
Из садржаја

5.
РАДИОНИЦА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА МЛАДЕ ЧЛАНОВЕ „СУЗЕ“

ДЕСЕТ ГОДИНА ДРУЖЕЊА СА САЊОМ ДРАГИЋ

8.
СРБИМА ПОНОВО ПРИЈЕТЕ

ПУПОВАЦ: У ХРВАТСКОЈ ШИКЉА МРЖЊА ПРЕМА СРБИМА

26. КУЛТУРА

НЕМА ВРАЋАЊА ИКОНА БЕЗ ПОВРАТКА СРБА

32. ПОЕЗИЈА

ПРИМАЛАЦ НЕПОЗНАТ

11.
ДОКУМЕНТА

СПИСАК СТРАДАЛИХ КРАЈИШНИКА НА МАСЛЕНИЦИ,

МИЉЕВЦИМА, МАЛОМ АЛАНУ И МЕДАЧКОМ ЏЕПУ

17. ЗЛОЧИНИ

КАД СУ КОСИЛИ У БИЛОГОРИ

10. ИНИЦИЈАТИВА ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ

ЉУБАН ЈЕДНАК – ЈЕДИНИ ПРЕЖИВЈЕЛИ У ГЛИНСКОЈ ЦРКВИ

1941. ГОДИНЕ

22. ЕКСХУМАЦИЈА

САХРАЊЕНИ ПРОПИСНО, СТРАДАЛИ КАКО?

3. ЧЕДОМИР МАРИЋ, савјетник удружења

ГОВОР МРЖЊЕ И ПОСЉЕДИЦЕ

Аутор знака:

Фотографије на корицама
Саша Чолић, 

Борис и Игор Матијаш

УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА

НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА

„СУЗА“

Ломина 4, Београд

Тел./факс: 011/362-1542

имејл: afmpkr95@verat.net

www.afmpkr.org.rs

Предсједница удружења
Драгана Ђукић

Секретарка

Љиљана Радиновић

Управни одбор

Мара Беадер, Нена

Благојевић, Нада Бодирога,

Мира Деветак, Душанка

Којић, Драган Пјевач, Бранка

Хинић и Владо Шашо 

Главни и одговорни уредник

Чедомир Марић

Уредник

Раде Матијаш

Техничко уређивање и прелом

Игор Маринковић

Лекторка

Сандра Шаре

Компјутерска обрада

Љиљана Радиновић

Штампа

„Спринт“ Београд

Тираж 2000

текући рачун: 205-9077-17

девизни рачун: 00-708-0003446.7

IBAM RS 35205007080003446726

Комерцијална банка – Београд

SUZA 1

Перо Чимбур

Задржавамо право да интервени-

шемо на преузетим текстовима у

случају концептуалних грешака.

Часопис је бесплатан



SUZA

УМЈЕСТО УВОДНИКА

2

Про вла чи се жа ло сна из бје глич ка ко ло на јед на ко

жалоснoм Евро пом, ко ја гла ви ња ју ћи за пра во не зна

ни шта ће с из бје гли ца ма ни шта ће са ма са со бом.

А ко ло на што у ме ђу вре ме ну на ди ре и не ста је све

ви ше ли чи на бес ко нач ну зми ју, ко ја, ако и не ма гла -

ву, а оно има реп.

Са ста ју се ско ро сва ко днев но му дри и моћ ни

европ ски гла ва ри те упор но пре ба цу ју те рет и му ку

је дан на дру го га, а рје ше ње ни ка ко да на ђу јер оно и

ни је он дје гдје га тра же. Ус пут, сра мо те се Ма ђа ри и

Сло вен ци, кри ју се По ља ци и Че си и оста ли (ка же ли

се Бал тиј ци?), а уско ро ће и Шва бе и дру ги Ба вар ци.

Ко би ре ци мо, ре као да ће пле ме ни ти и ху ма ни Шта -

јер ци др жа ти бе бе у бла ту на ноћ ној хлад но ћи око

ну ле и ни шти це (ка зао би Хармс)? Мо жда су то ис -

кљу чи во они што би и ина че да прог на ју ју жну бра ћу

па им сто га два де се так го ди на не вра ћа ју штед не

уло ге?

При је тих истих два де се так ље та, јед на је дру га

ко ло на, кра ји шких Ср ба од сто ти не хи ља да ду ша,

јед на ко та ко хр ли ла из сво јих спа ље них ку ћа из Кра -

ји не, а пре ма Ср би ји. Европ ски гла ва ри се ни су ужу -

р ба но са ста ја ли (гла са ни су пу шта ли, та ко ре кућ ни

му ка јет), већ је, на про тив, та да шњи аме рич ки ам ба -

са дор у Агра му Пи тер Гал брајт на хр ват ском тен ку

„осло бо дио“ Ја се но вац. За све је на вод но та да био

крив про нон си ра ни бал кан ски ка са пин, као што је

са да је ди но крив Асад чи ја фа ми ли ја вла да Си ри јом

све ове де це ни је у ко ји ма ни је би ло ни ег зо ду са ни

слав не аме рич ке „по мо ћи“.

Не ка же на ша пје сма ба да ва: „си ла узе зе мљу и

гра до ве, ка мо л` ме ни дра гог узет не ће“. Овим је не -

срећ ни ци ма си ла узе ла све, и дра гог и зе мљу и гра -

до ве. И суд би ну као та кву, а Мер ке ло ву на шла да

то, си ро та, по кри је.

Да у еми грант ској кри зи не ма ни шта но во, нај бо -

ље по ка зу је овај текст из ко лум не „Фар са до фар се

и на кра ју жи ца“ об ја вље не у „Бли цу“ при је че ти ри

мје се ца. Ау тор је Го ран Ба бић, сво је вре ме но је дан

од нај по зна ти јих хр ват ских са вре ме них књи жев ни -

ка. Ба бић је из бје гао из За гре ба пред ха де зе ов ском

об но вом Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске – под вод -

ством вр хов ни ка Туђ ма на. Ба бић да нас жи ви и

ства ра у Бе о гра ду и је дан је од ри јет ких ко ји у ак ту -

ел ној еми грант ској кри зи спо ми ње и про гон Ср ба

1995. го ди не. 

А из За гре ба, из ко јег је с Го ра ном Ба би ћем прог -

на но ви ше де се ти на хи ља да Ср ба, (156.000 Ср ба из

ве ћих хр ват ских гра до ва прог на но је 1991. го ди не)

на ста вља се ма ни пу ла ци ја бро јем срп ских жр та ва у

хр ват ској агре си ји на за шти ће но под руч је Ре пу бли -

ке Срп ске Кра ји не од 1991. до 1995. го ди не. 

Овог пу та је из вор из хр ват ског ме мо ри јал ног до -

ку мен та ци о ног цен тра до мо вин ског ра та, ау то ра

док то ра Ан те На зо ра, ди рек то ра те др жав не ин сти -

ту ци је. Го во ре ћи о срп ским жр тва ма, ових да на у за -

гре бач ком „Гло бу су“,  На зор „от кри ва“ да су на „оку -

пи ра ном под руч ју Хр ват ске“ у ра ту 1991–1995. смрт -

но стра да ла укуп но 6.203 ли ца срп ске на ци о нал но -

сти. Број уби је них Ср ба та ко је ума њен за око хи ља -

ду, а тим до дат ним бро јем рас по ла же „Ве ри тас“ из

Бе о гра да. Од ла жног укуп ног бро ја уби је них, На зор

(а ње гов слав ни пре зи ме њак Вла ди мир је 1941. на -

пи сао по зна ту пје сму „Мај ка пра во слав на“) по себ но

из два ја 665 не ста лих, што је три пут ма њи број од

укуп но не ста лих Кра ји шни ка у Хр ват ској, пре ма еви -

ден ци ји на шег удру же ња „Су за“.

Из овог тек ста, ко ји је ина че дио На зо ро вог из вје -

шта ја ко ји је као пр ви чо вјек по ме ну тог др жав ног

цен тра не дав но под нио у Са бо ру још је мно го то га

не тач но, па и увре дљи во. Та ко пр ви пут са зна је мо,

и то из хр ват ског из во ра, да су то ком че тво ро го ди -

шњег ра та чак 463 Кра ји шни ка из вр ши ла са мо у би -

ство. Да ни је пре жа ло сно, би ло би сми је шно јер по -

сли је упор них из ја ва, па и по ку ша ја свје до че ња у Ха -

гу да су се Ср би са мо прог на ли из сво јих до мо ва, а

не да је у Кра ји ни из вр ше но нај ве ће ет нич ко чи шће -

ње по сли је Дру гог свјет ског ра та, са да су се Ср би и

са мо у би ли.

Као при лог беш ча шћу На зо ро вог из вје шта ја, на -

ве шће мо са мо два при мје ра са мо у би ја ња, и то из

из вје шта ја Се ми не Лон чар, пред сјед ни це Цен тра

за раз вој де мо кра ти је из Спли та, об ја вље ног у „Ко -

ре ни ма“: – У слу ча ју уби је не ста ри це у се лу Ма жи -

бра де код Ки ста ња, гдје је мр тво зор ник за кљу чио

да се ра ди о са мо у би ству вје ша њем на ста блу у

дво ри шту ку ће, леш је имао 16 про стријел них ра на.

Дру ги је при мјер ста ри ца од 86 го ди на у се лу Крич -

ке код Др ни ша, у чи јем смрт ном ли сту пи ше да се

обје си ла. Уста но ви ли смо да је ста бло за вје ша ње

ви со ко два ме тра, а ста ри ца, те шко по крет на, и ни -

жег ра ста.o
Р. М.
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ЧЕДОМИР МАРИЋ, савјетник удружења

Си гур но ће се чи та о ци на ше

„Су зе“ за пи та ти, заж то овај на слов

у тек сту и шта ме је мо ти ви са ло?

Раз ло ге от кри ва ју пи та ња: 

- Ко ли ко то мо же утје ца ти на

про цес рје ша ва ња суд би не не ста -

лих ?

- Ко ли ко мо же утје ца ти на

оства ри ва ња пра ва по ро ди ца жр -

та ва?

- Ко ли ко мо же утје ца ти на от -

кри ва ње по чи ни ла ца зло чи на и

њи хо во проц се у и ра ње?

- Ко ли ко мо же утје ца ти на очу -

ва ње тра го ва о при су ству срп ског

на ро да на про сто ру Хр ват ске?

Од го во ре ће мо про на ћи кроз

под сје ћа ња на не ка де ша ва ња до

да нас. 

- Пр во, шта је пра ти ло про -

цес ри је ша ва ња суд би не не ста лих

Ср ба у Хр ват ској?

- Дру го, за што се те шко до -

ла зи до по чи ни ла ца зло чи на над

Ср би ма, а још лак ше се осло ба ђа -

ју оп ту жбе?

- Тре ће, за што се на па да на

кул тур но на сље ђе срп ског на ро да

и скр на ве нај све ти ји тра го ви о ње -

го вом вје ков ном по сто ја њу у Хр -

ват ској?

По сљед њих пар го ди на по је ди -

не сна ге у Хр ват ској за ла жу се за

ожи вља ва ње не тр пе љи во сти пре -

ма све му што је срп ско. По че ло је

раз би ја њем ћи ри лич них та бли и

спо мен оби љеж ја срп ским жр тва -

ма. На ша вје ро ва ња да су то по је -

ди нач ни слу ча је ви с тре нут ним из -

ли вом мр жње као да су би ла пре -

оп ти ми стич на. Кад смо по ми сли ли

да су скло пље не ко ри це кр ва вог

зла, екс трем не гру пе по че ле су

отво ре ним при зи ва њем ње них

аве ти, као да ни је би ло до вољ но

кр во про ли ћа 1941. го ди не и по но -

вље ног пе де сет го ди на ка сни је.

Че сто пу та раз ми шљам да ли

се та ко не што до га ђа и ме ђу дру -

гим за јед ни ца ма, осим на овом

укле том бал кан ском про сто ру.

Кроз исто ри ју, би ло је ра то ва и на

дру гим про сто ри ма, али су се њи -

хо ви на ро ди по сли је су ко ба бр же

три је зни ли и окре та ли град њи од -

но са за бо љу бу дућ ност свих гра -

ђа на, без об зи ра на вјер ску или

на ци о нал ну при пад ност. 

На ве де не по ја ве у Хр ват ској

очи то има ју за циљ за стра ши ва -

ње остат ка срп ског на ро да и ства -

ра ња њи хо ве не си гур но сти за оп -

ста нак. Да то до не кле по сти же

свој циљ го во ре по да ци о но вим

исе ља ва њи ма и све ма њим бро -

јем при ја ва за по вра так на сво ја

ог њи шта, а од ра жа ва се и на од -

лу ку про ди ца гдје са хра ни ти сво је

нај ми ли је по сле иден ти фи ка ци је

на Ин сти ту ту у За гре бу. Ако би се

на ста ви ла ова ква тен ден ци ја, до -

дат но ће опу сто ши ти чи та ва под -

руч ја на ко ји ма су Ср би вје ко ви ма

жи вје ли. Оста ће са мо пра во слав -

ни вје р ски објек ти и гро бља (под

усло вом да не бу де вар вар ских

на па да на њих), а за утје ху је да

их на род из ра си ја ња по не кад

оби ла зи, за па ли сви је ће и по ло жи

цви је ће на гроб сво јих нај ми ли јих.

У ко ли ко се по овом пи та њу не -

што озбиљ ни је не учи ни у Хр ват -

ској би ће ве о ма штет но не са мо

за срп ску за јед ни цу већ и за де -

мо кра ти за ци ју хр ват ског дру штва

у цје ли ни.

Ка да на ве де не по ја ве по сма -

тра мо из угла по ро ди ца жр та ва,

он да се пи та мо, да ли се то до дат -

но од ра зи ло на успо ра ва ње про -

це са ри је ша ва ња суд би не не ста -

лих Ср ба у Хр ват ској. Ма да о овом

про бле му пи ше мо у сва ком бро ју

„Су зе“ пи са ће мо и да ље све док

се не ри је ше суд би не не ста лих

Ср ба у Хр ват ској. Из све у куп ног

пи та ња не ста лих Ср ба, же ли мо

из дво ји ти и ви ше пу та по на вља ни

про блем, од нос над ле жних ин сти -

ту ци ја у Хр ват ској пре ма екс ху ма -

ци ја ма гроб ни ца или гроб них мје -

ста на ста лих по сли је „Бље ска“ и

„Олу је“. Оче ки ва ли смо да ће до -

са да шње екс ху ма ци је и иден ти -

фи ка ци је ви ше раз от кри ти по чи -

ни о це зло чи на, на жа лост, то се

ни је де си ло, а још ту жни ја је чи ње -

ни ца – и за оно ма ло по кре ну тих

по сту па ка нео бја шњи во убр за но

се из ри чу осло ба ђа ју ће пре су де.

Ако се и по сли је 20 го ди на још

уви јек на ла зе гроб на мје ста са

бро јем 147 уко па них срп ских жр та -

ва он да не мо же мо ви ше го во ри ти

да је ри јеч са мо о успо ра ва њу

про це са. Ври је ме је да узро ке

успо ра ва ња про це са на зо ве мо

пра вим име ном и јав но упи та мо да

ли до са да шњи ре зул та ти ука зу ју

на та ко зва ни рав но прав ни при ступ

у ри је ша ва њу суд би не хр ват ских

др жа вља ња без об зи ра на на ци о -

нал ну при пад ност. 

Мо ра мо ко нач но, отво ре но

ре ћи да рав но прав но сти у рје ша -

ва њу суд би не не ста лих у Хр ват -

ској не ма и да она сто ји са мо на

па пи ру, јер у прак си ре зул та ти то

де ман ту ју. Ову кон ста та ци ју по -

твр ђу ју већ из не шне ни по да ци и

чи ње ни ца да су, са мо у Хр ват -

ској не екс ху ми ра на ре ги стро ва -

на гро би шта, и то са мо срп ских

жр та ва, ко је, ка ко смо ре кли, че -

ка ју на екс ху ма ци ју пре ко два де -

сет го ди на. 

На кра ју да упи та мо од го вор не

ин сти ту ци је Вла сти у Хр ват ској:

За што и да ље че ка те,  кад сте ри -

је ши ли суд би не „при о ри те та“ у

Хр ват ској, што је до са да био ваш

из го вор за спо рост у екс ху ма ци ја -

ма по зна тих срп ских ма сов них

гро би шта? 

Тра жи мо да без од ла га ња  и

по ли ти за ци је, ко нач но од го вор -

ни је при сту пи те  екс ху ма ци ја ма

и иден ти фи ка ци ја ма срп ских жр -

та ва.o

ГО ВОР МР ЖЊЕ 

И ПО СЉЕ ДИ ЦЕ

ЦР КВА СВ. ПЕ ТРА И ПА ВЛА У КУ ЋАН ЦИ -

МА, РОД НОМ МЈЕ СТУ ПА ТРИ ЈАР ХА ПА ВЛА
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АКТИВНОСТИ

Го ди на иза нас оби ло ва ла је до га ђа ји ма ко ји ма

је оби ље же на два де се то го ди шњи ца про го на и стра -

да ња срп ске на ци је у Хр ват ској. Упра во је то, кра јем

про шле го ди не, био по вод за окру гли сто у ор га ни за -

ци ји Удру же ња „Су за“, ка да се са стао и Управ ни од -

бор. Овај до га ђај по др жао је Ме ђу на род ни Цр ве ни

крст.

Раз ма тра не су ак тив но сти Удру же ња у на ве де -

ном пе ри о ду и да ти при је дло зи за го ди ну пред на ма. 

Оци је ње но је да је Удру же ње до стој но оби ље жи -

ло го ди шњи цу упр кос скром ним фи нан сиј ским сред -

стви ма. Управ ни од бор је још по чет ком 2015. го ди не

са ста вио план ак тив но сти за оби ље жа ва ње ју би ле ја

ко ји је, упр кос иза зо ви ма, пот пу но ре а ли зо ван. Од -

ре ђен је тим за ре а ли за ци ју ко ји се не ко ли ко пу та

са стао с до на то ри ма: Ко ме са ри ја том за из бе гли це,

До мом вој ске, Оп шти ном Сав ски ве нац. Ура ђен је

план про гра ма и ан га жо ва ни ре но ми ра ни умјет ни ци

за ње го ву ре а ли за ци ју, при пре мље на из ло жба

„Стра да ње Ср ба у Хр ват ској у 20. ви је ку“, као и про -

мо тив ни ма те ри јал. За хва љу ју ћи то ме, мул ти ме ди -

јал ни про грам под на зи вом „Не за бо рав за не ста ле“

успје шно је ре а ли зо ван у До му вој ске 17. сеп тем бра. 

Удру же ње је про шле го ди не и зва нич но по др жа -

ло ини ци ја ти ву да се по диг не  спо ме ник жр тва ма

„Олу је“ у Бе о гра ду. Осми шље но је и ре а ли зо ва но

не ко ли ко про је ка та: „По слије 20 го ди на суд би не не -

ста лих и да ље не из вје сне“, „Сје ћа ње ни је до вољ но“,

„По др шка ак тив но сти ма удру же ња“. Овим про јек ти -

ма фи нан си ра не су ак тив но сти „Су зе“ по пут об ја -

вљи ва ња ча со пи са, ис пра ћа ја по ро ди ца на иден ти -

фи ка ци ју, па ра сто са и кон фе рен ци ја за ме ди је.  

Као и до са да, ор га ни зо ва ли смо пет го ди шњих

па ра сто са жр тва ма нај ве ћих зло чи на над срп ском

на ци јом то ком Ра та у Хр ват ској. Онај ко ји сва ка ко

нај ви ше иза зи ва па жњу у јав но сти је па ра стос жр -

тва ма ак ци је „Олу ја“. Пр ви пут про шле го ди не одр -

жан је пе тог умје сто че твр тог ав гу ста због од лу ке

Вла де Р. Ср би је да тај дан про гла си Да ном сје ћа ња.

Па ра стос је овог пу та због ре но ви ра ња Цр кве Све -

тог Мар ка у Бе о гра ду, одр жан на пла тоу ис пред цр -

кве, чи ме је ту жни до га ђај до био до дат ну спе ци фич -

ност. Упр кос те шкој вру ћи ни, па ра сто су је при су -

ство ва ло ви ше хи ља да Кра ји шни ка. 

Пред став ни ци „Су зе“ мо ли ли су се за жр тве и за

го ди шњи цу стра да ња Ср ба у Го ши ћу и Ва ри во да ма

код Кни на по по зи ву Срп ског на род ног Ви је ћа из За -

гре ба. 

Об ја вље на су и три бро ја ча со пи са „Су за“, ко ји су

би ли у зна ку ту жне два де се то го ди шњи це. Удру же -

ње је ор га ни зо ва ло кон фе рен ци је, али и уче ство ва -

ло то ком ци је ле прет ход не го ди не на дру гим до га ђа -

ји ма у ор га ни за ци ји срод них удру же ња. Ор га ни за ци -

ја Ме ђу на род ног да на не ста лих и Да на људ ских пра -

ва ни ове го ди не ни је про шла без уче шћа пред став -

ни ка на шег удру же ња.

Од ма ја про шле го ди не, по ред по сто је ћег сај та,

отво ре на је и стра ни ца „Су зе“ на Феј сбу ку, ко ја се

ре дов но ажу ри ра. По во дом два де се те го ди шњи це,

одр жа на је и ра ди о ни ца за мла де чла но ве Удру же -

ња с те мом „Два де сет го ди на од за вр шет ка ра та –

Ка ко мла ди чла но ви по ро ди ца не ста лих и по ги ну лих

да нас гле да ју на рат не и по сље рат не до га ђа је?“ Сви

уче сни ци из ра зи ли су по тре бу и же љу да се че шће

оку пља ју. 

По сли је ду жег вре ме на, ор га ни зо ван је и из лет

за чла но ве по ро ди ца. За кљу че но је да из ле те и ра -

ди о ни це тре ба ор га ни зо ва ти че шће ра ди пси хо -со -

ци јал не по мо ћи и дру же ња по ро ди ца ма. На окру -

глом сто лу је при ми је ће но да је број гру па по ро ди ца

ко је су ис пра ће не у то ку прет ход не го ди не у За греб

на иден ти фи ка ци ју нео бја шњи во ма ли.

На кон ана ли зе ак тив но сти у прет ход ној го ди ни,

уче сни ци окру глог сто ла из ни је ли су при је дло ге за

на ста вак њи хо ве успје шне ре а ли за ци је у 2016. го ди -

ни. На ја вље на је ор га ни за ци ја пет ре дов них го ди -

шњих па ра сто са жр тва ма „Ма сле ни це“, „Бље ска“,

„Ми ље вач ког пла тоа“, „Олу је“ и „Ме дач ког џе па“, као

и ис пра ћај гру па по ро ди ца на иден ти фи ка ци ју по по -

зи ву Ко ми си је за не ста ле Вла де Хр ват ске. 

Де таљ ни је ба вље ње ба зом по да та ка би ће цен -

трал на те ма про је ка та пла ни ра них за ову го ди ну. На

Окру глом сто лу пре по зна та је нео п ход ност њи хо вог

че шћег ажу ри ра ња и упо ре ђи ва ња с оста лим ба за -

ма, што под ра зу ми је ва ви ше на по ра и фи нан сиј -

кских сред ста ва за по сје те по ро ди ца ма. За ову го ди -

ну пла ни ра на су и два из ле та за чла но ве по ро ди ца:

је дан у пр вој по ло ви ни го ди не, а дру ги у сеп тем бру. 

Из не се на је и ини ци ја ти ва о нео п ход но сти ре ги о -

нал ног умре жа ва ња. Под стак ну т све спо ри јим рје ша -

ва њем пи та ња не ста лих осо ба, Управ ни од бор сто ји

на ста но ви шту да је нео п ход но ве ће ан га жо ва ње

свих чла но ва Удру же ња „Су за“. Ти ме је и за вр шен по -

сљед њи окру гли сто у 2015. го ди ни. o
Ј. МА РИЋ 

Окру гли  сто  Управ ног  од  бо  ра  Удру  же  ња 

по  ро  ди  ца  не  ста  лих  „Су  за“

ПРО ШЛА ГО ДИ НА – МО ТИВ 

ЗА ДА ЉЕ АК ТИВ НО СТИ
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АКТИВНОСТИ

Ка да је удру же ње „Су за“ при је де сет го ди на пр ви

пут пру жи ло пси хо со ци јал ну по моћ дје ци по ро ди ца

не ста лих и по ги ну лих, ни ко ни је мо гао прет по ста ви -

ти да ће та ко бр зо про ћи чи та ва јед на де це ни ја и да

ће цр те же ко ји ма су де се то го ди шња ци из ра жа ва ли

осје ћа ња за ми је ни ти зре ли раз го во ри мла дих љу ди.

