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ише од 11 година рада Удружења и 10 година 
фестивала "Крајишки бисери" стаж је В вриједан поштовања. О томе у овом издању 

листа "Крајишник" са поносом говоримо. Лист 
"Крајишник" представља писани документ који 
оставља неизбрисив траг и свједочанство о једном 
времену, у коме је један народ показао своје 
људске и цивилизацијске вриједности, које му дају 
снагу и виталност, да се избори са неправдом и 
недаћама којима је притиснут.
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UVODNIK

Драги земљаци, уважени читаоци,

Завичајно удружење Крајишника "Никола 
Тесла", како видите из самог назива, јасно и 
недвосмислено показује своју оријентацију, 
опредјељење и смисао постојања. Основано је од 
стране прогнаних и избјеглих Срба Крајишника, 07. 
августа 2001. године, у Пландишту, са циљем 
очувања културно-историјских и цивилизацијских 
тековина Срба Крајишника. Удружење данас 
дјелује на простору Р. Србије а има чланове и у 
другим државама гдје су наши Крајишници свили 
своја нова гнијезда. Удружење учествује и активно 
доприноси јединству и заједничком дјеловању 
удружења која су основали прогнани и избјегли 
Срби. Стога користим и ову прилику да пошаљем 
снажну поруку и позив на слогу и братску љубав. 
Општи интерес Срба Крајишника мора бити на 
првом мјесту. За непуних 12 година Удружење је 
дало важан допринос код ријешавања питања која 
муче прогнане и избјегле Србе и постало значајан 
кохезиони чинилац Срба Крајишника.

Средином 2012. године, „ојкача“ је званично 
уписана и у први Национални регистар за 
нематеријално културно наслијеђе Србије, a 
Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“ 
уписано је као њен званични носилац. Ово је веома 
значајно постигнуће и признање којим је потврђен 
квалитет "Крајишких бисера" а самим тим и 
признање свима нама који учествујемо у овоме 
пројекту.

Дугогодишњи рад са јасно истакнутим 
циљем, искреност и преданост идеји, дају ми за 
право да истакнем и чињеницу да је све већи број 
младих који постају чланови Удружења. Они сада 
чине скоро половину чланства. Млади су својом 
енергијом, интелигенцијом и образовањем успјели 
да се наметну и сада имају готово водећу улогу у 
креирању и реализацији пројеката. Веома сам 
поносан на њих, посебно због тога што су у овим 
веома тешким и турбулентним временима умјели 
да препознају значај и вриједности културно-
историјских и цивилизацијских тековина наших 
предака, на које могу да буду поносни.

Резултати који су постигнути нису дошли 
случајно. Стога овдје желим да истакнем и 
дугогодишњу успјешну сарадњу са: општином 
Пландиште, КОЦ "Вук Караџић" Пландиште, ОШ 
"Доситеј Обрадовић" Пландиште, Министарством 
културе Р. Србије, Фондацијом Хемофарм Вршац, 
Комесаријатом за избеглице Р. Србије, Мудрић 
компани доо Вршац, Шарк доо Вршац, 
Штампаријом "Тули" доо Вршац. Наравно, ту је и 
читав низ других институција, организација, 
културно-уметничких друштава, изворних група и 
појединаца са којима сарађујемо. Користим ову 
прилику да им се јавно захвалим за несебичан 
допринос, који су дали за реализацију пројеката у 
претходном периоду. Искрено вјерујем да ће наша 
сарадња у годинама које долазе, бити још 
плодотворнија, на свеопште задовољство.

Желим овдје да истакнем мој оптимизам, који 
ми даје снагу све ове године, да ће у 2013. години 
коначно доћи до ријешења већег дијела питања 
која стоје неријешена више од 17 година а тичу се 
прогнаних и избјеглих Срба. Свим члановима 
Удружења  и свима вама, драги читаоци желим 
свако добро у наступајућој 2013. години. Чинимо 
добра дијела, јер добро се добрим враћа! 

Пише
Никола Г. Везмар,
предсједник Удружења

Један од, могу слободно да кажем, 
најзначајнијих пројеката, са најбољим резултатом, 
јесте фестивал "Крајишки бисери", који је ове 
године крунисан јубилејом - 10 година трајања. 
Деценија трајања и квалитет који је постигнут дају 
ми за право да вјерујем да ће "Крајишки бисери" 
трајати колико и пјесме које се на фестивалу његују. 
Фестивал „Крајишки бисери“ његује изворне пјесме 
и традиционални начин пјевања Срба Крајишника. 
Најчешћи начин изворног крајишког пјевања је

„ојкање“. Основни циљ Фестивала је очување, 
његовање, презентација и преношење јединстве- 
них вокалних и вокално-инструменталних облика 
на млађе генерације.



KRAJI[KI BISERI
Фестивал крајишких пјесама „Крајишки бисери“ прославио је 10 година постојања. 
Титулу победника понела је Крајишка изворна група „Ликоси“ из Новог Сада. Друго 

место освојила је Женска пјевачка група „Зора“ из Крагујевца док је треће место 
припало Изворној групи „Синови Крајине“ из Будисаве.

естивал крајишких пјесама „Крајишки 
бисери“ прославио је 10 година постојања. Ф Под мотоом „10 година квалитета“, у 

Пландишту, 07. октобра 2012. године, одржани су 
јубиларни десети „Крајишки бисери“.  У 
натпевавању у изворним крајишким песмама 
надметало се 20 певачких група.

Програм је почео свечаним дефилеом 
певачких група кроз центар Пландишта. Дефиле је 
завршен изласком група на главну сцену, где су сви 
учесници заједно отпевали песму „Нема раја без 
роднога краја“, химну Фестивала „Крајишки 
бисери“.

Jubilarni  10.  festival
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Учесници отварају Фестивал песмом „Нема раја без роднога краја”

У име организатора, присутне је најпре 
поздравио Никола Везмар, председник Завичајног 
удружења Крајишника „Никола Тесла“. Након њега 
присутнима се обратио и Миодраг Линта, народни 
посланик у скупштини Републике Србије и 
председник Коалиције удружења избеглица у 
Србији. Фестивал је свечано отворио Милан 
Селаковић, председник општине Пландиште.

Програмска концепција фестивала састојала 
се из два дела: такмичарског и ревијалног. У 
такмичарском делу свака група представила се са 
по једном изворном песмом. Овај део програма 
пратио је стручни жири у четворочланом саставу:

Жири: Добривоје Павлица, Радмила Ђукелић,
Ненад Грујичић и Марија Витас

Марија Витас, етномузиколог и музички уредник на 
Радију Београд, Радмила Ђукелић, песник, 
Добривоје Павлица, доајен личког и крајишког 
певања и председник жирија Ненад Грујичић, 
директор „Бранковог кола“ и дугогодишњи 
истраживач феномена ојкања. Њихов задатак био 
је да вреднују и оцене наступе певачких група.
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За изузетан допринос очувању културе и 
обичаја Срба Крајишника, свака група која је 
учествовала на фестивалу награђена је 
захвалницом, DVD издањем претходног Фестивала 
„Крајишки бисери“, и личком капом са извезеним 
симболом фестивала.

Као део фестивалског дана, у галерији 
Културног центра у Пландишту, приређена је и 
веома богата изложба рукотворина Наде Чучковић 
и Надежде Михић.

Гојко Везмар

Три првопласиране групе награђене су 
пригодним наградама: златним, сребрним, односно 
бронзаним симболом фестивала, великом 
дипломом за одговарајуће освојено место, а сваки 
члан групе добио је по малу диплому и личку капу 
са извезеним симболом фестивала. Награде су 
уручили Милан Селаковић, председник општине 
Пландиште и Никола Везмар, председник 
Завичајног удружења Крајишника „Никола Тесла“.

По оцени жирија, титулу победника Јубила-
рног десетог фестивала „Крајишки бисери“ понела 
је Крајишка изворна група „Ликоси“ из Новог Сада. 
Друго место освојила је Женска пјевачка група 
„Зора“ из Крагујевца док је треће место припало 
Изворној групи „Синови Крајине“ из Будисаве.

У знак захвалности за успешну дугогодишњу 
сарадњу, организатор фестивала доделио је 
златне плакете општини Пландиште, Основној 
школи „Доситеј Обрадовић“ - Пландиште, Културно 

образовном центру „Вук Караџић“ – Пландиште, 

Фондацији Хемофарм и Министарству културе и 
информисања Републике Србије. 

