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Упркос пандемији – теми која је неминовно по-

стала незаобилазна и која траје већ годину дана, 

часопис „Суза” успио је да одржи у животу једну 

другу, мање популарну, али за нас изузетно важну 

тему – његовање културе сјећања, чак и у овако те -

шким и за све нас крајње неуобичајеним условима.  

Оно што је дефинитивно оби љежило мјесеце 

који су за нама, јесте најприје одлазак драгих љу-

ди, пријатеља, сапатника без којих ово Удружење 

не би постојало и којих ћемо се увек сјећати, исто 

као и њихових најмилијих. Даринка, Владимир, 

Стеван, Чедомир, тешко је било писати о тако ве-

ликом губитку за нас који смо их знали и вољели и 

са којима смо исту борбу водили. За кратко ври је -

ме изгубили смо неке од нај важ нијих људи нашег 

удружења, а то никада није лако, тек ће вријеме 

које долази показати и колико.  

Захваљујући пројектима које смо реализовали 

уз одлагања, под маскама и уз неминовне измјене, 

настојали смо да питање несталих, колико је било 

могуће, учинимо присутном. Тема броја се тако, 

као и много пута до сада, наметнула сама. Про -

јекти које смо припремали и реализовали вођени 

су управо идејом очувања сјећања на нестале и 

страдале, и у теми смо покушали да обрадимо све 

активности у вези с тим. Писали смо о успјешно 

одржаном Окру глом столу „Двадесет пет година 

од заврштка рата у Хрватској – свијест о нестали-

ма код миленијумске генерације”.  

У прошлом броју је најављена, а сада коначно 

можемо да кажемо да је при крају, реализација на-

шег највећег подухвата до сада, Спомен-собе која 

ће бити посвјећена свима онима који се и даље 

воде као нестали, али и онима који су у међувре-

мену идентификовани и достојно сахрањени. Упр-

кос томе што отварање Спомен собе због мјера 

неће бити реализовано онако како је првобитно 

замишљено, најважније је да буде испуњена ми-

сија његовања културе сјећања.  

 

Сјећања говоре 

Разговарали смо и са фото-репортером Зора-

ном Јовановићем – Мачком који је најзаслужнији 

за фотографије великих формата, које смо изло-

жили у нашој соби сјећања. Говорио је о свом уз-

будљивом ратном искуству и љубави према фото-

графији која је обиљежила његов живот. Захваљу -

јући тој љубави и његовом оштром оку ми данас 

имамо непроцјењиво документарно благо које је 

Зоран увијек спреман да дијели са нашим Удруже-

њем.  

У складу са његовањем културе сјећања, пи-

шемо и о редовним годишњим парастосима које 

непрекидно одржавамо свих ових година, па тако 

и у ово „пандемисјко” вријеме. Наша основна ми-

сија: проналажење несталих, нажалост није имала 

у претходном периоду резултате иза којих бисмо 

могли да станемо уздигнуте главе. Идентифика-

ције, ексхумације, па чак и састанци који су раније 

бар могли да изњедре неке договоре, сведени су 

на минимум, а исто тако и текстови на ту увијек 

болну тему. 

И овог пута посебну пажњу посветили смо јед-

ној од најважнијих рубрика – „Судбине”. Како је 

човјек увијек у средишту, што је у интервјуу рекао и 

наш Зоран Јовановић – Мачак, жељели смо овог 

пута да аутентичне приче страдалника из Крајине 

испричамо управо њиховим, исто тако аутентич-

ним говором. У току редактуре текстова, схватили 

смо да су искрене ријечи изговорене од стране  

самих страдалника, управо највеће богатство њи-

хових свједоченстава. Одустали смо од било как-

вих измјена, „дотјеривања”, скраћивања или тобож 

обо   гаћивања ријечи које изговарају ови живи 

свједоци страдања. Нека буде онако како њихова 

болна сјећања причају. Зато овај број посвећујемо 

њима: Мари, Мирјани, Ангелини, Ђорђу, нашим 

људима, јер су управо они вјечна тема наших пи-

сања. Човјек је ипак мјера свих ствари, зар не. 

Jована Марић 

ЧОВЈЕК КАО МЈЕРА СВИХ СТВАРИ
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Захваљујући Међународној 

комисији за нестала лица- 

ИЦМП уз подршку ЕУ и Про -

јекту „Незаборав за жртве 

 де веде  сетих” у коме је једна 

од активности и овај, 57. број 

часописа „Суза”, којег смо с 

напором припремали у ово 

„Ковид НЕвријеме”. 

Све је теже наћи инспира -

цију за „занимљив” садржај на 

наше теме у времену кад се 

људи разбољевају и умиру од 

вируса Ковид 19, а са друге 

стране и даље пате и живе у 

вре мену кад су доживјели 

стра    дања своје породице. 

Поготово чланови породица 

који нису сахранили посмртне 

остатке свог несталог члана, 

њихов живот прожима болна 

неизвјесност, ишчекивање и 

немир који предуго траје.  

Како им објаснити: 

– Да се по питању иденти фи -

кација не дешава ништа мје -

сецима.  

– Да је последњи сусрет ко ми -

с ија за нестала лица двију 

држа ва био 23. окто бра 2020. 

године у Београду.  

– Да се у том једва дочеканом 

сусрету опет само говорило 

шта је значајно за породице 

(да се убрза процес, да по -

штују људска права, да се 

по бољшају добросуседски 

односи, да ће се опет саста -

ти за мјесец дана и друго).  

Прође опет пола године од 

тада, конкретног помака нема, 

породицама је доста обећања 

и говора о ономе што би тре -

бало и морало. Њима, послије 

три деценије, једино значи 

конкретан резултат, а то је да 

се наставе идентификације у 

континуитету. Ако и једна по -

ро дица нађе мир и сахрани 

по смртне остатке велики је 

успјех, без обзира на нацио -

налну припадност. 

Иза нас је веома тужан и 

тежак период. Крај 2020. годи -

не обиљежен је са огромном 

тугом. Остали смо без много 

драгих људи. Поменућу само 

неке: Изгубили смо оснивача 

Удру жења и дугогодишњиг 

предсједника, Чедомира Ма -

ри ћа, чаланове Надзорног 

одбора Удружења, Стевана 

Борјана и Владимира Хајдина. 

Дуги низ година они су били 

врло активни чланови, од са -

мог оснивања Удружења, дав -

не 1996. године.  

Пандемија  вируса не је ња -

ва ево већ више од годину да -

на. Удружењу су отежани 

усло  ви рада због забрана ве -

ћих окупљања, болести чла -

но  в а и сл. Управни одбор 

удру    жења који традицио нал -

но, крајем сваког мјесеца, ана -

лизира рад Удружења, у овом 

периоду трајања епиде мије 

морао је да мијења начин свог 

рада па се већина са ста нака 

одржавала телефонски и он -

лајн, што је свакако за нас ма -

ње ефикасно од уобичај е ног 

начина рада. Али и у та квим 

околностима успјевамо реали -

зо вати редовне и про јектне 

активности.  

– Поштујући  препоручене мје -

ре заштите од вируса, успје -

ли смо крајем октобра 2020. 

године одржати округли сто 

на тему „Двадесет пет го ди -

на од завршетка рата у 

Хрватској – свијест о неста -

лима код миле нијумске ге не -

рације”. Занима ло нас је ка ко 

млади људи који нису би ли 

ни рођени, када су за вршени 

ратови деведе се тих, гледају 

на ту пробле ма тику, да ли 

имају свијест о пи  тањима 

које све ове годи не му че 

породице несталих? Ода  бир 

учесника је био одли  чан, 

успели су за инте ре совати 

младе који не знају довољно 

ТЕЖАК ПЕРИОД ЗА УДРУЖЕЊЕ

ДРАГАНА ЂУКИЋ, предсједница удружења „Суза”
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о теми, али нису иму ни и није 

да не желе зна ти и по моћи, 

ако могу.  

– Учествовали смо у обиљe -

жавању Дана људских права 

10. децембра у акцији садње 

100 стабала, у знак сјећања на 

нестала лица страдала у рато -

вима деведесетих, на Но вом 

Београду, уз обалу ријеке Са -

ве, у организацији Међуна род -

ног комитета Црве     ног крста и 

Коорди нације српских удру же -

ња по родица несталих лица 

чија смо активна чланица. 

– Пратили смо онлајн са ста нак  

Групе за нестала лица (ГНЛ), у 

оквиру Берлинског проце са, 

16. децембра, у орга ни зац ији 

Међународне коми сије за 

нестала лица (МKНЛ) и Ми -

нистарства спољ  них по сло  ва 

Уједи ње ног Kраљев ства. На 

састан ку је пред стављен дру -

ги Извештај о спроведеним 

активностима у складу са од -

ред бама Оквир ног плана и 

оствареном на прет ку. По ро ди -

це је пред став љала пред став -

ница Ре гио налне коорди на ци -

је удру ж ења по ро дица неста -

лих ли ца, Семи на Алекић.  

(Више о догађајима на стра   -
 ни цама часописа). 

 

И ова година је почела уоби -

чајено. 

Организовали смо пара стос 

за убијене Србе у Равним Ко -

тарима и Малом Алану, (акци ја 

хрватске војске „Ма сле ница 

93”). Удружењу, по ред Цркве 

Све тог Марка, по дршку око 

орга низовања свих парастоса 

пружа Међуна род ни комитет 

Црвеног крста. 

У просторијама Удружења 

крајем марта Спомен соба за 

страдале у ратовима деведе -

сетих биће доступна посјетио -

цима у одређеним терминима. 

Остајемо отворени за све до -

пуне и евентуалне сугестије, 

како би што вјеродостојније јав -

ности приказали жртве рата и 

борбу породица за остварење 

основних људских права, а све 

у циљу да се никад више не 

понови ни једном народу. 

Надамо се да ће се живот у 

скорије вријеме вратити у нор -

ма лу, па и наш рад бити ефи ка -

снији и на већу корист поро -

дицма несталих и погинулих.  

 

У Цркви Светог Марка у Бео -

граду 22. Јануара, 2021. године 

служен је парастос Србима уби -

јеним прије 28 година у зло чи на -

чкој акцији припадника хрватске 

војске под називом „Масленица” 

на подручју Равних Kотара и 

Малог Алана на Веле биту, који 

су тада били под заштитом УН. 

Парастос је служило све -

штен  ство Цркве Светог Марка, а 

чланови породица и пријатељи 

страдалих као и представници 

Удружења породица погинулих 

и несталих лица „Суза” су при -

служили свијеће. 

Представник Удружење Дра -

га на Ђукић рекла је Срни да су 

сјећања на тај немили догађај 

још свјежа и да је породицама 

најтеже. 

ДРАГАНА ЂУКИЋ, предсједница удружења „Суза”

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА СРБЕ УБИЈЕНЕ 

У АКЦИЈИ „МАСЛЕНИЦА 93”

АКТИВНОСТИ
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– Оно што је тешко и данас 

је сте да нема саосјећања са су -

протне стране, не говори се про -

сто о том злочину и не ви димо 

да је нешто другачије и након 28 

година – каже она. 

Ђукићева је напоменула да 

су ти људи убијени само зато 

што су били Срби, и подсјетила 

да се тај догађај десио пред очи -

ма Унпрофора. 

– Из међународне заједнице 

се не оглашавају, емпатије нема 

и цијела ситуација је полити-зо -

вана – рекла је она. 

Операција хрватске војске 

„Масленица 93” изведена је 22. 

јануара 1993. године на подручје 

које је било у саставу тадашње 

Републике Српске Kрајине и под 

заштитом УН. У акцији хрватске 

војске, по раније објављеним 

подацима убијено је 348 војника 

и цивила, међу којима 35 жена и 

троје дјеце. Највише су страда -

ла три српска села Ислам Грчки, 

Kашић и Смоковић, а као мјешо -

вита села Мурвица, Црно, Зе му -

ник Горњи, Пољица и Ислам Ла -

тински. 

Потомци настрадалих и пре -

живјеле породице протјеране са 

својих огњишта, данас су расуте 

по цјелом свјету. 

Нико од планера и изврш и -

ла ца овог злочина није оптужен, 

ни процесуиран 

 

Извор: „СРНА” 
 

Дана 23. листопада, у Бео -

гра ду је одржан нови састанак 

Повјеренства за заточене и не -

 ста ле Владе Републике Хрват -

ске и Kомисије за нестале Вла де 

Србије. Двије комисије догово -

риле су локације које треба 

претражити како би се про нашли 

посмртни остаци не сталих осо -

ба које двије земље још потра -

жују. У Србији је ријеч о лока -

цијама код Сремских Kарловаца 

и Богојева, као и гробних мјеста 

уз Дунав од Сме дерева до Ђер -

дапа. Хрват ска ће претражити 

книнско гро бље те гробнице у 

које су са храњена тијела про -

нађена на кон Бљеска и Олује. У 

четврт стољећа, ко ли  ко је про -

шло од краја рата, дви је су зем -

ље мо гле одавно про  наћи много 

више несталих, међутим недо с -

тајало је полити чке воље. Веран 

Ма тић, специјални изасланик 

АКТИВНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ – други пишу

ПУТ ДО НЕСТАЛИХ 

 

 

Kомисије за нестале Хрват ске и Србије поновно су се са стале након годину и пол дана, 

договоривши поједине локације за претраживање, али и размје ну приједлога о повећању ефи -

ка сности. ‘Важно је да свакога ме  сеца постоје заједничке актив  ности. Предложио сам да се 

направе заједнички специј али зовани тимови’, каже Веран Матић, изасланик предсједника 

Србије за питање несталих
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пред   с једника Србије Алексан -

дра Вучића за рјешавање пи -

тања несталих, сматра како је 

сада ипак другачија ситуација. 

Не губим наду јер је процес 

ексхумација и идентифика -

ција посмртних остатака жрта   -

ва на подручју обје државе, уз 

нешто полити чке воље, мо гу -

ће убрзати – исти че водит е -
љица Доцументе Весна Тер -
шелич 

– У Хрватској имамо реше -

ност да се поставе темељи то -

леранције када је реч о гледању 

на збивања из ратне прошлос -

ти. Заједничке комеморације 

пред стављају наду да је могуће 

стварати услове да се уради 

више на плану разоткривања 

судбине несталих. Kроз 30 дана 

Повјеренство и Kомисија ра з ме -

н иће предлоге око тога како би 

требало да изгледају нова пра -

вила и процедуре како би се 

постигла већа ефикасност у 

потрагама. После тога ће усле -

дити усаглашавање. Желим да 

верујем да ће се ти процеси 

мак симално убрзати и да ће се 

паралелно са тим радити интен -

зивније на потрагама – каже 

Матић за Новости. 

Иначе, претходни састанак 

По вјеренства и Kомисије одр -

жан је прије скоро годину и пол, 

29. свибња 2019. у Вуковару. 

Тједан дана прије актуалног са -

станка о несталима су у Пе тро -

варадину разговарали и хрват -

ски министар вањских по слова 

Горан Грлић Радман и сам Ву -

чић. Није ово нипошто први пут 

да политичари, наво дно, ово пи -

тање приоритизирају на нај ви -

шем нивоу. И након Ву чићевог 

посјета Загребу 2018. и разго во -

ра с Kолиндом Грабар-Kитаро -

вић као најважнија тема споми -

њало се питање неста лих. Но 

двије државе идентичну причу 

изговарају још од рата, а ства -

ран напредак је мален. 

– Волела бих да верујем да 

овај последњи састанак може 

довести до конкретног помака. 

Међутим, ако знамо шта се све 

дешавало претходних година, 

чини ми се да је то само још је -

дан јефтини политички трик ели -

та једне и друге државе како би 

се додвориле грађанима, док 

они којих се ово питање нај ви ше 

тиче, а то су породице не ста лих, 

и даље остају ускра ће ни за то 

где се налазе посмртни остаци 

њихових најближих. Ра ди се о 

политичким калкулаци јама. Ни -

шта ни једну ни другу државу не 

спречава да раде на потрази за 

несталима, али упор но одбијају 

да се тиме баве – каже Ивана 

Жанић из бео град ског Фонда за 

хуманитарно право. 

И Хрватска и Србија имају 

разлога да саботирају потрагу. 

За Загреб је незгодна чињеница 

да су побијене стотине српских 

цивила, а идентификација њи -

хо вих тијела макар би тео рет -

ски требала повући и питање 

истраге и кажњавања одговор -

них. Србија настоји прикрити 

сво ју стварну улогу у рату: слу -

жбени став је да у рату у 

Хрватској није ни суђеловала, а 

ако је злочина и било, чиниле су 

их паравојне јединице, а не 

војска под контролом Београда. 