Ра ди о ни цу ор га ни зо ва ну слич ним по во дом, као и

2005. го ди не, во ди ла је Са ња Дра гић, пси хо лог. 

Мно га дје ца ни су ни за пам ти ла оца, а не ка од

њих су ро ђе на у го ди ни ка да су оста ла без ње га.

Упр кос пре пре ка ма ко је су пред њих по ста ви ле го ди -

не и устру ча ва ње да отво ре но раз го ва ра ју о бол ној

те ми, уз струч но во ђе ње Са ње Дра гић, от кри ли су на

ко ји на чин са да раз ми шља ју о вре ме ну ка да су оста -

ли без оца, би ло да је у ме ђу вре ме ну ње го во ти је ло

иден ти фи ко ва но или им се отац још во ди као не ста -

ло ли це.

По себ но тра у ма тич но ис ку ство за њих пред ста -

вља то што су та да, го то во исто вре ме но, оста ли и

без до ма, за ви ча ја и по зна тих љу ди. При мо ра ни на

од ра ста ње у не по зна тој сре ди ни, без оче ве за шти те

и уз уо би ча је не про бле ме из бје глич ког жи во та, не ки

од њих су свје до чи ли и о не ра зу ми је ва њу вр шња ка и

но ве сре ди не, с чи ме су се у ма њој или ве ћој мје ри

че сто су о ча ва ли. Ка ко су се по је ди нач но са свим тим

но си ли и шта им је да ва ло нај ви ше сна ге у тим тре -

ну ци ма, го во ри ли су сва ко из соп стве ног угла.

Углав ном – сло жи ли су се да их је мај чи на сна га

на дах њи ва ла, а знат ну по др шку од ра ста њу пру жи ла

им је ши ра по ро ди ца, док је не ки ма по мо гло ба вље -

ње спо р том и слич не ак тив но сти. 

Би ло је го во ра и о са да шњим ус пје си ма, же ља -

ма, те жња ма и пла но ви ма да сту ди ра ју и за по сле

се ти мла ди љу ди. Све то уз све стреп ње и не до у -

ми це с ко ји ма се су о ча ва и ве ћи на мла дих ро ђе них

у Ср би ји.

Пред сам крај су сре та, уче сни ци су по зи тив но

оци је ни ли ра ди о ни цу пси хо -со ци јал не по мо ћи и из -

ра зи ли за до вољ ство због то га што им је пру же на

при ли ка да схва те ка ко у сво јим раз ми шља њи ма ни -

су уса мље ни те да с дру ги ма ди је ле исте или слич не

про бле ме.

Мла ди љу ди су се сло жи ли да би ва ља ло ор га ни -

зо ва ти још слич них струч них су сре та ка ко би мо гли

по ди је ли ти ис ку ства и раз ри је ши ти не до у ми це ко је

има ју с вр шња ци ма. За уче сни ке ра ди о ни це пси хо-

- со ци јал не по др шке зна чај но је и то што је и са ма Са -

ња Дра гић прог на на из Хр ват ске. На и ме, бу ду ћи да

има слич но ис ку ство од ра ста ња, мо гла је ра зу мје ти

дио про бле ма ко је су дје ца по ро ди ца рат них жр та ва

мо ра ла рје ша ва ти то ком од ра ста ња.

Ра ди о ни ца „Два де сет го ди на од за вр шет ка ра та –

Ка ко мла ди чла но ви по ро ди ца не ста лих и по ги ну лих

да нас гле да ју на рат не и по сље рат не до га ђа је“ дио

је про гра ма пси хо -со ци јал не по др шке чла но ви ма по -

ро ди ца не ста лих и по ги ну лих ко ју је, као и при је де -

сет го ди на, по др жао Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног

кр ста.o

Ј. М.

РА ДИ О НИ ЦА ПСИ ХО СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО МО ЋИ ЗА МЛА ДЕ ЧЛА НО ВЕ „СУ ЗЕ“

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ДРУ ЖЕ ЊА СА СА ЊОМ ДРА ГИЋ
Ка ко мла ди чла но ви по ро ди ца не ста лих

и по ги ну лих да нас гле да ју на рат не и по -
сље рат не до га ђа је

ИЗБОРНА СКУПШТИНА КООРДИНАЦИЈЕ СРП-

СКИХ УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ, УБИЈЕ-

НИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА

ПЈЕВАЧ ОСТАО ПРЕДСЈЕДНИК 

КООРДИНАЦИЈЕ
Крајем прошле године одржана је изборна

скупштина Координације српских удружења поро-

дица несталих, убијених и погинулих лица. Драган

Пјевач, члан Удружења „Суза“, остао је предсјед-

ник; његова замјеница је Верица Томановић,

предсједница Удружења породица киднапованих

и несталих лица на Косову и Метохији. Изабрани

су и нови чланови Управног одбора из свих удру-

жења Координације.

Извјештавајући о двогодишњем раду, Пјевач је
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нагласио да је Координација ор-

ганизовала седам округлих сто-

лова и да убудуће упорно ваља

подсјећати релевантне државне

институције и јавно мњење на

Рат за југословенско насљеђе

јер је заборављен и инсистира-

ти на томе да буде донесен за-

кон о несталима. Пјевач је у име

чланства изразио незадовољ-

ство због третмана породица

жртава тог рата у општој јавно-

сти и надлежним институцијама.

Милутин Мишић из Институ-

та за нестале особе у Босни и

Херцеговини изјавио је као гост

да треба говорити о карактеру

Рата за југословенско насљеђе

и скренуо пажњу на то да се за-

кон о несталима у БиХ не спро-

води. Недељко Митровић из

Удужења породица несталих

лица Републике Српске предло-

жио је израду јединственог ре-

гистра стратишта и масовних

гробница Срба на територији

коју је обухватала Социјали-

стичка Федеративна Република

Југославија, након чега је усли-

једио и предлог да се такав ре-

гистар уради и за све српске жр-

тве Рата за југословенско на-

сљеђе.

Верица Томановић је подсје-

тила да у Србији нема закона

који би штитио цивилне жртве

рата. Пажњу на лош третман

Удружења породица скренуо је

Љубиша Божовић из Удружења

„Црвени божур“ из Сутомора ре-

кавши да је ове године Удруже-

ње одбијено за намјенска сред-

ства Међународног комитета

Црвеног крста ради обиљежа-

вања Међународног дана не-

сталих.

Скупштина је упутила са-

општење надлежним институ-

цијама, прије свих, Министар-

ству за рад, социјална и бо-

рачка питања изразивши не-

задовољство чланства Коор-

динације због игнорисања из-

борне скупштине, а самим

тим и проблема с којима се

породице жртава суочавају.o
Ј. Марић

АКТИВНОСТИ АКТУЕЛНОСТИ

Србија се од маја месеца про-

шле године суочава с незапамће-

ним приливом миграната из ра-

том захваћених подручја Блиског

истока, Азије и Африке. До сада

је кроз нашу земљу прошло више

од пола милиона тражилаца ази-

ла. То је у финансијском и орга-

низационом погледу, огроман

притисак на државне институције

које управљаjу миграцијама. Ре-

публика Србија даје све од себе

да се мигрантима пруже адекват-

на помоћ, привремени смештај,

здравствена заштита, омогући

одговарајући прихват, обезбеде

храна и лекови те информације

неопходне за процедуру тражења

азила у нашој земљи. 

Комесаријат за избеглице и

миграције Републике Србије, који

већ више од две деценије пружа

помоћ избеглицама, расељеници-

ма и прогнаницима услед Рата за

југословенско наслеђе, од почетка

ове кризе заузео је проактиван

став, свестан да се Србија налази

на једној од главних миграционих

рута ка западној Европи. Стога је

упослио све своје капацитете како

би адекватно одговорио изазову. 

У сарадњи с Министарством

рада, запошљавања и социјалне

политике, Министарством унутра-

шњих послова, као и бројним ме-

ђународним владиним и невлади-

ним организацијама, Комесаријат

за избеглице и миграције послед-

њих месеци, свакога дана, 24 сата

дневно, прати лица која, бежећи

од рата, пролазе кроз Србију и

брине се о њима. 

О коликом је напору реч, најбо-

ље говори податак да је 2015. го-

дине регистровано 25 пута више

тражилаца азила него прошле

2014. године. Из тог разлога је Ко-

месаријат отворио и отвара при-

времене прихватне центре за по-

моћ мигрантима где год да су они

потребни. 

Тражиоцима азила на распо-

лагању је пет постојећих прихват-

них центара (у Крњачи, Боговођи,

Бањи Ковиљачи, Сјеници и Тути-

ну), али је тих центара несразмер-

но мало у поређењу с бројем при-

стиглих миграната. Имајући у виду

то да је Србија за њих само тран-

зитна земља кроз коју желе да

прођу што пре, и пратећи руту ми-

граната, Комесаријат је отварао

привремене прихватне центре у

Србији. Већ у јуну прошле године

отворен је први прихватни центар

у Прешеву, где се пристигли реги-

струју и где им се пружа прва по-

моћ у храни, одећи, лековима и

смештају, нарочито угроженим ка-

тегоријама: женама, деци и стари-

јим људима.

Касније, у време када су ми-

гранти напуштали Србију преко

границе с Мађарском, привремени

центри отварани су у Кањижи, а

већ неко време отворени су при-

хватни центри на Железничкој

станици у Шиду, и недалеко ода-

тле, у бившој дечјој болници

„Принциповац“. 

Пре три године, суочена са све

већим бројем тражилаца азила из

азијских и афричких земаља, с

илегалним мигрантима, као и с по-

требом реинтеграције повратника

по реадмисији, Србија је створила

институционални оквир за упра-

вљање миграцијама. Донет је За-

кон о управљању миграцијама и

успостављен координисан хори-

зонтални и вертикални систем из-

међу централног органа власти и

њених локалних органа. По изби-

јању мигрантске кризе у пролеће

прошле године, Влада Републике

Србије хитно је формирала Радну

групу за решавање мешовитих ми-

грационих токова, а почетком сеп-

тембра усвојила План реорганизо-

вања у случају повећаног прилива

миграната. 

Мигрантска криза је светски

проблем, а балканска рута, на ко-

јој се налази и Србија, његов је са-

ставни део. Зато државни органи

Републике Србије тесно и интен-

зивно сарађују са свим релевант-

ним међународним факторима,

прате одлуке Брисела и чланица

Европске уније, као и земаља у

региону, и у договору са свима до-

носе одлуке које су у најбољем ин-

тересу тражилаца азила.o

Владимир Цуцић, комесар за избеглице РС

СРБИЈА НА МИГРАНТСКОЈ РУТИ
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Ли дер Ср ба у Хр ват ској др Ми -

ло рад Пу по вац, на кон не ви ђе не

кам па ње ко ја се во ди про тив ње га,

на пи сао је пи смо пред сед ни ци Хр -

ват ске Ко лин ди Гра бар Ки та ро вић

у ко јем ка же да до жи вља ва низ на -

па да на ули ци, где га вре ђа ју да је

чет ник. Пи смо је Пу по вац упу тио и

дру гим нај и стак ну ти јим хр ват ским

по ли ти ча ри ма, пре ми је ру Ти хо ми -

ру Оре шко ви ћу, пред сед ни ку Са бо -

ра Жељ ку Рај не ру, пот пред сед ни -

ци ма вла де То ми сла ву Ка ра мар ку

и Бо жи Пе тро ву.

Др Пу по вац ка же да је и лич но

био из ло жен не то ле ран ци ји и го во -

ру мр жње, на го ри и ди рект ни ји на -

чин не го у рат ним го ди на ма то ком

де ве де се тих.

– До жи вео сам у дру штву сво јих

при ја те ља, сту де на та, да не по зна -

ти љу ди пљу ју на ме не или ме по -

здра вља ју па ро лом „За дом спрем -

ни“. Из ви ки ва ли су ми и: „Пу пов че,

чет ни че, иди у Ср би ју“.

Пу по вац на че ти ри стра не пи ше

о по ра сту не то ле ран ци је и мр жње

у Хр ват ској, пре све га, пре ма на ци -

о нал ним ма њи на ма и Ср би ма у Хр -

ват ској. По себ но сма тра за бри ња -

ва ју ћим то што не ки чла но ви хр ват -

ске вла де и по ли ти ча ри пре ла зе

пре ко то га и да ју за пра во по др шку

тој кам па њи. Пред сед ник СНВ-а

на гла ша ва да су го ди не про шле у

на сто ја њи ма да се сми ре тен зи је и

гра ди то ле ран ци ја, а да се са да то

ра за ра пред очи ма свих. Ти ме се у

Хр ват ској угро жа ва ју еле мен тар на

де мо крат ска до стиг ну ћа, по ли тич -

ка и дру штве на ста бил ност.

Пу по вац кон крет но у пи сму на -

во ди да је по след њих сед ми ца ви -

ше јав них осо ба, од глу ма ца, но ви -

на ра, ре ди те ља до жи ве ло на па де

и прет ње и из ли ве го во ра мр жње,

па на во ди име на Оли ве ра Фр љи -

ћа, Ни не Ви о лић и ми тро по ли та

Пор фи ри ја. Ак ти ви сти за људ ска

пра ва Зо ра ну Пу си ћу, бра ту бив ше

хр ват ске ше фи це ди пло ма ти је Ве -

сне Пу сић, упу ће не су прет ње смр -

ћу и оште ће не гу ме на ау то мо би лу.

Пу по вац ка же да пи смо пред -

сед ни ци ни је упу тио да се жа ли

због на па да на се бе, већ да ука же

на не то ле ран ци ју и мр жњу, че га је

све ви ше. Пу по вац по зи ва Ко лин ду

Гра бар Ки та ро вић да се о тим ства -

ри ма поч не у Хр ват ској го во ри ти,

ка ко би се из бе гле но ве и још ве ће

тен зи је.

И ХР ВАТ СКА ПРЕД СЕД -

НИ ЦА РАЗ О ЧА РА НА ХР -

ВАТ СКОМ
КО ЛИН ДА ГРА БАР КИ ТА РО ВИЋ

ОД ГО ВО РИ ЛА МИ ЛО РА ДУ ПУ ПОВ ЦУ.

СА ГЛА СНА ДА ЈЕ У ЗЕ МЉИ КО ЈУ ВО -

ДИ ПО РА СЛА НЕ СНО ШЉИ ВОСТ

Хр ват ска пред сед ни ца Ко лин -

да Гра бар Ки та ро вић од го во ри ла

је др Ми ло ра ду Пу пов цу на ње го -

во пи смо у ко јем је на вео да у За -

гре бу до жи вља ва низ на па да, да

га пљу ју и ви чу му: „Чет ни че, иди у

Ср би ју“.

– Уве ли ко сам са гла сна с ва ма

у тврд њи да је у хр ват ском дру -

штву по ра сла не сно шљи вост – ка -

же у од го во ру хр ват ска пред сед -

ни ца, у шта се, ка ко на во ди, и са -

ма уве ри ла ка да се по сле ше сто -

го ди шње ди пло мат ске ак тив но сти

у ино стран ству вра ти ла у Хр ват -

ску. – Осе ти ла сам та да огром но

раз о ча ра ње и бри гу јер је Хр ват -

ска очи то оти шла уна траг кад је

реч о ме ђу соб ном ува жа ва њу и

по што ва њу. Би ла сам ве о ма не у -

год но из не на ђе на све оп штим пе -

си ми змом и вр ло ни ским ни во ом

по ли тич ке ко му ни ка ци је, као и не -

при ме ре ним и на да све нео д го вор -

ним ети ке ти ра њем.

Од го ва ра ју ћи на Пу пов че во пи -

смо на пи са но на че ти ри стра ни це,

у ко јем ли дер Ср ба у Хр ват ској го -

во ри о ни зу на па да на по зна те ре -

ди те ље и пи сце, глум це, Ко лин да

Гра бар Ки та ро вић ка же да не сно -

шљи вост ни је по че ла за вре ме

ове вла де, већ за вла де Зо ра на

Ми ла но ви ћа, ко ји је по ру чи вао:

„Или ми – или они“.

– По себ но сма трам пот пу но

не при хва тљи вим из ви ка ва ње

АКТУЕЛНОСТИ

УВИЈЕК АКТУЕЛНА ТЕМА: ПРЕПИСКА ДР МИЛОРАД ПУПОВАЦ – ПРЕДСЈЕДНИЦА ХРВАТСКЕ КОЛИНДА ГРА-

БАР КИТАРОВИЋ И ПОДРШКА ПУПОВЦУ И СРБИМА У ХРВАТСКОЈ ОД СТРАНЕ ПРЕМИЈЕРА СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРА ВУ-

ЧИЋА

ПУПОВАЦ ПИСАО КОЛИНДИ: ПЉУЈУ МЕ НА УЛИЦИ
Председник Српског националног већа др Милорад Пуповац упутио је писмо хр-

ватској председници у којем је упозорава на пораст нетолеранције и мржње према мањина-

ма, па и према њему лично
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уста шког по здра ва: „За дом

спрем ни“, ко ји ште ти на ци о нал ној

ко хе зи ји, др жа вљан ском за јед ни -

штву и ин те ре си ма Ре пу бли ке Хр -

ват ске – ка же Ко лин да Гра бар Ки -

та ро вић, и то је пр ви пут да је дан

хр ват ски по ли ти чар с де сни це ја -

сно ка же да је „За дом спрем ни“

уста шки по здрав.

ВУ ЧИЋ: РЕ АК ЦИ ЈА 

ПО ЈЕ ДИ НА ЦА У 

ХР ВАТ СКОЈ НА ПИ СМО

ПУ ПОВ ЦА МО РА ДА СЕ

МЕ ЊА
ПРЕ МИ ЈЕР СР БИ ЈЕ АЛЕК САН ДАР

ВУ ЧИЋ ИЗ ЈА ВИО ЈЕ ДА НАС ДА ЈЕ РЕ -

АК ЦИ ЈА ПО ЈЕ ДИ НА ЦА У ХР ВАТ СКОЈ

НА ПИ СМО ПРЕД СЕД НИ КА СРП СКОГ

НА РОД НОГ ВИ ЈЕ ЋА МИ ЛО РА ДА ПУ -

ПОВ ЦА НЕ ШТО ШТО ТРЕ БА ДА СЕ

ПРО МЕ НИ

Пре ми јер Ср би је Алек сан дар

Ву чић из ја вио је да нас да је ре ак -

ци ја по је ди на ца у Хр ват ској на пи -

смо пред сед ни ка Срп ског на род ног

ви је ћа Ми ло ра да Пу пов ца не што

што тре ба да се про ме ни.

– Раз го ва рао сам с Пу пов цем

и за бри ну ло ме је то што сам чуо.

Не тра жи мо по ли тич ке раз ло ге да

би смо се сва ђа ли или да би смо

сти ца ли по е не, али ре ак ци ја по је -

ди на ца у Хр ват ској на то пи смо је

не што што тре ба да се про ме ни“ –

ре као је Ву чић но ви на ри ма.

Он је до дао да не би во лео да

слич на пи сма до би ја у Ср би ји.

– Увек сам спре ман да све

про бле ме ре ша вам раз го во ри ма с

пред став ни ци ма Хр ват ске – ка зао

је Ву чић.o

Срп ско на род но ви је ће

(СНВ) пред ста ви ло је да нас у За -

гре бу бил тен с по да ци ма о знат -

ном по ра сту слу ча је ва ет нич ки мо -

ти ви са ног на си ља, прет њи и го во -

ра мр жње про тив срп ске ма њи не.

Пред сед ник СНВ-а Ми ло -

рад Пу по вац је на пред ста вља њу

бил те на ре као да су глав ни узро -

ци та квим по да ци ма по раст шо ви -

ни зма, исто риј ски ре ви зи о ни зам

те ми ли та ри за ци ја јав ног про сто -

ра и све сти.

По по да ци ма СНВ-а, при -

ку пље ним у са рад њи с клу бом за -

ступ ни ка СДСС-а у Са бо ру, 2014.

го ди не за бе ле же на су 82 слу ча ја

ет нич ки мо ти ви са ног на си ља

пре ма Ср би ма, уни шта ва ња њи -

хо ве имо ви не, прет њи и го во ра

мр жње, док је ла не би ло 189 та -

квих слу ча је ва.

Сам број ве ћи је и због, ка -

ко се на по ми ње, но ве ме то до ло -

ги је при ку пља ња по да та ка, па је

ве ћа па жња по све ће на пра ће њу

ме ди ја.

„Раз лог та квим по да ци ма је

све очи ти ји шо ви ни зам ко ји се

раз бук та ва од ула ска Хр ват ске у

Европ ску уни ју, су прот но европ -

ском опре де ље њу Хр ват ске“, оце -

нио је Пу по вац ко ји је за то оп ту -

жио ХДЗ и ње го во, ка ко је ре као,

на пу шта ње де мо хри шћан ске ори -

јен та ци је. 

„Усме ра ва ју се пре ма из ра -

зи то шо ви ни стич ком по ли тич ком

де ло ва њу и по ли тич ком са ве зу с

они ма ко ји не са мо да су шо ви ни -„Вечерње новости“ ― Београд

АКТУЕЛНОСТИ

СРБИМА ПОНОВО ПРИЈЕТЕ У ХРВАТСКОЈ

У Хрватској је забележен огроман пораст насиља над Србима.

ПУПОВАЦ: У ХРВАТСКОЈ ШИКЉА 

МРЖЊА ПРЕМА СРБИМА
БРОЈ СЛУЧАЈЕВА ЕТНИЧКИ МОТИВИСАНОГ НАСИЉА СА 82 У

2014. ПОРАСТАО НА 189 У 2015. ГОДИНИ. НАЦИОНАЛИЗАМ БУЈА ОД УЛА-

СКА ХРВАТСКЕ У ЕУ, ХДЗ СА ПРОНАЦИСТИМА, КАЖЕ МИЛОРАД ПУПОВАЦ.
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сти не го за сту па ју про на ци о нал со -

ци ја ли стич ке, у на шим окол но сти -

ма, про у ста шке ста во ве“, ка зао је.

Пу по вац је об ја снио да це -

ни ХДЗ ко ји је био де мо хри шћан -

ски и ко ји је ја чао ту стра нач ку

ком по нен ту као прет по став ку по -

ли тич ке ста бил но сти у Хр ват ској,

без ко је не ма де мо кра ти је у Хр -

ват ској ни ти је мо же би ти.

“Као што је ни је би ло без

де мо хри шћан ског ХСС-а из ме ђу

два ра та, та ко је не мо же би ти ни

да нас. И то тре ба би ти ја сно и ле -

ви ма и де сни ма, а ме ни као со ци -

ја ли сти по ори јен та ци ји и Ср би ну у

Хр ват ској, то је одав но ја сно. Али,

на жа лост, не ким љу ди ма у но вом

вод ству ХДЗ-а то ни је ја сно и они

стран ку из во де из ван сфе ре де мо -

хри шћан ства и да ју про сто ра они -

ма ко ји су до ве ли до си ту а ци ја

опи са них у бил те ну“, на гла ша ва

Пу по вац.

Је дан од раз ло га је и исто -

риј ски ре ви зи о ни зам ко ји„ожи -

вља ва ре то ри ку ко ја под крин ком

об ра чу на с ан ти ко му ни змом за -

пра во об на вља по ра же не сна ге и

иде о ло ги је из Дру гог свет ског ра -

та и на сто ји ис кри ви ти, ре ла ти ви -

зо ва ти и не ги ра ти исто риј ску

исти ну слу же ћи се удар ци ма по

оно ме што у Хр ват ској за пра во не

по сто ји, а то је би ло ко ја вр ста

иде је ко ја би би ла по ве за на с ве -

ли ча њем ко му ни зма уоп ће, а ка -

мо ли ко му ни стич ких ре жи ма“, ка -

же Пу по вац.

Тре ћи раз лог ви ди у ми ли -

та ри за ци ји јав ног про сто ра и све -

сти гра ђа на„би ло на осно ву исто -

риј ских, би ло на осно ву ак ту ел них

оце на што Хр ват ској тре ба“.

„Ми ли та ри за ци ја исто риј -

ског хо да Хр ват ске, ми ли та ри за -

ци ја ње ног по ли тич ко-на ци о нал -

ног иден ти те та. Они ко ји то ра де

не раз у ме ју да не ра де дру га чи је

од нај цр њих ко му ни стич ких ре жи -

ма у нај цр њем раз до бљу ју го сла -

вен ског ре жи ма, на ко ји се по зи ва -

ју да им је оправ да ње“, ка зао је

Пу по вац.

