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СЛАВА МАЊИНСКОГ ВЕЋА ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ

ПОСЛЕДЊЕ ОКУПЉАЊЕ ВЕЋА ПРЕД МАЊИНСКЕ ИЗБОРЕ
Веће српске националне мањине Вуковарско-

сремске жупаније свечаним програмом 
обележило је крсну славу – Светог Симеона 

мироточивог. Освећењем и резањем славског 
колача као једног од симбола крсне славе, у 
храму Светог Николаја у Вуковару, а потом и 
свечаним програмом у Српском дому, чланови 
овог Већа и њихови гости обележили су празник 
када се сећамо једног од утемељитеља српске 
државности. Обележавање славе прилика је 
и да се проговори о активностима које је ово 
Веће имало у протеклом периоду. 

- Kао и сваке године nастављамо традицију 
да обележавамо славу нашег Већа. Израсли 
смо у једну институцију која се финансира 
средствима наше регионалне самоуправе, 
односно Вуковарско-сремске жупаније, али 
и средствима кључних српских институција у 
Хрватској. Надам се да ћемо и у овој години 
наставити истим темпом, односно да ћемо 
неке наше делатности и проширити. У сваком 
случају битно нам је да задржимо постојеће 
планове и програме и надам се да ћемо у томе 
и успети – истакао је председник ВСНМ ВСЖ 
Светислав Микеревић. 

По већ устаљеној пракси поводом крсне славе 
неко од представника одређених институција 
кумује овом мањинском Већу, а ове године за 
кума је изабран заменик жупана Вуковарско-
сремске жупаније Срђан Јеремић који је уједно 
и члан овог мањинског Већа.

- Могу да приметим да је Веће у протекле 
четири године достигло неки свој врхунац у 
раду. То је последица неколико фактора, наиме, 
први пут су мањинска Већа могла да учествују 
у расподели капиталних инвестиција српских 
институција. На тај начин су показали на терену 
којег покривају да се кроз повезивање кроз 
мањинска већа могу остварити битне ствари 

за српску заједницу на подручју жупанија, 
градова и општина. Такође, морам да кажем 
да је ово мањинско Веће и кадровски највише 
капацитирано и мислим да је у највећем делу 
успело да одговори изазовима који су пред 
њега постављени. И након следећих мањинских 
избора ја ћу као заменик жупана и даље да 
сарађујем са мањинским већем, да заједнички 
координирамо са другим мањинским већима и 
да покушамо да проналазимо решења за сва 
питања која су од изузетне важности за нашу 
заједницу, како би се створиле елементарне 
претпоставке за останак и опстанак наших 
људи на овом подручју – нагласио је Јеремић.  

НАГРАЂЕНИ МЛАДОСТ И ИСКУСТВО

Поводом крсне славе ово мањинско Веће 
сваке године расписује и конкурс на којем 
се предлажу добитници плакете и повеље. 

Ове године, на предлог неколико удружења, 
а уз избор већника плакету је добила Љубица 
Бауковић из Боботе, повељу Владимир Мишкић 
из Мирковаца, док је специјално признање 
добила млада одбојкашица Марта Лукић из 
Борова. 

 - Јако пуно ми значи ово признање, односно 
да се видело да неко нешто ради. Сваки дан 
треба да се ради и сваки месец организујем 
по два програма и тако ће бити и даље зато 
што сматрам да људи требају да имају прилику 
да виде, да чују и да буду обавештени јер сви 
ти програми су припремљени за све – рекла 
је Љубица Бауковић.

- Већ други мандат сам председник Већа 
српске националне мањине у Винковцима и 
управо се овај други мандат најбоље и показао. 
Имали смо неколико пројеката које смо урадили, 
или су у фази завршетка. Ово признање значиће 
ми и да се морам још више 

ангажовати како би наш народ у Мирковцима 
био задовољан - каже Мишкић.

- Велика ми је част да сам, као неко ко 
долази из спорта и из нашег народа, препозната 
од свих и да ми је додељено ово признање. 
У овом спорту сам 14 година, почела сам да 
тренирам у мом месту, у Борову, а наставила 
у Вуковару, а основна амбиција је да останем 
у спорту колико год је то могуће – истакла је 
Марта Лукић.

Било је ово последње окупљање чланова 
поменутог Већа у овом мандату. Наиме, за два 
месеца очекују нас нови избори за мањинска 
већа и мањинске представнике који би по 
плану требали да се одржа прве недеље у мају. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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САБОРСКА ЗАСТУПНИЦА ДРАГАНА ЈЕЦКОВ ЈЕ У ИМЕ К ЛУБА ЗАСТУПНИКА СДСС-а ОДРЖАЛА СЛОБОДАН ГОВОР О ПРАВИЛНИКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА С ПРИРОДНИМ И ОСТАЛИМ ОГРАНИЧЕЊИМА

ПРАВИЛНИК КОЈИ НЕ ИДЕ НА РУКУ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
Према садашњем Правилнику о одређивању 

подручја с природним и осталим 
ограничењима из 2019. године, три су 

категорије подручја с ограничењима: у горско 
планинским подручјима пољопривредници су до 
сада добијали 226 евра по хектару, на подручјима 
значајних природних ограничења додатних 
120 евра по хектару, а пољопривредници из 
подручја с посебним ограничењима додатних 
82 евра по хектару.

На овај правилник пред колегама из саборских 
клупа, осврнула се и заступница Самосталне 
демократске српске странке Драгана Јецков.

– Та субвенција је неопходна као 
компензациона мера због тога што особе живе 
и баве се пољопривредом на подручју које 
је врло захтевно, због свог рељефа, климе, 
структуре и квалитете тла као и надморске 
висине – рекла је Јецков у свом излагању.

Она је додала и да предлог новог 
Правилника, осим другачијих износа подршке 
пољопривредницима, доноси и промене на 
листи општина и градова које се разврстава 

у поменуте три категорије. 
Како каже, неке су општине 
и градови потпуно избачени 
с листе, неке су пале у нижу 
категорију, а неке које 
нису биле на листи сада су 
уврштене.

Саборска заступница 
СДСС-а сматра и да се један 
од најчешћих негативних 
коментара односи на 
студију на основу које 
је  направ љена нова 
расподела и да јој се замера 
транспарентност и недовољно 
упознавање јавности с њом. На листи оних 
чији пољопривредници дугорочно остају без 
дела финансијске подршке је чак 58 општина 
и градова.

– Кад с ове говорнице причамо о 
потресом погођеним подручјима и њиховој 
ревитализацији, а онда донесемо правилник по 
којем пољопривредници с подручја Петриње и 

Карловца нису нити у једној категорији, онда смо 
контрадикторни. Кад с ове говорнице причамо о 
западној Славонији која због својих природних 
богатстава мора бити развијенија, а онда 
донесемо правилник по којем пољопривредници 
с подручја Вировитице, Пакраца, Окучана и 
Воћина нису нити у једној категорији, испадамо 
у најмању руку смешни – послала је Јецков 
питање надлежним телима и надодала.

– Шта тек рећи на чињеницу да је општина 
Двор из категорије значајних природних 
ограничења постала подручје без икаквих 
ограничења? Имамо и ситуације према којима 
суседне општине, по свему сличне, али су 
у различитим категоријама иако припадају 
истом агро-педолошком подручју, попут рецимо 
општине Шодоловци. Која су то биофизичка 
ограничења која су се смањила у Крњаку, остала 
иста у Војнићу, а нестала у Двору? Како Петриња 
више није у одређеној категорији, а Сисак 
јесте? Каква су се то биофизичка ограничења 
промењена и у којем периоду према којима 
суседне општине имају таква одступања – 
запитала се Јецков.

На крају свог излагања саборским 
колегиницама и колегама потпредседница 
клуба заступника Самосталне демократске 
српске странке је закључила да је нова подела 
сигурно узнемирила пољопривреднике поготово 
ако у критеријумима по којима је нека општина 
ушла у неко категорију нема јасног утемељења.

Драгана Јецков је овим путем позвала 
над лежне да размотре ревидирање 
категоризације из спорне студије или да јасније 
објасне предложену, али овај пут темељом 
егзактних јавно доступних показатеља и 
да до тада буде обезбеђено на начин да се 
пољопривредна производња несметано одвија.

Извор

ЗА САДА НЕПОЗНАТЕ ОСОБЕ ПРОВАЛИЛЕ СУ У НЕДЕЉУ 26. ФЕБРУАРА У ХРАМ 
СВЕТОГ СПИРИДОНА ЧУДОТВОРЦА У ПЕТРИЊИ ПРИ ЧЕМУ ЈЕ ПОЧИЊЕНА И 
МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

ПРОВАЉЕНО У ПЕТРИЊСКИ ХРАМ
Након пријаве провале, припадници 

Полицијске управе Петриња 
обезбедили су прилаз храму до 

доласка полиције која је извршила увиђај, 
саопштили су из петрињске парохије 
на друштвеним мрежама.

– Траје потрага за починиоцем који 
је у недељу 26. фебруара у улици Брезје 
у Петрињи провалио у цркву те украо 
добровољне прилоге верника. Због 
ове тешке крађе надлежном државном 
тужилаштву биће поднешена пријава 
против непознатог починиоца – саопштили 
су након увиђаја из ПУ Сисачко-мославачке.

Ово је био још један у низу напада на 
петрињски православни храм који је у фази 
изградње, а последњи напад десио се у мају 
прошле године, када је млађа мушка особа 
оскрнавила храм исписавши усташке симболе 
на улазним вратима и зидовима звоника.

Изградња храма Светог Спиридона у 
Петрињи започела је пре неколико година уз 
помоћ покрајинске Владе АП Војводине, Управе 

за сарадњу са црквама и верским заједницама 
Владе Републике Србије и добровољних прилога 
грађана.

Подсећамо, на празник светог Спиридона 
25. децембра 2021. године служена је прва 
литургија у овом храму након 30 година. Први 
храм Светог Спиридона у Петрињи изграђен је 
1785. године, али је порушен у Другом светском 
рату, док је други храм, који саграђен је саграђен 
1976, срушен деведесетих година.            Д. В.

Фото: ЈуТјуб
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ОДБРАНА ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ МЕТОДАМА ИНКВИЗИЦИЈЕ
Одлука градоначелника Пуле Филипа 

Зоричића да забрани одржавање 
концерта народне музике у 

пулском Дому спортова ових је дана на 
друштвеним мрежама изазвала огроман 
број, како негативних, тако и позитивних 
коментара. И док они толерантнији и музички 
просвећенији такву његову одлуку углавном 
не одобравају, они други, склони да све 
што долази из Србије назову цајкама и 
прогласе за неукус и шунд, то одобравају 
иако ни сами немају појма какву то музику 
певају Душко Кулиш, Ана Бекута, Драган 
Којић и Зорана Мићановић који су у Дому 
спортова требали да наступе.

Зоричић је у образложењу своје одлуке 
о забрани рекао како наведени музички 
израз „не припада нашем поднебљу, духу 
и менталитету града” који он ваљда сматра 
својим власништвом. Његов је задатак, каже, 
да док год је у Пули на власти „промовише 
и чува идентитет грађанске, европске и 
медитеранске Пуле” чему поменути певачи, 
убеђен је он, сигурно не припадају. Будући 
да је као алтернативно место одржавања 
овог концерта најављен Осијек није требало 
много времена па да Зоричићевим стопама 
крене и градоначелник Осијека Иван Радић 
са сличним образложењем како је „Осијек 
средњоевропски град који има наглашену 
европску димензију” иако је ускраћивање 
слободе израза типично неевропско 
понашање, а Осијек један од градова који 
се заправо могу сматрати постојбином 
музике коју у Хрватској називају цајкама. 

Да би све било јасније најпре треба 
знати да је цајка у ствари проширени 
бећарац жестоког порнографског и 
еротског садржаја који се, управо због 
свог скаредног текста, најчешће изводи у 
ситне сате по кафанским ћошковима и за 
мали број гостију. Тај дистих у десетерцу, 
који извођачи често измишљају и на лицу 
места, препун је стихова који отворено и 
без увијања говоре о сексу, на пример, 
„Куварица пиле пече из пилета вода тече, 
пиле ћемо да једемо, куварицу да (…...)” - 
погодите шта, или „цурица је сједила на 
прагу па јој (....) ухватила влагу”. Речи које 

недостају вероватно с лакоћом можете и 
сами да погодите иако се ја уздржавам да 
их до краја кажем, док извођачи цајки то 
наравно отпевају без икаквог устезања.

Дакле, и бећарци и цајке, као њихов 
саставни део, били су и још увек су, одлика 
музичке културе панонског простора 
некадашње Југославије односно Славоније, 
Срема и Бачке, простора ком наравно 
припада и Осијек. И сад градоначелник 
Осијека, поведен одлуком свог пулског 
колеге, забрањује баш то што што неко 
ван сваког основа назива цајком, која је 
опет део културе или субкултуре управо 
његовог града, покушавајући да Осијек на 
силу утрпа у „цивилизованији” део Европе 
и одвоји га од Балкана као да је Балкан 
део Азије, а не те исте Европе.  

