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УМЈЕСТО УВОДНИКА
Провлачи се жалосна избјегличка колона једнако
жалоснoм Европом, која главињајући заправо не зна
ни шта ће с избјеглицама ни шта ће сама са собом.
А колона што у међувремену надире и не стаје све
више личи на бесконачну змију, која, ако и нема главу, а оно има реп.
Састају се скоро свакодневно мудри и моћни
европски главари те упорно пребацују терет и муку
један на другога, а рјешење никако да нађу јер оно и
није ондје гдје га траже. Успут, срамоте се Мађари и
Словенци, крију се Пољаци и Чеси и остали (каже ли
се Балтијци?), а ускоро ће и Швабе и други Баварци.
Ко би рецимо, рекао да ће племенити и хумани Штајерци држати бебе у блату на ноћној хладноћи око
нуле и ништице (казао би Хармс)? Можда су то искључиво они што би и иначе да прогнају јужну браћу
па им стога двадесетак година не враћају штедне
улоге?
Прије тих истих двадесетак љета, једна је друга
колона, крајишких Срба од стотине хиљада душа,
једнако тако хрлила из својих спаљених кућа из Крајине, а према Србији. Европски главари се нису ужурбано састајали (гласа нису пуштали, такорекућ ни
мукајет), већ је, напротив, тадашњи амерички амбасадор у Аграму Питер Галбрајт на хрватском тенку
„ослободио“ Јасеновац. За све је наводно тада био
крив прононсирани балкански касапин, као што је
сада једино крив Асад чија фамилија влада Сиријом
све ове деценије у којима није било ни егзодуса ни
славне америчке „помоћи“.
Не каже наша пјесма бадава: „сила узе земљу и
градове, камо л` мени драгог узет неће“. Овим је несрећницима сила узела све, и драгог и земљу и градове. И судбину као такву, а Меркелову нашла да
то, сирота, покрије.
Да у емигрантској кризи нема ништа ново, најбоље показује овај текст из колумне „Фарса до фарсе
и на крају жица“ објављене у „Блицу“ прије четири
мјесеца. Аутор је Горан Бабић, својевремено један
од најпознатијих хрватских савремених књижевника. Бабић је избјегао из Загреба пред хадезеовском
обновом Независне Државе Хрватске – под водством врховника Туђмана. Бабић данас живи и
ствара у Београду и један је од ријетких који у актуелној емигрантској кризи спомиње и прогон Срба
1995. године.
А из Загреба, из којег је с Гораном Бабићем прогнано више десетина хиљада Срба, (156.000 Срба из
већих хрватских градова прогнано је 1991. године)
наставља се манипулација бројем српских жртава у
хрватској агресији на заштићено подручје Републике Српске Крајине од 1991. до 1995. године.
Овог пута је извор из хрватског меморијалног документационог центра домовинског рата, аутора
доктора Анте Назора, директора те државне институције. Говорећи о српским жртвама, ових дана у загребачком „Глобусу“, Назор „открива“ да су на „окупираном подручју Хрватске“ у рату 1991–1995. смртно страдала укупно 6.203 лица српске националности. Број убијених Срба тако је умањен за око хиља-
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ду, а тим додатним бројем располаже „Веритас“ из
Београда. Од лажног укупног броја убијених, Назор
(а његов славни презимењак Владимир је 1941. написао познату пјесму „Мајка православна“) посебно
издваја 665 несталих, што је трипут мањи број од
укупно несталих Крајишника у Хрватској, према евиденцији нашег удружења „Суза“.
Из овог текста, који је иначе дио Назоровог извјештаја који је као први човјек поменутог државног
центра недавно поднио у Сабору још је много тога
нетачно, па и увредљиво. Тако први пут сазнајемо,
и то из хрватског извора, да су током четворогодишњег рата чак 463 Крајишника извршила самоубиство. Да није прежалосно, било би смијешно јер послије упорних изјава, па и покушаја свједочења у Хагу да су се Срби самопрогнали из својих домова, а
не да је у Крајини извршено највеће етничко чишћење послије Другог свјетског рата, сада су се Срби и
самоубили.
Као прилог бешчашћу Назоровог извјештаја, навешћемо само два примјера самоубијања, и то из
извјештаја Семине Лончар, предсједнице Центра
за развој демократије из Сплита, објављеног у „Коренима“: – У случају убијене старице у селу Мажибраде код Кистања, гдје је мртвозорник закључио
да се ради о самоубиству вјешањем на стаблу у
дворишту куће, леш је имао 16 простријелних рана.
Други је примјер старица од 86 година у селу Кричке код Дрниша, у чијем смртном листу пише да се
објесила. Установили смо да је стабло за вјешање
високо два метра, а старица, тешко покретна, и нижег раста.o
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ЧЕДОМИР МАРИЋ, савјетник удружења

ГОВОР МРЖЊЕ
И ПОСЉЕДИЦЕ
Сигурно ће се читаоци наше
„Сузе“ запитати, зажто овај наслов
у тексту и шта ме је мотивисало?
Разлоге откривају питања:
- Колико то може утјецати на
процес рјешавања судбине несталих ?
- Колико може утјецати на
остваривања права породица жртава?
- Колико може утјецати на откривање починилаца злочина и
њихово процсеуирање?
- Колико може утјецати на очување трагова о присуству српског
народа на простору Хрватске?
Одговоре ћемо пронаћи кроз
подсјећања на нека дешавања до
данас.
- Прво, шта је пратило процес ријешавања судбине несталих
Срба у Хрватској?
- Друго, зашто се тешко долази до починилаца злочина над
Србима, а још лакше се ослобађају оптужбе?
- Треће, зашто се напада на
културно насљеђе српског народа
и скрнаве најсветији трагови о његовом вјековном постојању у Хрватској?
Посљедњих пар година поједине снаге у Хрватској залажу се за
оживљавање нетрпељивости према свему што је српско. Почело је
разбијањем ћириличних табли и
спомен обиљежја српским жртвама. Наша вјеровања да су то појединачни случајеви с тренутним изливом мржње као да су била преоптимистична. Кад смо помислили
да су склопљене корице крвавог
зла, екстремне групе почеле су
отвореним призивањем њених
авети, као да није било довољно
крвопролића 1941. године и поновљеног педесет година касније.
Често пута размишљам да ли

се тако нешто догађа и међу другим заједницама, осим на овом
уклетом балканском простору.
Кроз историју, било је ратова и на
другим просторима, али су се њихови народи послије сукоба брже
тријезнили и окретали градњи односа за бољу будућност свих грађана, без обзира на вјерску или
националну припадност.
Наведене појаве у Хрватској
очито имају за циљ застрашивање остатка српског народа и стварања њихове несигурности за опстанак. Да то донекле постиже
свој циљ говоре подаци о новим
исељавањима и све мањим бројем пријава за повратак на своја
огњишта, а одражава се и на одлуку продица гдје сахранити своје
најмилије после идентификације
на Институту у Загребу. Ако би се
наставила оваква тенденција, додатно ће опустошити читава подручја на којима су Срби вјековима
живјели. Остаће само православни вјерски објекти и гробља (под
условом да не буде варварских
напада на њих), а за утјеху је да
их народ из расијања понекад
обилази, запали свијеће и положи
цвијеће на гроб својих најмилијих.
У колико се по овом питању нешто озбиљније не учини у Хрватској биће веома штетно не само
за српску заједницу већ и за демократизацију хрватског друштва
у цјелини.
Када наведене појаве посматрамо из угла породица жртава,
онда се питамо, да ли се то додатно одразило на успоравање процеса ријешавања судбине несталих Срба у Хрватској. Мада о овом
проблему пишемо у сваком броју
„Сузе“ писаћемо и даље све док
се не ријеше судбине несталих
Срба у Хрватској. Из свеукупног
питања несталих Срба, желимо
издвојити и више пута понављани
проблем, однос надлежних институција у Хрватској према ексхумацијама гробница или гробних мјеста насталих послије „Бљеска“ и
„Олује“. Очекивали смо да ће досадашње ексхумације и идентификације више разоткрити починиоце злочина, нажалост, то се
није десило, а још тужнија је чињеница – и за оно мало покренутих
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поступака необјашњиво убрзано
се изричу ослобађајуће пресуде.
Ако се и послије 20 година још
увијек налазе гробна мјеста са
бројем 147 укопаних српских жртава онда не можемо више говорити
да је ријеч само о успоравању
процеса. Вријеме је да узроке
успоравања процеса назовемо
правим именом и јавно упитамо да
ли досадашњи резултати указују
на такозвани равноправни приступ
у ријешавању судбине хрватских
држављања без обзира на националну припадност.
Мо ра мо ко нач но, отво ре но
рећи да равноправности у рјешавању судбине несталих у Хрватској нема и да она стоји само на
папиру, јер у пракси резултати то
демантују. Ову констатацију потврђују већ изнешнени подаци и
чињеница да су, само у Хрватској неексхумирана регистрована гробишта, и то само српских
жртава, које, како смо рекли, чекају на ексхумацију преко двадесет година.
На крају да упитамо одговорне
институције Власти у Хрватској:
Зашто и даље чекате, кад сте ријешили судбине „приоритета“ у
Хрватској, што је до сада био ваш
изговор за спорост у ексхумацијама познатих српских масовних
гробишта?
Тражимо да без одлагања и
политизације, коначно одговорније приступите ексхумацијама
и идентификацијама српских жртава.o
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АКТИВНОСТИ
Округли сто Управног одбора Удружења
породица несталих „Суза“

ПРОШЛА ГОДИНА – МОТИВ
ЗА ДАЉЕ АКТИВНОСТИ
Година иза нас обиловала је догађајима којима
је обиљежена двадесетогодишњица прогона и страдања српске нације у Хрватској. Управо је то, крајем
прошле године, био повод за округли сто у организацији Удружења „Суза“, када се састао и Управни одбор. Овај догађај подржао је Међународни Црвени
крст.
Разматране су активности Удружења у наведеном периоду и дати приједлози за годину пред нама.
Оцијењено је да је Удружење достојно обиљежило годишњицу упркос скромним финансијским средствима. Управни одбор је још почетком 2015. године
саставио план активности за обиљежавање јубилеја
који је, упркос изазовима, потпуно реализован. Одређен је тим за реализацију који се неколико пута
састао с донаторима: Комесаријатом за избеглице,
Домом војске, Општином Савски венац. Урађен је
план програма и ангажовани реномирани умјетници
за ње го ву ре а ли за ци ју, при пре мље на из ло жба
„Страдање Срба у Хрватској у 20. вијеку“, као и промотивни материјал. Захваљујући томе, мултимедијални програм под називом „Незаборав за нестале“
успјешно је реализован у Дому војске 17. септембра.
Удружење је прошле године и званично подржало иницијативу да се подигне споменик жртвама
„Олује“ у Београду. Осмишљено је и реализовано
неколико пројеката: „Послије 20 година судбине несталих и даље неизвјесне“, „Сјећање није довољно“,
„Подршка активностима удружења“. Овим пројектима финансиране су активности „Сузе“ попут објављивања часописа, испраћаја породица на идентификацију, парастоса и конференција за медије.
Као и до сада, организовали смо пет годишњих
парастоса жртвама највећих злочина над српском
нацијом током Рата у Хрватској. Онај који свакако

највише изазива пажњу у јавности је парастос жртвама акције „Олуја“. Први пут прошле године одржан је петог умјесто четвртог августа због одлуке
Владе Р. Србије да тај дан прогласи Даном сјећања.
Парастос је овог пута због реновирања Цркве Светог Марка у Београду, одржан на платоу испред цркве, чиме је тужни догађај добио додатну специфичност. Упркос тешкој врућини, парастосу је присуствовало више хиљада Крајишника.
Представници „Сузе“ молили су се за жртве и за
годишњицу страдања Срба у Гошићу и Вариводама
код Книна по позиву Српског народног Вијећа из Загреба.
Објављена су и три броја часописа „Суза“, који су
били у знаку тужне двадесетогодишњице. Удружење је организовало конференције, али и учествовало током цијеле претходне године на другим догађајима у организацији сродних удружења. Организација Међународног дана несталих и Дана људских права ни ове године није прошла без учешћа представника нашег удружења.
Од маја прошле године, поред постојећег сајта,
отворена је и страница „Сузе“ на Фејсбуку, која се
редовно ажурира. Поводом двадесете годишњице,
одржана је и радионица за младе чланове Удружења с темом „Двадесет година од завршетка рата –
Како млади чланови породица несталих и погинулих
данас гледају на ратне и посљератне догађаје?“ Сви
учесници изразили су потребу и жељу да се чешће
окупљају.
Послије дужег времена, организован је и излет
за чланове породица. Закључено је да излете и радионице треба организовати чешће ради психо-социјалне помоћи и дружења породицама. На округлом столу је примијећено да је број група породица
које су испраћене у току претходне године у Загреб
на идентификацију необјашњиво мали.
Након анализе активности у претходној години,
учесници округлог стола изнијели су приједлоге за
наставак њихове успјешне реализације у 2016. години. Најављена је организација пет редовних годишњих парастоса жртвама „Масленице“, „Бљеска“,
„Миљевачког платоа“, „Олује“ и „Медачког џепа“, као
и испраћај група породица на идентификацију по позиву Комисије за нестале Владе Хрватске.
Детаљније бављење базом података биће централна тема пројеката планираних за ову годину. На
Округлом столу препозната је неопходност њиховог
чешћег ажурирања и упоређивања с осталим базама, што подразумијева више напора и финансијкских средстава за посјете породицама. За ову годину планирана су и два излета за чланове породица:
један у првој половини године, а други у септембру.
Изнесена је и иницијатива о неопходности регионалног умрежавања. Подстакнут све споријим рјешавањем питања несталих особа, Управни одбор стоји
на становишту да је неопходно веће ангажовање
свих чланова Удружења „Суза“. Тиме је и завршен посљедњи округли сто у 2015. години. o
Ј. МАРИЋ
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РАДИОНИЦА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА МЛАДЕ ЧЛАНОВЕ „СУЗЕ“

ДЕСЕТ ГОДИНА ДРУЖЕЊА СА САЊОМ ДРАГИЋ
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
Када је удружење „Суза“ прије десет година први
пут пружило психосоцијалну помоћ дјеци породица
несталих и погинулих, нико није могао претпоставити да ће тако брзо проћи читава једна деценија и да
ће цртеже којима су десетогодишњаци изражавали
осјећања замијенити зрели разговори младих људи.
Радионицу организовану сличним поводом, као и
2005. године, водила је Сања Драгић, психолог.
Многа дјеца нису ни запамтила оца, а нека од
њих су рођена у години када су остала без њега.
Упркос препрекама које су пред њих поставиле године и устручавање да отворено разговарају о болној
теми, уз стручно вођење Сање Драгић, открили су на
који начин сада размишљају о времену када су остали без оца, било да је у међувремену његово тијело
идентификовано или им се отац још води као нестало лице.
Посебно трауматично искуство за њих представља то што су тада, готово истовремено, остали и
без дома, завичаја и познатих људи. Приморани на
одрастање у непознатој средини, без очеве заштите
и уз уобичајене проблеме избјегличког живота, неки
од њих су свједочили и о неразумијевању вршњака и
нове средине, с чиме су се у мањој или већој мјери
често суочавали. Како су се појединачно са свим тим
носили и шта им је давало највише снаге у тим тренуцима, говорили су свако из сопственог угла.
Углавном – сложили су се да их је мајчина снага
надахњивала, а знатну подршку одрастању пружила
им је шира породица, док је некима помогло бављење спортом и сличне активности.