Бил тен „Го вор мр жње и на -

си ље пре ма Ср би ма у 2015.“ по де -

љен је у пет це ли на и по бро ја ва

еле мен те го во ра мр жње или ши -

ре ња ет нич ке не тр пе љи во сти у

јав ном про сто ру, из ја ва ма и по -

ступ ци ма јав них осо ба, вер бал не

при јет ње и фи зич ко на си ље,

оште ће ње и уни шта ва ње имо ви -

не, обје ка та и гро бља те от пор

упо тре би ћи ри лић ног пи сма, а би -

ће, ка ко је на ја вље но, пред ста -

вљен пре ми је ру Ти хо ми ру Оре -

шко ви ћу те у Европ ском пар ла -

мен ту.

Хр ват ска ви ше ни је функ -

ци о нал на прав на др жа ва

Пу по вац је ре као и да Хр -

ват ска да нас ви ше не мо же ре ћи

да је функ ци о нал на прав на др жа -

ва те да Хр ват ска ни ка да не би би -

ла део „европ ске ку ће“ да је са да -

шња си ту а ци ја у дру штву по сто ја -

ла у го ди на ма ко је су прет хо ди ле

ула ску у ЕУ.o

http://www.sve ve sti.com 

АКТУЕЛНОСТИ

Високи функционер вла-

дајуће Хрватске демократске за-

једнице (ХДЗ) Миљан Бркић из-

јавио је данас поводом упозоре-

ња лидера Српског народног ви-

јећа (СНВ) Милорада Пуповца

на пораст мржње и насиља у Хр-

ватској, да Пуповац може да оде

тамо где неће бити угрожен.

„Мислим да не треба конта-

минирати хрватску јавност и гра-

ђане некаквом паранојом. Мислим

да нико у Хрватској није угрожен,

па ни господин Пуповац. Ако јесте,

нека оде тамо где неће бити угро-

жен“, рекао је Бркић који је канди-

дат за новог министра бранитеља.

Он је у изјави новинарима

додао да„има пуно пријатеља

Срба који воле домовину Хрват-

ску тако да не зна о чему Пупо-

вац прича“.

„Личне фрустрације сва-

ког од нас, ако се у одређеном

тренутку некаква корист коју смо

имали до сада можда смањи и

среже, па се то праведније по-

дели, то је његово право, али с

тиме не треба контаминирати

јавност“, навео је Бркић.

На његову изјаву реаго-

вао је и председник СНВ-а и по-

сланик српске националне ма-

њине у Сабору Милорад Пупо-

вац.

Он је у саопштењу за јав-

ност истакао да су речи Миљана

Бркића управо онакве какве је

СНВ документовао у билтену

„Говор мржње и насиље према

Србима у 2015“.

“Што се сигурнијег места

тиче, нити сам га тражио нити ћу

га тражити, ни због себе ни због

оних које заступам. Ово је и мо-

ја земља, као и земља оних које

представљам. У њој смо се бо-

рили и борићемо се против ова-

квог говора, какву год он силу

представљао“, нагласио је Пу-

повац.

Он је данас на предста-

вљају Билтена упозорио на по-

раст случајева мржње и наси-

ља, не само према мањинама,

али и да их институције толери-

шу, јер је то тесно повезано с

деловањем појединих политич-

ких групација.o

М и л и ј а н  Б р к и ћ ,  т а ј н и к  Х Д З  т ј е р а  П у п о в ц а

ФУНКЦИОНЕР ХДЗ ПОРУЧИО 

ПУПОВЦУ ДА ОДЕ ГДЕ НЕЋЕ 

БИТИ УГРОЖЕН
ФУНКЦИОНЕР ВЛАДАЈУЋЕ ХРВАТСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИ-

ЉАН БРКИЋ ИЗЈАВИО ЈЕ ДАНАС ПОВОДОМ УПОЗОРЕЊА ЛИДЕРА СРПСКОГ

НАРОДНОГ ВЕЋА МИЛОРАДА ПУПОВЦА НА ПОРАСТ МРЖЊЕ И НАСИЉА У ХР-

ВАТСКОЈ, ДА МОЖЕ ДА ОДЕ ТАМО ГДЕ НЕЋЕ БИТИ УГРОЖЕН.

„Вечерње новости“ ― Београд
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И Н И  Ц И  Ј А  Т И  В А З А С В А  К У П А  Ж Њ У И П О  Х В А  Л У

СКУП ШТИ НА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА
Ко ми си ји за спо ме ни ке и на зи ве ули ца и тр го ва

Пред мет: Ини ци ја ти ва Асо ци ја ци је из бје глич ких

и дру гих удру же ња Ср ба из Хр ват ске да се по во -

дом 75. го ди шњи це од стра да ња Ср ба у Глин ској

цр кви зем ни оста ци је ди ног пре жи вје лог Љу ба на

Јед на ка пре не су из по ро дич не гроб ни це на Бе жа -

ни ји и са хра не у Але ју за слу жних гра ђа на на Но -

вом гро бљу у Бе о гра ду

Љу бан Јед нак је је ди ни пре жи вје ли свје док по злу

чу ве ног и је дин стве ног зло чи на, ко ји су по чи ни ле

уста ше 29. и 30. ју ла и 4. и 5. ав гу ста 1941. у пра во -

слав ној Цр кви Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це у Гли ни,

у та да шњој Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. По сли је

ци нич ног „по кр ста“ ко ји је пре тво рен у ма сов ни зло -

чин, цр ква је не пун мје сец по сли је то га по ру ше на.

Љу бан Јед нак је свје до чио у по рат ном суд ском

про це су на су ђе њу ми ни стру уну тра шњих по сло ва

Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске Ан дри ји Ар ту ко ви ћу.

Јед нак је до жи вио суд би ну сво јих Кра ји шни ка,

прог нан је у „Олу ји“ 1995. го ди не, а 1997. го ди не умро

у Бе о гра ду, да ле ко од свог род ног кра ја.

На мје сту гдје се зло чин до го дио, ма те ри јал ни

оста ци су укло ње ни и ту је 1969. го ди не из гра ђен

Спо мен-дом  с из ло же ном му зеј ском и ар хив ском гра -

ђом о сру ше ној цр кви и по чи ње ним зло чи ни ма у њој,

као и у глин ском кра ју. На Илин дан 1995. го ди не за -

ду шну слу жбу Бож ју слу жио је Ње го ва све тост Па три -

јарх срп ски го спо дин Па вле. Тек по ста вље но оби -

љеж је с име ни ма иден ти фи ко ва них жр та ва би ло је

до ступ но јав но сти са мо не ко ли ко да на. На и шла је хр -

ват ска вој ска и у зло чи нач кој ак ци ји „Олу ја“ по ру ши ла

Спо мен-оби љеж је жр тва ма ге но ци да. Спо мен-оби -

љеж је на мје сту не ста ле цр кве де мо ли ра но је, а за -

тим укло ње но, а Спо мен-дом  пре и ме но ван у Хр ват -

ски дом. Та ко су не ста ле и пло че с по и ме нич ним по -

пи сом 1.564 по стра да ле жр тве у про ље ће и ље то

1941. го ди не из Гли не и ње ног ши рег под руч ја. На

спо мен-пло ча ма би ла су на ве де на и име на стра да -

лих Ср ба Гли ња на из мје се ца ма ја 1941. го ди не.

По во дом оби ље жа ва ња  70. го ди шњи це тра ге ди је

2011. го ди не Ср би с под руч ја Гли не, по је ди не не вла -

ди не ор га ни за ци је и дио јав но сти за тра жи ле су од ин -

сти ту ци ја вла сти Ре пу бли ке Хр ват ске да се Спо мен-

до му вра ти ра ни ји на зив и да се по но во  по ста ви спо -

мен-пло ча, што се, на жа лост, ни је до го ди ло.

Од мах на кон смр ти Љу ба на Јед на ка, из бје глич ка

удру же ња Ср ба из Хр ват ске вла сти ма у Бе о гра ду

пре да ла су ини ци ја ти ву да се ње го ви по смрт ни

оста ци са хра не у Але ју за слу жних гра ђа на за то што

је био је ди ни пре жи вје ли свје док ко ји је сво јим свје -

до че њем дао не мјер љив до при нос са зна њу пра ве

исти не о све му што се у по ме ну то вре ме де си ло у

пра во слав ној цр кви у Гли ни.

Ка ко град ска упра ва у то ври је ме ни је по ка за ла

спрем ност да то учи ни, са да смо у при ли ци да се из -

но ва обра ти мо са да шњим вла сти ма с мол бом да се

ис пра ви ова не прав да. Ово не тра жи мо са мо ра ди

Љу ба на Јед на ка ко ји то за слу жу је не го да би смо још

јед ном упо зна ли до ма ћу и свјет ску јав ност с по губ -

ном иде о ло ги јом ко ја је про из ве ла овај зло чин и чи -

ји су ре ци ди ви ожи вље ни у да на шњој Ре пу бли ци

Хр ват ској.

Оп штин ско ви је ће Гли не је то ком 2015. го ди не

до ни је ло срам ну од лу ку по ко јој ви ше не ће би ти до -

зво ље но ода ва ње по ште жр тва ма тог зло чи на на

мје сту зло чи на, што је иза зва ло не за до вољ ство ме -

ђу пре о ста лим Ср би ма и они ма ко ји су про тје ра ни у

„Олу ји“ у ав гу сту 1995, за јед но с је ди ним пре жи вје -

лим тог зло чи на Љу ба ном Јед на ком. Иа ко је у Хр -

ват ској учи ње но мно го ма сов них зло чи на, ни јед но

мје сто зло чи на, као у Гли ни, ни је оби ље же но с то ли -

ко ци ни зма ко ји врије ђа жр тве, њи хо ве по ро ди це,

су на род ни ке и чи та ву јав ност.

Оче ку је мо да ће Упра ва гра да Бе о гра да при хва -

ти ти наш пред лог и та ко по чет ком ав гу ста оби ље жи -

ти 75. го ди шњи цу  тог стра да ња у исто ври је ме ка да

оби ље жа ва мо и ту жну го ди шњи цу про го на Ср бе из

Хр ват ске у ак ци ји „Олу ја“.

Пред сјед ник Асо ци ја ци је

Ми лој ко Бу ди мир

АКТУЕЛНОСТИ

ООБ ЈА ВЉУ ЈЕ МОБ ЈА ВЉУ ЈЕ МО ОВУОВУ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУ СС НА МЈЕ РОМНА МЈЕ РОМ ДАДА СЕСЕ ББЕ О ГРАДЕ О ГРАД ИИ СВИСВИ МИМИ ОДУ ЖИ МООДУ ЖИ МО ЉЉУ БА НУУ БА НУ

ЈЈЕД НА КУЕД НА КУ. С. СИМ БО ЛИЧ КИИМ БО ЛИЧ КИ ЋЕЋЕ СЕСЕ ПРЕ НОСПРЕ НОС ЊЕ ГО ВИХЊЕ ГО ВИХ ПО СМРТ НИХПО СМРТ НИХ ОСТА ТА КАОСТА ТА КА ПО КЛО ПИ ТИПО КЛО ПИ ТИ СС ПОД СЈЕ ЋА ЊЕМПОД СЈЕ ЋА ЊЕМ

НАНА 70 70 ГО ДИ НАГО ДИ НА СТРА ДА ЊАСТРА ДА ЊА ССР БАР БА УУ ННЕ ЗА ВИ СНОЈЕ ЗА ВИ СНОЈ ДДР ЖА ВИР ЖА ВИ ХХР ВАТ СКОЈР ВАТ СКОЈ 1941. 1941. ГО ДИ НЕГО ДИ НЕ, , АЛИАЛИ ИИ ДВА ДЕ СЕТДВА ДЕ СЕТ

ПЕ ТОМПЕ ТОМ ГО ДИ ШЊИ ЦОМГО ДИ ШЊИ ЦОМ ПР ВИХПР ВИХ СРП СКИХСРП СКИХ СТРА ДА ЊАСТРА ДА ЊА УУ ККРА ЈИ НИРА ЈИ НИ 1991. 1991. ГО ДИ НЕГО ДИ НЕ. Д. ДАА СИМ БО ЛИ КАСИМ БО ЛИ КА ЈЈЕД НА КО ЕД НА КО --

ВИХВИХ ИИ НА ШИХНА ШИХ СТРА ДА ЊАСТРА ДА ЊА БУ ДЕБУ ДЕ ЈОШЈОШ ВЕ ЋАВЕ ЋА, , СЛУ ЧАЈСЛУ ЧАЈ ЈЕЈЕ ХТИОХТИО ДАДА УУ ИСТОМИСТОМ БРО ЈУБРО ЈУ „С„СУ ЗЕУ ЗЕ“ “ ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ МООБ ЈА ВЉУ ЈЕ МО

ТЕКСТТЕКСТ ОО ЕКС ХУ МА ЦИЈИЕКС ХУ МА ЦИЈИ ПОДПОД ИН ДИ КА ТИВ НИМИН ДИ КА ТИВ НИМ НА СЛО ВОМНА СЛО ВОМ „С„СА ХРА ЊЕ НИА ХРА ЊЕ НИ ПРО ПИ СНОПРО ПИ СНО, , СТРА ДА ЛИСТРА ДА ЛИ КА КОКА КО...“....“.

ЕЕКС ХУ МА ЦИ ЈАКС ХУ МА ЦИ ЈА СЕСЕ ОД НО СИОД НО СИ НАНА ПО ГИ НУ ЛЕПО ГИ НУ ЛЕ ЦИ ВИ ЛЕЦИ ВИ ЛЕ ИИ ВОЈ НИ КЕВОЈ НИ КЕ УУ ГГОР ЊЕМОР ЊЕМ ССЕ ЛИ ШТУЕ ЛИ ШТУ КОДКОД ГГЛИ НЕЛИ НЕ, , РОД НОМРОД НОМ

МЈЕ СТУМЈЕ СТУ МУ ЧЕ НИ КАМУ ЧЕ НИ КА ЉЉУ БА НАУ БА НА ЈЈЕД НА КАЕД НА КА..oo

Љу бан Јед нак

Гор ње Се ли ште

код Гли не 2. сеп тем -

бар 1916. – Бе о град

5. мај 1997.

Је ди ни пре жи ве -

ли све док по ко ља у

пра во слав ној цр кви

у Гли ни.
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У АГРЕСИЈАМА ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ НА

ЗАШТИЋЕНЕ ЗОНЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА –

(У МИЉЕВЦИМА, МАСЛЕНИЦИ, РАВНИМ КО-

ТАРИМА НА ВЕЛЕБИТСКОМ АЛАНУ И У МЕ-

ДАЧКОМ ЏЕПУ)

МИЉЕВАЧКИ ПЛАТО
На Миљевачком платоу, код Дрниша, 21. јуна

1992. године, почињен је монструозан злочин над

српским припадницима Територијалне одбране. За

припрему ове акције Хрватска војска је искористила

чак и међународни Фестивал дјетета, који је тог да-

на требало да почне у Шибенику. Због тог фестива-

ла, хрватска страна је од српске стране затражила

суздржавање од провокација, што је српска страна

прихватила. 

Тај „споразум“ послужио је само као варка хр-

ватским снагама да поменутог дана у рано јутро из-

ненаде и затекну неспремну Територијалну одбра-

ну. У мучком нападу, пред Унпрофором, убијено је

40 српских територијалаца, а неколицина је рањена

и заробљена. Српско село Нос Калик срушено је до

темеља и спаљено, један дио становништва је поби-

јен, други интерниран на острвце у Шибенском архи-

пелагу. По завршетку војничке акције, хрватски вој-

ници започели су крвави пир. Умјесто да тијела по-

гинулих врате породицама, принудили су српске за-

робљенике под претњом смрћу да их бацају у кра-

шке јаме у Промини. 

По свједочењу једног преживјелог српског за-

робљеника, на тијела у јаму бацани су пси и мачке

да доврше масакр. На крају је јама затрпана сме-

ћем да би се сакрили трагови злочина. Потом је

многим заробљеницима суђено на лицу мјеста: вје-

шањем о војнички појас или метком у потиљак. О

свему томе постоји видео снимак. Тај снимљени ма-

теријал у Шибенику је приказиван као хорор филм

своје врсте.

Послије два мјесеца, тачније, 18. августа

1992. године, ти посмртни остаци су ексхумирани, а

на њима су били видљиви трагови монструозног

злочина, што је отежавало идентификацију. Наиме,

породице 12 жртава нису могле препознати своје

најмилије. Сви су сахрањени у заједничку гробницу

на книнском гробљу, за шта су чланови породица

били увјерени да је привремено рјешење док се не

створе услови за идентификацију савременим мето-

дама. Међутим, то рјешење је привремено већ 24 го-

дине јер хрватска комисија за нестале све ово ври-

јеме одбија да изврши ексхумацију. Дванаест поро-

дица и данас живи у неизвјесности и болу јер је при-

краћено за достојну сахрану земних остатака својих

најмилијих у породичну гробницу под именом и пре-

зименом.

НЕЕКСХУМИРАНИ И НЕИДЕНТИФИКОВАНИ НА
КНИНСКОМ ГРОБЉУ (СТРАДАЛИ НА
MИЉЕВАЧКОМ ПЛАТОУ) СУ:

НАЧИН ПРИКАЗА: Азбучни ред, ПРЕЗИМЕ, име оца, ИМЕ,
година рођења, МЈЕСТО РОЂЕЊА

ВУКОВИЋ Бранка МИРОСЛАВ, 1962, МИОЧИЋ

ИЛИЋ Саве ТОДОР, 1946, ПАЂЕНЕ

КАРАБУВА Радоја БРАНКО, 1954, СТРМИЦА

КОВАЧЕВИЋ Душана ДАМЈАН, 1942, РИЂАНЕ

МЕДАКОВИЋ Тодора ТОДОР, 1949, КОВАЧИЋ

МИРЧЕТИЋ Ђуре НИКОЛА, 1942, МИОЧИЋ

ПОПОВИЋ Боже СЛОБОДАН, 1972, КИСТАЊЕ

РАШКОВИЋ Петра МИЛЕ, 1963, ЖАГРОВИЋ

ХУСАРЕВИЋ Мехмеда ЏЕВАД, 1972, БОС. КРУПА

ЧАНАК Милана ИЛИЈА, 1973, АПАТИН

ЧУЛИЋ Николе ЖЕЉКО, 1972, МРКОЊИЋ ГРАД

ЏЕПИНА Симе БРАНКО, 1951, ГОЛУБИЋ

ОСТАЛИ СТРАДАЛИ НА МИЉЕВАЧКОМ ПЛАТОУ: 

БАБИЋ Паје ДРАГАН, 1942, КНИН

БЕРИЋ Луке ВЛАДИМИР, 1966, КНИН

ВЕСЕЛИНОВИЋ Богдана МИЛАН, 1949, ОБРОВАЦ

ВИШИЋ Божидара РАНКО, 1963, КНИН

ВУЈАСИН Милана ГОЈКО, 1973, ОТИШИЋ

ГРКИНИЋ Илије ПЕТАР, 1950, РАМЉАНЕ

ГРУЛОВИЋ Петра НИКОЛА, 1950, КИСТАЊЕ

ЗЕЛЕМБАБА Петра СТЕВО, 1953, ЖАГРОВИЋ

КОСТИЋ Николе ЈОВАН, 1940, МОКРО ПОЉЕ

КРАЈИНОВИЦХ Николе ИЛИЈА, 1941, КНИН

ЛАЛИЋ Милентије НИКОЛА, 1943, КИСТАЊЕ

ЛИПОВИНА Илије НИКОЛА, 1942, КНИН

ЛУНИЋ Душана РАДОВАН, 1967, КРИЧКЕ

МАЛЕШЕВИЋ Тодора МИЛАН, 1942, МИОЧИЋ

МАНОЈЛОВИЋ Тодора ЈАНКО, 1957, МАРКОВАЦ

МЕДАКОВИЋ Бранка САША, 1972, КОВАЧИЋ

МЕДОШ Вује РАЈКО, 1938, БИОВЧИНО СЕЛО

МОМИЋ Ђурђа ГОЈКО, 1939, КНИН

РАДИЋ Обрада ГОЈКО, 1942, РАДУЧИЋ

РАДУЈКО Николе ВИНКО, 1956, КОВАЧИЋ

РАКЕТИЋ Петра ВЛАДЕ, 1939, КНИН

СМИЉАНИЋ Лазара ЈОВИЦА, 1964, ЗВЈЕРИНАЦ

СУБОТИЋ Обрада МИРОСЛАВ, 1962, ЕРВЕНИК

ТРИФУНОВИЋ Томе ЉУБОМИР, 1935, РИЂАНЕ

ЋОСИЋ Павла ЂОРЂЕ, 1951, КОСОВО

ЋУРУВИЈА Недјељка МИЛОШ, 1973, КНИН

ЧОЛОВИЋ Лазе СЛОБОДАН, 1958, КНИН

ЏЕПИНА Петра ПЕТАР, 1943, ГОЛУБИЋ

МАСЛЕНИЦА – РАВНИ КОТАРИ И 

ВЕЛЕБИТСКИ АЛАН

Операција хрватске војске „Масленица 93“ из-

ведена је 22. јануара 1993. године у Равним Котари-

ма и на Велебиту, подручју које је било у саставу та-

дашње Републике Српске Крајине и под заштитом

Уједињених нација.

СПИСАК УБИЈЕНИХ КРАЈИШНИКА
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Према подацима нашег удружења, у акцији

„Масленица 93“ убијено је 347 војника и цивила, међу

којима 35 жена и троје дванаестогодишње дјеце. Нај-

више су страдала три српска села: Ислам Грчки, Ка-

шић и Смоковић и етнички мјешовита села: Мурови-

ца, Црно, Земуник Горњи, Пољица и Ислам Латински.

Хрватске оружане снаге опљачкале су, опусто-

шиле и уништиле богата српска имања, а културне

споменике, гробља и цркве девастирале, оскврнуле и

порушиле, међу њима и Дворе Јанковић Стојана у

Исламу Грчком с Црквом Светог Георгија, која датира

из 1675. године, и у којој је сахрањен познати књи-

жевник Владан Десница. 

Потомци настрадалих и преживјеле породице

прогнане са својих огњишта данас су расуте по ције-

лом свијету без наде у повратак.

Неопростиво је то што послије 23 године нико

од планера и извршилаца овог злочина (тадашњег

предсједника Фрање Туђмана, Јанка Бобетка, Анте Го-

товине, Анте Роса, Мирка Норца, Младена Маркача и

Агима Чекуа), није оптужен ни процесуиран ни пред

међународним судовима ни на судовима у Хрватској.

Једино је крајем 2006. године Вијеће за ратне

злочине у Београду покренуло преткривични посту-

пак за злочин који се догодио првог дана агресије на

превоју Мали Алан, када су припадници хрватске спе-

цијалне полиције у непосредној близини осматрачни-

це Унпрофора масакрирали 22 припадника Српске

војске Крајине с подручја Грачаца.

СПИСАК СТРАДАЛИХ У РАВНИМ КОТАРИМА И НА
ВЕЛЕБИТСКОМ АЛАНУ:

НАЧИН ПРИКАЗА: Азбучни ред, ПРЕЗИМЕ, име оца, ИМЕ,
година рођења, МЈЕСТО РОЂЕЊА, статус

ЦИВИЛИ:

АРЧАБА, Марка, ЈОКА, 1920, КАШИЋ

БАНИЋ, Мирка, АЛЕКСАНДАР, 1973, ЗЕМУНИК ГОР-

ЊИ

БЕРБЕР, (_______), ТРЊИНА, 1927, БИЉАНЕ ГОРЊЕ

БОГУНОВИЋ, Лазo, БРАНКО, 1927, БИЉАНЕ ДОЊЕ

ВИТАС, Петра, МИЛЕНА, 1914, ЗАДАР

ВИШИЋ, Илијe, СЛАВКА, 1946, КАРИН

ВИШИЋ, Јована, ВОЈИН, 1931, СМОКОВИЋ

ВРТАЧА, (_______), НАДА, 1926, СТАБАЊ

ГАГИЋ, (_______), БОГДАН, 1960, БИЉАНЕ ГОРЊЕ

ГАГИЋ, (_______), МИЛЕНА, 1939, СМИЛЧИЋ

ГАГИЋ, Миленка, МИЛАН, 1927, СМИЛЧИЋ

ГРАОВАЦ, (_______), КОСАРА, 1958, СМИЛЧИЋ

ГРАОВАЦ, Драге, ДАВОР, 1933, СМОКОВИЋ

ДЕВИЋ, Ж.Милана, ОЛГА, 1967, ИСЛАМ ГРЧКИ

ДЕРАЧА, Уд. Јандрије, МАРИЈА, 1920, ИСЛАМ ГРЧКИ

ДЕСПОТ, Ж.Јована, СТАНА, 1933, ИСЛАМ ГРЧКИ

ДЕСПОТ, Раде, ЈОВАН, 1933, ИСЛАМ ГРЧКИ

ДРАГИЧХЕВИЋ, Пок. Крсте, ЈАЊА, 1908, ИСЛАМ

ГРЧКИ

ДРАЧА, (_______), ИНЕС, 1970, БЕНКОВАЦ

ДРАЧА, (_______), СТАНКО, 1908, БЕНКОВАЦ

ДРЧА, Стојана, МОМЧИЛО, 1981, КАШИЋ

ИВКОВИЋ, П.Луке, АНТЕ, 1986, ДОБРОПОЉЦИ

ЈОКИЋ, Николе, НАТАША, 1976, БИЉАНЕ ДОЊЕ

КАЛИЋ-АЛАВАЊА, Ж. Боже, ВАСИЛИЈА, 1960,

ИСЛАМ ГРЧКИ

КАЛУЂЕРОВИЋ, Стојана, НАДА, 1911, ИСЛАМ ГРЧКИ

КАТИЋ, П. Јована, БИОЖО, 1910, ИСЛАМ ГРЧКИ

КНЕЖЕВИЋ, (_______), ГИРО, 1970, КАШИЋ

КНЕЖЕВИЋ, (_______), МИЛИЦА, 1910, КАШИЋ

КНЕЖЕВИЋ, Крсте, БОШКО, 1905, ИСЛАМ ГРЧКИ

КОЖУЛ, Уд.Миленка, ДРАГИЊА, 1962, ИСЛАМ ГРЧ-

КИ

КОЛУЊИЋ, (_______), НИКОЛА, 1934, СТАБАЊ

КРНЕТА, (_______), МОМИР, 1964, КИСТАЊЕ

ЛАКИЋ, Мирка, ДАРКО, 1971, БИЉАНЕ ДОЊЕ

МАЦАВАРА, П.Илије, БРАНКО, 1966, ПРИСТЕГ

МИЉЕВИЋ.Р.ИНИЋ, (_______), ОЛГА, 1950, ЈАГОД-

ЊА Г.