Колико је њихов став погрешан и колико 
људи у Хрватској не знају разлику између 
укуса и неукуса показала је својевремено и 
једна анкета Њузбара коју су чланови овог 
сатиричног хрватског портала још пре четири 
године провели на загребачким улицама. 
Наиме, они су тада Загрепчане питали шта 
мисле о турбофолку. Анкетирани су сви 
редом изражавали негодовање и забринутост 
због тога што њихова омладина слуша ту 
музику и када су им њузбаровци читали 
стихове наводних извођача турбофолка 
Загрепчани су се, не знајући да заправо 
читају стихове Јосипе Лисац, Оливера 
Драгојевића, Прљавог казалишта или 
омиљеног им Марка Перковића Томпсона, 
киселих лица згражали говорећи како су 
ти текстови испразни или како величају 
Србе и њихову политику. Са друге стране 
стихове Синана Сакића, мислећи да их пева 
неко од хрватских извођача, оцењивали су 
као дубокоумне и сасвим у духу хрватске 
културе.

Иако ни сам нисам љубитељ турбофолка, 
знам да се о укусима не расправља, а и ко 
сам ја да судим о нечијем музичком укусу. 
Осим тога, та музика, свидело се то неком 
или не, има велики број поклоника, а као и у 
сваком другом тако и у поменутом музичком 
правцу има добрих и лоших песама. Нека 
од њих ће свакако за двадесетак година 

постати евергрин.
Ствари ипак нису тако једноставне 

јер извођачи којима су Зоричић и Радић 
ускратили право на наступ не да не спадају у 
цајке, него можда не спадају ни у турбофолк, 
ко ће га знати. Пре бих рекао да је за њих 
отежавајућа околност то што је већина 
извођача из Србије коју у Хрватској још 
увек сматрају непријатељском државом. 

Наравно, и политички поени најлакше 
се сакупљају и акумулирају ако се у причу 
умеша нешто што долази из Србије. Укус 
и неукус са забраном вероватно немају 
никакве везе, треба размишљати и о новом 
мандату. 

Индикативно је да је Зоричића и Радића 
у њиховим ставовима и одлуци да забране 
концерт подржала и министарка културе 
Нина Обуљен Коржинек.

„Мислим да је то нормална, природна 
и за мене очекивана одлука тих двају 
градоначелника” – рекла је она.  С обзиром 
да је управо за мандата Обуљен Коржинек 
Министарство културе престало да откупљује 
књиге српских па и босанскохерцеговачких 
писаца за јавне библиотеке чини се да је и 
њена подршка градоначелничком двојцу 
сасвим „нормална, природна и очекивана”. 

Охрабрује међутим, чињеница да су 
хрватски музичари, људи који се баве 
музичким бизнисом као и новинари водећих 
хрватских медија недвосмислено осудили 
ову забрану која може донети и ефекат 
сасвим супротан од очекиваног. Не би 
нас зачудило да оно што људи називају 
цајкама захваљујући медијској пажњи 
коју су забраном изазвали постане још 
популарније, поготово међу младима које се 
том забраном наводно покушава заштитити.

У међувремену организатор концерта 
агенција „Хиљадарка” поднео је тужбу 
Трговачком суду захтевајући или да се 
концерт одржи у најављеном термину јер 
су карте, замислите то, већ распродате или 
надокнаду штете од Пула спорта. Расправа 
је заказана за 10. март па ћемо још мало 
чекати на расплет целог овог случаја о 
коме већ данима бруји цео регион.

Славко БУБАЛО 

Индикативно је да је Зоричића и Радића у њиховим ставовима и одлуци да забране концерт подржала 
и министарка културе Нина Обуљен Коржинек.
„Мислим да је то нормална, природна и за мене очекивана одлука тих двају градоначелника” – 
рекла је она.  С обзиром да је управо за мандата Обуљен Коржинек Министарство културе престало 
да откупљује књиге српских па и босанскохерцеговачких писаца за јавне библиотеке чини се да је 
и њена подршка градоначелничком двојцу сасвим „нормална, природна и очекивана”. 
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ПРЕДСТАВНИЦИ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ СТАРИ ЈАНКОВЦИ И 
САСТАЛИ СЕ СА ТАМОШЊИМ НАЧЕЛНИКОМ

СРБИ У ОПШТИНИ СТАРИ ЈАНКОВЦИ 
ЗАДОВОЉНИ САРАДЊОМ СА ОПШТИНОМ
Начелник општине Стари Јанковци Драган 

Сударевић и председник општинског 
Већа Борис Драгичевић примили су у 

својим просторијама 1. марта делегацију српске 
заједнице са простора Вуковарско-сремске 
жупаније, а на састанку се разговарало о 
положају српске заједнице на подручју ове 
општине, резимирано је шта је све у протеклим 
годинама урађено по том питању, а шта тек 
треба да се направи.

– Стање у нашој општини оценио бих као 
задовољавајуће поврх свега због европских 
фондова и могућности које су нам пружене 
уласком Хрватске у ЕУ, а интенција је да 
ће та средства у наредном програмском 
периоду бити и повећана. Ми смо у томе 
били прилично успешни и надам се да ћемо 
бити и даље, а што се тиче сарадње са свим 
мањинама рекао бих да је тај однос добар, 
чак и одличан. Имамо пет села, а Срби су 
већинско становништво у Сремским Лазама и 
половично у Оролику. Мислим да ниједно од 
тих наших села није запостављено. Гледамо 
да улажемо у места пропорционално броју 
становника и да једнако гледамо на све 
становнике наше општине – рекао је након 
састанка начелник Сударевић.

Након састанка у згради општине у Старим 
Јанковцима учесници су заједно посетили 
Сремске Лазе где су обишли Друштвени дом 
који је тренутно у фази обнове, као и просторије 
општинског Већа српске националне мањине. 
Међу представницима српске заједнице састанку 
су присуствовали председник и секретар 

Већа српске националне мањине Светислав 
Микеревић и Душан Латас, већници Самосталне 
демократске српске странке у општинском 
Већу Небојша Нинић и Небојша Свилокос те 
председник жупанијске организације СДСС-а 
уједно и начелник општине Негославци Душан 
Јецков. Делегацију је предводио заменик 
жупана из редова припадника српске заједнице 
Срђан Јеремић.

– Драго ми је што смо имали прилику да 
видимо да је санација Друштвеног дома у 
Сремским Лазама извршена у великој мери. 
То је пројекат о којем смо разговарали пре 
неколико година, а сада смо видели да је у њега 
уложено око два милиона куна. Зграда је пред 

крај санације и то је 
значајан капитални 
пројекат за српску 
заједницу на подручју 
ове општине. Посебно 
нас охрабрује што смо 
видели да се и даље 
улаже, видели смо да 
је у изградњи стаза 
у Сремским Лазама 
испред основне 
школе. Како смо 
чули општина је 
добила и грађевинску 
дозволу за изградњу 
просторија фудбал-
ског клуба у насељу 

Оролик, обновљене су просторије фудбалског 
клуба у Лазама, а у плану је и замена крова 
на просторијама ВСНМ-а у овој општини, а 
добили смо данас и гаранције од начелника да 
ће ускоро бити завршено ограђивање гробља 
у Лазама – издвојио је након састанка Срђан 
Јеремић и констатовао да постоји коректан 
однос општинске власти и организација које 
окупљају припаднике српске заједнице.

Са овом констатацијом сложио се и 
већник у општинском Већу Небојша Нинић 
из Оролика.

– Поред уређења свлачионица нашег 
фудбалског клуба, Општина планира у 
овој години да санира стазе и да уреди 
центар насеља Оролик кроз куповину једне 
некретнине у самом центру која има јако 
велики плац. То би било добро јер би се 
центар на тај начин могао лепше уредити. 
Посађен је један дрворед и ми се надамо да 
ће и у будућности општина улагати у наше 
место, али у сва друга места, кроз европске 
и општинске пројекте те да ћемо их све 
уредити и унапредити – каже општински 
већник.

Према подацима пописа становништва 
из 2021. године на подручју општине Стари 
Јанковци живи 3.271 становник од међу којима 
се њих 612 изјаснило као припадници српске 
националне мањине што чини 18 одсто од 
укупног броја становника.

 Никола МИЛОЈЕВИЋ
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ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНА ТРИБИНА О ПРОБЛЕМИМА 
У НАСТАВИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

НЕОПХОДНО ЈЕ ОЧУВАТИ НАСТАВУ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ

Програм посвећен међународногм дану 
матерњег језика Огранак Вукове задужбине 
у Вуковару одржава сваке године од свог 

оснивања, а теме су углавном везане за српски 
језик и књижевност. Последњи пут, програм 
је био посвећен настави на српском језику и 
писму, односно о проблемима у пракси.

- Будући да ми имамо школе које изводе 
наставу на српском језику и ћириличном писму, 
тзв. модел А, матерњи језик је свакодневна 
тема те наставе јер се на матерњем језику 
изводи настава по националним курикулумима 
Републике Хрватске. Тако смо овде окупили 
један тим, професоре различитих предмета, 
географије, историје, веронауке, српског 
језика, који раде у разредној настави, који су 
стручни сарадници – библиотекари, да нам 
кажу своја искуства, своје проблеме и како 
они мисле да могу да ту наставу побоЉшају, 
односно да дамо нешто што ће заједници бити 
корисно – истакла је председница огранка 
Вукове задужбине у Вуковару и професор 
српског језика и књижевности у вуковарској 
Гимназији Љиљана Бајац Николић. 

Сама дискусија као и њени учесници, била 
је посвећена настави на српском језику са 
посебним нагласком на националну групу 
предмета.

- Колико има проблема сведочи и чињеница 
да је ова дискусија трајала два и по сата, што 
је, у неку руку, лоше јер видимо колико има 
проблема, али са друге стране је и добро јер 
видимо колико нам је стало да те проблеме 
решимо, колико људи се укључује у дискусију. 
Све нас то некако емоционално погађа и као 

припаднике српске заједнице, али пре свега 
као некога ко мора да се бори и за своје радно 
место. Нама професорима је та борба за наше 
школе двострука, јер се у исто време боримо 
за опстанак наше заједнице, али и за опстанак 
наших радних места – каже Бајац Николић.

МАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕГО РАНИЈЕ

На трибини су поред Љиљане Бајац Николић, 
која је уједно била и модератор ове трибине, 
учествовали и Зоран Јакшић, Новица Гајић, 
Бојан Лазић, Јелица Обућина, Слађана Миљешић 
Ћићић, јереј Вукашин Цветојевић и Милица 
Лазић.

- Трибина и те како има смисла, али загребали 
смо само делић проблема. Међутим, ја радим 
већ 15 година у настави и да сте ме пре 10 или 
15 година питали о проблемима сигурно бих 
набројала више него данас. Ја радим у средини 
где је јаснија етничка слика становништва и 
наравно где је лакше радити на културном и 
националном идентитету и не сусрећем се са 
проблемима са којима се сусрећу 
колеге из градских школа. Ми 
смо на овој трибини сведочили 
и емоцијама које су присутне 
поготово код колега из градских 
школа у којима се настава одвија 
и на српском и на хрватском језику 
и нажалост ту увек долази и до 
одређених проблема – нагласила је 
учитељица српског језика у Основној 
школи Маркушица Јелица Обућина.

- Јако је занимљива ова трибина 

јер, иако радим дуго у настави, некако не 
размишљам које су пратеће ствари које нам 
се свакодневно дешавају и на које требамо да 
обратимо мало више пажње. Закључак који сам 
дао и на трибини је управо та некаква наша 
заједничка сарадња и мало више размене 
искустава. Мислим да је сарадња колега у некој 
опуштеној атмосфери далеко квалитетнија 
и далеко боЉа у односу на неку формалну 
ситуацију. Управо у том правцу и размишљам 
да је можда некако и најважније да смо се ми 
данас неформално окупили, а опет причали 
о врло формалним и врло важним стварима. 
Други сегмент је тај да мало нас верује у то, 
истински и дубински, колико је богатство 
и вредност слушања и учења у настави на 
српском језику и писму. Један народ богате 
културе, богате историје и богат по много 
чему има законску могућност да то преноси 
на најмлађе генерације. Управо је то оно што 
би сви наши суграђани требали да схвате и да 
знају да је то у ствари једно велико богатство 
и велика вредност коју ми морамо неговати 
и пласирати је све више у јавност до оног 
обичног и најмањег човека који треба да схвати 
да његово дете неће морати много више да 
учи, него много више да научи и да ће након 
завршене и основне и средње школе имати 
и могућност да настави школовање тамо где 
жели – напоменуо је професор географије 
у Основној школи „Драгутин Тадијановић“ 
у Вуковару и водитељ актива наставника 
географије и историје у настави на српском 
језику и писму Новица Гајић. 