Што се броја и националности 

несталих тиче, Хрватска тражи 

укупно 1869 грађана – ријеч је о 

1482 особе непознате судбине, 

као и 411 смртно страдалих за 

које није познато мјесто укопа. 

Вјеројатно је на том попису при -

ближно 40 посто Срба. Прет -

ходни предсједник хрватског 

Повјеренства Иван Грујић је 

2015., говорећи о тада актуалној 

бројци од 1600 особа, рекао да 

се ради о 930 Хрвата и 670 

Срба. С друге стране, Kомисија 

за нестала лица Владе Репу -

бли ке Србије у сурадњи са срп -

ским невладиним организа циј а -

ма има списак од 1714 несталих 

Срба с подручја Хрватске. 

 

25 година се дају изјаве да 

се сарадња појачава и учвр ш -

ћују односи. А шта то нама по -

родицама значи? По родице 

те напоре не виде јер резул -

тата нема – каже Драгана Ђу -

кић из београд ског удружења 

породица несталих „Суза” 

Послије задњег састанка, 

предсједник србијанске Kоми си -

је Вељко Одаловић изјавио је 

да ће ‘у наредном периоду при -

АКТУЕЛНОСТИ – други пишу
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ор итет бити теренски рад’ и до -

дао да су од Хрватске затра жи -

ли да поновно провјери ин фор -

мације око бјеловарске и кар ло -

вачке касарне и сплитске Лоре. 

Потврдио је и да ће се наста -

вити претрага архива везано за 

информације које тражи Хрват -

ска. Предсједник хрват ског По -

 вјеренства Стјепан Сучић, на -

име, истиче да је Загребу при о -

ри тет отварање скривених 

архи ва сигурно-обавјештајног 

сустава бивше ЈНА у којима би 

могли бити подаци о премје -

штању масовних гробница на 

подручју Хрватске. ‘Тражимо и 

повратак заплијењене докумен -

тације медицинског центра из 

Вуковара, као и отварање архи -

ва и докумената који се вежу за 

асанацију на том подручју’, изја -

вио је Сучић медијима. Иначе, 

према интернетској страници 

Министарства бранитеља, у 

Хрватској су недавно вршена 

истра живања у Личко-сењској 

жупанији. На попису несталих је 

136 особа из те жупаније. Но ни 

на једној од пет локација на 

којима се искапало нису прона -

ђени људски остаци. Прије тога 

радило се у Вуковарско-сри -

јемс кој жупанији, из које је не -

ста ло 526 страдалих. У ли сто -

паду су започета и истра жи ва -

ња нерегистрираних гробница у 

Сисачко-мословачкој жупанији 

– 480 особа нестало је с тог 

подручја. 

Драгана Ђукић из београд -

ског удружења породица неста -

лих „Суза” нема великих оче ки -

вања од посљедњег састанка. 

– 25 година се дају изјаве да 

се сарадња појачава и учврш -

ћују односи. А шта то нама по-

родицама значи? Доста нам је 

таквих изјава. Породице те на -

по ре не виде јер резултата 

нема. Kако да мајци која је на 

самрти кажем „они су се са  ста -

ли и учврстили односе”? Има 

ситуација да су оба родитеља 

несталог лица умрла, па тело 

сахрањује даљња родбина која 

је након 30 година заборавила 

да је тај рођак постојао – каже 

Ђукић за Новости. 

Из Сузе тврде како се тре -

нутно у Хрватској обавља битно 

мање идентификација но у 

вријеме док је на челу Управе 

за заточене и нестале био Гру -

јић, који је смијењен 2016. након 

што је тај посао обављао два 

десетљећа. У Грујићево ври је -

ме се, истиче Ђукић, про сјечно 

идентифицирало 50 до 60 не -

ста лих грађана српске на цио -

налности. Према Сузиним пода -

цима, током 2016. иденти фиц и -

рано је 38 несталих, 2017. свега 

14, 2018. било их је 30, а током 

2019. идентифицирано је уку -

пно 42 несталих Срба. У акту ал -

ној 2020., према Сузиним пода -

цима, није идентифици ра на ни -

једна српска жртва. 

– Прича се како се превише 

иден тифицирају Срби, а према -

ло Хрвати. Па се онда стопира 

решавање несталих из 1995. 

зато што се не решава 1991. Чи -

тав процес је политизован – а 

ми нисмо имали проблем да 

већ 1996. седнемо за стол с 

хрватским удругама и схватимо 

да сви имамо исту тугу – на -

ставља Ђукић. 

Новости су већ писале о то -

ме да се обитељи српских 

жртава кажњавају неидентифи -

ци рањем несталих, иако се ве -

ћи ном зна гђе се налазе по -

смрт ни остаци из 1995. То се 

оправдава тиме што одговорни 

за злочине над Хрватима у 

првим годинама рата не желе 

одати гђе су њихови посмртни 

остаци. 

– Свакако да је на спорост у 

трагању утјецао недостатак 

политичке воље. Из недавног 

договора о локацијама врло је 

очито да се у трагању очекивао 

реципроцитет, па је тешко п о -

вје    ровати да обје стране трети -

рају трагање за посмртним 

остац има искључиво као хума -

ни тарно питање. Да га виде та -

ко, одавно би истражиле позна -

те локације. На спорост трага -

ња утјече више фактора, од 

логистичких, попут доне дав но 

ограничених капацитета Управе 

за заточене и нестале, до нела -

годе због поступака за ратне 

злочине и с њима пове зане за -

вјере шутње о почини тељима 

злочина и локацијама укопа 

посмртних остатака – каже за 

Новости водитељица Доцу мен -

те Весна Тершелич. 

Додаје како су проблем била 

очекивања да је могуће по ђе -

днак  ом брзином проналазити 

АКТУЕЛНОСТИ – други пишу
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АКТУЕЛНОСТИ – други пишу

посмртне остатке страдалих на 

обје стране рата. 

– То је нереалистично и кон -

трапродуктивно. Објективни је 

иза зов да има мање инфор ма -

ција о страдалима 1991./92., ве -

ћи ном Хрвата, јер су тијела за -

капана на тајним мјестима, на 

окупираном подручју које је до 

1998. било практички недоступ -

но не само истражним институ -

циј ама већ и организацијама за 

људска права. За разлику од 

тога, тијела смртно страдалих 

1995. у тијеку и након операција 

Бљесак и Олуја, већином Срба, 

често су сахрањивана на до -

ступним и познатим локацијама, 

попут гробља – додаје Терше -

лич. 

Истакнула је да је договор 

око конкретних локација за ка -

шњели, али ипак добар корак у 

правом смјеру. 

– Наглашавам да је на обје 

стране, у Србији и у Хрватској, 

ријеч о локацијама које су дуго 

познате. Не губим наду јер је 

про цес ексхумација и иденти -

фикација посмртних остатака 

жртава на подручју обје државе, 

уз нешто политичке воље, мо гу -

ће убрзати. Важно је и што ра -

сте домаћи и међународни при -

тисак, посебно кроз Берлински 

процес и присуство међународ -

них проматрача на састанку – 

закључује Тершелич. 

Веран Матић истиче како је 

очигледно да се процес мора 

деполитизирати, као и да се мо -

ра мијењати модел досада -

шњег начина рада. 

– Политичке воље нема на 

на чин који би довео до резул та -

та. Пуно више је има на вер бал -

ном нивоу. Мислим да је важно 

успоставити процес тако да сва -

кога месеца постоје заједничке 

активности. Пред ло ж ио сам ви -

ше пута да се на праве зајед ни -

чки специјали зо ва ни тимови. 

Вуко вар је посе бна целина која 

је доминантно везана уз 1991. 

Волео бих да видим заједнички 

тим који би се састојао од људи 

који најбоље познају збивања 

на том про сто р у у то време, 

укључујући, по ред представник -

а институција, и невладин сек -

тор, удруге које су се доказале у 

истраживању рат них збивања. 

И од имена до имена еви ден -

тирати све по датке које посе -

дују обе стране, додатно са 

свим међународним актерима 

из тог доба који су били при су -

тни на терену. Са претрагом 

свих архива, за што је потребно 

да се скину ознаке тајности са 

документа свих ко јих су уче -

ство вали у ратним збивањима – 

објашњава Матић. 

Потребно је, додаје Матић, 

да Србија да сву документацију 

везану уз вуковарску болницу, 

асанације терена и сељење 

гробница, као и да се омогући 

приступ особама које су се 

бавиле асанацијом и обавјеш -

тајним радом. Такођер је важно 

да се уступљени документи ко -

ристе само у сврху потраге за 

несталима и да се не злоупо -

требљава за друге циљеве. 

Споразум на основи којег 

Повјеренство и Kомисија раде 

потјече још из 1996. 

– Верујем да би се могао 

битније унапредити да буде 

много ефикаснији. Али и за то је 

потребна политичка воља. 

Протоком времена све је тежи 

процес потрага. Умиру сведоци, 

они који би могли дати корисне 

информације. Због тога мислим 

да би било важно убрзати по -

тра ге, укључити већи број акте -

ра и заједнички радити – на по -

миње Матић. 

Наводи и примјер како несу -

радња тужитељстава отежава 

идентификацију несталих: Хрва -

т  а из Вуковара М. Р.-а 1991. је 

одвео сусјед, наводно на саслу -

шање у Негославце. Ту му се гу -

би сваки траг. Споме ну ти сусјед 

данас живи у Србији, а иако 

против њега у Хрватској постоји 

свједочење да је сило вао жену 

која би и данас свједо чила, 

никада није саслушан. 
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– Верујем да би се отвара -

њем овог случаја могло доћи и 

до корисних информација о 

томе шта се догодило с М. Р.-ом 

који се водио као нестао –обра -

злаже Матић. 

Но двије земље досад су се 

недовољно ангажирале у откри -

вању ратних злочина те је теш -

ко очекивати да ће се тим путем 

много постићи. Ни Сучић ни 

Ода  л овић нису у прошлости 

давали много разлога за закљу -

чак како заиста желе сурађи -

вати на проналаску и иден ти -

фицирању тијела несталих. 

Одал овић је 2017. демонстра -

тивно напустио састанак у За -

гребу, и то зато што, рекао је, 

није могао слушати „како Сучић 

вређа Србију”. Сучић је наводно 

пред педесетак судионика скупа 

рекао да ‘све зло долази из 

Београда’. Осим тога, из пр и оп -

ћења на интернетској страни ци 

Министарства бранитеља јасно 

је да Сучићева служба прили -

чно успјешно ископава остатке 

убијених у Другом свјетском 

рату и пораћу: само у току ове 

године било их је више од 1100. 

Истина, у правилу је ријеч о 

много већим стратиштима – 

само из Јазовке извађени су 

посмртни остаци 812 убијених. 

Ипак, намеће се логичан закљу -

чак да би се и нестали цивили 

из прошлог рата брже прона -

шли када би се уложио сличан 

труд. Остаје мршава нада да ће 

се позитиван развој хрватско-

српских односа у самој Хрват -

ској благотворно одразити и на 

односе Хрватске и Србије. Од -

но сно, да би то могло резул ти -

рати тиме да се барем у неком 

тренутку заустави срамоћење 

двије државе које четврт сто ље -

ћа тргују мртвим цивилима. 

– Смешно је и лицемерно 

то лико година причати, а не ре -

ша вати елементарне ствари. 

То ли ко смо пута преварени и 

изманипулисани. Били су и са -

станци с Грабар-Kитаровић од 

којих није било ништа. Осе ћамо 

се искоришћено. Поро ди це оче -

кују тек да свом несталом члану 

сахраном врате минимум до -

сто јанства. Више нико не пи та 

ни шта се ни како десило. Про -

сто људи желе да нађу мир – 

закључује Драгана Ђукић. 

 

Пише Јерко Бакотин 
„Новости – Загреб” 

АКТУЕЛНОСТИ – други пишу

АКТУЕЛНОСТИ 

ПРЕДСТАВЉЕН ДРУГИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 

ГРУПЕ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА 

 

Дана 16. децембра 2020. го-

дине, у онлајн формату, у орга-

низацији Међународне комисије 

за нестала лица (МKНЛ) и Мини-

старства спољних послова Ује -

ди њеног Kраљевства, одржан је 

састанак Групе за нестала лица 

(ГНЛ), у оквиру Берлинског про-

цеса, на коме је представљен 

други Извештај о спроведеним 

активностима у складу са одред-

бама Оквирног плана и остваре-

ном напретку, од јула 2019. годи-

не до новембра 2020. године. 

На састанку су поред члано-

ва ГНЛ које чине представници 

домаћих институција за траже-

ње несталих лица Републике 

Србије, Босне и Херцеговине, 

Црне Горе, Републике Хрватске 

и тзв. Kосова, присуствовали и 

дали подршку раду ГНЛ, пред-

ставница Регионалне координа-

ције удружења породица неста-

лих лица, Семина Алекић, као и 

учесници Берлинског процеса, 

министарка за Европу и Амери-

ку, Министарства спољних по-

слова УK, Венди Мортон, дирек-

тор за западни Балкан Мини-

старства спољних послова УK, 

Ендрју Пејџ, генерална дирек-

торка МKНЛ, Kетрин Бомбергер, 

директор Дивизије 212 – билате-

рални односи са државама цент-

ралне, источне и југоисточне Ев-

ропе, централну Азију, и јужни 

Kав каз, Kанцеларија немачке 

канцеларке, Матијас Лутенберг и 

шеф програма за западни Бал-

кан МKНЛ, Метју Холидеј. 

Чланови ГНЛ представљају -

ћи други Извештај о спровођењу 

заједничког Оквирног плана за 

решавање несталих лица из су-

коба на подручју бивше Југосла-

вије, као и постигнуте резултате 
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у извештајном периоду, исказа-

ли су своју опредељеност за ин-

тензивирање међусобне сарад-

ње, размену информација али и 

рад са породицама несталих ли-

ца у циљу даљег унапређења 

процеса тражења несталих лица 

на простору бивше СФРЈ. Истак-

нути су постигнути резултати 

оперативних група за базу пода-

така и неидентификоване по-

смртне остатке, формираних од 

стране ГНЛ, које су разменом по-

датака формирале радну вер-

зију регионалне базе несталих 

лица и омогућиле идентифика-

цију посмртних остатака лица 

која су до сада била неиденти-

фикована скоро три деценије. 

На  глашено је како је примена 

радне верзије регионалне базе 

несталих, јединствене ове врсте 

у свету, омогућило размену по-

датака о активним случајевима 

несталих лица на транспарентан 

начин и у реалном времену. 

Председник Kомисије за не-

стала лица Владе Републике 

Срби jе, Вељко Одаловић, иста-

као је том приликом, узимајући у 

обзир потписане билатералне 

споразуме, протоколе и успо-

стављене механизме сарадње 

уз поштовање њихове пуне при-

мене, да домаће институције 

надлежне за решавање питања 

несталих лица остају посвећене 

заједничком раду путем меха-

низма ГНЛ. Досадашњим радом 

њени чланови су значајно уна-

предили међусобну сарадњу, 

што се огледа у размени инфор-

мација важних за решавање не-

идентификованих посмртних 

остатака и у договору о зајед-

ничком раду на решавању ових 

случајева. На крају, у име свих 

чланова ГНЛ, изразио је за-

хвалност Влади Уједињеног 

Kраљевства за подршку важ-

ним активностима на решава-

њу питања несталих лица и 

МKНЛ за организациону под-

ршку приликом спровођења  

Оквирног плана. 

 

Извор: http://www.kznl.gov.rs/ 

Председник Kомисије за не-

стала лица Вељко Одаловић 

учествовао је 10. децембра 

2020, у садњи сто стабала у 

знак сећања на лица нестала 

током сукоба у бившој Југосла-

вији 90-их година. Акцију је на 

левој обали Саве, у Бродарској 

улици, у Београду, организовао 

Међународни комитет Црвеног 

крста на Међународни дан 

људ ских права. 

Поред организатора и Kоми -

сије за нестала лица акцији су 

се одазвали и помоћник градо-

начелника града Београда, 

Андри ја Младеновић, екипа 

ЈKП „Зеленило – Београд” са 

ди ректором Слободаном Ста-

нојевићем, председник Kоорди -

нације српских удружења поро-

дица несталих Душко Челић и 

остали представници породица 

несталих лица. 

ПОСАЂЕНО СТО СТАБАЛА У ЗНАK СЕЋАЊА 

НА ЛИЦА НЕСТАЛА ТОKОМ СУKОБА 

У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 
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Одаловић је рекао да је 

овим чином на симболичан на-

чин скренута пажња на најтежу 

последицу сукоба на простору 

бивше Југославије, која до да-

нас траје. Нерасветљена суд-

бина више од 10.000 лица је не-

што што наша друштва посеб-

но оптерећује и рађа нова пита-

ња. Најмање што можемо да 

учи ни мо јесте да не заборави-

мо ту трагедију народа и да на-

ставимо да тражимо нестале, 

да проблем у целом региону 

ре  шавамо на хуман и цивили-

зацијски начин. 

