉЕНА ФОТО-МОНОГРАФИЈА „СПОМЕНИЦИ НОБ-А ВИНКОВАЧКОГ КРАЈА НЕКАД 
И САД” У ИЗДАЊУ ОВЕ УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

ЛОШЕ СТАЊЕ СПОМЕНИЧКЕ БАШТИНЕ НОБ-а НА ПОДРУЧЈУ ВИНКОВАЦА

Овогодишњи програм Српског културног 
центра средом започео је 1. фебруара 
представљањем Фото-монографије 

„Споменици НОБ-а винковачког краја некад 
и сад” аутора Срђана Секулића и Николе 
Милојевића. Ово је друга у низу публикација 
коју је реализовао овај ауторски двојац који 
на тај начин жели да скрене пажњу на стање 
у којем се данас налази споменичка баштина 
посвећена Народноослободилачкој борби и 
жртвама које су пале током Другог светског 
рата на простору истока Хрватске.

- Развојем Српског културног центра и 
бројних активности које ова наша културна 
установа одржава стекли су се услови да ту 
нашу идеју и остваримо. Након што смо објавили 
фото-монографију посвећену споменицима 
НОБ-а са територије бивше општине Вуковар, 
која се простирала од Илока до Клисе, успели 
смо да објавимо и нову публикацију посвећену 
споменицима НОБ-а винковачког краја. Тиме 
смо обрадили целокупан простор Вуковарско-
сремске жупаније осим наравно жупањског 
дела у коме заправо има и најмањи број таквих 
споменика. Када је ова тема у питању преостаје 
нам још да ове године на исти начин обрадимо и 
осјечки крај на чему смо већ почели да радимо 
– рекао је Срђан Секулић.

Највећи изазов за ауторе било је прику-
пљање информација о локацијама на којима се 
споменици налазе. Када је реч о винковачком 
крају литература и извори били су прилично 
оскудни.

- Једино што смо имали као путоказ била 

је једна брошура издана 1975. године, дакле 
петнаест година пре последњег рата и времена 
када те идеје више нису биле популарне. 
Међутим, захваљујући интернету и неким 
другим изворима успели смо да откријемо 
и споменике и спомен-плоче за које се мало 
знало. Дакле, тај истраживачки део био је 
заправо и најзахтевнији, а онда и сам теренски 
рад јер је све те локације требало обићи и 
фотографисати – објаснио је Секулић.

Из свега што су на терену могли да виде 
закључак је да је стање споменичке баштине 
на подручју Винковаца јако лоше. Велик број 
споменика је трајно уништен и уклоњен, а 
оно што је преостало је у веома лошем стању.

- Пронаши смо податке о 82 места, а 
обиласком терена и прелиставањем старих 
новина лоцирали смо 86 споменика. Верујемо 
да је број споменика био и већи и заправо 
очекујемо да ћемо након што ова 
монографија буде представљена 
широм овог простора доћи и до 
нових података. Када је реч о 
вуковарском крају закључили 
смо да је до пре три године 
недостајао сваки трећи 
споменик, а када је у питању 
винковачки крај од 86 споменика 
које смо лоцирали више нема 
41 споменика, односно скоро 
половина њих је уништена. Ти 
подаци довољно говоре и о 
стању и о односу друштва према 
антифашизму и споменичкој 

баштини посвећеној догађајима из НОБ-а и 
Другог светског рата – говори Никола Милојевић 
који је већим делом био ангажован на припреми 
попратних текстова у овој публикацији. 

План је да овај ауторски двојац настави 
са даљњим истраживањем ове теме и да свој 
досадашњи рад представе на ширем простору 
Хрватске, али и у матичној држави Србији.

- Већ имамо позив из Архива Војводине из 
Новог Сада где ћемо представити обе до сада 
објављене монографије, а ићи ћемо у свако место 
у које нас позову и где ова тематика изазива 
занимање и пажњу – наглашава Милојевић.

Рад Срђана Секулића и Николе Милојевића 
подржао је и Лазо Ђокић, председник Удружења 
антифашиста града Вуковара које већ годинама 
уназад упорно ради на очувању, обнови и 
одржавању споменичке баштине на подручју 
Вуковара.