Поред самих учесника овога скупа у 
дискусији је учествовала и публика која је 
имала прилику да изрази став из властитог 
угла. Огранак Вукове задужбине у Вуковару 
у наредном периоду планира низ активности 
са стављањем акцента на школе у којима се 
настава одвија на српском језику и писму. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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ЛЕТЊА ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТ УРЕ „САВА МРКАЉ“ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ БИЋЕ ОДРЖАНА И ОВЕ ГОДИНЕ У 
ОДМАРАЛИШТУ ЦВРЧАК НА ОСТРВУ ВИРУ ОД 12. ДО 18. ЈУЛА ОВЕ ГОДИНЕ

ЛЕТЊА ШКОЛА ПОСВЕЋЕНА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И КУЛТУРИ
Прилику да уче српски језик и културу имају и 

ученици средњих школа који нису укључени 
у редован програм школовања за српску 

националну мањину (модел А и Б). Већ другу 
годину за редом Српско културно друштво 
„Просвјета“ и Српско народно веће организују 
Летњу школу српског језика и културе названу 
по учитељу и филологу рођеном у Сјеничаку на 
Кордуну Сави Мркаљу. Пре две године одржано 
је премијерно издање летње школе, међутим 
тада је било организовано за ученике виших 
разреда основних школа.

Као и претходних година, и ове ће школа 
бити одржана у одмаралишту Цврчак на острву 
Виру удаљеном 150 метара од мора са властитим 
двориштем. Собе су вишекреветне са сопственим 
купатилом. Боравак у одмаралишту укључује 
смештај, три главна оброка и ужину. Програм ће 
бити реализован од 12. до 18. јула ове године.

– Циљ Летње школе јесте да код ученика 
пробуди додатни интерес и обогати и прошири 
сазнања о култури и језику српског народа, да 
допринесе очувању и развоју националног и 
културног идентитета. Овакав облик организованог 
боравка ученицима би омогућио да стекну нове 
пријатеље, нова искуства обогаћена и проширена 
сазнањима о земљи својих предака, својој култури, 
језику и идентитету. Такође, ученицима који су већ 
имали прилику да, као основци, учествују у раду 
Летње школе, биће ово прилика за проширивање 
постојећих и стицање додатних знања о српском 
језику и култури примерених њиховом узрасту 
– стоји на званичној страници Просвјете.

Летња школа за средњошколце је намењена 
ученицима који похађају први, други или трећи 
разред средње школе, а који нису укључени у 
редован програм школовања за српску националну 
мањину (модел А и Б). У програм Летње школе 

могу да се пријаве ученици средњих школа који 
до дана завршетка, односно на дан завршетка 
програма, 18.7.2023, неће навршити 18 година. 
Програм је конципиран тако да је цели дан испуњен 
активностима, с тим да се настава одвија уз 
гостујуће предаваче, свакодневне спортске 
активности и у виду радионица с наставницима у 
пратњи. У склопу седмодневног програма Летње 
школе реализоваће се и две теренске наставе, 
односно излета.

Трошкове смештаја, исхране (три оброка 
и ужина), теренске наставе, пратилаца групе 
и превоза од Загреба до Вира сносиће СКД 
„Просвјета“ и СНВ. Трошкове пута од места 
боравка до Загреба и назад ученици сносе 
сами. Родитељи су обавезни да доведу децу до 
Загреба и да их по повратку са Вира дочекају 
у Загребу, у унапред договорено време и на 
унапред договореној локацији. Ученик по доласку 

у Загреб мора бити у пратњи родитеља или 
пунолетне особе коју родитељи овласте и о 
којој ће обавестити водитеља Летње школе 
благовремено, а по повратку са Летње школе у 
Загребу ученика такође мора дочекати родитељ 
или пунолетна особа коју родитељи овласте и 
о којој ће обавестити водитеља Летње школе 
благовремено.

Сви заинтересовани могу да се пријаве на 
следећи начин:

Испунити формуларе 1. и 2. (сагласност и 
анкета) објављене на интернет страницама 
СКД „Просвјета“ (за средњошколце)

Затражити потврду о редовном похађању 
средње школе за дете (секретаријат школе или 
путем система еГрађани)

Испуњене формуларе и потврду о редовном 
похађању средње школе послати скенирано 
на адресу електронске поште образовање@
скд-просвјета.хр или препоручено земаљском 
поштом најкасније до 22. 3. 2023. на адресу

СКД „Просвјета“
„ЗА ЉЕТНУ ШКОЛУ“
Бериславићева 10
п.п.9
10 106 Загреб
Број места је ограничен, а изабрани кандидати 

биће обавештени телефонским путем до завршетка 
наставне године. Нетачно испуњени, непотпуни 
формулари, те пријаве послате након прописаног 
рока неће се узимати у разматрање.

За све додатне информације обратите се 
на адресу електронске поште obrazovanje@
skd-prosvjeta.hr или на телефон: 097/752-53-27

Д. В. .
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ШИРОМ СВЕТА 8. МАРТА СЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА КАДА СЕ СЛАВЕ ЊИХОВА ЕКОНОМСКА, ПОЛИТИЧКА И 
ДРУШТВЕНА ПОСТИГНУЋА

ОД БОРБЕ ЗА ПРАВО ГЛАСА ДО СНАЖНИХ ЖЕНА

Жене у целом свету бориле су се 
са различитим предрасудама, 
дискриминацијом, мањом зарадом 

у успоредби са својим мушким колегама, 
а често су биле и још увек су изложене 
сексуалном узнемиравању, мобингу и 
злостављању. Идеја за обележавањем 
Осмог марта произашла је из дугогодишње 
борбе жена у којој су највећи успеси 
били увођење осмочасовног радног 
времена, уједначавање плата за мушкарце 
и жене, једнака бирачка права и боља 
здравствена заштита. Најмасовнији 
протест жена био је 1908. године када 
је 15 000 жена марширало улицама 
Њујорка захтевајући краће радно време, 
боље плате и право гласа. Две године 
касније, на првој међународној женској 
конференцији у Копенхагену установљен 
је Међународни дан жена. Данас, више 
од сто година касније остварени су битни 
помаци у корист све већих социјалних, 
политичких и економских права жена, 
како у свету, тако и у Хрватској. Оно са 
чиме се све више сусрећемо су активне 
жене које су се упустиле у покретање 
властитог посла. 

- Удала сам се у Вуковар и када 

сам преселила одмах сам имала јасну 
визију да ћу нешто своје да отворим и 
да започнем властити посао. Уз помоћ 
подстицаја за самозапошљавање ушла 
сам у овај свет и ускоро прослављамо 
другу годину рада – прича нам власница 
бутика у вуковарској градској четврти 
Борово насеље Маја Спасић. 

- Највећи изазов са којим сам се сусрела 
у пословању је наравно угодити жени и 
испратити моду. Рекла бих да се жене у 
Вуковару доста држе класике, али за сада 
ми успева пословање и задовољна сам, 
а како чујем коментаре наших муштерија 
и оне су задовољне са нама. Остварена 
сам и као мајка и супруга, имам два сина 
од којих је један кренуо у први разред 
основне школе, али успевам све да стигнем. 
Супруг је мало дуже на послу него ја, али 
успевамо да ускладимо све пословне и 
приватне обавезе и наравно да проведемо 
време и са децом – додаје Маја. 

Кроз живот жене се боре за своја права, 
супротстављају стереотипима и негативним 
ставовима о властитим способностима. 
И те се предрасуде полако мењају јер 
је све више жена које се не плаше да 
отворено говоре о својим амбицијама, 

способностима, страховима и жељама. 
- Сматрам да је положај жене у друштву 

данас другачији него пре када су углавном 
биле домаћице које су радиле кућне 
послове и држале породицу на окупу, што 
данас није баш пракса. Равноправније 
смо, данас и жене зарађују и ја то 
подржавам. Жене прво морају да знају 
да нешто стварно желе и да могу, а када 
си свестан тога бићеш сваким даном све 
боља и боља. И сама сам, када сам се 
одлучила на властити посао, проучавала 
законе да се упознам шта ми треба од 
документације, рачунала сам колики би 
требао да буде дневни пазар да бих могла 
да платим радницу која је скоро од првог 
дана са мном. Треба имати јасан циљ и 
не одустајати од њега – каже нам Маја. 

СПОСОБНОСТ ЖЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ВИШЕ ПОСЛОВА

Да женски мозак и њихове способности 
допуштају женама да раде више послова 
одједном говори и чињеница да се у 
друштву то све више спомиње. У самом 
центру града Вуковара наилазимо на 
козметички салон чија је власница једна 

Маја Спасић
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од оних жена којој је свака минута у дану 
испуњена и испланирана. Козметички 
салон води већ осамнаест година и има 
пет запослених, а паралелно петнаест 
година ради као наставница стручне 
праксе и теорије у Струковној школи 
Вуковар.  

- Мислим да смо ми жене способне 
за обављање више ствари одједном и 
да можемо посложити све како треба у 
више сегмената свог живота. Жене као 
жене, оне дођу овде да се орасположе 
и да ураде нешто за себе, а нама је и 
циљ да свака жена одавде изађе лепа, 
срећна и насмејана – прича нам власница 
козметичког салона Снежана Живковић 
која објашњава како је управо то посао 
који је одувек хтела да ради. Исто тако 
сматра да је видљив напредак положаја 
жене у друштву данас у односу на пре.

- Ми жене смо данас самосвесније, 
поготово младе девојке које више верују 
у себе, а са друге стране нам се намећу 
нека друга правила друштва, али свакако 
мислим да жене иду напред и да могу 
остварити све шта желе – додаје Снежана. 

ЖЕНА КАО ДОМАЋИЦА

Исто тако, имамо и жене које су 
читав свој живот посветиле породици, 
васпитању деце, кући и кућним пословима. 

Посао домаћице, који многи сматрају 
безвредним, је један од највреднијих 
послова који нема цену. Већина наших 
бака и мама су свој живот посветиле 
пословима у кући, за које се сматра да 
су женска обавеза, а који нису плаћени. 
Васпитавати децу, направити ручак, 
поспремати кућу, уредити двориште и 
башту, само су од неких послова које 
жене домаћице свакодневно раде, а да 
за то нису плаћене.

- Добро сам се снашла у улози 
домаћице, имала сам свекрву и свекра 
који су ми помагали. Онда је било такво 
време, када си са њима живео у заједници 
сналазио си се, што ниси знао питао си. 
Фалило ми је то што нисам запослена, 
али у тим тренуцима нисам толико о 
томе размишљала, имала сам испуњен 
дан – рекла нам је Ружица Тијанић из 
Негославаца која је више од 70 година 
свога живота посветила кући и породици. 
Ипак, данас поносна прабака, када би 
могла да се врати годинама уназад неке 
би ствари променила.  

- Данас, када бих могла да вратим 
време не бих била домаћица, запослила 
бих се сигурно. Видим да су жене које 
су биле у радном односу другачије него 
ми које смо домаћице јер смо радиле 
увек исти посао. Како се у народу каже 
„скуваш, поједеш и на крају краја нема, 

очистиш, упрљаш и опет исто“ – каже 
госпођа Ружица. 

ПОШТОВАЊЕ И ПАЖЊА ЖЕНАМА 
НА ПРВОМ МЕСТУ

Биле власнице приватног посла, 
професорке или домаћице, наше саговорнице 
су се сложиле да је женама најважније 
поштовање, пажња и уважавање током 
читаве године. Сваком прија да прими цвет 
или поклон за Осми март, али ако током 
читаве године изостаје поштовање које 
заслужују као жене и мајке, тај поклон 
нема смисла. Данас су се ипак неке ствари 
промениле. Жене су све више запослене, 
мушкарци се полако укључују у куне послове, 
деле обавезе и одговорности са својим 
супругама око васпитања и чувања деце, 
иако и у данашњем друштву има жена које 
се одлучују за улогу домаћице. Ако је то 
женин избор и начин остварења свакако 
заслужује подршку околине јер све жене 
су различите и различите ствари их чине 
срећнима. Зато драге жене, сваки дан је 
нови дан па шта год радиле, радите то са 
љубављу и сетите се да првенствено волите 
и поштујете саме себе. Наше прабаке, баке 
и мајке су нам утабале пут и показале шта 
се све може постићи у животу, на нама је 
да учинимо саме себе срећнима. 