Засађивањем садница ода -

је мо почаст несталима 90-их го-

дина које служе као подсетник 

свима нама да треба да учини-

мо више како бисмо помогли 

породицама и заједницама које 

још увек чекају одговоре да би 

пронашле свој мир, суочиле са 

прошлошћу и кренуле напред. 

Свака од ових 100 садница за-

сађених данас је моћан и ча-

стан споменик у знак сећања на 

најмилије које су њихове поро-

дице изгубиле и дирљива успо-

мена на њих. Захваљујемо град -

ским властима Београда што су 

нам се придружиле у обележа-

вању сећања на нестала лица и 

определиле овај прелеп простор 

како би ово дрвеће служило као 

подсетник на живот и има ло ду-

боко значење за оне који су оста-

ли из њих – рекла је Јелена Сти -

јачић, шеф Регионалне делега-

ције МKЦK у Београду. 

Председник Kоординације 

српских удружења породица 

не сталих Душко Челић оценио 

је да је садња сто стабала за 

нестале, уствари, сто апела ме-

ђународној и домаћој јавности. 

Овим показујемо да су нам се -

ћа ња и успомене живе, али и 

борба за истину и правду од 

које нећемо одустати, рекао је 

Челић, и додао да ће то удру-

жење настојати да у Србији бу-

де донет закон о несталим ли-

цима. 

Град Београд подржава и по -

државаће све активности држа в -

 них органа који предано и много 

раде на проналажењу несталих 

лица и смањењу њиховог броја 

који је заиста огроман. Надам се 

да ће у будућности бити много 

мање посла везаног за ову тему 

и да се деведесете године про-

шлог века, као и све што су „до-

неле”, никада неће поновити – 

поручио је Младеновић. 

Породице несталих нису мо -

гле да на достојанствен начин 

испрате своје ближње, а то 

оста је као једна велика празни-

на за сваког ко је изгубио неког 

свог – рекао је Младеновић и 

додао да се сваке године на да-

нашњи дан апелује на надлеж-

не да раде на проналажењу не-

сталих. 

 

Извор: http://www.kznl.gov.rs/
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КОНАЧНО НА СТОЛУ НАЦРТ ЗАКОНА 

О НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА 

 

Одржан први састанак Радне групе

О дуго примпреманом и још 

дуже ишчекиваном Закону о 

принудно несталим лицима го-

ворило се крајем фебруара на 

првом састанку радне групе 

посвјећеном изради Нацрта за-

кона. За почетак је донијета од-

лука о саставу групе коју ће чи-

нити: Министарка за рад, запо -

шљавање, борачка и социјална 

питања, др. Дарија Кисић Те-

павчевић, у улози пред сједнице 

групе, за њеног замјеника иза-

бран је Вељко Одаловић, пред -

сједник Комисије за нестала ли-

ца Владе Републике Србије, 

док је за координатора Радне 

групе изабран Зоран Антић, 

државни секретар у Министар -

ству за рад, запошљавање, бо-

рачка и социјална питања. Гру-

па за сада броји двадесет три 

члана, међу којима су: испред 

Координације српских удруже-

ња породица несталих, убије -

них и погинулих лица са про-

стора бивше Југославије  (срп -

ске Координације породица), 

предсједник, професор права 

Др Душан Челић и Драган Пје -

вач, предсједник Управног од-

бора, адвокат.  

Модел Закона који би конач-

но требало да регулише права 

породица и жртава, израдио је, 

прије неколико година, стручни 

тим српске Координације поро-

дица. Сада је договорено да се 

у сарадњи са Министарством 

до 15. априла, изради њен ог-

ледни примјерак, који би потом 

ишао на јавну расправу. То зна-

чи да ће у петнаест градова ши-

ром Србије бити вођена јавна 

расправа о детаљима предло-

женим овим Моделом. Потом 

би у јуну, у Београду, била одр-

жана завршна ријеч, прије него 

што закон буде послат на одоб-

рење у Владу Републике Срби -

је. То је планирано најкасније 

до септембра ове године. По 

овој динамици рада, доношење 

Закона у Скупштини очекује се 

у јануару наредне године, а ње-

гова примјена би требало да 

почне у јулу 2022. године.  

О овом закону било је ријечи 

и ранијих година, чланови 

Удру жења породица су у више 

наврата покушавали да покре-

ну причу о неопходности закон-

ских оквира на основу којих би 

могли да траже своја права и 

остваре макар неке од циљева 

за које се боре сада већ три де-

ценије. Ово је први пут ипак, да 

се спомињу одређени датуми 

до када би требало да се оче-

кује доношење закона и његова 

примјена. Присутни чланови 

Удру  жења нису крили задо-

вољство што се тема покрену-

ла са „мртве тачке”, али очекују 

да се у договореном ритму и 

настави све до предвиђеног да-

тума почетка примјене Закона, 

половином наредне године. 

Предложени модел предви-

ђа законску обавезу Републике 

Србије да тражи принудно не-

стала лица и убијене у ратови-

ма и оружаним сукобима, од 

1991. До 1995. године на про-

стору бивше Југославије. По-

знато је било и раније коме, ка-
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ЗЕМЉОТРЕС У ПЕТРИЊИ 

ПОТРЕСАО ВИШЕ ОД ТЛА

да и како се обратити за покре-

тање поступка, прикупљање са-

знања, ексхумације, остварива-

ње и заштиту права и остале 

детаље вишедеценијске борбе 

породица.  На томе се све ове 

го дине и радило, некада са ма-

ње, а некада са више успјеха. 

Новина коју овај закон доноси је 

то што ће све постати не само 

морална већ и законска обаве-

за, на коју породице могу увијек 

да се позову. 

Осим поменутих представ-

ника власти и чланова Коорди-

нације, у радној групи су и Би-

љана Здравковић  и Ивана Ко-

стић из Међународног комитета 

Црвеног крста, Љубомир Мила-

диновић, генерални секретар 

Црвеног крста Србије, Љиљана 

Крстић и Маја Васовић из Коми-

сије за нестала лица Владе Ре-

публике Србије, Иван Јовано-

вић, руководилац програма 

Уједињених Нација за развој, у 

Србији, државни секретари и 

самостални савјетници из раз-

личитих министарстава Владе 

Републике Србије. 

Испред Координације, Дра-

ган Пјевач позвао је представ-

нике Удружења да активно уче-

ствују у расправи и тиме допри-

несу квалитету самог закона. 

Удружење „Суза” наставиће да 

прати најављене расправе како 

би дала свој допринос у што бо-

љем и бржем доношењу Зако-

на који се тиче свих њених чла-

нова. 

Јована Марић 

Један од јачих земљотреса 

који су се догодили на подручју 

бивше Југославије десио се у 

Петрињи 29. децембра прошле 

године. Потрес од 6.3 магниту-

де однио је седам живота, по-

вређено је око тридесет особа, 

оштећено скоро девет хиљада 

објеката.  

Ратови никада нису заобила-

зили овај крај, па тако ни несре-

ће. Неком другом приликом ће-

мо о посљедицама последњег 

рата које се још увијек осјећају у 

овом крају. Оно што тренутно 

окупира пажњу шире јавности 

јесте свакако потрес који се 

осјетио не само у Хрватској већ 

и у Србији и у Босни и Херцего-

вини. Подрхтавало је тло и бу-

нила се природа која нам је сви-

ма, у само неколико секунди, 

још једном показала ко има 

стварну моћ. Колико год мисли-

ли да смо довољно удаљени 

једни од других, тог дана тло је 

подрхтавало истовремено и у 

Петрињи, Бања Луци, Загребу, 

тресли су се солитери у Београ-

ду. Сви сукоби, заузимање стра-

на, одмјеравање снага, на бар 

тих неколико секунди, престали 

су да постоје. Није про шло мно-

го времена, а те до бро познате 

слабости вратиле су се у своје 

редовно стање. По  чело се опет 

са подјелама жртава на „наше” 

и „њихове”, на пребројавања 

крвних зрнаца, одмјеравање ко-

личине хуманитарне помоћи и 

њена распо дјела.  

Не желећи да даље подрива-

мо те разлике, већ бавећи се ис-

кључиво нама блиском темом, 

напомињемо да је Република 

Србија донирала милион евра 

помоћи за разрушено подручје. 

То је дочекано уз похвале, али и 

критике на обе стране. Међу ве-

ћим донаторима је и Срска пра-

вославна црква која је поклонила 

контејнере за привремени смје -

ш тај становника Баније. Треба 

на поменути да су у овом земљо -

тресу оштећени и православни 

храмови и парохијски домови у 

Петрињи и Сиску. У саопштењу 

СПЦ-а стоји да су оштећења на 

храму Свете Петке и парохиј -

ском дому у Сиску таква да су 

трајно онемогућена богослуже-

ња и живот у њима. Ван функ-

ције су стављени и храм Светог 

Спиридона, као и здање паро-

хијског дома у Петрињи. 
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По други пут  

остали без домова 

Посебно тешка ситуација 

била је за породице које су из-

губиле своје чланове. У малом 

банијском мјесту Мајске поља-

не код Глине погинуло је чак пе-

торо мјештана, махом поврат-

ника. То је отворило још једну 

болну тему страдалника из ра-

та: да ли је обнова кућа довољ-

но квалитетно урађена? 

Земљотрес у Петрињи и око-

лини отворио је многе теме, од 

којих смо овдје само неколицину 

поменули. У хрватским и дома-

ћим медијима почео је да се спо-

миње квалитет градње и постав-

ља питање како то да су најви-

ше оштећене или потпуно сру-

шене куће које су прије само не-

колико година обновљене? Над-

лежни се ограђују, говорећи да 

је очекивано да једном већ ош-

тећене куће највише страдају. 

Сла ба је то утјеха за повратнике 

који немоћно стоје испред сво -

јих, по други пут порушених, до-

мова.  

Колико пута човјек може да 

страда, а да не остане без на-

де? Да ли је могуће изнова, из 

темеља и пепела подизати дом, 

кућити породицу? Ова питања 

су сада на озбиљном испиту у 

Пе три њи, Глини, Сиску, стра-

далним Мајским Пољанама. 

Овај, још од рата економски 

осла  бљен крај, мораће опет да 

се бори за опстанак. Његови жи-

тељи који су и прије земљотреса 

водили битку за нормалан жи-

вот, сада имају још једну бригу 

више – страх. У разговорима са 

њима преовладава основна ми-

сао: како опстати на земљи која 

ни два мјесеца од потреса не 

престаје да по др хтава? 
 Јована Марић 

Вољела сам одувјек да 

пје вам наше изворне пјесме. 

Сада ми се чини да је пјесма 

завршена. Вољела бих да ми 

се само чини. 

Марица Дотлић, послије ви-

ше од двадесет година вратила 

се у своје родно село Црквени 

Бок, у општини Суња, (Сисачко-

мославачка регија). Сада тамо 

про живљава страхове које јој 

наноси често подрхтавање тла 

и зеб ња да ће јој потрес сруши-

ти дом. 

Са нама је подијелила своју 

причу: 

„Потрес. Немаш контроле, 

не знаш шта се дешава. Бјежи 

тло испод ногу. Не знаш да ли 

те хвата страх или паника. 

Оста јеш избезумљен. Ја сам 

доживила нешто невиђено. Кад 

се оно затресло јако, била сам 

напољу. Земља се диже и као 

водени вал ваља се према ме-

ни. Не знам `оће ли ме затрпа-

ти. Дошао до мене и подигао 

ме. Ја вичем комшиници: ''Изла-

зи, излази из куће''. Она кука, а 

земља се подиже па спушта у 

валовима. И данас 18. фебруа-

ра, тресло је. Ја мислим да је 

увијек јачи потрес него што 

објављују. Kад је тај први вели-

ки удар био мене бацило на тло. 

Син ми причао да му је заноси-

ло камион док је возио. 

Не могу описати тај звук који 

допире из земље. Не можеш од-

редити и ничим га упоредити ко-

лико је то грозно. Ни приближно 

тутњави олује или грмљавини. 

Језиво. Сваки пут кад затресе, 

комшиница моја јауче из свег 

гла са. Мене као да и не хвата па-

ника. Нема кад. Ја као да нисам 

свјесна шта се дешава. А онда 

временом, навикнеш. 

Једна цртица из живота повратника 

У ПОДМУКЛОМ ЗВУКУ ЗЕМЉОТРЕСА 

УТИХНУЛА ЈЕ МАРИНА ПЈЕСМА
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Kод нас и није било тако стра -

шно како причају за Петрињу. 

Kуће нам јесу испуцале, али се 

нису срушиле. 

Послије оног првог јаког уда-

ра мене мој син зове и каже, 

спреми се ја сутра долазим по 

тебе. ''Зашто сине'', питам га. ''Па 

што ћеш ту, тресе сваки дан?'' Ја 

му рекох: „Сине, ја ћу овдје оста-

ти па како ми буде. Желим да 

сачувам оно што смо муком сти-

цали по други пут”.  

А сјећам се, ја била цуричак, 

ту неђе око петнаестак година 

сам имала. Крај бунара сједи мој 

ђед, кад дођоше неки људи и као 

да нешто траже по земљи са не-

ким справама. Пита њих мој ђед: 

„Шта ви туда тражите?'' ”Ђе  де, 

ми испитујемо ово тло. Тло је 

много растресито, а мало испод 

је вода. Плашимо се да ће ово 

све једног дана потонути”.  

А мој шукунђед је причао ђеду 

моме да је тамо крај Саве из зем-

ље вирио само крст од неке црке. 

Била некад па потонула, кажу.  

Ја сам у „Олуји” избјегла у 

Србију. Тамо сам живјела преко 

20 година. И увијек патила за 

родним крајем. Срце и душа су 

ми патили. То сам пјесмом убла -

жавала. Удружиле се ми крајиш-

ке жене и чувале својим грлом 

успомене на Завичај. Туговале, 

пјевале и биле поносне на своје 

корјене. 

Послије рата мати ми је сама 

била на Банији. Син је радио у 

Словенији. Кад су се времена 

смирила он почео да обнавља 

нашу кућу. Ту је одрастао и вук-

ло га да не запушта дједовину. 

Вратила сам се овдје, у 

Цркве  ни Бок 2017. године, због 

мајке која је већ била стара и бо-

лесна. Није више могла бити са-

ма. Исте године, 25. децембра, 

она умире у 88-ој години жи вота. 

Пола сата пред поноћ растала се 

са душом. Сама сам је обукла и 

припремила за вјечни покој. А он-

да сам позвала мртвозорника. 

Он вели мени: „Не могу сад, доћи 

ћу сјутра''. Ја њему одговарам: 

''Човјече, знаш ли ти коју ја 

дијагнозу имам, болујем од де-

пресије”. Он каже: ''Доћи ће хитна 

одмах због тебе, а мајка мора 

оста ти ту до су тра''. Бјеше зима, 

дрва мало. Дува кроз прозоре. 

Оста ла сам без мајке, сама. Али 

одлучила сам да не идем никуд. 

Што се тиче суживота са комши -

јама, нема проблема. Чини ми се 

да сам срећна што сам се врати-

ла. Имам нешто баштице, воћа. 

Јест да ми мрмак често поједе 

кромпире, али остане и за мене. 

Да не будем баш сама, мој 

Ненад ми је, послије смрти мај -

ке, набавио кученце, расног ву -

чјака. Дали смо му име Теди. За 

шест мјесеци израсте он у вели-

ког пса. Био је прави чувар. Раз-

говарала сам са њим као са 

људским бићем. Био је са мном у 

кући. Једном приликом, одем ја 

неђе за послом, кућа откљу чана, 

увијек је била откључана. Кад 

сам се вратила, видим Теди узео 

јастук са мога кревета и спава на 

њему, испод руже у дворишту. 

Када га је једном Ненад повео на 

гробље, несрећног Тедија уда-

рио је камион и тако погине. 

Мјесец дана сам јаукала за њим. 

Рекла сам сину: ''Немој ми више 

набављати пса, не могу ја ово да 

издржим''. 

Вољела сам одувијек да пје -

вам наше изворне пјесме. Са да 

ми се чини да је пјесма заврше-

на. Вољела бих да ми се само 

чини. Од кад ми је мајка умрла 

нијесам запјевала. Овдје код нас 

на селу, срамота је пјевати за не-

ко време ако ти умре неко, макар 

ти он био и девето кољено. А он-

да и овај потрес. Иде ми на жив-

це ово што се догађа, стал но се 

тресе. Спавамо обучени, ћебе 

држи мо крај себе, кад се деси да 

истрчимо из куће и заштитимо се 

од хладноће. Предуго траје. Слу-

шамо и доби јамо савјете како да 

будемо при себни кад затресе. 

