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UVODNIK

Пише
Никола Г. Везмар,
председник Удружења
Драги земљаци, уважени читаоци,
а нама је још једна календарска година, у
којој смо ми, прогнани и избегли Срби, били
Z
у нади да ће се, 15 година после рата, коначно за
нас наћи неко прихватљиво решење. Наду смо
црпели из изјава оних који се у свету и код нас
баве овим проблемом и саме чињеницe да је 15 и
више година довољно дуг период који сам по
себи тражи решење. На жалост, на крају 2010.
године можемо само да констатујемо да су све то
била празна обећања и илузија која нас је навела
да поверујемо, а веровали смо јер смо желели да
се то догоди.
У 2010. годину, Завичајно удружење
Крајишника „Никола Тесла“ ушло је са претпоставкама да је сазрело време за системско
решавање проблема који нас окупљају, како
овде у Србији, тако и у земљи порекла. План
реализације пројеката је направљен и требало је
један за другим реализовати. Иако смо веровали
да смо за ове године доказали и показали да је
оно што радимо од широког друштвеног значаја,
нисмо били подржани на адекватан начин од
оних који су то требали да ураде.
Ипак, уз огромне напоре, реализовано је
неколико веома значајних пројеката. Навешћу
само неке: пружање бесплатне правне и
саветодавне помоћи, обележавање прогона 04. и
05. августа, Фестивал „Крајишки бисери“, учешће
на десетом „Личком вишебоју“, учешће на првој
„Личкој олимпијади“, и др. Такође, били смо
суорганизатори Првог „Крајишког откоса“,
одржаног на светски дан избеглица у Београду, у
насељу Бусије. Овде са поносом желим да
истакнем Фестивал „Крајишки бисери“, који
полако али сигурно постаје институција за
очување изворног народног стваралаштва Срба
Крајишника.
Ове године нисмо били у могућности да

обележимо рођендан нашег великана Николе
Тесле, но ипак дали смо свој скроман допринос у
реализацији промоције романа „Посвећеник“
(превод на руски језик), књижевника Жељка
Сарића.
Задовољан сам што смо у оквиру
Коалиције удружења избјеглица активно
учествовали у покретању и формулисању
Петиције за остваривање наших права у
Хрватској. Велики је успех постигнут самом
чињеницом да смо успели да поред чланица
Коалиције добијемо подршку и осталих
удружења.
Морам овде да изразим наше задовољство, иако лично мислим да све може и мора
бити још боље, што је Завичајно удружење
Крајишника „Никола Тесла“ од наших људи у
Србији и широм света препознато и похваљено
као једно од најбољих удружења. Ово нам даје
додатну мотивацију али и осећај одговорности да
у предстојећем периоду додатно унапредимо
квалитет рада.
Желим овим путем да се захвалим свима
који су у 2010. години са нама успешно
сарађивали, верујем уз обострано задовољство.
Искрено се надам да ћемо у 2011. години још
плодотворније сарађивати, како бисмо постигли
још боље резултате. Свима који су нам се
прикључили у протеклој години и постали
чланови Удружења желим добродошлицу и
позивам их да се према својим способностима и
афинитетима активно укључе у рад.
И за наступајућу, 2011. годину, урадили смо
план реализације пројеката које ћемо, искрено
се надам, у интересу свих нас Срба Крајишника,
успети да реализујемо. У овоме што радимо
очекујем подршку институција на локалном,
покрајинском и републичком нивоу, предузећа и
појединаца.
Искрено се надам и желим да верујем да ће
се испрофилисати различити ставови и погледи
наших удружења, да ће појединци потиснути
секундарне а прихватити и подржати примарне
интересе и циљеве. На овај начин наш став ће
бити свима јасан, те ћемо тако створити
претпоставке за квалитетно решавање проблема Срба Крајишника.
Чинимо добра дела, јер добро се добрим
враћа! Свима вама желим срећну и успешну
2011. годину!

2

ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA

Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla”

Bilten „Kraji{nik”

Osmi festival kraji{kih pjesama

KRAJI[KI BISERI
Деветнаест певачких група натпевавало се на VIII фестивалу изворних крајишких пјесама
„Крајишки бисери“. Титулу победника понела је Женска изворна група „Трамошњанке“ –
КУД „Младост“ из Бача. Друго место припало је Мушкој пјевачкој групи КУД „Завичај –
Банија“ из Мајура, а треће место заузела је Изворна група „Ликоси“ из Новог Сада.

Заједничка фотографија учесника VIII фестивала „Крајишки бисери“

I

ове године Пландиште је било место окупљања певачких група које негују изворно
крајишко певање. На Осмом фестивалу
крајишких пјесама „Крајишки бисери“, одржаном
02. октобра 2010. године, учествовало је 19
изворних крајишких група.
Програм је почео свечаним дефилеом певачких група,
што је новина коју је ове године
увео организатор. Наиме, пре
уласка у салу Дома културе, у
којој је одржан главни део
програма, сви учесници Фестивала, одевени у народне
ношње, уз песму су продефиловали центром Пландишта.
У име организатора,
присутне је најпре поздравио
Никола Везмар, председник
Завичајног удружења
Крајишника „Никола Тесла“.
Фестивал је свечано отворила
Гордана Маричић, начелница
Општинске управе.
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Програмска концепција фестивала састојала се из два дела: такмичарског и ревијалног. У
такмичарском делу свака група представила се
са по једном песмом у трајању до три минута.
Овај део програма пратио је стручни жири, чији је
задатак био да вреднује и оцени наступе
певачких група. Након такмичарског дела програма, жири
се повукао да сумира утиске и
да коначну оцену. За то време,
групе су се представиле са по
још једном песмом у ревијалном делу.