У новембру 2010. године UNESCO је, 
заштитио „ојкање“, као нематеријалну културну 
баштину од изузетног значаја, а средином ове 
године „ојкача“ је званично уписана и у први 
Национални регистар за нематеријално културно 
наслеђе Србије. Важну улогу у овоме одиграо је 
Фестивал „Крајишки бисери“, као референтан 
извор података и најбољи доказ да је „ојкање“ и те 
како живо у Србији. У складу са тим Фестивал 
„Крајишки бисери“ од изузетног је значаја за Србе 
Крајишнике, као и за очување српског културног 
наслеђа у целини.

Изложба рукотворина: 
Надежда Михић и Нада Чучковић

Заједничка фотографија победника Јубиларног 10. фестивала “Крајишки бисери”

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. Као специјални гости у 
ревијалном делу наступили су Женска пјевачка 
група КУД „Никола Тесла“ ГСП из Београда, 
Оркестар „Крајишки пријатељи“ и млади гуслар из 
Крагујевца Огњен Андрић.



O festivalu su rekli...

Импонује озбиљност певачких група у 
приступу овоме фестивалу, у жељи да јавно покажу 
шта знају и умеју. Јасно се дало приметити на 
“Крајишким бисерима” да се сви извођачи дуго и 

радосно припремају – недељама и месецима,  да 

желе показати да тако живе током целе године.
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есети “Крајишки бисери” засновали су своју 
традицију у равноме Банату, нашироко Д послали поруке да нематеријална културна 

баштина, с колена на колено, не може се затрти 
никаквим притисцима и вањским силама. Она је 
вечнија од материјалног света, моћнија и преча. 
Духовно културно благо, попут воде, проналази 
свој пут и живи, расцветава се кад је најтеже. 

Крајишко-динарско бесцен-благо духа 
показало је у Пландишту наново своју лепоту и сјај. 
Дирљиво је и чојствено било пратити непресушне 
древне мелодије са лирским и духовитим 
десетерачким римованим двостиховима, као и оне 
са целим песмама у дужини од неколико минута, 
које, својом непревазиђеном мером и горштачком 
старином господства, пријају најеженом увету 
Крајишника и другима. И жене и мушкарци, и једни 
и други у ојкачкој певанији, показали су да 
динарско-крајишки темељ духа у Србији неће 
пропасти, да је овде клицу за свагда заметнуо, као 
свој међу својима, међу браћом и сестрама, и да 
завичајни извори са новим зденцима живота судби-
нски гасе жеђ души која пева и кад јој се плаче. 

Ненад Грујичић, 
књижевник, председник жирија фестивала:

естивал „Крајишки бисери“, који за нас 
представља јединствен културни догађај Ф изворног стваралаштва народа који је 

прогнан са својих вековних огњишта, гостољубиви, 
вредни и отвореног срца, људи са богатом 
историјом, чији је отисак душа преточен у сваки 
стих, доноси нам велику радост. То све добија нови 
квалитет прераста у духовно - културни скуп свих 
Крајишника који својим песмама чувају, негују и 
унапређују културно наслеђе, оплемењују свако-
дневицу, дају смисао заједници. Суштински смо 
разумели и безрезервно прихватили, песма је 
постала нераздвојни део нас, што нас и вас може 
само да учини богатијим. У организацијском 
смислу, председник удружења господин Никола 
Везмар и његови сарадници својим ангажовањем 
поклонили су нам једну беспрекорну представу 
вредну представљања у светским центрима. 

Весна Јаћовић,
директор КОЦ Вук Караџић - Пландиште:

естивал “Крајишки бисери” манифестација 
је са које се шаље јасна порука да прогнани Ф српски народ у свом избјегличком пртљагу 

и даље чува и његује вредности и посебности  у 
циљу преношења јединствених вокалних и 
вокално-инструменталних облика на млађе 
генерације. Јубиларни 10. “Крајишки бисери” били 
су презентација добре пјесме, позитивних 
вибрација и тежак задатак стручном жирију који је 
морао изабрати три најквалитетније групе. 
Примјетно је да је већина пјевачких група видно 
напредовала у свом раду што је управо и циљ 
самог Фестивала. Посебно радује чињеница да 
удружења и групе оваквим манифестацијама успо-
стављају добру комуникацију и размјену искустава 
а све чешће заједно раде на осмишљавању неких 
нових активности којих никад није довољно ако 
желимо да опстанемо и останемо. 

Милорад Загорац, 
председник КУДа “Крајина” - Београд:

роз протеклих 10 година свог постојања 
Фестивал крајишке пјесме ''Крајишки бисери'' К дао је немјерљив допринос у очувању 

народног стваралаштва Срба Крајишника изван 
својих вијековних простора. Притиснути разним 
животним недаћама на просторима гдје савише 
своје ново животно гнијездо, кад им туга за родним 
крајем пара душу и стеже грло и груди, а понека 
суза штипа за очи, овај жилави народ не посустаје, 
већ у Пландишту, у срцу банатске равнице, далеко 
од завичаја, пјева “ојкан” пјесму из све снаге и 
колико га грло носи. Као да жели да надвиси и 
пробуди “уснулу” војвођанску равницу и да се 
пјесма вине у небеса и допре до родне груде. 

Добривоје Павлица,
певач, члан жирија на фестивалу:

вогодишњи фестивал “Крајишки бисери“ 
права је ниска бисера, који су се наочиглед О презадовољне публике низали у предивну 

целину. Једна за другом, ређале су се крајишке 
изворне групе, представљајући изворним 
певањем, на најдостојанственији начин крајишку 
традицију и обичаје. Сви заједно су исказали шири-
ну и лепоту духа Крајине и Крајишника. На овом 
десетом, јубиларном фестивалу, све је било у знаку 
јубилеја. Организатор се својски потрудио, те је на 
високо професионалном нивоу уз предивну сцену, 
бројну публику, значајне госте из јавног и културног  
живота, све изгледало свечано и одмерено.

Радмила Ђукелић,
песник, члан жирија на фестивалу:
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Prijem u Ministarstvu 
kulture i informisawa

Делегацију удружења у саставу Никола 
Везмар, Дарко Грба и Гојко Везмар, примили су 
Миладин Лукић, помоћник министра за сектор 
заштите културног наслеђа, Оливера Марковић, 
начелник сектора заштите културног наслеђа и 
Оливера Игњатовић, саветник министра за област 
заштите културнe баштине. Министар Братислав 
Петковић у последњем тренутку био је спречен због 
обавеза на седници Владе.

Једночасовни разговор протекао је у веома 
срдачној атмосфери. Представници удружења 
укратко су представили свој досадашњи рад и 
најзначајније резултате, наравно са посебним 
освртом на „Крајишке бисере“. Истакнути су 
проблеми и ограничења са којима се удружење као 
организатор фестивала сусреће и представљени 
су планови и нове идеје за године које долазе. Гојко Везмар

Пријем делегације ЗУК „Никола Тесла” у
Министарству културе и информисања

оводом јубилеја – 10 година феситвала 

„Крајишки бисери“, делегација Завичајног П удружења Крајишника „Никола Тесла“ 
примљена је у Министарству културе и 
информисања Републике Србије, 02. новембра 
2012. године.

На почетку састанка Никола Везмар уручио је 
златну плакету Министарству културе и 
информисања, као знак захвалности за успешну 
вишегодишњу сарадњу на пројекту „Крајишки 
бисери“, а личка капа са извезеним симболом 
јубиларног 10. фестивала „Крајишки бисери“ 
специјални је поклон за министра Петковића.

Представници Министарства истакли су 
чињеницу да је Завичајно удружење Крајишника 
„Никола Тесла“, званично уписано у Национални 
регистар за нематеријално културно наслеђе 
Републике Србије, и то као носилац „ојкаче“ и 
„ојкања“. Ова чињеница отвара нове могућности за 
унапређење сарадње са Министарством, као и са 
другим институцијама које се баве овом тематиком, 
али је истовремено и обавеза за удружење да 
настави досадашњи рад и да константно ради на 
унапређењу фестивала.

етко се која крајишка манифестација може 
похвалити да постоји у континуитету десет Р година, да је сваке године боља од 

претходне у организацијском погледу и квалитету 
такмичарских група. Посебно је значајно да 
фестивал баштини народно, изворно стварала-
штво кроз групну пјесму и да успешно одолева 
помодарству и скрнављењу крајишке пјесме 
комерцијалног типа.

Милош Цвјетићанин, 
Крајишка изворна група “Ликоси”:

ајљепши осјећај, за сваког Крајишника, je 
чути добру и љепу завичајну пјесму. Овај Н фестивал је најбољи начин за очување 

пјесме, кроз дружење, људски однос и добро 
расположење. Захвални смо организаторима 
фестивала јер чувају квалитет наше пјесме, 
подстичу нас младе да учимо и што боље 
репродукујемо изворну пјесму, подстичу и старије 
пјеваче да усавршавају пјесму и шире обим знања 
о изворним пјесмама, народној ношњи и обичајима.