Kад ме неко пита како си, како 

се осје ћаш? кажем – Боље него 

они што стално кукају. А да је 

те шко, тешко је. Па и још ова 

пан демија. 

Лакше нам је кад нас неко 

посјећује у овој муци. Разговора 

људског фали. Мене је звала 

телфоном Јована Лукић и обе-

ћала да доћи да ме види. Она 

ради у Просвјети у Загребу, ба-

ви се етно пјесмом. Вала ако 

дође, запјеваћемо заједно.  

А кад прође ова пошаст од 

короне, доћи ћу ја у Београд да 

се састанем и запјевам са сво -

јим другама. Биће боље, даће 

Бог. 

Љиљана Радиновић 
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ТЕМА БРОЈА – Увод

Када је  крајем прошле годи-

не најављено да је за српског 

представника за награду Аме-

ричке филмске академије иза-

бран филм „Дара из Јасеновца”, 

покренута је лавина коментара, 

а да притом нико од оних који су 

са жестином бранили или напа-

дали ту идеју, није заправо ни 

погледао сам филм. Тако је „Да-

ра из Јасеновца” постала своје -

врстан феномен, тема о којој 

сви имају мишљење и срчано га 

бране, на невиђено. Ако се зна 

шта у свијести Срба значи сама 

ријеч Јасеновац, као и чињени-

ца да је у питању први играни 

филм на ту тему, скоро осамде-

сет година након самог дога-

ђаја, онда свакако није чудо што 

је ова прича распламсала стра-

сти и код једних и код других.   

 

Неспремност да се  

прихвати истина 

Иако филм на крају није ни 

ушао у најужи круг за престижну 

награду, од самог почетка је по-

стало јасно да је „Дара из Јасе-

новца” много више од филма. 

Је дан камени споменик на мје -

сту највећег логора на Балкану, 

повремени одласци на ексур-

зије у бившој држави и тек по 

нека реченица у уџбеницима из 

историје, показало се једно-

ставно недовољним за спознају 

истине. Недостатак правих ин-

формација или њихова недо-

ступност направиле су полигон 

за изношење разних, крајње не-

обичних ставова. Tако су се на 

интернету могли наћи комента-

ри да је цијели Јасеновац, не 

само филм, плод српске пропа-

ганде. Ишло се чак и до тога да 

су на том мјесту у ствари поко-

пани борци за независну држа-

ву Хрватску, а да ни говора није 

било о логору за дјецу. Феномен 

„Даре из Јасеновца” показао је 

колика је неспремност да се 

прихвате историјске чињенице, 

сјећања још живих свједока, а 

најпре показало је то колико су 

људи спремни да непримјерено 

говоре у тренутку када је нај -

уљу дније пред таквим жртвама 

заћутати. 

Многи чланови нашег Удру-

жења потичу из мјеста која су 

заувијек обиљежена јасенова-

чим страдањима. Многе поро-

дице су претрпјеле велике гу-

битке у оба рата. Они најбоље 

знају како изгледа када се њихо-

вим сузама не вјерује, када се 

незнани гробови њихових нај -

милијих ниподаштавају. Зато је 

ова прича за њих важна. Она  

отвара сродне теме, покреће 

стру чне расправе, активира пи-

сање књига и научних радова. 

Биће још много тога речено док 

се не дође до онога што је важ-

но и истинито. На примјеру Ја -

се новца и других стратишта, 

као што су забетониране јаме, 

прикривање истине о тежини 

злочина, најбоље се види коли-

ко је важно његовати културу 

сјећања, како због породица 

жртава, тако и због генерација 

које долазе. Суочавање са те-

жином истине није лако. Оби-

чан, нормалан човјек, ма којој 

вјери и нацији припадао, често 

не може ни да појми размјере 

тих страдања, те од тога бјежи, 

тражећи излаз у мање мучној 

не истини. Може се разумјети, 

али је неприхватљиво, због 

жрта ва, њихових породица и 

свих оних који долазе послије 

нас. Истина се не може затрпа-

ти камењем нити забетонирати 

као што је то рађено са јамама у 

Другом свјетском рату или као 

што се ради са скривеним гроб-

ницама данас. Неко увијек оста-

не да свједочи и да памти. У 

овим данима право на сјећање 

су покушали да полажу многи, 

али оно припада прије свега 

жртвама. На нама је да то сјећа-

ње поштујемо. 

Јована Марић 

Незаборав за жртве ратова деведесетих 

ЧИЈЕ ЈЕ НАШЕ СЈЕЋАЊЕ?
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На Округлом столу чији је 

превасходни циљ био информи-

сање младих особа о теми о 

којој се мало говори и још мање 

зна, говорили су: Љиљана 

Крстић, шеф одсјека за нестала 

лица Владе Републике Србије, 

Др Душко Челић, предсједник 

Координације српских удруже-

ња породица несталих, убијених 

и погинулих лица са простора 

бивше Југославије, др Милан 

Гулић, историчар, Драгана Ђу-

кић, предсједница Удружења 

породица несталих и погинулих 

лица „Суза” и Вања Милованче-

вић, ауторка научног рада о не-

сталим особама. Присутни су, 

између осталог, били средњо-

школци и студенти као и волон-

тери Црвеног крста Србије. 

Округли сто је одржан у оквиру 

пројекта помогнутим од стране 

Међународне комисије за не-

стала лица (ICMP), уз подршку 

Европске Уније.  

Намjера Удружења је била 

да макар на кратко повеже 

стручну јавност са младим осо-

бама које немају готово никакво 

предзнање о несталим особама 

и мисији њихових породица коју 

воде све ове године. Наша 

прво битна идеја била је да 

округли сто одржимо на Прав-

ном факултету или Факултету 

политичких наука, што због епи-

демиолошке ситуације није би-

ло могуће. Упркос томе, округли 

сто је одржан уз строго пошто-

вање мјера и ограниченог броја 

присутних у другом простору, 

али уз значајно интересовање 

младих људи и медија.  

У посљедње вријеме доста 

се говорило о томе да ли и коли-

ко дјеца у школи знају о страда-

њу Срба у Другом свјетском ра-

ту. Општи закључак који се мо-

гао прочитати и видјети у ме-

дијима јесте да се о томе врло 

мало зна, или готово ништа. Тим 

ратом, нажалост, није се за-

вршио низ страдања у Двадесе-

том вјеку. О ратовима деведесе-

тих година на простору бивше 

Југославије историја ће тек до-

нијети свој суд. Оно што овај рат 

чини другачијим јесте то што је 

сјећање на њега још увек живо, 

а трагање, ексхумације и иден-

тификације и даље трају.  

 

Нестала лица су дио  

наше културе сјећања 

Протекле године навршило 

се двадесет пет година од за-

вршетка рата у Хрватској. Нај -

ма ње толико дуго траје и борба 

породица за истину о судбини 

чланова њихове најуже породи-

це. Упркос многобројним ријечи-

ма подршке, протоколарним са-

станцима и обећањима, они су 

најчешће у тој борби сами. Како 

је вријеме пролазило тако се па-

жња шире јавности смањивала 

и преусмјеравала на друге, тре-

нутно актуелне теме. А мноб-

ројна питања о несталима оста-

ла су без одговора. 

Многи родитељи нису доче-

кали да им се испуни последња 

жеља да посмртне остатке свог 

дјетета достојно сахране. Људи 

који се сећају рата све су ста-

рији, дјеца погинулих и неста-

лих су одрасла. Како очекивати 

онда од младих људи који нису 

били ни рођени када је завршен 

рат, да имају свијест о питањи-

ма које све ове године муче по-

родице несталих? 

На самом почетку професор 

Челић је рекао да му је драго 

што види по неко ново лице по-

што су на таквим и сличним оку-

ТЕМА БРОЈА

У организацији удружења „Суза” одржан Округли сто  

 „ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА 

РАТА У ХРВАТСКОЈ – СВИЈЕСТ О НЕСТАЛИМА 

КОД МИЛЕНИЈУМСКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ”
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пљањима поводом обиљежава-

ња датума трагичног страдања 

нашег народа углавном виђао 

иста лица.  

Подсјетио је да је прошле го-

дине покренута иницијатива за 

формирање Националне коми-

сије о истини која би истражила 

истину и о страдању Срба де-

ведесетих година на простору 

бивше Југославије, чији члано-

ви не би били само домаћи 

стру чњаци.  

''Мислим да је веома важно 

да дођемо до истине, да то не 

буде наша или њихова истина, 

него она истина која ће бити по-

ткрепљна чињеницама'' , додао 

је Челић. 

У Комисији Владе Србије за 

нестала лица, као један од нај -

ве ћих проблема наводе непо -

сједовање информација. 

''Потребне су додатне ин-

формације, да ми инсистирамо 

на архивама свих државних ин-

ституција, али и међународних 

организација, које су у моменти-

ма оружаних сукоба биле при-

сутне на тим теренима'', истак-

ла је Љиљана Крстић из Коми-

сије за нестала лица Владе Ре-

публике Србије. 

Историчар Милан Гулић, 

сма тра да је важно да дјеца у 

школама буду упозната са стра-

дањима српског народа у по-

следњим ратовима, што данас 

није случај јер се о томе веома 

мало учи.  

''Проблем несталих лица је 

саставни дио наше културе 

сјећања, нашег свеукупног зна-

ња о распаду југословенске 

државе и рату који га је пратио, 

а државе региона морају учини-

ти све да се стави тачка на то 

питање. Без сагледавања свих 

аспеката и последица рата, ме-

ђу којима је и проблем несталих 

лица, ми не можемо на прави 

начин ни корачати у будућност'', 

сматра Гулић. 

 

Млади једноставно  

не знају довољно,  

али жеља постоји 

Из Удружења породица „Су-

за” поручују да се о ријешавању 

проблема несталих говори као о 

хуманитарном и цивилизациј -

ском питању, а пракса показује 

супротно.  

''Сматрамо да је процес вео-

ма успорен, и даље постоје ре-

гистроване, али скривене гроб-

нице. Последњих година све је 

мање идентификованих''. Дра-

гана, предсједница Удружења, 

додала je да младе не треба 

учити да мрзе, већ да знају шта 

се десило у циљу да се не поно-

ви, јер чланови породица су они 

који највише пате. 

Као што смо већ споменули, 

нове, актуелне теме временом 

истискују питање несталих из 

фокуса јавности, па је од кључ-

не јавности подизање свијести 

младих о овом проблему.  

Вања Милованчевић недав-

но је одбранила мастер рад на 

тему несталих. 

Вања нема лични интерес у 

том смислу да је неко кога по-

знаје нестао у ратовима о 

којима је ријеч, али напомиње 

да жели свој живот да посвети 

томе.  

– „Желим да се бавим неста-

лим особама, зато што ме је на-

како окупирала та тема. Заиста 

сматрам да младе особе могу 

да се баве тиме и да могу да ра-

зумеју и саосећају, али да не 

знају довољно о томе'', рекла је 

ова млада девојка. 

Интересовање присутних да 

говоре и слушају о теми показа-

ло је да одвојена два сата за 

овај округли сто нису била до-

вољна. Питања и теме су се ни-

зали, једно је отварало друго, па 

је разговор под маскама нефор-

мално настављен и у фоа јеу.  

Закључено је да млади људи 

нису незаинтересовани за ову 

тему нити су имуни на њу, они 

једноставно не знају много о са-

мом проблему. Правилна еду-

кација је неопходна како не бис-

мо у будућности затекли опет 

генерације које нису упознате 

са основним појмовима и без 

спознаје о важности његовања 

културе сјећања. Сви учесници 

су се једногласно сложили да је 

оваквих и сличних иницијатива 

потребно у што већем броју, 

што је и била идеја Удружења. 

Тиме би се омогућило младима 

да више сазнају о овој теми како 

се не би остварило то да „народ 

који не познаје своју историју, 

буде осуђен да је понавља”. На-

глашено је да би због тога и са-

ме садржаје требало прилаго-

дити савременој, миленијумској 

генерацији, како би што лакше 

схватила проблематику неста-

лих и њене посљедице.  

 

Јована Марић 

ТЕМА БРОЈА
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Фотографије Зорана Јовано-

вића – Мачка знају сви који су 

пратили страдање Срба у 

Хрватској, на Кососву и Мето-

хији, читали вијести о НАТО 

бомбардовању, посјетили сајт 

Музеја историје Југославије или 

макар једном погледали наш ча-

сопис. Непроцјењив допринос 

свему што радимо присутан је у 

сваком кутку како наше канцела-

рије, тако и самог часописа. Иа-

ко највише пажње домаћих и 

страних новинских агенција, зна-

них и незнаних људи, изазива 

управо његова ратна фотогра-

фија, он сам тврди да је није 

изабрао као тему, него је она 

изабрала њега. 

Зоран, или како га сви знају, 

Мачак, рођен је 1962. године у 

Панчеву. За ову професију за-

интересовао се врло рано. 

„Професионално сам почео да 

се бавим фотографијом 1983-е 

године, али сам пре тога био 

усмерен на њу преко школе где 

смо могли да бирамо где ћемо 

да идемо на праксу. Ја сам се 

одлучио за „Панчевац” јер ми је 

буквално био испред носа”, при-

сећа се Зоран. Интресантно је 

да је локални лист „Панчевац” 

најстарији недељник на Балка-

ну, који излази већ више од сто 

педесет година. На праксу „Оп-

ште новинарство и фотогра-

фија” ишао је већ од прве годи-

не Средње школе, два пута 

недјељно по цијели дан. „То је 

тада почело и није се завршило 

до дана данашњег”.  

Иако је једно вријеме радио 

као филмски фотограф, између 

осталог и на чувеној серији „Вук 

Караџић”, недостатак акције је 

убрзо почео да му смета. У ме-

ђувремену је почео рат, филмо-

ви су скоро престали да се сни-

мају, што га је довело у позицију 

да између филмске и дневно-

репортерске фотографије иза-

бере оно што је у том тренутку 

представљало већи изазов. Иа-

ко је желио, у рат прво није оти-

шао као репортер, већ као мо-

билисани војник. У своју једини-

цу је осим војне понио и сву 

своју фотографску опрему. „И 

правац Вуковар, где сам провео 

двадесет пет дана. Онда ме је 

пријатељ, генерал Енес Тасо, 

позвао да дођем са друге стра-

не Вуковара, преко Богојева и 

будем репортер. Тада сам ус-

пео да објасним надређенима, 

ИНТЕРВЈУ – Зоран Јовановић – Мачак   

ИЗБЈЕГЛИЦЕ У КОЛОНИ – ТО ЈЕ НАЈТЕЖА 

РАТНА ФОТОГРАФИЈА 

Био сам ратни фотограф јер је рат дошао код нас 

Немјерљив допринос „Сузи” 

Сарадња Удружења „Суза” са овим изузетним фотогра-

фом почела је захваљујући пријатељству са првим и дугого-

дишњм уредником нашег часописа, Радетом Матијашем. Њих 

двојица су најприје били пријатељи, а онда и колеге у „Вечер-

њим новостима”. Једна његова фотографија постала је тако 

симбол наших најзначајнијих активности. Фотографија жене у 

избјегличкој колони која гледа кроз разбијен прозор аутобуса, 

мали је, али сликовит детаљ страдања, фотографија којом го-

динама са плаката позивамо људе на помене и остале дога-

ђаје организоване у знак сјећања на страдале. Захваљујући 

несебичном Зорановом даривању, нова „Соба сјећања” нашег 

Удружења обогаћена је и другим његовим фотографијама.

SUZA
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иако то није увек било могуће, 

да сам ја кориснији као репор-

тер него као војник с пушком”. 

То није нимало заштитило Зо-

рана од ратних дејстава, штави-

ше. Присјећа се Зоран како тих 

двадесет пет дана у Вуковару 

као војник није видио борбу. 