Било је говора и о садашњим успјесима, жељама, тежњама и плановима да студирају и запосле
се ти млади људи. Све то уз све стрепње и недоумице с којима се суочава и већина младих рођених
у Србији.
Пред сам крај сусрета, учесници су позитивно
оцијенили радионицу психо-социјалне помоћи и изразили задовољство због тога што им је пружена
прилика да схвате како у својим размишљањима нису усамљени те да с другима дијеле исте или сличне
проблеме.
Млади људи су се сложили да би ваљало организовати још сличних стручних сусрета како би могли
подијелити искуства и разријешити недоумице које
имају с вршњацима. За учеснике радионице психо-социјалне подршке значајно је и то што је и сама Сања Драгић прогнана из Хрватске. Наиме, будући да
има слично искуство одрастања, могла је разумјети
дио проблема које су дјеца породица ратних жртава
морала рјешавати током одрастања.
Радионица „Двадесет година од завршетка рата –
Како млади чланови породица несталих и погинулих
данас гледају на ратне и посљератне догађаје“ дио
је програма психо-социјалне подршке члановима породица несталих и погинулих коју је, као и прије десет година, подржао Међународни комитет Црвеног
крста.o
Ј. М.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА КООРДИНАЦИЈЕ СРПСКИХ УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ, УБИЈЕНИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА

ПЈЕВАЧ ОСТАО ПРЕДСЈЕДНИК
КООРДИНАЦИЈЕ
Крајем прошле године одржана је изборна
скупштина Координације српских удружења породица несталих, убијених и погинулих лица. Драган
Пјевач, члан Удружења „Суза“, остао је предсједник; 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 удружења Координације.
Извјештавајући о двогодишњем раду, Пјевач је
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нагласио да је Координација организовала седам округлих столова и да убудуће упорно ваља
подсјећати релевантне државне
институције и јавно мњење на
Рат за југословенско насљеђе
јер је заборављен и инсистирати на томе да буде донесен закон о несталима. Пјевач је у име
чланства изразио незадовољство због третмана породица
жртава тог рата у општој јавности и надлежним институцијама.
Милутин Мишић из Института 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 закон о несталима у БиХ не спроводи. Недељко Митровић из
Удужења породица несталих
лица Републике Српске предложио је израду јединственог регистра стратишта и масовних
гробница Срба на територији
коју је обухватала Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, након чега је услиједио и предлог да се такав регистар уради и за све српске жртве Рата за југословенско насљеђе.
Верица Томановић је подсјетила 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 рекавши да је ове године Удружење одбијено за намјенска средства Међународног комитета
Црвеног крста ради обиљежавања Међународног дана несталих.
Скупштина је упутила саопштење надлежним институцијама, прије свих, Министарству за рад, социјална и борачка питања изразивши незадовољство чланства Координације због игнорисања изборне скупштине, а самим
тим и проблема с којима се
породице жртава суочавају.o

СРБИЈА НА МИГРАНТСКОЈ РУТИ

Ј. Марић

Владимир Цуцић, комесар за избеглице РС

6

Србија се од маја месеца прошле године суочава с незапамћеним приливом миграната из ратом захваћених подручја Блиског
истока, Азије и Африке. До сада
је кроз нашу земљу прошло више
од пола милиона тражилаца азила. То је у финансијском и организационом погледу, огроман
притисак на државне институције
које управљаjу миграцијама. Република Србија даје све од себе
да се мигрантима пруже адекватна 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, расељеницима 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 унутрашњих послова, као и бројним међународним владиним и невладиним организацијама, Комесаријат
за избеглице и миграције последњих 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, најбоље говори податак да је 2015. године регистровано 25 пута више
тражилаца азила него прошле
2014. године. Из тог разлога је Комесаријат отворио и отвара привремене прихватне центре за помоћ мигрантима где год да су они
потребни.
Тражиоцима азила на располагању је пет постојећих прихватних центара (у Крњачи, Боговођи,
Бањи Ковиљачи, Сјеници и Тутину), али је тих центара несразмерно мало у поређењу с бројем при-
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стиглих миграната. Имајући у виду
то да је Србија за њих само транзитна земља кроз коју желе да
прођу што пре, и пратећи руту миграната, Комесаријат је отварао
привремене прихватне центре у
Србији. Већ у јуну прошле године
отворен је први прихватни центар
у Прешеву, где се пристигли региструју и где им се пружа прва помоћ у храни, одећи, лековима и
смештају, нарочито угроженим категоријама: женама, деци и старијим људима.
Касније, у време када су мигранти напуштали Србију преко
границе с Мађарском, привремени
центри отварани су у Кањижи, а
већ неко време отворени су прихватни центри на Железничкој
станици у Шиду, и недалеко одатле, 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 потребом реинтеграције повратника
по реадмисији, Србија је створила
институционални оквир за управљање миграцијама. Донет је Закон о управљању миграцијама и
успостављен координисан хоризонтални и вертикални систем између централног органа власти и
њених локалних органа. По избијању мигрантске кризе у пролеће
прошле године, Влада Републике
Србије хитно је формирала Радну
групу за решавање мешовитих миграционих токова, а почетком септембра усвојила План реорганизовања у случају повећаног прилива
миграната.
Мигрантска криза је светски
проблем, а балканска рута, на којој се налази и Србија, његов је саставни део. Зато државни органи
Републике Србије тесно и интензивно сарађују са свим релевантним међународним факторима,
прате одлуке Брисела и чланица
Европске уније, као и земаља у
региону, и у договору са свима доносе одлуке које су у најбољем интересу тражилаца азила.o

АКТУЕЛНОСТИ
БАР

УВИЈЕК АКТУЕЛНА ТЕМА: ПРЕПИСКА ДР МИЛОРАД ПУПОВАЦ – ПРЕДСЈЕДНИЦА ХРВАТСКЕ КОЛИНДА ГРАКИТАРОВИЋ 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 хрватској председници у којем је упозорава на пораст нетолеранције и мржње према мањинама, па и према њему лично
Лидер Срба у Хрватској др Милорад Пуповац, након невиђене
кампање која се води против њега,
написао је писмо председници Хрватске Колинди Грабар Китаровић
у којем каже да доживљава низ напада на улици, где га вређају да је
четник. Писмо је Пуповац упутио и
другим најистакнутијим хрватским
политичарима, премијеру Тихомиру Орешковићу, председнику Сабора Жељку Рајнеру, потпредседницима владе Томиславу Карамарку
и Божи Петрову.
Др Пуповац каже да је и лично
био изложен нетолеранцији и говору мржње, на гори и директнији начин него у ратним годинама током
деведесетих.
– Доживео сам у друштву својих
пријатеља, студената, да непознати људи пљују на мене или ме поздрављају паролом „За дом спремни“. Извикивали су ми и: „Пуповче,
четниче, иди у Србију“.
Пуповац на четири стране пише
о порасту нетолеранције и мржње
у Хрватској, пре свега, према националним мањинама и Србима у Хрватској. Посебно сматра забрињавајућим то што неки чланови хрват-

ске владе и политичари прелазе
преко тога и дају заправо подршку
тој кампањи. Председник СНВ-а
наглашава да су године прошле у
настојањима да се смире тензије и
гради толеранција, а да се сада то
разара пред очима свих. Тиме се у
Хрватској угрожавају елементарна
демократска достигнућа, политичка и друштвена стабилност.
Пуповац конкретно у писму наводи да је последњих седмица више јавних особа, од глумаца, новинара, редитеља доживело нападе
и претње и изливе говора мржње,
па наводи имена Оливера Фрљића, Нине Виолић и митрополита
Порфирија. Активисти за људска
права Зорану Пусићу, брату бивше
хрватске шефице дипломатије Весне Пусић, упућене су претње смрћу и оштећене гуме на аутомобилу.
Пуповац каже да писмо председници није упутио да се жали
због напада на себе, већ да укаже
на нетолеранцију и мржњу, чега је
све више. Пуповац позива Колинду
Грабар Китаровић да се о тим стварима почне у Хрватској говорити,
како би се избегле нове и још веће
тензије.

SUZA

И ХРВАТСКА ПРЕДСЕДНИЦА РАЗОЧАРАНА ХРВАТСКОМ
КОЛИНДА ГРАБАР КИТАРОВИЋ
МИЛОРАДУ ПУПОВЦУ.
САГЛАСНА ДА ЈЕ У ЗЕМЉИ КОЈУ ВООДГОВОРИЛА

ДИ ПОРАСЛА НЕСНОШЉИВОСТ

Хрватска председница Колинда Грабар Китаровић одговорила
је др Милораду Пуповцу на његово писмо у којем је навео да у Загребу доживљава низ напада, да
га пљују и вичу му: „Четниче, иди у
Србију“.
– Увелико сам сагласна с вама
у тврдњи да је у хрватском друштву порасла несношљивост – каже у одговору хрватска председница, у шта се, како наводи, и сама уверила када се после шестогодишње дипломатске активности
у иностранству вратила у Хрватску. – Осетила сам тада огромно
разочарање и бригу јер је Хрватска очито отишла унатраг кад је
реч о међусобном уважавању и
поштовању. Била сам веома неугодно изненађена свеопштим песимизмом и врло ниским нивоом
политичке комуникације, као и непримереним и надасве неодговорним етикетирањем.
Одговарајући на Пуповчево писмо написано на четири странице,
у којем лидер Срба у Хрватској говори о низу напада на познате редитеље и писце, глумце, Колинда
Грабар Китаровић каже да несношљивост није почела за време
ове владе, већ за владе Зорана
Милановића, који је поручивао:
„Или ми – или они“.
–
Посебно сматрам потпуно
неприхватљивим
извикавање
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усташког поздрава: „За дом
спремни“, који штети националној
кохезији, држављанском заједништву и интересима Републике Хрватске – каже Колинда Грабар Китаровић, и то је први пут да један
хрватски политичар с деснице јасно каже да је „За дом спремни“
усташки поздрав.

ВУЧИЋ: РЕАКЦИЈА
ПОЈЕДИНАЦА У
ХРВАТСКОЈ НА ПИСМО
ПУПОВЦА МОРА ДА СЕ
МЕЊА
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ ИЗЈАВИО ЈЕ ДАНАС ДА ЈЕ РЕАКЦИЈА ПОЈЕДИНАЦА У ХРВАТСКОЈ
НА ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА СРПСКОГ
НАРОДНОГ ВИЈЕЋА МИЛОРАДА ПУПОВЦА НЕШТО ШТО ТРЕБА ДА СЕ
ПРОМЕНИ

Премијер Србије Александар
Вучић изјавио је данас да је реакција појединаца у Хрватској на писмо председника Српског народног
вијећа Милорада Пуповца нешто
што треба да се промени.
– Разговарао сам с Пуповцем
и забринуло ме је то што сам чуо.
Не тражимо политичке разлоге да
бисмо се свађали или да бисмо
стицали поене, али реакција појединаца у Хрватској на то писмо је
нешто што треба да се промени“ –
рекао је Вучић новинарима.
Он је додао да не би волео да
слична писма добија у Србији.
– Увек сам спреман да све
проблеме решавам разговорима с
представницима Хрватске – казао
је Вучић.o
„Вечерње новости“ ― Београд
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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 УЛАСКА ХРВАТСКЕ У ЕУ, ХДЗ СА ПРОНАЦИСТИМА, КАЖЕ МИЛОРАД ПУПОВАЦ.
Српско народно вијеће
(СНВ) представило је данас у Загребу билтен с подацима о знатном порасту случајева етнички мотивисаног насиља, претњи и говора мржње против српске мањине.
Председник СНВ-а Милорад Пуповац је на представљању
билтена рекао да су главни узроци таквим подацима пораст шовинизма, историјски ревизионизам
те милитаризација јавног простора и свести.
По подацима СНВ-а, прикупљеним у сарадњи с клубом заступника СДСС-а у Сабору, 2014.
године забележена су 82 случаја
ет нич ки мо ти ви са ног на си ља
према Србима, уништавања њихове имовине, претњи и говора

SUZA

мржње, док је лане било 189 таквих случајева.
Сам број већи је и због, како се напомиње, нове методологије прикупљања података, па је
већа пажња посвећена праћењу
медија.
„Разлог таквим подацима је
све очитији шовинизам који се
разбуктава од уласка Хрватске у
Европску унију, супротно европском опредељењу Хрватске“, оценио је Пуповац који је за то оптужио ХДЗ и његово, како је рекао,
напуштање демохришћанске оријентације.
„Усмеравају се према изразито шовинистичком политичком
деловању и политичком савезу с
онима који не само да су шовини-

АКТУЕЛНОСТИ
сти него заступају пронационалсоцијалистичке, у нашим околностима, проусташке ставове“, казао је.
Пуповац је објаснио да цени ХДЗ који је био демохришћански и који је јачао ту страначку
компоненту као претпоставку политичке стабилности у Хрватској,
без које нема демократије у Хрватској нити је може бити.
“Као што је није било без
демохришћанског ХСС-а између
два рата, тако је не може бити ни
данас. И то треба бити јасно и левима и деснима, а мени као социјалисти по оријентацији и Србину у
Хрватској, то је одавно јасно. Али,
нажалост, неким људима у новом
водству ХДЗ-а то није јасно и они
странку изводе изван сфере демохришћанства и дају простора онима који су довели до ситуација
описаних у билтену“, наглашава
Пуповац.
Један од разлога је и историј ски ре ви зи о ни зам ко ји„ожи вљава реторику која под кринком

обрачуна с антикомунизмом заправо обнавља поражене снаге и
идеологије из Другог светског рата и настоји искривити, релативизо ва ти и не ги ра ти исто риј ску
истину служећи се ударцима по
ономе што у Хрватској заправо не
постоји, а то је било која врста
идеје која би била повезана с величањем комунизма уопће, а камоли комунистичких режима“, каже Пуповац.
Трећи разлог види у милитаризацији јавног простора и свести грађана„било на основу историјских, било на основу актуелних
оцена што Хрватској треба“.
„Милитаризација историјског хода Хрватске, милитаризација њеног политичко-националног идентитета. Они који то раде
не разумеју да не раде другачије
од најцрњих комунистичких режима у најцрњем раздобљу југославенског режима, на који се позивају да им је оправдање“, казао је
Пуповац.