Маја МИЛАНОВИЋ 

Снежана Живковић
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ВЕЋ ТРЕЋУ ГОДИНУ ЗА РЕДОМ УДРУЖЕЊЕ „ЖЕНЕ КОСОВСКЕ ДОЛИНЕ”, ИЗ ОПШТИНЕ БИСКУПИЈА, СПРОВОДИ ПРОЈЕКАТ 
„САЧУВАЈМО ЖИВОТА НА СЕЛУ-ЕДУКУЈМО МЛАДЕ”, КАКО БИ СЕ ШТО БОЉЕ УПОЗНАЛИ СА ПОТРЕБАМА МЛАЂИХ ГЕНЕРАЦИЈА 
У СВОЈОЈ ОПШТИНИ И ЗАЈЕДНО ПРОНАШЛИ НАЧИН КАКО ДА ИХ САЧУВАЈУ У ОВИМ КРАЈЕВИМА

НА МЛАДИМА СВЕТ ОСТАЈЕ, ТАКО ЈЕ ОДУВЕК БИЛО

Иако се већ деценију уназад баве бригом 
о две најризичније старосне групације 
мештана са подручја своје Општине, па и 

шире, децом школског узраста, али и старим и 
немоћним особама, жене из удружења „Жене 
косовске долине” сматрале су како је недовољно 
пажње посвећено и оним генерацијма које 
напуштајући школске клупе најчешће одлазе у 
неке друге средине у потрази за бољим животом. 

Мањак културних, спортских, али и свих 
осталих друштвених садржаја, активности 
и едукација које би их усмериле у којим све 
правцима би могли наставити даље кроз 
живот, младе генерације најчешће одводе 
из мањих средина у потрази за бољим 
приликама и садржајима који би испунили 
њихова адолесцентска очекивања. Како су 
и саме већином мајке, али пре свега жене са 
истанчаним чулима за потребе деце, оне које 
су их кроз различите активности окупљале и у 
периоду одрастања, сматрале су како потребе 
младих не треба само слушати, већ и усвајати, те 
пронаћи начин како да им се пружи  макар оно 
најосновније за развој њихове интелектуалне, 
емоционалне али и социјалне зрелости. 

- Сву ту децу са подрчја наше општине ми 
познајемо готово од најранијег детињства. У 
том периоду одрастања трудили смо се да их 
анимирамо различитим садржајима, креативним 
радионицама за децу, излетима, камповима, 

школицама кроз које смо их учили језику, писму, 
историји и култури нашег народа, свему ономе 
што смо сматрали да треба да знају. Након што 
су завршавали школе, одлазили на факултете, 
и наша дружења са њима су се смањила и 
проредила, али дужност и нека врста обавезе 
да бринемо о њима није нестала. Жеља да их 
задржимо у овим крајевима, да пронађемо 
начин како да обогатимо њихове животе 
садржајима који овде недостају, заправо да 

им пружимо прилику да се покажу, докажу и 
да својим учешћем обогате средину у којој 
живе, била је присутна и пре самог појекта 
за који смо аплицирали пре три године. 
Пројекат одобрен од стране Министарства 
за демографију, породицу, младе и социјалну 
политику пружио нам је могућност да, макар 
једним делом, кренемо ка реализацији нашег 
циља – појашњава председница Удружења 
Радмила Берић. 
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М Л АД Е Т Р Е Б А В И Ш Е С Л У Ш АТ И И 
ОЗБИЉНИЈЕ СХВАТАТИ 

Циљ поменутог  пројекта јесте управо 
то, активирање младих са подручја општине 
Бискупија у сврху побољшања квалитета 
живота. Пројектом су планиране едукативно-
саветодавне радионице у сврху промоције 
освештавања здравог живота на селу и могућност 
самозапошљавања кроз пољопривреду, сеоски 
туризам, отварање старих заната и стварања 
услова за самоодрживост села. Ове године 
отворила се могућност и запослења једне младе 
особе, која ће око себе окупљати генерацијски 
блиске сународнике те са њима осмишљавати 
и реализовати што различитије садржаје. 

- Ове године успели смо да запослимо 
једну младу, школовану девојку са подручја 
наше општине која завршава факултет у Книну, 
а то је за нас велики успех. Дати посао једној 
младој, амбициозној особи, која јако добро 
познаје потребе својих вршњака, и уз то им 
обезбедити адекватан простор за дружење, 
осмишљавање и реализацију њихових замисли, 
већ у првим месецима показало се као велики 
искорак. Свакодневно се у нашим просторијама 
окупља све више младих људи који овде долазе, 
осмишљавају различите креативне, едукативне 
и забавне активности, културне садржаје у виду 
различитих колонија које чак ни млади у Книну 
немају, а на нама је задатак да им помогнемо 
у реализацији онога што опет не могу сами 
спровести у дело – поносно истиче Берић. 

Иако је, како и сама истиче, већ унапред 
знала да млађим генерацијама неће недостајати 
идеја и предлога за све оно што сматрају 
неопходним, поједини предлози и њу су навели 
на размишљање. То је само један од показатеља 
како долазеће нараштаје треба више слушати 
и озбиљније схватати. 

- За све оно што они желе првенствено треба 
добра организација, па тек онда финансијска 
помоћ. Некада је заиста потребно врло мало 
да се осмисли и реализује садржај који не 
изискује нека велика средства. Ови млади 
људи заиста знају шта хоће и то ништа није 
нереално и нескромно. Један од предлога био је 
да организујемо филмске вечери, да у летњем 
периоду имају пројекције филмова у природном 
амбијенту који нас окружује, и већ смо кренули 
у осмишљавање тога. Та идеја је више него 
логична, узевши у обзир да у Книну немају ту 
могућност и да на заједничко гледање филмова 
морају путовати у Шибеник или Сплит, бирајући 
од онога што је на понуђеном репертоару. 
Заједничка организација за одлазак у обилазак 
неког музеја, у позориште, на излет у други 
град, на неку од планина или томе слично, 
за њихове године и могућности немогуће је 
без подршке и помоћи. Али оно што је мене 

посебно изненадило јесте предлог и за те 
едукативне радионице. Недавно су ми девојке 
предложиле да им у просторије Удружења дођу 
примаље, бабице, које ће држати предавања и 
о том важном животном периоду за жене, јер 
је то сфера која интересује те младе девојке 
које ће се једнога дана остварити и кроз улогу 
мајки. Ту је и инцијатива за долазак различитих 
предузетника, од људи који имају своје радионице 
шивања, успешних привредника, занатлија, 
свих оних људи који су успели у свом послу, 
како би и њима предочили тај пут и могућности 
које им се отварају, и све је то оно што ме 
заиста весели и што нас све скупа додатно 
мотивише – истиче Берић, додајући како је 
она, као водитељ Удружења, ту да испоштује 
и задовољи форму самог пројекта и обезбеди 
средства, док све остало препушта групи младих, 
вредних и амбициозних људи којих је, из дана 
у дан све више.

ОКУПЉАЈУ МЛАДЕ, УЧЕ ОД СТАРИХ

Радује се томе и двадесетрогодишња Мартина 
Липовина, тренутно једина запослена особа 
на овом пројекту, студент стручних студија 
економских норматива из подузетништва на 
факултету у Книну. Пар месеци остало јој је, како 
каже, да заврши са факултетским обавезама, али 
се нада да ће до тада већ увелико реализовати 
и бројне идеје кроз посао који јој је омогућен 
у Удружењу. Циљ јој је да око себе окупи што 
већи број својих вршњака, и да заједничким 
снагама обогате живот у заједници. 

- Првенствено нам је жеља да што више 
младих људи окупимо у једну креативну групу, 
и да што више њих потакнемо да се ангажују у 
заједничком доприносу за заједницу.  Већ смо 
осмислили бројне креативне радионице, али 
и оне едукативног садржаја које немамо ни у 

наставак на следећој страни
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Книну. Са девојкама смо већ кренуле у радионицу 
природних сапуна, миришљавих свећа, сувенира који 
ће бити аутентични и које ћемо касније настојати 
да пласирамо даље. Ту је и међугенерацијска 
размена знања, где ћемо настојати да од старијих 
генерација сазнамо и научимо све оно што је 
нама интересантно и занимљиво. У удружењу 
већ има доста жена које су ту запослене, затим 
припадника треће животне доби, и они овде 
имају свој кутак, а нама је то сјана прилика да 
учимо једни од других. Иако смо тек на почетку, 
радионице се одржавају свакодневно, из дана у 
дан долази све више нових лица, свако има неке 
своје предлоге и идеје, тако да имамо свашта у 
плану. Наша циљна група су сви они од петнаест 
па рецимо до тридесет година, нисмо ограничени 
на то да у своје редове примамо само младе са 
подручја општине Бискупија, већ нам долазе и 
моје колегинице и колеге са факултета у Книну, 
и код нас су сви добродошли - каже Мартина. 

Иако су неки од чланова радне групице, како 
то Мартина каже, често у обавезама око учења 
или неких других започетих послова, па им се са 
временом тешко поклопити, то их не спречава да 
се међусобно договарају и усаглашавају. Иако је 
било очекивано да ће женски део екипе бити лакше 
покренути и мотивисати, не крију задовољство 
што у својим редовима имају и све више младих 
момака. 

- Момци су за овакве ствари углавном у почетку 
скептични, и мање показују занимање за нешто што 
се већ не уклапа у њихове оквире, али морам рећи 
да се и ту ситуација поправља. Мушки део екипе 
ту је за осмишљавање и реализацију спортских 
садржаја, турнира у различитим спортовима, 
али и део где заједно припремамо предлог 
за пројекције филмова, неке музичке вечери, 

ликовне колоније и сличне ставари. Свима нама 
првенствено недостаје дружење, место које ће 
нас окупљати, а да то није неки кафић, клуб 
или место само за изласке. Већина људи који 
долазе су тренутно студенти, и сви они планирају 
сутра да раде неки посао који ће им обезбедити 
егзистенцију. Најбоља варијанта је да дођу до 
посла који ће и волети да раде, многи да се 
самозапосле уместо да чекају неку прилику за 
запослење. У овим крајевима имамо успешне 
људе у различитим сферама, и жеља нам је да 
нам управо они причају о свом путу, начину и 
могућности како бити продуктиван и успешан у 
ономе за шта се одлучите радити. Данас многи 
људи одлазе из државе, не само из Книна, а ми 
који волимо овај крај, који желимо овде остати, 
тражимо начин и смернице како да успемо у 
томе – зрело и одлучно прича Мартина. 

Поред пројекција филмова, музичких вечери 
и спортских садржаја, Мартина додаје како у 
плану имају и књижевне вечери, дружење са 
књигом, али и домаћим ауторима те глумцима 
које би волели да упознају. 

ОСТАНАК ВЕЋИ ИЗАЗОВ ОД ОД ЛАСКА

Заједнички ентузијазам са Мартином дели и 
Милена Шуша, из села Нунић које припада општини 
Кистање. Колегиница са факултета, сународница, 
волонтерка у удружењу, али пре свега млада 
девојка која све своје слободно време настоји 
искористити да допринесе развоју заједнице. У 
њеном селу мало је младих, самим тим и садржаји 
које спомињу изостају у свим сферама, али то је 
оно што Милену додатно мотивише. 

- Овде се окупља један креативни тим, млади 
људи који су укључени у једну целину са циљем 

да обогатимо и нашу генерацију, али и нашу малу 
заједницу. У средини из које ја долазим мојој 
генерацији недостаје много тога, млади су често 
асоцијални јер немају ни превише могућности за 
дружење, окрећу се модерним технолохијама 
и у многим случајевима сами скраћују своје 
видике, не користе своје потенцијале. Сви ми 
смо генерацијски блиски, имамо доста сличних 
интересовања, али смо донедавно имали проблем 
чак и самог простора где би се могли окупљати. 
У мојој општини Кистање доста тога се ради али 
још увек немамо могућности за младе генерације 
као што је то случај овде у Бискупији, иако постоје 
бројна опустошена и запуштена села у којима би 
се много тога могло и требало направити па да 
млађе генерације не одлазе, већ остану тамо да 
живе - сматра Милена. 

И нису само заједничке идеје оно што је ове 
младе људе окупило око заједничког пројекта у 
Бискупији. Свеједно да ли долазе из Кистања, Книна 
или неког од осам бискупијских села, и порука 
коју одавде шаљу свима је заједнича и једнако 
важна, дословце онако како Мартина то каже.

- Овде има и живота и будућности за нас младе 
људе. Да би направили неку промену, морамо 
кренути од себе, морамо бити иницијатори и 
дати свој допринос тим променама. Морамо се 
школовати, радити на себи, а потом се удружити и 
сложно градити будућност за себе, своју заједницу 
и читав крај. Јер није изазов само отићи, изазов 
је остати, бити одлучан да останеш, опстанеш и 
будеш задовољан собом баш ту где јеси - поручује 
Мартина.