МРКИЋ, Дамјана, ВЕЛИМИР, 1956, ИСЛАМ ГРЧКИ

НОВАКОВИЋ, Ж.Драге, ДАНКА, 1943, КАШИЋ

НОНКОВИЋ, Уд.Крсте, СТЕВКА, 1928, ИСЛАМ ГРЧКИ

ОПАЧИЋ, (_______), СМИЉАНА, 1988, СМОКОВИЋ

ОПАЧИЋ, Уд.Спасе, МАРИЈА, 1909, СМОКОВИЋ

ОСТОЈИЋ, Милан, ЖЕЉКО, (_____), ЖИРОВАЦ

ПАВИЋ, Пок., ПЕТРА РАДОСЛАВ, 1906, СМОКОВИЋ

ПАНТЕЛИЋ, Уд.Јове, РУЖИЦА, 1948, ИСЛАМ ГРЧКИ

ПОПОВИЋ, (_______), ДРАГИЈА, 1910, МОКРО П.

ПУПОВАЦ, (_______), ДАНИЦА, 1957, БИЉАНЕ ГОР-

ЊЕ

ПУПОВАЦ, Паје, МИЛЕНКО, 1929, ИСЛАМ ГРЧКИ

РАДИЋ, (_______), БОЖИЦА, 1926, СМОКОВИЋ

РАДМАНОВИЋ-ПУПОВАЦ, (_______), СОФИЈА, 1909,

БИЉАНЕ ГОРЊЕ

СЕУЉИЦА, (_______), АНИЦА, 1971, МИРАЊЕ Г.

СИМИЧЕВИЋ, Луке, МИЛИЦА, 1926, МОКРО ПОЉЕ

СКОРИЋ, (_______), РАДЕ, 1923, ЦЕРАЊЕ ДОЊЕ

СЉЕПИЦА, Јандре, ЈОВАН, 1937, ИСЛАМ ГРЧКИ

СЉЕПИЦА, Јована, ЗДРАВКО, 1947, ИСЛАМ ГРЧКИ

СУБОТИЋ, (_____), МАНДА, 1931, ЗЕМУНИК ГОРЊИ

ТРБОВИЋ, Душана, ДРАГИЦА, 1913, МИРАЊЕ Г.

ЋУСТРИЋ, Петра, ЈОВАН, 1924, СМОКОВИЋ

УЗЕЛАЦ, Андрије, МАРИНКО, 1935, ЛИШАНЕ Т.

УЗЕЛАЦ, Ане, МИШО, 1945, ИСЛАМ ГРЧКИ

УЗЕЛАЦ Р. БАЉАК, (_______), АНА, 1912, ИСЛАМ

ГРЧКИ

ЦРНОБРЊА, (_______), НЕВЕНКА, 1942, СТАБАЊ

ЦРНОБРЊА, (_______), СЊЕЖАНА, 1954, СТАБАЊ

ЦУПАЋ, Дане, СОФИЈА, 1936, КОРЛАТ

ЧАГИЋ, Уд. Сретка, МАРТА, 1915, ИСЛАМ ГРЧКИ

ВОЈНИЦИ

АЛАВАЊА, Јове, МИРКО, 1957, КУЛА АТЛАГИЋ

АЛАВАЊА, Стевана, МОМИР, 1959, КУЛА АТЛАГИЋ

АЛАВАЊА, Тодора, СИНИША, 1972, БЕНКОВАЧКО С.

АЛАВАЊА, Уроша, АЛЕКСАНДАР, 1971, ПАРЧИЋИ

АНДИЋ, (_______), МИЛАН, 1970, ПОЛАЧА

АНТИЋ, Илије, БОГОЉУБ, 1947, ПЈЕНОСИ

АРДАЛИЋ, Мирка, БОРИВОЈ, 1947, СМИЛЧИЋ
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БАЉАК, (_______), МИЛАН, 1939, ПЕТРИЊА

БАЉАК, Марка, ГРОЗДАН, (____), ЗЕМУНИК ГОРЊИ

БАНДА, (_______), БРАНКО, 1965, СМОКОВИЋ

БАНИЋ, Бранка, ДРАГАН, 1965, ЗЕМУНИК ГОРЊИ

БАЏА, Јована, ЖИВКО, 1956, БИЛИШАНЕ

БАШЧАРЕВИЋ, Недељка, МИОДРАГ, 1964, МИТРО-

ВИЦА

БЕЛЕСЛИН, (_______), МОМЧИЛО, 1966, НОВИ КНЕ-

ЖЕВАЦ

БЈЕЛАНОВИЋ, (_______), ВОЈИН, 1968, ПРИСТЕГ

БОГДАНОВИЋ, Јове, САША, 1966, НОВИ САД

БОГУНОВИЋ, Андрије, НИКОЛА, (_____), КУЛА

АТЛАГИЋ

БОГУНОВИЋ, Мрка, ПРЕДРАГ, 1934, ЗАПУЖАНЕ

БОГУНОВИЋ, П.Које, МОМЧИЛО, 1951, БЕНКОВАЦ

БОКАН, Милана, ДУШАН, 1948, ЛИЧКИ ОСРЕДЦИ

БОРИЋ, Милана, СТАМЕНКО, 1951, ВОЈНИЋ

БРАДАРА, Луке, МАРКО, 1962, МЕДОВЦИ

БРКЉАЧ, Лазо, ДАНЕ, 1947, ГРАЧАЦ

БУДИМИР, Јован, ДУШАН, 1953, ЗРМАЊА

БУЈУКУЛИЋ, (_______), ЗОРАН, 1958, БЕОГРАД

ВАСИЛИЋ, Нинка, МИЋО, 1955, Н. МИЛОСЕВО

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Душана, ЗОРАН, 1955, ЖЕГАР

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Љубан, ДАРКО, 1966, ГОЛУБИЋ

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Љубо, БОШКО, 1956, ГОЛУБИЋ

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Тодор, МИЛАН, 1945, ГРАБ

ВИДИЋ, Миланка, ГОРДАН, 1964, БЕНКОВАЦ

ВИДИЋ, Саве, ЉУБОМИР, 1965, КАРИН ДОЊИ

ВИЛА, (_______), ПРЕДРАГ, 1971, ВОЈНИЋ

ВИТАС, П.Драгана, ПЕТАР, 1950, БРГУД

ВИШИЋ, Момчила, ЖЕЉКО, 1973, ИСЛАМ ГРЧКИ

ВИШИЋ, Станка, ЉУБИША, 1948, ВРАНА ПЕРУШИЋ

ВОЈВОДИЋ, П.Стевана, МЛАДЕН, (_____), (_____)

ВОЈВОДИЋ, Радивоја, ГОРАН, 1969, ПАРЧИЋИ

ВОЈВОДИЋ, Стевана, ДРАГАН, 1963, КУЛА АТЛАГИЋ

ВРАНКОВИЋ, Ћире, МОМИР, (_____), БУКОВИЋ

ВРАЊКОВИЋ, Далибор, ДАЛИБОР, 1966, СМРДЕЉЕ

ВРАЧАР, (_______), БОГДАН, (_____), (_____)

ВУЈАНИЋ, Раде, РАДОСЛАВ, 1970, ЗАДАР

ВУЈИЋ, (_______), САВО, 1961, ЧОКА

ВУЈКОЛИЋ, (_______), ЗОРАН, (_____), ЛЕСКОВАЦ

ВУКАНАЦ, Пок. Милана, ДУШАН, 1950, ЦЕТИНА

ВУКОБРАТ, Милана, ДРАГАН, 1972, ТИШКОВАЦ

ВУКША, П.Душана, РАТКО, 1960, ПАРЧИЋИ

ВУКША, П.Стојана, МИЛАН, 1962, ПАРЧИЋИ

ВУЛЕТИЋ, Бранка, ДРАГИША, 1947, КУЛА АТЛАГИЋ

ВУЧИЋ, Новака, РАДЕ, 1971, ТЕСЛИЋ

ГАВРИЋ, Милована, БРАТИСЛАВ, 1951, ЛИПОВ ЛИСТ

ГАГИЋ, Лазе, СРЕТКО, 1942, БИЉАНЕ ДОЊЕ

ГАГИЋ, Миле, МИЛЕНКО, 1961, СМИЛЧИЋ

ГАГИЋ, Павла, ДМИТАР, 1971, ОСТРОВИЦА

ГАРИЋ, П.Миливоја, НЕВЕНКО, (_____), ОТПОЧИ-

ВАЉКА

ГАЋЕША, Милан, ДУШАНКА, 1967, ГРАЋАЦ

ГЛИШОВИЋ, Милутина, МЛАДЕН, 1958, ГОР. МИЛА-

НОВАЦ

ГЊАТОВИЋ, Владе, ПЕТАР, 1951, РАШТЕВИЋ

ГЊАТОВИЋ, Душана, ЈОВИЦА, 1961, ОБРОВАЦ

ГРАОВАЦ, (_______), СЛАВКО, 1935, ШАБАЦ

ГРАОВАЦ, Богдана, МОМИР, 1960, БРГУД

ГРАОВАЦ, Гојка, МИЛАН, 1946, СМОКОВИЋ

ГРАОВАЦ, Тоде, СТЕВАН, 1960, БЕНКОВАЦ

ГРОЗДАНИЋ, Стеван, БОГДАН, 1959, ВУЧИПОЉЕ

ДАНИЧИЋ, Ђуре, ЂУРО, 1954, СМОКОВИЋ

ДАНИЧИЋ, Спасенија, ЗОРАН, 1945, СМОКОВИЋ

ДЕВИЋ, П.Саве, ДИНКО, 1961, КОЛАРИНА

ДЕЛИЋ, (_______), НЕБОЈША, 1952, КОРЕНИЦА

ДОБРИЋ, Драгољуба, НОВИЦА, 1970, ДОБРОПОЉ-

ЦИ

ДОПУЂ, Владимира, СТЕВАН, 1949, БИЉАНЕ ДОЊЕ

ДРАГИЋ, (_______), МИЛАН, 1950, ВОЈНИЋ

ДРАГИЧЕВИЋ, Јово, МИЛАН, 1965, ШТИКАДА
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МЕДАЧКИ ЏЕП – ЛИКА

Операција „Медачки џеп“ је трећи напад снага

Републике Хрватске на снаге Републике Српске Кра-

јине откада је подручје РСК стављено под заштиту

Унпрофора. Операција је изведена 9. септембра

1993. године. Напад на Дивосело био је дуго припре-

ман и водио се под шифром „Спаљена земља“. У ак-

цију се укључио и хрватски генерал Јанко Бобетко,

који је са заповједником бригаде Вукови Мирком Нор-

цем издао наређење да сва села у „Медачком џепу“

морају уништити и спалити, а становништво побити.

У операцији су хрватске снаге, под заповjедништвом

генерала Рахима Адемија и Мирка Норца починиле

ратне злочине над српским живљем. Као високи офи-

цир Хрватске војске, у операцији је учествовао и Агим

Чеку, који је касније постао премијер самопроглаше-

не Републике Косово. 

У тој акцији убијено је 88 особа, међу њима

највише стараца и жена. У овој агресији Хрватске вој-

ске на српску територију није било рањених. Села Ди-

восело, Читлук и Почитељ сравњена су са земљом.

Десет српских војника (међу њима и два лица од по

65 година) заробљено је и хрватски судови су их осу-

дили на максималне затворске казне.

СПИСАК СТРАДАЛИХ У МЕДАЧКОМ ЏЕПУ:

НАЧИН ПРИКАЗА: Азбучни ред, ПРЕЗИМЕ, име оца, ИМЕ,
година рођења, МЈЕСТО РОЂЕЊА

АЛАГИЋ, Сава, БРАНКО, 1950, ШТИКАДА

БАСАРА, Милан, ЖЕЉКО, 1971, ДОЊИ ЛАПАЦ

БИБИЋ, Илија, НИКОЛА, 1951, ДОЊИ ЛАПАЦ

БИБИЋ, Јандре, ДАНЕ, 1956, ДОЊИ ЛАПАЦ

БЈЕГОВИЋ, Ђуро, ГОЈКО, 1917, ДИВОСЕЛО

БЈЕГОВИЋ, ж. Јована, БОСИЉКА,, 1919, ДИВОСЕЛО

БЈЕГОВИЋ, ж. Недјељка, МИЛКА, 1947, ГОСПИЋ ДИ-

ВОСЕЛО 

БЈЕГОВИЋ, Недељко,, НЕДЈЕЉКО, 1936, ЧИТЛУК

БРУЈИЋ, Дане, МИРКО, 1961, МЕДАК

БУДИМИР, Лука, МИЛАН, 1956, ЗРМАЊА

БУРСАЋ, Милан, РАДЕ, 1973, ДОЊИ ЛАПАЦ

БУРСАЋ, Милан, РАДЕ, 1973, ДОЊИ ЛАПАЦ

ВИГЊЕВИЋ, Бошко, СТЕВО, 1956, ДОЊИ ЛАПАЦ

ВУЈНОВИЋ, Дмитар, МОМЧИЛО, 1936, ДИВОСЕЛО

ВУЈНОВИЋ, Дмитар, СТЕВО, 1922, ДИВОСЕЛО

ВУЈНОВИЋ, Ђуро, НИКОЛА, 1954, ДИВОСЕЛО

ВУЈНОВИЋ, Јован, НИКОЛА, 1947, ДИВОСЕЛО
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ВУЈНОВИЋ, Јово, БОЛА, 1908, ЧИТЛУК

ВУЈНОВИЋ, Максим, ЂУРО, 1918, ДИВОСЕЛО

ВУЈНОВИЋ, Никола, ЂУРО, 1927, ДИВОСЕЛО

ВУЈНОВИЋ, Стеван, НИКОЛА, 1947, ДИВОСЕЛО

ВУЈНОВИЋ, Стево, БРАНКО, 1948, (________)

ВУЈНОВИЋ, Томо, АНКИЦА, 1934, ДИВОСЕЛО

ГЛЕЂА, Бранко, ЖЕЉКО, 1957, ЗРМАЊА

ДЕСПИЋ, Ристо, СТАНКО,, ДОЊИ ЛАПАЦ

ДИМИЋ, Дане, НИКОЛА, 1961, ПРЉЕВО-ГРАЧАЦ

ДУРАКОВИЋ, Милан, НИКОЛА, 1955, ДОЊИ ЛАПАЦ

ЖУТИЋ, Никола, ЂУРО, 1953, ГРАЧАЦ

ИВЕЗИЋ, Никола, ЈУРЕ, 1962, ГРАЧАЦ

ИЛИЋ, Илија, ДРАГАН, 1971, ДОЊИ ЛАПАЦ

ЈЕЛАЧА, (_________), ЉИЉАНА, 1956, ГРАЧАЦ

ЈЕРКОВИЋ, Илија, НИКОЛА, 1961, ДИВОСЕЛО

ЈОВАНЧЕВИЋ, Аврам, МИЛОШ, 1924, ДИВОСЕЛО

ЈОВИЋ, Бранко, МАРА, 1939, ДИВОСЕЛО

ЈОВИЋ, Добросав, АНЂА, 1933, ЧИТЛУК

ЈОВИЋ, Јанко, МИЛАН, 1940, ЧИТЛУК

ЈОВИЋ, Миле, ДМИТАР, 1938, ДИВОСЕЛО

КЛАЈИЋ, Милан, ДРАГОМИР, 1966, ДОЊИ ЛАПАЦ

КЛИЦОВ, Рајко, ЗДРАВКО, 1957, ЗРМАЊА

КРАЈНОВИЋ, (_________), СТАНА, 1936, ЧИТЛУК

КРАЈНОВИЋ, Недељка, НЕДЈЕЉКА (МИЦА), 1921,

ЧИТЛУК

КРАЈНОВИЋ, Перо, ЂУРО, 1902, ЧИТЛУК

КРАЈНОВИЋ, Томо, ЂУРО, 1907, ЧИТЛУК

КРАЈНОВИЋ, Штефица, ШТЕФИЦА (ЛАЦКА), 1928,

ЧИТЛУК

КРИВОКУЋА, (_________), ДАНЕ, 1964, ГРАЧАЦ

КРИЧКОВИЋ, Тривун, ЉУБИЦА, 1929, ЧИТЛУК

КРИЧКОВИЋ, Тривун, САРА, 1922, ЧИТЛУК

ЉУБОЈЕВИЋ, Богдан, ДУШАН, 1919, ПОЧИТЕЉ

ЉУБОЈЕВИЋ, Петар, ДУШАН, 1962, ЧИТЛУК

МАРИЧИЋ, Милан, ДУШКО, 1968, ЗРМАЊА

МАТИЈЕВИЋ, Милан, МАРКО, 1968, СРБ

МАТИЋ, Миле, МИЛАН, 1949, ДИВОСЕЛО

МИЉУШ, Илија, ДУШАН, 1966, ГРАЧАЦ

МРКИЋ, Миле, НЕМАЊА, 1938, ЗРМАЊА

ОБРАДОВИЋ, (_______), ДАНИЦА, 1932, ДИВОСЕЛО

ПАВКОВИЋ, Никола, МИЛОРАД, 1957, ДОЊИ ЛАПАЦ

ПАВЛИЦА, (_________), ДРАГАН, 1968, ПОЧИТЕЉ

ПАЈИЋ, Никола, ГРУЈО, 1924, ДИВОСЕЛО

ПЕЈНОВИЋ, (______), МИЛЕ, 1935, СМИЉАНЕ, ДИ-

ВОСЕЛО 

ПЕТРОВИЋ, Марко, МАРЈАН, 1964, ОМСИЦА

ПЈЕВАЧ, Дане, БОЈА, 1925, ЧИТЛУК

ПЈЕВАЧ, Дане, СТЕВО, 1925, ЧИТЛУК

ПОПОВИЋ, Илија, НИКОЛА, 1949, ДОЊИ ЛАПАЦ

ПОПОВИЋ, Милан, НИКОЛА, 1950, ДОЊИ ЛАПАЦ

ПОТКОЊАК, Јово, ДУШАН, 1959, ДАБАР-ОТОЧАЦ

ПОТКОЊАК, Милан, МАРКО, 1939, ДИВОСЕЛО

ПОТКОЊАК, Саво, ЈАНКО, 1931, ДИВОСЕЛО

ПОТКОЊАК, Стеван, ЂОРЂЕ, 1951, ДИВОСЕЛО

ПОЧУЧА, Лазо, ПЕТАР, 1946, ДИВОСЕЛО

ПРОДАНОВИЋ, Милан, ЂОКО, 1963, ЗРМАЊА

РАДАКОВИЋ, Бранко, ВЛАДЕ, 1938, ДИВОСЕЛО

РАЈЧЕВИЋ, Никола, МИЛЕ, 1962, ЧИТЛУК

РАЈЧЕВИЋ, (_________), САВА, 1930, ЧИТЛУК

РАЈЧЕВИЋ, Никола, МИЛЕ, 1962, ЧИТЛУК

РАШЕТА, Ђуро, ИЛИЈА, 1967, ДОЊИ ЛАПАЦ

РАШЕТА, Миле, ЗОРАН, 1970, ДОЊИ ЛАПАЦ

РАШЕТА, Миле, ЈОВО, 1959, ДОЊИ ЛАПАЦ

СЕДЛАН, Светозар, ИЛИЈА, 1963, ГРАЧАЦ

СОВИЉ, Јово, МИРКО, 1954, ОМСИЦА

СТОИСАВЉЕВИЋ, Спасеније, НИКОЛА, 1952, ДОЊИ

ЛАПАЦ

СУРЛА, Мирко, СЛАВКО, 1957, ГРАЦАЦ

СУРЛА, Славко, СТЕВО, 1955, ГРАЦАЦ

ТИЗИЋ, Душан, ЛУКА, 1955, ДОЊИ ЛАПАЦ

ТИЗИЋ, Мане, МИЛАН, 1950, ДОЊИ ЛАПАЦ

ТРЕСНИЋ, Вујо, ДЕСИМИР, 1964, ДИВОСЕЛО

ЋОПИЋ, Милан, ЖЕЉКО, 1958, ДОЊИ ЛАПАЦ

УЗЕЛАЦ, (_________), ЂУРО, стар око 60 година

ЦИГАНОВИЋ, Миле, МИОДРАГ, 1957, ДОЊИ 

ЛАПАЦ

ММООЛЛ ИИ ММ ОО ПП ОО РРООДД ИИ ЦЦ ЕЕ ИИ СС ВВ ЕЕ ЧЧ ИИ ТТААОО ЦЦ ЕЕ ДД АА

ОО ББ РРААТТ ЕЕ ПП АА ЖЖ ЊЊ УУ НН АА ОО ББ ЈЈ АА ВВ ЉЉ ЕЕ НН ЕЕ

СС ПП ИИ СС КК ОО ВВ ЕЕ ,,   ДД АА СС ЕЕ КК ОО НН СС УУ ЛЛ ТТ УУ ЈЈ УУ СС

ПП РР ИИ ЈЈ ААТТ ЕЕ ЉЉ ИИ ММ АА ИИ ККОО ММ ШШ ИИ ЈЈ АА ММ АА ПП РР ИИ ЛЛ ИИ ККОО ММ

ПП РРОО ВВ ЈЈ ЕЕ РР ЕЕ ПП ООДД ААТТАА КК АА ИИ ДД АА НН АА ММ УУ КК АА ЖЖ УУ НН АА

ЕЕ ВВ ЕЕ НН ТТ УУАА ЛЛ НН ЕЕ ГГ РР ЕЕ ШШ КК ЕЕ ИИ ЛЛ ИИ НН ЕЕ ДД ОО ССТТААТТ КК ЕЕ

ТТ ЕЕ ДД АА НН АА ММ СС ВВОО ЈЈ ЕЕ ПП РР ИИ ММ ЈЈ ЕЕ ДД ББ ЕЕ ДД ОО ССТТАА ВВ ЕЕ

ПП ОО ШШ ТТОО ММ ИИ ЛЛ ИИ ЛЛ ИИ ЧЧ НН ОО..   

УУ  ИИ НН ТТ ЕЕ РР ЕЕ ССУУ СС ВВ ИИ ХХ НН ААСС ЈЈ ЕЕ ДД АА СС ПП ИИ СС ККОО ВВ ИИ

ССТТ РРАА ДД АА ЛЛ ИИ ХХ ББУУДД УУ ШШ ТТОО ПП ОО ТТ ПП УУ НН ИИ ЈЈ ИИ ИИ

ПП РР ЕЕ ЦЦ ИИ ЗЗ НН ИИ ЈЈ ИИ ..
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ЗЛОЧИНИ

У „Вечерњим новостима“ – ру-

брика „Ставови, Полемике, Пи-

сма“ често се оглашава директор

Документационо-информативног

центра „Веритас“ Саво Штрбац,

који читалаштво подсјећа на хр-

ватске злочине над Србима. Једно

од таквих подсјећања је и хрват-

ски злочин над Србима у Билого-

ри, планинском подручју на сјеве-

розападу Хрватске у троуглу изме-

ђу Бјеловара, Дарувара и Вирови-

тице. Повод Савиног јављања би-

ла је активност Удружења „Зави-

чај“ које се сваке године у октобру

моли на парастосу за убијене и не-

стале Србе на том подручју. Удру-

жење располаже и с пописом и

описом страдања свих жртава.