Никола Ђапић, 
Крајишка група “Плитвице”:

ландиште овом манифестацијом има 
вероватно најјачу смотру крајишке пјесме, а П гости доброг домаћина. Заједно учеству-

јемо у грађењу и трајању лепе традиције. С 
обзиром да смо први пут у том широком друштву, 

Борислав Ковачевић, 
КУД “ Младен Стојановић” - Бачки Јарак:Др 

задовољан сам нашим наступом. Посебно сам 
задовољан дружењем у дворишту где смо као 
група, чини ми се, понели највећи “терет” пјевања и 
дружења. Ту смо покупили најпозитивније реакције 
осталих учесника, што ми чини посебну радост и 
посебан утисак.



Zajedni~ka fotografija u~esnika 10. festivala „Kraji{ki biseri”

Album 10. festivala    Kraji{ki biseri
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Defile Defile

Tradicionalni do~ek Defile
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Defile Defile

Defile Voditeqi: Ana Radoj~i} i Gojko Vezmar

Sve~ano otvarawe: Miodrag Linta Sve~ano otvarawe: Milan Selakovi}
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KUD „Krajina” - Beograd

„Zora” - Kragujevac „Plitvice” - Beograd

KUD „Petrova gora - Kordun” - Beograd KUD „Dr Mladen Stojanovi}” - Ba~ki Jarak

„Kraji{nici” - KUD „Mladost” - Velika Greda
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„Vitorog” - Budisava „Podgrme~” - @iti{te

„Una” - Barajevo KUD „\erdan” - Ivawica

„Sinovi Krajine” - Budisava „Sana” - Stara Pazova



10

Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla” Bilten „Kraji{nik”
ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA

„Kozara” - Futog

KUD „Prigrevica” - Prigrevica Zavi~ajno udru`ewe Banijaca - Beograd

„Sana” - Ka} „Likosi” - Novi Sad

„Zora” - Kragujevac
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„Sana” - Stara Pazova KUD „Krajina” - Beograd

KUD „Nikola Tesla” - GSP - Beograd

Ogwen Andri} Orkestar „Kraji{ki prijateqi”

Publika
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Progla{ewe pobednika
1. mesto

2. mesto

3. mesto

Марија Маринковић, први глас
Јела Симић, 
Марија Шево, 
Радмила Ристић,
Душан Љубичић, двојнице

Секретар удружења: 
Милан Љубовић

Женска пјевачка гупа 

„Зора“ – Крагујевац

Небојша Станисављевић, први глас
Милош Цвјетићанин, тамбурица
Ђорђе Узелац
Милорад Чубрило
Вељко Сурла

Вођа групе: 
Милош Цвјетићанин

Крајишка изворна група 

„Ликоси“ – Нови Сад

Милорад Гргић, први глас
Слободан Гутић
Јанко Пећанац

Вођа групе: 
Никола Дошен

Изворна група 

„Синови Крајине“ – Будисава 
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 Intervju: Milan Selakovi}, predsednik op{tine Plandi{te 

Господине председниче, какви су 
Ваши утисци после првих неко-
лико месеци у улози председника 
општине?
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Милан Селаковић

Ф у н к ц и ј а  п р е д с е д н и к а  
општине је ново искуство, ласкаво 
звучи али је изузетно велика 
одговорност. Није лако доносити 
одлуке јер се очекује њихово 
спровођење и увек сте под лупом 
јавности, да ли сте и колико 
испунили дата обећања, а о 
очекивањима да и не говорим.

Посете које имам и грађани који желе пријем 
код мене, или ми се обраћају писменим путем, 
најчешће очекују да помогнем у решавању њихових 
проблема. Врло је мало оних који долазе да известе 
о неком свом успеху. У решавању проблема које 
имају прогнани и избегли Срби тешко да може само 
локална самоуправа да учествује. Ту је потребна 
помоћ шире друштвене заједнице и политичка 
воља појединаца. Што се тиче Општине и 
Општинске управе, пре пар месеци захваљујући 
пројекту који је одобрио Високи комесаријат за 
избегла и прогнана лица, у општини Пландиште је 
један број избеглих и прогнаних добио одређена 
новчана средства за завршетак радова на својим 
стамбеним објектима. Могу да кажем да је наша 
стручна служба поново конкурисала и добила 
средства за куповину једног броја кућа за избегла и 
прогнана лица.

и Општинске управе, наравно у границама својих 
могућности. Очување идентитета је од изузетног 
значаја а колико сам разумео, у Удружењу се води 
битка и за очување ојкања као оригиналног начина 
певања.

избегли Срби? М
уложити напор да за време вашег мандата 
решите она питања ко ја  су  у  Вашој  
надлежности?

ожемо ли очекивати да ћете 

Својим активностима ЗУК „Никола Тесла“ 
улаже велике напоре на очувању идентитета и 
обичаја народа из Крајине. Ово удружење једино је 
у Србији које негује изворну народну песму и 
вреднује је на свом фестивалу који је такмичарски. 
Захваљујући удружењу, редовно се организује и 
помен настрадалим Србима у акцији “Олуја”. 

Колико сте упознати са ЗУК "Никола Тесла" и 
активностима које удружење спроводи?

Тежња сваког политичара, посебно функцио-
нера локалне самоуправе јесте да се створе што 
бољи услови за живот и рад  грађанства, да се 
отвори, за време њиховог мандата што више 
радних места. Ми смо у фази тражења озбиљних 
пословних партнера, пре свега у области 
пољопривреде и текстила. У следећој години ће 
бити нових радних места, пре свега захваљујући 
великој инвестицији и пројекту за обновљиве 
изворе енергије. На територији наше општине у 
првој половини године, планирано је постављање 
темеља за изградњу првих ветрогенератора што ће 
сигурно бити могућност за отварање једног броја 
радних места. Овај пројекат је тренутно највећи у 
Србији, његова вредност је 160 милиона евра а 
реализоваће га у партнерству фирма Енерговинд 
из Београда и НИС Нафтагас, Газпром њефт из 
Русије.

Сматрате ли себе добрим политичарем, 
довољно спремним и способним да за време свог 
мандата грађанима општине Пландиште 
обезбедите нова радна места и бољи живот? 

За крај овог разговора, на којем захваљујем, 
свим читаоцима листа „Крајишник“, члановима ЗУК 
„Никола Тесла“ и осталим грађанима општине 
Пландиште желим срећне Божићне и Нового-
дишње празнике, добро здравље, породичну и 
личну срећу и да нам Нова 2013. година буде са што 
мање проблема и што више добрих вести.

Има ли нешто што вас нисмо питали а сматрате 
да је значајно да кажете?

Имали сте част да учествујете у историјском 
догађају и свечано отворите Јубиларне 10. 
"Крајишке бисере". Који је по вама значај ове 
манифестације за општину Пландиште и ширу 
друштвену заједницу?

Да ли сте довољно упознати са 
проблемима које имају прогнани и 

ЗУК „Никола Тесла“ су ми се 
обратили за помоћ у вези са 
организовањем 10. јубиларног 
фестивала крајишке песме под 
називом „Кра јишки бисери“ .  
Општина је овај фестивал сврстала 
у манифестације од значаја за 
општину и уврстила у годишњи 
календар културних дешавања како 
у Војводини тако и у Србији. 
Препознали смо вредност и значај 
одржавања једног таквог фестивала 
и спремни смо да помажемо и у 
будуће. Такође, општина је спремна 
да помогне Удружењу у свему што 
спада у домен локалне самоуправе  

Већ на самом почетку мандата представници  Интервју урадила: Родика Грујеску

Ф
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REGIONALNI STAMBENI PROJEKAT

За крај овог текста не могу а да се укратко не 
осврнем и на успешну сарадњу Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије са 
Завичајним удружењем Крајишника „Никола 
Тесла“. Најважнији сегмент ове сарадње пре свега 
се огледа у обезбеђивању доступности и благо-
времености свих информација од значаја за 
избегличку популацију. Ово сматрамо веома 
значајним и настојаћемо да, у складу са својим 
могућностима, наставимо да пружамо подршку 
издавању листа „Крајишник“.  