Његова јединица се кретала у 

кругу од двјеста метара. Као 

прави професионалац, већ уве-

лико заражен акционом фото-

графијом, чињеницу да се нала-

зи у близини ратних дејстава у 

које су упрте очи читавог 

свијета, једноставно није могао 

да игнорише. „Ја као војник се-

дим, а моје колеге фотографи-

шу оно што се дешава иза ли-

нија. Као војник нисам могао да 

уђем у било коју зону, као фото-

граф јесам”. Како је почео да ра-

ди као репортер, тако је за њега 

заправо почео прави рат, рат 

коме је свједочио из првих 

бојних редова. Тако се Зоран у 

једном моменту нашао и на 

страни коју је држала хрватска 

војска. На наше питање како је 

дошло до тога, одговара једно-

ставно: ''Залутао сам''. Подучен 

од стране искусног колеге да 

увијек на ратишту говори стра-

ним језиком, Зоран је одлучио 

да говори умјесто енглеског 

језика, на македонском. Уз но-

винарску пропусницу из Скопља 

која му је остала из периода док 

је радио за новине широм Југо-

славије, успио је да се извуче из 

опасне ситуације. Присећа се 

како је био у сличној невољи и 

касније на Косову и Метохији, 

када се на идентичан начин 

сачувао. Другом приликом, жи-

вот му је спасио шлем на глави 

који је „примио” метак умјесто 

њега.  У рату се нагледао злочи-

на које су починиле све зараће-

не стране и каже да се увијек 

трудио да свој посао обавља 

професионално. Због тога је че-

сто имао проблеме, као када је 

фотографисао урнисану като-

личку цркву, ишарану графити-

ма паравојних формација из 

Србије. Имао је непријатне си-

туације и са припадницима 

стра них служби, које је вјешто 

успијевао да избјегне, не дозво-

љавајући да се његов рад зло-

употријеби у политичке сврхе. 

Увијек је сам бирао које ће фо-

тографије и коме продати, са-

мостално, како је уосталом и ра-

дио све вријеме рата. 

Полако долазимо и до једне 

посебне теме ратне фотогра-

фије, коју је Зоран вјерно освје -

дочио. Слике прогнаних људи у 

колонама тог тешког августа 

1995. године и данас су најчеш-

ће прегледане, преузимане и 

коришћене у данима обиљежа-

вања годишњице злочина. „То 

је најтежа ратна фотографија”, 

одлучно изговара Зоран. „То је 

оно што они тамо који пуцају не 

виде. Ја сам стотине хиљада 

тих избјеглица виђао не само у 

Шимановцима, него и тамо ода -

кле су они, у њиховим кућама и 

приликом бега. Гледао сам како 

људе из једног дијела Крајине 

упућују у други,  па су они из јед-

ног ратног подручја завршавали 

у другом, можда још горем. Те 

судбине су врло тешке. Остајеш 

без ичега,и још дођеш тамо где 

те неће, једни зато што си до-

шао оданде, други из неких дру-

гих разлога. Ма безвезе”, уз уз-

дах завршава Зоран. 

 

Мирнодопска фотографија 

Последњих година, поред 

тога што је фоторепортер у „Ве-

черњим новостима”, један је од 

само четворице фотографа који 

раде и за организацију УНИ-

ЦЕФ-а у Србији. „Рад са децом 

је леп и обавезујући. Са децом 

треба знати радити”. То не мо-

же свако и зато је то за Зорана 

посебна част. 

Ратна фотографија  

у музеју 

Прогоном Срба из 

Хрват ске се не завршава 

Зораново свједочење о 

српском страдању. Провео 

је ратно вријеме и на Косо-

ву и Метохији, а познати су 

његови фотографски запи-

си из времена НАТО бом-

бардовања. Одатле датира 

и можда његова најпозна-

тија фотографија и она о 

којој се највише прича на 

друштвеним мрежама: „Ми-

лосрдни анђео – Косач”. 

Фотографија приказује ври -

једног косача који не преки-

да своју рутину и обавезу 

иако се над њивом надвија 

густ облак црног дима, као 

посљедица бачене бомбе. 

Та фотографија коју су 

мно ги окарактерисали вре -

д ном добијања Пулицеро-

ве награде, није само свје -

дочење страдања већ и 

својеврсног пркоса и исто-

ријског континуитета, у ко-

ме Срби и бране и обрађују 

земљу попут своје свете 

дужности. Фотографија се 

данас налази у колекцији 

Музеја историје Југосла-

вије и једна је од најчешће 

дијељених на интернету. 

ТЕМА БРОЈА
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Када је неовлашћено пре-

узимање његовог рада у пита-

њу, Зоран има јасан став. У ша-

ли каже да се највише радује ка-

да му украду фотографије, јер 

онда пресавије табак и тужи 

крадљивце. Каже да нема про-

блем да да дозволу ако га неко 

пита, али не толерише објављи-

вање фотографије без питања.  

Његове фотографије су из-

лагане широм свијета, у после -

дње вријеме пажњу је посветио 

обнови светиња у Црној Гори. 

Резултат вишегодишњег рада 

представио је на изложби „Ва -

скрс светиња”, одржаној на са-

мом крају 2019. године и подржа-

ној од стране Српске православ-

не цркве. Фотографије црка ва и 

манастира прије и послије обно-

ве, свједоче о духовном препо-

роду Црне Горе у којој је, прије 

свега, захваљујући митрополи-

ту Амфилохију, за само дваде-

сет пет година обновљено и по-

дигнуто око 700 цркава и мана-

стира. Након његове смрти, ви -

дјевши га као најзаслужнијег за 

овај препород, Зоран је схватио 

као своју дужност да направи 

изложбу посвијећену управо ми -

трополиту Амфилохију, што је и 

учинио само неколико месеци 

након његовог упокојења. 

На питање да ли је ово ново 

вријеме пандемије донијело не-

ке нове инспирације за њега као 

фотографа, категорички одрич-

но одговара. „Мени није инспи-

ративно уопште. Нисам уживао 

у рату, али сам добијао бар не-

ке фотографије тамо, овде не-

маш ништа, а највише се слика. 

И то објављују све исте фото-

графије. Гледам да се дистан-

цирам од свега тога, планирам 

наредних годину дана да посве-

тим објављивању серија фото–

репортажа, што изискује велики 

рад”. Зоран се ту не зауставља, 

већ има жељу да направи и при-

чу о томе како се праве фото-

репортаже. „Углавном се не 

пра ве више, неке колеге избаце 

на интернет десет истих или 

врло сличних фотографија, а да 

се притом не окрену да виде да 

ли има ту и нешто мало друга-

чије. Фотографија је ствар раз-

мишљања, а не урадити на хи-

љаде истих слика па која боље 

испадне”.  На питање шта је ње-

гова фотографска преокупа-

ција, Зоран без размишљања 

одговара: „Човек! И све оно што 

се дешава око њега. Човек је 

центар свега, било да је на ули-

ци, на њиви, у рату. Ја нисам 

ишао јурећи рат по свету, ја сам 

постао ратни фотограф јер је 

рат дошао код нас”. Како у рату, 

тако и у миру, човјек и његово 

окружење су окосница тема ко -

јима се бави, пејзаже, каже, во-

ли да гледа, али их не слика. Ко-

лико год биле тешке теме који -

ма се у својој дугој каријери ба-

вио, наглашава да, када узме 

објектив у руке, тог тренутка по-

стаје професионалац, а не учес-

ник или саучесник догађаја који 

фотографише. Објектив постав-

ља ту границу, што му даје већу 

слободу, а самим тим и вред-

нији резултат. Уосталом, Зоран 

својим фотографијама изазива 

емоцију код других и, што је 

можда најважније, оставља им-

пресивно свједочанство једног 

времена за многа друга, будућа, 

која тек долазе. 

 
Јована Марић

ТЕМА БРОЈА

„Поглед кроз разбијени прозор” – Фото Зоран Јовановић – Мачак

„Милосрдни анђео-Косач”  

– Фото: Зоран Јовановић – Мачак
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У спомен соби удружења 

„СУЗА” покрај фотографија 

несталих и погинулих лица и 

жутих воштаница, једна голу-

бица је свила гнијездо у коме 

су се излегла два пилета 

 

Умјесто да се слави живот, 

савршеност човjека као божјег 

бића, умјесто да човјек и његов 

ум буду непресушна инспира-

ција љепоте живљења, често 

искрсава људско безумље и по-

треба да се правимо да смо 

изнад Свевишњег. Историја 

најчешће биљежи самоуниште-

ње у коме пожар мржње некон-

тролисано гута људске животе, 

а онима који остају наноси 

ожиљке, патњу и бол.  

Тако бјеше и деведесетих го-

дина прошлог вијека на просто-

рима Балкана. Рат, збјегови, 

крв, смрт. 

Kада се „умори” људско без-

умље, многи од нас, који су ис-

паћени и физички и умно, своју 

енергију усмјеравају на борбу 

против заборава, да нам не би 

пресушила сва љубав и лијепа 

сјећања на оне које смо воље-

ли, а које смо изгубили, јер они 

су били и јесу дио нашег бића и 

смисао битисања. Многима још 

ни за гроб не знамо. Та борба за 

минимум људских права оду -

 вјек је тешка и непрекидна. 

Удружујемо се, тражимо наше 

најмилије или бар њихове по-

смртне остатке да их сахранимо 

достојанствено. Боримо се про-

тив мржње, жудње за осветом  

и  предрасудама према народи-

ма, нацијама, вјерама, из чијих 

редова су починитељи злочина 

против човјечности.  

Тако је настало и Удружење 

”Суза”. Много година борећи се 

за основна људска права, зала-

жемо се између осталог, да чу-

вамо успомену на погинуле и 

нестале и да његујемо културу 

сјећања из које би требало да 

будући нараштаји извуку поуке 

и да се залажу да се ни један 

рат више не догоди. Да се свака 

мржња затире под ватреним ко-

питама свеопште и истинске 

љубави за свако живо биће.   

Представници Удружења 

”Су за” преселивши своју канце-

ларију у нови простор, у Нуши -

ћеву улицу у Београду, дошли 

су на идеју да у двије просторије 

покушају фотографи јама и до-

кументима, илустровати тежину 

страдања народа у ратовима 

деведесетих и предочити бес-

мисао сваког рата, јер ни у јед-

ном нема побједника.  

Почели смо са реализацијом 

најприје постављајући  слике 

мученика који су страдали у ра-

товима деведесетих.  

А онда, једног дана, примје -

тили смо „мало чудо”: У зидном 

плакару покрај низа фотогра-

фија страдалника, баш поред 

двадесетак воштаних свијећа 

које су намјењене за парастосе, 

једна голубица је свила гнијездо 

Г О Л У Б И Ц А   – СИМБОЛ ДОБРЕ ВОЉЕ, 

ОПРОШТАЈА, ЉУБАВИ И МИЛОСТИ БОЖЈЕ 
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и мирно, без бојазни, лежала. 

Није јој сметало наше прису-

ство.  

Остали смо фасцинирани:  

зашто баш ту, поред ликова 

стра далих, поред воштаница? 

То мора да је неки знак?! 

Са тим питањима смо пошли 

у свијет симбола не би ли про-

нашли тумачење нашег дога-

ђаја.  

У Старом завјету голуб је 

сим бол мира, добре воље и 

опро штаја, а у Новом завјету 

симбол Светог духа, љубави и 

милости Божје. Можда је и наша 

голубица небески гласник. Она 

је симбол душе, она је посред-

ник између неба и земље, ту је 

између нас и свих тих ликова 

чије су се мученичке душе дав-

но представиле Богу. Голуб 

сли јеће међу нас настојећи да 

изнађе мјесто одакле ће освјет-

лити и прогласити истинску 

намјеру мира, која тиња у нашој 

души. Сем што доносе добре 

вијести, голубови који лете у на-

шој близини сматрају се анђе -

ли ма и душама блиских особа 

које су напустиле физички сви -

јет. Ако голуб направи гнијездо 

у поткровљу дома, верује се да 

је око дома присутна јака духов-

на заштита. 

Сваки дан смо обилазили 

гни јездо. Голубица је повреме-

но одлазила. Једног дана изле-

гла су се два пилета. Несмета-

но су одрастали. А када су за-

крилили, њихова мајка је оти-

шла. Они су, збуњено, у нашој 

присутности, летјели по соби 

док се једног дана нису храбро 

отиснули и одлетјели пут небе -

ских ширина.  

Љиљана Радиновић-К 
 

Kолико је била фасцинантна 

ова појава говоре и реакције на-

ших чланова који су своје им -

пресије објавили на друштвеној 

мрежи Фејсбук. Неке од њих 

објав љујемо: 

 

Нада Самарџија: 

Баш на дан помена свим 

убијеним у хрватској 

војној акцији „Олуја” 

 

Kажу да је голуб симбол ми-

ра, љубави, праштања и анђео 

чувар душама особа које су фи-

зички напустиле овај свет. У ту 

симболику сам се увјерила на 

дан помена жртвама "Олује". У 

просторијама Удружења поро-

дица "Суза", тачније у Спомен 

соби гдје смо почели слагати 

фотографије убијених и неста-

лих од 1991-1995. године, једна 

голубица свила је своје гнијездо 

баш поред тих фотографија и 

поред воштаница.  

Kоја симболика?.. Да човек 

не повјерује!  

Узела сам телефон и полако 

се приближила да усликам не-

свакидашњу појаву. Приближи-

ла сам се гнијезду очекујући да 

ће голубица побјећи, али не, ни -

је побјегла, само се полако по -

мјерила дозвољавајући да фо-

тографишем двоје младих који 

су се излегли симболизујући ра-

ђање и нов живот. Била сам за-

течена призором. Било је то не-

што најљепше што сам видјела 

тога дана. Фотографије сам по-

слала нашем Kордунашу и при -

јатељу Бошку Тркуљи, питајући 

га за мишљење ове симболике. 

На моје питање брзо је стигао 

Бошков одговор, а он гласи  

овако: 

Иницијативу за формирање спомен-собе подржали су 

чланови и пријатељи Удружења а неки су се активније укљу -

чили прикупљајући материјале, умјетничке слике и својим 

креативним идејама учествовали у реализацији ове активно-

сти Имамо потребу да истакнемо имена волонтера који су по-

могли у поставци собе:  

Слободан Мидић (донирао је двије слике академског сли-

кара Милована Пен кова, на тему „Избјегличка колона”), Зо-

ран Јовановић, фотограф (помогао савјетима и поклонио 

ауторске фотографије), Радован-Дадо Бубоња (техничка 

подршка) и чланови породица (помагали у прикупљању фо-

тографија  и података о погинулима и несталима). Захваљу -

јемо се и Стевану Веселиновићу који нам је слао фотограије 

несталих и погинулих. Пошто овај посао није завршен очеку -

јемо и даље сугестије и савјете од наших чланова и посјети-

лаца.  

Овом приликом желимо да се захвалимо донаторима: Ме-

ђународној комисији за нестала лица (ICMP) уз подршку Ев-

ропске Уније, Међународном комитету Црвеног крста (MKCK) 

и Комисији за нестала лица Владе Републике Србије. 
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НА ДАН ПОМЕНА ... 

 

Откуд ти птичице испод плафона, 

да ли те можда привукла колона? 

Или си дошла из крајишког трема, 

пратећи газду коме трага нема? 

Можда са драгим прошла сву голготу, 

нијесте се дали јастребу, скоту? 

У завичају си сигурно била, 

није било мјеста за гнијездо и крила? 

Зашто баш гнијездо покрај воштаница, 

на дан помена најмилијих лица? 

Храни младунце, нек сутра полете, 

одведи их тамо, у авлију нек слете? 

Причај им ђе су сломљена крила, 

ђе прође младост, ђе си некад била? 

Kрилима махну, гугутом се јави, 

пустих сузу, лети, завичај поздрави! 

Збогом, вјечно жива и здрава била 

и стално педаљ неба испод крила! 

            Бошко Тркуља 
 

 

„Веца Веки” је на фотографији видјела свога оца 
и написала: „Први ред трећа слика.”  
 

Анђеле мој чувару! 

Тата, био си човјек јачи од стијене, 

без тебе живот никако да крене. 

Сад кад те више са нама нема  

остаде нам туга преголема.  

Сваку твоју сузу оплакујем сада,  

Вријеме ми пролази али бол никада,  

памтим твоје лице твоје ријечи.  

Али бол и тугу за тобом ниста ми не лијечи. 

                         

Никола Јовановић 

Велика симболика, баш дивно и тужно у исто 

време! Сигурно да има неко значење, дирљиво! 

Ја нисам ни знао да постоји ова спомен-соба, тре-

бамо сви то посећивати од најмлађих генерација, 

и спомињати ове жртве, памтити њихове ликове, 

то је наша дужност! 

 

Мирјана Хрибар                                                 
Нашла сам и сљедећу симболику... Долазак 

голуба симболизира долазак благослова, знак да 

ће ускоро пророчка ријеч ући у ваш живот. Голу-

бови такођер могу представљати симболику 

отворености ума, срца или новог начина поима-

ња, промјене. 

 

Агресија је извршена у току реализације ”Вен-

совог плана”, којим је годину дана раније РСK 

стављена под заштиту мировних снага УН-а (УН-

ПРОФОР). Била је то трећа по реду агресија 

Хрватске на заштићено под ручје УН-а, у чије 

чланство је примљена двије године раније. 