-  Ауторима изражавам захвалност на 
ономе што су до сада урадили и надам се да 
ће њихов рад подстаћи и неке друге људе, 
ауторе и историчаре да се укључе у ту причу 
и дају свој допринос да очувамо успомену на 
наше претке који су пострадали и дали своје 
животе за нашу слободу. Ми тога не треба да 
се стидимо и треба то да чувамо, а ако нешто 
није записано и на овај начин обрађено онда, 
каже наш народ, то као да се није ни догодило 
– закључио је Ђокић.

Милојевић и Секулић захвалили су свима 
који су их подржали у раду као и на логистичкој 
подршци коју им је пружило Заједничко веће 
општина. 

Програм „СКЦ средом” биће од сада 
одржаван сваке среде, а наставља се већ 8. 
фебруара када ће бити представљена књига 
аутора Драгољуба Војновића „Две приче”. 

Славко БУБАЛО

Срђан Секулић и Никола Милојевић
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ХРВАТИ И СРБИ У ИСТИМ ИГРАЧКИМ РЕДОВИМА
Прелазак играча једне националности у клуб где већину или апсолутно чине 
припадници друге националности, у већем обиму уследио је на крају прве деценије 
овога века, а данас је то готово устаљена пракса

У својим почецима, односно након 
мирне реинтеграције, већ неколико 
клубова наступа са национално 

мешовитим саставом играча. То се 
пре свега односило на средине које 
су саме по себи национално измешане 
и управо се и у том смислу закључује 
да је фудбал био један од пресудних 
фактора помирења и успостављања 
комуникације и сарадње између људи.

По реинтеграцији и успостављању 
новог система такмичења и нових лига, 
некадашњи НК Даљ из истоименог места 
преузимају већином Хрвати и мењају име 
клуба у НК Дунав Даљ. У истом месту 
постојао је и Раднички којег воде Срби 
тако да већ ранији ривалитет добија још 
једну ноту, ону националну. Међутим, 
готово у самом старту за Дунав играју 
и играчи српске националности, а један 
од њих је и раније помињани Данијел 
Поповић. Са друге стране у Радничком су 
апсолутно заступљени Срби све до задњих 
неколико година када се национална 
структура мења и данас, када овај клуб 
бележи значајне успехе, играчки кадар 
је национално измешан.

Слична ситуација била је и у Мохову, 
а таква је све до данас. Национално 

измешани, играчи овога клуба који 
ће након реинтеграције да промени 
своје име из Моше (по Благоју Моши 
Марјановићу) у Мохово, такмичиће се 
углавном у Трећој жупанијској лиги 
вуковарског средишта тек са кратким 
епизодама у рангу изнад. У овом периоду 
вреди истаћи и клуб из Оролика који је 

добар пример међунационалних односа.
Баш као што су хрватски клубови 

из мањих средина били приморани да 
у своје редове доводе српске играче, 
чак и из Србије, с временом та се слика 
мења и у српским срединама, поготово 
међу оним клубовима који су тежили 
одређеном квалитету.

– Имали смо неколико играча хрватске 
националности који су играли код нас. 
Није то дуго трајало, али ипак их је било. 
Најдуже од њих код нас се задржао Матео 
Месић који већ неколико сезона игра у 
пачетинској Слоги. Пре њега имали смо 
једног солидног штопера из Иванкова 
који је касније играо у боботском 
Борцу – истакао је некадашњи играч 
и председник трпињског Синђелића 
Слободан Кнежевић.

БСК, ВУТЕКС СЛОГА, БОРАЦ…

За разлику од Трпиње у Боботи је ова 
промена далеко заступљенија, а тамошњи 
Борац је данас након бјелобрдског БСК-а и 
вуковарске Вутекс-Слоге најбоље рангиран 
српски клуб у којем значајну улогу имају 
играчи хрватске националности.

– Већ после неколико година тензије 

Звонимир Бомбини
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су се почеле смиривати и било је све 
мање инцидената. Сећам се када сам 
почео да играм за Вутекс Слогу након 
реинтеграције да смо играли финале 
вуковарског купа против Вуковара 1991, 
и та утакмица је изазвала велику пажњу. 
Тада су неки говорили да ни један Србин 
неће играти за Вуковар 1991, међутим 
већ после неколико година у овај клуб 
долази Данијел Поповић да би након 
њега многи играчи српске националности 
играли у овом клубу, па чак су неки били 
и капитени. Та стабилизација је видна 
и данас тако да у Вутекс Слоги имамо 
неколико играча хрватске националности, 
а то је случај и у другим клубовима. То 
постаје нормално и сматрам да је то 
позитивно – каже спортски директор 
Вутекс-Слоге Ђорђе Лукић један од 
оних који ће у редове свог клуба довести 
неколико играча на свим позицијама 
у тиму.