Пише
Јелена Марић, 
саветник у 
Комесаријату за 
избеглице и миграције 
Републике Србије

Са реализацијом Регионалног стамбеног 
пројекта отпочеће се половином 2013. године. 
Република Србија ће средином јануара 2013. 
године предложити Банци за развој савета Европе, 
која је задужена за надгледање финансијских 
токова и администрирање пројекта, тзв. „пилот 
пројекат“ Републике Србије, којим ће бити 
обезбеђена донација 70 монтажних кућа, 
вредности од по 15.000 евра и 100 пакета 
грађевинског материјала у износу од по 9.000 евра. 
Очекује се да ће укупна вредност пројеката, 
финансираних из регионалног донаторског фонда,  
у 2013. години у Републици Србији достићи укупну 
вредност од око 37 милиона евра. За спровођење 
пројекта у републици Србији биће задужен 
Комесаријат за избеглице и миграције а исти ће се 
реализовати у сарадњи са општинама и градовима, 
уз надзор УНХЦР-а и мисије ОЕБС-а. 

Спровођењем активности, предвиђених 
регионалним програмом, у предстојећем периоду 
биће осигурана трајна стамбена решења за 27.000 
најугроженијих породица или 74.000 лица у региону 
док ће у Републици Србији 16.780 породица 
избеглица или 45.000 лица решити своје стамбено 
питање. Укупна вредност Регионалног програма 
износи 584 милиона евра од чега је Република 
Србија предложила пројекат вредан 335 милиона 
евра. 

егионални програм представља резултат 
вишегодишњег ангажовања и сарадње Р земаља у региону на решавању питања од 

значаја за избеглице и расељена лица, инициране 
од стране потпредседника Владе Републике 
Србије др Јована Кркобабића и подржане од 
стране међународне заједнице. 

На донаторској конференцији одржаној у 
Сарајеву, априла 2012. године, прикупљен је део 
средстава за реализацију Регионалног стамбеног 
пројекта, а очекује се да ће током реализације 
пројекта бити обезбеђена недостајућа средства. 
Регионалним стамбеним пројектом Републике 
Србије предвиђена је изградња 10.000 стамбених 
јединица за социјално становање у заштићеним 
условима и могућношћу купопродаје, откуп 2.000 
домаћинстава са окућницом, донација и 
постављање 1.200 монтажних кућа и донација 
3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак започетих и адаптацију неусловних 
стамбених објеката.

Кориснике Регионалног стамбеног пројекта 
чине сва избегла лица из периода 1991-1995 
године, која живе у колективним центрима или 
неком другом облику колективног смештаја 
(формалног или неформалног) без обзира на 
њихов статус као и све угрожене избеглице из 
периода 1991-1995 године које живе у приватном 
смештају укључујући и све бивше носиоце

Динамика и број стамбених решења која ће 
бити обезбеђена на територији општина и градова 
директно зависе од евиденције потреба избеглица 
коју спроводе повереништва за избеглице, па 
користимо ову прилику да позовемо сва избегла 
лица чије потребе до сада нису евидентиране да се 
што пре јаве својим повереницима ради евиде-
нтирања.

Поред обезбеђивања стамбених решења, 
земље учеснице Регионалног процеса, додатно су 
се обавезале и на наставак билатералне и 
мултилатералне сарадње на заштити и унапре-
ђивању права избеглица, укључујући и решавање 
питања доспелих а неисплаћених пензија, као и 
пружање политичке, материјалне, социјалне и 
друге потребне помоћи са циљем окончавања 
расељености и обезбеђивања једнакости свих 
грађана региона.

Re{avawe stambenog pitawa izbeglih

станарског права који нису остварили трајно 
решење у земљи порекла и Републици Србији, у 
складу са критеријумима УНХЦР-а.



TRE]I KRAJI[KI OTKOS
Неколико хиљада Крајишника окупило се на трећем „Крајишком откосу“ код 
београдског насеља Бусије. За најбољег косца проглашен је Жељко Бурсаћ, 

другопласирани је Бошко Миљуш, а треће место заузео је Милош Цвјетићанин.

Циљ „Крајишког откоса“ је окупљање 
Крајишника око заједничких именитеља: очувања 
културног наслеђа, очувања завичајности и корена, 
неговања и ширења пријатељских, родбинских и 
духовних веза – истиче организатор ове 
манифестације Коалиција удружења избјеглица у 
Републици Србији.
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Свечано отварање 3. „Крајишког откоса”

Дефиле

Свечано отварање

еколико хиљада Крајишника окупило се на 
Трећем „Крајишком откосу“, одржаном 17. Н јуна 2012. године, код београдског насеља 

Бусије. Датум и место одржавања нису случајно 
изабрани: манифестација је одржана уочи светског 
дана избеглица (20. јун), а Бусије су познате као 
насеље које настањују избегли Крајишници.

Трећи „Крајишки откос“ почео је свечаним 
дефилеом учесника, након чега је, интонирањем 
химне „Боже правде“, започела церемонија 
свечаног отварања. Водитељски пар Маријана 
Борковић и Саво Смољановић најпре је дао реч 
Миодрагу Линти, председнику Коалиције удружења 
избјеглица у Републици Србији, који је у име 
организатора свима пожелео добродошлицу. Част 
да свечано отвори манифестацију припала је 
председнику општине Земун Браниславу 
Пространу. Благослов за одржавање манифеста-
ције дао је отац Витомир Тодоровић. Церемонија 
отварања завршена је косачком здравицом коју је 
бесједио Гојко Шашић.

оком жирија који је на основу пропозиција и 
утврђеног система бодовања, вредновао све 
елементе косачке вештине. Жири Трећег 
“Крајишког откоса” чинило је пет судија: Мирко 
Радаковић, Дане Чубрић, Јанко Ивановић, 
Милован Зубковић, Растко Зубковић и Зоран 
Симов. Након завршених квалификација, на 
покошену ливаду, девојке и жене у народним 
ношњама изнеле су доручак за косце.

У квалификационом делу такмичења надме-
тало се 37 косаца, који су косили у косидбеном 
поретку. Такмичење косаца одвијало се под будним

У финалу, сваки косац имао је задатак да 
покоси парцелу широку 5 а дугачку 25 метара. У 
веома изједначеној конкуренцији треће место 
освојио је Милош Цвјетићанин из Личког Петровог 
Села (сада живи у Новом Саду), друго место
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освојио је Бошко Миљуш из Грачаца (сада живи у 
Смедереву), а првопласирани, односно победник 
трећег „Крајишког откоса“ је Жељко Бурсаћ из 
Личке Калдрме (сада живи у Батајници). Сва три 
првопласирана косца награђена су дипломом, 
одговарајућом медаљом, личком капом са

Квалификације

Доручак за косце

Здравко Ћакић, Недељко Керлец, Драган 
Плавшић, Јово Ђерић, Драго Богавац, Бошко 
Миљуш, Милан Цвјетићанин, Зоран Смиљанић, 
Радован Трбојевић, Бранко Вуковојац, Јован 
Вукобрат, Данило Вуковљак, Јован Малобабић, 
Никола Косановић, Радан Орашанин, Никола 
Лукач, Милан Гаћеша, Душан Рађеновић, 
Милош Вукелић, Зоран Петровић, Лука Иветић, 
Милан Вукелић, Жељко Бурсаћ, Сретен Родић, 
Раде Будисављевић, Милан Баук, Ђуро Чича, 
Иван Обрадовић, Душан Марић, Милан Марић, 
Симо Малобабић, Љубомир Пена, Јован Варат, 
Милош Цвјетићанин, Милан Бркић, Зоран 
Шкорић и Бранко Летица.

Косци 3. „Крајишког откоса“ Учесници културног програма

�КУД „Ћирило и Методије“ - Бусије
�АНИП „ЈУ-Лира“ - Бусије
�Карате клуб Бусије 
�ИГ „Извор Лике“ - Бусије
�Ранка Срдић Милић, пјесникиња
�Милан Пађен, пјесник
�ИГ „Ликоси“ - Нови Сад
�Завичајно удружење Банијаца - Београд
�СКУД „Ђердан“ - Кукујевци
�Ненад Грујичић, пјесник
�Маријана Борковић, пјесникиња
�Милош Бајић, пјесник
�ИГ „Традиција“ - Вршац
�КУД „Завичај - Банија“ - Мајур - Шабац
�Босиљка Перић, пјесникиња
�Никола Корица, пјесник
�КУД „Дукат“ - Калуђерица
�ИГ „Синови Крајине“ - Будисава
�Стево Кукавица, пјесник
�Златко Радумило Гламочанин - пјесник
�Никола Јевтић, пјесник
�ИГ „Плитвице“ - Београд
�УГ Крајине „Зора“ - Крагујевац
�ИГ „Ћиро Личка Калдрма“ - Батајница
�СКД „Просвјета“ - пододбор Вргинмост
�Удружење грађана „Сана“ - Стара Пазова
�Сава Путник, солиста, кантаутор
�Тамбурашки оркестар „Славонија“ - Београд
�Тамбурашки оркестар „Славуји са Бусија“
�Борислав Зорић Личанин, естрадни уметник 

извеженим симболом манифестације и ручним 
сатом марке „Фестина“. Сви учесници даровани су 
захвалницама и мајицама. Специјалним 
наградама даровани су Никола Лукач из 
Вргинмоста као најстарији косац (68 година) и 
Драган Плавшић из Јајца (сада живи у Гроцкој) као 
најмлађи косац стар 20 година.
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За ове три године постојања „Крајишки откос“ 
постао је симбол саборности Срба Крајишника. 
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 баца поглед у даљину и 
замишља свој завичај и своју Крајину. Управо је и 
значај ове манифестације у окупљању Крајишника 
расутих по свету и преношењу пламена традиције, 
културног идентитета, позитивне енергије и 
здравог спортског духа. Имајући у виду позитивну 
реакцију и заинтересованост нашег народа, по 
свему судећи, ова манифестација постаће 
традиционална. 