Гордана Маричић

Овогодишњи жири Фестивала „Крајишки бисери“
радио је у трочланом саставу:
Бојана Николић, дипломирани
ет н о м у з и к о л о г, Ра д м и л а
Ђукелић, песник - књижњвник и
Бранко Бабић, дугогодишњи
радник у култури и велики
љубитељ и познавалац крајишког певања. Пре отварања
фестивала, у име жирија,
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публику је својим стиховима поздрвила Радмила
Ђукелић.
По завршетку ревијалног дела програма, у
својству председника жирија, Бојана Николић
предала је водитељу програма коверат са
резлутатима. Том приликом Бојана је изразила
задовољство оним што су групе приказале и
нагласила озбиљност и тежину задатка који је
био стављен пред жири. По оцени жирија, титулу

Сребрна, златна и бронзана награда

Жири: Бојана Николић, Бранко Бабић и
Радмила Ђукелић
победника Осмог фестивала крајишких пјесама
„Крајишки бисери“ понела је Женска изворна
група „Трамошњанке“ – КУД „Младост“ из Бача.
Друго место припало је Мушкој пјевачкој групи
КУД „Завичај - Банија“ из Мајура, а треће место
заузела је Изворна група „Ликоси“ из Новог Сада.

Три првопласиране групе награђене су
пригодним наградама. За освојено прво место
уручен је златни симбол Фестивала, велика
диплома за освојено прво место и сваком члану
групе по диплома и личка капа. За освојено друго
место додељен је сребрни симбол Фестивала,
велика диплома за освојено друго место и
сваком члану групе по диплома и личка капа.
Трећепласираној групи припао је бронзани
симбол Фестивала, велика диплома за освојено
треће место и сваком члану групе по диплома и
личка капа.

Slikarska izlo`ba
Да би се употпунио и садржајно
додатно обогатио дан
одржавања Фестивала,
у холу Дома културе у
Пландишу приређена је
и сликарска изложба.
Гостима Фестивала и
гр а ђ а н има о пш т и н е
Пландиште, делом својe
богате колекције
Мр Љубица Шакић
с л и к а р с к и х р а д о ва ,
представила се мр Љубица Шакић, академски сликар родом са Баније. Љубица је до
сада имала 14 самосталних и 100 групних
изложби у земљи и иностранству. Између
осталог, награђена на светском ликовном
салону у Паризу.

Сви учесници заједно затварају програм
песмом „Нема раја без роднога краја“
По већ уобичајеној пракси, пред крај
програма, пригодним поклонима (ДВД видео
дисковима Фестивала „Крајишки бисери“)
награђена је и публика, тј. три најсрећнија
гледаоца чији су бројеви улазница извучени из
личке капе. Традиционално, програм је завршен
песмом „Нема раја без роднога краја“, коју су
заједно извели сви учесници фестивала.
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Album 8. Festivala “” Kraji{ki biseri

Defile u~esnika

Defile u~esnika

Voditeq programa: Danijela Brezi~anin
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“Kozara” - Futog

ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA

Bilten „Kraji{nik”

Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla”

KUD “Zavi~aj - Banija” - Majur

“Izvor Like” - Busije

KUD “Kordun” - Beograd

Udru`we gra|ana “Bukovica” - Ri|ica

KUD “Zavi~aj - Banija” - Majur

“Izvor” - KUD “Petar Ko~i}” - ^estereg
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KUD “Krajina” - Beograd

“Plitvice” - Beograd

“Sinovi Krajine” - KUD “Budisava” - Budisava

“Tramo{wanke” - KUD “Mladost” - Ba~

“Zavi~aj” - In|ija

SKUD “Izvor” - Stani{i}
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“Likosi” - Novi Sad

KUD “Petrova gora - Kordun” - Beograd

“Korana” - Beograd

“Tradicija” - ZUK “Nikola Tesla” - Plandi{te

“Vitorog” - Budisava

“Sinovi Jawa” - Budisava
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Progla{ewe pobednika
1. mesto
@enska pjeva~ka grupa
““Tramo{wanke”
Tramo{wanke” - KUD “Mladost”
“Mladost” - Ba~
Вукосава Митровић, први глас
Мирјана Михајловић
Александра Дробац
Александра Илић
Сара Чалић
Миља Паравина
Слободанка Црномарковић
Станка Арсенин
Љубица Билбија
Славица Јуришић
Председник друштва: Бојан Влајић

2. mesto
Mu{ka pjeva~ka grupa
Banija”” - Majur
KUD ““Zavi~aj
Zavi~aj - Banija
Момчило Баљак, први глас
Милан Радуловић
Милан Јекић
Бошко Павловић
Перо Микулчић
Перо Маљковић
Председник друштва:
Слободан Метикош