– Никад боље нисам прихваћен него 
овде у Вутекс Слоги. Да ми нису рекли 
где идем не бих уопште знао ко води 
клуб и ко је у њему, међутим стекао 
сам овде јако добре пријатеље, момке 
који су ми и поред фудбала помогли и 
никада није било никаквих проблема. 
Исто тако нико из моје средине ми није 
приговорио због тога где играм нити сам 
тако нешто осетио на терену од стране 
противничких играча. Од свега ми је 
најбитније да смо једна добра екипа 
која се дружи и ван терена, а то је оно 
што је и најважније – нагласио је млади 
голман Вутекс-Слоге и студент права у 
Осијеку Звонимир Бомбини који је до 
сада играо за више клубова од Гарића из 
Гарешнице, преко Мославине, ХАШК-а 
из Загреба, јуниора Осијека, до Металца 
и Вутекс-Слоге.

Највећи искорак у том смислу 
направио је БСК из Бијелог Брда. Овај 
клуб ће 2009. године освојити Другу 
жупанијску лигу осјечког средишта са 
екипом у којој су доминантно играчи 
српске националности. Тада долази и 
до стварања тима који ће бити способан 
да направи неколико искорака напред 
и у клуб почињу да долазе тренери и 
играчи из хрватских средина.

Са резултатским успесима овога 
клуба ради се и на инфраструктури, 
убрзо се подиже готово нов стадион 
са трибинама, помоћним просторијама, 
вештачком травом. Иако не носи префикс 
српског клуба у широј јавности овај 
клуб је означен као српски јер долази 
из већински српске средине. БСК је 

данас друголигаш, а из његових редова 
је потекло и неколико играча који ће 
своје каријере да наставе у Првој лиги 
или пак у иностранству.

Националне баријере и ратно бреме 
брисали су играчи на терену, иако се 
из публике још увек могу чути примери 
међунационалне мржње. Међутим, они 
који фудбал схватају као опсесију, страст, 
игру и дружење знају да такве баријере 
ни у једном времену нису прихватљиве.

– Мислим како то ко је какве 

националности нема везе у спорту. То 
је спорт и то не би смело да утиче. Рат 
је завршио давних дана и требамо се 
окренути будућности. Играо сам и на 
једној и на другој страни, али и у БиХ 
где има и трећа страна. То поглавље 
једном треба затворити – рекао је у 
изјави за балканску Ал Џазиру 2020. 
године Младен Крижановић који је у 
то време био капитен Вутекс-Слоге из 
Вуковара.

Срђан СЕКУЛИЋ
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ДИМИТРИЈЕ ВЛАДИЋ ИЗ ПОДРИЊА НАПИСАО ЈЕ ВЕЋ ПРЕКО ДВЕСТА ПЕСАМА КОЈЕ ЗА САДА ОБЈАВЉУЈЕ НА СВОЈОЈ ИНСТАГРАМ 
СТРАНИЦИ. БАВИ СЕ МУЗИКОМ И ПЛАНИРА ДА И СВОЈУ БУДУЋНОСТ ГРАДИ С ЊОМ У ВЕЗИ

ИСКУСТВА НАШИХ СТАРИХ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ЗАБОРАВЕ
Деветнаестогодишњи Димитрије Владић 

из Подриња био је ученик језичке 
гимназије у Вуковару, а након ње је 

завршио едукацију за асистента на пројектима 
Европске уније. На факултет, каже, није ишао 
иако је пробао хрватски језик и филозофију у 
Осијеку. Једноставно у томе се није препознао. 
Треће је дете у породици Владић, а након 
што су се његове старије сестре удале он 
је остао са родитељима. Подриње је мало 
село у коме младих готово да и нема па је 
право питање како у таквој средини пронаћи 
мотив за живот и останак. Ипак, Димитрије 
настоји да мења ствари. Пише поезију, бави 
се музиком и жеља му је да отвори властити 
студио за аудио и видео продукцију, да остане 
у Вуковару, да средину у којој живи покрене и 
преокрене, а да ли ће у томе успети то, каже, 
не зна док не проба.