– На том попису налази се 66

особа, већином српске национал-

ности и оних које су биле у род-

бинским везама са српским поро-

дицама. Међу жртвама је 41 ци-

вил, од којих је 17 убијено пре ак-

ције „Откос-10“ током кампање за-

страшивања и злостављања, те

23 припадника ТО, док су двојица

Срба, који су остали у хрватској

војсци и полицији, ликвидирана од

„сабораца“. Међу жртвама се на-

лази и седам жена.

Шта је операција „Откос-10“?
Према хрватским изворима, то

је била једна од првих операција

хрватске војске у Рату у Хрватској.

Изведена је на подручју Бјеловар-

ско-билогорске и Вировитичко-по-

дравске жупаније од 31. октобра

до 4. новембра 1991. године, којом

је ослобођен окупирани део Било-

горе, око 300 квадратних киломе-

тара. Хрватске снаге, састављене

од војске и полиције, имале су

укупно 2.647 бранитеља, док су

српске, састављене од припадни-

ка Југословенске народне армије

и Територијалне одбране, бројале

1.750 бораца, међу којима су пре-

владавали „побуњени становни-

ци“ локалних села.

Према српским изворима, по-

менута хрватска операција запо-

чела је последњег дана октобра те

1991. нападом на Тероторијалну

одбрану Грубишно Поље, а имала

је за циљ ликвидацију или проте-

ривање Срба из источне Билого-

ре. Народ источне Билогоре, оце-

нивши да малобројне српске сна-

ге, њих око 400, неће моћи дуго из-

држати притисак више од шест пу-

та бројнијих хрватских формација

ојачаних тенковима и далекомет-

ном артиљеријом, а поучен исто-

ријским искуством из Другог свет-

ског рата када су га усташе одво-

диле и убијале у логорима Јадов-

но и Јасеновац, кренуо је у егзодус

спасавајући голе животе.

Тог и наредног дана, комплет-

но становништво из 23 села и је-

дан број житеља из још 15 њих,

напустило је то подручје и у избе-

гличкој колони, у којој се нашло

око 4.000 људи и преко 600 разли-

читих возила, прешло у Босну, у

којој се још није ратовало. Међу

њима је било и око 250 припадни-

ка других националности: Хрвата,

Чеха, Мађара и Рома, део њих у

браку с особом српске национал-

ности.

После повлачења Срба из ис-

точне Билогоре, уследила су уби-

ства преосталих становника,

пљачка, паљење и минирање ку-

ћа, укључујући и села у којима ра-

није није ни било отпора.

На поменутом списку жртава

налазе се Мићо Васиљевић и Вла-

димир Кучера из Грубишина Поља

и Петар Слијепчевић (1926) из села

Растовац, које је у септембру и ок-

тобру 1991. побио Вељко Марић,

припадник ЗНГ из Грубишног По-

ља. То је онај ратни злочинац кога

је Србија у јуну ове године из свог

затвора трансферисала у Хрватску.

Из поменутог списка жртава

издваја се судбина старице Дани-

це Вудраг (1920) из Велике Дапче-

вице, за коју се каже да је имала

једну од најтрагичнијих билогор-

ских судбина. С мужем Стевом из-

родила је петоро деце. Сина јој

Драгу, старог две године, у парку у

Грубишином Пољу 1941. отму

усташе и од тада га више никад

није видела. Иако је била пред по-

рођајем, успева побећи усташама,

али је убрзо сустижу и она пред

њима рађа близанце, два дечачи-

ћа, које усташе одмах по порођају

пред њеним очима убијају. С кћер-

кама Милком и Јованком преживе-

ла је Други светски рат, али не и

Рат у Хрватској. Наиме, године

1991. Даница је остала у Великој

Дапчевици, где су је у децембру

убили припадници ЗНГ у двори-

шту Филипа Глежнића.

На том списку жртава налази

се и Милан Раделић (1923) из Ве-

ликог Грђевца, који је убијен 24/25.

априла 1997. на Велики петак три-

ма хицима у главу из калашњико-

ва. Наводи се да га је убио локал-

ни Хрват Јосип Маријан, уз помоћ

Златка Грдинића из Павловца.

Милан је осма жртва усташа у два

рата из те породице и био је по-

следњи Раделић у том месту.

По завршетку акције „Откос-

-10“, у усташкој традицији из 1941,

настављени су рушење и деваста-

ција православних храмова тако

да су до темеља изгореле дрвене

цркве билогорског стила, једин-

ствени споменици културе нулте

категорије под заштитом Унеска:

Храм Светог Димитрија у Растов-

цу, саграђен пре 1700, и Црква Ус-

пеније Пресвете Богородице у До-

њој Рашеници из 1709. године.

До Другог светског рата на под-

ручју источне Билогоре живело је

18.000 житеља српске национално-

сти, а после усташких злочина у

другом светском рату и оних почи-

њених у Рату у Хрватској, 2005, по

подацима Митрополије загребачко-

љубљанске, преостало их је 1.170,

углавном старијих особа, док је по-

пис становнштва у априлу 2011.

дочекало мање од 1.000 њих.o

С а в о  Ш т р б а ц :  

КАД СУ КОСИЛИ У БИЛОГОРИ

„Вечерње новости“ ― Београд
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Алек сан дра је 7. де цем бра

1991. бру тал но уби је на за јед но са

сво јим оцем Ми хај лом и мај ком

Ма ри јом то ком јед не од ак ци ја је -

ди ни це хр ват ског МУП-а, по зна те

под име ном „Је се ње ки ше“, ко ја је

де ло ва ла под окри љем То ми сла -

ва Мер че па.

У би зар ном ни зу до га ђа ја ве за -

них за ис тра гу тог тро стру ког уби -

ства, че тво ри ца из вр ши ла ца: Си ни -

ша Ри мац, Му ниб Су љић, Не бој ша

Хо дак и Игор Ми ко ла не по сред но

на кон зло чи на при зна ли су кри ви цу.

По ли цај ци ма су по ка за ли и ја му на

Сље ме ну, вр ху из над За гре ба, где

су за ко па ли по ро ди цу Зец.

Ко је Игор Ми ко ла?

Ипак, при зна ње ни је при хва ће -

но због про це ду рал не гре шке јер

је пот пи са но без адво ка та. Ових

да на хр ват ску јав ност уз бур ка ло је

пи смо Иго ра Ми ко ле ко је је из за -

тво ра по слао по ли ци ји и пра во су -

ђу. У пи сму ко је је об ја вио хр ват -

ски „Ју тар њи лист“ на ја вио је да ће

от кри ти пу ну исти ну о овом зло чи -

ну ис ти чу ћи да је за то до шло вре -

ме јер је, ка ко је ре као, по бе ди ла

ње го ва по ли тич ка оп ци ја.

– Са да, под но вим окол но сти -

ма, по бе дом мо је по ли тич ке оп ци -

је (...) ја мо рам из не ти исти ну – на -

пи сао је Ми ко ла у пи сму.

Под се ти мо, у Хр ват ској је про -

шлог ме се ца, на кон по др шке Мо -

ста не за ви сних ли ста Бо же Пе тро -

ва, фор ми ра на вла да Хр ват ске

де мо крат ске за јед ни це.

Ми ко ла, ко ји је пре ма соп стве -

ном при зна њу је дан од че тво ри це

ег зе ку то ра по ро ди це Зец, про шле

го ди не је на вла сти ти зах тев из

Пе руа из ру чен Хр ват ској. У бек -

ству је био од 2005. ка да је осу ђен

на пет го ди на за тво ра због уме ша -

но сти у уби ства Ср ба у Па крач кој

По ља ни 1991. Пре о крет се до го -

дио 2014, ка да се, на кон што је у

Пе руу раз вио по сао тр го ви не ко ка -

и ном, замерио се с ло кал ним бан -

да ма, па се у стра ху за соп стве ни

жи вот пре дао та мо шњој по ли ци ји

и за тра жио из ру че ње Хр ват ској.

Бра нио Мер че па

У Пе руу је, ка ко пре но се хр ват -

ски ме ди ји, са ра ђи вао с Го ра ном

Ста ври ћем Кљу ки јем, при пад ни -

ком Ар ка но вих па ра вој них фор ма -

ци ја и упра во га је страх по сле ли -

кви да ци ја Кљу ки ја вра ти ла у Хр -

ват ску.

Игор Ми ко ла се по ја вио на су -

ду у сре ду као све док на су ђе њу

Мер че пу, ко ме се су ди за не спре -

ча ва ње уби ја ња срп ских ци ви ла

то ком 1991. го ди не. Уме сто све до -

че ња, ре као је да се не се ћа шта је

го во рио у пи сму и да не ће ни шта

ре ћи због стра ха за вла сти ту без -

бед ност јер су ње го во пи смо об ја -

ви ли ме ди ји.

Ши фра „Атлан тис“

Ха шки три бу нал је 2006. про -

сле дио хр ват ском ту жи ла штву До -

си је „Мер чеп“ оби ма 14.000 стра -

ни ца под ши фр ом „Атлан тис“, где

су до ку мен то ва ни сви до ка зи о

сви ре пим уби стви ма иза ко јих сто -

је Мер чеп и ње го ва је ди ни ца. Мер -

чеп би ва ухап шен на зах тев Жу па -

ниј ског др жав ног ту жи ла штва Хр -

ват ске тек 2010. Мер чеп је за исти

зло чин по но во оп ту жен у ју ну

2011. јер је би ло про це ду рал них

гре ша ка у ра ни јем су ђе њу, па се

та ко и да нас во ди по сту пак пред

су дом у За гре бу за уби ство нај ма -

ње 52 срп ска ци ви ла 1991.

„Је се ње ки ше“

Осум њи че ни за уби ство по ро -

ди це Зец ухап ше ни су дан по сле

сви ре пог зло чи на. Је ди ни ца МУП-а

Хр ват ске „Је се ње ки ше“ би ла је

под ко ман дом То ми сла ва Мер че -

па, ко ји је та да био са вет ник Ива -

на Ве ки ћа, ми ни стра уну тра шњих

по сло ва Хр ват ске. Ри мац је осу -

ђен 2005. на осам го ди на за тво ра

за обич но уби ство НН ли ца у Па -

крач кој По ља ни. Му ниб Су љић је

осу ђен 2005. на 12 го ди на за тво ра

за уби ство НН ли ца у Па крач кој

По ља ни. Умро је 2006. го ди не.

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦУ СТРЕ ЉА ЛИ И 

БА ЦИ ЛИ У ЈА МУ

У но ћи 7. де цем бра 1991. го ди -

не, при пад ни ци „Је се њих ки ша“

про ва ли ли су у стан срп ске по ро ди -

це Зец, у По ља нич кој ули ци у За -

гре бу. Ми хај ла Зе ца уби ли су ка да

је по ку шао да по бег не, де ца Алек -

сан дра (12), Ду шан (10) и Гор да на

(7) те но ћи су спа ва ли. Алек сан дра

је уста ла јер је чу ла бу ку, због че га

су је као све до ки њу уби ства за ро -

би ли и од ве ли с мај ком Ма ри јом.

Ма ри ју и Алек сан дру од ве зли су на

Сље ме из над За гре ба. Ве за ли су

им ру ке и ста ви ли им по вез на уста.

По том су их од ве зли до сме тли шта

крај пла нин ског до ма. Ис ко па ли су

ја му. Су љић је убио Ма ри ју хи цем у

гла ву, а Ми ко ла је по твр дио смрт

ис па лив ши ра фал у ње но те ло. Су -

љић је за тим де вој чи цу узео у на -

руч је и од нео до ја ме, гдје ју је убио

с ви ше хи та ца. Чу ли су ро пац, па су

са су ли још је дан ду ги ра фал у два

те ла. 

Ми хај ло Зец био је Ср бин ро -

ђен у се лу Дра го ти ња крај При је -

до ра. Прет ње по ро ди ци од хр ват -

ских шо ви ни ста по че ле су још пре

рас па да СФРЈ 1990. го ди не, ка да

је од био да ста ви ша хов ни цу у

сво ју ме са ру и ти ме на ву као бес

ло кал них чла но ва ХДЗ-а ко ји су

вр ло бр зо по че ли да га уце њу ју и

да му тра же но вац.o

„Блиц“ ― Београд

С т р а в и ч а н  з л о ч и н  к о ј и  Х р в а т с к а  ж е л и  д а  з а б о р а в и

УБИЦЕ ПОРОДИЦЕ ЗЕЦ 25 ГОДИНА БЕЗ ОСУДЕ
Да је данас жива, девојчица Александра Зец (12) имала би 37

година, таман колико и актуелни потпредседник хрватске владе Бо-

жо Петров

ЗЛОЧИНИ
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ОБРТ У СТРАЗБУРУ

Послије првог позитивног исхо-

да судског случаја пред Европ-

ским судом за људска права

(ECHR), који је покренула Ана Је-

лић због убојства супруга Васе у

Сиску 1991, крајем 2015. године из

Страсбоурга је стигла и друга

судска пресуда у корист жртава с

почетка деведесетих година. Ри-

јеч је о случају још једног сисачког

убојства, овај пут Владе Божића.

Ова пресуда још је важнија јер

је коначна, пошто се хрватска вла-

да као заступник државе жалила

на пресуду у истом предмету коју

је Европски суд већ донио про-

шлог љета. Тада је утврђено да је

Република Хрватска повриједила

право на живот тројици чланова

Божићеве породице јер није у пот-

пуности истражила све околности

убојства њиховог блиског сродни-

ка Владе Божића које се догодило

у околици Сиска августа 1991. Че-

твртог августа 1991. особе у одо-

рама Хрватске војске зауставиле

су аутобус којим је управљао Вла-

до Божић и претукле га, па је на-

кон задобивених озљеда сљеде-

ћег дана преминуо у сисачкој бол-

ници. Тек у октобру 2002. сисачка

полиција је започела истрагу јав-

ности добро познатих убојстава и

нестанака српских цивила у Сиску

и његовим предграђима током

1991. и 1992. Полиција је саслу-

шала и припаднике јединица Хр-

ватске војске који су у то вријеме

били стационирани на мјесту на

којем је заустављен аутобус. При-

је подношења тужбе, обитељ Вла-

де Божића поднијела је 2004. за-

хтјев за мирно рјешење спора, ко-

ји је Државно одвјетништво ока-

рактеризирало неоснованим.

Након губитка на домаћим су-

довима, крајем 2011. обитељ Бо-

жић прослиједила је предмет

Европском суду за људска права.

Иако је Европски суд „признао на-

поре Државног одвјетништва у ис-

трази и кажњавању починитеља

ратних злочина на ширем подруч-

ју Сиска“, ECHR је утврдио да ис-

тражна тијела нису учинила све да

пронађу непосредне починитеље,

тим више што из предмета произ-

лази да су одређене особе имале

сазнања о идентитету непосред-

них починитеља. Европски суд је

устврдио да је истрага морала би-

ти темељита, независна и да ју је

требало провести брзо и учинко-

вито. Извидне радње подузела је

сисачка полиција, чији је некада-

шњи челник Владимир Миланко-

вић касније осуђен баш због ка-

зненог дјела ратног злочина који је

та иста полиција истраживала.

Европски суд зато сматра да се

ради о сукобу интереса због којег

се истрага непосредних почините-

ља не може сматрати неовисном.

Досадашње пресуде Европског

суда у сисачким случајевима „Је-

лић“ и „Божић“ извјесни су испра-

вак неправде и штете коју је, осим

хрватског правосуђа, српским жр-

твама наносио и сам суд у Страс-
боургу. Пред њим су такви захтје-

ви били одбијани и проглашавани

неприхватљивима, чиме су ди-

ректно потврђиване одлуке дома-

ћег правосуђа, премда су њима

кршена људска права. Питање је

хоће ли нова судска пракса из

Страсбоурга у корист жртава

имати утјецаја на понашање до-

маћих државних одвјетништава и

судова. Случај убојства Владе Бо-

жића упућује на понављање по-

ступка за накнаду нематеријалне

штете.o

Европски суд је установио да истрага убојства Сишчанина

Владе Божића није била неовисна јер ју је водио челник полиције

који је касније и сам осуђен за ратни злочин

У по но вље ном су ђе њу дво ји ца

хр ват ских спе ци ја ла ца Фра но Др -

љо и Бо жо Кра ји на осло бо ђе ни су

оп ту жби за зло чи не над срп ским

ста нов ни штвом у се лу Плав ну, за -

сеoку Гру бо ри код Кни на, по сле

ак ци је „Олу ја“.

Оп ту жни ца је по диг ну та кра јем

2010. и те ре ти бив ше спе ци јал це

да су 25. ав гу ста 1995. уби ли ше -

сто ро ста ри јих срп ских ци ви ла, у

вре ме ка да је гру па спе ци ја ла ца

оси гу ра ва ла пут „Во за сло бо де“

ко јим је на кон „Олу је“ у Сплит

ишао хр ват ски др жав ни врх ко ме

је на че лу био та да шњи пред сед -

ник Фра њо Туђ ман.

Суд је про це нио да не ма до ка -

за да су њих дво ји ца уче ство ва лa

у уби ја њу срп ских ци ви ла, а су ди -

је ни су при хва ти ле ни оп ту жбу да

је тре ба ло да спре че ма са кр.

У пр вом по ступ ку они су због

не до стат ка до ка за би ли осло бо -

ђе ни оп ту жбе.

Пр во су ђе ње је тра ја ло ви ше

од две и по го ди не, а то ком по -

ступ ка је ис пи та но око 70 све до ка,

ме ђу ко ји ма и ге не ра ли Мла ден

Мар кач и Иван Чер мак, ко ји су у

Ха гу осло бо ђе ни кри ви це за рат ни

зло чин то ком и по сле „Олу је“ .

Због зло чи на у Гру бо ри ма су -

ди ло се и Иго ру Бе не ти, али он је

у ме ђу вре ме ну про на ђен обе шен,

у се лу Отри ћу у Ли ци па се сум -

ња ло и да је био уби јен.o

Не ма кри вих за уби ство

шест срп ских ци ви ла из 1995.

го ди не. Зло чин по чи њен у се лу

Гру бо ри код Кни на

ОП ТУ ЖЕ НИ СПЕ ЦИ ЈАЛ ЦИ

НА СЛО БО ДИ

„Новости“ ― Загреб „Вечерње новости“ ― Београд
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Документа – Центар за суо-

чавање с прошлошћу и Фонд

за хуманитарно право Београд

(ФХП) у сурадњи с регионалним

партнерским организацијама,

Фондом за хуманитарно право

Косово и Удружењем Транзициј-

ска правда, одговорност и сјећа-

ње из Сарајева, организирали

су у сриједу, 16. просинца 2015.,

јавно представљање резултата

документирања људских губита-

ка Хрватске, Србије, Црне Горе,

Словеније и Косова те мапира-

ње логора и других заточенич-

ких објеката у БиХ.

Центар за суочавање с про-

шлошћу „Документа“ предста-

вио је надопуњене податке о

страдалим хрватским државља-

нима у западној Славонији гдје

је утврђено готово двије тисуће

жртава. Од готово двије тисуће

жртава рата, 50 посто били су

припадници оружаних снага, а

37 посто цивили. 45,3 посто жр-

тава је хрватског подријетла, а

43, 8% посто српског. Од готово

петнаест и пол тисућа евиден-

тираних жртава рата у Хрватској

од 1991. до 1995., потврђено је

њих 7.800. Документа је изније-

ла и допуњене податке о стра-

дањима у западној Славонији. 

Водитељица Документе –

Центра за суочавање с прошло-

шћу Весна Тершелич изјавила

је како на представљање ових

података гледа као на додатни

потицај изградње повјерења.

„Живимо у дубоко подијељеним

друштвима и међу сусједима гдје

је регионална сурадња нешто

што се чешће погоршава него

побољшава“, казала је те додала

да су чињенице о судбини сваке

убијене, нестале или заточене

особе врло вриједан темељ про-

цеса изградње повјерења.

„Кад се погледају разне про-

цјене знаственика и стручњака о

свим страдалим хрватским др-

жављанима, оне се најчешће

крећу око 18 тисућа“, рекао је

Славен Рашковић из Документе

и додао да је број Документе

(15.336 жртава) знатно мањи,

али да посао евидентирања иде

даље.

ННАЈАЈ ВИВИ ШЕШЕ ССРР БАБА ИИ ЦЦРР НОНО--

ГОГО РАРА ЦАЦА ПОПО ГИГИ НУНУЛОЛО ИЛИИЛИ

НЕНЕ СТАСТА ЛОЛО УУ ХХРР ВАТВАТ СКОЈСКОЈ

Истраживање о људским гу-

бицима Србије и Црне Горе у

ратовима у некадашњој СФРЈ

показало је да је у ратовима у

Словенији, Хрватској и Босни и

Херцеговини, као и у вези с тим

ратом, живот изгубило или је не-

стало 1.833 припадника ЈНА/ВЈ

и МУП-а Србије, 102 цивила и

152 особа, о чијем статусу још

увијек нису прикупљени поузда-

ни подаци држављана Србије и

Црне Горе.

Највише је погинуло/нестало

на територију Републике Хрват-

ске, њих – 1.111, на територију

БиХ – 724, на територију Србије

–104, у Словенији – 26, Црној

Гори – 19, док о 103 ратне жртве

још увек није поуздано утврђено

гдје су погинули, показало је ис-

траживање Фонда за хумани-

тарно право.

У редовима ЈНА било је нај-

мање 609 младих војника, рође-

них 1970. и касније, који су 1990/

1991. године позвани да служе

редовни војни рок, и то 440 др-

жављана Србије и Црне Горе,

80 држављана Хрватске, 53 др-

жављанина БиХ, 21 државља-

нин Македоније, шест државља-

на Словеније, а за деветорицу

младих војника још није утврђе-

но које су држављанство имали

у тренутку погибије.

Према подацима Фонда за

хуманитарно право, млади вој-

ници су без претходног обавје-

штења углавном слани на рати-

шта на територији Републике

Хрватске – у Вуковар, Винковце

и Осијек.

Регистар ратних жртава

представила је Наташа Кандић

и рекла је да је за разлику од

1991. године, када су сви они ко-

ји су из Србије и Црне Горе

ишли, како су говорили, да бра-

не српске територије, данас вр-

ло тешко доћи до прецизних по-

датака о особама које су у свој-

ству припадника ‘Белих орлова’

и Српског четничког покрета до-

лазили на подручја Хрватске и

касније БиХ.

Према статистичким подаци-

ма у вези с убијенима и неста-

лима тијеком и послије рата на

Косову, које је представио Бе-

ким Блакај из косовског Фонда

за хуманитарно право, укупно је

на Косову од почетка 1998. до

краја 2000. нестало и убијено

13.549 особа.

У БиХ документирано 250

логора и мјеста заточења

Џенана Каруп Друшко из

Удружења Транзицијска правда,

одговорност и сјећање, која је

представила резултате докумен-

тирања логора и других заточе-

ничких објеката у БиХ, рекла је

да су документирали 250 разних

логора и мјеста заточења.

Према евиденцијама удру-

жења логораша, тијеком ратних

сукоба било је око 1.350 мјеста

заточења, али нажалост не по-

стоји јединствени регистар нити

озбиљније истраживање те те-

матике, рекла је Каруп Друшко.

Кориштени дијелови извје-
штаја ХРТ, ХИНА.o

Документа – Центар за суоча-
вање с прошлошћу

ХРВАТСКА И БиХ – ГРОБЉЕ МЛАДИХ ВОЈНИКА
У РЕДОВИМА ЈНА БИЛО ЈЕ НАЈМАЊЕ 609 МЛАДИХ ВОЈНИ-

КА, РОЂЕНИХ 1970. И КАСНИЈЕ, КОЈИ СУ 1990/ 1991. ГОДИНЕ ПО-

ЗВАНИ ДА СЛУЖЕ РЕДОВНИ ВОЈНИ РОК
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ЗЛОЧИНИ

Како коментирате хапшење
Томислава Дуића, осуђеног за
ратне злочине у сплитској Ло-
ри, након 15 година бијега?

Чини се да је Дуићев бијег од

закона највише користио ДОРХ-у,

као покриће за диверзију предме-

та „Лора“. Главном државном од-

вјетнику било је толико стало да

се „Лора“ не води да је годинама

игнорирао обавезујући став Вр-

ховног суда, према којему бијег

неколицине злочинаца није доста-

тан разлог за прекид суђења. По-

четком деведесетих, као надле-

жни војни тужилац, Младен Бајић

је знао за злочине у Лори, и суде-

ћи по документима – за које је ре-

као да су кривотворине – био у

њих умијешан. Уосталом, знао је

за убојства јер је учествовао у нај-

мање једној истрази смрти логора-

ша, о чему свједочи документ који

су потписали његови сурадници.