И то је једина нада и гарант за опстанак ових 
крајева од којих многи, најчешће, најлакше дигну 
руке , јер на њима свет остаје. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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ВСНМ ОПШТИНЕ БОРОВО ОРГАНИЗОВАЛО ПРЕДСТАВУ „НЕКА БУДЕ ШТА БУДЕ (САМО ДА ЈЕ МУШКО)” БЕОГРАДСКИХ ГЛУМАЦА 
ВЛАДАНА САВИЋА И САНДРЕ БУГАРСКИ

ПОЗНАТИ ГЛУМЦИ ГОСТОВАЛИ НА БОРОВСКИМ ДАСКАМА

Представа „Нека буде шта буде (само 
да је мушко) ” београдских глумаца 
Владана Савића и Сандре Бугарски 

стара је скоро две године, а глумци су је 
до сада играли шездесетак пута. Последње 
извођење било је Кино Сали у Борову 6. марта у 
организацији Већа српске националне мањине и 
уз финансијску помоћ Заједничког већа општина 
и Општине Борово. Режију и сценарио у овој 
представи потписује управо глумац Владан 
Савић који са овдашњим мањинским већем 
има дугогодишњу сарадњу, а пре три године 
је управо у Борову гостовао са представом 
„Брак, уствари љубав”.  

- Тада смо почели, а вечерас настављамо 
причу. Радујем се вечерашњој представи јер 
овде је публика дивна. Ово је комедија са мало 
тежом темом коју се ми трудимо да олакшамо. 
Реч је о класичној дуодрами која је тешка за 
играње, али ми то некако изнесемо и углавном 
су добре и критике и реакције публике. Када 
год пишем своје представе гледам да то буде 
нека тема која интригира. Овде је тема да 
један мало времешнији брачни пар не може да 
добије дете па се око тога јављају перипетије 
док га на крају ипак не добију. Порука је да 
не треба одустајати од тих лепих ствари као 
што су брак и родитељство – рекао нам је 
пре почетка представе глумац Позоришта 
на теразијама, сценариста и режисер ове 
представе Владан Савић. 

Са њим у овој дуодрами наступила је и 
глумица Београдског драмског позоришта 

Сандра Бугарски, а обоје глумаца познати 
су широком телевизијском аудиторијуму по 
улогама у серији „Игра судбине”. Посебно се 
то односи на лик Панчете који у поменутој 
серији игра Сандра Бугарски. Не чуди зато 
и што су карте за представу у Борову веома 
брзо разграбљене и што је око 150 људи 
дошло у Кино салу да погледа познате глумце 
у овој представи. 

- Радујем се свакој својој улози, а 
овој сам приступила са једним посебним 
задовољством. Припремали смо представу 

у веома специфичним околностима када је 
владала пандемија коронавируса. Владан и 
ја смо се састајали по кућама и трудили се да 
себи олакшамо те тешке околности, да нешто 
радимо и да се забављамо припремајући 
представу. Све је то резултирало са тим да ову 
представу играмо с великим задовољством, а 
ја са особитом радошћу. Владан вам је рекао 
о теми о којој се у представи ради, а мислим 
да се у овим временима то испоставило као 
реалан проблем. Због тога сматрам и да кроз 
овај лик имам једну малу мисију да женама 
и брачним паровима пошаљемо позитивну 
поруку – истакла је Сандра Бугарски. 

Ова топла људска прича успела је и да 
насмеје боровску публику, али је донела и 
озбиљније драмске моменте с обзиром на то да 
је тема о којој се у комаду ради заиста озбиљна 
и погађа све већи број људи. Представу је Веће 
српске националне мањине општине Борово 
организовало поводом Међународног празника 
жена, а након представе све посетитељке 
добиле су на поклон по каранфил. 

- Волео бих да сваки дан буде као 8. март. 
Мој однос према женама се не мења ни тог 
ни било ког другог дана. Свима који славе 
свакако честитам – каже Владан Савић.

- Не везујем се ни за један датум. Мислим 
да жене треба да се потруде да сваког дана 
помало оплемене свој живот, да буду задовољне 
и срећне, да воле и да буду вољене – додаје 
Сандра Бугарски. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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ГЛУМАЦ ЖЕЉКО НИНЧИЋ НАСТУПИО ЈЕ У МОРАВИЦАМА 4.3.2023. ГОДИНЕ СА СВОЈОМ СТЕНД АП КОМЕДИЈОМ „ЕРО С ОВОГА 
СВИЈЕТА”

ДОЗА СМЕХА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА МОРАВИЦАМА
Вече стенд ап комедије организовали су 

Српско културно друштво „Просвјета“ 
пододбор Моравице и Веће српске 

националне мањине Града Врбовско. Дворана 
је као и ове јесени када је за смех дежурни 
кривац био Горан Винчић-Винча, испуњена у 
потпуности, што Моравчанима, што становницима 
суседних места. 

Овога пута публику у Горском котару забавио 
је босанскохерцеговачку глумац, некадашњи 
члан популарне „Аудиције“ Жељко Нинчић са 
својом стенд-ап комедијом „Еро с овога свијета“.

- Ако уђемо дубље у ликове, видећемо, иако 
су на први поглед потпуно различити, да они ипак 
имају неке заједничке тачке. Иако је Маринко 
„краћег фитиља”, директнији, гласнији и пре 
ћете га приметити, он једнако као и Весели, као 
главну тематику представљања себе одрађује 
кроз коментарисање своје околине, не само на 
локалном нивоу, већ на нивоу целе бивше државе, 
примећујући промене које су се десиле након 
рата. Весели, иако тише, мирније једнако као и 
Маринко истиче препознатљивости свог народа 
као и других народа нашег региона, уз опис 
директног утицаја одређених карактеристика 
на његов живот. Маринко за себе мисли да је 
веома паметан, док Весели, прихвата своју 
„моменталну заосталост”, али само ако се нагласи 
његова иновативност и сналажљивост, коју 
додуше има и Маринко, с преводима речи 
на нове верзије регионалних језика – каже 
у име организатора председник ВСНМ Града 
Врбовско Милан Вукелић.

Што се тиче преференција публике, како је 
добар део већ гледао „Аудицију” и упознат је с 
ликовима, најзанимљивије и најсмешније им је 

било оно што се није налазило у самој представи, 
а опет има везе с њом, а поготово додатне 
анегдоте из живота ликова ван „Аудиције”, као 
што је Маринков пут у Зоолошки врт у Словенији 
и воћарство којим се бавио Весели. Укљученост 
публике и несвакидашње питалице потакле су 
публику на активност и смех, не само глумцу, 
већ и себи као и својим сумештанима.

ПУБЛИКА СЕ ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЕ ДРУЖИЛА 
СА ГЛУМЦЕМ

Након саме представе, која је трајала 
нешто више од сат времена, било је могуће 
фотографисање с Нинчићем, као наравно и 

разговор с њим, о стварности догађаја из 
представе. Касније су сви заинтересовани 
могли да се друже с глумцем, уз јело, пиће и 
музику за коју је био задужена музичка секција 
Моравачког Пододбора Просвјете. 

- Што се тиче самих реакција, публика је 
имала само позитивне коментаре, које је делила 
и на социјалним мрежама организатора, али и 
у међусобним разговорима с организаторима 
или наравно једни с другима. Пронашли су само 
једну ману, неколико сати веселе атмосфере 
им није било довољно јер смеха и позитиве 
никад није доста – закључује Вукелић.

„Еро с овога свијета” комедија је која се 
већински састоји од прича и анегдота које су се 
догађале током настанака представа „Аудиција”, 
којој и Нинчић, као и Емир Хаџихафисбеговић, 
Младен Нелевић, Сенад Башић и Адмир Гламочак 
потписује ауторство. „Аудиција” као пројекат 
датира из студентских дана аутора и њиховог 
испита на Глумачкој Академији у Сарајеву, 1985. 
године, када је улогу професора имао глумац 
Боро Стјепановић. Ликова које глумци утеловљују 
кроз живот представе било је све више, па је 
тако и Нинчић који је у оригиналној верзији 
глумио Давора Стевановића, ипак највише 
остао упамћен по својим новијим, каснијим 
ликовима из нових „Аудиција”, харизматичном 
Херцеговцу Маринку Ћутуку и увек веселом, 
Босанцу Веселом који нажалост није био примљен 
на Академију, одакле и извире његова главна 
реплика „Прими ме”.

Д. В.
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БЕОГРАДСКА ГЛУМИЦА СУЗАНА ПЕТРИЧЕВИЋ ГОСТОВАЛА У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ СА ПРЕДСТАВОМ „ПОСЛЕДЊА 
ШАНСА” КОЈА НА ПОЗОРИШНИМ ДАСКАМА ИГРА ВЕЋ 14 ГОДИНА

ПРЕДСТАВА „ПОСЛЕДЊА ШАНСА” ЗАБАВИЛА ЖЕНЕ ПРЕД 8. МАРТ
У сусрет Међународном дану жена у Удружењу 

жена Негославчанке одлучиле су да у 
Вуковар доведу монодраму „Последња 

шанса” у извођењу глумице Сузане Петричевић. 
Комедија по тексту књижевнице Мирјане Бобић 
Мојсиловић играна је 4. марта пред пуном салом 
Српског дома као поклон женама које су биле 
апсолутна већина у публици, а овом представом 
су након успешне реализације претходна два 
пројекта прошле године званично започеле и 
активности пројекта „Жене са истока 3”.  

- У наредном периоду ћемо одржавати 
креативне и едукативне радионице на различите 
теме међу којима је и тема насиља над женама, 
а бавићемо се и неким познатим женама као што 
су Соња Савић и Јованка Броз. Одржаваћемо и 
едукативне радионице са циљем да мотивишемо 
жене да се што више укључе на мањинске 
изборе који нам предстоје ове године. Ова 
представа је наш поклон дамама, а женама 
поручујемо да буду јаке и храбре, да се носе 
са свим животним изазовима, а да у свему томе 
остану своје колико год је то могуће. У овим 
временима, чини ми се, најтеже је сачувати 
себе од свих ствари које нам се у свакодневном 
животу дешавају – каже председница Удружења 
жена Негославчанке Биљана Пејић.  

Ова представа се на позоришним даскама игра 
већ више од једну деценију. Реч је о комедији у 
којој се исмева данашње друштво, а главни лик 
покушава да пронађе мужа кроз учествовање 
у ријалити програму. У представи је било пуно 
музичких елемената и песама у које се неколико 
пута укључивала и раздрагана публика. 

- Први пут играм овде у Вуковару, а највећа 
срећа за сваког глумца и уметника је пуна 

сала. Захваљујем се дивним женама које су 
ово организовале. Представа говори о нашим 
посрнућима и о томе докле смо ситгли те шта 
је све потребно да би човек успео. Од човека 
се траже све негативне вредности којима 
мора да се подреди. Посебно је то истакнуто 
код данашњих девојака које морају да у себе 
уграђују разне делове тела мислећи да ће 
на тај начин да стекну самопоуздање, а то 
самопоуздање је у нама. Није самопоуздање 
да уђеш у неку просторију па да ти се сви 
диве, него да кад уђеш у ту просторију о томе 
уопште не размишљаш – рекла је пре наступа 
глумица Сузана Петричевић. 

С обзиром на то да се је представа у 

Вуковару организована поводом надолазећег 
8. марта који се у свету обележава као Дан 
жена питали смо ову београдску глумицу која 
је њена порука женама. 

- Жене су се пре више од сто година 
прошетале улицама Њујорка и бориле за 
нашу равноправност, а ми ћемо се ове године 
евентуално прошетати тржним центрима у 
потрази за неким ципелама на попусту што 
уопште није лоше, али кад све упоредимо остаје 
велико питање шта је нама та равноправност у 
ствари донела. По мом мишљењу најбитније је 
да у дану, недељи или месецу имамо тренутке 
у којима ћемо бити срећне и задовољне. Ако 
имамо времена да одвојимо за своју децу, 
породицу, пријатеље и пријатељице, то треба да 
нам буду тренуци који нас испуњавају. Лепота 
живота је саткана само од тих малих ситних 
тренутака и што је више тих лепих бисера то ће 
нам бити боље. Пустите бригу и нека живимо 
живот без арматура и додатних делова тела, 
са једном мишљу да јесмо довољне такве 
какве јесмо – мишљења је Сузана Петричевић. 

Публици се путем видео поруке обратила 
и списатељка Мирјана Бобић Мојсиловић 
која је недавно била и гошћа Удружења жена 
Негославчанке, а након представе глумица 
Сузана Петричевић доживела је овације у 
трајању од неколико минута што је доказ 
да је представа била пун погодак те да су 
жене заиста уживале у овом осмомартовском 
поклону. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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ПРЕДСТАВЉАЊЕМ ЛЕТОПИСА, НАЈСТАРИЈЕГ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЧАСОПИСА, У ВУКОВАРСКОМ СРПСКОМ КУЛТУРНОМ 
ЦЕНТРУ ЗАПОЧЕО МЕСЕЦ МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЦЕО МАРТ БИЋЕ У ЗНАКУ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Споразум о сарадњи између Матице српске 
и Српског културног центра потписан 
2014. године добио је нови замах оличен 

у организацији новог програма под називом 
„Месец Матице српске у Вуковару”. Сви програми 
биће посвећени представљању рада ове 
најстарије, најпознатије и најважније српске 
културне институције. Тако ће и вуковарска 
публика којој је култура при срцу имати 
прилику да се током целог марта дружи са 
најеминентнијим представницима Матице 
српске, да се упозна са новим књижевним 
издањима као и са радом ове установе која 
брине о културном животу Срба не само у 
Србији него и земљама окружења и у расејању.