3. mesto
Kraji{ka izvorna grupa “Likosi”
Novi Sad
Милош Цвјетићанин, тамбурица
Петар Делић, тамбурица
Небојша Станисављевић, први глас
Вељко Сурла
Милорад Чубрило
Јово Кричковић
Вођа групе:
Милош Цвјетићанин
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FESTIVAL KRAJI[KI BISERI
Ocena dosada{wih rezultata i nove ideje za budu}nost
рви фестивал изворног крајишког певања
oдржан je 03. маја 2003. године у јужнобанатској општини Пландиште. Био је то подухват
који је имао за циљ да спасе што се спасити може
од богате културне баштине Срба Крајишника. У
све ово кренули смо веома обазриво и не баш са
великим оптимизмом за успех из разлога свеопште
климе око прогнаних и избеглих Срба која се
осећала на сваком кораку. Но, без обзира на сплет
околности у којима смо се налазили, јасан и
недвосмислен циљ је био пред нама.
Првих пет фестивала „Крајишки бисери“ били
су ревијални. Циљ је био да се покрену сви који се
на било који начин баве овом тематиком. Успели
смо за ове године да анимирамо око 60 изворних
крајишких група и КУД-ова. Неке од група које су
настале у овом периоду управо су на фестивалу у
Пландишту имале свој први велики наступ. Са
задовољством могу да констатујем да смо
релативно лако нашли заједнички језик са свим
актерима, те сада чинимо једну целину која ће, у то
сам потпуно сигуран, на овом пројекту радити још
много година.
Са такмичењем се кренуло од шестог
фестивала. Такмичење само по себи подиже
квалитет наступа и самог фестивала, а самим
такмичарима даје додатну мотивацију. Као награде
су установљене плакете у виду симбола Фестивала
„Крајишки бисери“ (у златној, сребрној и бронзаној
изведби), личке капе, дипломе, итд. Како бисмо све
ово што радимо сачували, фестивале објављујемо
у ДВД видео запису, а публиковањем у билтену
„Крајишник“ и објављивањем на сајту удружења
промовишемо сам фестивал и учеснике.
Што се тиче управо одржаног фестивала, као
председник Организационог одбора фестивала
„Крајишки бисери“, да будем искрен, срећан сам
што смо успели да одржимо континуитет. Желим
овом приликом да истакнем своје задовољство и
захвалност свим учесницима на озбиљности у
приступу. Сматрам да су сви уложили додатни
напор како би у најбољем светлу представили себе
и културу народа коме припадају. Наравно да увек
може боље, те због тога позивам све који
претендују да буду представници крајишке културе
и пре свега крајишког изворног певања, да се
посвете традицији и вредностима које су стварале
генерације наших предака. Није довољно да се
неко назове крајишком групом. Многи злоупотребљавају назив крајишка група и крајишка пјесма.
Због тога је фестивал право место и последња
брана правог изворног и традиционалног народног
стваралаштва. Заправо, Фестивал „Крајишки
бисери“ постаје институција. Са својом конце-
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пцијом Фестивал „Крајишки бисери“ постао је део
мозаика богатог културно-уметничког народног
стваралаштва српског народа у целини, на шта сам
изузетно поносан.
У новембру 2010. године УНЕСКО је
прогласио и заштитио „ојкаче“, које су различити
вокални облици традиционалних песама Срба
Крајишника, као нематеријалну културну баштину
од изузетног значаја. Познато је да су Срби
настањени западно од Дрине били препознатљиви
по „ојкању“. „Ојкало“ се у свим приликама, у
радости и слављу, али и у тешким тренуцима. На
жалост, прошли смо кроз један период када су
традиција и овај начин културног изражавања били
гурнути у страну. Упорно је „ојкање“ било извргнуто
подсмеху а циљ је био да се Срби одрекну онога
што је њихово и по чему су препознатљиви.
Потискивање културно-историјских вредности
Срба Крајишника у заборав била је припрема за
коначан прогон са простора на којем су вековима
живели. Хрватска лукаво користи садашњу
ситуацију када су Срби прогнани и приказује
„ојкачу“ као хрватску нематеријалну културну
баштину. Ово нам не дозвољава да будемо
пасивни посматрачи, морамо јасно да истакнемо
да „ојкача“ припада Србима Крајишницима. Ово је
само један од доказа да смо ми са овим пројектом
на добром путу, те да је управо Фестивал „Крајишки
бисери“ чувар „ојкања“ и „ојкаче“.
Због свега овог, од 2011. године, као новина у
склопу пројекта Фестивал „Крајишки бисери“, биће
организован семинар за учеснике Фестивала.
Семинар има за циљ подизање свести о народном
стваралаштву и значају очувања изворног