Касније је као главни државни од-

вјетник разломио случај „Лора“ у

низ међусобно одвојених „истра-

га“, што је успорило и потом са-

свим онемогућило како истражне

радње тако и суђења злочинцима

из Сплита. А кад је морао отићи с

мјеста главног државног одвјетни-

ка, случајно или не, ето га на

функцији главног савјетника у

одијелу за ратне злочине ДОРХ-а.

Задржао је, дакле, и треће десе-

тљеће контролу над Лором, коју у

правничким круговима отворено

називају Бајићевом рак-раном.

За што се све терети овај
заповједник некадашњег војног
логора „Лора”?

Оптужница, истина, наглашава

његову заповједну одговорност,

али једва да постоји свједок који

није устврдио да га Дуић није и

особно мучио. По наводима свје-

дока, био је у томе неуморнији и

окрутнији од подређених. „Једно

јутро извео нас је све из ћелије,

постројио“, прича свједок, па на-

ставља: „Ту сам (видио) три војни-

ка, резервиста, Црногорца (…) На

њима је била СМБ униформа (…)

Крв лије из њи као да вола зако-

љете. (…) гдје је метнуо човјеку на

лијево око (пендрек), како је био

супрот мене, гдје га је удрио, гдје

је (на поду) око играло, да ли 5, 6,

7 минута (…) тресло се.“ Други ло-

гораш присјећа се како је Дуић пу-

цао у њ, зарезивао трећему длан

разбијеном боцом, док један свје-

дочи како му је руку у гуменој рука-

вици завлачио у тјелесне отворе,

уз тврдње да тамо тражи Слобо-

дана Милошевића. Све грозније

од тога оставимо да испричају са-

ме жртве. Оне желе свједочити на

хрватском суду и управо бројност

тих који би свједочили оно је што

случај „Лора“ разликује од случаје-

ва других логора код нас.

У судском процесу „Лора 1“
осуђен је на осам година због
мучења заробљеника, а опту-
жен је и у процесу „Лора 2“.

Иако је предњачио у звјерстви-

ма, значај његова хапшења за су-

ђење у предмету „Лора“ преције-

њено је. За истрагу, затим суђење

и утврђивање истине о злочинима

Дуићево присуство у судници није

имало зашто бити con di tio si ne qua
non. Хапшењем, међутим, отпада

један од ДОРХ-ових омиљених из-

говора за опструкцију случаја. Ако

им је Томислав Дуић био увјет за

„Лору 2“, зашто онда нису водили

поступак против његове тадашње

супруге, злогласне војне полицај-

ке? Годинама постоји кривична

пријава против ње, 24 свједока же-

ле свједочити о њезином садизму,

али у шест година ДОРХ није ни

почео радити на томе, иако им је

она, за разлику од бившег супруга,

све вријеме била доступна. Није,

дакле, нечија недоступност разлог

зашто се не ради на „Лори“. Зато

устрајем у томе да је недоступ-

ност Томе Дуића била некима тек

добродошао изговор.

Што све обухваћа казнени
процес „Лора 2“?

Оптужница се односи на муче-

ње четрдесетак углавном војних

заробљеника, које је ХВ заробио у

Босни, те убојство тројице од њих.

Иако оптужница не спомиње неке

од најстрашнијих почињених зло-

чина, слиједећи њен дио доста до-

бро одговара на Ваше питање:

„…премлаћивали ударајући их но-

гама, шакама, гуменим и бејзбол

палицама, па међу њима и оне ко-

ји су већ доведени озлијеђени, а

неке озлиједили из ватреног оруж-

ја, те их прикључивали преко шти-

палица које су им стављали на

ушне шкољке и сполни орган на

тзв. пољски телефон пуштајући ја-

ке ударе индуциране струје, гура-

ли им пиштољ у уста пријетећи им

да ће их убити, одводили на лажна

стријељања, шмрковима их поли-

јевали водом под великим прити-

ском циљајући управо у она већ

повријеђена мјеста на тијелу, при-

сиљавали их на блудне радње, да

једни туку друге, да улазе у пасје

кућице и лају као пси, те да клече-

ћи устима купе отпатке по двори-

шту, задавши им на описане начи-

не више, па и тешких тјелесних

озљеда у виду вишеструких прије-

лома костију, простријелних рана,

раздеротина, крвних подљева по

глави и цијелом тијелу, те значај-

не промјене психичког здравља.

Од задобивених озљеда премину-

ли су Душан Јелић, Бојан Весовић,

Владе Савић.“

Тончи Мајић, активиста Далматинског комитета за људска права о

злочинима у сплитској Лори

БАЈИЋЕВА РАК-РАНА
Када је Младен Бајић морао отићи с мјеста главног државног

одвјетника – случајно или не – ето га на функцији главног савјетни-

ка у одјелу за ратне злочине ДОРХ-а. Задржао је, дакле, и треће де-

сетљеће контролу над Лором
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Како тече тај процес?

Почетак суђења још нисмо дочекали. Оптужница

је подигнута почетком 2009, у септембру исте годи-

не постала је правомоћна, али се тужилаштво годи-

нама противило суђењу у одсутности. Након што је

Врховни суд 2012. заузео став да рад на „Лори“ тре-

ба наставити успркос бијегу појединих оптуженика,

требале су протећи године прије неголи је тужила-

штво пристало на наставак. Припремно рочиште за-

казано је за средину 2014. године, али је најприје

одгођено због болести адвоката једног од оптуже-

них, да би потом умјесто заказаног рочишта услије-

дила нова одгода, овај пут зато што су чак два адво-

ката отказала пуномоћ другом оптуженику. Када се

годину дана након тога учинило да би се суђење мо-

гло наставити, један од оптужених је затражио изу-

зеће суда, суца, предсједника суда и слично, па је

суд и по трећи пут одгодио расправу и то на „неод-

ређено вријеме“. Ово је само дио маневара оптуже-

ника, којима они – занимљива је та подударност ин-

тереса – другим средствима настављају постизати

исто оно што је дотад постизао ДОРХ.

Хоће ли и у будућности доћи и до „Лоре 3“?

ДОРХ је давао контрадикторне изјаве о новим

истрагама, занимљиво, увијек када би их се неким

другим поводом жешће напало за субверзију и не-

рад. С обзиром на то, преостаје нам само нагађати

што би могло понијети назив „Лора 3“, ваљда нешто

од слиједећега: оптужница обухваћа само злочине

над четрдесетак заробљеника, и то оне који су по-

чињени током неколико мјесеци 1992. године.

ДОРХ је из оптужнице изоставио више десетака ло-

гораша, који су прошли исте ове тортуре у том раз-

добљу. Хоће ли њихова страдања бити предмет

„Лоре 3“?

Лора је функционирала као логор неких пет го-

дина. Када ће и жртве из других раздобља дочека-

ти правду? Који редни број ће имати та „Лора“?

Споменимо и ужасно касапљење и, напосљетку, ег-

зекуцију 13 или 14 заробљених Црногораца – хоће

ли то према најавама ДОРХ-а из 2011. бити та „Ло-

ра 3“? Њихово стање описује читав низ свједока.

Једни су упамтили несретнике у СМБ униформама

прекривене крвљу, бивши војни полицајац Марио

Баришић сјећа се ослијепљених људи без ушију

или језика, који моле да буду убијени. Један заро-

бљеник описује декапитацију жртве, наводи имена

егзекутора и спреман је свједочити о томе. Или ће

се „Лора 3“ бавити судбином готово двјесто цивила

с Купреса, из Ливна и успутних села, које је ХВ у по-

влачењу, у прољеће 1992, довео у – показало се –

пребукирану Лору, па су прекобројни одведени: у

смрт. Неколико десетина њих нитко никад више ни-

је видио живе. А нису им пронађени ни остаци. Зна-

ју за то у ДОРХ-у, али ни то никако да дође на ред.

А што је са заробљеницима након „Олује“, када се

Лора опет била попунила? Је ли то за „Лору 3“?o

„Новости“ ― Загреб

ЗЛОЧИНИ ЕКСХУМАЦИЈА

Прошлог тједна започела је ексхумација посмрт-

них остатака из масовне гробнице поред мјесног гро-

бља Света Катарина у Горњем Селишту крај Глине,

у којој су покопана тијела након што је извршена ху-

манитарна асанација терена, одмах иза „Олује“. Пре-

ма расположивим информацијама, претпоставља се

да је ријеч о више десетака тијела, углавном цивила,

али вјеројатно и војника српске националности. Пр-

вог дана ексхумације гробље у Селишту посјетио је

министар бранитеља Предраг Матић.

– Овдје су покопана тијела углавном цивила с

овог подручја и увјерен сам да ће већина бити успје-

шно идентифицирана. Тако би се број од 1.591 хрват-

ског држављанина које још потражујемо након Рата у

Хрватској још више смањио. Овдје су сва тијела

1995. године сахрањена према хуманим правилима

струке, с припадајућим подацима, што ће у доброј

мјери олакшати идентификацију – објаснио је Матић.

Почетку ексхумације присуствовао је и Вељко

Одаловић, предсједник Комисије за нестала лица Ре-

публике Србије, који је истакнуо врло добру сурадњу

с хрватским властима, стручним тијелима и професи-

оналност којом се обавља ексхумација.

– Цијели процес трајат ће још неколико мјесеци и

свака ће држава, сукладно својим прописима, насто-

јати ријешити што више случајева. С хрватском стра-

ном усугласили смо листе, бројеве и податке који су

неоспорни – рекао је Одаловић.

Становништво Горњег Селишта и околних села

са занимањем прати ексхумацију, а задовољство

што је напокон почело расвјетљавање судбине и

САХРАЊЕНИ ПРОПИСНО, 

СТРАДАЛИ КАКО?

Започела ексхумација погинулих

цивила и војника у Горњем Селишту: сумња

се да би на гробљу могло бити и више од по-

писаних 47 жртава „Олује“
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ЕКСХУМАЦИЈА

идентификација тијела српских

цивила и војника не крије ни Ђуро

Стојић, замјеник градоначелника

Глине, у име српске националне

мањине.

– Када је прије годину-двије

Глину посјетио министар Матић,

обећао је да ће ексхумација сва-

како бити обављена па ме радује

да је одржао обећање. Дијелим

задовољство цјелокупне српске

заједнице јер ће напокон родбина

трагично несталих пронаћи по-

смртне остатке својих најближих

како би их достојно сахранила.

Хтио бих још нешто истакнути:

ексхумација је почела на мјесту

гдје је видљиво више десетака

гробних хумки, испод гробља, а

имамо сазнања да у централном

дијелу гробља постоји масовна

гробница с већим бројем сахра-

њених. О томе смо одмах након

почетка ексхумације обавијестили

министра Матића – упозорава Ђу-

ро Стојић.

Ексхумација у Горњем Сели-

шту протјече уз стално присуство

жупанијских државних одвјетника,

а једна одвјетница, Јадранка Ху-

скић, понавља да се ради о ексху-

мацији жртава страдалих током

„Олује“, чија тијела је локална

власт у сурадњи с надлежним

службама асанирала, чиме је у

доброј мјери олакшана идентифи-

кација, која слиједи након искапа-

ња посмртних остатака.

– Према информацијама који-

ма располажем, овдје се ради о

47 асанираних тијела, а посмртни

остаци бит ће превезени у Завод

за судску медицину ради утврђи-

вања идентитета жртава – каже

Јадранка Хускић.

На крају  је ексхумирано све-
укупно 56 земних остатака
српских жртава.

Иначе, десеци гробних хумки,

по којима су попадали трули кри-

жеви, годинама је уништавао зуб

немара. Успркос томе, сваке прве

суботе након годишњице „Олује“

овдје су се окупљали мјештани

Горњег Селишта и околице како

би почистили хумке, положили

цвијеће и запалили свијеће одају-

ћи почаст непознатим цивилима и

војницима.o

„Новости“ ― Загреб

САХРАНЕ

У су бо ту, 19. де цем бра, на мје -

сном гро бљу у Ма лом Ко зин цу, у

Мје сном од бо ру Ко си јер ско Се ло у

оп ћи ни Ба ри ло вић, у Кар ло вач кој

жу па ни ји, са хра њен је Ни ко ла Ле -

жа ић, јед на од де вет не дав но

иден ти фи ци ра них жр тава  „Олу је“.

Ле жа ић, ро ђен 8. 2. 1954, од оца

Пе тра, ко ји је жи вио на адре си До -

њи Скрад 52, окрут но је уби јен као

ци вил на свом кућ ном пра гу 4. ав -

гу ста 1995, у 41. го ди ни жи во та.

Ње го ви по смрт ни оста ци су не -

дав но иден ти фи ци ра ни ана ли зом

ДНК у За во ду за суд ску ме ди ци ну

и кри ми на ли сти ку у Загре бу, за -

јед но с још осам жр та ва из Мје -

сног од бо ра Ко си јер ско Се ло, ко је

су та ко ђер уби је не за ври је ме

„Олу је“. Њи хо ва ти је ла је кар ло -

вач ки по греб ник Ђу ро Ко сић, по

на ред би вој них вла сти, био са хра -

нио у ма сов ну гроб ни цу на мје -

сном гро бљу Ма ли Ко зи нац на кон

„Олу је“. Оста ци де вет жр тава  екс -

ху ми ра ни су још 2005. го дине , али

су иден ти фи ци ра ни не дав но. Да

ли је тре ба ло че ка ти баш де сет го -

ди на од екс ху ма ци је и 20 го ди на

од смр ти да би се иден ти фи ци ра -

ле жр тве, оста је отво ре но пи та ње.

Је ди но је си гур но: би ло је по треб -

но мно го вре ме на да се ја ве ро ђа -

ци, дје ца и оста ли срод ни ци, да

да ду узор ке тки ва ка ко би се из вр -

ши ла иден ти фи ка ци ја.

Ка да ће и гдје би ти са хра ње но

оста лих осам иден ти фи ци ра них

жр та ва, још се не зна, и то ови си о

њи хо вој род би ни. Зор ка Га зи ба ра

(1910, Гор њи Скрад), Стан ка Кон -

ча ло вић (1905, Нов ко ви ћи, Гор њи

Скрад), Да ни ца Дми тро вић (1930,

До њи Скрад), Ни ко ла Дми тро вић

(1930, До њи Скрад) и Ка та Дми -

тро вић (1913, Ке сте нак), ли кви ди -

ра ни су 4. ав гу ста 1995. и њи хо ва

ти је ла су на ђе на у по дру му Ка те

Дми тро вић. Стан ка Ма ној ло вић

(1915, Ма ли Ко зи нац), уби је на је у

сво јој ку ћи 4. ав гу ста 1995. Сте ван

Смо ља но вић (1930, Ве ли ки Ко зи -

нац) уби јен је у сво јој ку ћи у Ве ли -

ком Ко зин цу 5. ав гу ста 1995. Пе -

тар До бро са вље вић уби јен је 4.

ав гу ста 1995. у До њем Скра ду.

У мје сним од бо ри ма Ко си јер -

ско Се ло и Пер ја си ца у оп ћи ни Ба -

ри ло вић ко ји су на ста ње ни срп -

ским ста нов ни штвом, за ври је ме

„Олу је“ укуп но је уби је но два де сет

и ше сто ро ста нов ни ка. До са да их

је иден ти фи ци ра но 18, а са хра ње -

но де сет. У Ко си јер ском Се лу је

KOСТУРИ „ВEЛИЧAНСТВEНE OПEРAЦИJE“

Двaдeсeт гoдинa било је потрeбнo зa идeнтификaциjу диjeлa рaтних

жртaвa нa пoдручjу Бaрилoвићa: 

Нa мjeснoм грoбљу Maли Koзинaц, у Mjeснoм oдбoру

Koсиjeрскo Сeлo, сaхрaњeн je Никoлa Лeжaић, jeднa oд дeвeт

нeдaвнo идeнтифицирaних жртaвa „Oлуje“ у oпћини Бaрилoвић
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уби је но че тр на е сте ро ста нов ни ка.

Пе те ро су по ро ди це од мах са хра -

ни ле. У Пер ја си ци је уби је но 12

ста нов ни ка. Че тве ро је од мах

иден ти фи ци ра но и са хра ње но, а

оста је да се от кри је гроб ни ца пре -

о ста лих осам те да се њи хо ви

оста ци екс ху ми ра ју, иден ти фи ци-

ра ју и са хра не. Не зна се да ли су

са хра ње ни у јед ној или ви ше

гроб ни ца, као ни то гдје се гроб ни -

це на ла зе.

По пис стра да лих гра ђа на и ци -

ви ла из оп ћи не Ба ри ло вић са чи -

ни ло је Оп ћин ско Ви је ће срп ске

на ци о нал не ма њи не, и то му је у

ман да ту од 2011. до 2015. био је -

дан од глав них за да та ка. Пред -

сјед ник про шлог и са да шњег са зи -

ва ВСНМ-а у Ба ри ло ви ћу Ми ло -

сав Ку ља нин ис ти че ан гажма н

чла но ва Ви је ћа ко ји су нај бо ље

по зна ва ли љу де са свог те ре на и

њи хо ве суд би не у „Олу ји“.

Ка ко нам је ре као Ку ља нин, ко -

ји је и при су ство вао са хра ни Ни ко -

ле Ле жа и ћа, по греб је ор га низи ра -

ла и ти је ло са За во да за суд ску

ме ди ци ну пре у зе ла Ле жа и ће ва

не ћа ки ња. Она не зна за суд би ну

пре о ста лих осам иден ти фи ци ра -

них жр та ва.

За зло чи не по чи ње не у оп ћи ни

Ба ри ло вић до са да ни тко ни је од -

го ва рао ни ти су по чи ни о ци про на -

ђе ни. Ни је си гур но да ли их не тко

уоп ће тра жи и има ли уоп ће во ље

да се по чи ни о ци про на ђу. На и ме,

и ла и ци би ла ко про на шли траг и

у по сљед њих 20 го ди на про на шли

крив це: зна се ко ја је је ди ни ца Хр -

ват ске вој ске би ла на том сек то ру.

Зна се да је ту дје ло ва ла и Ду го -

ре шка до мо бран ска пу ков ни ја, као

што се зна да је тим је ди ни ца ма

би ла при до да на сат ни ја из Озља.

Мо же би ти за ни мљив и по да так

да је у „Олу ји“ баш у том ди је лу

Мје сног од бо ра Ко си јер ско Се ло

(До њи и Гор њи Скрад, Ве ли ки и

Ма ли Ко зи нац…) по ги ну ло не ко -

ли ко вој ни ка озаљ ске је ди ни це па

би се да ло за кљу чи ти да су ци ви -

ли стра да ли из од ма зде због по ги -

би је Озља на. Ову те зу по твр ди ли

су нам не ки до бро ин фор ми ра ни

љу ди из Ба ри ло ви ћа, ина че и са -

ми су ди о ни ци по сљед њег ра та у

ре до ви ма Хр ват ске вој ске.o

При зна ва ње рад ног ста жа за

пе ри од од 1991. до 1995. го ди не

је дан је од мно го број них про бле -

ма с ко ји ма се су о ча ва ју Ср би у

Хр ват ској, би ло да су по врат ни ци

или да жи ве у из бје гли штву и про -

гон ству. Том пи та њу је па жњу не -

дав но по све тио и не дјељ ник „Но -

во сти“ из За гре ба. У оп шир ном

тек сту тај лист под сје ћа на хро но -

ло ги ју прав них ре гу ла ти ва ко је у

прак тич ној при мје ни да нас не да ју

ни шта бо ље ре зул та те не го што је

то био слу чај при је ско ро два де сет

го ди на. На и ме, 1998. го ди не до ни -

је та је спор на Уред ба о спро во ђе -

њу за ко на о при зна ва њу ста жа по

ко ме је рок за при ја ве био огра ни -

чен на го ди ну да на упр кос то ме

што сâм за кон ни је пред ви ђао ни -

ка кав рок. Уред ба је до дат но оте -

жа ва ла си ту а ци ју јер је усло ви ла

да се мо гу при ја ви ти са мо гра ђа ни

с пре би ва ли штем на те ри то ри ји

Хр ват ске. То је ау то мат ски ис кљу -

чи ло ве ћин ски дио срп ске на ци је

ко ји је са мо три го ди не ра ни је

прог нан с те исте те ри то ри је. 

Чи та ву де це ни ју ка сни је, ини -

ци ја ти вом Срп ског на род ног ви је -

ћа, вла да Иве Са на де ра отво ри ла

је опет рок за при зна ва ње ста жа

без вре мен ског огра ни че ња и за

гра ђа не ко ји се на ла зе ван Хр ват -

ске. Ово пи та ње се по ста ви ло и

при ли ком хр ват ског при сту па ња

Европ ској уни ји. Да нас се, због не -

до стат ка пи са них до ка за, овај про -

блем и да ље те шко рје ша ва. Хр -

ват ска као пи са ни до каз у овом

слу ча ју не при зна је рад не ни

здрав стве не књи жи це, по дат ке о

ис пла та ма, то плим об ро ци ма итд.,

ко ји су си сте мат ски и ма сов но

уни ште ни при ли ком ула ска Хр ват -

ске вој ске 1995. го ди не. Ду шан

Ећи мо вић, бо рац за људ ска пра -

ва, твр ди да ре ле вант ни до ка зи

ни су по ста ли не до ступ ни усли јед

рат них окол но сти, не го је за њи хо -

ву не до ступ ност ди рект но од го во -

ран Хр ват ски за вод за ми ро вин ско

оси гу ра ње (ХЗМО) и на гла ша ва

да су нај ре ле вант ни ји до ка зи (еви -

ден ци ја та да шњег кра ји шког фон -

да) уни ште ни про пу стом хр ват ског

САХРАНЕ ЗАВИЧАЈ

СЛAВНO ДИВOСEЛO СПAЛO 

НA ЧEТВEРO СТAНOВНИКA
Kрoз хистoриjу, Читлук, Meдaк, Пoчитeљ, Oрницe и

Дивoсeлo су сe нeкoликo путa дизaли из пeпeлa, aли двaдeсeт

гoдинa oд зaдњeг рaтa oпoрaвaк joш ниje зaпoчeo

„Новости“ ― Загреб
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Био је у бра ку два пут, с Да -

рин ком, с ко јом има дво је дје це:

Ми ли цу и Слав ка; и с Је ле ном: с

ко јом има кћер ку Ви о ле ту.

У дру штве ном по гле ду нај ви -

ше је оства рио кра јем пе де се тих

и то ком ше зде се тих као пред -

сјед ник мје сне за јед ни це Мо кро

По ље, ко ју је пре по ро дио у сва -

ком по гле ду. Ини ци ја тор је елек -

три фи ка ци је тог кра ја, а да је

ини ци ја ти ву и за ас фал ти ра ње

пу та у Мо кром По љу, ко је је та да

има ло ско ро 23.500 љу ди, док их

да нас, по ри је чи ма пред сјед ника

оп ћи не Ер ве ник Пре дра га Бур зе,

има тек двје сто ти њак. Ини ци рао

је уре ђе ње бу на ра Ба ра крај ко -

јег је за гра ђен објект за ак тив но -

сти спор та ша, а ор га ни зи рао је

до во ђе ње во де до цен тра се ла.

За слу жан је и за отва ра ње по го -

на три ко та же „Кни њан ке“, у ко ме

је би ло за по сле но пе де се так љу -

ди, а јед на од згра да из кру га по -

го на ка сни је је по ста ла Дом кул -

ту ре.

Но, Ми лан Три вић Кљу јић је

сва ка ко нај по зна ти ји по Мо кро -

пољ ском су сре ти ма, ма ни фе ста -

ци ји за бав ног, кул тур ног и хи сто -

риј ског ка рак те ра, ко ју је по сје -

ћи ва ло до 10.000 љу ди из свих

кра је ва зе мље, а естрад ни

умјет ни ци је два су че ка ли да на

њој на сту пе. Пр ви Су сре ти одр -

жа ни су 1961, а об но вље ни су

вр ло бр зо на кон ра та, па се ове

го ди не одр жа ва ју ју би лар ни 50.

пут.o
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за во да. Да је до уни ште ња до шло,

за кљу чу је се из из ја ве Ве ре Ба -

бић, по моћ ни це ми ни стра ра да,

ко ја је кра јем де ве де се тих из ја ви -

ла да је до ку мен та ци ја пен зиј ског

и здрав стве ног фон да до бро очу -

ва на и да про бле ма с при зна ва -

њем ста жа не ће би ти ни за јед ну

гру пу ко ри сни ка. 

Да нас је по ред рад не књи жи це

(ако је не ко био до вољ но при се -

бан да је тог ав гу ста са со бом по -

не се), нео п ход но до ве сти и два

свје до ка с хр ват ским др жа вљан -

ством, бив ше ко ле ге, ко ји при том

мо ра ју има ти већ при знат стаж за

исти пе ри од, што до дат но ком -

пли ку је си ту а ци ју. Ни ко и не спо -

ми ње про блем ма лих за нат ских

рад њи ко је су има ле тек јед ног за -

по сле ног.