У наредних неколико дана хрватске оружане 

снаге су успје ле да заузму неколико десетина 

квадратних километара на Равним Kотарима, 

укључујућ и аеродром Земуник, и неколико висо-

ва на Велебиту и да преузму контролу над бра-

ном и хидроелектраном Перућа. 

 

У овој агресији највише су страдала три српска 

села: Ислам Грчки, Kашић и Смоковић, као и ет-

нички мјешовита села: Мурвица, Црно, Земуник 

ЗЛОЧИНИ

СТРАДАЊЕ СРБА СА РАВНИХ KОТАРА 

22. ЈАНУАРА 1993. ГОДИНЕ 

(АКЦИЈА „МАСЛЕНИЦА”) 
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Горњи, Пољица и Ислам Латински. Срби из поме-

нутих села су побијени, прогнани или одведени у 

затворе и логоре. Њихова богата имања су 

опљачкана, опустошена и уништена, а културни 

споменици, гробља и цркве девастирани, оскр-

нављени или порушени, међу којима и Двори Јан-

ковић Стојана у Исламу Грчком са црквицом св. 

Георгија (освештана 1675), у којој је сахрањен по-

знати књижевник Владан Десница и цркве св. Ге-

оргија (осв. 1567) у Смоковићу и св. Илије (осв. 

1872) у Kашићу. 

У овој агресији је, према Веритасовој евиден-

цији, погинуло и нестало 348 Срба, 55 цивила, 

просјечне старости 60 година. Међу жртвама се 

налази и 34 жена, просјечне старости 57 и троје 

ђеце до 12 година. Међу жртвама се налази и 65 

добровољаца са простора Србије и БиХ, који су 

дошли на Равне Kотаре да заједно са домицил-

ним Србима бране њихова вјековна огњишта. Од 

укупног броја жртава до сада је расвјетљена суд-

бина 337 лица, док се на евиденцији несталих во-

ди још 11, од чега 6 цивила, међу којима су 3 же-

не. У збјеговима је у наредних неколико мјесеци 

умрло још 165 лица, углавном старије популације. 

Из горе поменутих равнокотарских села протјера-

но је више од десет хиљада Срба, који су се расе-

лили широм свијета. 

Један од тежих злочина, већ првог дана агре-

сије, десио се на превоју Мали Алан на Велебиту, 

у непосредној близини осматрачнице УНПРО-

ФОР-а, када су припадници хрватске специјалне 

полиције ”Алфе”, мучки, из засједе, убили и ма-

сакрирали 22 припадника Српске војске Kрајине 

(СВK) с подручја Грачаца. Овај масакр починили 

су припадници В вода из састава ”Алфе”, којим је 

командовао Милијан Бркић звани Васо, актуелни 

замјеник предсједника ХДЗ-а и потпредсједник 

Хрватског Сабора. 

Операцију ”Масленица” су планирали и извели 

Јанко Бобетко, Анте Готовина, Анте Росо, Мирко 

Норац и Младен Маркач, уз знање и одобрење 

Фрање Туђмана, тадашњег предсједника државе 

и врховног команданта оружаних снага РХ, који су 

већ тада били или су накнадно унапређани у чи-

нове генерала. У вријеме ове агресије начелник 

артиљерије сектора „Велебит” био је косовски Ал-

банац, до ’91 официр ЈНА, Агим Чеку (од 1999. на 

Kосову обављао дужности комаданта ОВK и 
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Kосовског заштитног корпуса, предсједника владе 

и министра снага безбедности), од чијих граната 

је, услијед неселективног гранатирања по дубини 

подручја општина Бенковац и Обровац, највише и 

страдало цивила. 

Иако је агресија извршена на заштићену зону 

УН-а и пред очима многобројних припадника УН-

ПРОФОР-а, до сада, ни пред међународним ни 

пред домаћим судовима, нико није процесуиран 

за злочине над Србима почињене у овој акцији. 

Према службеном попису становништва у РХ 

из 1991. године у Kашићу је живјело укупно 765 

житеља, од тога 757 (99%) Срба, у Смоковићу 

1.029, од тога 989 (96%) Срба и Исламу Грчком 

1.139, од тога 991 (87%) Србин. Двадесет година 

касније, према попису становништва у РХ из 2011, 

у Kашићу је живјело 63, у Смоковићу 110 и у Исла-

му Грчком 150 житеља, без ознаке националне 

припадности. 

Извор: ВЕРИТАС
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ГОДИШЊИЦА УБИСТВА ПОРОДИЦЕ ОЛУЈИЋ 

У ЦЕРНИ, 1992. ГОДИНЕ

Документационо-информативни центар 

Веритас подсећа да се 17. фебруара 2021. го-

дине навршило 29 година од убиства поро-

дице Олујић у Церни код Жупање. 

 

У поподневним сатима, 17. фебруара 1992. го-

дине припадници извиђачко-диверзантске сатније 

Хрватских обрамбених снага (ХОС) ликвидирали 

су че тверочлану породицу Олујић: Радо мира (38), 

његову супругу Аницу (37) и њихову малолетну 

децу Милену (16) и Марка (13). 

– Тога дана, у Kомлетин ци ма, у згради основ-

не школе, где је био штаб извиђачко-диверзант-

ске сатније ХОС-а, командант ове јединице Томи-

слав Мади је издао наредбу припадницима чете: 

Мариу Јурићу, Зорану Поштићу, Давору Лазићу и 

непознатој особи са надимком ”Босанац”, да оду у 

Церну и побију „четнике”, иако је знао да се ради 

о цивилним особама. Наредио им је и да минирају 

кућу, те им је за то дао пушке, пиштоље, мине, 

штапин, детонаторске каписле и два пригушива-

ча. Припаднику исте јединице, Мији Старчевићу је 

наредио да их тамо одвезе, што је исти и учинио 

те им је у Церни показао кућу у улици Браће Радић 

на броју 51а. Јурић, Поштић, Лазић и осо ба са на-

димком ”Босанац” ушли су у кућу и из ватреног 

оружја испалили више хитаца у чланове породице 

Олујић: десет пројектила погодило је Радомира, 

шест Аницу, а по једанаест малолетну Милену и 

дете Марка, од чега су одмах преминули. Убрзо 

након хладнокрвне ликвидације четворо чланова 

породице Олујић, убице Поштић и Лазић у њихо-

вој кући пронашли су и узели ловачку пушку, пат-

роне, 1.500 тадашњих немачких марака, капу – 

беретку, ланчић боје злата с привеском детелине 

с четири листа и пар златних наушница са по три 

плава каменчића. Потом су и кућу покушали ми-

нирати, али због нестручног руковања, до експло-

зије није дошло. Убице су се са украденим ства-

рима на исти начин на који су и дошли у Церну 

вратили до Kомлетинаца, где су ствари и новац 

из Олујићеве куће предали Мадију – прича Саво 

Штрбац, председник ”Веритаса”. 

Штрбац подсећа да је ово један од најмонстру-

ознијих злочина током последњег рата у Хрват-

ској у којој су мета била и деца. 

– Поред ликвидација четворочлане породице 

Kозбашић у Петрињи у новембру 1991, трочлане 

породице Зец у Загребу, у децембру 1991, четво-

рочлане породице Ченгић у Ервенику код Kнина, 

у јануару 1992, четворочлане породице Радосав-

љевић у Дарувару, у фебруару 1992, убиство по-

родице Олујић из Церне спада у најмонструозније 

ликвидације једне породице у рату деведесетих - 

наводи Штрбац и додаје да су многе од ових по-

родица заправо били мешовити српско-хрватски 

бракови. 
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Помаже Бог, 

Зовем се Ђорђе Маринко-

вић. Рођен сам у Книну, 7. маја, 

1991. године. Драги Бог је тако 

хтео, јер моје место рођења је 

требао бити Госпић, али с обзи-

ром на то шта се у том граду по-

чело дешавати, отац је мудро 

поступио, извукавши моју мајку, 

са мном, тада још нерођеном 

бебом и одвео је да се породи у 

Книн, који је, три године касније, 

25.7.1994. године постао и ме-

сто рођења мог брата Радова-

на. Живео сам у селу које се зо-

ве Мекињар, недалеко од Удби-

не, а које је, као и сва српска 

ме ста, доста пропатило, не са-

мо у рату деведесетих већ и у 

Другом светском рату. 

Моји преци су у 18. веку, 

Српској православној цркви да-

ровали земљу да би се на њој 

подигао храм Светом Велико-

мученику Георгију, мојој крсној 

лави. Тај храм су у Другом свет-

ском рату усташе више пута па-

лиле и скрнавиле, а што нису 

довршили они, на жалост, до-

вршено је у време комунистич-

ког режима. Нисам ни стигао да 

уживам у детињству у тој пре-

лепој природи, у свом родном 

крају, близу храма који је требао 

бити место окупљања и саборо-

вања свих нас, православних 

Срба, а већ се десио рат који је 

однео и живот мога оца, као и 

других рођака чија су ми имена 

знана и незнана, а такође и мно-

гих других Срба који своје живо-

те положише на бранику Отаџ -

бине. И данас, када Хрвати сла-

ве злочиначку акцију "Олу ја", ја 

оплакујем што нисам на свом 

родном прагу, а још више то 

што ми одузеше оца, који је, уз 

мајку и брата, највредније и 

најважније биће у мом животу. 

У "Олуји" смо моја породица 

и ја буквално задњи отишли из 

села. Мајка Јадранка се  моли-

ла драгом Богу да нас сачува 

док смо тако бежећи, страхова-

ли од хрватске војске која је већ 

била на аеродрому под Удби-

ном.  

Пут до саме Србије је био 

јако дуг, болан и тежак. Многи 

су у тој најдужој и најтужнијој 

колони изгубили животе. Поје -

ди ни су напуштали колону не 

би ли нашли други пут којим би 

се брже кретали. Тако је у јед-

ном моменту неко од мојих 

ПИСМО МЛАДИЋА ИЗ КУЧЕВА 

Надам се да ће осванути дан када ћемо брат и ја чути вест 

да су пронађени земни остаци нашег оца Милана. 

       Кучево, Фебруар 2021. 

Kазне 

Штрбац каже да је хрватском правосуђу треба-

ло пуних 14 година да се против одговорних по-

дигне оптужница. 

– Оптужницу је 29. децембра 2006. подигло 

Жупанијско државно одвјетништво у Вуковару, а 

Жупанијски суд у истом граду је 15. фебруара 

2008. године, одговорне неправоснажно осудио 

на укупно 57 година затвора: Мадија на 20, Јурића 

на 12, Поштића на 8, Лазића на 7 и Старчевића на 

10. Врховни суд Хрватске је 25. марта 2009, Јури-

ћу и Лазићу казну потврдио, док је осталима казна 

смањена. 

 

 

 

Усташке ознаке 

Штрбац подсећа да су убице породице Олујић 

били припадници Хрватских обрамбених снага, 

које је крајем јуна 1991. основала Хрватска стран-

ка права, а која се јануара 1992. године потпуно 

интегрисала у Хрватску војску. 

– Званичне ознаке ХОС-а су исте оне које су 

биле и за време Павелићеве НДХ-а, а које и да-

нас њени припадници, упркос противљењу акту-

елног предсједника државе Зорана Милановића, 

дрско и несметано користе у комеморативне 

сврхе, широм Хрватске – наглашава Штрбац. 

 

„ВЕСТИ- ОНЛАЈН” 
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ближњих предлагао да се и 

моја породица одвоји и да кре-

немо другим путем. Срећа па 

нисмо. Да смо то учинили били 

би сви побијени пошто се, како 

сам касније чуо, у том месту 

кроз које смо требали проћи де-

сио страшан злочин.  

У Србији смо живели једно 

кратко време у Апатину, да би 

нас касније депортовали у Ми-

хајловац, село поред Неготина. 

У Михајловцу смо били смеш-

тени у колективном центру који 

се налазио у згради основне 

школе.  Ми смо живели на спра-

ту зграде, а у приземљу сам по-

хађао наставу. Ту сам био са 

породицом до петог разреда. 

Након тога одлазимо у Кучево 

где од државе моја породица 

(мајка, деда, брат и ја) добијамо 

стан, као породица палог бор-

ца. У Кучеву сам уписао шести 

разред, завршио основну и 

Сре  дњу економску школу. На 

Економски факултет крећем 

2009. године, али смрт мајке 

би ва велики шок за мене. Мно-

го сам патио. После тог страш-

ног и ненадокнадивог губитка, 

нисам имао воље да наставим 

факултетско образовање. Жал 

за мајком блокирао ме је потпу-

но, био сам слаб, без подршке, 

без ослонца и због тога нисам 

успео да завршим факултет. 

Живео сам једно време са де-

дом у Апатину. И он се упокојио 

2012. године. Остао сам  у Апа-

тину да бих се средином 2019. 

године вратио у Кучево. Желео 

сам да будем са братом. 

Пре око три године задесила 

ме нова несрећа. Добио сам 

епилепсију и, на жалост, због 

тога имам велике проблеме да 

нађем неко стално запослење, 

тако да све што сам до сада ра-

дио били су углавном привре-

мено-повремени послови.  

Кад смо мој брат Радован и 

ја дошли у Кучево, дуго време-

на нисмо имали никакав стални 

приход. Радили смо сезонске 

послове где смо мало зарађи-

вали и право је чудо како смо 

успели да се изборимо и прежи-

вимо. Постали смо храбрији и 

искуснији.  

Брат тренутно ради на 

пројекту "Моја прва плата" и ту 

је, на жалост, велика борба, ал 

шта је ту је, борити се мора.  

Схватио сам, ја носим гене 

оних који су ме створили, поти-

чем из краја где је природа су-

рова и у којем живот може бити 

леп само ако си упоран и спре-

ман на борбу и жртву. Схватио 

сам, и тако се овде, у мом но-

вом завичају, понашам. Место 

где живим подсећа ме својом 

лепотом на родни крај и то ми 

блажи носталгију за крајем у 

којем сам се родио и из којег ни-

сам својом вољом отишао. По-

некад ми дође па своју тугу бла-

жим стиховима. Лакше ми кад 

напишем песму. Боли то. 

Али највише ме боли што је 

мој отац МАРИНКОВИЋ МИ-

ЛАН, ево већ трећа деценија, 

на списку несталих.  

Надам се да ће осванути 

дан када ћемо мој брат и ја чути 

вест да су и његови земни оста-

ци пронађени. Моја мајка је че-

кала, надала се и није дочека-

ла. Отишла је са раном на срцу. 

Надам се да ће доћи дан када 

ћемо мој брат и ја достојно са-

хранити оца и на плочи крај ма-

миног исписати и његово име.  

Бог с нама! 
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Тог јутра, пре четврт века, седамдесетдевето-

годишња Ангелина K. мора да је попут јунака 

Kафкиног романа нешто згрешила.  

Потрпала је у торбу нешто старих фотогра-

фија које је спасила кад јој је четири године ра-

није спаљена кућа и док су око ње одјекивали 

пуцњи и експлозије, плач и невјерица, на повике 

комшија, села је у приколицу трактора пут Бео-

града, ка нај мла ђем сину и заувек напустила крај 

за који се цео живот грче вито држала. 

Тешко је знати о чему је размишљала, али мо-

жемо претпоставити да је сумирала свој живот од 

рођења. Од Охаја, у Америци, где се родила, пре-

ко селидбе у Лику где су је довели родитељи и 

где је провела најлепше и најболније године, све 

до љутих деведесетих.  

Шта ју је тако чврсто везивало за ту земљу, 

Бог ће га знати. Можда извор на коме је захвата-

ла воду, можда мирис ливада где је чувала краве, 

или хумке првог мужа и дјеце који су 1942. одве-

дени под нож. 

Имала је прилику да почне изнова у Војводини 

са другим мужем, да навикне на фруштук и ки-

бицфенстер. 

Али нешто ју је вукло назад у брда и долине. 

Вратила се. Била је срећна током тих година, од-

гајала је децу, чувала унуке. Била је од оних жена 

око којих су се окупљали и долазили по савет. 

Умела је срдачно да се смеје и снажно да воли. 

А онда је дошло време када 

се више није питала где жели 

да живи. О томе су одлучивали 

други, страни. 

Напустила је породичну ку-

ћу која је убрзо нестала у гу-

стом диму. И као да то није био 

довољан ударац за старицу, 

пуцњи су јој на пролеће 1992. 

оборили сина и унука са трак-

тора... И након збега поново се 

вратила на своју земљу, на-

топљену мирисом и предака и 

потомака... 

Можда је тог јутра у прико-

лици трактора мислила о томе 

како би јој живот био лакши да 

је остала у Америци или да се макар навикла на 

војвођанску равницу... Али Ангелина K. сигурно је 

згрешила нешто чим је доживела толико несреће 

и туге. Рођена погрешне вере, живела на по гре -

шном тлу, у очима извр ши теља погрешне идеоло-

гије. 