Сликарска изложба

Финале

Проглашење победника

Гојко Везмар

Поред надметања косаца, публика је имала 
прилику да види и веома богат културно-уметнички 
програм, уз учешће двадесет културно-уметничких 
друштава и изворних група, који су приказали 
песме и игре из свих делова Крајине, као и игре из 
Србије. Својим стиховима публици се представило 
десет крајишких песника, а своје вештине 
приказали су и девојчице и дечаци из карате клуба 
„Бусије“.

У склопу манифестације приређена је и 
права мала ликовна колонија, где се делом своје

Заједничка фотографија косаца и домаћина

богате колекције представило осам крајишких 
сликара: Петар Петровић, др Јован Косијер, Анка 
Куколеча, Љубица Траживук, Гојко Вучковић, 
Мирко Кукољ Дон, Миле Хркаловић и Славко 
Самарџија. Поред тога, присутни су имали прилику 
да виде и богату изложбу рукотворина Наде 
Чучковић, док је Маријана Борковић приредила 
изложбу старих предмета који су некада били у 
употреби.

Културно - уметнички програм



19

Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla”Bilten „Kraji{nik”
ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA



BRONZANA MEDAQA
SA TRE]E LI^KE OLIMPIJADE

BRONZANA MEDAQA
SA TRE]E LI^KE OLIMPIJADE

20

Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla” Bilten „Kraji{nik”
ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA

а теренима Бање Јунаковић код Апатина, 
07. јула 2012. године, одржана је Трећа Н „Личка олимпијада“ - надметање у 

традиционалним народним дисциплинама. 
Олимпијада носи личко име јер се организује по 
узору на традиционална такмичења која су се 
некада одржавала у Лици. Oдржава се у Апатину, 
након Чикага другом граду у свету по броју 
становника пореклом из Лике.

Трећа „Личка олимпијада“ почела је 
свечаним дефилеом двадесет такмичарских 
екипа из Србије, Републике Српске и Хрватске. 
Манифестацију је свечано отворио др Живорад 
Смиљанић, председник општине Апатин, а прва 
дисциплина је било такмичење најмлађих у трци 
у врећама, од којих се очекује да наредних 
година наследе и очувају ову манифестацију.

Екипа ЗУК “Никола Тесла” - Пландиште Дефиле учесника 3. Личке олимпијаде

Екипа ЗУК „Никола Тесла“: 
Мирослав Докмановић, Зоран Вукелић, 
Никола Драганић, Дарко Грба, Илија 
Петковић, Славко Русић, Јован Јованчевић, 
Милан Брујић, Никола Везмар, Радован 
Мандарић, Зоран Мандић, Бранко Вуковојац, 
Милован Хинић и Гојко Везмар, харамбаша 
екипе.

Стевица Батинић, 

Бранко Вуковојац - бронзана медаља у дисциплини вучење куке

Пред великим бројем гостију из земље и 
иностранства, одвијало се такмичење у девет 
традиционалних дисциплина: вучење куке, скок у 
даљ из места, скок у вис из места, претезање 
штапа, ходање по брвну, обарање руке, пењање 
на стожину, бацање камена с рамена и 
надвлачење конопа. Успех такмичара у
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појединачним дисциплинама бодовао се и за 
укупни пласман екипе.

У дисциплини „вучење куке“ бронзану 
медаљу за екипу Завичајног удружења 
Крајишника „Никола Тесла“ освојио је Бранко 
Вуковојац. Бранко је пореклом из Залужнице (код 
Врховина), сада живи у Београду.

Надвлачење конопа: Екипа ЗУК „Никола Тесла“
Гојко Везмар

Скок у вис из места: Дарко Грба Скок у даљ из места: Дарко Грба

Претезање штапа: 
Стевица Батинић Обарање руке: Никола ДраганићП
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Укупни екипни победник треће „Личке 
олимпијаде“ је екипа „Џими комерц“ из 
Пригревице. Друго место у екипном пласману 
припало је екипи „Стефан и див“ из Ужица, а 
треће место је заузела екипа „Српски соко“ из 
Невесиња.

Бацање камена с рамена: Мирослав ДокмановићТрчање по брвну: Мирослав Докмановић
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Парастос у цркви Св. Рафаила Банатског

лужењем парастоса у цркви Св. Рафаила 
Банатског и свечаном академијом у Дому С културе у Пландишту, 5. августа 2012. 

године, обележена је седамнаеста годишњица 
прогона и страдања Срба из Републике Српске 
Крајине.

Свечана академија почела је интонирањем 
„Химне Крајини“, након чега је Гојко Везмар дао 
кратак преглед најзначајнијих догађања кроз дугу 
историју простора данашње Хрватске где су 
Срби вековима живели. Након тога скупу су се 
обратили Никола Везмар, председник 
Завичајног удружења Крајишника „Никола 
Тесла“, Душан Јеличић, заменик председника 
скупштине општине Пландиште и отац Ненад 
Милић. У културно-уметничком делу програма 
своје стихове казивали су крајишки песници 
Босиљка Перић Батак и Никола Корица, а гуслар 
Саво Контић приближио нам је чаролију једног од 
најстаријих српских инструмената уз који је 
вековима, са генерације на генерацију, 
преношена историја и народно стваралаштво.

Пре седамнаест година, Хрватска је 
извршила агресију на РСК, територију која је 
била под заштитом Уједињених Нација, побивши 
за време и после операције „Олуја“ око 2.000 
људи (претежно цивила) и прогнавши око 
220.000 житеља Крајине. На тај начин почињено 
је највеће и најсуровије етничко чишћење на тлу 
Европе после Другог светског рата. Због тога је 
важно да се сећамо и достојанствено 
обележавамо најтрагичнији дан у новијој српској 
историји и одамо пошту жртвама које су пале у 
Крајини и за Крајину. Да се никад не заборави и 
да се никада и никоме више не догоди.

Гојко Везмар

Парастосу, који је служило Његово 
преосвештенство епископ банатски господин 
Никанор уз саслужење свештеника Недељка 
Јанковића, Ненада Милића и Синише Лакичина, 
присуствовали су представници општине 
Пландиште, представници Завичајног удружења 
Крајишника „Никола Тесла“,  прогнани 
Крајишници и други грађани. У веома емотивном 
говору након парастоса, владика Никанор као 
непосредни сведок присетио се голготе коју су 
Крајишници прошли почетком августа 1995. 
године, јер је и сам био у колони која је више од 10 
дана путовала од Крајине до Србије. Владика је 
истакао важност обележавања и памћења овог 
догађаја, нагласивши да су ближе Богу они који 
се уз молитву, достојанствено сећају својих 
жртава и своје недаће, него они који славе туђу 
несрећу.

Свечана академија “Ој, Крајино”

Након парастоса, у Дому културе у 
Пландишту одржана је свечана академија под 
називом „Ој, Крајино!“. „Овом академијом 
желимо да дамо посебан печат данашњем дану, 
да се за тренутак вратимо у завичај и да у време 
великих искушења на достојанствен начин 
подсетимо себе и друге на један од

најтрагичнијих догађаја у српској историји“ – 

истакли су организатори овог скупа.
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оалиција удружења избеглица организовала 
је скуп под називом "Тражимо правду и за К српске жртве", поводом "политичке и понижа-

вајуће пресуде Хашког трибунала" хрватским 
генералима Анти Готовини и Младену Маркачу. 
Помен српским жртвама, страдалим у ратовима 
деведесетих година, у Саборној цркви у Београду 
служио је патријарх Иринеј, а потом је кренула 
протестна шетња централним улицама која је 
окончана испред Дома Народне скупштине.