Милијан Бркић, тајник ХДЗ тјера Пуповца

ФУНКЦИОНЕР ХДЗ ПОРУЧИО
ПУПОВЦУ ДА ОДЕ ГДЕ НЕЋЕ
БИТИ УГРОЖЕН
ФУНКЦИОНЕР ВЛАДАЈУЋЕ ХРВАТСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИБРКИЋ ИЗЈАВИО ЈЕ ДАНАС ПОВОДОМ УПОЗОРЕЊА ЛИДЕРА СРПСКОГ
НАРОДНОГ ВЕЋА МИЛОРАДА ПУПОВЦА НА ПОРАСТ МРЖЊЕ И НАСИЉА У ХРВАТСКОЈ, ДА МОЖЕ ДА ОДЕ ТАМО ГДЕ НЕЋЕ БИТИ УГРОЖЕН.
ЉАН

Високи функционер владајуће Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) Миљан Бркић изјавио је данас поводом упозорења лидера Српског народног вијећа (СНВ) Милорада Пуповца
на пораст мржње и насиља у Хрватској, да Пуповац може да оде
тамо где неће бити угрожен.
„Мислим да не треба контаминирати хрватску јавност и грађане 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 кандидат за новог министра бранитеља.
Он је у изјави новинарима
додао да„има пуно пријатеља
Срба који воле домовину Хрватску тако да не зна о чему Пуповац прича“.
„Личне фрустрације сваког од нас, ако се у одређеном
тренутку некаква корист коју смо
имали до сада можда смањи и
среже, па се то праведније подели, то је његово право, али с
тиме не треба контаминирати
јавност“, навео је Бркић.

SUZA

Билтен „Говор мржње и насиље према Србима у 2015.“ подељен је у пет целина и побројава
елементе говора мржње или ширења етничке нетрпељивости у
јавном простору, изјавама и поступцима јавних особа, вербалне
пријетње и физичко насиље,
оштећење и уништавање имовине, објеката и гробља те отпор
употреби ћирилићног писма, а биће, како је најављено, представљен премијеру Тихомиру Орешковићу те у Европском парламенту.
Хрватска више није функционална правна држава
Пуповац је рекао и да Хрватска данас више не може рећи
да је функционална правна држава те да Хрватска никада не би била део „европске куће“ да је садашња ситуација у друштву постојала у годинама које су претходиле
уласку у ЕУ.o
http://www.svevesti.com

На његову изјаву реаговао је и председник СНВ-а и посланик српске националне мањине у Сабору Милорад Пуповац.
Он је у саопштењу за јавност 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 моја земља, као и земља оних које
представљам. У њој смо се борили и борићемо се против оваквог говора, какву год он силу
представљао“, нагласио је Пуповац.
Он је данас на представљају Билтена упозорио на пораст случајева мржње и насиља, не само према мањинама,
али и да их институције толеришу, јер је то тесно повезано с
деловањем појединих политичких групација.o
„Вечерње новости“ ― Београд
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ИНИЦИЈАТИВА

ЗА СВАКУ ПАЖЊУ И ПОХВАЛУ

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Комисији за споменике и називе улица и тргова
Предмет: Иницијатива Асоцијације избјегличких
и других удружења Срба из Хрватске да се поводом 75. годишњице од страдања Срба у Глинској
цркви земни остаци јединог преживјелог Љубана
Једнака пренесу из породичне гробнице на Бежанији и сахране у Алеју заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Љубан Једнак је једини преживјели свједок по злу
чувеног и јединственог злочина, који су починиле
усташе 29. и 30. јула и 4. и 5. августа 1941. у православној Цркви Рођења Пресвете Богородице у Глини,
у тадашњој Независној Држави Хрватској. Послије
циничног „покрста“ који је претворен у масовни злочин, црква је непун мјесец послије тога порушена.
Љубан Једнак је свједочио у поратном судском
процесу на суђењу министру унутрашњих послова
Независне Државе Хрватске Андрији Артуковићу.
Једнак је доживио судбину својих Крајишника,
прогнан је у „Олуји“ 1995. године, а 1997. године умро
у Београду, далеко од свог родног краја.
На мјесту гдје се злочин догодио, материјални
остаци су уклоњени и ту је 1969. године изграђен
Спомен-дом с изложеном музејском и архивском грађом о срушеној цркви и почињеним злочинима у њој,
као и у глинском крају. На Илиндан 1995. године задушну службу Божју служио је Његова светост Патријарх српски господин Павле. Тек постављено обиљежје с именима идентификованих жртава било је
доступно јавности само неколико дана. Наишла је хрватска војска и у злочиначкој акцији „Олуја“ порушила
Спомен-обиљежје жртвама геноцида. Спомен-обиљежје на мјесту нестале цркве демолирано је, а затим уклоњено, а Спомен-дом преименован у Хрватски дом. Тако су нестале и плоче с поименичним пописом 1.564 пострадале жртве у прољеће и љето
1941. године из Глине и њеног ширег подручја. На
спомен-плочама била су наведена и имена страдалих Срба Глињана из мјесеца маја 1941. године.
Поводом обиљежавања 70. годишњице трагедије
2011. године Срби с подручја Глине, поједине невладине организације и дио јавности затражиле су од институција власти Републике Хрватске да се Спомендому врати ранији назив и да се поново постави спомен-плоча, што се, нажалост, није догодило.

Љубан Једнак
Горње Селиште
код Глине 2. септембар 1916. – Београд
5. мај 1997.
Једини преживели сведок покоља у
православној цркви
у Глини.
Одмах након смрти Љубана Једнака, избјегличка
удружења Срба из Хрватске властима у Београду
предала су иницијативу да се његови посмртни
остаци сахране у Алеју заслужних грађана зато што
је био једини преживјели свједок који је својим свједочењем дао немјерљив допринос сазнању праве
истине о свему што се у поменуто време десило у
православној цркви у Глини.
Како градска управа у то вријеме није показала
спремност да то учини, сада смо у прилици да се изнова обратимо садашњим властима с молбом да се
исправи ова неправда. Ово не тражимо само ради
Љубана Једнака који то заслужује него да бисмо још
једном упознали домаћу и свјетску јавност с погубном идеологијом која је произвела овај злочин и чији су рецидиви оживљени у данашњој Републици
Хрватској.
Општинско вијеће Глине је током 2015. године
донијело срамну одлуку по којој више неће бити дозвољено одавање поште жртвама тог злочина на
мјесту злочина, што је изазвало незадовољство међу преосталим Србима и онима који су протјерани у
„Олуји“ у августу 1995, заједно с јединим преживјелим тог злочина Љубаном Једнаком. Иако је у Хрватској учињено много масовних злочина, ниједно
мјесто злочина, као у Глини, није обиљежено с толико цинизма који вријеђа жртве, њихове породице,
сународнике и читаву јавност.
Очекујемо да ће Управа града Београда прихватити наш предлог и тако почетком августа обиљежити 75. годишњицу тог страдања у исто вријеме када
обиљежавамо и тужну годишњицу прогона Србе из
Хрватске у акцији „Олуја“.
Предсједник Асоцијације
Милојко Будимир

О Б ЈА ВЉУ ЈЕ МО ОВУ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУ С НА МЈЕ РОМ ДА СЕ Б Е О ГРАД И СВИ МИ ОДУ ЖИ МО Љ У БА НУ
Ј ЕД НА КУ . С ИМ БО ЛИЧ КИ ЋЕ СЕ ПРЕ НОС ЊЕ ГО ВИХ ПО СМРТ НИХ ОСТА ТА КА ПО КЛО ПИ ТИ С ПОД СЈЕ ЋА ЊЕМ
НА 70 ГО ДИ НА СТРА ДА ЊА С Р БА У Н Е ЗА ВИ СНОЈ Д Р ЖА ВИ Х Р ВАТ СКОЈ 1941. ГО ДИ НЕ , АЛИ И ДВА ДЕ СЕТ
ПЕ ТОМ ГО ДИ ШЊИ ЦОМ ПР ВИХ СРП СКИХ СТРА ДА ЊА У К РА ЈИ НИ 1991. ГО ДИ НЕ . Д А СИМ БО ЛИ КА Ј ЕД НА КО ВИХ И НА ШИХ СТРА ДА ЊА БУ ДЕ ЈОШ ВЕ ЋА , СЛУ ЧАЈ ЈЕ ХТИО ДА У ИСТОМ БРО ЈУ „С У ЗЕ “ ОБ ЈА ВЉУ ЈЕ МО
ТЕКСТ О ЕКС ХУ МА ЦИЈИ ПОД ИН ДИ КА ТИВ НИМ НА СЛО ВОМ „С А ХРА ЊЕ НИ ПРО ПИ СНО , СТРА ДА ЛИ КА КО ...“.
Е КС ХУ МА ЦИ ЈА СЕ ОД НО СИ НА ПО ГИ НУ ЛЕ ЦИ ВИ ЛЕ И ВОЈ НИ КЕ У Г ОР ЊЕМ С Е ЛИ ШТУ КОД Г ЛИ НЕ , РОД НОМ
МЈЕ СТУ МУ ЧЕ НИ КА Љ У БА НА Ј ЕД НА КА . o
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СПИСАК УБИЈЕНИХ КРАЈИШНИКА
У АГРЕСИЈАМА ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ НА
ЗАШТИЋЕНЕ ЗОНЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА –
(У МИЉЕВЦИМА, МАСЛЕНИЦИ, РАВНИМ КОТАРИМА НА ВЕЛЕБИТСКОМ АЛАНУ И У МЕДАЧКОМ 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 дана требало да почне у Шибенику. Због тог фестивала, хрватска страна је од српске стране затражила
суздржавање од провокација, што је српска страна
прихватила.
Тај „споразум“ послужио је само као варка хрватским снагама да поменутог дана у рано јутро изненаде и затекну неспремну Територијалну одбрану. 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 побијен, други интерниран на острвце у Шибенском архипелагу. По завршетку војничке акције, хрватски војници започели су крвави пир. Умјесто да тијела погинулих врате породицама, принудили су српске заробљенике под претњом смрћу да их бацају у крашке јаме у Промини.
По свједочењу једног преживјелог српског заробљеника, на тијела у јаму бацани су пси и мачке
да доврше масакр. На крају је јама затрпана смећем да би се сакрили трагови злочина. Потом је
многим заробљеницима суђено на лицу мјеста: вјешањем о војнички појас или метком у потиљак. О
свему томе постоји видео снимак. Тај снимљени материјал 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 методама. Међутим, то рјешење је привремено већ 24 године јер хрватска комисија за нестале све ово вријеме одбија да изврши ексхумацију. Дванаест породица и данас живи у неизвјесности и болу јер је прикраћено за достојну сахрану земних остатака својих
најмилијих у породичну гробницу под именом и презименом.