- Овај програм резултат је заједничких 
настојања да споразум о сарадњи између 
наше две установе потписан 2014. године 
не буде само мртво слово на папиру него 
да та сарадња буде заиста жива и делатна. 
Ми смо и раније имали доста добру сарадњу, 
промовисали смо у нашем центру доста 
матичиних издања, а људи из Матице српске 
који су овде гостовали поклонили су нам 
доста вредних књига које је ова културна 
установа публиковала. Овај програм осмишљен 
је како би рад Матице српске представили 
овде на још бољи и свеобухватнији начин 
поготово ако имамо у виду да је један од 
њених оснивача рођен управо овде у нашој 
околини, односно у Трпињи. Ради се наравно 
о Јосифу Миловуку и жеља нам је била да и 
на ту чињеницу ставимо посебан акценат. 
Дакле, у Српском културном центру ћемо се 

сваке среде, када ми обично у нашем простору 
одржавамо програме, дружити са људима из 
Матице српске који ће нам представљати и 
Матицу и њихов рад, а и ми ћемо такође имати 
прилику да у Матици српској представимо рад 
наше установе, односно Српског културног 
центра – рекао је тим поводом директор 
вуковарског СКЦ-а Срђан Секулић.

Гости Српског културног центра на пр-
вом програму одржаном 1. марта били су 
председник Матице српске проф. др Драган 
Станић, управник библиотеке Матице српске 
Селимир Радуловић и књижевник Зоран Ђерић.

- У Вуковар смо дошли како би људе 

овде уверили да нису сами и да у култури 
можемо бити заједно ма где да живимо и 
да културне вредности које имамо чувамо 
без обзира на то колико смо удаљени од 
своје матице, а поготово овде где смо тако 
близу и где живимо на исти начин и где смо 
у сталној комуникацији. Овде смо испричали 
причу о Летопису Матице српске као о једном 
јединственом, уникатном феномену јер према 
подацима којима располажемо и које још увек 
проверавамо у свету не постоји часопис који 
континуирано, без прекида, излази толико 
колико излази Летопис, од 1824. године. Прекида 
је, истина, било, али они су били присилни као 
што су на пример били светски ратови или 
Велика револуција 1848. или прекид изазван 
интервенцијом Угарске владе која је 1835. 
године хтела да укине Матицу српску. Међутим, 
часопис никад од своје воље није престао да 
излази. То сведочи и о томе колико ми као 
народ можемо да будемо довољно упорни и 
довољно усредсређени на оно што је важно 
за наш, и то наш достојанствени опстанак, 
као што нам култура увек показује чак и у 
приликама које изгледају заиста безизлазне – 
истакао је председник Матице српске Драган 
Станић и нагласио да је улога Матице да 
континуираном акцијом и свешћу о властитом 
културном и националном идентитету те 
вредностима које Срби као народ имају упућује 
на дељење тих вредности са свим људима 
света и припадницима различитих нација. 

Са радом и културним богатством Библио-
теке Матице српске окупљену публику упознао 

Зоран Ђерић, Селимир Радуловић, Драган Станић и Срђан Секулић

Конзул РС у Вуковару Људмила Остојић у разговору са гостима из Новог Сада
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је њен управник Селимир Радуловић, а више 
о самом Летопису рекао је књижевник и 
члан уредништва часописа др Зоран Ђерић.

- Овај часопис ће нагодину прославити 
своју двестоту годишњицу, дакле он је већ 
два века присутан у свету књижевности, али и 
шире када је у питању српски језик и култура. 
Основан је и излазио је најпре у Пешти, затим 
Бечу да би се после пребацио у Нови Сад 
где и данас излази. Он је и једини часопис 
у Европи и свету који има такав континуитет 
тако да с поносом можемо да кажемо да је 
то најстарији књижевни часопис на свету. 
Када је у питању његов садржај можемо, 
опет с поносом, да истакнемо да је у њему 
објављивано оно највредније и најактуелније 
у нашој књижевности. Сарадници су слали 
своје прилоге из свих крајева у којима Срби 
живе иако је највише сарадника управо из 
Војводине јер је одатле и потекла идеја 
о његовом покретању. Оно што је у њему 
највредније је управо та потреба да се пише 
и говори о свету око себе и о свом народу, 
потреба да се он залаже за свој језик и културу 
и да се покрећу теме које су важне за нацију 
тако да се може рећи да Летопис није само 
књижевни часопис него да је он пратио и да 
прати све оно што је кроз историју везано за 
српски народ са којим је делио и заједничку 
судбину – рекао је између осталог Ђерић.

П О С Е Т E Г Е Н Е РАЛ Н О М КО Н З УЛ АТ У 
Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е У В У КО В А РУ И 
Т Р П И Њ И, РОД Н О М М Е СТ У Ј О С И ФА 
МИЛОВУКА

Гости из Матице српске посету Вуковару 
започели су одласком у Генерални конзулат 
Републике Србије где их је примила конзул 
Људмила Остојић која их је упознала са 
радом и активностима српског дипломатског 
представништва у овом делу Хрватске. Конзулка 
Остојић понудила је Матици српској и Српском 
културном центру помоћ око организације 
заједничких програма као и помоћ око 
дистрибуције и преноса књижевне грађе. 

Након козулата представници Матице 
српске упутили су се за Трпињу где су их 
у тамошњој цркви Вазнесења Господњег 
примили јереј Марко Шукунда, ђакон Радован 
Арсеновић као и начелник општине Трпиња 
Мирослав Палић. Трпињски свештеници 
упознали су их са историјом њиховог храма 
као и са духовним и културним вредностима 
које ова црква под својим сводом чува. Гости 
су за занимањем пратили излагање ђакона 
Аресеновића и разгледали цркву која након 
обнове унутрашњости још увек није иконописана 
те понудили помоћ око организације евентуалног 
прикупљања средстава за ту потребу.

Потом су посетили Парохијски дом на ком 
је 2001. године постављена спомен-плоча 
једном од оснивача Матице српске Јосифу 
Миловуку.

- У Трпињи сам био и тада када је та 
спомен-плоча постављана и прича о Јосифу 
Миловуку је увек присутна у Матици српској 
и увек помињемо да је он из Трпиње. И на 
тај начин показујемо да су се Срби у Пешти 
приликом оснивања Матице 1826. године скупили 
са различитих простора. Из најудаљенијег 
простора, из далматинског залеђа, стигао је 
Јован Деметровић док су остали били са овог 
нашег панонског простора. Заједничко им је 
било то да су развијали ту свест о српској 
култури од Пеште до Черне Горе, како се то 
некада говорило. Ми тај наш духовни простор 
данас можемо и да проширимо и да кажемо да 
је он одређен северном тачком Сент Андрејом 
и јужном Света Гора Хиландар. Можемо рећи 
да на западу идемо до Јадрана и на исток 
где имамо трагова о нашем становништву 
све тамо до Цариграда. Узмемо ли у обзир и 
наше расејање видимо колико нам је важна 
култура која се не ограничава територијално 
него културним кодовима које сви ми негујемо 
и да можемо да живимо на наш аутентичан 
начин, да негујемо и нашу веру и свест о 
томе ко су били наши знаменити људи попут 
Тесле, Пупина, Св. Саве, Карађорђа, Милоша 
Обреновића какве смо вредности неговали у 
прошости, какве негујемо сада, а какве треба 
да негујемо у будућности. Можда је тај простор 
и тај народ само виртуалан, али ће и на такав 
виртуалан начин та физичка супстанца нашег 
народа сигурно бити очувана – закључио је 
професор Станић.

Госте је у општинском простору примио и 
начелник општине Трпиња Мирослав Палић 
који их је упознао са приликама у којима 

живи становништво ове територијално највеће 
општине са већинским српским живљем.

ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРОГРАМИ У ОКВИРУ 
МЕСЕЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Месец матице српске биће настављен 
већ у среду 8. марта, али овај пут у Новом 
Саду где ће у седишту Матице српске бити 
представљен Зборник радова са научног 
скупа који је 2018. године на стогодишњицу 
од завршетка Првог светског рата одржан 
у организацији Српског културног центра.

Недељу дана касније, односно 15. марта 
у просторијама СКЦ-а биће представљена 
књига „Породица Дунђерски – грађанска 
култура српске Војводине” о којој ће говорити 
управница рукописног одељења Матице српске 
др Зорица Хаџић, управница послова Матице 
српске мср Јелена Веселинов и генерални 
секретар Матице др Милан Мицић. 

Књига „Петер Хандке или правда за 
човека и човечност” биће представљена 22. 
марта, а гости ће поново бити Драган Станић 
и Селимир Радуловић као и председница 
Омладинског одбора Матице српске Јелена 
Марићевић Балаћ.

Месец Матице српске у Вуковару завршиће 
29. марта представљањем манифестације 
„Дани Милоша Црњанског” о којој ће 
говорити Перица Милутин и др Зоран Ђерић, 
а предавање под називом „Црњански и филм” 
одржаће  историчар књижевности проф. др 
Сава Дамјанов. У програму ће учествовати и 
песници Ђорђе Писарев, Валентина Чизмар 
и Фрања Петриновић.  

Сви програми који ће бити одржани у 
просторијама СКЦ-а у Вуковару почињу у 
19. часова.

Славко БУБАЛО

У Трпињи испред спомен-плоче оснивачу Матице српске Јосифу Миловуку
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ ОДРЖАНА НЕОБИЧНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
НАШЕ ГАЈДЕ АУТОРА МАКСИМА МУДРИНИЋА

КЊИГА ПОСВЕЋЕНА ГАЈДАМА И ГАЈДАШИМА
Ред музике, ред књижевности и ред 

смеха, тако би се укратко могла описати 
промоција књиге „Наше гајде” аутора 

Максима Мудринића одржана 3. марта. 
Поред овог дугогодишњег гајдаша из Сивца, 
по занимању васпитача, наступили су и 
његови пријатељи чланови групе „Трио 
гајде” Ђорђе Ланчушки и Петар Пејин, 
те сивачки глумац Јован Паул који су овој 
вечери дали посебну музичку ноту. 

– Промоција је необична зато што 
не волим стереотипе. Волим спонтане 
ствари, а надам се да је публика уживала 
у спонтаности. Можда је то неком било 
необично и чудно. Мислим да је сваки гајдаш 
и пре мене и пре сто година био исти такав, 
помало спадало, виспрен, знао је да измисли 
нешто интересантно, да забави сватове 
или друштво коме свира. Мислим да су 
сви гајдаши били такви јер ко се упусти у 
то, нема одустајања – каже аутор књиге 
Максим Мудринић.

Као што је и најављено, програм је био 
заиста необичан. Кроз причу и песму аутор 
и присутни музичари присетили су се старих 
гајдаша, самог значаја гајди, али и њиховог 
доприноса у прошлости и садашњости. 
Књига „Наше гајде” је објављена у децембру 
прошле године, а аутор наводи како је 
писао и прикупљао материјале две године. 
Иначе бивши тамбураш, Мудринић потиче 
из Сивца, војвођанског места из којег потичу 
многи познати гајдаши, те љубав према овом 

инструменту гаји већ 25 година.
– Кад сам се прихватио гајди које сам 

нашао на једном сивачком тавану и кад сам 
их обрисао од прашине указао се лик Светог 
Ђорђа иначе моје крсне славе. Помислио 
сам да ме неко од горе погледао и рекао: 
„Ти ћеш бити гајдаш”. Оставио сам тамбуру, 
свирао сам бас прим, пре тога и гитару, 
али ево већ 25 година се не одвајам од 
гајди – додаје Мудринић. 

Наведено дело састоји се из три дела, 

првог „Градитељи гајди”, затим „Гајде у 
ликовној уметности” и трећег дела под 
називом „Сачуване гајде”. Први део је 
неистражена област у којој је аутор пронашао 
гајде које други пре њега нису описивали, 
у другом делу описује како је обишао све 
музеје у Војводини и Етнографски музеј 
у Београду и прикупио фотографије и у 
последњем поглављу могу се пронаћи слике 
Уроша Предића, Саве Шумановића и Стевана 
Алексића. Такође, Мудринић наводи како 
је он најстарији војвођански гајдаш који и 
прави гајде, али се кроз школу коју одржава 
за младе гајдаше труди и да овај инструмент 
не буде заборављен.

Испред организатора наводе како су 
веома задовољни одржаним програмом, 
што доказује и велики број људи који су 
посетили ову промоцију.