Парастосу у Саборној цркви, поред много-
бројних грађана, присуствовали су и премијер 
Ивица Дачић, председник Скупштине Србије 
Небојша Стефановић, први потпредседник Владе 
Александар Вучић, министри, народни посланици и 
представници осталих државних институција.

Испред Дома Народне скупштине, пред више 
од 10 хиљада окупљених грађана, председник 
Коалиције удружења избјеглица Миодраг Линта  
обратио се присутнима а затим је председнику 
Народне скупштине Небојши Стефановићу предао 
захтев за сазивање посебне седнице парламента и 
предлог Резолуције о поштовању људских права 
избјеглих и прогнаних Срба и грађана Србије који су 
оштећени у својим имовинским и другим правима у 
државама насталим на подручју бивше 
Југославије. Циљ Резолуције је да обавеже Владу 
Србије да отвори суштински дијалог са Загребом и 
Сарајевом о решавању имовинских и других 
проблема оштећених грађана. Председник 
Скупштине Стефановић, између осталог, рекао је 
да се тражи правда за грађане Србије и све који су 
прогнани.

IMA LI PRAVDE ZA SRPSKE @RTVE?
Парастос и протестна шетња поводом ослобађајуће пресуде хрватским генералима у Хагу 

Протестна шетња

Парастос у Саборној цркви у Београду

Патријарх српски Иринеј рекао је у беседи 
након помена да је ослобађајућом одлуком за 
хрватске генерале Хашки суд скинуо маску са лица. 
"Коначно је показао да је у питању политички суд, 
лишен основних правних и етичких норми коме је 
циљ да кривце прогласи невинима, а невине жртве 
кривцима", рекао је српски патријарх. Према 
речима патријарха, Хашки суд је том одлуком

компромитовао право и правду и потврдио да "није 
утемељен на правним нормама, већ на интересима 
моћника овога света и времена". Како је истакао, по 
логици хашког суда нико не одговара за 200.000 
прогнаних, за спаљене српске домове и светиње и 
хиљаде убијених. "Очигледно је да Хашки суд 
прикрива злочине над Србима", рекао је патријарх 
и додао да испада да су сами Срби над собом 
чинили злочине. 

У изјави након парастоса премијер Ивица 
Дачић рекао је да пресуда Хашког трибунала 
представља ударац процесу помирења и “велики

шамар и самоубиство Трибунала”. Премијер је 
нагласио да је “Олуја” један од највећих злочина 
који су се десили после Другог светског рата на 
територији Европе и обећао да ће подржати све 
активности које могу да помогну да се пронађе 
правни начин и дође до осуде, ако већ не може 
преко Хашког трибунала.

Скуп испред Дома Народне скупштине Р. Србије
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PREKO VLADE SRBIJE DO 
OSTVAREWA NA[IH PRAVA

Трећи састанак Сталног мешовитог комитета 
за праћење примене Споразума о сукцесији  
одржан је тек у септембру 2009. године у Београду, 
а до четвртог састанка који је требао бити одржан у 
Сарајеву још увек није дошло јер се високи 
представници, наводно, нису усагласили око 
дневног реда. Очекујем да ће недавним избором 
Оливера Антића, за Високог представника Владе 
Србије у Сталном мјешовитом комитету, умјесто 
Гаше Кнежевића, доћи до промене у виду активне 
политке званичног Београда у вези заштите наших 
одузетих имовинских и бројних других права. 

Пише
Миодраг Линта, 
народни посланик у
Скупштини Р. Србије

Темељ дијалога треба да буде, између 
осталог, важан међудржавни споразум а то је Бечки 
споразум о сукцесији. Споразум о питањима 
сукцесије потписан је у Бечу 29. јуна 2001. године 
између држава сукцесора бивше СФРЈ, а ступио је 
на снагу 02. јуна 2004.  након ратификације од 
стране свих држава сукцесора. За 500.000 избеглих 
и прогнаних Срба из Хрватске и преко 100.000

оводом пресуде хрватским генералима, 
Коалиција удружења избјеглица и остала п удружења су 25. новембра 2012. године 

организовала парастос и протесну шетњу, гдје смо 
господину Небојши Стефановићу предали захтјев 
за сазивање посебне сједнице Народне скупштине 
и приједлог Резолуције о поштовању људских 
права избеглих и прогнаних лица и грађана Србије 
који су оштећени у својим имовинским и другим 
правима на подручју бивше Југославије.

Наведеном Резолуцијом, у случају да се 
усвоји, Народна скупштина тражиће од Владе 
следеће: прво, да у међународној заједници 
истиче значај поштовања људских права избеглих 
и прогнаних лица и других оштећених грађана; 
друго, да покрене суштински дијалог са Владом 
Хрватске,  Саветом министара Босне и 
Херцеговине и Владом Словеније о проналажењу 
правичног и трајног решења проблема оштећених 
грађана  (ексхумација и идентификација несталих 
лица и обештећење жртава рата, обележавање 
места страдања Срба, процесуирање одговорних 
за ратне злочине, повратак отете имовине и 
стечених права као што су станови, куће, пословни 
простори, динарска и девизна штедња, заостале а 
неисплаћене пензије, правична новчана накнада за 
одузету или уништену имовину, повратак статусних 
права, питање дискриминације српског капитала и 
роба у Хрватској и Федерацији БиХ и др.); треће, да 
покрене свеобухватну дипломатску активност у 
међународној заједници у циљу поштовања 
преузетих међународних обавеза; четврто, да је 
два пута годишње информише о реализацији 
предузетих мера и активности.

грађана Србије који су оштећени у својим правима у 
Хрватској најважнији је Прилог Г који се односи на 
питање приватне својине и стечених права. У 
претходних 8 година Анекс Г је био табу код 
званичног Београда.

Бечким споразумом основан је Стални 
мешовити комитет који је сачињен од високих 
представника сваке од Државе сукцесора. Главни 
задатак овог Комитета је праћење ефикасне 
примене овог Споразума. На другом састанку 
Сталног мешовитог комитета који је одржан јуна 
2007. године,  усвојен је Пословник који је требао да 
омогући бржи и ефикаснији рад и почетак 
разговора о суштинским питањима и постигнут је 
договор да се Комитет састаје најмање два пута 
годишње. 

У члану 2. Анекса Г садржана је његова 
основна идеја – вратити ситуацију у погледу 
приватне својине и стечених права на дан 
31.12.1990. године. Конкретно, према ставу 1. тачка 
а) и б) овог члана стоји следеће: „а) Права на 
покретну и непокретну имовину која се налази на 
територији Државе сукцесора и на коју су грађани 
и друга правна лица СФРЈ имали право на дан 
31.12.1990. године биће призната, заштићена и 
враћена у првобитно стање од стране те државе 
у складу са утврђеним стандардима и нормама 
међународног права, и то независно од 
националности, држављанства, боравишта или 
пребивалишта таквих лица. Овим се обухватају 
лица која су, након 31.12.1990. године стекла 
држављанство или ново пребивалиште или бора-
виште у Држави различитој од Државе сукцесора. 
Особе које нису биле у могућности да остваре 
таква права ће имати право на накнаду у складу 
са грађанским и међународним правним нормама. 
б) Сваки намерни пренос права на покретну или 
непокретну имовину извршен после 31.12.1990. 
године закључен под притиском или супротно 
подпараграфу а) овог члана ће бити ништаван.”
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Иначе, манастир Крупа је прихватао бројна 
велика пера српске књижевности: уз већ поменутог 
писца "Житија" Герасима Зелића, у њему је 
извјесно вријеме боравио и Доситеј Обрадовић; 
његов савременик и земљак, учитељ Василије; 
Симо Матавуљ је у манастиру боравио четири 
године и, према сопственом исказу, ту научио 
скривене љепоте српског језика.

Манастир Крупа чува вриједна духовна и 
културна свједочанства, упркос честим пустоше-
њима у прошлости. Шездесетих година 20. вијека 
откривене су фреске у манастирској цркви и то оне 
које је 1622. године фрескописао хиландарски 
монах Георгије Митрофановић, исти онај инок који 
је осликао Хиландарску трпезарију. У Крупи су 
чуване иконе итало-критске школе, рад Јована 
Апаке. Чува се и честица моштију св. Јеротеја. Ту је 
и кивот из манастира Рмња који је донесен у Крупу у 
току босанско-херцеговачког устанка 1875. године. 
Манастирка ризница чувала је и три антиминса: 
један је јерусалимског патријарха Теодосија, други 
патријарха Арсенија IV Шакабенте из 1743. и трећи 
је тзв. Крупски из 1739. године.