крајишког певања, као и преношење важних
сазнања о „ојкању“ и „ојкачи“ кроз културноисторијски образац. Такође, семинар је предвиђен
као нека врста припреме и квалификације за
учешће на Фестивалу „Крајишки бисери“.
Похађањем овог семинара учесници ће освежити и
обогатити своја теоријска и практична знања о
традиционалном начину певања и постати
комплетније и компететније личности у бављењу
овим видом културног изражавања. Семинар ће
држати угледни етномузиколози, професори
изворног певања и други релевантни предавачи.
По завршетку семинара, сваки учесник ће добити
одговарајуће уверење (сертификат).
На крају, желим да кажем да је велико
задовољство бити један од оних који раде на
очувању културе и традиције свог народа. Мене
лично то испуњава у сваком погледу и чини ме
срећним и задовољним.
Никола Г. Везмар
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POKO[EN PRVI KRAJI[KI OTKOS
портско-културна манифестација
„Крајишки откос“ одржана је, по
S
први пут, 20. јуна 2010. године у
Београду, недалеко од насеља Бусије.
Датум и локација нису случајно
изабрани: 20. јун обележава се као
светски дан избеглица, а Бусије су
познате као насеље које настањују
избегли Крајишници. Поред надметања
косаца, публика је имала прилику да
види и богат културно-уметнички
програм, уз учешће неколико културноуметничких друштава и изворних група.
Идеја о организацији овакве
манифестације живи међу избеглим
Крајишницима већ дуже време. У
разраду идеје о „Крајишком откосу“
укључила се Коалиција удружења
избјеглица у Републици Србији и успешно је
реализовала. Основни циљ покретања ове
манифестације јесте очување културних и
цивилизацијских вредности народа који је против
своје воље морао да напусти своје домове и свој
завичај.
Иако су метеоролошке прогнозе задавале
главобољу организатору, те је због
најаве лошег
времена отказан
наступ осам КУДова и једна сликарск а изложба,
преко 500 људи
присуствовало је
првом „Крајишком
Здравица: Гојко Шашић
откосу“.
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Долазак косаца на ливаду
На почетку церемоније свечаног отварања,
благослов за одржавање манифестације
„Крајишки откос“ дао је месни парох Витомир
Тодоровић. Од говорника скупу се најпре
обратио Миодраг Линта, председник Коалиције
удружења избеглица у Републици Србији,
истакавши да унаточ томе што је од самог
прогона прошло доста времена, многа питања
која тиште избеглице до данас нису решена.
Линта је такође рекао „да је светски дан
избеглица добар повод да подсетимо светску и
домаћу јавност да се не миримо са ситуацијом у
којој смо се нашли. Очекујемо да се у току ове
године реши већи део тих питања, а пре свега
питање имовине у земљи порекла и решавање
стамбеног питања. За решавање ових проблема
потребан је системски приступ, те очекујемо
помоћ Владе Републике Србије као и помоћ
међународне заједнице“. На крају, Линта је
позвао Крајишнике да буду јединствени јер само
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јединствени могу да превазиђу проблемe који их
притискају.
Током свечаног отварања манифестације,
скупу су се речима подршке и жеља за успешан
почетак обратили Ранко Ђукић, председник
Удружења Срба Крајишника из Босне и
Х е р ц е го в и н е и С л о б од а н Б л а го ј е в и ћ ,
председник Завичајног клуба Кордунаша.
Манифестацију је свечано отворио Славко
Дошеновић, члан већа градске општине Земун, а
својим присуством догађај је подржао и Владан
Ђукић, секретар за социјална питања скупштине
града Београда.
Изворна група „Ликоси“
уследио је културни део програма, током којег су
се представили: КУД „Кордун“ са мушком и
женском певачком групом, Изворна група „Извор
лике“, Изворна група „Ликоси“ и Изворна група
„Традиција“. Након тога, председник жирија
Милош Цвјетићанин саопштио је имена
десеторице финалиста. Поред Цвјетићанина
чланови жирија били су Милан Рак, Ђуро
Шкаљац и Мирко Радаковић.
Косачки доручак
Пошто је манифестација проглашена
отвореном, одржана је косачка здравица, коју је
беседио Гојко Шашић. Након тога, отпочео је
полуфинални део надметања у косидби у којој је
учествовало укупно 17 косаца. Такмичење
косаца одвијало се под будним оком жирија који
је на основу пропозиција и утврђеног система
бодовања, вредновао све елементе косачке
вештине.
На крају полуфинала, односно покошеног
првог „Крајишког откоса“, приређен је косачки
доручак на покошеној ливади. После доручка