- Поред мене у селу живи још четворица 
мојих вршњака и то је то. Један од њих ми је кум 
па сам с њим повезан, а остали су свако за себе. 
Проблем тих малих средина је неразумевање 
међу људима и доста тога што је то наше село 
и наше људе некада красило се изгубило. 
Када кажем то „наше људе“, мислим наравно 
на Србе. Изгубило се то неко домаћинство, 
гостопримљивост, породичне вредности, све 
те исправне и лепе ствари које смо имали су 
сада некако пале и, нажалост, довели смо се до 
тога да се свако забио у своје двориште. Нема 
више оних прича које су наше баке причале на 
клупи испод дрвета и све је постало некако 
испразно – започиње своју причу Димитрије. 

Пре само две године Димитрије је свирао 
у рок бенду „Траг”, објавили су и неколико 
властитих песама, планирали да сниме албум, 
а онда се све распало. 

- Вежбали смо овде у Вуковару у Мировној 
групи младих, кад год смо имали прилику. 
Један другар био је из Осијека, један из мог 
села, један из Вуковара, један из Винковаца. 
Стварно смо тада уживали, било је пуно 
људи, странаца, дружења. Мени је тада као 
средњошколцу то био врх света. Бенд је био 
лепо заживео, имали смо неколико наступа и 
чак један ауторски концерт у Вуковару. Све 
је добро изгледало тог лета 2021. године, а 
онда смо се нажалост разишли, највише због 
наше материјалне ситуације. Сви смо млади 
и свако од нас морао је да се сналази, а од 
музике нисмо могли да живимо. Ипак, и даље 
смо у контакту, и даље стварамо и радимо, 
чекамо нека боља времена. Сад поново треба 

да се окупимо и да наставимо рад на нашим 
ауторским песмама – каже Димитрије.

Димитрије верује да су данашњи млади 
превише одбацили искуства својих старијих 
претходника сматрајући како је све што је ново 
боље. Дошли су, каже, у створен свет и сад 
креирају некакву своју замишљену стварност 
док све реалне животне ствари одбацују. 

- Ми смо рођени у једном израђеном, 
готовом свету. Све већ постоји – зграде, куће, 
ствари, њиве, воћњаци, свет је напредовао, а 
нове генерације не умеју да доживе како је то 
све направљено него само да је направљено, 
готово. Не питају се ко је то створио и како. 
Губимо вештине, моторику, креативност. 
Због тога желим да учим те ствари. Деда ми 
се бави расадом и желим све то да научим, 
те неке животне ствари које су се некада 
подразумевале, а данас су се изгубиле. Данас 
младима није лако јер све претходне генерације 
пролазиле су кроз некакве ратове и ми немамо 
континуитет мира, увек је нека неимаштина, 
сиромаштво и борба за голи опстанак, али ја 
верујем да ће бити боље јер не може стално да 
се пада, мора доћи неко боље време. То боље 
је задатак и позив за целу нашу заједницу, 
али до тога заједничког морамо доћи прво 
на нивоу препознавања наше индивидуале 
улоге, а онда на нивоу колектива – сматра 
овај младић који је написао већ преко двесто 
песама које објављује на својој инстаграм 
страници. 

- Када ме питају зашто пишем, одговарам 
да то радим за своју будућу децу, да им нешто 
оставим, да ме разумеју и да једноставно 
знају ко сам био. Никада се нисам стидео 
да кажем ни ко сам ни шта сам, али никада 
нисам био гласан по том питању јер ми је 
јасно колико сам ја сам несавршен. Зашто 
бих се онда бусао у прса како сам Србин, 
православац и сл. Многи људи то раде иако 
о нашим обичајима, вери и другим стварима 
јако мало знају. Својим песмама и музиком 
покушавам људе да анимирам да размишљају 
о томе шта им се дешава, да се бар труде да 
буду слободни. 

Иако препуне замки и опасности нове 
технологије, уколико се користе на прави начин, 
су нешто што можда иде на руку Димитрију 
и многим другим младим људима који попут 
њега живе у малим срединама. Повезаност и 
умреженост са остатком света бришу границу 
између тзв. провинције и великих средина 
јер човек данас, за разлику од пријашњих 
времена, већину ствари може да уради сам. 
Још ако му се посрећи да се то неком допадне 
могућности за успех су велике. 

Димитрије се недавно појавио и у музичком 
шоу програму Звезде гранда, али трема и 
неискуство учинили су своје. Чини се да ни 
његов избор песама није био баш најсрећнији, 
али живот је пред њим и важно је веровати у 
себе па ће све на крају бити јасније.