Унука Јелена К. Х.
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Послије свега остадох донекле при здравој памети 

Тог дана 04. августа 1995. кад 

је почела оружана акција хрват-

ске војске тзв. „Олуја” били смо 

код своје куће у Доњем Будачком, 

општина Карловац. Два дана кас-

није, 6. августа,  била је недјеља, 

у страху, одлучили смо ићи ни са-

ми не знајући куда. Тешка срца 

напуштамо кућу, мој отац Никола, 

мајка Десанка, ћерка Гордана и ја. 

Мој супруг Душан, сада покојни, 

остао је са војском. Када смо стиг-

ли до мјеста Топуско, били смо 

окружени хрватском и муслиман-

ском војском. Права агонија. Не-

мамо хране нити воде за пиће. 

Бјеше љетна жега, температура 

35 степени. Тек у сриједу 09. авгу-

ста, према неком договору, кре ће -

мо пут Републике Србије, преко 

хрватског подручја тј. путем Глина 

– Сисак и даље.  

Успут срећемо припаднике 

хрватске војске, полиције и мје -

шта не Хрвате са којима смо до 

скора живјели у миру. Видно у 

свом „ратничком” расположељу 

дочекују нас пушкама, ножевима, 

на наше аутомобиле баца јући ка-

мење и цигле. Нама се лед и крв у 

жилама. У Сиску је било најгоре. 

Одједном почеше да пуцају стак-

ла на нашем ауту „југо 45” табли-

це број: ВН 21-01-Војнић. Засули 

су нас камењем. Један ка мен ве-

личине тучијег јајета, оштрих бри-

дова, прољеће мимо моје главе и 

погађа  моју мајку у главу. Она је 

сједила иза возача. Из главе јој је 

шикнула крв, а ми, у паници, бес -

помоћни, не можемо да јој помог-

немо. Крв јој цури из ране, а она 

проговара само двије ријечи: „ку-

ћа, кућа”. Ускоро пада у кому – са-

мо дубоко дише. Негдје пред зо-

ру, у понедјељак 10. августа, уми-

ре. Шта смо могли, настављамо 

пут. Мајка је распукнуте главе, 

мртва, у ауту на сједишту пуном 

крви. У тим тешким и никад забо-

рављеним тренуцима наставља-

мо тако пут, мој отац, муж и кћер-

ка, која је имала само 14 година, и 

ја. Бол и туга се не могу описати 

ријечима. Стижемо до Батроваца 

и распитујемо се за прво мјесно 

гробље. Рекоше за гробље у Ши-

ду. Захваљујући Љубици Ради-

шић, психологу, чланици Кола 

српских сестара из Шида, долази 

свештеник и врши опело за мајку 

која лежи мртва у ауту. Послије 

тога долази погребно возило и од-

вози мајку на православно гроб-

ље у Шид, гдје смо је сахранили. 

Ми смо морали даље ни сами не 

знајући куда. Стигосмо и остадос-

мо у Јерменовцима, општина То-

пола. Често смо путовали, ћерка, 

мој отац и ја у Шид да обиђемо 

гроб моје мајке. Временом, отац 

ми се разболио и постао је склре -

о тичан. Моје муке се настављају. 

Често беспомоћна, размишљала 

сам гледајући га тако болесног ка-

ко да му олакшам, у кући без икак-

вих услова и у неимаштини. Тата 

умире 2001. године, а недуго за 

тим страдао ми је и муж приликом 

превртања комбајна за комбајни-

рање жита. Туга и мука. За ову не-

срећу суд окривљује возача ком-

бајна. Суђење је трајало 10 годи-

на и на крају возач добија условну 

казну. Одштету за душевну бол 

ћерка и ја нисмо ни тражиле.  

Поред све туге, 25 година бо-

рила сам се и са мислима да ма-

мине посмртне остатке пренесем 

код тате у Јерменовце. Тражила 

сам начина да то урадим. Једног 

дана се обратим Kоми сији за не-

стала лица Владе Републике 

Србије, тј. Божидару – Бати Попо-

вићу и Маји Васовић. Они ми у тој 

намјери несебично помажу. За-

хваљујући њима, посмртни оста-

ци моје мајке су премјештени на 

гробље поред мога тате 4. октоб-

ра 2019. године. Душа ми се, пуна 

бола и туге, ослобађа притиска 

који је трајао 25 година. Због сил-

них траума гушила ме депресија. 

Послије свега, уз помоћ психоло-

га, остадох донекле при здравој 

памети. Свјесна сам да од тешког 

увијек има теже. Моја туга је мени 

највећа, а знам да је најтеже ро-

дитељима који су изгубили дјецу. 

Док ја живим на овоме свијету, по-

моћ Маје и Бате никад нећу забо-

равити. 

Сада живим сама (2011. годи-

не ми се удала ћерка). Имам дви -

је унуке, Николину и Софију. Не-

измјерно их волим и оне воле ме-

не. Трудим се да живим докле ми 

је Бог одредио. Та љубав према 

ћер ки, а нарочито према унукама 

ће трајати вјечно. Сјећање на мо -

је драге и напаћене родитеље 

ни кад се неће избрисати.  

Још једном хвала Kомисији за 

нестале, Маји и Бати и вама, удру -

жењу породица, за часопис „Суза”. 

Маћешић Мирјана, Топола      
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Данима након што нас је пого-

дила вијест да је заувијек отишао 

оснивач и дугогодишњи пред сјед -

ник удружења „Суза”, Чедомир 

Марић, нису преста ја ли да се јав-

љају његови пријатељи, сарадни-

ци, ученици. Само тај податак го-

вори много о томе какав је био 

наш Чедо. Тих и ненаметљив, са-

мом својом поја вом показивао је 

ауторитет као ријетко ко. Постоје 

такви људи који без повишеног 

тона, радикалних потеза или 

строгог израза лица изазивају по-

штовање, довољно је да се по ја -

ве и сву пажњу усмјеравају на се-

бе. У тешким моментима на са-

мом почетку рада Удружења, ка-

да је требало неупућенима уса-

дити чињеницу да су и Срби 

жртве рата, да и они траже своје 

нестале, затим припрема породи-

ца за одлазак на идентификаци -

је, па све до тешких састанака са 

представницима власти и инте-

ресним групама, тада би тај ње-

гов тихи ауторитет више него ика-

да долазио до изражаја.  

 Да подсјетимо: Удружење по-

родица несталих и погинулих ли-

ца „Суза” основано је тако што су 

родитељи, дјеца, браћа и сестре 

несталих у рату у Хрватској, поче-

ли да трагају за својим најми-

лијима. Из несреће, свјесни да су 

заједно јачи и видљивији, наста-

ло је удружење које је окупило 

прогнане људе, само са једним 

циљем: пронаћи нестале! За свог 

представника су већ на првој 

скупштини изабрали управо Че-

домира Марића.   

 

Професор на послу  

и у животу  

Његова животна прича поче-

ла је ратне 1941. године у Голу-

бићу код Книна. Родитељи Злата 

и Перо Марић усадили су му 

људске вриједности којих се ни-

када није одрекао, ни у оним нај -

те жим данима, када су људскост 

и врлине свима били на испиту.  

Био је професор производно-

техничког образовања у Средњо-

школском центру Книн. У из бје -

глиштву све до пензионсања пре-

давао је исти стручни предмет у 

Основној школи „Вој вода Радо-

мир Путник” у Београду. Година-

ма касније, и у избјеглиштву и гдје 

год би путовао, наилазио би на 

своје ученике. Био је ожењен 

Ђујом, а њихова љубав и међу-

собна подршка давале су му 

увијек вјетар у леђа. У браку су 

добили Валентину, Чедну и Же-

лимира, сина који ће двадесет 

једну годину касније нестати у 

родном Книну, у акцији хрватске 

војске названој „Олуја”. Осам го-

дина је трајала потрага за њим. 

Када је Желимир, музичар Град-

ског оркестра у Книну, коначно 

идентификован на Институту за 

судску медицину у Загребу, то 

није био крај Чедомирове борбе. 

Није хтео да стане из моралних 

разлога и осећаја одговорности 

за оне који још увек трагају. На-

ставио је да својим примјером 

даје наду и утјеху породицама. И 

тако још дуго, све док није дошао 

у позне године, препустивши 

млађима да наставе путем борбе 

за истину.  

Последње године живота нај -

радије је проводио у свом родном 

Голубићу, са породицом и унуци-

ма. Једва је чекао прве сунчане 

дане да под одрном окупи све 

њих и своје многобројне пријате-

ље. У једном од последњих раз-

говора рекао је како једва чека 

прољеће како би опет испијао ју -

тар њу кафу на својој чувеној те-

раси. То прољеће није доче као, 

преминуо је изненада, 25-ог но-

вембра прошле године. Сахра -

њен је крај свог сина, у Голубићу 

који је толико волио.  

Често смо, нажалост, имали 

при лику да пишемо о одласку 

љу ди који су обиљежили рад на-

шег Удружења. Признајемо, ово -

га пута је било посебно тешко. 

Свака лијепа ријеч чини се недо-

вољном. Чедомир Марић није 

био само оснивач и председник 

удружења „Суза”, он је био глав-

на карика у том непрекидном ни-

зу ожалошћених, али храбрих 

тра  галаца за истином. Увијек до-

стојанствено и без сувишних ри -

јечи био је наш представник, 

човјек по коме су нас препознава-

ли и коме смо се обраћали за 

савјете до последњег дана. Тру-

дио се да нас осамостали, осна-

жи, знајући да неће моћи увијек 

да буде присутан. У томе ипак 

није био у праву, његов траг је та-

кав да ће неминовно остати у 

свему што радимо – свеприсутан. 

За све савјете и, прије свега, жи-

вотне лекције, којих нема ни у јед-

ном упутству, нити програму, за-

увијек хвала професору.  

„СУЗА” 

ЧЕДОМИР МАРИЋ (1941–2020) 

 ОДЛАЗАК ТИХОГ АУТОРИТЕТА 

Опроштај од оснивача 

удружења „Суза” 
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Рођен је у јануару 1952. као 

треће дете оца Милоша и мајке 

Милеве. Након завршетка ос-

новне школе у родном Војнићу, 

одлази четири гоидине у Рајло-

вац у војну школу.  

По завршетку средње школе, 

добија радно место у касарни у 

Kарловцу, у близини родног 

Kор дуна и родитеља. У јесен 

1974. жени се са Анком Бребе-

рина са којом добија двије ћер-

ке, Снежану и Драгану.  

Лијеп породични живот, дру-

жење са многобројним пријате-

љима прекида рат који почиње 

1991. године. Он, као војно ли-

це, са својом јединицом остаје 

да брани своју Kрајину све до 

августа 1995. када је заједно са 

својим народом морао да оста-

ви све и крене према Србији у 

непрегледној и најтужнијој коло-

ни. Тражио је међу тим људима 

своје најмилије, али нажалост 

добија страшну вест да му је 

мајка погинула негдје у околини 

Двора на Уни. До 2004. није 

ништа знао, али тада добија по-

тврду о идентификацији костију 

нађених у једној од масовних 

гробница. Овај губитак оставио 

је велики бол у његовој души.  

Са кћеркама и супругом  

Анком наставља свој живот у 

Срби ји, активно помажући у 

Удружењу несталих и погинулих 

"Суза", у ком стиче велики број 

пријатеља, почевши од Чедоми-

ра Марића. Његовој срећи није 

било краја када је удао ћерке и 

када је не дје љом била пуна кућа 

смеха и шале. Али, неочекивано 

2010. године умире 

млађа ћерка Драгана. 

Са супругом Анком у 

тим тренутку покушава 

наставити жи  вот, уз по-

моћ  ћерке Снежане и 

многоброј них пријате-

ља који су му пружали 

речи утје хе. Ускоро се 

разболео и кренуо у 

борбу са болешћу која 

је победила у децембру 

2020. године. Kроз жи-

вот је стекао много 

пријатеља, увјек за сва-

ког био ту, насмијан, са 

лијепом речју. 

Ћерка Снежана 

ВЛАДИМИР ХАЈДИН (1952 -2020)
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ВЛАДИМИР  ХАЈДИН је био члан Удружења „Суза” од ње-

ног оснивања и активно учествовао у многим активностима. Ду-

го година је био члан Управног одбора. Смрт га је затекла на 

функцији члана Надзорног одбора „Сузе”. Био је веома омиљен 

међу нашим члановима, увијек одговоран, ведрога духа и изу-

зетно скроман човјек. Саосјећао је са члановима породица који 

су тражили своје најмилије. И сам је изгубио мајку Милеву која 

је страдала у избјегличкој колони током војне акције „Олуја” и 

није знао ништа о њој све до 2009, када су њени  посмртни 

остаци ексху мирани из масовне гробнице у Петрињи, а потом 

идентификовани у Заводу за судску медицину у Загребу. Тек 

што је са хранио мајку у Кљаји ћеву код Сомбора, Владимирову 

породицу затиче нова трагедија. Године 2010. умире му ћер ка 

Драгана. Такав стрес и непребол за губитком утицали су на 

Владимирово и Анкино здравље, па су се морали обоје борити 

са опаком болешћу у предстојећим годинама. Борили су се хра -

бро, храбрили једно друго, али Владимир није издр жао. Упо-

којио се 9. децембра 2020. године. Ипратиле су га супруга и 

ћерка са родбином и пријатељима, на вјечно почивалиште на 

Бежанијском гробљу 14. децембра. Сада Анка и Снежана чу-

вају успомену на свог су пруга и оца. Саосјећамо са њи ма и сје -

ћа мо се драгог Владимира. Почивао у миру Божјем! 

„СУЗА”

SUZA
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СТЕВАН БОРЈАН (1938-2020)

Рођен у Уздољу код  Книна 

25.10.1938 – преминуо у Београ-

ду, РС 28.12.2020. 

У години за нама, години 

2020, која је била за све нас иза-

зовна и пуна губитака и стреп-

ње, наивно сам се понадала да 

ће са мојом породицом и домом 

ипак бити све како треба, иако 

већ годинама живимо окрњени, 

на пола срца. Губитак мога 

стрица, а сина покојног деде 

Стеве, Милоша Борјана који је 

свој живот положио у Крајини у 

тзв. операцији „Олуја” 1995. го-

дине. бра нећи  и помажући 

својим су нар дницима, у свима 

нама је оста вио празнину, а по-

себно мом покојном деди. 

Месеци су пролазили, сваки 

дедин корак био је наша од-

скочна даска за бољи живот. 

Сваки корак је био пажљиво ос-

мишљен да све буде како тре-

ба, као да је слутио да се ближи 

дан одласка, и сада када помис-

лим, сваки дан са њим био је по-

клон. У децембру, месецу туге 

за наш дом, изгубили смо деду, 

у својој највећој и последњој 

борби до сад, борби за живот. 

У нашим срцима остаће за-

увек његово учење, љубав и не-

беско плаве очи које су милова-

ле својим ненаметљивим по -

гледом пуним подршке будећи у 

нашим очима искру која се сада 

уместо радости слева  низ лице 

кроз сузе.  

Унука, Анђела Борјан 

Наш драги СТЕВАН БОРЈАН, дуго -

годишњи члан Удружења, члан Управног, а 

потом и Надзорног одбора, изгубио је битку 

са болешћу крајем за све нас кобне 2020. го-

дине (28. децембра).  

Увијек радо виђен, често је свра ћао у кан-

целарију нашег Удружења, а не само онда 

када се прихватио обавезе у реализацији не-

ке активности. Био је једноставан, присан и 

према сва ком се односио с поштовањем. Ни-

када није заборавио подршку „Сузе” док је 

трагао за својим сином Милошем који је не-

стао у војној операцији „Олу ја”. Када је пре-

стао да се нада да је Милош жив, као и сваки 

родитељ и члан породице несталог, желио је 

само једно – да бар пронађе посмртне остат-

ке свога дјетета и да их достојно сахрани. Пу-

них једанаест година трајала је потрага. Када 

је 2006. године Милош идентификован, Сте-

ван, тужан, али смирен и захвалан Богу што 

може са својом породицом запалити свијећу 

на гробљу Лешће гдје почива његово дијете. 

Стеван је био свјестан и своје духовне снаге, 

био је срећан јер је љубављу и оданошћу по-

магао члановима своје породице да изграде 

нови дом. Стеван је  често одлазио у родни 

крај  и тамо дисао ваздух који изазива осећа-

ње туге, али и среће. Срећан је ваљда и ум-

ро јер зна да су сви његови збринути, да има 

лијепе и паметне унуке, срећан је јер је у 

вјечној кући са својим сином. 