Набруси је, наоштри је ...

Полуфинално надметање
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КУД „Кордун“ - Београд
Песникиња Радмила Ђукелић
Након финалног надметања, публици су се
још једном представили учесници културног
дела програма, а присутнима су се посебно
допали стихови крајишке песникиње Радмиле
Ђукелић.

ИГ „Корана“ - КУД „Кордун“ - Београд
У финалу, у веома изједначеној конкуренцији, треће место освојио је Драго Богавац
из Кољана код Врљике (сада живи у Инђији).
Друго место припало је Милану Вукелићу из
Личке Јесенице (сада живи у Смедереву), а
првопласирани односно победник „Крајишког
откоса“ је Бошко Миљуш из Грачаца (сада живи
у Смедереву). Организатор је тројици првопласираних уручио дипломе и пригодне награде.

Изворна група „Извор Лике“
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Победници: Драго Богавац, Бошко Миљуш
и Милан Вукелић
Успешним одржавањем првог „Крајишког
откоса“, Крајишници су и овог пута показали да
се не одричу онога што је њихово духовно,
културно и цивилизацијско богатство. „Крајишки
откос“ има веома дубоко значење. Симболика
ове манифестације говори о Крајишницима који
су били принуђени да оставе своја имања и своје
ливаде, које су сада некошене или их неко други
коси. На симболу манифестације приказан је
Крајишник, који негде по свету коси туђе ливаде,
док уморног лица и намргођених обрва баца
поглед у даљину и замишља свој завичај и своју
Крајину. А управо је значај ове манифестације у
окупљању Крајишника расутих по свету и
преношењу пламена традиције, културног
идентитета и позитивне енергије.
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„Олуја“, 15 година после!
оводом 15. годишњице прогона и страдања
Срба Крајишника у злочиначкој војноP
полицијској акцији названој „Олуја“, у Пландишту
је 05. августа 2010. год. одржан парастос у цркви
Св. Рафаила Банатског. Парастос свим жртвама
које су пале у Крајини и за Крајину, као и онима
који су у избеглиштву преминули у тузи и болу за
својим завичајем, слу жила су тројица
свештеника: пландиштански парох Недељко
Јанковић, Ненад Милић и Синиша Лакичин.
Помену је присуствовао председник општине
Пландиште Зоран Воркапић са општинским
званичницима. Скуп је организовало Завичајно
удружење Крајишника „Никола Тесла“.
Тачно пре 15 година Хрватске оружане
снаге, уз одобрење и подршку НАТО-а, у
садејству са Хрватским вијећем одбране и
Армијом БиХ, извршиле су агресију на делове
РСК (Северне Далмације, Лике, Кордуна и
Баније). Агресија је извршена упркос чињеници
да је ова територија била под заштитом УН-а
(сектор југ и север) и да су представници РСК
претходни дан у Женеви пред представницима
УН-а и у Београду пред амбасадором САД,
потписали предлог међународне заједнице за
мирну реинтеграцију у Хрватску и заузврат
добили чврсте гаранције да напада неће бити.
Само у операцији „Олуја“, са својих
вековних огњишта прогнан је читав један народ,
око 220.000 људи, а велики број убијен је или се и
данас воде као нестали. У неколико операција
које су претходиле Олуји („Миљевачки плато“,
„Масленица“, „Медачки џеп“ и „Бљесак“), као и у
акцијама хапшења и прогона Срба у делу
Хрватске ван територије РСК, Хрватска је све
укупно прогнала преко 500.000 људи. Спаљено
је више десетина хиљада кућа, школа, домова
културе, верских и пословних објеката. На овај

Парастос у цркви Св. Рафаила Банатског
начин остварен је план етничке Хрватске, у којој
нема места за Србе.
На списку несталих још увек се налази
2.160 лица српске националности који су нестали
у периоду 1991–1995. на подручју Хрватске и
бивше РСК. Међу несталима је 1.438 цивила, од
чега су 572 жене. Веритас располаже поузданим
подацима за још око 670 регистрованих гробних
места у којима се налазе неиндентификовани
посмртни остаци страдалих Срба на поменутом
подручју, који и после 15 година по престанку
рата, искључиво због опструкције хрватске
стране, чекају на ексхумацију. Последњих 19
лешева идентификованих ове године чекало је
на идентификацији на Медицинском факултету у
Загребу од децембра 2000. године када су
ексхумирани, дакле скоро 10 година.
Ових 15 година после „Олује“ прошло је као
у вихору. Ништа се суштински није променило, а
како ствари стоје ни у наредних 15 година ништа
се битно неће променити.
Да се никад не заборави и да се никад више
не догоди!
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Jubilarni

10. LI^KI VI[EBOJ

K

ултурно – спортска манифестација
која негује традиционалне витешке
игре из Лике већ пуних десет година
окупља велики број учесник а и
посетилаца. Јубиларни, десети по реду,
„Лички вишебој“ одржан је на обали
Дунава, у Апатину, 07. августа 2010.
године. Организатор манифестације је
Завичајно удружење Срба из Лике
„Матица личка“ - Апатин. У надметању у
традиционалним спортским дисциплинама учесвовало је 15 такмичарских
екипа, међу којима и екипа Завичајног
удружења Крајишника „Никола Тесла“.
Дефиле учесника
Као и претходних година, манифестација је почела свечаним дефилеом
Та к м и ч е њ е с у от во р и л и н а ј м л а ђ и
екипа, интонирањем химне „Боже правде“ и
химне Личког вишебоја „Нема раја без роднога учесници, у дисциплини „трка у врећама за децу“.
краја“. Десети „Лички вишебој“ свечано је Након тога уследио је главни део такмичења, у
отворио Миодраг Јакшић, помоћник министра за коме је учествовало око 250 такмичара, и то у 10
дијаспору, а добродошлицу посетиоцима традиционалних дисциплина: трка у врећама,
манифестације пожелео је Мирко С. Вранеш, скок у даљ и скок у вис из места, бацање камена с
рамена, обарање руке, вучење куке, пењање уз
председник „Матицe личке“.

Скок у даљ из места: Дарко Грба
Екипа „Никола Тесла“

Скок у вис из места: Дарко Грба
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Вучење куке: Милан Мудрић
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стожину, претезање штапа, надвлачење конопа и
трчање по брвну. Пубилка је имала прилику да
ужива у веома интересантним надметањима,
демонстрацији снаге горостаса и витешкој
спретности такмичара. Остварена су и два нова
рекорда: у дицплини „бацање камена с рамена“
Милош Марковић из Пригревице камен тежак 10
килограма бацио је чак 14,20 метара, док је
Александар Бундало у дисциплни „скок у даљ из
места“ остварио резлутат од 3,36 метара. Укупни
екипни победник 10. Личког вишебоја је екипа
„Џими транс“ из Пригревице.
За такмичаре, као и за све који су тога дана
посетили 10. „Лички вишебој“, Војска Србије
припремила је и поделила преко 1500 порција
бесплатног ручка, а на менију су се нашли
војнички пасуљ, слатки купус са овчетином и
свињским ребрима на лички начин и овчији гулаш
деспота Стефана Лазаревића.

Чланови екипе „Никола Тесла“: Дарко Грба,
Марко Миздрак, Милан Везмар, Мирослав
Петковић, Радован Мандарић, Никола
Везмар, Миодраг Линта, Милан Мудрић и
Гојко Везмар, харамбаша екипе.