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“ изведена је 22. јануара 1993. године у Равним Котарима и на Велебиту, подручју које је било у саставу тадашње Републике Српске Крајине и под заштитом
Уједињених нација.
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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. Највише су страдала три српска села: Ислам Грчки, Кашић и Смоковић и етнички мјешовита села: Муровица, Црно, Земуник Горњи, Пољица и Ислам Латински.
Хрватске оружане снаге опљачкале су, опустошиле 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 књижевник Владан Десница.
Потомци настрадалих и преживјеле породице
прогнане са својих огњишта данас су расуте по цијелом 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 Готовине, 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 поступак за злочин који се догодио првог дана агресије на
превоју Мали Алан, када су припадници хрватске специјалне полиције у непосредној близини осматрачнице 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 ГОРЊИ
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
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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 ГРЧКИ
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, ЈАГОДЊА 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 ГОРЊЕ
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, МИТРОВИЦА
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САВИЋ, Милана, ДРАГАН, 1957, ШАБАЦ
САМАРЏИЈА, (_______), МИЛОШ, 1970, ВРГИНМОСТ
СЕДЛАН, Јован, РАДОМИР, 1960, ГРАЧАЦ
СИМАН, Остоје, МИРОСЛАВ, (_____), БАЊА ЛУКА
СИМИЋ, (_______), ЉУБИША, 1953, ОРАХОВАЦ СИМИЋ, Драгољуба, СЛАВОЉУБ, 1948, СМЕДЕРЕВО
СИНОБАД, Милана, ДРАШКО, 1950, КНИН
СКАДАРКО, (_______), ЂОРЂЕ, 1964, ПЕТРИЊА
СКОРИЋ, Бранка, МЛАДЕН, 1957, БЕНКОВАЦ
СЉЕПЧЕВИЋ, (_____), МИЛОРАД, 1971, ПРИЈЕДОР
СОВИЉ, Љубомира, МИЛЕ, 1969, КУЛА АТЛАГИЋ
СТАНИСАВЉЕВИЋ, Милан, БОШКО, 1952, ДОШИЋИ
СТАНОЈЕВИЋ, Милана, БРАНКО, 1968, БЕОГРАД
СТЕГЊАЈИЋ, (_______), АЛЕКСАНДАР, 1965, БЕНКОВАЧКО С.
СТЕГЊАЈИЋ, Николе, МИХАЈЛО, 1947, БЕНКОВАЧКО С
СТОЈАНОВИЋ, Александра, МИЛАН, 1950, ВРБЧИНЕ
СТОЈКОВИЋ, Марта, ДРАГАН, (_____), (_____)
СУБАШИЋ, Војина, НЕДЈЕЉКО, 1970, ЗАГРАД
СУБОТИЋ, Андрије, ДЕЈАН, 1962, ЗЕМУНИК ГОРЊИ
СУБОТИЋ, Зивка, ДРАГАН, 1963, ИСЛАМ ГРЧКИ
СУЗИЋ, Антоније, МИРОСЛАВ, 1957, ВЕЛИКА ПЕТРОВИЦА
ТАДИЋ, Милована, ПЕТАР, 1967, НОВИ САД
ТЕПША, (_______), ДУШАН, 1962, МИРАЊЕ
ТИШМА, Стевана, ЖИВКО, 1956, ИВОШЕВЦИ
ТОМАШЕВИЋ, Милана, ДУШАН, 1945, МОРПОЛАЧА
ТОМИЋ, Милана, ЛУКА, 1934, ДВОРОВИ
ТРИФКОВИЋ, Неђо, ДРАГАН, 1974, ГРАЧАЦ
ТРКУЉА, Милан, ЂУРО, 1955, ИСЛАМ ГРЧКИ
ТУРО, (_______), ОТО, 1973, НОВИ САД
ЋИРКОВИЋ, Данила, ГОРАН, (_____), НОВА ЦРЊА
ЋОСИЦХ, Љубе, РАДЕ, 1969, СВИЛАЈНАЦ
УЗЕЛАЦ, Николе, ПРЕДРАГ, 1973, ЛИШАНЕ Т.
УЗЕЛАЦ, П.Ђуре, РАДЕ, 1958, КОЖЛОВАЦ
ХАРАМБАШИЋ, (_______), МИЛАН, (_____), (_____)
ЦВЈЕТАНОВИЋ, П.Душана, ДРАШКО, 1950, ИСЛАМ
ЛАТИНСКИ
ЦУПАЋ, Вељка, ДРАГОСЛАВ, 1955, КОРЛАТ
ЦУПАЋ, Драгојила, ВЕЉКО, 1966, КОРЛАТ
ЦУПАЋ, Ђуре, МИЛОШ, 1958, РАШТЕВИЋ
ЦУПАЋ, Јандрије, БОРИСЛАВ, 1945, РАШТЕВИЋ
ЦУПАЋ, Николе, СТЕВАН, 1962, КОРЛАТ
ЧЕПРЊА, (_______), ЖИВКО, 1969, РИЂИЦА
ЧОНИЋ, (_______), СРЂАН, (_____), ГУШТЕРИЦА
(ПРИШТИНА)

ЧУБРИЛО, Богдана, ЈАНКО, 1964, РАДУЧ
ЧУПИЋ, П.Тодора, ЂУРО, 1944, ЈАГОДЊА Д.
ШАПОЊА, Миле, ЖЕЉКО, 1961, СМИЛЧИЋ
ШВОЊА, Тоде, СТАНКО, 1965, ВУЧЈАК
ШКОРИЋ, Николе, РАДЕ, 1950, БИЉАНЕ ДОЊЕ
ШПАНОВИЋ, (_______), ТИХОМИР, 1973, ВЕЛИКИ
ГРАДАЦ
ШТРБАЦ, Илије, БОЖО, 1964, РАШТЕВИЋ

МЕДАЧКИ ЏЕП – ЛИКА
Операција „Медачки џеп“ је трећи напад снага
Републике Хрватске на снаге Републике Српске Крајине откада је подручје РСК стављено под заштиту
Унпрофора. Операција је изведена 9. септембра
1993. године. Напад на Дивосело био је дуго припреман и водио се под шифром „Спаљена земља“. У акцију се укључио и хрватски генерал Јанко Бобетко,
који је са заповједником бригаде Вукови Мирком Норцем 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 официр Хрватске војске, у операцији је учествовао и Агим
Чеку, који је касније постао премијер самопроглашене Републике Косово.
У тој акцији убијено је 88 особа, међу њима
највише стараца и жена. У овој агресији Хрватске војске на српску територију није било рањених. Села Дивосело, 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 осудили 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 ДИВОСЕЛО
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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ДОКУМЕНТА
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
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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, ДИВОСЕЛО
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
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ЗЛОЧИНИ
Саво Штрбац:

КАД СУ КОСИЛИ У БИЛОГОРИ
У „Вечерњим новостима“ – рубрика „Ставови, Полемике, Писма“ често се оглашава директор
Документационо-информативног
центра „Веритас“ Саво Штрбац,
који читалаштво подсјећа на хрватске злочине над Србима. Једно
од таквих подсјећања је и хрватски злочин над Србима у Билогори, планинском подручју на сјеверозападу Хрватске у троуглу између Бјеловара, Дарувара и Вировитице. Повод Савиног јављања била је активност Удружења „Завичај“ које се сваке године у октобру
моли на парастосу за убијене и нестале Србе на том подручју. Удружење располаже и с пописом и
описом страдања свих жртава.
– На том попису налази се 66
особа, већином српске националности и оних које су биле у родбинским везама са српским породицама. Међу жртвама је 41 цивил, од којих је 17 убијено пре акције „Откос-10“ током кампање застрашивања и злостављања, те
23 припадника ТО, док су двојица
Срба, који су остали у хрватској
војсци и полицији, ликвидирана од
„сабораца“. Међу жртвама се налази 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 Бјеловарско-билогорске и Вировитичко-подравске жупаније од 31. октобра
до 4. новембра 1991. године, којом
је ослобођен окупирани део Билогоре, око 300 квадратних километара. Хрватске снаге, састављене
од војске и полиције, имале су
укупно 2.647 бранитеља, док су
српске, састављене од припадника Југословенске народне армије
и Територијалне одбране, бројале
1.750 бораца, међу којима су превладавали „побуњени становници“ локалних села.
Према српским изворима, поменута хрватска операција започела је последњег дана октобра те
1991. нападом на Тероторијалну

одбрану Грубишно Поље, а имала
је за циљ ликвидацију или протеривање Срба из источне Билогоре. Народ источне Билогоре, оценивши да малобројне српске снаге, њих око 400, неће моћи дуго издржати притисак више од шест пута бројнијих хрватских формација
ојачаних тенковима и далекометном артиљеријом, а поучен историјским искуством из Другог светског рата када су га усташе одводиле и убијале у логорима Јадовно и Јасеновац, кренуо је у егзодус
спасавајући голе животе.
Тог и наредног дана, комплетно становништво из 23 села и један број житеља из још 15 њих,
напустило је то подручје и у избегличкој колони, у којој се нашло
око 4.000 људи и преко 600 различитих возила, прешло у Босну, у
којој се још није ратовало. Међу
њима је било и око 250 припадника других националности: Хрвата,
Чеха, Мађара и Рома, део њих у
браку с особом српске националности.
После повлачења Срба из источне Билогоре, уследила су убиства преосталих становника,
пљачка, паљење и минирање кућа, укључујући и села у којима раније није ни било отпора.
На поменутом списку жртава
налазе се Мићо Васиљевић и Владимир Кучера из Грубишина Поља
и Петар Слијепчевић (1926) из села
Растовац, које је у септембру и октобру 1991. побио Вељко Марић,
припадник ЗНГ из Грубишног Поља. 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 Данице Вудраг (1920) из Велике Дапчевице, за коју се каже да је имала
једну од најтрагичнијих билогорских судбина. С мужем Стевом изродила 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-
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рођајем, успева побећи усташама,
али је убрзо сустижу и она пред
њима рађа близанце, два дечачића, које усташе одмах по порођају
пред њеним очима убијају. С кћеркама Милком и Јованком преживела 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 дворишту Филипа Глежнића.
На том списку жртава налази
се и Милан Раделић (1923) из Великог Грђевца, који је убијен 24/25.
априла 1997. на Велики петак трима хицима у главу из калашњикова. Наводи се да га је убио локални Хрват Јосип Маријан, уз помоћ
Златка Грдинића из Павловца.
Милан је осма жртва усташа у два
рата из те породице и био је последњи Раделић у том месту.
По завршетку акције „Откос-10“, у усташкој традицији из 1941,
настављени су рушење и девастација православних храмова тако
да су до темеља изгореле дрвене
цркве билогорског стила, јединствени споменици културе нулте
категорије под заштитом Унеска:
Храм Светог Димитрија у Растовцу, саграђен пре 1700, и Црква Успеније Пресвете Богородице у Доњој Рашеници из 1709. године.
До Другог светског рата на подручју источне Билогоре живело је
18.000 житеља српске националности, а после усташких злочина у
другом светском рату и оних почињених у Рату у Хрватској, 2005, по
подацима Митрополије загребачкољубљанске, преостало их је 1.170,
углавном старијих особа, док је попис становнштва у априлу 2011.
дочекало мање од 1.000 њих.o
„Вечерње новости“ ― Београд
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Стравичан злочин који Хрватска жели да заборави

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 Божо Петров
Александра је 7. децембра
1991. брутално убијена заједно са
својим оцем Михајлом и мајком
Маријом током једне од акција јединице хрватског МУП-а, познате
под именом „Јесење кише“, која је
деловала под окриљем Томислава Мерчепа.
У бизарном низу догађаја везаних за истрагу тог троструког убиства, четворица извршилаца: Синиша Римац, Муниб Суљић, Небојша
Ходак и Игор Микола непосредно
након злочина признали су кривицу.
Полицајцима су показали и јаму на
Сљемену, врху изнад Загреба, где
су закопали породицу Зец.
Ко је Игор Микола?
Ипак, признање није прихваћено због процедуралне грешке јер
је потписано без адвоката. Ових
дана хрватску јавност узбуркало је
писмо Игора Миколе које је из затвора послао полицији и правосуђу. У писму које је објавио хрватски „Јутарњи лист“ најавио је да ће
открити пуну истину о овом злочину истичући да је за то дошло време јер је, како је рекао, победила
његова политичка опција.
– Сада, под новим околностима, победом моје политичке опције (...) ја морам изнети истину – написао је Микола у писму.
Подсетимо, у Хрватској је прошлог месеца, након подршке Моста независних листа Боже Петрова, формирана влада Хрватске
демократске заједнице.
Микола, који је према сопственом признању један од четворице
егзекутора породице Зец, прошле
године је на властити захтев из
Перуа изручен Хрватској. У бекству је био од 2005. када је осуђен
на пет година затвора због умешаности у убиства Срба у Пакрачкој
Пољани 1991. Преокрет се догодио 2014, када се, након што је у
Перуу развио посао трговине кокаином, замерио се с локалним бан-
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дама, па се у страху за сопствени
живот предао тамошњој полицији
и затражио изручење Хрватској.
Бранио Мерчепа
У Перуу је, како преносе хрватски медији, сарађивао с Гораном
Ставрићем Кљукијем, припадником Арканових паравојних формација и управо га је страх после ликвидација Кљукија вратила у Хрватску.
Игор Микола се појавио на суду у среду као сведок на суђењу
Мерчепу, коме се суди за неспречавање убијања српских цивила
током 1991. године. Уместо сведочења, рекао је да се не сећа шта је
говорио у писму и да неће ништа
рећи због страха за властиту безбедност јер су његово писмо објавили медији.
Шифра „Атлантис“
Хашки трибунал је 2006. проследио хрватском тужилаштву Досије „Мерчеп“ обима 14.000 страница под шифром „Атлантис“, где
су документовани сви докази о
свирепим убиствима иза којих стоје Мерчеп и његова јединица. Мерчеп бива ухапшен на захтев Жупанијског државног тужилаштва Хрватске тек 2010. Мерчеп је за исти
злочин поново оптужен у јуну
2011. јер је било процедуралних
грешака у ранијем суђењу, па се
тако и данас води поступак пред
судом у Загребу за убиство најмање 52 српска цивила 1991.
„Јесење кише“
Осумњичени за убиство породице Зец ухапшени су дан после
свирепог злочина. Јединица МУП-а
Хрватске „Јесење кише“ била је
под командом Томислава Мерчепа, који је тада био саветник Ивана Векића, министра унутрашњих
послова Хрватске. Римац је осуђен 2005. на осам година затвора
за обично убиство НН лица у Па-
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крачкој Пољани. Муниб Суљић је
осуђен 2005. на 12 година затвора
за убиство НН лица у Пакрачкој
Пољани. Умро је 2006. године.
ДЕВОЈЧИЦУ СТРЕЉАЛИ И
БАЦИЛИ У ЈАМУ
У ноћи 7. децембра 1991. године, припадници „Јесењих киша“
провалили су у стан српске породице Зец, у Пољаничкој улици у Загребу. Михајла Зеца убили су када
је покушао да побегне, деца Александра (12), Душан (10) и Гордана
(7) те ноћи су спавали. Александра
је устала јер је чула буку, због чега
су је као сведокињу убиства заробили и одвели с мајком Маријом.
Марију и Александру одвезли су на
Сљеме изнад Загреба. Везали су
им руке и ставили им повез на уста.
Потом су их одвезли до сметлишта
крај планинског дома. Ископали су
јаму. Суљић је убио Марију хицем у
главу, а Микола је потврдио смрт
испаливши рафал у њено тело. Суљић је затим девојчицу узео у наручје и однео до јаме, гдје ју је убио
с више хитаца. Чули су ропац, па су
сасули још један дуги рафал у два
тела.
Михајло Зец био је Србин рођен у селу Драготиња крај Приједора. Претње породици од хрватских шовиниста почеле су још пре
распада СФРЈ 1990. године, када
је одбио да стави шаховницу у
своју месару и тиме навукао бес
локалних чланова ХДЗ-а који су
врло брзо почели да га уцењују и
да му траже новац.o
„Блиц“ ― Београд
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ОБРТ У СТРАЗБУРУ
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
Послије првог позитивног исхода судског случаја пред Европским судом за људска права
(ECHR), који је покренула Ана Јелић 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. Ријеч је о случају још једног сисачког
убојства, овај пут Владе Божића.
Ова пресуда још је важнија јер
је коначна, пошто се хрватска влада као заступник државе жалила
на пресуду у истом предмету коју
је Европски суд већ донио прошлог љета. Тада је утврђено да је
Република Хрватска повриједила
право на живот тројици чланова
Божићеве породице јер није у потпуности истражила све околности
убојства њиховог блиског сродника Владе Божића које се догодило
у околици Сиска августа 1991. Четвртог августа 1991. особе у одорама Хрватске војске зауставиле
су аутобус којим је управљао Владо Божић и претукле га, па је након задобивених озљеда сљедећег дана преминуо у сисачкој болници. Тек у октобру 2002. сисачка
полиција је започела истрагу јавности добро познатих убојстава и
нестанака српских цивила у Сиску
и његовим предграђима током
1991. и 1992. Полиција је саслушала и припаднике јединица Хрватске војске који су у то вријеме
били стационирани на мјесту на
којем је заустављен аутобус. Прије подношења тужбе, обитељ Владе Божића поднијела је 2004. захтјев за мирно рјешење спора, који је Државно одвјетништво окарактеризирало неоснованим.
Након губитка на домаћим судовима, крајем 2011. обитељ Божић прослиједила је предмет
Европском суду за људска права.
Иако је Европски суд „признао напоре Државног одвјетништва у истрази и кажњавању починитеља
ратних злочина на ширем подручју Сиска“, ECHR је утврдио да ис-