Први пут од утемељења обнављан је у 
вријеме цара Душана, 1345. О томе свједочи запис 
на своду манастирске цркве. Српски краљеви 
Милутин, његов син Стефан Дечански, као и унук 
Стефан Душан, издавали су манастиру даровнице 
у виду земљишта за издржавање, а касније су то и 
Турци потврђивали ферманима из Стамбола. 
Манастир је даривала и мати Ангелина, српска 
деспотица. То је учинила 1494. године.

анастир Крупа налази се подно Велебита, 
близу извора истоимене ријеке. Саграђен М је у вријеме краља Милутина, 1317. 

Предање каже да су му темеље поставили монаси 
из манастира Крупе на Врбасу. И овај манастир, као 
и Крка и Драговић, увијек је дијелио судбину са 
српским православним народом из тих крајева, 
коме је и припадао. Често је страдао у разним 
најездама. Ипак је иза тога увијек и обнављан.

У млетачко-турским ратовима манастир 
Крупа је тешко страдао у више наврата, а особито 
1502. и 1620. У 20. вијеку десило се исто у два 
наврата: 1941. оскрнавиле су га Павелићеве 
усташе, а знатно je опустошeн и 1995. за вријеме и 
након операције “Олуја”. Ипак, послије страдања 
манастир је сваки пут обнављан. Тако бива и данас.

У манастирском архиву чувана су и 22 турска 
фермана, од којих је занимљив онај који се односи 
на заштиту манастира Крке, а издао га турски 
султан Мустафа II у Стамболу.

Бројне богослужбене књиге, утвари и друге 
вредности, за манастир је прибавио крупски 
архимандрит, велики путник и значајни српски 
писац Герасим Зелић. Он као чврст борац за 
православље умро је у изгнанству, у Будиму 1828. 
3елић је прво свештено лице које је било члан 
Матице српске основане 1826.године.

TRAGOM SRPSKIH KORIJENA

MANASTIR KRUPA

Велика и темељна поправка манастира 
извршена је 1855. године, и то уз помоћ Русије, 
Србије и Аустрије. Аустријска влада је условила 
обнову захтјевом да манастирски прозори морају 
бити изведени у готском стилу.

Један млетачки документ из прве половине 
18. вијека потврђује предање да је сјеверно од 
постојећег манастира Крупе био и један женски 
манастир, од којег се данас могу видјети само 
остаци зидина. Има остатака и испосничких келија 
у ближој и даљој околини.

Извор: Епархија Далматинска СПЦ
Манастир Крупа

Манастир Крупа
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У нашој новој кући био сам заробљеник, и 
посматрао сам стран свет кроз прозорске завесе. 
Био сам толико стидљив, да бих пре изашао пред

Никола је, сећајући се свог школовања у 
Госпићу, записао: „Од свих ствари највише сам 
волео књигу. Кад год ми је било могућно, покушавао 
сам да задовољим своју страст за читањем“. 

Пише
Жељко Сарић

Тесла је школовање наставио у Госпићкој 
главној школи. Сва три разреда положио је као 
одличан ђак. О томе сведочи и „Златна књига“ 
вођена од 1828. до 1888. године.

О тренутку братовљеве смрти, Тесла је много 
година касније написао: „Било је то једне глуве 
ноћи, киша је падала у бујицама као да се небо 
отворило. Осећао сам сваким делићем да би нешто 
страшно могло да се догоди, а мој страх је још био 
појачан усамљеношћу наше куће, јер су нам 
најближе суседство били црква и гробље, у 
подножју ланца брегова по којима су се кретали 
вукови. Старински часовник је управо откуцао 
поноћ кад је моја мајка ушла у собу и прошапутала 
готово нечујно: 'Дођи да пољубиш Данила'. Мој 
једини брат, младић од осамнаест година, а 
дивовског интелекта, умро је. Притиснуо сам 
својим уснама његове усне хладне као лед, свестан 
само тога да се десило оно најгоре. Мајка ме је 
ставила поново у кревет, покрила ме и, док су јој 
сузе текле мало оклевајући рекла: 'Бог ми је дао 
једног у поноћ и у поноћ узео другог'.”

али Никола је 1862. године уписан у први  
разред основне школе у Смиљану. После Мзавршеног првог разреда, прота Милутин 

добио је премештај у оближњу варошицу Госпић. 
Овом премештају претходио је трагичан догађај 
који је променио цео Николин будући живот. Наиме 
његов старији брат Дане задобио је смртне повреде 
при паду с коња.

Након ове породичне трагедије, јула 1863. 
године, преселили су се у суседну варош Госпић, 
која је тада била војни и административни центар 
Лике. 

О растанку са Смиљаном Тесла се присећа: 
„Ова промена била је за мене права невоља. То ме 
је врло растужило, јер сам морао да се растанем с 
нашим голубовима, кокошкама, овцама и дивним 
јатом гусака које су знале да ујутро полете и при 
западу сунца да се враћају у таквим ратним 
формацијама и тако тачним, да би могле да 
посраме и најбоље данашње ваздухопловце.“

Теслина кућа у Госпићу

неког лава, неголи пред градског дечака који би на 
улици шетао.“ 

Из својих школских дана Тесла се сећао 
једног догађаја због којег је до краја живота чешљао 
косу с раздељком на средини. Наиме, једног дана 
његов школски друг дошао је у школу зачешљан по 
тадашњој европској моди с раздељком на средини, 
што је једног од најгорих ученика и по нарави 
насилника и кавгаџију страшно расрдило. Прво га је 
ударао шаком по глави како би му се коса замрсила 
и разбарушила, а кад се овај побунио, он га је 
љутит, ошамарио, па га је одгурнувши бацио на под 
учионице. Настао је кркљанац, севале су песнице, 
крв је лила по поду из раскрвављеног носа, тако да 
Никола није могао да издржи него је свом школском 
другу прискочио у помоћ. Вичући на насилника: 
„Зашто га бијеш?“, скочио му је на леђа свом 
тежином и ухватио га за руку. Насилник га је гребао 
ноктима по лицу покушавајући да га пребаци преко 
главе, али су ускоро прискочили и други дечаци да 
расплету ово крваво клупко. Сутрадан је Никола 
дошао у школу зачешљан на раздељак као његов 
друг, не бојећи се насилника, али на његово велико 
запрепашћење и остали дечаци из разреда почели 
су следећих дана тако да се чешљају, пркосећи 
насилнику. Никола је после целог живота био тако 
зачешљан у знак сећања на овај догађај.
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Из немачког, географије и математике имао је 
Тесла на матури одличан, из владања веронаука, 
природописа, физике и хемије веома добар, а из 
просторучног цртања – довољан. У записнику стоји 
да је рођен 8. новембра 1856. (што је очито 
писарска омашка). Инспектор на матури био је 
Живко Вукасовић, а записник су потписали 
Шоштарић Кт, Ф. Кренингер, Секулић А, Шофлер Н, 
Гр. Живковић, Петар Томић, Г. Фридрих, М. 
Брашнић и Јох. Јамницки. Занимљиво је да су му 
29. јуна 1885. године издани дупликати његових 
сведочанстава. Вероватно су му требали као 
прилог молби у којој је тражио америчко 
држављанство, а које је добио 1891. године.

На матури, одржаној 24. јула 1873. године, 
било је свега седам кандидата. Заједно са Теслом, 
матурирали су: Јулије Бартаковић из Светог Јурија, 
Јово Бијелић из Требиња, Исо Кордић из Горњег 
Косиња, Јово Љуштина (касније аустријски 
генерал), Мојо Медић из Добросела и Никола 
Прица из Коренице. Сви, осим Јулија, били су из 
Војне Границе, а само последња двојица били су 
одликаши.

Супруг Теслине тетке, пуковник Бранковић, 
покушао је путем уметничких репродукција да 
Николу приближи сликарству, будући да је био 
одличан познавалац историје уметности. Но млади 
Тесла показао је више интересовања за стране 
језике, тако да је немачки научио у школи, јер су 
предавања била на немачком језику, а похађајући 
курсеве, успео је још да се служи енглеским, 
француским и италијанским језиком.