„СУЗА”
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ПРЕСТАЛО ДА KУЦА СРЦЕ МАЈKЕ 

ДАРИНKЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ

ДОСТОЈАН! 

Из Митрополије загребачко–љубљанске у трон патријарха српског 

Дана 06. децембра 2020. године престало је 

да куца срце мајке Даринке Милосављевић, 

која се скоро три деценије борила да сазна ис-

тину о своме сину Милораду. 

 

Даринка је своме Милораду направила вјечну 

кућу у Шиду и надала се да ће за живота наћи и 

достојно сахранити његове посмртне остатке. Да 

је Милорад  заробљен 1.маја 1995. године у Оку -

чанима она је знала јер су то објавили хрватски 

медији.  Заједно са другим породицама борила се 

да сазна истину о свом дјетету. Активно је уче-

ствовала у свим манифестацијама удружења „СУ-

ЗА”, док год је служило здравље. Надала се Да-

ринка да је Милорад негдје у затвору и да ће јој 

једног дана доћи на кућни праг. Обилазила је 

мјеста, тражила свједоке, сумњала да није можда 

под свјежом хумком земље у дворишту бивше ку-

ће и молила да се хумка откопа. Двадесет пет го-

дина тако. Од Милорада ни трага. Судбину њего-

ву није сазнала. Безброј преплаканих дана и ноћи. 

Болест и године чиниле су своје. Тужно мајчино 

срце није издржало. Даринка је сахрањена поред 

празног синовог гроба, са неоствареном жељом 

да заједно почивају. 

Нека јој је вјечна слава и хвала! 

„СУЗА”

У времену каквом живимо по-

следњих година, није необично 

то што су и избор новог пат-

ријарха Српске православне 

цркве пратиле бурне реакције, 

како вјерујућег народа тако и 

оног дијела јавности који ријетко 

или никако не посјећује цркву. 

Са великом пажњом избор но-

вог патријарха праћен је и у 

Хрватској. Разлог за то је што је 

нови патријарх српски господин 

Порфирије на нову, највишу по-

зицију дошао као Митрополит 

загребачко-љубљански. Шест 

година је било довољно да ње-

гово преосвештенство остави 

важан траг у духивном животу 

Срба али и оствари важне, 

пријатељске односе са припад-

ницима хрватског народа. Попут 

правог духовника, не запостав-

љајући свакодневне црквене 

обавезе, организовао је духовне 

вечери где је избором гостију и 

тема привлачио готово једнак 

број Срба и Хрвата. Лични кон-

такти прерасли су у пријатељ-

ства, па је тако међу својим 

пријатељима имао неке од 

најзначајнијих личности хрват-

ског јавног живота попут Мило-

рада Пуповца и недавно преми-

нулог градоначелника Загреба 

Милана Бандића. Добитник је 

признања за миротворни допри-

ДУХОВНОСТ
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нос у промовисању културе ди -

ја лога и вјерских слобода, Удру-

жења за вјерску слободу у Ре-

публици Хрватској. Сви који су 

га познавали док је био на тој 

позицији имали су само ријечи 

хвале за новог патријарха срп -

ског, а ни он у свом првом гово-

ру није крио колико је заволио 

Хрватску и чак је назвао својом 

другом домовином, обећавши 

да ће наставити да служи срп -

ском народу у Хрватској. То је и 

потврдио само неколико дана 

касније, када је отишао у прву 

званичну посјету као патријарх, 

управо у Хрватску где је служио 

литургију у манастиру Јасено-

вац и поново обишао страдалну 

Банију. Српски народ који је по-

гођен земљотресом крајем про-

шле године, посјетио је како би 

пружио утјеху и наставио велику 

хуманитарну акцију започету 

док је био митрополит.  

 

Дијете колониста 

Четрдесет шести по реду 

Патријарх српски рођен је као 

Првослав Перић 22. јула 1961. 

године у Бечеју. Родитељи Ра-

дивоје и Радојка доселили су се 

послије Другог светског рата у 

Војводину из села Црнча код 

Дервенте. Првослав је одрастао 

у Чуругу, док је гимназију за-

вршио у Новом Саду. Пријате-

љи из дјетињства га се сјећају 

као умног, наочитог младића  

који је у свему био попут својих 

вршњака: слушао је рок музику, 

излазио, бавио се спортом, чи-

тао Достојевског, али и промиш-

љао о Богу. За његове најближе 

пријатеље зато није било вели-

ко изненађење када је изабрао 

монашки живот. Дипломирао је 

на Православном Богословском 

факултету у Београду 1986. го-

дине. Годину дана раније, замо-

нашио се у манастиру Дечани 

на Косову и Метохији. Своје да-

ље образивање стицао је у Ати-

ни на постдипломским студи -

јама. Рукоположен је у чин јеро-

монаха у фрушкогорском мана-

стиру Ковиљ 1990. године гдје је 

био игуман све до одласка у За-

греб. У манастиру Ковиљ осно-

вао је четири тераписјке зајед-

нице за љечење болести завис-

ности, под називом „Земља жи-

вих”. Шира јавност у Србији упо-

знала га је кроз серијал „Буквар 

православља” и најпре кроз по-

пуларну емисију Агапе, где је у 

самим почецима емитовања че-

сто гостовао уз професора Вла-

дету Јеротића, кога је касније 

на следио на Катедри за катихет-

ско и пастирско богословље.  

У првој изјави за медије, пат-

ријарх је замолио народ да се 

моли за њега, свјестан да без 

Божије помоћи неће моћи да из-

несе сав терет који ће га пратити 

у надолазећим временима. А да 

ће тако бити знамо из историје 

јер патријарси српски уви јек су 

дијелили судбину српског наро-

да. Када је било тешко нису 

бјежали. Патријарх Гаврило До-

жић, Други светски рат је провео 

у логору Дахау, а блаженопо-

чивши патријарх Иринеј није 

одустајао од литургијског живо-

та. Упркос опасности,  редовно 

је служио, проповједајући 

јеванђеље и у време ковида, од 

кога се на крају заразио и пре-

минуо. Свјестан је патријарх 

Порфирије искушења која га 

очекују, није било једноставно 

ни док је обављао дужност мит-

рополита. Једном приликом је 

рекао: - Увијек ћу бити спреман 

да учествујем у изграђивању мо-

стова између људи и народа, 

потпуно свјестан да има оних 

који ће и са једне и са друге оба-

ле бацати камење на мостогра-

дитеље. 

 
Јована М.  
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Успјешно реализован про је -

кат „Доситеј и српско Плавно 

1769–2019.” 

Упознавајући се са ликом и 

дјелом Доситеја Обрадовића, до-

шао сам на идеју да 250. годиш-

њицу од доласка Доситеја у моје 

родно село Плавно обиљежимо 

пригодном изложбом фотографи -

ја. Овом изложбом враћамо се 

нашем и Доситејевом тлу, њего-

вим и нашим идејама које су нас 

нераскидиво спојиле.Тако споје -

не, да остану наук и путоказ на-

шим покољењима. Изложба је 

настала као круна мог вишедеце-

нијског бављења ликом и дјелом 

Доситеја Обрадовића. Призна -

јем, још увјек мало знам о овом 

великану не само српског, већ и 

људског рода у цјелини.   

Изложба под називом „Доси-

теј и српско Плавно 1769 – 2019.”, 

у 2019. години постављена је 

осам пута на шест локација ши-

ром Републике Србије. Прво у 

Архиву Војводине и Мастер цент-

ру у Новом Саду, након тога у За-

дужбини „Доситеј Обрадовић” у 

Београду, Народном музеју у 

Зрењанину, Народној библиоте-

ци „Илија М. Петровић” у Пожа-

ревцу и ОШ „Доситеј Обрадовић” 

у Пожаревацу, Станишићу код 

Сомбора и у Суботици на Отво-

реном универзитету. 

Корона вирус нас је спречио 

да изложба путује и у 2020. годи-

ни. Но, у плану је и активно се ра-

ди да изложба буде постављена 

у Темишвару, Загребу, Трсту... 

Обновљена „Братска кућа” у 

којој ће бити стална поставка о 

боравку и раду Доситеја Обрадо-

вића у Далмацији 

Размишљајући шта са фото-

графијама када се заврши прика-

зивање публици дошло се до 

спознаје и закључка да би било 

добро исту поклонити родном 

Плавну да буде стална поставка 

у „Братској кући” при Цркви Све-

тог Ђурђа. Поставити изложбу у 

објекат који само што се није сру-

шио било је немогуће. Слиједи 

утврђивање чија је својина „Брат-

ска кућа”. Одговор је Епархије 

далматинске да је то заштићени 

споменик културе.  

Тражимо и добивамо благо-

слов Његовог преосвештенства 

епископа г. Никодима Косовића, 

урадили смо пројекат санације и 

Нова покољења ће се упознавати са животом и дјелом Доситеја Обрадовића 

у обновљеној „Братској кући” у Плавну код Книна.  

 

 

„БРАТСКА КУЋА” СПРЕМНА ЧЕКА ДОСИТЕЈА



уређења  „Братске куће”, добили 

сагласност на пројекат Мини-

старства културе Републике 

Хрватске, изабрали извођача ра-

дова, интензивно прикупљали 

средства за реализацију пројекта. 

Радови отпочели и приводе се 

успјешно крају. Остали су неки, 

тако да кажемо, завршни радови 

– прикључење струје, фарбање 

врата и прозора, постављања но-

сача фотографија...   

Чинимо напор да у уређеној  

„Братској кући” поставимо и бисту 

Доситеја Обрадовића, рад Ђорђа 

Лазића Ћапше из Сремских Кар-

ловаца. Уколико се обезбједе по-

требна средства Доситеј ће 

уљеп шати овај куктурно-исто-

ријски споменик.  

 У реализацији овог, по нашем 

скромном мишљењу, значајног 

пројекта чувања културног на-

сљеђа Срба у Далмацији, дали су 

велики допринос: сви донатори, 

без обзира на висину донације: 

др. Марко Синобад из Мини-

старства културе Републике 

Хрватске, Јованка Савић Вукано-

вић, Драган Чорокало, Ђуро Т. 

Грубор, Петар Грубор, Душан Ђу-

рић, Слободан Русић-Пекин, Ми-

ле Бурсаћ- Стевић, Милош Ру-

сић, Рајко Новаковић... 

Ипак, највећу помоћ су дале 

моје колеге из Завичајног удруже-

ња  „Далмација” Суботица, које су 

подржале пројекат и појављују се 

као формални инвеститор и моја 

рођена сестра Анђа Кураица, без 

чије помоћи и жртве овај, али и 

многи други пројекти сигурно би 

остали само пуки сан.  

Завичајно удружење „Далма-

ција” Суботица планира органи-

зовати одлазак на свечано отва-

рање уређене Доситејеве и  

наше „Братске куће”. Жеља је  

да то буде за Спасовдан (Вазне-

сење Господње, 10. јуни 2021.),  

 

када је сајам у Плавну. Ова ре-  

ализација овиси о епидемио-

лошкој ситуацији и благослову 

епископа Никодима. План је да 

се обиђу и сви манастири у Дал-

мацији, осим Црногораца код 

Имотског, те двори Стојана Јан-

ковића. О путовању и детаљима 

одласка у Далмацију јавност ће 

бити благовремено информи -

сана. 

Суботица, На Сретење Гос-

подње, љета Господњег 2021.  

Мр Милорад С. Кураица

КУЛТУРА

Димитрије Обрадовић је рођен у Чакову, румунски дио Бана-

та, највјероватније 1739, а умро у Београду 1811. године. Замо-

нашио се 1758. у Хопову и добио монашко име Доситеј. Био је 

један од највећих српских родољуба, велики просвјетитељ и ре-

форматор. Обишао је готово цијелу Европу и из ње у Србију до-

нио оно највредније. Говорио је 11 језика и написао 12 књига на 

народном језику, који је у српску књижевност увео прије Вука Ка-

раџића. 

Доситеј одлази у свијет 1757. године гдје проводи 40 година. 

Мудар и родољубив, Доситеј постаје први министар просвјете 

обновљене Србије. На ову дужност постављен је указом Вожда 

Карађорђа Петровића од 18.01.1811. године. Оснивач је прве Ве-

лике школе у Београду , 31.08.1808. године – претеча данашњег 

Београтског универзитета – и аутор је свјечане пјесме „Востани 

Сербије”. 

Боравећи у Плавну До-

ситеј је учитељевао, нашим 

прецима давао основе пис-

мености. О томе, као и о са-

мом мјесту службовања, 

прота Саво Накићеновић 

написа: ”До ње је Кућа брат-

ска, која има лијепу и часну 

успомену. У њој је становао 

и поучавао Плавањску децу 

први српски учитељ у Дал-

мацији, а први министар 

просвјете у Србији, фило-

зоф Доситеј. У овој је згра-

ди написао своју „Ижицу”. 

Као мила успомена још се 

суздржава храстић, испод 

кога би љети Доситеј изво-

дио дјецу да их подучава у 

хладу. Многи Срби родољу-

би кад дођу, уберу за успо-

мену по листак овога Доси-

тејева храстића”.  

Овај се храстић осушио, 

али родољубиви Прота Пе-

тар Петрановић, парох у 

Плавну, усадио је одмах до 

тога осушенога храста дру-

ги, млади храст. Дакле, ус-

помена на Доситеја, хвала 

Богу, не блиједи. 
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КРАЈИНА У СРЦУ И ДУШИ 

 

Ој Крајино, пјесмо моја љута, 

много си се напатила пута. 

Свашта си ми прошла у животу, 

ништа не зајмени ту твоју лепоту. 

Равнице, планине, а и шума густа, 

прогнаше нас и ти оста пуста. 

Други су ти зулумом укидали права 

Због њих и мом оцу паде глава 

У згариште претворише  ми село 

Ја до данас не нађох очево тијело. 

Ој, Крајино, земљо моја мила 

Крв  дјеце своје у њедра си скрила 

Твоја рана и мене љуто боли 

Знај моја душа до вијека те воли. 

Сањам оца, кућу своју драгу 

Сањам себе на родноме прагу 

Сањам  воћњаке, ливаде, житна поља 

Од тебе, Крајино, не постоји земља боља. 

Знам  

Све зарасло у коров, уморна земља дрема 

Трагови смрти, милог оца нема 

зуб времена све лијепо нам пара, 

у тишини умире и моја кућа стара. 

Ја сада живот живим у туђини 

Тражим оца и плачем у тишини 

Само на слици родну кућу гледам 

Ал борим се, идем даље – ја се не дам. 

 

Ђорђе Маринковић, син несталог Милана Маринковића

Из Aлександрине збирке „Шеснаест дана раја и ноћ зла”  
објављене 1996. године  

Прашњава цеста и дуге колоне 

Гаси се сунце и пламен жут, 

Кријесница тек ту се нађе 

Освјетљавајући бескућницима пут. 

И сваки минут пролази споро, 

И сат за сатом у заборав оде, 

Дуге су, дуге колоне људи, 

Још дуже су стазе које никуда не воде. 

Још увијек колона бескућника иде, 

Још увијек кријесница свјетли им пут, 

Прашњава цеста и мирис љета 

Гаси се сунце и пламен жут. 

 

СТРАХ 

Сваке вечери кад ми се очни капци, већ 

отежали од умора, сами склапају – ја се 

уплашим.  

Али не збјегова, пуцњаве и громова који 

убијају.  

Обузме ме хладан страх и мучан сан о 

забораву. 

Бојим се да ће све слике изблиједити, да 

ће све успомене нестати, да ће се сва сјећања 

закључати у огроман ковчег заборава. 

Тај ковчег се не дира и из њега се ништа 

узети не може. 

ПОЕЗИЈА

Рођен у Книну 1991. године. Личанин. 

Живио у селу Мекињар код Удбине. Кад 

је избјегао са мајком, дедом и млађим 

братом имао је свега четири године.  

Живио  је неколико година у колек-

тивном центру, у Михајловцу код Неготи-

на, а потом у Кучеву. Завршио средњу 

економску школу. Кад му је било 18 годи-

на умире му мајка, а три године касније 

и дјед. 

Данас живи са братом Радованом у 

Кучеву. 

Отац Милан нестао је 1995. године у 

операцији хрватске војске „Олуја” и до 

данас није пронађен. 

Рођена 19.06. 1978. у Новој Градишци. 

Ћерка Раде и Бранка. Основну школу за-

вршила у Окучанима, гдје је и наставила 

школовање у Гимназији „Др. Милош Ђу-

рић” . Избјегла је у Србију гдје је настави-

ла школовање у гимназији у Рашкој. Срећ-

но дјетињство је провела у Бодеграју . Ра-

дове објављивала у школским часописи-

ма и књизи „Вез равнице”(1990).
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