Нема кривих за убиство
шест српских цивила из 1995.
године. Злочин почињен у селу
Грубори код Книна

тражна тијела нису учинила све да
пронађу непосредне починитеље,
тим више што из предмета произлази да су одређене особе имале
сазнања о идентитету непосредних починитеља. Европски суд је
устврдио да је истрага морала бити темељита, независна и да ју је
требало провести брзо и учинковито. Извидне радње подузела је
сисачка полиција, чији је некадашњи челник Владимир Миланковић касније осуђен баш због казненог дјела ратног злочина који је
та иста полиција истраживала.
Европски суд зато сматра да се
ради о сукобу интереса због којег
се истрага непосредних починитеља не може сматрати неовисном.
Досадашње пресуде Европског
суда у сисачким случајевима „Јелић“ и „Божић“ извјесни су исправак неправде и штете коју је, осим
хрватског правосуђа, српским жртвама наносио и сам суд у Страсбоургу. Пред њим су такви захтјеви били одбијани и проглашавани
неприхватљивима, чиме су директно потврђиване одлуке домаћег правосуђа, премда су њима
кршена људска права. Питање је
хоће ли нова судска пракса из
Страсбоурга у корист жртава
имати утјецаја на понашање домаћих државних одвјетништава и
судова. Случај убојства Владе Божића упућује на понављање поступка за накнаду нематеријалне
штете.o
„Новости“ ― Загреб
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ОПТУЖЕНИ СПЕЦИЈАЛЦИ
НА СЛОБОДИ
У поновљеном суђењу двојица
хрватских специјалаца Франо Дрљо и Божо Крајина ослобођени су
оптужби за злочине над српским
становништвом у селу Плавну, засеoку Грубори код Книна, после
акције „Олуја“.
Оптужница је подигнута крајем
2010. и терети бивше специјалце
да су 25. августа 1995. убили шесторо старијих српских цивила, у
време када је група специјалаца
осигуравала пут „Воза слободе“
којим је након „Олује“ у Сплит
ишао хрватски државни врх коме
је на челу био тадашњи председник Фрањо Туђман.
Суд је проценио да нема доказа да су њих двојица учествовалa
у убијању српских цивила, а судије нису прихватиле ни оптужбу да
је требало да спрече масакр.
У првом поступку они су због
недостатка доказа били ослобођени оптужбе.
Прво суђење је трајало више
од две и по године, а током поступка је испитано око 70 сведока,
међу којима и генерали Младен
Маркач и Иван Чермак, који су у
Хагу ослобођени кривице за ратни
злочин током и после „Олује“ .
Због злочина у Груборима судило се и Игору Бенети, али он је
у међувремену пронађен обешен,
у селу Отрићу у Лици па се сумњало и да је био убијен.o
„Вечерње новости“ ― Београд
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ХРВАТСКА И БиХ – ГРОБЉЕ МЛАДИХ ВОЈНИКА
У

РЕДОВИМА

КА, РОЂЕНИХ

1970.

ЈНА

609 МЛАДИХ ВОЈНИ1990/ 1991. ГОДИНЕ ПО-

БИЛО ЈЕ НАЈМАЊЕ

И КАСНИЈЕ, КОЈИ СУ

ЗВАНИ ДА СЛУЖЕ РЕДОВНИ ВОЈНИ РОК

Документа – Центар за суочавање с прошлошћу и Фонд
за хуманитарно право Београд
(ФХП) у сурадњи с регионалним
партнерским организацијама,
Фондом за хуманитарно право
Косово и Удружењем Транзицијска правда, одговорност и сјећање из Сарајева, организирали
су у сриједу, 16. просинца 2015.,
јавно представљање резултата
документирања људских губитака Хрватске, Србије, Црне Горе,
Словеније и Косова те мапирање логора и других заточеничких објеката у БиХ.
Центар за суочавање с прошлошћу „Документа“ представио је надопуњене податке о
страдалим хрватским држављанима 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 жртава је хрватског подријетла, а
43, 8% посто српског. Од готово
петнаест и пол тисућа евидентираних жртава рата у Хрватској
од 1991. до 1995., потврђено је
њих 7.800. Документа је изнијела и допуњене податке о страдањима у западној Славонији.
Водитељица Документе –
Центра за суочавање с прошлошћу 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 процеса изградње повјерења.
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„Кад се погледају разне процјене знаственика и стручњака о
свим страдалим хрватским држављанима, 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.

Н АЈ ВИ ШЕ С Р БА

И

Ц Р НО -

ГО РА ЦА ПО ГИ НУ ЛО ИЛИ
НЕ СТА ЛО У

Х Р ВАТ СКОЈ

Истраживање о људским губицима 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 нестало 1.833 припадника ЈНА/ВЈ
и МУП-а Србије, 102 цивила и
152 особа, о чијем статусу још
увијек нису прикупљени поуздани подаци држављана Србије и
Црне Горе.
Највише је погинуло/нестало
на територију Републике Хрватске, 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 истраживање Фонда за хуманитарно право.
У редовима ЈНА било је најмање 609 младих војника, рођених 1970. и касније, који су 1990/
1991. године позвани да служе
редовни војни рок, и то 440 држављана Србије и Црне Горе,
80 држављана Хрватске, 53 држављанина БиХ, 21 држављанин Македоније, шест држављана Словеније, а за деветорицу
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младих војника још није утврђено које су држављанство имали
у тренутку погибије.
Према подацима Фонда за
хуманитарно право, млади војници су без претходног обавјештења углавном слани на ратишта 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 који су из Србије и Црне Горе
ишли, како су говорили, да бране српске територије, данас врло тешко доћи до прецизних података о особама које су у својству припадника ‘Белих орлова’
и Српског четничког покрета долазили на подручја Хрватске и
касније БиХ.
Према статистичким подацима у вези с убијенима и несталима тијеком и послије рата на
Косову, које је представио Беким 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 документирања логора и других заточеничких објеката у БиХ, рекла је
да су документирали 250 разних
логора и мјеста заточења.
Према евиденцијама удружења логораша, тијеком ратних
сукоба било је око 1.350 мјеста
заточења, али нажалост не постоји јединствени регистар нити
озбиљније истраживање те тематике, рекла је Каруп Друшко.
Кориштени дијелови извјештаја ХРТ, ХИНА.o
Документа – Центар за суочавање с прошлошћу

ЗЛОЧИНИ
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 савјетника у одјелу за ратне злочине ДОРХ-а. Задржао је, дакле, и треће десетљеће контролу над Лором
Како коментирате хапшење
Томислава Дуића, осуђеног за
ратне злочине у сплитској Лори, након 15 година бијега?
Чини се да је Дуићев бијег од
закона највише користио ДОРХ-у,
као покриће за диверзију предмета „Лора“. Главном државном одвјетнику било је толико стало да
се „Лора“ не води да је годинама
игнорирао обавезујући став Врховног суда, према којему бијег
неколицине злочинаца није достатан разлог за прекид суђења. Почетком деведесетих, као надлежни војни тужилац, Младен Бајић
је знао за злочине у Лори, и судећи по документима – за које је рекао да су кривотворине – био у
њих умијешан. Уосталом, знао је
за убојства јер је учествовао у најмање једној истрази смрти логораша, о чему свједочи документ који
су потписали његови сурадници.
Касније је као главни државни одвјетник разломио случај „Лора“ у
низ међусобно одвојених „истрага“, што је успорило и потом сасвим онемогућило како истражне
радње тако и суђења злочинцима
из Сплита. А кад је морао отићи с
мјеста главног државног одвјетника, случајно или не, ето га на
функцији главног савјетника у
одијелу за ратне злочине ДОРХ-а.
Задржао је, дакле, и треће десетљеће 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 наставља: „Ту сам (видио) три војника, резервиста, Црногорца (…) На
њима је била СМБ униформа (…)
Крв лије из њи као да вола закољете. (…) 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 логораш присјећа се како је Дуић пуцао у њ, зарезивао трећему длан
разбијеном боцом, док један свједочи како му је руку у гуменој рукавици завлачио у тјелесне отворе,
уз тврдње да тамо тражи Слободана Милошевића. Све грозније
од тога оставимо да испричају саме жртве. Оне желе свједочити на
хрватском суду и управо бројност
тих који би свједочили оно је што
случај „Лора“ разликује од случајева других логора код нас.
У судском процесу „Лора 1“
осуђен је на осам година због
мучења заробљеника, а оптужен је и у процесу „Лора 2“.
Иако је предњачио у звјерствима, значај његова хапшења за суђење у предмету „Лора“ прецијењено је. За истрагу, затим суђење
и утврђивање истине о злочинима
Дуићево присуство у судници није
имало зашто бити conditio sine qua
non. Хапшењем, међутим, отпада
један од ДОРХ-ових омиљених изговора за опструкцију случаја. Ако
им је Томислав Дуић био увјет за
„Лору 2“, зашто онда нису водили
поступак против његове тадашње
супруге, злогласне војне полицајке? Годинама постоји кривична
пријава против ње, 24 свједока желе свједочити о њезином садизму,
али у шест година ДОРХ није ни
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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 недоступност Томе Дуића била некима тек
добродошао изговор.
Што све обухваћа казнени
процес „Лора 2“?
Оптужница се односи на мучење четрдесетак углавном војних
заробљеника, које је ХВ заробио у
Босни, те убојство тројице од њих.
Иако оптужница не спомиње неке
од најстрашнијих почињених злочина, слиједећи њен дио доста добро одговара на Ваше питање:
„…премлаћивали ударајући их ногама, шакама, гуменим и бејзбол
палицама, па међу њима и оне који су већ доведени озлијеђени, а
неке озлиједили из ватреног оружја, те их прикључивали преко штипалица које су им стављали на
ушне шкољке и сполни орган на
тзв. пољски телефон пуштајући јаке ударе индуциране струје, гурали им пиштољ у уста пријетећи им
да ће их убити, одводили на лажна
стријељања, шмрковима их полијевали водом под великим притиском циљајући управо у она већ
повријеђена мјеста на тијелу, присиљавали их на блудне радње, да
једни туку друге, да улазе у пасје
кућице и лају као пси, те да клечећи устима купе отпатке по дворишту, задавши им на описане начине више, па и тешких тјелесних
озљеда у виду вишеструких пријелома костију, простријелних рана,
раздеротина, крвних подљева по
глави и цијелом тијелу, те значајне промјене психичког здравља.
Од задобивених озљеда преминули су Душан Јелић, Бојан Весовић,
Владе Савић.“
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Како тече тај процес?
Почетак суђења још нисмо дочекали. Оптужница
је подигнута почетком 2009, у септембру исте године постала је правомоћна, али се тужилаштво годинама противило суђењу у одсутности. Након што је
Врховни суд 2012. заузео став да рад на „Лори“ треба наставити успркос бијегу појединих оптуженика,
требале су протећи године прије неголи је тужилаштво пристало на наставак. Припремно рочиште заказано је за средину 2014. године, али је најприје
одгођено због болести адвоката једног од оптужених, да би потом умјесто заказаног рочишта услиједила нова одгода, овај пут зато што су чак два адвоката отказала пуномоћ другом оптуженику. Када се
годину дана након тога учинило да би се суђење могло наставити, један од оптужених је затражио изузеће суда, суца, предсједника суда и слично, па је
суд и по трећи пут одгодио расправу и то на „неодређено вријеме“. Ово је само дио маневара оптуженика, којима они – занимљива је та подударност интереса – 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 нерад. 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 почињени током неколико мјесеци 1992. године.
ДОРХ је из оптужнице изоставио више десетака логораша, који су прошли исте ове тортуре у том раздобљу. Хоће ли њихова страдања бити предмет
„Лоре 3“?
Лора је функционирала као логор неких пет година. Када ће и жртве из других раздобља дочекати правду? Који редни број ће имати та „Лора“?
Споменимо и ужасно касапљење и, напосљетку, егзекуцију 13 или 14 заробљених Црногораца – хоће
ли то према најавама ДОРХ-а из 2011. бити та „Лора 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 заробљеник 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 повлачењу, у прољеће 1992, довео у – показало се –
пребукирану Лору, па су прекобројни одведени: у
смрт. Неколико десетина њих нитко никад више није видио живе. А нису им пронађени ни остаци. Знају 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