необичног за оно време и прилике. Крај је био 
низински и мочваран, а маларијска грозница није 
ме напуштала иако сам пио велике количине 
кинина.“

У парохијском дому почасно место је 
заузимала библиотека. Поред градске, Тесла је 
користио и очеву библиотеку. Као највреднијег 
читаоца, Николу Теслу су замолили да у 
библиотеци направи ред. Тако је Тесла упознао цео 
фонд Градске библиотеке. Пошто је Никола 
претеривао у читању, отац Милутин бојећи се да му 
не ослаби вид, најпре је закључао своју библиотеку, 
а затим је увече односио лампу из Николине собе. 
Но Никола се досетио, па би чим падне вече уз 
помоћ малих свећа, које је сам правио читао 
позајмљене књиге из градске библиотеке. 
Исцрпљен даноноћним читањем, мали Никола се 
тешко разболео, па кад су лекари почели губити 
наду у његово оздрављење, забринути отац 
Милутин упитао је сина шта би желео да му донесе 
из града. Никола је одговорио да би највише волео 
да прочита неку нову књигу Марка Твена. Жеља му 
је била испуњена и добио је Твенове “Приче са 
Мисисипија”, које су му како је касније истицао 
вратиле вољу за животом. А након много година 
постао је лични пријатељ Марка Твена, писца 
Теслине омиљене књиге. После чудесног 
оздрављења отац га је послао на опоравак код 
ујака, у Томингај код Грачаца.

Од 1870. године мали Никола учи Вишу 
реалну школу у Раковцу код Карловца. У Карловцу 
је становао код своје тетке Станке Бранковић, 
супруге пензионисаног пуковника. Тесла је 
матурирао 1873. године са врло добрим успехом, 
јер је имао проблеме са цртањем, па је из нацртне 
геометрије имао само довољан успех. Значајан 
утицај том периоду на младог гимназијалца Николу 
имао је професор физике Мартин Секулић. Тесла 
се овако сећа његових експеримената: „Ни 
приближно вам не могу описати јачину својих 
осећања кад бих присуствовао његовим 
експериментима са тим тајанственим појавама. 
Сваки је експеримент налазио на хиљаде одјека у 
моме мозгу. Желео сам да више сазнам о тој 
изванредној снази, чезнуо за опитима, за 
испитивањима и повукао се са болом у души …“

О свом школовању у Карловцу, Тесла се 
присећа: „Тетка је била отмена дама, жена старог 
ратника, пуковника, учесника у многим биткама. 
Никад нећу заборавити оне три године које сам 
провео у њиховој кући. Ни у тврђави усред рата није 
било такве дисциплине. Хранили су ме као 
канаринца. Сви оброци били су врло квалитетни и 
изванредно припремљени, али количински 
сићушни. Комадићи шунке које је секла моја тетка 
били су танки као најтања хартија. Кад би пуковник 
ставио на тањир неки већи залогај, она би га одмах 
узела и рекла би сва узбуђена: Пази, Нико је врло 
деликатног здравља! Имао сам зверски апетит и 
мучио сам се као Тантал, али сам живео у 
атмосфери истанчаног и уметничког укуса, сасвим

Гимназија у Карловцу
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SIMO MATAVUQ

Симо Матавуљ рођен је у угледној, старој, 
трговачкој породици у Шибенику. По смрти оца 
1860. године, пошто се породица нашла у 
невољама, Симина мајка је основала радионицу 
народног одела, а породица Матавуљ је била 
позната и по производњи познатог приморског 
ликера "мараскино" и извозила га је у више земаља 
света. 

елики српски књижевник Симо Матавуљ 
рођен је 12. септембра 1852. године, у ВШибенику у Далмацији. У 2012. години 

навршило се и 120 година од првог објављивања 
целовитог издања његовог капиталног дела, 
романа "Бакоња фра Брне".

После другог разреда гимназије Матавуљ 
одлази у манастир Крупа, подно Велебита, где је 
његов стриц, чије је монашко име било Серафим, 
тада био игуман.

Убрзо је напустио манастир и 1872. године 
завршио учитељску школу у Задру. Радио је потом 
као учитељ у више далматинских села, а у Исламу 
Грчком, код Задра, пријатељевао је са угледним 
Илијом Деде Јанковићем. Реч је о древеној 
породици, потомцима епског јунака Стојана 
Јанковића, која је имала и венецијанску племићку 
титулу - конте (односно гроф). Занимљиво, Илијин 
унук Владан Десница касније је постао чувени 
књижевник. 

Две године потом, преселио се у Србију, али 
је свега два месеца радио у гимназији у Зајечару, па 
опет, тада око 12 месеци, на Цетињу где је тада био 
учитељ кнеза Мирка Петровића. 

Збирке приповедака "Са Јадрана" и "Из 
београдског живота" објавио је 1892, када су 
штампани и његови романи "Бакоња фра Брне" и 
"Ускок" у засебном издању (дотад су излазили у 
наставцима у новосадским књижевним часопи-
сима). ”Бакоња фра Брне“ је његово најбоље дело а 
спада и у најбоље романе српске књижевности. 

160 godina od ro|ewa

Матавуљ је прве књижевне радове објавио у 
задарском "Народном листу". Осам година радио је 
као учитељ италијанског језика у Херцег Новом 
(тада Кастел Нуово), а у време Невесињског 
устанка 1875. године био је добровољац у чети 
Миће Љубибратића, нешто касније и добровољац-
болничар у руској болници у Никшићу. 

Матавуља су 1881. због учешћа у другом 
Бокељском устанку, аустријске власти протерале, 
па је пребегао на Цетиње. Пет година је тамо био 
наставник француског језика у гимназији, 
надзорник основних школа и наставник кнежевића 
Данила Петровића. У новинама на Цетињу је 1885. 
године почео да објављује роман "Ускок Јанко", у 
дефинитивној верзији "Ускок". 

Три године касније разрешен је дужности због, већ 
тада, слабог здравља. 

Најпознатије Матавуљеве приповетке су 
"Пилипенда", која описује унијаћење Срба из 
Петровог поља у Далмацији и "Поварета" (јадница), 
коју многи сматрају за једну од најбољих 
психолошких новела српске књижевности. 

До Матавуља, српски писци су, најчешће, 
писали под утицајем руске, немачке и мађарске 
књижевности, а од њега превлађује романски 
утицај, нарочито француски. Он је у приповеткама 
спровео идеје европског књижевног реализма, 
трудећи се да живот описује на основу узора из 
стварности. 

Десетак година пред смрт постављен је за 
шефа Пресбироа при Министарству иностраних 
дела тадашње Краљевине Србије. Био је 
председник струковног удружења књижевника.
За редовног члана Српске краљевске академије 
изабран је крајем јануара 1904.

Симо Матавуљ

Умро је у Београду 20. фебруара 1908. године 
и сахрањен је на београдском Новом гробљу.

Дефинитивно се у Београд преселио 1889, 
када је постао учитељ Ниже (теразијске) гимназије. Извор: ТАНЈУГ
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Zavi~ajno udru`ewe Kraji{nika „Nikola Tesla”Bilten „Kraji{nik”
ZAVI^AJNO UDRU@EWE KRAJI[NIKA

Prijateqi udru`ewa

ОШ „Доситеј Обрадовић”
Пландиште

Cvet
Plandište

STR

Никола Корица

Me|u tu|im sru{enim kad ste svetiwama
Ose}ate li zebwu, nelagodnost, strah
Kada ste u vo}wacima, na wivama
Pla{ite li se da ne izgubite dah

PLA[IT E  LI  S E

Босиљка Перић-Батак

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Република Србија

Iz grobova davno palih za slobodu
Da ne krenu na vas duhovi predaka
Onih {to proterani kli~u svome rodu
Ne daj da se dira prededovska raka

Srpskih je careva krvca prolivena
I kraqeva zapaqene zadu`bine mnoge
Vekovi opusto{eni u zla vremena
Tu|inske samo sad {etaju noge

Radosti ̀ ivota vatrom se gase
Poqa i domovi opusto{eni
Gospodu i svetim {to Kosovo krase
Svetiwe hramovi oskrnavqeni

Me|u tu|im kad ste svetiwama
Ose}ate li zebwu, nelagodnost, strah
Kada ste u vo}wacima, na wivama
Pla{ite li se da ne izgubite dah

U koloni prognanih gor{taka,
koloni traktora,
cokula, nepotkovanih kopita,
krvavih papaka,
{taka, raka,
koloni muka, bez i jednog jauka,
u koloni
namr{tenih lica ko oblaka,
oka kao mraka,
koloni i unuka i baka,
I OCA I SINA,
prigwe~enog duha |edova,
la`nih snova,
bez ruha, bez kruha,
bez {kiqaka,
stopama te{kih koraka,
odvaja se od rodne grude, mu~no,
kao oko majke sa sinova groba.
. . .

Od loma k  i z  poeme  “\ E  ] EMO  SAD? ”
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