Нај те же је ипак за при ват ни ке

и тр гов це јер њи ма, осим све га

на ве де ног, тре ба и по твр да из

при вред ног уре да о при зна ва њу

фир ме за вре ме рат них су ко ба,

за шта је нео п ход но да има ју рје -

ше ње о ре ги стра ци ји од стра не

та да шњих ор га на упра ве. „Но во -

сти“ на во де да се у про цес при -

зна ва ња ста жа не тре ба ју ни упу -

шта ти рад ни ци Ми ни стар ства

уну тра шњих по сло ва и од бра не,

чак ни ако су би ли ци ви ли и ра ди -

ли на шал те ру. 

При је три го ди не, Ви со ки

управ ни суд је за у зео став да се

мо же при зна ти стаж са мо осо би

ко ја има рје ше ње кра ји шког, ка ко

је на ве де но, „па ра фон да“. Ако се

при то ме и да ље оста не, то прак -

тич но зна чи да ви ше ни ко не ће

мо ћи да упи ше стаж.

„Тро шко ви по ступ ка при зна ва -

ња ста жа за три го ди не, де вет

мје се ци и 27 да на рад ног ста жа

на про сто ри ма ко ји су би ли под

за шти том или упра вом Ује ди ње -

них на ци ја, ио на ко ви со ки за оси -

ро ма ше ну и обес пра вље ну из бје -

глич ку и прог на нич ку по пу ла ци ју,

мул ти пли ци ра ју се уко ли ко стран -

ке по сли је не га тив них рје ше ња у

управ ном по ступ ку прав ду од лу че

по тра жи ти пред су до ви ма, гдје

про ла зе пра во му че ње јер им

тро шко ви из гу бље них суд ских би -

та ка ли је жу на имо ви ну“, за кљу -

чу ју „Но во сти“.o

Ј. М.

У су бо ту, 6. фе бру а ра, у 87.

го ди ни умро је Ми лан Три вић

Кљу јић, чо вјек ко ји је због сво јих

спорт ских и дру штве них за слу га

био вр ло по што ван у книн ском

кра ју, па и ши ре, као чо вјек од

ини ци ја ти ве и кон крет не ак ци је.

Ро ђен је 1929. У Мо кром По -

љу, од оца Об ра да и мај ке Је ке,

гдје је по ха ђао и основ ну шко лу.

За вр шио је сред њу по ли циј ску

шко лу у За гре бу. У том гра ду је

ра дио осам го ди на, на кон че га се

вра ћа у Др ниш, гдје је за по слен

дви је го ди не. Та да окре ће но ви

лист и по чи ње се успје шно ба ви -

ти фо то гра фи јом, сли кар ством и

би ци кли змом. По чет ком ше зде -

се тих по би је дио је на тр ци кроз

Ју го сла ви ју, чи ја је ру та ишла од

Љу бља не до Ско пља и осно вао

Би ци кли стич ки клуб „Книн“, ко ји

је био вр ло ци је њен у Ју го сла ви -

ји, а би ци кли змом и ње го вом по -

пу ла ри за ци јом ба вио се и у ста -

ро сти. Сво јим фо то гра фи ја ма

оби ље жио је број не до га ђа је у

свом кра ју.

У Книну у 87.  години умро

Милан Тривић

Прeпoрoдиo 

Moкрo Пoљe
MИЛAН TРИВИЋ (1929 –2016): ЗБOГ
ДРУШТВEНИХ ЗAСЛУГA JE БИO ВРЛO
ЦИJEЊEН КAO ЧOВJEК OД КOНКРEТНE
AКЦИJE

Х У  М О Р
Ми лан Три вић је био и са рад -

ник ра дио Кни на са ве се лим ху -

мо ри стич ким при ло зи ма. На сту -

пао је на јав ном сни ма њу еми си -

је „Се ло ве се ло“ Ра дио Бе о гра -

да у Стр ми ци код Кни на 1972. го -

ди не. За Ра дио Са ра је во, на јав -

ном сни ма њу слич не еми си је, с

успје хом је су дје ло вао исте го -

ди не у Пре вод цу код Бо сан ског

Гра хо ва и Мар тин Бро ду. У Кни -

ну и Бу ко ви ци Ми лан је био по -

знат и као успје шан ими та тор

Јо си па Бро за Ти та, због че га је

по на кед имао про бле ма са ло -

кал ним вла сти ма.o

„Новости“ ― Загреб

ЗАВИЧАЈ ИН МЕМОРИАМ



26

КУЛТУРА

SUZA

Враћање културних добара у Хрватску регулисано

је и Протоколом потписаним 23. марта 2012. у Загре-

бу. У оквиру тог документа налазио се и списак с по-

дацима о 1.065 предмета који су тема повраћаја. Ко-

начан списак, поред сакралних дјела, садржи и ар-

хивску грађу из манастира Српске православне цркве

у Хрватској. Ријеч је о предметима који имају духовну

вриједност за православне вјернике с тог подручја. 

У јануару 2012. изнова се огласила хрватска ми-

нистарка спољних послова Весна Пусић и објаснила

да би један од услова одустајања Хрватске од тужбе

за геноцид против Србије било враћање опљачканог

културног блага. Ми смо од сада већ бивше хрватске

владе очекивали да ће најприје покренути питање до-

стојанственог повратка оних којима је то културно

благо припадало и тако испунити обавезе које је до

сада преузела Хрватска. 

У то вријеме питање враћања културног блага у

Европском парламенту покренули су хрватски посла-

ници Тонино Пицула и Дубравка Шуица условивши

Србију враћањем преосталих драгоцјености, што је

требало да буде дио преговарачког пакета за присту-

пање Србије Европској унији. Према њиховом рачуну,

до 1993. године из Хрватске је „отуђено“ 22.829 музеј-

ских предмета и 3.097 добара културе. Иако је до та-

да највећи дио био враћен, то није задовољило хр-

ватске посланике. 

Нису нестале само иконе већ и богослужбене

књиге, архивска грађа и много тога што је припадало

Србима. Одговор на ово питање можда ће пронаћи

новоизабрани српски дио мјешовите Комисије за по-

враћај културних добара. Избјегли и прогнани Срби

из Хрватске већ дуже вријеме чекају да се заустави

својатање српске културне баштине и да се коначно

стави тачка на покушај уцјене Хрватске, која тражи да

улазак Србије у Европску унију буде условљен и вра-

ћањем умјетничког блага. А, оно је – да парадокс бу-

де већи – баш због тога што је пренијето у Србију, и

сачувано од уништења. 

Комисију владе Србије, именовану у децембру

2014, представља Асја Драча Мунтеан, помоћница

министра културе за међународну сарадњу. Остали

чланови су владика славонски Јован (Ћулибрк), Зо-

ран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту

споменика културе, Владимир Радовановић, управ-

ник Музеја Српске православне цркве, Игор Јовчић,

секретар Министарства културе, и Дејан Радовано-

вић, виши стручни сарадник у Покрајинском музеју.

Чланове ранијих комисија као да није интересовало

шта ми који смо све вријеме били на терену и уче-

ствовали у спасавању тог блага имамо да кажемо. 

Али, док се за враћање икона и другог блага кул-

туре, склоњеног из манастира, цркава, музеја, при-

ватних збирки, хрватска држава заложила и пред Ме-

ђународним судом правде у Хагу и пред посланици-

ма Европског парламента, за повратак прогнаних Ср-

ба не влада толико интересовање.

Иначе, враћање блага културе из Србије у Хрват-

ску траје више од десет година. Ради се о вриједним

предметима духовне и свјетовне баштине, склоње-

ним непосредно прије или у току ратних дејстава из

Хрватске и смјештеним у велике националне институ-

ције културе – Народни музеј у Београду, Музеј Срп-

ске православне цркве и Републички и Покрајински

завод за заштиту споменика културе. Све те предме-

те овдашњи стручњаци су пописали, рестаурисали и

конзервисали. Потписивањем споразума влада Ср-

бије и Хрватске 2002. године, почео је процес њихо-

вог враћања. Од 2002. до 2004. године Републици

Хрватској враћено је више од 20.000 инвентарних је-

диница, а од 2012. године Хрватска потражује нешто

више од 1.000 предмета. 

У питању су већим дијелом иконе које су власни-

штво Српске православне цркве у Хрватској, али на

списку се налазе и предмети из приватних колекција и

из институција културе. Највише предмета спасено је

из Далматинске епархије, затим Осјечкопољске и ба-

рањске епархије те Славонске епархије. Србија је

преузела на себе обавезу рестаурације и конзерваци-

је културног блага евакуисаног из Хрватске током опе-

рација „Бљесак“ и „Олуја“, али и других операција на

територији данашње Хрватске, док је Хрватска преу-

зела на себе да обезбиједи адекватне услове за по-

враћај блага културе.

Упада у очи да се и даље о евакуисаном култур-

ном благу говори као о „отуђеном“. Та ријеч наводи на

закључак да је држава Србија, то јест, Савезна Репу-

блика Југославија, организовано „украла“ вриједне

предмете из српских цркава и манастира, као и музе-

ја, римокатоличких цркава и других колекција на тери-

торији Хрватске, какве су, на примјер, ризнице српских

манастира у Срему, организовано опљачкане у Дру-

гом свјетском рату од челника Независне Државе Хр-

ватске.

Међутим, овдје се не може говорити ни о каквом

„отуђивању“, већ о склањању блага културе да би оно

било сачувано и враћено одакле је однијето – „када се

за то стекну услови“. То стицање услова регулисано је

Протоколом потписаним 2012. године између два ми-

нистарства за културу . „Ако нема цркве – нема ни вра-

ћања“, став је који заступају новоизабрани чланови из

српског дијела комисије. Прије враћања одређеног

културног добра српско-хрватска комисија излази на

терен да утврди да ли су се стекли услови да оно буде

безбједно враћено. Све што је враћено у оквиру рада

комисије, враћено је одакле је и евакуисано. Посљед-

њи повраћај културних добара био је у 2013. години и

тада су враћене иконе у цркве Светог Великомученика

Димитрија у Даљу и Светог Георгија у Боботи. 

ВРАЋАЊЕ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ БЛАГА

У ХРВАТСКУ

НЕМА ВРАЋАЊА ИКОНА

БЕЗ ПОВРАТКА СРБА
ГДЈЕ ЈЕ ЗАВРШИЛО 7.000 ИКОНА НЕСТАЛИХ У РАТУ У

ХРВАТСКОЈ?!
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ДУХОВНОСТ

SUZA

Епархију далматинску је у току

2015. године посјетила Мјешовита

комисија Републике Србије и Хр-

ватске, која се у најконкретнијем

смислу бави питањем враћања ри-

знице Манастира Крке и другог ду-

ховног и културног блага. Заједно с

владиком Далматинским Фотијем

они су обишли просторије ризнице

у Крки, као и епархијске у Шибени-

ку. На основу те посјете, свима је

било јасно да тренутно не постоје

ни елементарни услови за враћа-

ње нашег духовног и културног

блага. То значи да Министарство

културе из Загреба и друге држав-

не институције морају наставити с

даљом обновом ових простора ка-

ко би се оне адекватно припреми-

ле за прихватање наших светиња.

Поред тога, приликом ове посјете

поменуто је и значајно културно

благо, које је у вријеме рата остало

у нашим црквама и манастирима, а

потом је нестало. Тај проблем се

покушава ставити у други план,

што је неприхватљиво. И владика

Фотије сматра да су надлежне др-

жавне институције и министарства

Хрватске обавезни да и то благо

пронађу и врате. Само тако би про-

блем враћања нашег културног

блага био цјеловито ријешен.

Нико не спори да те драгоцје-

ности треба да буду враћене, али

кад се врате и Срби и нормализују

услови за њихов живот, када се

обнове порушене цркве и када се

трајно обезбиједи српско црквено

благо од пропадања, пљачке и де-

вастирања. И умјесто да Хрватска

буде захвална што је пренијето

културно благо сачувано од уни-

штења, они који су српску баштину

девастирали, сад траже да ти

„остаци остатака“ буду препрека

за учлањење Србије у Европску

унију.o

Милојко Будимир, музејски савјетник

КУЛТУРА

ИСТО РИЈ СКА три по љуп ца

ко ја су па па Фра ња и ру ски па три -

јарх Ки рил у пе так раз ме ни ли на

ае ро дро му у Ха ва ни знак су но ве

ере од но са Ри мо ка то лич ке и Пра -

во слав не цр кве. Њи хов апел да се

за у ста ви стра да ње хри шћа на у

рат ним жа ри шти ма, без об зи ра на

све дог мат ске и по ли тич ке раз ли -

ке, по ка за тељ су бу ду ћих на по ра у

збли жа ва њу вер ни ка ових кон фе -

си ја.

Са ста нак дво ји це нај у ти цај -

ни јих хри шћан ских ду хов них ли де -

ра на Ку би ова ко се ко мен та ри ше

у јав но сти За па да и Ис то ка, али уз

на по ме ну да је на пра вљен тек пр -

ви ко рак на из у зет но ду гом пу ту

ува жа ва ња и исто риј ског по ми ре -

ња. Од пр вог су сре та па пе и по -

гла ва ра Мо сков ске па три јар ши је у

исто ри ји оче ку је се да и ме ђу бал -

кан ске на ро де, Ср бе и Хр ва те пре

свих, уно се на ду у из град њу бо -

љих од но са.

То ком дво ча сов ног раз го -

во ра у Ха ва ни у пр вом пла ну ни -

су би ле раз ли ке, не го слич но сти.

Де кле ра ци ја о вер ском је дин ству

ко ју су пот пи са ла дво ји ца цр кве -

них по гла ва ра има уни вер зал ни

зна чај у за шти ти хри шћа на у Си -

ри ји, Ира ку и Укра ји ни. У осу ди и

апе лу да се спре чи уби ја ње и

про гон хри шћа на на мер но ни је

пре ци зи ра но да је реч о пра во -

слав ци ма, римока то ли ци ма, про -

те стан ти ма...

– Про ве ли смо два са та у

брат ској ди ску си ји с пу ном све -

шћу о од го вор но сти за сво је цр -

кве, вер ни ке, бу дућ ност хри -

шћан ства и људ ске ци ви ли за ци је

– пре нео је Спут њик ре чи па три -

јар ха Ки ри ла по за вр шет ку са -

стан ка с па пом. – Био је то ве о ма

са др жа јан раз го вор ко ји нам је

дао мо гућ ност да схва ти мо и раз -

у ме мо ста во ве оног дру гог. Ре -

зул та ти раз го во ра да ју ми мо гућ -

ност да ка жем да две цр кве мо гу

за јед но да шти те хри шћа не, да

ра де на ми ру и по што ва њу људ -

ског жи во та.

ВА ТИ КАН И МО СКВА 

БРАТ СКИ ЗА МИР
ПА ПА ФРА ЊА И РУ СКИ ПА ТРИ ЈАРХ КИ РИЛ НА КУ БИ ЗА ПО ЧЕ -

ЛИ НО ВУ ЕРУ ОД НО СА ДВЕ ЈУ ХРИ ШЋАН СКИХ ЦР КА ВА. СУ СРЕТ У ХА -
ВА НИ У СР БИ ЈИ СЕ ТУ МА ЧИ И КАО ПО ТВР ДА ДА ЈЕ НА ВИ ДИ КУ СКО -
РИ СУ СРЕТ ПА ПЕ И ИРИ НЕ ЈА

ЗА О КРЕТ У МЕ ЂУ ВЕР СКОМ

ДИ ЈА ЛО ГУ

РАЗ ГО ВОР па пе Фра ње и

па три јар ха Ки ри ла мо же да се

ту ма чи и као пре крет ни ца у еку -

ме ни стич ком ди ја ло гу. Ва ти ка ну

је до са да глав ни са го вор ник у

ме ђу вер ском ди ја ло гу био ва се -

љен ски па три јарх. – Са ста нак у

Ха ва ни до не ће ве ли ке про ме не.

Ва се љен ски па три јарх, сем сво је

ка нон ске пред но сти у од но су на

оста ле пра во слав не по гла ва ре,

не ма вер ни ке и ње го ва је моћ

огра ни че на, док је ру ски па три -

јарх вер ски по гла вар две тре ћи -

не пра во слав них хри шћа на. Раз -

ли ка је огром на и при род но је

што ру ски па три јарх но си мно го

ве ћу те жи ну у тим раз го во ри ма –

ре као је за Спут њик не ка да шњи

ам ба са дор у Ва ти ка ну Вла де та

Јан ко вић.o
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ДУХОВНОСТ

Ни па па Фра ња ни је крио

ра дост због су сре та са „дра гим

бра том Ки ри лом“, по тен ци ра ју ћи

да Ру си ју, уз Ки ну, но си у ср цу.

По гла вар Ри мо ка то лич ке цр кве

не ко ли ко пу та је на гла ша вао да

би по се та Мо скви би ла кру на ње -

го вог пон ти фи ка та. Да би се то

де си ло, нео п ход но је да се на ђе

обо стра но при хва тљи во ре ше ње

за де ло ва ње цр ка ва у Укра ји ни, у

ко јој се су ко бља ва де ло ва ње две

ре ли ги је.

Стра ни, али и до ма ћи ана -

ли ти ча ри упо зо ра ва ју да су срет

по гла ва ра на Ку би не тре ба ту ма -

чи ти као знак ско рог ује ди ња ва ња

хри шћан ских цр ка ва, па чак ни

усва ја ња за јед нич ког ка лен да ра.

Дог мат ске, бо го слов ске и кул ту ро -

ло шке раз ли ке из ме ђу Ис то ка и

За па да то ли ко су ду бо ке да ће за

по ма ке би ти по треб не де це ни је.

То се, пре све га, од но си на кључ -

не раз ли ке – пап ски при мат и дог -

ме о ње го вој не по гре ши во сти,

дру га чи је ис по ве да ње Сим бо ла

ве ре и при че шћи ва ња, пи та ња це -

ли ба та све ште ни ка...

На исто риј ско при бли жа ва -

ње па пе Фра ње и па три јар ха Ки -

ри ла из Ср би је се гле да у кон тек -

сту ре ги о нал них пра во слав но-ри -

мо ка то лич ких од но са. И док Срп -

ска па три јар ши ја зва нич но по -

здра вља ди рек тан кон такт чел ни -

ка две ју нај ве ћих хри шћан ских цр -

ка ва, ни је ни ма ло твр до кор них

вер ни ка ко ји у „ку бан ским по љуп -

ци ма“ ви де још је дан до каз да пра -

во сла вље гу би бит ку с Ва ти ка ном.

Су срет у Ха ва ни у по је ди ним цр -

кве ним кру го ви ма ту ма чи се и као

ко нач на по твр да да је на ви ди ку и

ско ри су срет па пе и па три јар ха

Ири не ја.

Мно ге окол но сти иду на ру -

ку овом сце на ри ју. За у ста вља њем

про це са ка но ни за ци је кон тро верз -

ног хр ват ског кар ди на ла Алој зи ја

Сте пин ца, осни ва њем за јед нич ке

ко ми си је за раз ве тља ва ње ње го -

ве уло ге у Не за ви сној Др жа ви Хр -

ват ској, као и прин ци пи јел ним не -

при зна ва њем не за ви сно сти Ко со -

ва па па Фра ња је осво јио сим па ти -

је вр ха СПЦ-а и зва нич ног Бе о гра -

да и ти ме прак тич но ре зер ви сао

кар ту за Ср би ју.

На па пи ном сто лу у Ва ти -

ка ну већ је не ко ли ко зва нич них

по зи ва да по се ти Бе о град, од че -

га је по след њи сти гао од пред -

сед ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа.

По зна ва о ци при ли ка у Ри му ка жу

да по вод за су срет са срп ским др -

жав ним и цр кве ним вр хом мо же

да бу де пр ви ре зул тат за јед нич ке

ко ми си је ко ја ће се ба ви ти Сте -

пин цем, што се оче ку је већ кра -

јем ове го ди не.

У ко јем прав цу ће се кре та -

ти од но си СПЦ-а и Све те сто ли це

би ће ја сни је по што се за вр ши ве -

ли ки Све пра во слав ни са бор на

Кри ту, за ка зан за јун ове го ди не.

Скуп ко ји ће оку пи ти све по гла ва -

ре и епи скоп ске де ле га ци је пра во -

слав них цр ка ва би ће и при ли ка за

ана ли зу при ли ка у хри шћан ству.

Срп ска цр ква има ће при ли ку да

ослу шне то но ве Мо скве и Ца ри -

гра да и да пре ма то ме раз мо три

бу ду ће по те зе у од но си ма с ри мо -

ка то ли ци ма.o

ПА ПА ЈЕ ДО БРО ДО ШАО У ПЕЋ КУ ПА ТРИ ЈАР ШИ ЈУ 

СА СТА НАК па пе Фра ње и по гла ва ра Ру ске пра во слав не цр кве

Ки ри ла мо гао би да бу де и увод у су срет с па три ја ром срп ским Ири не -

јем – сма тра про то ђа кон Љу бо мир Ран ко вић, глав ни уред ник „Гла са Цр -

кве“ Епар хи је ша бач ке СПЦ-а. Исто риј ски раз го вор на Ку би до при нео је

да про тив ни ци па пи не по се те Ср би ји пре и спи та ју свој став, али и да се

при сту пи ра ци о нал ном из на ла же њу мо де ла за ре а ли за ци ју по се те.

Уко ли ко до по се те Ср би ји до ђе, за Цр кву би нај це лис ход ни је би -

ло да па три јарх при ми па пу у свом древ ном се ди шту у Пећ кој па три јар -

ши ји – об ја шња ва Ран ко вић. – Овај став се све че шће по ми ње у Срп -

ској пра во слав ној цр кви. То би би ла при ли ка да се па па упо зна са стра -

да њем хри шћа на и њи хо вих све ти ња у ср цу Евро пе. Су срет на Ко со ву

и Ме то хи ји па пи би пру жио при ли ку да упо зна иден ти тет пра во слав ног

хри шћан ства Ср ба. Ње го ва по се та та ко би би ла ви ше стру ко пло до -

твор на и от кло ни ла би број не пред ра су де о до бр о на мер но сти Ва ти ка -

на пре ма срп ском на ро ду.o

Посљедња сједница Светог

архијерејског Синода Српске

православне цркве одржана је

23. фебруара 2016. године у Ма-

настиру Светог Јована Крстите-

ља у Јасеновцу. Прије сједнице

литургију је служио Митрополит

црногорско-приморски Амфило-

хије (Радовић), а послије су чла-

нови Синода, заједно с патријар-

хом, посјетили Пакрац. Циљ по-

сјете био је парастос и полагање

у крипте посмртних остатака че-

творице славонских епископа,

обилазак радова на обнови цр-

кве и владичанског двора у том

граду.

Сједница Синода у Јасеновцу

имала је за циљ да се скрене па-

жња на мјесто које је постало сим-

бол српског страдања у Другом

свјетском рату. У званичном саоп-

штењу Епархије славонске наво-

ди се да је ово био историјски до-

гађај за епархију.

Затим је одржана заједничка

сједница Синода и Одбора за Ја-

ИСТОРИЈСКА СЈЕДНИЦА СИНОДА СРП-

СКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ОДБОРА ЗА

ЈАСЕНОВАЦ

ОБИЉЕЖИТИ 75 

ГОДИНА НАЈВЕЋЕГ

СТРАДАЊА СРБА

„Вечерње новости“ ― Београд
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сеновац, на којој се разговарало

о обиљежавању 75. годишњице

страдања српске цркве и српске

нације у Другом свјетском рату.

Одбору за Јасеновац биће про-

ширена надлежност па ће се он

убудуће бавити и свим осталим

стратиштима на територији која

је послије Другог свјетског рата

била у оквиру Социјалистичке

Федеративне Републике Југосла-

вије. Идеја је да сва та мјеста бу-

ду обиљежена крстом или капе-

лом ради културе сјећања и да

постану мјеста молитве. Посебна

пажња биће посвећена изградњи

меморијалне установе на Старом

сајмишту у Београду.

О активностима Музеја жрта-

ва геноцида у Београду говорио

је директор музеја Вељко Ђурић

Мишина. Ова институција доби-

ла је подршку СПЦ-а да отвори

одјељење музеја у Бањалуци и

Подгорици, а плод те сарадње

биће и заједничке публикације и

изложбе. 

Члан Одбора за Јасеновац

Милојко Будимир упознао је Си-

нод с иницијативом Удружења

Срба из Хрватске о одржавању

научног скупа с темом Страда-

ње Срба током 20. вијека.