САХРАЊЕНИ ПРОПИСНО,
СТРАДАЛИ КАКО?
Започела ексхумација погинулих
цивила и војника у Горњем Селишту: сумња
се да би на гробљу могло бити и више од пописаних 47 жртава „Олује“
Прошлог тједна започела је ексхумација посмртних остатака из масовне гробнице поред мјесног гробља Света Катарина у Горњем Селишту крај Глине,
у којој су покопана тијела након што је извршена хуманитарна асанација терена, одмах иза „Олује“. Према расположивим информацијама, претпоставља се
да је ријеч о више десетака тијела, углавном цивила,
али вјеројатно и војника српске националности. Првог 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 успјешно идентифицирана. Тако би се број од 1.591 хрватског 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 Републике Србије, који је истакнуо врло добру сурадњу
с хрватским властима, стручним тијелима и професионалност којом се обавља ексхумација.
– Цијели процес трајат ће још неколико мјесеци и
свака ће држава, сукладно својим прописима, настојати ријешити што више случајева. С хрватском страном 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
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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 свакако бити обављена па ме радује
да је одржао обећање. Дијелим
задовољство цјелокупне српске
заједнице јер ће напокон родбина
трагично несталих пронаћи посмртне 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 сахрањених. О томе смо одмах након
почетка ексхумације обавијестили
министра Матића – упозорава Ђуро Стојић.
Ексхумација у Горњем Селишту протјече уз стално присуство
жупанијских државних одвјетника,
а једна одвјетница, Јадранка Хускић, понавља да се ради о ексхумацији жртава страдалих током
„Олује“, чија тијела је локална
власт у сурадњи с надлежним
службама асанирала, чиме је у
доброј мјери олакшана идентификација, која слиједи након искапања посмртних остатака.
– Према информацијама којима располажем, овдје се ради о
47 асанираних тијела, а посмртни
остаци бит ће превезени у Завод
за судску медицину ради утврђивања идентитета жртава – каже
Јадранка Хускић.
На крају је ексхумирано свеукупно 56 земних остатака
српских жртава.
Иначе, десеци гробних хумки,
по којима су попадали трули крижеви, 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 одајући почаст непознатим цивилима и
војницима.o

Двaдeсeт гoдинa било је потрeбнo зa идeнтификaциjу диjeлa рaтних
жртaвa нa пoдручjу Бaрилoвићa:

KOСТУРИ „ВEЛИЧAНСТВEНE OПEРAЦИJE“
Нa мjeснoм грoбљу Maли Koзинaц, у Mjeснoм oдбoру
Koсиjeрскo Сeлo, сaхрaњeн je Никoлa Лeжaић, jeднa oд дeвeт
нeдaвнo идeнтифицирaних жртaвa „Oлуje“ у oпћини Бaрилoвић
У суботу, 19. децембра, на мјесном гробљу у Малом Козинцу, у
Мјесном одбору Косијерско Село у
опћини Бариловић, у Карловачкој
жупанији, сахрањен је Никола Лежаић, једна од девет недавно
идентифицираних жртава „Олује“.
Лежаић, рођен 8. 2. 1954, од оца
Петра, који је живио на адреси Доњи Скрад 52, окрутно је убијен као
цивил на свом кућном прагу 4. августа 1995, у 41. години живота.
Његови посмртни остаци су недавно идентифицирани анализом
ДНК у Заводу за судску медицину
и криминалистику у Загребу, заједно с још осам жртава из Мјесног одбора Косијерско Село, које
су такођер убијене за вријеме
„Олује“. Њихова тијела је карловачки погребник Ђуро Косић, по
наредби војних власти, био сахранио у масовну гробницу на мјесном гробљу Мали Козинац након
„Олује“. Остаци девет жртава ексхумирани су још 2005. године, али
су идентифицирани недавно. Да
ли је требало чекати баш десет година од ексхумације и 20 година
од смрти да би се идентифицирале жртве, остаје отворено питање.
Једино је сигурно: било је потреб-

но много времена да се јаве рођаци, дјеца и остали сродници, да
даду узорке ткива како би се извршила идентификација.
Када ће и гдје бити сахрањено
осталих осам идентифицираних
жртава, још се не зна, и то овиси о
њиховој родбини. Зорка Газибара
(1910, Горњи Скрад), Станка Кончаловић (1905, Новковићи, Горњи
Скрад), Даница Дмитровић (1930,
Доњи Скрад), Никола Дмитровић
(1930, Доњи Скрад) и Ката Дмитровић (1913, Кестенак), ликвидирани су 4. августа 1995. и њихова
тијела су нађена у подруму Кате
Дмитровић. Станка Манојловић
(1915, Мали Козинац), убијена је у
својој кући 4. августа 1995. Стеван
Смољановић (1930, Велики Козинац) убијен је у својој кући у Великом Козинцу 5. августа 1995. Петар Добросављевић убијен је 4.
августа 1995. у Доњем Скраду.
У мјесним одборима Косијерско Село и Перјасица у опћини Бариловић који су настањени српским становништвом, за вријеме
„Олује“ укупно је убијено двадесет
и шесторо становника. До сада их
је идентифицирано 18, а сахрањено десет. У Косијерском Селу је
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убијено четрнаестеро становника.
Петеро су породице одмах сахраниле. У Перјасици је убијено 12
становника. Четверо је одмах
идентифицирано и сахрањено, а
остаје да се открије гробница преосталих осам те да се њихови
остаци ексхумирају, идентифицирају и сахране. Не зна се да ли су
сахрањени у једној или више
гробница, као ни то гдје се гробнице налазе.
Попис страдалих грађана и цивила из опћине Бариловић сачинило је Опћинско Вијеће српске
националне мањине, и то му је у
мандату од 2011. до 2015. био један од главних задатака. Предсједник прошлог и садашњег сазива ВСНМ-а у Бариловићу Милосав Куљанин истиче ангажман
чланова Вијећа који су најбоље
познавали људе са свог терена и
њихове судбине у „Олуји“.
Како нам је рекао Куљанин, који је и присуствовао сахрани Николе Лежаића, погреб је организирала и тијело са Завода за судску
медицину преузела Лежаићева
нећакиња. Она не зна за судбину
преосталих осам идентифицираних жртава.
За злочине почињене у опћини
Бариловић до сада нитко није одговарао нити су починиоци пронађени. Није сигурно да ли их нетко
уопће тражи и има ли уопће воље
да се починиоци пронађу. Наиме,
и лаици би лако пронашли траг и
у посљедњих 20 година пронашли
кривце: зна се која је јединица Хрватске војске била на том сектору.
Зна се да је ту дјеловала и Дугорешка домобранска пуковнија, као
што се зна да је тим јединицама
била придодана сатнија из Озља.
Може бити занимљив и податак
да је у „Олуји“ баш у том дијелу
Мјесног одбора Косијерско Село
(Доњи и Горњи Скрад, Велики и
Мали Козинац…) погинуло неколико војника озаљске јединице па
би се дало закључити да су цивили страдали из одмазде због погибије Озљана. Ову тезу потврдили
су нам неки добро информирани
људи из Бариловића, иначе и сами судионици посљедњег рата у
редовима Хрватске војске.o

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
Признавање радног стажа за
период од 1991. до 1995. године
један је од многобројних проблема с којима се суочавају Срби у
Хрватској, било да су повратници
или да живе у избјеглиштву и прогонству. Том питању је пажњу недавно посветио и недјељник „Новости“ из Загреба. У опширном
тексту тај лист подсјећа на хронологију правних регулатива које у
практичној примјени данас не дају
ништа боље резултате него што је
то био случај прије скоро двадесет
година. Наиме, 1998. године донијета је спорна Уредба о спровођењу закона о признавању стажа по
коме је рок за пријаве био ограничен на годину дана упркос томе
што сâм закон није предвиђао никакав рок. Уредба је додатно отежавала ситуацију јер је условила
да се могу пријавити само грађани
с пребивалиштем на територији
Хрватске. То је аутоматски искључило већински дио српске нације
који је само три године раније
прогнан с те исте територије.
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Читаву деценију касније, иницијативом Српског народног вијећа, влада Иве Санадера отворила
је опет рок за признавање стажа
без временског ограничења и за
грађане који се налазе ван Хрватске. Ово питање се поставило и
приликом хрватског приступања
Европској унији. Данас се, због недостатка писаних доказа, овај проблем и даље тешко рјешава. Хрватска као писани доказ у овом
случају не признаје радне ни
здравствене књижице, податке о
исплатама, топлим оброцима итд.,
који су систематски и масовно
уништени приликом уласка Хрватске војске 1995. године. Душан
Ећимовић, борац за људска права, тврди да релевантни докази
нису постали недоступни услијед
ратних околности, него је за њихову недоступност директно одговоран Хрватски завод за мировинско
осигурање (ХЗМО) и наглашава
да су најрелевантнији докази (евиденција тадашњег крајишког фонда) уништени пропустом хрватског
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завода. Да је до уништења дошло,
закључује се из изјаве Вере Бабић, помоћнице министра рада,
која је крајем деведесетих изјавила да је документација пензијског
и здравственог фонда добро очувана и да проблема с признавањем стажа неће бити ни за једну
групу корисника.
Данас је поред радне књижице
(ако је неко био довољно присебан да је тог августа са собом понесе), неопходно довести и два
свједока с хрватским држављанством, бивше колеге, који при том
морају имати већ признат стаж за
исти период, што додатно компликује ситуацију. Нико и не спомиње проблем малих занатских
радњи које су имале тек једног запосленог.
Најтеже је ипак за приватнике
и трговце јер њима, осим свега
наведеног, треба и потврда из
привредног уреда о признавању
фирме за време ратних сукоба,
за шта је неопходно да имају рјешење о регистрацији од стране
тадашњих органа управе. „Новости“ наводе да се у процес признавања стажа не требају ни упушта ти рад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова и одбране,
чак ни ако су били цивили и радили на шалтеру.
Прије три године, Високи
управни суд је заузео став да се
може признати стаж само особи
која има рјешење крајишког, како
је наведено, „парафонда“. Ако се
при томе и даље остане, то практично значи да више нико неће
моћи да упише стаж.
„Трошкови поступка признавања стажа за три године, девет
мјесеци и 27 дана радног стажа
на просторима који су били под
заштитом или управом Уједињених нација, ионако високи за осиромашену и обесправљену избјегличку и прогнаничку популацију,
мултиплицирају се уколико странке послије негативних рјешења у
управном поступку правду одлуче
потражити пред судовима, гдје
пролазе право мучење јер им
трошкови изгубљених судских битака лијежу на имовину“, закључују „Новости“.o
Ј. М.

ХУМОР

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

У суботу, 6. фебруара, у 87.
години умро је Милан Тривић
Кљујић, човјек који је због својих
спортских и друштвених заслуга
био врло поштован у книнском
крају, па и шире, као човјек од
иницијативе и конкретне акције.
Рођен је 1929. У Мокром Пољу, од оца Обрада и мајке Јеке,
гдје је похађао и основну школу.
Завршио је средњу полицијску
школу у Загребу. У том граду је
радио осам година, након чега се
враћа у Дрниш, гдје је запослен
двије године. Тада окреће нови
лист и почиње се успјешно бавити фотографијом, сликарством и
бициклизмом. Почетком шездесетих побиједио је на трци кроз
Југославију, чија је рута ишла од
Љубљане до Скопља и основао
Бициклистички клуб „Книн“, који
је био врло цијењен у Југославији, а бициклизмом и његовом популаризацијом бавио се и у старо сти. Сво јим фо то гра фи ја ма
обиљежио је бројне догађаје у
свом крају.
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Милан Тривић је био и сарадник радио Книна са веселим хумористичким прилозима. Наступао је на јавном снимању емисије „Село весело“ Радио Београда у Стрмици код Книна 1972. године. За Радио Сарајево, на јавном снимању сличне емисије, с
успјехом је судјеловао исте године у Преводцу код Босанског
Грахова и Мартин Броду. У Книну и Буковици Милан је био познат и као успјешан имитатор
Јосипа Броза Тита, због чега је
понакед имао проблема са локалним властима.o
Био је у браку двапут, с Даринком, с којом има двоје дјеце:
Милицу и Славка; и с Јеленом: с
којом има кћерку Виолету.
У друштвеном погледу највише је остварио крајем педесетих
и током шездесетих као предсједник мјесне заједнице Мокро
Поље, коју је препородио у сваком погледу. Иницијатор је електри фи ка ци је тог кра ја, а да је
иницијативу и за асфалтирање
пута у Мокром Пољу, које је тада
имало скоро 23.500 људи, док их
данас, по ријечима предсједника
опћине Ервеник Предрага Бурзе,
има тек двјестотињак. Иницирао
је уређење бунара Бара крај којег је заграђен објект за активности спорташа, а организирао је
довођење воде до центра села.
Заслужан је и за отварање погона трикотаже „Книњанке“, у коме
је било запослено педесетак људи, а једна од зграда из круга погона касније је постала Дом културе.
Но, Милан Тривић Кљујић је
свакако најпознатији по Мокропољском сусретима, манифестацији забавног, културног и хисторијског карактера, коју је посјећивало до 10.000 људи из свих
кра је ва зе мље, а естрад ни
умјетници једва су чекали да на
њој наступе. Први Сусрети одржани су 1961, а обновљени су
врло брзо након рата, па се ове
године одржавају јубиларни 50.
пут.o
„Новости“ ― Загреб
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КУЛТУРА
ВРАЋАЊЕ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ БЛАГА
У ХРВАТСКУ

НЕМА ВРАЋАЊА ИКОНА
БЕЗ ПОВРАТКА СРБА
Г ДЈЕ ЈЕ ЗАВРШИЛО 7.000
Х РВАТСКОЈ ?!