– Циљ је промовисати нешто што је 
било на овом простору веома заступљено, 
а сада је изгубљено, евентуално се нађе 
негде у траговима или записима. Вечерас 
смо имали прилику да уживамо у ономе у 
чему су некада наши преци пре сто и више 
година уживали – изјавио је председник 
Одбора за културу и спорт ЗВО-а Вељко 
Максић.

Након завршетка формалног дела 
програма, уследило је потписивање књига 
као и дружење са присутнима.

 Маја МИЛАНОВИЋ
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У ОКВИРУ ПРОГРАМА СКЦ СРЕДОМ 22. ФЕБРУАРА ОДРЖАНО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „МУЗИКА У СРПСКОЈ КИНЕМАТОГРАФИЈИ”

ОД ЉУБАВИ И МОДЕ ДО ЗОНЕ ЗАМФИРОВЕ

Свој допринос програму одржаном у 
Српском културном центру овај пут су 
дали новинари Заједничког већа општина 

из Вуковара Душан Велимировић који је одржао 
предавање о музици која је компонована за 
филмове у српској кинематографији и Славко 
Бубало који је отпевао и на гитари одсвирао 
песме које су је обележиле.

– Увек сам ту да помогнем СКЦ-у, поред 
тога што сам учествовао у креирању многих 
програма, у многима сам био и учесник. Једна 
од вечери на којима сам учествовао било је и 
предавање о „Историји Југославије у шест рок 
песама” где сам такође наступао покушавајући 
да најбоље што могу дочарам публици те песме 
и то време. Песме које сам вечерас свирао 
различитих су музичких жанрова и управо 
то је био један од изазова са којим сам се, 
верујем, са два инструмента која имам, својим 
гласом и гитаром, добро изборио. Уживао сам 
у припремама за овај програм и по реакцијама 
окупљених људи видим да им се ово допало јер 
је другачије од свега осталог што наша културна 
сцена у околини нуди – рекао је Бубало.

Велимировић се дотакао музичких сцена из 
филмова као што су Шећерна водица, Сјећаш 
ли се Доли Бел, Ко то тамо пева и других. У 
предавању су обухваћени и представљени 
филмови од 60-их година прошлога века до 
данас.

– Идеја за овим програмом је настала када 
смо почели да певушимо песму из филма Прича 
о једном граду „Сви ви што маштате о срећи”. 
Сматрам да људи воле ту филмску музику 
па смо одлучили то да и прикажемо кроз 
један програм који је трајао нешто више од 

сат времена. Филмове смо бирали на основу 
личних афинитета и онога што смо највише 
волели да гледамо и наравно што Славко може 
да одсвира. Наравно, остало је много песама 
и филмова које нисмо поменули, чак и неке 
најпознатије, али би програм предуго трајао 
да смо све то обрадили. Само са филмовима 
Како је пропао рокенрол и Црни бомбардер 
би могли да направимо посебан програм, ту су 
били многи хитови који су касније и закључили 
период Новог таласа у Југославији – изјавио је 

новинар ЗВО-а Душан Велимировић.
Програм је започео са причом о музици 

из филма Љубав и мода јер предавач наводи 
како су управо то почеци у којима се појављује 
филмска музика на нашем простору и где певачи 
наступају и као главни глумци. Након поменутог 
филма песма „Девојко мала” постала је хит 
која је оживљена касније када су чланови 
групе Идоли направили њену обраду. Музика 
која се појављује у филмовима и данас је међу 
публиком веома цењена.

– У последње време музика која је компо-
нована за филмове и серије је можда и једино 
што вреди на, рецимо, народњачкој естради. 
Данас су те песме можда и најпопуларније и 
најчешће се управо оне траже по кафанама 
и на весељима – рекао је Душан који истиче 
велику повезаност музике некада и данас.

– Док сам држао предавање закључио сам 
да је песма због које смо и правили овај програм 
„Сви ви што маштате о срећи” из 1941. године 
уствари први пут снимљена за потребе филма 
„Приче једног града”, а 1982. године Слободан 
Шијан ју је убацио у Маратонце, односно сцену 
из тог филма где Кристина на клавиру свира ту 
песму, а сада 2023. године Аца Лукас својим 
је извођењем за једну спортску кладионицу 
трећи пут оживео ту песму, односно други пут 
оживео, а трећи пут популаризовао – закључио 
је Велимировић.                 Маја МИЛАНОВИЋ

ВЕЧЕ ЕВЕРГРИНА У БЕЛОМ МАНАСТИРУ
СКУД „Јован Лазић” 

из Белог Манастира 
у сарадњи са Срп-

ским удружењем жена 
„Дукат” организовао је 
25. фебруара културно 
вече посвећено евер-
грин музици. Музика 
шездесетих, седамдесетих 
и осамдесетих година 
прошлог века, окаракте-
рисана као музика за 
сва времена, пробудила 
је лепа сећања свих 
који су се окупили у 
Сали беломанастирског 
Културног центра. Подсетили су се тако хитова 
уз које су се људи смејали, плакали, плесали 
и волели. 

У тој посебној и романтичној атмосфери 
у просторијама СКЦ Бели Манастир, певало 

се, плесало и присећало згода и незгода које 
су обележиле младост више генерација и све 
то уз топле чајеве, кафу, домаће кифлице и 
колаче које су чланице удружења саме при-
премиле.                                    Стана НЕМЕТ
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ЈОВАН ГЕОРГИЈЕВИЋ СРПСКИ ЛЕКАР, НАУЧНИК, СПОРТИСТА И ДОБРОТВОР (1)

СРПСКА ПОРОДИЦА ГЕОРГИЈЕВИЋ – ДВОВЕКОВНА 
ВЕРТИКАЛА ГРАЂАНСКОГ ЖИВОТА У ВИНКОВЦИМА
   Породица Георгевић или Георгијевић била је један од најугледнијих српских 
породица у Винковцима која је у граду на Босуту оставила неизбрисив траг у 
многим областима људског деловања и живота. У низу изузетних личности из те 
знамените породице трговаца и лекара име др Јована Георгијевића се издваја као 
посебно занимљиво.

Јован Георгијевић рођен је у Жупањи 1. 
јуна 1901. године од оца Петра и мајке 
Данице, рођ. Симоновић, али пре него 

што се упустимо у причу о њему било би 
занимљиво да мало завиримо у прошлост 
породице Георгијевић и сазнамо одакле она 
потиче те када и како је приспела у Винковце. 

Јованови преци доселили су у тај крај у 
време владавине аустријске царице Марије 
Терезије, из Шипског код Корче на тромеђи 
Грчке, Албаније и јужне Србије, данашње 
Северне Македоније. У Винковцима су 
Георгијевићи добијали концесије за набавку 
хране и сукна за војску те хране за стоку. 
Прича о овој породици започиње именом 
Ниће Георгијевића који је у Винковце донесен 
1756. године као једноипогодишње дете 
из већ поменутог Шипског. Аустријско 
држављанство добио је 1775. године као 
грчки трговац. Тада је имао 20 година. У 

црквеним књигама Српске православне цркве 
у Винковцима види се да се Нића потписивао 
као Георгиевић што је јасно упућивало на 
његово изворно презиме Георгијевић, а не 
на германску варијанту Георгевић, мада су 
и једна и друга варијанта биле идентичне 
са још изворнијим презименом Ђорђевић. 
У лето 1782. године, 15. августа, Нића је на 
лицитацији, на којој је био једини пријављени 
учесник, за 2000 форинти купио Сонтагову 
пивару.

Као војни лиферант Нића је крајишку 
војску снабдевао месом и житарицама често 
се одричући властитог профита јер му је 
борба против Османлија због којих је прогнан 
из своје постојбине била преча од свега. 
Истакао се у јуначким борбама против Турака 
ратујући код Брчког 1788. и 1789. године 
где је основао добровољачку чету коју је 
водио Коста Николић звани Харамбаша. 

Чета је била састављена углавном од Срба 
добровољаца из Босне, а Нића је за чету 
која је бројала имеђу 60 и 100 људи о свом 
трошку из Корушке набавио 100 пушака и 
200 пиштоља. Осим што је против Турака 
ратовао као непосредни учесник поменутих 
битака Нића је својим превозом бесплатно 
помагао у транспорту аустријске војске и 
коморе у Новом Саду. 

Као представник Српске црквене 
општине у Винковцима Нића Георгијевић 
учествовао је 1790. године на Српском сабору 
у Темишвару, који је у то време био седиште 
српског епископа, а касније и главни град 
Војводства Србије и Тамишког Баната у ком 
су Срби и много раније имали своју посебну 
општину са црквом и школом. Закључцима 
са Темишварског сабора Срби су тражили 
унутрашњу аутономију српског народа у 
Хабзбуршкој монархији, као и право да се 
стварају званичне друштвене класе, које су 
биле нужан предуслов за добијање статуса 
признате нације. 

Због заслуга за монархију 1791. године 
добио је племићку титулу, а једну од 
сведоџби о његовим заслугама потписао 
је лично карловачки митрополит Стефан 
Стратимировић. Своје потписе на документима 
оверавао је и својим личним печатом који 
је остао сачуван у првом инвентару Српске 
православне цркве основаном 1795. године. 
Нића је био ожењен Аном Хранић са којом је 
имао петоро деце, две ћерке Марију и Софију 
те тројицу синова, Николаја, Димитрија и 
Марка. Умро је у Винковцима 1796. године. 

Нићин син Марко (1783-1848) био је такође 
трговац у Винковцима. Био је тутор Српске 
црквене општине у Винковцима и члан војног 
суда за време Крајине. Са својом супругом 
Катарином (Ковачевић) имао је  шесторо 
деце, а његов најстарији син Никола рођен 
1811. био је пивар и трговац пијавицама које 
је узгајао за потребе болница и апотекарских 
установа широм Аустроугарске. У то време 
трговина пијавицама била је веома уносан 

Јован у наручју мајке Данице на фотографији са породицом Симоновић. Фотографија 
је снимљена у Сремској Каменици. У горњем реду су Јованови ујаци, а у доњем 
са мајчине десне стране седе Јованови бака и деда. (Фото: из књиге Душана Сп. 
Војводића "Знаменити Срби винковачког краја")
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посао. Дозволу за продају пијавица које је 
извозио све до Беча и Пеште Никола је добио 
на лицитацији 1850. године. Од 1850. до 1853. 
године као споредном делатношћу бавио се и 
производњом пива. Његова пивара налазила 
се уз десну обалу Босута на супротној страни 
од Ервенице у згради званој Абациа, која је 
срушена 1948. године, а заузимала је простор 
данашњег парка пред фабриком коже. Пивару 
је касније, 1860. године, наследио Јован 
(1836-1911), један од двојице Николиних 
синова. Јован је у Винковцима стекао велики 
углед па је неко време био чак и градски 
начелник. Други Николин син Стеван наследио 
је породичну кућу Георгијевића, барокну 
спратницу у строгом центру Винковаца.  

Јован Георгијевић оженио се са Софијом 
Миланковић, женом из угледне даљске 
породице, изродивши с њом 1865. године 
близанце Петра и Павла и тада Георгијевићи у 
својој породици добијају и првог универзитетски 
образованог члана. Будући да су били веома 
имућни могли су својој деци да приуште 
добре школе. Основну школу и гимназију 
Петар је завршио у Винковцима, а студије 
медицине у Грацу 1896. године. Две године 
по завршетку студија се као лекар запослио 
у Жупањи где је тринаест година лечио 
раднике фабрике танина, најстарије такве 
фабрике на Балкану подигнуте енглеским 
капиталом. Фабрика је запошљавала преко 
200 радника, а годишње је производила 1200 

вагона танина. Сем у Жупањи 
Петар је радио још у Винковцима, 
Брчком, и Славонској Пожеги. 
Као лекар Петар је био веома 
ангажован на подизању нивоа 
здравствене заштите у Жупањи, 
али и на општем културном 
плану. Обилазио је град и 
лоцирао места која су могла 
да буду узрок потенцијалне 
заразе, писмено је обавештавао 
градске власти о неуређеним 
сметлиштима, каналима или 
хигијенским чворовима у 
школама и енергично захтевао 
да се пропусти исправе и доведу 
у пристојно стање.

Још за време студија у Грацу 
Петар је био један од оснивача 
тамошњег Студентског ловачког 
друштва Грунрок. Ту је развио 
љубав према лову па је то био и 
један од разлога због којих су се 
његови студији отегли за пуних 
12 година. Своју склоност ка лову 
и спорту неговао је и по повратку 
у родни крај организујући разне 
спортске активности па је у 

Жупањи стекао велики углед. Пред Први 
светски рат Петар је био један од најимућнијих 
људи у целој Сремској жупанији. По својим 
пореским обавезама био је 
на 45. месту, а боље плаћен 
и више опорезован лекар 
од њега био је само Ђурица 
Живковић који се посебно 
истакао у борби против 
куге и лечењу заражених 
од те опаке болести. 