Трчање по брвну: Марко Миздрак

Надвлачење конопа: Екипа „Никола Тесла“

Бацање камена с рамена:
Милан Везмар

Пењање уз стожину

Претезање штапа: Радован Мандарић

Обарање руке:
Радован Мандарић
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Bronza sa prve Li~ke olimpijade

Скок у даљ из места: Дарко Грба - освојено 3. место резултатом 3,10 метра

O

пштина Апатин покренула је ове године
општинску манифестацију „Личка олимпијада“ са циљем неговања традиционалних
старих спортова, културе и обичаја личког
народа. Прва „Личка олимпијада“ одржана је на
Велику Госпојину, 28. августа 2010., на теренима
Бање Јунаковић. Намера организатора је да ова
манифестација буде повод и место дружења,
братимљења и продубљивања пријатељских
веза нашег народа.
Манифестација је почела у 10 часова
дефилеом такмичарских екипа и интонирањем
химне „Боже правде“. Као домаћин манифестације, присутне је речима добродошлице
поздравио Др Живорад Смиљанић, председник
општине Апатин. Прву „Личку олимпијаду“
свечано је отворила Ивана Ковачевић, државни
секретар за омладину.
На терен су најпре изашли најмлађи, у трци
у врећама за децу до 10 година. Поред личких

Екипа „Никола Тесла“
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капа, медаља и диплома, три најбржа малишана
поделила су укупно 18 килограма сладоледа.
Сладоледом и мајицама награђена су и сва
остала деца која су се такмичила у овој
дисциплини.
Након тога уследио је главни део
такмичења у традиционалним личким играма,
заснованим на надметању, ривалству, испољавању снаге и вештине. На манифестацији је
учествовало 18 такмичарских екипа (преко 250
такмичара) из Србије и Републике Српске.
Такмичари су се надметали у девет дисциплина:
претезање штапа, трчање по брвну, скок у даљ и
Чланови екипе „Никола Тесла“: Дарко Грба,
Никола Везмар, Милан Мудрић, Радован
Мандарић, Милан Мрђеновић, Бојан
Станковић, Борислав Мркела, Никола
Драганић, Зоран Мандић, Илија Петковић и
Гојко Везмар, харамбаша екипе.

Дефиле учесника
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скок у вис из места, бацање камена с рамена,
обарање руке, вучење куке, пењање уз стожину и
надвлачење конопа. Укупни екипни победник
прве „Личке олимпијаде“ је екипа „Џими транс“ из
Пригревице.
На такмичењу је учествовала и екипа
Завичајног удружања Крајишника „Никола
Тесла“. У дисциплини скок у даљ из места, у
изузетно јакој конкуренцији, члан наше екипе
Дарко Грба освојио је треће место, са
прескочених 3,10 метара. На тај начин Дарко се
окитио бронзаном медаљом, а екипи је припало
60 бодова за укупни пласман.
Надвлачење конопа: Екипа „Никола Тесла“

Скок у вис из места: Дарко Грба
Претезање штапа:
Милан Мрђеновић

Трчање по брвну: Борислав Мркела
Вучење куке: Никола Драганић

Бацање камена с рамена:
Милан Мрђеновић

Пењење уз стожину:
Борислав Мркела

Обарање руке: Милан Мрђеновић
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PETICIJA IZBJEGLIH I PROGNANIH
SRBA IZ HRVATSKE

P

олазећи од чињенице да је Република
Хрватска, 30. јуна 2010. године, добила
с а гл а с н о с т Е в р о п с к е у н и ј е д а от во р и
преговарачко Поглавље 23. „Правосуђе и
темељна људска права“, без услова да решава
имовинска, стечена, станарска, статусна и друга
питања више од 400.000 избјеглих и прогнаних
Срба из Републике Хрватске, Коалиција
удружења избеглица у Србији покренула је
иницијативу за Петицију у циљу осигурања
свеобухватног, праведног и трајног решења ових
проблема у складу са начелом једнакоправности.
На седницама Извршног одбора Председништва Коалиције разматрани су бројни
проблеми и њихово нерешавање у Хрватској.
Питања и проблеми који годинама тиште Србе из
Хрватске дефинисани су у 12 тачака, односно
захтева формулисаних у виду Петиције.
Иницијативу Коалиције прихватила је и
Асоцијација избјегличких удружења, као и друга
избјегличка удружења која нису у ове две кровне
организације. Након неколико заједничких
састанака и усаглашавања, дошло се до коначне
верзије текста Петиције, коју су, 19. октобра
2010. године, својим потписима и печатима
подржали представници 101 избегличког
удружења и завичајна клуба које су основали
Срби из Хрватске. Овиме је истовремено
постигнут и још један важан резултат: стварање
јединственог фронта избегличких удружења у
Србији, у борби за остваривање одузетих права.
Петиција је, заједно са молбом за подршку
и копијама потписа и печата 101 избјегличког