ИКОНА НЕСТАЛИХ У

Р АТУ

У

Враћање културних добара у Хрватску регулисано
је и Протоколом потписаним 23. марта 2012. у Загребу. У оквиру тог документа налазио се и списак с подацима о 1.065 предмета који су тема повраћаја. Коначан списак, поред сакралних дјела, садржи и архивску 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 министарка 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 достојанственог 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 посланици Тонино Пицула и Дубравка Шуица условивши
Србију враћањем преосталих драгоцјености, што је
требало да буде дио преговарачког пакета за приступање Србије Европској унији. Према њиховом рачуну,
до 1993. године из Хрватске је „отуђено“ 22.829 музејских предмета и 3.097 добара културе. Иако је до тада највећи дио био враћен, то није задовољило хрватске 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 повраћај 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 враћањем умјетничког блага. А, оно је – да парадокс буде 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), Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту
споменика културе, Владимир Радовановић, управник Музеја Српске православне цркве, Игор Јовчић,
секретар Министарства културе, и Дејан Радовановић, виши стручни сарадник у Покрајинском музеју.
Чланове ранијих комисија као да није интересовало
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шта ми који смо све вријеме били на терену и учествовали у спасавању тог блага имамо да кажемо.
Али, док се за враћање икона и другог блага културе, склоњеног из манастира, цркава, музеја, приватних збирки, хрватска држава заложила и пред Међународним судом правде у Хагу и пред посланицима Европског парламента, за повратак прогнаних Срба не влада толико интересовање.
Иначе, враћање блага културе из Србије у Хрватску траје више од десет година. Ради се о вриједним
предметима духовне и свјетовне баштине, склоњеним непосредно прије или у току ратних дејстава из
Хрватске и смјештеним у велике националне институције културе – Народни музеј у Београду, Музеј Српске православне цркве и Републички и Покрајински
завод за заштиту споменика културе. Све те предмете овдашњи стручњаци су пописали, рестаурисали и
конзервисали. Потписивањем споразума влада Србије и Хрватске 2002. године, почео је процес њиховог враћања. Од 2002. до 2004. године Републици
Хрватској враћено је више од 20.000 инвентарних јединица, а од 2012. године Хрватска потражује нешто
више од 1.000 предмета.
У питању су већим дијелом иконе које су власништво 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 барањске епархије те Славонске епархије. Србија је
преузела на себе обавезу рестаурације и конзервације културног блага евакуисаног из Хрватске током операција „Бљесак“ и „Олуја“, али и других операција на
територији данашње Хрватске, док је Хрватска преузела на себе да обезбиједи адекватне услове за повраћај блага културе.
Упада у очи да се и даље о евакуисаном културном благу говори као о „отуђеном“. Та ријеч наводи на
закључак да је држава Србија, то јест, Савезна Република Југославија, организовано „украла“ вриједне
предмете из српских цркава и манастира, као и музеја, римокатоличких цркава и других колекција на територији Хрватске, какве су, на примјер, ризнице српских
манастира у Срему, организовано опљачкане у Другом свјетском рату од челника Независне Државе Хрватске.
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 министарства за културу . „Ако нема цркве – нема ни враћања“, 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. Посљедњи 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.
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ДУХОВНОСТ

ВАТИКАН И МОСКВА
БРАТСКИ ЗА МИР
Епархију далматинску је у току
2015. године посјетила Мјешовита
комисија Републике Србије и Хрватске, која се у најконкретнијем
смислу бави питањем враћања ризнице Манастира Крке и другог духовног и културног блага. Заједно с
владиком Далматинским Фотијем
они су обишли просторије ризнице
у Крки, као и епархијске у Шибенику. На основу те посјете, свима је
било јасно да тренутно не постоје
ни елементарни услови за враћање нашег духовног и културног
блага. То значи да Министарство
културе из Загреба и друге државне институције морају наставити с
даљом обновом ових простора како би се оне адекватно припремиле 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 државне институције и министарства
Хрватске обавезни да и то благо
пронађу и врате. Само тако би проблем враћања нашег културног
блага био цјеловито ријешен.
Нико не спори да те драгоцјености 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 девастирања. И умјесто да Хрватска
буде захвална што је пренијето
културно благо сачувано од уништења, 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

ПАПА ФРАЊА И РУСКИ ПАТРИЈАРХ КИРИЛ НА КУБИ ЗАПОЧЕЛИ НОВУ ЕРУ ОДНОСА ДВЕЈУ ХРИШЋАНСКИХ ЦРКАВА. СУСРЕТ У ХАВАНИ У СРБИЈИ СЕ ТУМАЧИ И КАО ПОТВРДА ДА ЈЕ НА ВИДИКУ СКОРИ СУСРЕТ ПАПЕ И ИРИНЕЈА
ИСТОРИЈСКА три пољупца
која су папа Фрања и руски патријарх Кирил у петак разменили на
аеродрому у Хавани знак су нове
ере односа Римокатоличке и Православне цркве. Њихов апел да се
заустави страдање хришћана у
ратним жариштима, без обзира на
све догматске и политичке разлике, показатељ су будућих напора у
зближавању верника ових конфесија.
Састанак двојице најутицајнијих хришћанских духовних лидера на Куби овако се коментарише
у јавности Запада и Истока, али уз
напомену да је направљен тек први корак на изузетно дугом путу
уважавања и историјског помирења. Од првог сусрета папе и поглавара Московске патријаршије у
ЗАОКРЕТ У МЕЂУВЕРСКОМ
ДИЈАЛОГУ
РАЗГОВОР папе Фрање и
патријарха Кирила може да се
тумачи и као прекретница у екуменистичком дијалогу. Ватикану
је до сада главни саговорник у
међуверском дијалогу био васељенски патријарх. – Састанак у
Хавани донеће велике промене.
Васељенски патријарх, сем своје
канонске предности у односу на
остале православне поглаваре,
нема вернике и његова је моћ
ограничена, док је руски патријарх верски поглавар две трећине православних хришћана. Разлика је огромна и природно је
што руски патријарх носи много
већу тежину у тим разговорима –
рекао је за Спутњик некадашњи
амбасадор у Ватикану Владета
Јанковић.o

SUZA

историји очекује се да и међу балканске народе, Србе и Хрвате пре
свих, уносе наду у изградњу бољих односа.
Током двочасовног разговора у Хавани у првом плану нису биле разлике, него сличности.
Деклерација о верском јединству
коју су потписала двојица црквених поглавара има универзални
значај у заштити хришћана у Сирији, Ираку и Украјини. У осуди и
апелу да се спречи убијање и
прогон хришћана намерно није
прецизирано да је реч о православцима, римокатолицима, протестантима...
– Провели смо два сата у
братској дискусији с пуном свешћу о одговорности за своје цркве, вер ни ке, бу дућ ност хри шћанства и људске цивилизације
– пренео је Спутњик речи патријарха Кирила по завршетку састанка с папом. – Био је то веома
садржајан разговор који нам је
дао могућност да схватимо и разумемо ставове оног другог. Резултати разговора дају ми могућност да кажем да две цркве могу
заједно да штите хришћане, да
раде на миру и поштовању људског живота.
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ДУХОВНОСТ
ПАПА ЈЕ ДОБРОДОШАО У ПЕЋКУ ПАТРИЈАРШИЈУ
САСТАНАК папе Фрање и поглавара Руске православне цркве
Кирила могао би да буде и увод у сусрет с патријаром српским Иринејем – сматра протођакон Љубомир Ранковић, главни уредник „Гласа Цркве“ Епархије шабачке СПЦ-а. Историјски разговор на Куби допринео је
да противници папине посете Србији преиспитају свој став, али и да се
приступи рационалном изналажењу модела за реализацију посете.
Уколико до посете Србији дође, за Цркву би најцелисходније било да патријарх прими папу у свом древном седишту у Пећкој патријаршији – објашњава Ранковић. – Овај став се све чешће помиње у Српској православној цркви. То би била прилика да се папа упозна са страдањем хришћана и њихових светиња у срцу Европе. Сусрет на Косову
и Метохији папи би пружио прилику да упозна идентитет православног
хришћанства Срба. Његова посета тако би била вишеструко плодотворна и отклонила би бројне предрасуде о добронамерности Ватикана према српском народу.o
Ни папа Фрања није крио
радост због сусрета са „драгим
братом Кирилом“, потенцирајући
да Русију, уз Кину, носи у срцу.
Поглавар Римокатоличке цркве
неколико пута је наглашавао да
би посета Москви била круна његовог понтификата. Да би се то
десило, неопходно је да се нађе
обострано прихватљиво решење
за деловање цркава у Украјини, у
којој се сукобљава деловање две
религије.
Страни, али и домаћи аналитичари упозоравају да сусрет
поглавара на Куби не треба тумачити као знак скорог уједињавања
хришћанских цркава, па чак ни
усвајања заједничког календара.
Догматске, богословске и културолошке разлике између Истока и
Запада толико су дубоке да ће за
помаке бити потребне деценије.
То се, пре свега, односи на кључне разлике – папски примат и догме о његовој непогрешивости,
другачије исповедање Симбола
вере и причешћивања, питања целибата свештеника...
На историјско приближавање папе Фрање и патријарха Кирила из Србије се гледа у контексту регионалних православно-римокатоличких односа. И док Српска патријаршија званично поздравља директан контакт челника двеју највећих хришћанских цркава, није ни мало тврдокорних
верника који у „кубанским пољупцима“ виде још један доказ да православље губи битку с Ватиканом.
Сусрет у Хавани у појединим црквеним круговима тумачи се и као
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коначна потврда да је на видику и
скори сусрет папе и патријарха
Иринеја.
Многе околности иду наруку овом сценарију. Заустављањем
процеса канонизације контроверзног хрватског кардинала Алојзија
Степинца, оснивањем заједничке
комисије за разветљавање његове улоге у Независној Држави Хрватској, као и принципијелним непризнавањем независности Косова папа Фрања је освојио симпатије врха СПЦ-а и званичног Београда и тиме практично резервисао
карту за Србију.
На папином столу у Ватикану већ је неколико званичних
позива да посети Београд, од чега је последњи стигао од председ ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа.
Познаваоци прилика у Риму кажу
да повод за сусрет са српским државним и црквеним врхом може
да буде први резултат заједничке
комисије која ће се бавити Степинцем, што се очекује већ крајем ове године.
У којем правцу ће се кретати односи СПЦ-а и Свете столице
биће јасније пошто се заврши велики Свеправославни сабор на
Криту, заказан за јун ове године.
Скуп који ће окупити све поглаваре и епископске делегације православних цркава биће и прилика за
анализу прилика у хришћанству.
Српска црква имаће прилику да
ослушне тонове Москве и Цариграда и да према томе размотри
будуће потезе у односима с римокатолицима.o
„Вечерње новости“ ― Београд
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ИСТОРИЈСКА

СЈЕДНИЦА

СИНОДА СРПОДБОРА ЗА

СКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И

ЈАСЕНОВАЦ

ОБИЉЕЖИТИ 75
ГОДИНА НАЈВЕЋЕГ
СТРАДАЊА СРБА
Посљедња сједница Светог
архијерејског Синода Српске
православне цркве одржана је
23. фебруара 2016. године у Манастиру Светог Јована Крститеља у Јасеновцу. Прије сједнице
литургију је служио Митрополит
црногорско-приморски Амфилохије (Радовић), а послије су чланови Синода, заједно с патријархом, посјетили Пакрац. Циљ посјете био је парастос и полагање
у крипте посмртних остатака четворице славонских епископа,
обилазак радова на обнови цркве и владичанског двора у том
граду.
Сједница Синода у Јасеновцу
имала је за циљ да се скрене пажња на мјесто које је постало симбол српског страдања у Другом
свјетском рату. У званичном саопштењу Епархије славонске наводи се да је ово био историјски догађај за епархију.
Затим је одржана заједничка
сједница Синода и Одбора за Ја-
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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 проширена 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 Југославије. Идеја је да сва та мјеста буду обиљежена крстом или капелом ради културе сјећања и да
постану мјеста молитве. Посебна
пажња биће посвећена изградњи
меморијалне установе на Старом
сајмишту у Београду.
О активностима Музеја жртава геноцида у Београду говорио
је директор музеја Вељко Ђурић
Мишина. Ова институција добила 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 Синод с иницијативом Удружења
Срба из Хрватске о одржавању
научног скупа с темом Страдање Срба током 20. вијека.
Предложено је и да се сваке
године након обиљежавања тужне годишњице прогона Срба
послије парастоса у Цркви Светог Марка у Београду 5. августа
организује шетња до Старог сајмишта, 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 програм. Синод и Одбор прихватили
су и подржали ову иницијативу.
Чланови Синода упознати су
и с манифестацијом „Крушедолска звона“ која се сваке године
организује код манастира Крушедол на Фрушкој гори посљедње
суботе у мају, када се послије парастоса свим страдалим Србима, у манастирској порти организује пригодан културно-умјетнички програм. o
М. Б.