Пред Први светски рат 
у целој Европи производња 
танина нагло је опала па 
је и фабрика у Жупањи 
запала у неприлике. Добро 
процењујући новонасталу 
ситуацију Петар одлучује 
да напусти Жупању и 1911. 
године се враћа у родне 
Винковце. Енглески капитал 
се већ следеће године 
повукао и фабрика танина 
прешла је у власништво 
домаћих деоничара. 

Ратно време за Србе 
у Славонији и Хрватској 
било је веома тешко јер су 
се нашли на удару власти 
која их је сумњичила за 
подршку Србији са којом 
је Аустроугарска била 

у рату. Тако је и Петар 1915. године као 
талац интерниран у Славонску Пожегу. У 
Винковце се вратио 1917. године где је 
изабран за председника Српске црквене 
општине. Након рата отворио је приватну 
здравствену ординацију коју је 1927. године 
преузео његов син Јован Георгијевић. Петар 
се од тада повукао у миран породични живот 
све до своје смрти 1931. године.

И то је први део ове приче који нас је 
упознао са Јовановим прецима и њиховим 
доприносом Винковцима у којима су 
својим деловањем оставили неизбрисив 
траг одолевајући свим недаћама које су 
их као Србе пратиле од њиховог доласка 
у време царице Марије Терезије па све до 
краја Првог светског рата. Све те невоље 
Георгијевићи су издржали и превладали на 
један мудар и цивилизован начин постајући 
тако културна вертикала грађанског живота 
у граду на Босуту.

Славко БУБАЛО

Извори:
- Душан Сп. Војводић; „Знаменити Срби 

винковачког краја”, Градска библиотека Нови 
Сад, Нови Сад 2004. године.

- Матица српска; „Српски биографски 
речник”, Том 2 В-Г, Нови Сад 2006.

- Томо Шалић; „Винковачки лексикон”, 
Винковци 2007. 

Портрет Маркоа Георгијевића (1783-1848) винковачког 
трговца, дело сликара Петра Чортановића. Фото: 
из књиге Душана Сп. Војводића "Знаменити Срби 
винковачког краја"

Јованов отац лекар Петар Георгијевић (1865-1931) први је 
у породици стекао универзитетско образовање. Фото: из 
књиге Душана Сп. Војводића "Знаменити Срби винковачког 
краја"
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У ВУКОВАРУ ЈЕ У 91. ГОДИНИ УМРЛА ЗЛАТИЦА МИШКИЋ, ДУГОГОДИШЊА ПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА "ВУКОВАР 
НОВИ" И ДРУШТВЕНА АКТИВИСТКИЊА

ЗЛАТИЦА МИШКИЋ (1933-2023)
У Вуковару је 5. марта преминула 

дугогодишња председница Удружења 
пензионера „Вуковар нови“ Златица 

Злата Мишкић. 
Златица Мишкић рођена је 19. јануара 

1933. године, од оца Николе Влајковића из 
Острова и мајке Спасе Сремац из Борова. 
Други светски рат дочекала је са својом 
породицом у Вуковару, а након рата, 
са непуних 15 година прикључила се 
збрињавању рањеника у вуковарској 
болници. Свој пут наставила је и у радним 
акцијама које су потом уследиле, најпре 
на изградњи пруге Брчко – Бановићи, 
а потом и на многим другим радним 
акцијама широм тадашње Југославије. 

У каснијем периоду, тета Злата 
како су је сви звали, определила се за 
рад у социјалној заштити, а средином 
педесетих година прошлог века засновала 
је и породицу. Такође, била је на челу 
општинске организације Црвеног крста, 
председница конференције за друштвену 
активност жена, одборник у Скупштини 
општине Вуковар и члан одбора ССРН-а 
у граду и месној заједници. 

За свој друштвени рад тета Злата је 
добитник и бројних признања као што 
су Одликовање за хумани и волонтерски 
рад у Црвеном крсту Хрватске које јој 
је доделио 1970. године Црвени крст 
Југославије. Затим је уследило Одликовање 
„Ката Пејновић“ за рад на омасовљењу 
жена у друштвеним организацијама и за 
друштвено-хуманитарни рад. Поводом 
50 година волонтерског и хуманитарног 
рада 2014. године додељена јој је златна 
значка и повеља Црвеног крста Хрватске. 
Три године касније добила је повељу Већа 
српске националне мањине Вуковарско-
сремске жупаније као и захвалницу 
Удружења антифашистичких бораца и 
антифашиста града Вуковара. 

Више од 20 година водила је Удружење 
пензионера „Вуковар нови“ са којим је 
проводила бројне акције и активности 
на територији Вуковара, успостављала 

контакте и сарадњу са другим сличним 
организацијама у окружењу као и у 
земљама региона. 

- Сваке године имамо наш пројекат 
према граду Вуковару у коме су уцртане 
све активности. То су наша здравствена 
предавања, песничке вечери, дружења 
и путовања, социјални рад по питању 
обиласка свих социјално угрожених, 
старих и немоћних, свих оних који су 
смештени у домовима, те удомитељским 
породицама. Водимо бригу о свим старим 
људима и то наше удружење ради двадесет 
година. Дружимо се и најважније нам је 
да радимо, а хуманост и људскост су на 
првом месту – изјавила је пре две године, 
након једне акције у време епидемије 
вируса корона.

Неуморна тета Злата Мишкић често 

је истицала да се институционално мало 
води брига о старима, немоћнима и од 
друштва често заборављенима. Зато 
је обилазила своје чланове у време 
празника, разговарала са њима и пружала 
им потребну наду и утеху иако и сама 
без службених просторија и адекватних 
услова за рад, што је често истицала 
у нади да ће јој неко некада испунити 
дато обећање.

Удружење „Вуковар нови“ на њеном 
одласку броји готово 400 чланова, од 
којих се око 120 налази по домовима, 
што државним, што приватним, а 60 их 
је социјално угрожено.

Тета Злата је и сама своје последње 
дане провела у старачком дому, где је 
и преминула.

Срђан СЕКУЛИЋ
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (23)

Јован Јанићијевић Бурдуш (1932-1992)

Јован Јанићијевић Бурдуш рођен је 18. 
маја 1932. године у месту Маскаре, код 
Варварина. Глуму је дипломирао на Академији 

за позоришну уметност у Београду, а од 1953. 
године почиње да игра у Београдском драмском 
позоришту. Глумом је почео да се бави игром 
случаја. Наиме, Јован је до тада живео животом 
сељака, радио је на вршалици где се, како је 
сам говорио, нагутао толико прашине да му је 
то било доста до краја живота. Једне вечери 
када се вратио са посла на вршалици видео 
је своју сестру Љубицу и њеног бившег мужа 
глумца Милана Поповића, са неком девојком 
која је била ћерка једног од професора на 
Позоришној академији. Био је фасциниран њеном 
рецитацијом коју је спремала за пријемни и 
тада му је сестра предложила да и он проба. 
Иако му глума до тада није падала на памет 
одлучио је да ипак проба. Сестра је написала 
писмо својој другарици Мири Ступици која 
га је због заузетости проследила свом брату 
Бори Тодоровићу који је тада био на другој 
години академије. Тодоровић му је дао да 
припреми рецитацију „Хајмарово срце”. Поред 
те рецитације припремио је и монолог из 
Ђоковићеве „Раскрснице”.

На аудицији је било 365 кандидата, а од 
тог броја примљено је само 22 међу којима је 
био и Јован. На аудицији је био и његов каснији 
професор Томислав Танхофер који му је након 
што је завршио пријемни пришао и пољубио га. 
После друге године студија ангажован је као 
стални хонорарни члан Београдског драмског 
позоришта. Увређен због мале плате позориште 
је напустио 1959. године и отишао у војску. У 
Билећи, у школи резервних официра, било је 
и много глумаца и одмах су направили групу. 
По повратку из војске није хтео назад у театар 
него је заиграо у филмовима Потрага, Те ноћи, 
Суботом увече, Док још није касно и Дубровски 

те већ 1960. године стекао звање филмског 
уметника. 

Са улогом у филму Степа Алберта Латуаде 
конкурисао је на Интернационалном фестивалу 
у Берлину за главну награду, али лауреат није 
постао због правила да глумци који су у филму 
надсинхронизаовани, због страног језика, не могу 
бити награђени. Остварио је низ вансеријских 
улога у бројним филмовима које је снимио, 
а велику популарност стекао је улогама у ТВ 
серијама Грађани села Луга и Музиканти у 
којој је глумио ромског музичара Бурдуша по 
коме је касније добио и надимак. Серија је 
била толико популарна да су за време њеног 
емитовања улице биле празне, а Јанићијевићев 
Бурдуш је био толики хит, да је чак добио и 
своју врсту вињака. За Бурдуш вињак хонорар 

који је добио био је „ситроен” и то популарна 
„ајкула”.

У јеку велике популарности у Југославији, 
обратио му се извесни Душан Протић који се 
представљао као успешан продуцент, а на западу 
је „био познат” под именом Дени Маршал. Он га 
је позвао у Лос Анђелес, са обећањем да ће од 
њега направити велику светску звезду. Бурдуш 
је са супругом отишао у Америку, али недуго 
потом схватио је да Маршал није особа на коју 
може да се ослони, односно да у Холивуду као 
и у целом свету влада криза. Обећано му је чак 
и да ће глумити главну улогу у филму Кум, али 
Бурдуш коначно схвата да га Маршал вара и 
враћа се за Југославију.

Након неуспешне авантуре у Америци 
доживео је саобраћајну несрећу са тројицом 
пријатеља и то у цитроену који је добио као 
хонорар. Покушавајући да избегне камион 
који је ишао из супротног правца, снажно је 
ударио у бандеру. Један од путника испао је из 
аутомобила и остао на месту мртав, а Јован је 
зарадио годину дана затвора у Забели. Након 
изласка из затвора, није се вратио на старе 
стазе славе. У већим продукцијама глумио 
је мање улоге, а више простора је добио у 
комерцијалним и естрадним пројектима. 

Женио се два пута. Први пут, са Анђелком 
Смиљанов, са којом је имао сина Андрију. Ксенију 
је добио у другом браку са супругом Живком. 
Није доживео рођење свих својих унука. За 
живота дочекао је Николу, Јелену и Андријану, 
а касније је добио и Марка, Сању, Јована и 
Сару. Његова ћерка Ксенија је такође глумица. 

Јобан Јанићијевић Бурдуш преминуо је у 
Београду 26. фебруара 1992. а последња улога 
коју је одиграо била је у филму Велика фрка. 
Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на 
Новом београдском гробљу.
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Следећи 315. број Извора излази у среду 22. марта 2023.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 17. марта на РТРС плус у 16:30,

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

ОДБОР ЗА ПРИЗНАЊА ЗВО-a ПОЗИВА:

1. грађане (група од најмање 3 лица), 
2. правнa лица,
3. чланове Скупштине ЗВО-а  
да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а за 2023. годину.

1. За ПЛАКЕТУ ЗВО
Плакета ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног 

јачања српске етничке заједнице.
Плакета ЗВО биће додељена за изузетна достигнућа у области:
• науке, образовања, културе и спорта
• друштвеног развоја
• економског напретка

Плакета ЗВО може бити додељена за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.
Плакета ЗВО може бити додељена појединцу или правном лицу који живи или делује на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике 

Србије и српске дијаспоре.

2. За ПОВЕЉУ ЗВО
Повеља ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за допринос очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске 

етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина Вуковар.
Повеља ЗВО биће додељена за посебан допринос и развој у области:
• економије-привреде
• образовања, културе и спорта
• за свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору деловања ЗВО-а.

Повеља ЗВО може бити додељена појединцу или правном лицу који живи и делује на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, 
Републике Србије и српске дијаспоре. 

Предлози за признања ЗВО-а треба да садрже:
- биографију кандидата с детаљним образложењем заслуга и разлога због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
- податке о статусу правног лица, области деловања те образложење постигнутих резултата због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
- врсту признања за које се предлаже појединац или правно лице,
- документацију која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике и јавне оцене струке, такмичарски резултати 

и слично. 

Признања ће бити додељена на свечаности поводом Дана Заједничког већа општина Вуковар.

Предлози се могу подносити до 29. марта 2023. године на мејл sekretar@zvo.hr, личним доласком у ЗВО или поштанским путем на адресу:

 Заједничко веће општина Вуковар
 Е. Кватерника 1 
 32000 Вуковар

са назнаком „За доделу признања ЗВО“

У складу с одредбама Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у вези с обрадом 
личних података и слободног кретања таквих података, сви документи достављени на Јавни позив за подношење предлога за признања ЗВО 
послани су слободном вољом кандидата/ткиња те се сматра да је кандидат /ткиња дао приволу за обраду свих података, а који ће се обрађивати 
искључиво у сврху провођења поступка Јавног позива.

У Вуковару, 8.3.2023. године
Председница Одборa за признања ЗВО

Милица Стојановић, проф.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПРИЗНАЊА ЗВО-а ЗА 2023. ГОДИНУ