Потписивање Петиције, Београд, 19.10.2010.
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Zahtevi sadr`ani u Peticiji:
Повратак заузете покретне и непокретне
имовине;
Обновa у пређашње стање, ратом и
терористичким акцијама уништене имовине;
Правичнa надокнадa за уништену, оштећену
и несталу покретну и непокретну имовину;
Повратак одузетог станарског права или
правичну новчану надокнаду, без икаквог
условљавања и ограничавања;
Исти услови откупа за лица која су добила
стан кроз тзв. Програм стамбеног
збрињавања;
Исплата доспјелих а неисплаћених пензија;
Признање комплетног радног стажа до 1991.
и конвалидација радног стажа са признатим
доприносима за период 1991-1995;
Исплата девизне и динарске штедње;
Новчана надокнада за неучествовање у
процесу приватизације;
Ревизија пресуда за ратне злочине
донесених у одсуству окривљених;
Поштено и уједначено процесуирање ратних
злочина и престанак етнички мотивисаних
суђења;
Завршетак процеса ексхумације и
идентификације несталих лица.
удружења и завичајна клуба, послата на 175
релевантних адреса у међународној заједници и
Републици Србији, као и политичким организацијама Срба у Републици Хрватској.
Друга фаза јесте прикупљање потписа
Срба и осталих грађана, који су избјегли,
прогнани или воде поријекло из Републике
Хрватске, као и грађана Србије који имају
имовинска права у Републици Хрватској, са
циљем да се оснажи захтјев избјегличких
удружења да Европска унија постави Хрватској
додатне услове за затварање Поглавља 23 а који
се тичу наше имовине, станарских права,
заосталих пензија и др. Прикупљање потписа
почело је 15. децембра 2010. и траје до 31.
јануара 2011. Петиција се потписује у Србији и
широм света, у земљама где живе наши људи.
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Aktivnosti Koalicije udru`ewa izbjeglica u 2010. godini
зује; није предвиђен концепт јавног партнерства
између Комесаријата и већине избегличких
удружења.

Пише
Миодраг Линта,
председник Коалиције
Покушаји успостављања дијалога са
Предсједником и Владом Реп. Србије
Коалиција удружења избјеглица је током читаве
године настојала да успостави дијалог са
Предсједником Србије и представницима Владе
Републике Србије. У том циљу Коалиција је
послала преко 30 дописа релеватним представницима у Србији (Предсједник Борис Тадић,
Премијер Мирко Цвјетковић, замјеник Предсједника Владе Ивица Дачић, Потпредсједник
Владе Јован Кркобабић, Потредсједник Владе
Млађан Динкић и др.) са молбом да приме нашу
делегацију на разговор. Нажалост, ниједан од
поменутих преставника власти није прихватио
понуђени дијалог с циљем да се крајишко избјегличко питање коначно стави на дневни
ред.
Закон о изменама и допунама Закона о
избјеглцама
Коалиција удружења избјеглица је сматрала да
Предлог закона о изменама и допунама Закона о
избеглицама усвојен 04. марта 2010. године, у
целини гледано, није у интересу око 350.000
садашњих и бивших избеглица. Коалиција је
настојала да поменути Приједлог Закона
побољша низом амадмана. Нажалост, ниједна
од посланичких група није показала добру вољу
да подржи наше амандмане. Усвојени Закон о
изменама и допунама Закона о избеглицама има
низ лоших решења: не предвиђа обавезу Владе
Србије да помогне у решавању стамбених
потреба избеглих лица; дискриминише 530
избегличких и других породица, чији су станови
изграђени средствима италијанске Владе, јер им
није омогућено право откупа под повољним
условима, већ само закуп на одређено време;
предвиђа веома рестриктивне услове ко има
право на решавање стамбених потреба; не
предвиђа оснивање посебне институције која би
се бавила решавањем стамбених потреба (Фонд
за пружање помоћи избеглим лицима); позиција
комесара и комесаријата се додатно централи-

Јавно слушање у Народној Скупштини
Реп. Србије на тему „Остваривање
права избјеглица у земљама поријекла“
На иницијативу Коалиције удружења избјеглица,
23. јуна 2010. год., одржано је јавно слушање на
тему „Остваривање права избјеглица у земљама
поријекла“ на коме су били присутни поједини
представници Владе Србије, Народне Скупштине Србије, међународних и домаћих невладиних
организација и избјегличких удружења. Представници избегличких удружења су констатовали да
избјегличко - крајишко питање у протеклих 20
година није постало једно од приоритетних
питања српске унутрашње и спољне политике.
На јавно слушање није се одазвао Потредсједник
Владе Јован Кркобабић који је, између осталог,
задужен за питања избјеглица.
Први „Крајишки откос“
На свјетски дан избјеглица, 20. јуна 2010. године
у Београду, недалеко од насеља Бусије, одржана
је културно-спортска манифестација „Крајишки
откос“. Основни циљ покретања ове манифестације јесте очување културних и цивилизацијских
вредности народа који је против своје воље
морао да напусти своје домове и свој завичај.
Други крајишки турнир у боћању
Дана, 19. септембра 2010. године, одржан је
Други крајишки турнир у боћању на терену
Боћарског клуба „Нови Београд“. Премда је
турнир одржан под веома лошим временским
условима одазвало се свих 16 позваних
боћарских екипа. Трима првопласиранима
екипама додијељене медаље и пехари. Прво
мјесто освојила је екипа БК Канарево Брдо, друго
БК Ласта и треће БК Војводина.
Петиција избјеглих и прогнаних Срба из
Републике Хрватске
Главни разлог покретања иницијативе за
Петицију јесте чињеница да је Хрватска 30. јуна
2010. године отворила Поглавље 23 под називом
„Правосуђе и темељна људска права“ без услова
да решава суштинска питања избеглих и
прогнаних лица. Циљ Петиције јесте да оснажи
захтјев избјегличких удружења да Европска
унија постави Хрватској додатне услове за затварање Поглавља 23 а који се тичу наше имовине,
станарских права, заосталих пензија и др.
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Promocija romana ,,Posve}enik
Руском дому у Београду, 22.12.2010.
године, одржана је промоција руског
Y
издања романа „Посвећеник“ о Николи Тесли,
аутора Жељка Сарића из Београда. Роман је на
руском језику објављен у издању издавачке куће
„Делфис“ из Москве.
Уз богат и разноврстан културно-уметнички
програм у сали је било присутно више од 300
посетилаца. Такође, ово је био и омаж Николи
Тесли, поводом годишњице његове смрти (умро
је 07. јануара 1943. год., у Њујорку).
Програм је отворио својом поздравном
речју руски аташе за културу господин
Александар Николаевич Конанихин. О књизи су
говорили: проф. др Велимир Абрамовић,
рецензент српског издања романа и проф. др
Миодраг Вуковић, као и сам аутор Жељко Сарић.