ХОДОЋАШЋЕ

НА ГРЧКО ОСТРВО

АТО С – С В Е Т У ГО РУ

СА „СУЗОМ“ НА ХИЛАНДАРУ
Далеко од Србије, а већ 800 година највећи је чувар српства и
православне вјере. То је српска
царска лавра на грчком (полу)острву Атосу, славни Хиландар. Атос је
танком везом повезан с копном, земљоузом, који је персијски цар
Ксеркс у 5. вијеку прије Христа био
прокопао за своју ратну флоту да
би напао Атину с леђа, па је тако
Атос дуго био острво. Иако је канал
затрпан, на Атос се долази само
бродовима, и то из Уранополиса
или Јерисоса, некад рибарских насеља, а данас познатих туристичких дестинација, посебно за туристе из Србије.
Српски манастир Хиландар је
два и по километра удаљен од мале луке Јовањице, у коју се стиже
за сат времена пловидбе. Манастири на Атосу се не посјећују – у
њих се одлази ради ходочашћа.
Тако смо и ми Хиландар ходочастили од 28. новембра до 1. децембра крајем прошле године. Постоји посебан протокол о начину
одласка и ходочашћа Светој Гори.
Иако је под јурисдикцијиом грчке
државе, Света Гора има знатну аутономију: полицију, царину и законе. На Атос се може доћи искључиво бродом уз специјалну дозволу – визу Диамонитирион. Виза
се добија на дан уласка у Свету
Гору у Јерисосу прије уласка у
брод или у Уранополису у канцеларији Свете Горе, у зависности
од тога да ли се улази с источне
или западне стране Атоса. Грчке
власти дозвољавају посету највише стотини православних поклоника дневно, и то само на један, а
највише четири дана, уз писмени
благослов манастира који се походи. За вјернике је најбоље да се о
овом ходочашћу информишу у црквама својих парохија.
Са „Сузом“ у рукама и списком
несталих и погинулих Крајишника,
у њој, молили смо се у манастирској Цркви Ваведења Пресвете
Богородице, гдје јутарња литурги-
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ја почиње у четири, а вечерња у
шеснаест сати. Богослужење траје око четири сата, послије чега
се, преко пута, у живописаној трпезарији служи доручак или вечера, уз посебно хиландарско богослужење.
Наш часопис „Сузу“ је преузео
монах Трифун који је рекао да ће
имена несталих и убијених Крајишника с посебним пијететом бити
спомињана на свим богослужењи-

ВИНОГРАДИ
У циљу веће економске самосталности Хиландара на манастирском земљишту подигнут је
велики виноград са више десетина хиљада чокота. Ту ће бити и
винарија. Велику помоћ хиландарцима пружају чланови Православног удружења „Свети Сава“
из Новог Сада. Један од активних чланова је и наш крајишник
од Книна, Драган Новковић који
нам је корисним савјетима помогао код овог ходочашћа. Ваш
уредник се захваљује и помоћи
синовима Борису и Игору без којих би често ходочастио на ово
Свето мјесто а они су и аутори
фотограФИЈА ИЗ Хиландара које објављујемо на илустрованим
странама „Сузе“.o
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ма у 800 година старој Богородичиној цркви. Монаси
хиландарски су смјерни, тихи и помало тајанствени у
тишини древног манастира. На разговор пристају, и то
врло љубазно, али на фотографисање не. Монаха Трифуна смо, због ијекавског нарјечја, а и специфичног говорног далматинског запијевања, упитали поточе ли из
околине Бенковца. Само се загонетно осмјехнуо.
Према историјским подацима, на мјесту данашњег
Хиландара налазио се напуштени и порушени грчки
манастир Хиландарион. Име је вјероватно добио по
Георгију Хиландариосу, угледном светогорском монаху који је ту живио у 10. вијеку. У потрази за мјестом на
којем би Срби попут Грка, Руса, Бугара и Грузијаца саградили свој манастир, Свети Сава и његов отац Симеон наишли су на остатке опустјелог манастира и одлучили да баш ту саграде српски Хиландар. С овом намјером принц Растко и његов отац Стефан Немања
обратили су се византијском цару Алексеју Трећем, који је 1198. године златнопечатном повељом додијелио
Хиландар и област око манастира „Да Србима буде
на вјечни поклон“.
Отац Светог Саве, Стефан Немања – монах Симеон упокојио се у Хиландару 1200. године. Његове „цијеле и нетакнуте мошти“ Свети Сава је пренио у Србију – у манастир Жича. Легенда каже да су Хиландарци
неутјешно плакали, а на мјесту гдје је био сахрањен
осам година, никла је благородна лоза којој се и данас
приписује чудотворна моћ. Хиландарци дају зрна грожђа с лозе Светог Симеона за коју постоје многа свједочења да је супружницима, послије дуго година, даривала пород.
Много је утисака с ходочашћа Хиландару и тешко
би стала у читав број „Сузе“, али за крај, ево историјског свједочанства и легенде како је најпознатија икона Богородица Тројеручица из Јерусалима, преко српског манастира Студенице, почетком 15. вијека стигла
у Хиландар, гдје је данас мјесто највећег цјеливања
монаха и ходочасника.
По предању, Света икона Тројеручица припада реду нерукотворених икона, оних које је иконописао Апостол и Јеванђелиста Лука, први сликар хришћанства.
Јован Дамаскин обављао је тако у 17. вијеку нове ере
важну дужност код кнеза града Дамаска. Њега је оклеветао византијски цар Лав. Непровјеривши тврдњу,
кнез Дамаска је наредио да се Јовану одсијече рука, и
да се она објеси на тргу као упозорење другима. Истог
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Некадашња зграда у којој је чувано сијено за манастирске мазге – сјенара, преуређена је у одличан
смјештај за ходочаснике. Извођач радова на објекту
је био грађевински предузетник из Цетине код Книна, Драган Павловић ‘- познат још као харанбаша
„Чувара Христовог гроба“. o
дана када је казна извршена, Јован је упутио поруку
кнезу: „Умножавају се болови моји који ме неисказано
муче и не могу имати спокоја докле моју руку гледају
објешену“. Кнез Дамаска се сажалио и наредио да му
врате шаку. У току ноћи Јован се затворио у своју келију и пао пред Свету икону Богородице с Христом,
придодао је одсјечену мртву шаку на мјесто гдје је била и молио Мајку Божју да исцијели руку његову за заштиту православља а на пораз иконоборства. Послије
дуге молитве, Јован је задријемао и у сну видио Богородицу која га је гледала свијетлим и жалостивим очима и говорила му: „Ево твоја рука је сада здрава, немој
се више жалостити него ми испуни у молитви оно што
си обећао“. Због милости Богомајке што му је рука исцијељена, Јован је дао златарима да искују сребрну
шаку и приложио ју је својој икони која се од тада назива Тројеручица. Јован Дамаскин се послије тога замонашио у цркви Светог Саве Освећеног код Јерусалима, гдје је донио икону своје Добротворке Тројеручице.
Прије упокојења, оставио је завјет братству манастира
да се икона даје на дар монаху царског рода који се зове Сава и који ће доћи једног дана у манастир. Пет стољећа касније, Свети Сава Српски походио је овај манастир, на ходочашћу у Свету Земљу. Већ приликом
његовог првог уласка у Храм игумански, штап је пао са
зида. И тако сваки пут кад би Свети Сава улазио у
Храм. Кад су монаси манастира Свети Сава Освећени
открили да се пророчанство испунило, предали су
Светом Сави већ чувену икону. Свети Сава је икону
Тројеручицу пренио у Србију. Чудотворна икона чувана је на двору свих владара лозе Немањића. Крајем
14. вијека с двора цара Душана пренесена је у манастир Студеницу. Овај манастир је врло брзо постао мета турских освајача па су монаси у 15. вијеку, сазнавши да Турци долазе, на самар једног магарета, учврстили Тројеручицу и пустили га да иде гдје га води Богородичина воља. Магаре је само прешло готово пола
Балкана и чудом дошло на Свету Гору, гдје се зауставило недалеко од Хиландара. Видјевши и схвативши
шта се дешава, манастирски оци су му похитали у сусрет. Кад су скинули икону, магаре је пало мртво. У
спомен на тај догађај, монаси су на том мјесту подигли
капелу која се тамо налази и данас.
Данас је манастир Хиландар још увијек велико градилиште јер се отклањају посљедице великог пожара
од прије 12 година. Радови су обимни, а због старости
и посебне заштите при обнови, све тече полако и, наоко споро, уз велику подршку Владе Србије и многих донатора из Србије и свијета. Хиландарци су, међутим,
оптимисти, и кажу да је обављено шездесет посто планираних радова.o
Р. М.

30

SUZA

ДУХОВНОСТ

ПРАВНИ САВЈЕТИ

НЕМОГУЋИ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАЖА У ХРВАТСКОЈ
КЉУЧНИ ДОКАЗИ СИСТЕМАТСКИ УНИШТЕНИ ПОСЛИЈЕ РАТА, ПИШУ „НОВОСТИ“

ТЕСЛИН СМИЉАН
ДОБИО ПАРОХА
Како јавља службени
портал Горњокарловачке епархије, епископ Герасим је ових
дана за свештеника у ту парохију поставио новорукоположеног
свештеника јереја Драгана Михајловића

Госпићко-смиљанска парохија
Горњокарловачке епархије СПЦ-а
након много година доживјела је
свој духовни и литургијски препород. Како јавља службени портал
Горњокарловачке епархије, епископ Герасим је ових дана за свештеника у ту парохију поставио
новорукоположеног свештеника
јереја Драгана Михајловића. Он ће
свештеничку службу обављати у
Госпићу и оближњем селу Смиљану, родном мјесту Николе Тесле. У
Смиљану је и Теслин отац Милутин био свештеник у храму Светих
апостола Петра и Павла. Госпићко-смиљанскa парохијa СПЦ-а датира још из 1785. године.
– Посљедњих неколико мјесеци комплетнo je обнољен парохијски дом у Госпићу, који је потпуно
оспособљен за живот и рад свештеника, али још много посла чека новог пароха, чији је један од
задатака и труд на обнови порушеног храма Светог великомученика Георгија у Госпићу – стоји
међу осталим на порталу Горњокарловачке епархије.
Деведесетих је много православних храмова оштећено и порушено у Лици, међу њима јe и
онај у Госпићу.o
„Новости“ ― Загреб

Признавање радног стажа за
период од 1991. до 1995. године један је од многобројних проблема с
којима се суочавају Срби у Хрватској, било да су повратници или да
живе у избјеглиштву и прогонству.
Том питању је пажњу недавно посветио и недјељник „Новости“ из
Загреба. У опширном тексту тај
лист подсјећа на хронологију правних регулатива које у практичној
примјени данас не дају ништа боље резултате него што је то био
случај прије скоро двадесет година.
Наиме, 1998. године донијета је
спорна Уредба о спровођењу закона о признавању стажа по коме је
рок за пријаве био ограничен на годину дана упркос томе што сâм закон није предвиђао никакав рок.
Уредба је додатно отежавала ситуацију јер је условила да се могу
пријавити само грађани с пребивалиштем на територији Хрватске. То
је аутоматски искључило већински
дио српске нације који је само три
године раније прогнан с те исте територије.
Читаву деценију касније, иницијативом Српског народног вијећа,
влада Иве Санадера отворила је
опет рок за признавање стажа без
временског ограничења и за грађане који се налазе ван Хрватске.
Ово питање се поставило и приликом хрватског приступања Европској унији. Данас се, због недостатка писаних доказа, овај проблем и
даље тешко рјешава. Хрватска као
писани доказ у овом случају не признаје радне ни здравствене књижице, податке о исплатама, топлим
оброцима итд., који су систематски
и масовно уништени приликом уласка Хрватске војске 1995. године.
Душан Ећимовић, борац за људска права, тврди да релевантни докази нису постали недоступни
услијед ратних околности, него је
за њихову недоступност директно
одговоран Хрватски завод за мировинско осигурање (ХЗМО) и наглашава да су најрелевантнији докази
(евиденција тадашњег крајишког
фонда) уништени пропустом хрватског завода. Да је до уништења до-
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шло, закључује се из изјаве Вере
Бабић, помоћнице министра рада,
која је крајем деведесетих изјавила
да је документација пензијског и
здравственог фонда добро очувана
и да проблема с признавањем стажа неће бити ни за једну групу корисника.
Данас је поред радне књижице
(ако је неко био довољно присебан
да је тог августа 1995. са собом понесе), неопходно довести и два
свједока с хрватским држављанством, бивше колеге, који при том
морају имати већ признат стаж за
исти период, што додатно компликује ситуацију. Нико и не спомиње
проблем малих занатских радњи
које су имале тек једног запосленог.
Најтеже је ипак за приватнике и
трговце јер њима, осим свега наведеног, треба и потврда из привредног уреда о признавању фирме за
време ратних сукоба, за шта је неопходно да имају рјешење о регистрацији од стране тадашњих органа управе. „Новости“ наводе да се у
процес признавања стажа не требају ни упуштати радници Министарства унутрашњих послова и
одбране, чак ни ако су били цивили
и радили на шалтеру.
Прије три године, Високи управни суд је заузео став да се може
признати стаж само особи која има
рјешење крајинског, како је наведено, „парафонда“. Ако се при томе и
даље остане, то практично значи
да више нико неће моћи да упише
стаж.
„Трошкови поступка признавања стажа за три године, девет мјесеци и 27 дана радног стажа на
просторима који су били под заштитом или управом Уједињених нација, ионако високи за осиромашену и
обесправљену избјегличку и прогнаничку популацију, мултиплицирају се уколико странке послије негативних рјешења у управном поступку правду одлуче потражити пред
судовима, гдје пролазе право мучење јер им трошкови изгубљених
судских битака лијежу на имовину“,
закључују „Новости“.o
Ј. М.
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ПОЕЗИЈА

ПРИМАЛАЦ НЕПОЗНАТ

МАЈКАМА ПАЛИХ БОРАЦА, БРАНИТЕЉА,
ДРАГОВОЉАЦА, ДОБРОВОЉАЦА, ХЕРОЈА,
ВИТЕЗОВА, ШЕХИДА И ТОМЕ СЛИЧНО

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...

И Ј А Д Н О И ТА 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

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!“

Слободан Грубач

Сандра Радић (Балић)

М ОЛ И Т ВА З А У Б И Ј А Њ Е
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“.
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
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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
је рођен 5. марта 1941. године у Барама, а дјетињство
је провео у Петровом пољу (Отавице, Кадина Главица) код Дрниша. Прву збирку пјесама (у заједници с И.
Видовић и О. Марић) Лирске варијације објавио му је
Огранак Матице хрватске из Шибеника, 1963. године.
Затим објављује збирке поезије као што су Посљедња ноћ мора, „Аугуст Цесарец“, Загреб, 1968; Архипелаг, Центар за културу Дрниш и друге.
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