Славко БУБАЛО

Димитрије Владић

Фото: принтскрин
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (21)

Драгомир Фелба (1921-2006)

Драгомир Фелба 
рођен је 7. јула 
1921. године па 

његово савршено владање 
македонским језиком, које 
је демонстрирао у неколико 
македонских филмова, 
никог није требало да чуди. 

Нигде није било запи-
сано да ће Драгомир Фелба 
постати филмски глумац јер 
за уметност није показивао 
велико занимање. По 
доласку у Београд уписао је 
Технички факултет желећи 
да постане машински 
инжењер, али се после 
предомислио па је прешао 
на студиј права. У својој 
двадесет и петој поново 
се предомислио па се 
пријавио на Позоришну 
академију, а пријемни 
испит положио је отпрве.

Пред филмску камеру 
изашао је 1948. године играјући малу улогу 
у филму „Софка” Радоша Новаковића, 
а прву главну улогу остварио је већ 
следеће године у филму „Барба Жване” 
Вјекослава Афрића. Иако је са својих 28 
година глумио средовечног сељака из 
Истре показало се да то за њега није 
представљало проблем јер је његово 
лице увек изгледало старије него што 
је стварно било. Тај филм критика није 
мазила, али је зато код публике стекао 
велику популарност исто као и Фелба, 
који је био носилац главне улоге. 

Посебан глумачки печат Драгомир Фелба 
дао је у тзв. партизанским филмовима који су 
педесетих година прошлог века доминирали 
у југословенској кинематографији. За 
карак-терне улоге Фелбино лице било је 
као створено. По завршетку студија добио 
је ангажман у крагујевачком театру, да 
би 1952. године прешао у Југословенско 
драмско у Београду међутим, само неколико 
година касније, напустио је позориште и 
постао слободни уметник.

Његова улога оца који нариче над својим 
мртвим сином у филму Вељка Булајића 
„Козара” из 1962. никога није могла да 
остави равнодушним и Фелба је тога лета 

награђен на Филмском фестивалу у Пули. 
Шездесетих година Фелба је заједно 

са другим познатим српским глумачким 
звездама, попут Бате Живојиновића, Аце 
Гаврића, Јована Јанићијевића Бурдуша или 
Милана Срдоча, глумио и у копродукцијским 
вестернима захваљујући којима је стекао 
статус српског Стива Меквина. 

Иако је у многим филмовима глумио 
само епизодне улоге те улоге народ је 
памтио и он је увек био сигуран одабир 
сваког режисера који је за свој филм 
тражио тзв. човека из народа. Глумио је 
и у ТВ серијама међу којима се издваја 
улога стрица из „Отписаних”.

Пред крај глумачке каријере глумио 
је у неколико малих улога у серијама 
„Отворена врата“ и „Горе-доле”. Последњи 
пут пред камере је изашао 2000. године 
у мелодрами „Сенке успомена”, а онда се 
потпуно повукао из јавног живота. Након 
што му је 1999. године умрла ћерка, која је 
дуго боловала од тешке болести, због чега 
је исте године његова супруга извршила 
самоубиство, Драгомир Фелба у себи је 
носио велику бол. Умро је 13. јула 2006. 
године остваривши улоге у више од 100 
филмова.
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Следећи 313. број Извора излази у среду 22. фебруара 2023.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 17. фебруара на РТРС плус у 16:30,

у суботу 18. фебруара на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 20. фебруара на РТВ 1 у 15:30

ЈЕДАН ТУРНИР, ДВА ОРГАНИЗАТОРА
У ВУКОВАРСКОМ РЕСТОРАНУ МОРНАР ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ СВЕТОСАВСКИ БРЗОПОТЕЗНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

Светосавски турнири у шаху традиционално 
су организовани у Борову и у Негославцима, 
а ове године направљен је изузетак па 

су ова два клуба турнир, великом српском 
светитељу у част, организовали заједно. Показало 
се да заједничка организација одговара свим 
странама, како клубовима тако и играчима јер 
је тако једноставније и мање напорно. Турнир је 
одржан 29. јануара, а играло се према Бергеровом 
систему у седам кола са темпом игре 10+5.