Предложено је и да се сваке

године након обиљежавања ту-

жне годишњице прогона Срба

послије парастоса у Цркви Све-

тог Марка у Београду 5. августа

организује шетња до Старог сај-

мишта, гдје ће почети изградња

меморијалне установе страдања

Јевреја од 1941. до 1945. и свих

српских страдања до данас. На

Старом сајмишту би се одржавао

и пригодни комеморативни про-

грам. Синод и Одбор прихватили

су и подржали ову иницијативу.

Чланови Синода упознати су

и с манифестацијом „Крушедол-

ска звона“ која се сваке године

организује код манастира Круше-

дол на Фрушкој гори посљедње

суботе у мају, када се послије па-

растоса свим страдалим Срби-

ма, у манастирској порти органи-

зује пригодан културно-умјетнич-

ки програм. o
М. Б.

ДУХОВНОСТ

Да ле ко од Ср би је, а већ 800 го -

ди на нај ве ћи је чу вар срп ства и

пра во слав не вје ре. То је срп ска

цар ска ла вра на грч ком (по лу)остр -

ву Ато су, слав ни Хи лан дар. Атос је

тан ком ве зом по ве зан с коп ном, зе -

мљо у зом, ко ји је пер сиј ски цар

Ксеркс у 5. ви је ку при је Хри ста био

про ко пао за сво ју рат ну фло ту да

би на пао Ати ну с ле ђа, па је та ко

Атос ду го био остр во. Иа ко је ка нал

за тр пан, на Атос се до ла зи са мо

бро до ви ма, и то из Ура но по ли са

или Је ри со са, не кад ри бар ских на -

се ља, а да нас по зна тих ту ри стич -

ких де сти на ци ја, по себ но за ту ри -

сте из Ср би је.

Срп ски ма на стир Хи лан дар је

два и по ки ло ме тра уда љен од ма -

ле лу ке Јо ва њи це, у ко ју се сти же

за сат вре ме на пло вид бе. Ма на -

сти ри на Ато су се не по сје ћу ју – у

њих се од ла зи ра ди хо до ча шћа.

Та ко смо и ми Хи лан дар хо до ча -

сти ли од 28. но вем бра до 1. де -

цем бра кра јем про шле го ди не. По -

сто ји по се бан про то кол о на чи ну

од ла ска и хо до ча шћа Све тој Го ри.

Иа ко је под ју рис дик ци ји ом грч ке

др жа ве, Све та Го ра има знат ну ау -

то но ми ју: по ли ци ју, ца ри ну и за ко -

не. На Атос се мо же до ћи ис кљу -

чи во бро дом уз спе ци јал ну до зво -

лу – ви зу Ди а мо ни ти ри он. Ви за

се до би ја на дан ула ска у Све ту

Го ру у Је ри со су при је ула ска у

брод или у Ура но по ли су у кан це -

ла ри ји Све те Го ре, у за ви сно сти

од то га да ли се ула зи с ис точ не

или за пад не стра не Ато са. Грч ке

вла сти до зво ља ва ју по се ту нај ви -

ше сто ти ни пра во слав них по кло -

ни ка днев но, и то са мо на је дан, а

нај ви ше че ти ри да на, уз пи сме ни

бла го слов ма на сти ра ко ји се по хо -

ди. За вјер ни ке је нај бо ље да се о

овом хо до ча шћу ин фор ми шу у цр -

ква ма сво јих па ро хи ја.

Са „Су зом“ у ру ка ма и спи ском

не ста лих и по ги ну лих Кра ји шни ка,

у њој, мо ли ли смо се у ма на стир -

ској Цр кви Ва ве де ња Пре све те

Бо го ро ди це, гдје ју тар ња ли тур ги -

ја по чи ње у че ти ри, а ве чер ња у

ше сна ест са ти. Бо го слу же ње тра -

је око че ти ри са та, по сли је че га

се, пре ко пу та, у жи во пи са ној тр -

пе за ри ји слу жи до ру чак или ве че -

ра, уз по себ но хи лан дар ско бо го -

слу же ње.

Наш ча со пис „Су зу“ је пре у зео

мо нах Три фун ко ји је ре као да ће

име на не ста лих и уби је них Кра ји -

шни ка с по себ ним пи је те том би ти

спо ми ња на на свим бо го слу же њи -

ХО Д О Ћ А Ш Ћ Е Н А Г Р Ч К О О С Т Р В О АТ О С –  С В Е Т У Г О Р У

СА „СУЗОМ“ НА ХИЛАНДАРУ

ВИНОГРАДИ
У циљу веће економске само-

сталности Хиландара на мана-

стирском земљишту подигнут је

велики виноград са више десети-

на хиљада чокота. Ту ће бити и

винарија. Велику помоћ хилан-

дарцима пружају чланови Право-

славног удружења „Свети Сава“

из Новог Сада. Један од актив-

них чланова је и наш крајишник

од Книна, Драган Новковић који

нам је корисним савјетима помо-

гао код овог ходочашћа. Ваш

уредник се захваљује и помоћи

синовима Борису и Игору без ко-

јих би често ходочастио на ово

Свето мјесто а они су и аутори

фотограФИЈА ИЗ Хиландара ко-

је објављујемо на илустрованим

странама „Сузе“.o
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ма у 800 го ди на ста рој Бо го ро ди чи ној цр кви. Мо на си

хи лан дар ски су смјер ни, ти хи и по ма ло та јан стве ни у

ти ши ни древ ног ма на сти ра. На раз го вор при ста ју, и то

вр ло љу ба зно, али на фо то гра фи са ње не. Мо на ха Три -

фу на смо, због ије кав ског нар јеч ја, а и спе ци фич ног го -

вор ног дал ма тин ског за пи је ва ња, упи та ли по то че ли из

око ли не Бен ков ца. Са мо се за го нет но осмјех нуо. 

Пре ма исто риј ским по да ци ма, на мје сту да на шњег

Хи лан да ра на ла зио се на пу ште ни и по ру ше ни грч ки

ма на стир Хи лан да ри он. Име је вје ро ват но до био по

Ге ор ги ју Хи лан да ри о су, углед ном све то гор ском мо на -

ху ко ји је ту жи вио у 10. ви је ку. У по тра зи за мје стом на

ко јем би Ср би по пут Гр ка, Ру са, Бу га ра и Гру зи ја ца са -

гра ди ли свој ма на стир, Све ти Са ва и ње гов отац Си -

ме он на и шли су на остат ке опу стје лог ма на сти ра и од -

лу чи ли да баш ту са гра де срп ски Хи лан дар. С овом на -

мје ром принц Раст ко и ње гов отац Сте фан Не ма ња

обра ти ли су се ви зан тиј ском ца ру Алек се ју Тре ћем, ко -

ји је 1198. го ди не злат но пе чат ном по ве љом до ди је лио

Хи лан дар и област око ма на сти ра „Да Ср би ма бу де

на вјеч ни по клон“.

Отац Све тог Са ве, Сте фан Не ма ња – мо нах Си ме -

он упо ко јио се у Хи лан да ру 1200. го ди не. Ње го ве „ци -

је ле и не так ну те мо шти“ Све ти Са ва је пре нио у Ср би -

ју – у ма на стир Жи ча. Ле ген да ка же да су Хи лан дар ци

не у тје шно пла ка ли, а на мје сту гдје је био са хра њен

осам го ди на, ни кла је бла го род на ло за ко јој се и да нас

при пи су је чу до твор на моћ. Хи лан дар ци да ју зр на гро -

жђа с ло зе Све тог Си ме о на за ко ју по сто је мно га свје -

до че ња да је су пру жни ци ма, по сли је ду го го ди на, да -

ри ва ла по род. 

Мно го је ути са ка с хо до ча шћа Хи лан да ру и те шко

би ста ла у чи тав број „Су зе“, али за крај, ево исто риј -

ског свје до чан ства и ле ген де ка ко је нај по зна ти ја ико -

на Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца из Је ру са ли ма, пре ко срп -

ског ма на сти ра Сту де ни це, по чет ком 15. ви је ка сти гла

у Хи лан дар, гдје је да нас мје сто нај ве ћег цје ли ва ња

мо на ха и хо до ча сни ка.

По пре да њу, Све та ико на Тро је ру чи ца при па да ре -

ду не ру ко тво ре них ико на, оних ко је је ико но пи сао Апо -

стол и Је ван ђе ли ста Лу ка, пр ви сли кар хри шћан ства.

Јо ван Да ма скин оба вљао је та ко у 17. ви је ку но ве ере

ва жну ду жност код кне за гра да Да ма ска. Ње га је окле -

ве тао ви зан тиј ски цар Лав. Не про вје рив ши тврд њу,

кнез Да ма ска је на ре дио да се Јо ва ну од си је че ру ка, и

да се она обје си на тр гу као упо зо ре ње дру ги ма. Истог

да на ка да је ка зна из вр ше на, Јо ван је упу тио по ру ку

кне зу: „Умно жа ва ју се бо ло ви мо ји ко ји ме не ис ка за но

му че и не мо гу има ти спо ко ја до кле мо ју ру ку гле да ју

обје ше ну“. Кнез Да ма ска се са жа лио и на ре дио да му

вра те ша ку. У то ку но ћи Јо ван се за тво рио у сво ју ке -

ли ју и пао пред Све ту ико ну Бо го ро ди це с Хри стом,

при до дао је од сје че ну мр тву ша ку на мје сто гдје је би -

ла и мо лио Мај ку Бож ју да ис ци је ли ру ку ње го ву за за -

шти ту пра во сла вља а на по раз ико но бор ства. По сли је

ду ге мо ли тве, Јо ван је за дри је мао и у сну ви дио Бо го -

ро ди цу ко ја га је гле да ла сви је тлим и жа ло сти вим очи -

ма и го во ри ла му: „Ево тво ја ру ка је са да здра ва, не мој

се ви ше жа ло сти ти не го ми ис пу ни у мо ли тви оно што

си обе ћао“. Због ми ло сти Бо го мај ке што му је ру ка ис -

ци је ље на, Јо ван је дао зла та ри ма да ис ку ју сре бр ну

ша ку и при ло жио ју је сво јој ико ни ко ја се од та да на зи -

ва Тро је ру чи ца. Јо ван Да ма скин се по сли је то га за мо -

на шио у цр кви Све тог Са ве Осве ће ног код Је ру са ли -

ма, гдје је до нио ико ну сво је До бро твор ке Тро је ру чи це.

При је упо ко је ња, оста вио је за вјет брат ству ма на сти ра

да се ико на да је на дар мо на ху цар ског ро да ко ји се зо -

ве Са ва и ко ји ће до ћи јед ног да на у ма на стир. Пет сто -

ље ћа ка сни је, Све ти Са ва Срп ски по хо дио је овај ма -

на стир, на хо до ча шћу у Све ту Зе мљу. Већ при ли ком

ње го вог пр вог ула ска у Храм игу ман ски, штап је пао са

зи да. И та ко сва ки пут кад би Све ти Са ва ула зио у

Храм. Кад су мо на си ма на сти ра Све ти Са ва Осве ће ни

от кри ли да се про ро чан ство ис пу ни ло, пре да ли су

Све том Са ви већ чу ве ну ико ну. Све ти Са ва је ико ну

Тро је ру чи цу пре нио у Ср би ју. Чу до твор на ико на чу ва -

на је на дво ру свих вла да ра ло зе Не ма њи ћа. Кра јем

14. ви је ка с дво ра ца ра Ду ша на пре не се на је у ма на -

стир Сту де ни цу. Овај ма на стир је вр ло бр зо по стао ме -

та тур ских осва ја ча па су мо на си у 15. ви је ку, са знав -

ши да Тур ци до ла зе, на са мар јед ног ма га ре та, учвр -

сти ли Тро је ру чи цу и пу сти ли га да иде гдје га во ди Бо -

го ро ди чи на во ља. Ма га ре је са мо пре шло го то во по ла

Бал ка на и чу дом до шло на Све ту Го ру, гдје се за у ста -

ви ло не да ле ко од Хи лан да ра. Ви дјев ши и схва тив ши

шта се де ша ва, ма на стир ски оци су му по хи та ли у су -

срет. Кад су ски ну ли ико ну, ма га ре је па ло мр тво. У

спо мен на тај до га ђај, мо на си су на том мје сту по ди гли

ка пе лу ко ја се та мо на ла зи и да нас. 

Да нас је ма на стир Хи лан дар још уви јек ве ли ко гра -

ди ли ште јер се от кла ња ју по сље ди це ве ли ког по жа ра

од при је 12 го ди на. Ра до ви су обим ни, а због ста ро сти

и по себ не за шти те при об но ви, све те че по ла ко и, на о -

ко спо ро, уз ве ли ку по др шку Вла де Ср би је и мно гих до -

на то ра из Ср би је и сви је та. Хи лан дар ци су, ме ђу тим,

оп ти ми сти, и ка жу да је оба вље но ше зде сет по сто пла -

ни ра них ра до ва.o
Р. М.

ДУХОВНОСТ

СЈЕНАРА
Некадашња зграда у којој је чувано сијено за ма-

настирске мазге – сјенара, преуређена је у одличан

смјештај за ходочаснике. Извођач радова на објекту

је био грађевински предузетник из Цетине код Кни-

на, Драган Павловић ‘- познат још као харанбаша

„Чувара Христовог гроба“. o
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ДУХОВНОСТ ПРАВНИ САВЈЕТИ

Госпићко-смиљанска парохија

Горњокарловачке епархије СПЦ-а

након много година доживјела је

свој духовни и литургијски препо-

род. Како јавља службени портал

Горњокарловачке епархије, епи-

скоп Герасим је ових дана за све-

штеника у ту парохију поставио

новорукоположеног свештеника

јереја Драгана Михајловића. Он ће

свештеничку службу обављати у

Госпићу и оближњем селу Смиља-

ну, родном мјесту Николе Тесле. У

Смиљану је и Теслин отац Милу-

тин био свештеник у храму Светих

апостола Петра и Павла. Госпић-

ко-смиљанскa парохијa СПЦ-а да-

тира још из 1785. године.

– Посљедњих неколико мјесе-

ци комплетнo je обнољен парохиј-

ски дом у Госпићу, који је потпуно

оспособљен за живот и рад све-

штеника, али још много посла че-

ка новог пароха, чији је један од

задатака и труд на обнови пору-

шеног храма Светог великомуче-

ника Георгија у Госпићу – стоји

међу осталим на порталу Горњо-

карловачке епархије.

Деведесетих је много право-

славних храмова оштећено и по-

рушено у Лици, међу њима јe и

онај у Госпићу.o

ТЕСЛИН СМИЉАН 

ДОБИО ПАРОХА

При зна ва ње рад ног ста жа за

пе ри од од 1991. до 1995. го ди не је -

дан је од мно го број них про бле ма с

ко ји ма се су о ча ва ју Ср би у Хр ват -

ској, би ло да су по врат ни ци или да

жи ве у из бје гли штву и про гон ству.

Том пи та њу је па жњу не дав но по -

све тио и не дјељ ник „Но во сти“ из

За гре ба. У оп шир ном тек сту тај

лист под сје ћа на хро но ло ги ју прав -

них ре гу ла ти ва ко је у прак тич ној

при мје ни да нас не да ју ни шта бо -

ље ре зул та те не го што је то био

слу чај при је ско ро два де сет го ди на.

На и ме, 1998. го ди не до ни је та је

спор на Уред ба о спро во ђе њу за ко -

на о при зна ва њу ста жа по ко ме је

рок за при ја ве био огра ни чен на го -

ди ну да на упр кос то ме што сâм за -

кон ни је пред ви ђао ни ка кав рок.

Уред ба је до дат но оте жа ва ла си ту -

а ци ју јер је усло ви ла да се мо гу

при ја ви ти са мо гра ђа ни с пре би ва -

ли штем на те ри то ри ји Хр ват ске. То

је ау то мат ски ис кљу чи ло ве ћин ски

дио срп ске на ци је ко ји је са мо три

го ди не ра ни је прог нан с те исте те -

ри то ри је. 

Чи та ву де це ни ју ка сни је, ини ци -

ја ти вом Срп ског на род ног ви је ћа,

вла да Иве Са на де ра отво ри ла је

опет рок за при зна ва ње ста жа без

вре мен ског огра ни че ња и за гра ђа -

не ко ји се на ла зе ван Хр ват ске.

Ово пи та ње се по ста ви ло и при ли -

ком хр ват ског при сту па ња Европ -

ској уни ји. Да нас се, због не до стат -

ка пи са них до ка за, овај про блем и

да ље те шко рје ша ва. Хр ват ска као

пи са ни до каз у овом слу ча ју не при -

зна је рад не ни здрав стве не књи жи -

це, по дат ке о ис пла та ма, то плим

об ро ци ма итд., ко ји су си сте мат ски

и ма сов но уни ште ни при ли ком ула -

ска Хр ват ске вој ске 1995. го ди не.

Ду шан Ећи мо вић, бо рац за људ -

ска пра ва, твр ди да ре ле вант ни до -

ка зи ни су по ста ли не до ступ ни

усли јед рат них окол но сти, не го је

за њи хо ву не до ступ ност ди рект но

од го во ран Хр ват ски за вод за ми ро -

вин ско оси гу ра ње (ХЗМО) и на гла -

ша ва да су нај ре ле вант ни ји до ка зи

(еви ден ци ја та да шњег кра ји шког

фон да) уни ште ни про пу стом хр ват -

ског за во да. Да је до уни ште ња до -

шло, за кљу чу је се из из ја ве Ве ре

Ба бић, по моћ ни це ми ни стра ра да,

ко ја је кра јем де ве де се тих из ја ви ла

да је до ку мен та ци ја пен зиј ског и

здрав стве ног фон да до бро очу ва на

и да про бле ма с при зна ва њем ста -

жа не ће би ти ни за јед ну гру пу ко -

ри сни ка. 

Да нас је по ред рад не књи жи це

(ако је не ко био до вољ но при се бан

да је тог ав гу ста 1995. са со бом по -

не се), нео п ход но до ве сти и два

свје до ка с хр ват ским др жа вљан -

ством, бив ше ко ле ге, ко ји при том

мо ра ју има ти већ при знат стаж за

исти пе ри од, што до дат но ком пли -

ку је си ту а ци ју. Ни ко и не спо ми ње

про блем ма лих за нат ских рад њи

ко је су има ле тек јед ног за по сле ног.

Нај те же је ипак за при ват ни ке и

тр гов це јер њи ма, осим све га на ве -

де ног, тре ба и по твр да из при вред -

ног уре да о при зна ва њу фир ме за

вре ме рат них су ко ба, за шта је нео -

п ход но да има ју рје ше ње о ре ги -

стра ци ји од стра не та да шњих ор га -

на упра ве. „Но во сти“ на во де да се у

про цес при зна ва ња ста жа не тре -

ба ју ни упу шта ти рад ни ци Ми ни -

стар ства уну тра шњих по сло ва и

од бра не, чак ни ако су би ли ци ви ли

и ра ди ли на шал те ру. 

При је три го ди не, Ви со ки управ -

ни суд је за у зео став да се мо же

при зна ти стаж са мо осо би ко ја има

рје ше ње кра ји нског, ка ко је на ве де -

но, „па ра фон да“. Ако се при то ме и

да ље оста не, то прак тич но зна чи

да ви ше ни ко не ће мо ћи да упи ше

стаж.

„Тро шко ви по ступ ка при зна ва -

ња ста жа за три го ди не, де вет мје -

се ци и 27 да на рад ног ста жа на

про сто ри ма ко ји су би ли под за шти -

том или упра вом Ује ди ње них на ци -

ја, ио на ко ви со ки за оси ро ма ше ну и

обес пра вље ну из бје глич ку и прог -

на нич ку по пу ла ци ју, мул ти пли ци ра -

ју се уко ли ко стран ке по сли је не га -

тив них рје ше ња у управ ном по ступ -

ку прав ду од лу че по тра жи ти пред

су до ви ма, гдје про ла зе пра во му че -

ње јер им тро шко ви из гу бље них

суд ских би та ка ли је жу на имо ви ну“,

за кљу чу ју „Но во сти“.o
Ј. М.

Како јавља службени

портал Горњокарловачке епар-

хије, епископ Герасим је ових

дана за свештеника у ту парохи-

ју поставио новорукоположеног

свештеника јереја Драгана Ми-

хајловића

„Новости“ ― Загреб

НЕ МО ГУ ЋИ УСЛО ВИ ЗА ПРИ ЗНА ВА ЊЕ СТА ЖА У ХР ВАТ СКОЈ
КЉУЧ НИ ДО КА ЗИ СИ СТЕ МАТ СКИ УНИ ШТЕ НИ ПО СЛИЈЕ РА ТА, ПИ ШУ „НО ВО СТИ“



ПОЕЗИЈА?
П Р И М А Л А Ц  Н Е П О З Н А Т

Ви, који сте нас тражили

гурнуте у тунеле свих зала овоземаљских,

с обогаљеним очевима, ојађеним мајкама,

усахлим сузама сироте нејачи унесрећених удовица,

не шаљите нам писма,

разумјели их не бисте, узалуд вам труд.

Ви, који сте нас тражили

с лицима хуманих „непостојећих  анђела“

да би нас даривали на нашем путу сатканом

од паучине и танког леда

сломљене, увеле и жигосане,

оставите нас на миру, не пружајте своје руке,

умијте упрљана лица, а ми овако Мали

молићемо се за спас душа ваших.

Пустите нас да лутамо...

Ви, који сте нас тражили

не могавши нас пронаћи

у неким новим животима, изгубљене и сметене

између прошлости, садашњости и будућности,

молим вас, не шаљите нам писма

јер духови наши заувијек остадоше да тумарају

у бескрајно опустошеним

завичајним тишинама неких далеких

само нама милих крајева дјетињства

испуњених шапатом, јецајима и молитвама

наших дједова упућених Богу, Светом Илији

и сестри му Марији, милост их била!

На свом путу изгубисмо себе и сву своју својту

и претворисмо се у нешто треће

у прост статистички број,

као што поштар рече: „прималац непознат – вратити!“

Сандра Радић (Балић)

МАЈКАМА ПАЛИХ БОРАЦА, БРАНИТЕЉА,

ДРАГОВОЉАЦА, ДОБРОВОЉАЦА, ХЕРОЈА,

ВИТЕЗОВА, ШЕХИДА И ТОМЕ СЛИЧНО

И  Ј А Д Н О  И  Т А К О  Д А Љ Е . . .

Када схватите да вам је син

из вашег крила

с ваше дојке

из ваше љубави и тепања

(али и мржње можда)

кренуо да убије нечијег сина

(ви бисте рекли туђег

умало и ја написах да душу изгубим)

дијете неке мајке

и кад бисте избрисали оправдања

која су вам у главу утукли

да останете без сина

Онда бисте се уздигли у љубави и

заплакали за својим дјететом

заплакали над другим дјететом

јер ваш син ваша љубав

убијао је нечије синове

или се спремао да убија

Можете плакати нарицати

тражити правду права стан и новац

али најљепше би било да пољубите

ону другу мајку у црнини

и да причате о синовима и умиљенију

М О Л И Т ВА  З А  У Б И Ј А Њ Е

Данас ти се молим, Створитељу

за невино убијене

и њихово наивно вјеровање у ријеч варљиву

Сада су лешине на цести Жагровића

гдје су се рађали у тешким освитима мајки

Немају три прста

У име Оца, Сина и Духа светог

Како ће се крстити, Господе?

Молим се за њих, Оче

поднесеном муком их искупи

због вјере у лажну ријеч

искупи их

због чистоће и дочека убица

искупи их

Страхујем оче

мудрост је страховати у побједи

људске се побједе остварују злочином

Мудрост је страховати у поразу

пораз постаје болно памћење и жудња за осветом

Молим се оче за убијене и убице

заувијек ослободи овог свега

мене и свакога

Слободан Грубач

SUZA32

Сло бо дан Гру бач
је ро ђен 5. мар та 1941. го ди не у Ба ра ма, а дје тињ ство

је про вео у Пе тро вом по љу (Ота ви це, Ка ди на Гла ви -

ца) код Др ни ша. Пр ву зби р ку пје са ма (у за јед ни ци с И.

Ви до вић и О. Ма рић) Лир ске ва ри ја ци је об ја вио му је

Огра нак Ма ти це хр ват ске из Ши бе ни ка, 1963. го ди не.

За тим об ја вљу је зби р ке по е зи је као што су По сљед -
ња ноћ мо ра, „Ау густ Це са рец“, За греб, 1968; Ар хи пе -
лаг, Цен тар за кул ту ру Др ниш и друге.

Код аутобусне станице прво скретање
према главној цести од Жагровића, два
мушкараца само у гаћама била су мртва.
Један од њих био је Милош Тоде, други НН.
Jедном од њих одсјечена су три прста на
десној руци. ХРВАТСКИ ХЕЛСИНШКИ ОДБОР:
„ИЗВЈЕШТАЈ У БИВШЕМ ЈУЖНОМ СЕКТОРУ УН-А“.
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