Руски дом, промоција романа „Посвећеник“
Одломке из романа читао је глумац
Народног позоришта из Београда Радован
Миљ анић. У м узичк ом делу програма
учествовали су: Срђан Станић који је изводио
композиције на виоли да гамба, Драгана
Радовановић, сопран и Дејан Јелић, клавир.
Такође, присутни су имали прилику да се
упознају са песмама, играма и обичајима из
Теслиног родног краја, у изведби личке певачке
групе "Ликоси" из Новог Сада, КУД-а „Крајина“ из
Београда и КУД-а „Кордун“ из Београда.
Водитељ програма и својеврсни наратор током
овог трочасовног програма био је Срђан Дошен,
мултимедијални уметник.
На крају, програм је симболично завршен
извођењем песме „Смрт мајке Југовића“ коју је уз
гусле отпевао гуслар Саво Контић. Наиме,
Никола Тесла преминуо је у хотелској соби у
Њујорку, а они који су први ушли у собу после
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његове смрти затекли су песмарицу отворену
управо на страни са песмом „Смрт мајке
Југовића“.
На промоцији је била присутна и ТВ екипа
РТС-а, као и руског државног радија "Глас
Русије".

Predgovor ruskom izdawu
Роман приповеда о судбини најзначајнијег српског
физичара и проналазача,
који је поставио основе
савремене електротехнике
и радиотехнике високе
фреквенције. „Метафизичка биографија“ Николе
Тесле (1856-1943) који је
две трећине живота провео
у САД, написана је у традицији унутрашњег дијалошког монолога предсмртног откровења. Тесла, тајанствени
геније, аскета и будући херој српског националног пантеона у њујоршком хотелу у току
седам дана пред смрт (недељу дана пред
Божић) сећа се, види у сну цео свој живот, који
није богат спољним чињеницама, него је
првенствено испуњен духовношћу. По
надвременој метафоричкој сцени пролазе
сенке протеклих догађаја везаних са последњим колизијама светске историје, проузрокованих безверјем, охолошћу, свевлашћем
страсти. Тако добијају објашњење „чудни“
Теслини поступци: одбијање кандидатуре за
Нобелову награду, раскидање баснословно
уносних уговора са Вестингхаусом и
Морганом, отварајући мистичну суштину
његовог противљења површно-прагматичним
идејама „научника предузетника“ Едисона и
Марконија... Обдарен даром јасновиђења,
подвижник науке постаје посвећеник, носилац
јединственог смисла земаљског битисања бесконачног поимања и душевног саосећања.
У умешно постављеном и поетски надахнутом
приповедању кроз барокну ауторску реч избија
хармонична слика индивидуалног микрокосмоса, повезаног са Мистеријом Васионе.
Роман „Посвећеник“ Жељка Сарића је први
пут објављен 1997. године. У Србији је имао
четири издања.
Др Андреј Базилевски

ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA

Bilten „Kraji{nik”

Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla”

Pravna pomo}

Prijateqi udru`ewa

Пише
Милан Брујић,
секретар Удружења
равну и саветодавну бесплатну помоћ,
пружали смо свим прогнаним и избеглим
P
Србима Крајишницима и у 2010. години, наравно
у оквиру наших капацитета. Поред директне
саветодавне и правне помоћи, на сајту удружења
отворена је страница „правни савети“, на којој су
обрађене различите теме из области судске и
управне праксе. Путем ове странице многи наши
земљаци, како у Србији тако и иностранству, на
постављена питања добили су адекватне
одговоре.
У циљу што квалитетнијег информисања и
пружања правне и саветодавне помоћи, пред
крај године остварили смо успешну сарадњу са
Фондом за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима из Новог Сада. Наиме,
овај фонд од свог оснивања пружа различите
врсте помоћу избеглим, прогнаним и расељеним
лицима на територији АП Војводине (откуп
сеоских домаћинстава, пакети грађевинског
материјала, бесплатан аутобуски превоза до
места порекла, итд.).
Планирамо да у 2011. години остваримо
конкретнију сарадњу са Фондом за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима из Новог Сада, као и још неким
организацијама сличног карактера, а у циљу
задовољења потреба наших људи. Желимо да
на овај начин помогнемо људима у вези „идивиди посета“, бесплатног аутобуског превоза,
доделе пакета за повратнике у Р. Хрватску, БиХ и
Косово и Метохију, стамбеног збрињавањa
откупом сеоских домаћинстава са окућницом,
пакета граћевинског материјала за доградњу или
завршетак стамбеног простора, помоћи старим и
болесним, помоћи деци као и финансијске
помоћи за одличне ученике и студенте.
Највише би нас радовало када бисмо на
овом плану имали најмање обавеза, то би
значило да је велики број ових проблема решен.

Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и
расељеним лицима

ОШ „Доситеј Обрадовић”
Пландиште

STR

Cvet
Plandište

Vršačka pivara
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