- На заједничку организацију одлучили 
смо се из више разлога. Први је тај да су овако 
трошкови мањи, а други је тај да предупредимо 
евентуалне неприлике јер време је вируса грипе 
и прехладе па је боље да се све то брже заврши. 
Учествује укупно осам екипа које се такмиче 
у регионалним лигама Славоније и Барање и 
Хрватским шаховским лигама. Ако говоримо о 
Негославцима клуб је дуго година наступао у 
Другој хрватској шаховској лиги, међутим пре 
две године смо испали и сада смо у Трећој лиги. 
Прошле године били смо у средини табеле, а 
сада ћемо видети како ће бити - прича Миодраг 
Мишановић из негославачког шаховског клуба 
и додаје да клуб за свој рад има константну 
и добру подршку општине Негославци која 
покрива све трошкове потребне за несметан 
рад клуба.

Да је заједничка организација Светосавског 
шаховског турнира добра ствар слаже се и 

представник боровског клуба.
- Разговарали смо са представницима свих 

клубова и дошли смо до закључка да два дана 
одржавања представља оптерећење и за играче 
и за нас као организаторе. Зато мислим да ћемо 
са овом праксом наставити и наредних година 
јер нам је овако организација и успешнија и 
лакша. Протекла сезона у Трећој хрватској 
лиги за нас је била доста тешка јер је доста 
наших главних играча боловало од короне. 
Поделили смо четврто и пето место. Другу 
половину првенства играли смо без и једног 
играча са стране, тако да смо успехом клуба 
на крају ипак задовољни. Ове године имамо 
и појачања па сам оптимиста када су будући 
резултати у питању - прича председник ШК Слога 
из Борова Лазар Босић који је, исто као и његов 
колега из Негославаца, задовољан подршком 
коју шахистима пружа општина Борово.

Турнир се играо по тзв. Бергеровом систему, 
односно свако са сваким, а судија на турниру 
био је Јово Докмановић који је објаснио улогу 
коју шаховски судија има на једном шаховском 
турниру.

- Суђење у шаху није опасно као оно 
у фудбалу, нема грубих стартова, нема ни 
картона јер су играчи углавном фер. Сви се 
међусобно познају и уважавају па нема неких 
свађа. Осим што бележи резултате судија је ту 
да интервенише ако буде евентуалних спорова. 

Дешава се да неко узме фигуру па не одигра 
њом него неком другом, онда је ту судија да то 
разреши. Ја не судим дуго, око четири године 
је прошло како имам лиценцу, а судио сам и 
без лиценце али не овакве званичне турнире 
него наше приватне. И сам играм шах у првој 
екипи Трпиње и волим ту игру - прича Јово 
Докмановић.

ПОБЕДИЛИ ТРПИЊЦИ

За трофеј се осим домаћина Борова и 
Негославаца борило још шест екипа. Две су 
биле из Трпиње, а стигли су и шахисти из 
Боботе, Бијелог Брда, Пачетина и Маркушице. 
Прво место освојила је прва екипа Трпиње са 
укупно 14 бодова. Други су били Негославчани 
са 11 бодова, а исто толико освојили су и 
трећепласирани Боровци који су имали нешто 
слабији скор. Четврти су били Бобоћани, 
пети Бјелобрдци, шести Пачетинци, седми 
Маркушичани, а осмо место припало је другој 
екипи Трпиње. 

Међу појединцима најбољи на првој табли 
био је Милан Маринковић са 4,5 поена, на 
другој табли Хајке Бабић са 6 поена, на трећој 
Горан Радовановић са 5,5 и на четвртој Милан 
Глушица са 6 поена.

Турнир је посвећен професору Миленку 
Јовановићу, шаховском ФИДЕ мајстору који 
је играо за оба клуба и који је дао огроман 
допринос развоју шаха на простору истока 
Хрватске.

- Професор Јовановић је легенда шаха. 
Иначе је био Боровац, али је играо за оба наша 
клуба. Из Борова је 1965. године отишао у Нови 
Сад на студије. Завршио је Пољопривредни 
факултет, магистрирао и докторирао и наставио 
рад на факултету као професор на Институту за 
агроекономију. Поред науке бавио се и шахом и 
играо је за многе војвођанске клубове, а задњих 
петнаестак година играо је и са боровску Слогу, 
боботског Борца, затим за Славен, а каријеру 
је завршио у Негославцима. Нажалост, умро 
је 2020. године од последица короне, а иза 
себе је оставио заиста један упечатљив траг 
што нас је и мотивисало да овај турнир играмо 
њему у част - истиче Миодраг Мишановић.

Турнир је одигран под покровитељством 
Заједничког већа општина из Вуковара.

Славко БУБАЛО


