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Ратна сјећања
Бака ми прича о недавном рату
у коме мој тата учешће има,
умјесто дјевојке пушку је грлио
да љепша јутра данас свићу свима.
„Да ли си,бако,живјела са надом,
јеси ли стрепила шта доноси дан?
Колико суза исплакаше очи
молитве читајући своме сину младом?“
У очево лице с поносом гледам
ожиљак на челу што некад црвени,
сјећа га на борбе и успјехе ратне,
слушам га са пажњом док крај њега сједим.
Крајичак ока понекад засузи
док успомене навиру све више
и мена палих набраја са тугом
и рукавом овлаш крупну сузу брише.
Хвала вам ,борци,за сва ведра јутра
за дјетинства спокој и слободну земљу,
за све наше игре,игре без граница
градићемо љепше и сретније сутра.
Татјана Јовић, VIII разред
Основна школа ,,Свети Сава“
Црњелово
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ДЕКЛАРАЦИЈА О СРЕБРЕНИЦИ

СРБИЈА-СВЈЕДОК САРАДНИК
Каква је штета а каква корист (и за кога) од фамозне
Декларације о Сребреници још увијек се нагађа, па зато и не
знамо колико је она „свилен гајтан“ за Србе са обадвије стране
Дрине, али је извјесно да српско-српским односима, засад,
није наштетила. Право питање је нешто друго- гдје је крај
понижавања и сатанизације? И још више-гдје је крај лажног
душебрижништва и хуманитарне правде?
Неких ратних (и поратних) година
међу Србима се појавила једна
пјесма која је почињала једном
сувопарном, готово жовијалном,
скоро моронском, зомбијевском
контемплативном констатацијом:
...ја сам био у Србији, Србија је
на робији...
Ко је ту пјесму написао,
Матија Бећковић, Симовић или
неки трећи „дежурни“ Србинстихоклепац више није ни важно.
Суштина је да је тај стих суштински
додирнуо истину једне земље
и једног народа у Европи на
крају двадесетог и на почетку
двадесетпрвог вијека. Јер управо
тих година Србија је максимално
криминализована, сатанизована,
понижавана, урнирана да је то
превазилазило судбину било којег
бјелосвјетског сужња и осуђеника
прије и послије тога. И све би било
потаман да је тај и такав „кримос“
то јест „злочинац“ бар малчице
хтио да сарађује са својим
судијама и џелатима. Али није. Та
мала понижена, проскрибована,
бомбардована и на све начине
оскаћена земља упорно је
одбијала да „сарађује“ у корист
своје штете. За „своје добро“ како
су власници планете и власници
догме крстили свој изум и своје
сваковрсно насиље, укључујући
и насиље над чињеницама.
Тих година и НАТО авиончићи
су нас „за наше добро“- како
је преносио неки Џејми Шеј,
ваљда најбестиднији, најглупљи и
најружнији Гебелс који се тих дана
могао видјети на ТВ екранимазасипали касетним бомбама и
„паметним“ ракетама званим
томахавк, што је за претходну
индијанску сјекиру уистину била
увреда над увредама. Тако су
то радили и тако то и даље раде
„милосрдни анђели“, само што се
нама несретницима, ступидним и
безобразним, злочестим и злим,
ето, учинило да имамо посла са
немилосрдним ђаволима.
И онда су формиране „домаће

филијале зла“, освјешћени Срби,
њежни и умиљати, зналци свог
народа и његових гријеха, уз то
учинковити и предусретљиви за
све видове сарадње, свједочења
и нарочито донација. Па је све
кренуло за њих и њихове менторе
да не може боље, а ми остали,
непоправљиви и непослушни,
нећудоредни и неваспитаниморали смо да сачекамо и
прођемо англо-европског „топлог
зеца“. Као ономад на Голом,
само што је Брозова варијанта
подразумијевала више братске
љубави и разумијевања. Чисто
да се Власи не досјете. Наши
међународни господари су
преферирали штап и шаргарепу.
Као када трчиш за својом сјеном.
Тако се, наравно, никад не
може протрчати дуга, али неки
људи могу себи да створе таква
увјерења. Посебно они који се
разумију у бизнис и распродају
„татковине“. Они су „манули“ све
упријеко, све што су могли. И
узели све што им се нашло под
руком. Уз демократске принципе
и намигивања. Битно је да је све
покривено папирима и гласовима
у НАРОДНИМ СКУПШТИНАМА.
Онда је на ред дошла још
једна декларација. Важна и
незаобилазна. Наређено је
да имамо урадити још једну
гнусобу. Пардон, патриотску
обавезу- морамо се комплетно
и колективно посути пепелом,
посрати и попишати, као да смо
сви најцрњи фашисти и злочинци
и као да је само нама на цијелом
свијету запало у аманет да се
извињавамо и за оно што јесмо и
што нисмо учинили, и за претходне
и за будуће генерације, и за оно
што је било и за оно што ће доћи.
И да се при том нама нико не
извињава. И да нам при том не
падне на памет да то од некога,
недај Боже, тражимо! И да се
случајно не надамо некој милошти
од тога. Не, ништа од тога. То је,
једноставно, процедура. Послије

ћемо бити обавијештени зашто и
через чега. Шта смо то црно на
бијело потписали и тако заувијек
нацртали своју судбину. Штавише,
запечатили је. Нека ником не
падне на памет да се пропиткује
за стварну истину о Сребреници и
узроцима сребреничке трагедије.
Нека нико не покушава да се
присјети Кајмакчалана, Солуна,
Бисерте и иних „плавих гробница“.
Прошо је тај воз. Као и онај са
Косова и Марице, са Чегра и
Мишара. И да се једном заувијек
прецртају Јасеновац, Јадовно,
Јастребарско, Козара, Сремски
фронт, Пребиловци...и ина друга
стратишта. Све је то закопано
испод Сребренице. Укључујући
и Аушвиц, Дахау, Поларни круг
и разне друге „радне логоре“.
Може то насметати „службеним
истинама“ и „службеној историји“
коју исписују медијски послушници
и затворски џелати. Остало се
надопуњује мемоарима ала Насер
Орић, Харадинај, Анте Готовина...
Тако су неки од нас постали
свједоци сарадници. Не неки,
него сви они који су умјесто свих
нас потписали Декларацију о
Сребреници као да је то једини,
недодирњиви злочин, злочин над
злочинима!? И као да Србе нико
није затукао и изгеноцидио и у
овом и у претходна два свјетска
рата, а да се и не спомиње
Отоманска империја. Тако је
Србија, тај „окорјели робијаш и
злочинац“ претворена у свједока
сарадника. Србија је постала
Багзи, постала је Чуме. Је ли
то та „еуропска“ Србија? Је ли
тиме испуњен бонус? Можемо ли
таквог образа у велики шенгенски
свијет? Све су то питања „радника
који чита“ иако није из Брехтове
читаонице, то јест библиотеке.
Све је то виђено на Голом „Србијо
моја мала, љубави велика“ што
би рекао Давичо... Ма, ко зна шта
би он сада рекао. Можда би само
ћутао.
Р.М.
МАРТ / АПРИЛ 2010
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АКТУЕЛНО
ВЛАДА РС И ПРЕДСТАВНИЦИ БОРС УСАГЛАСИЛИ СТАВОВЕ ОКО БОРАЧКИХ ПЕНЗИЈА

НЕЋЕ
БИТИ
ДУПЛО
ГОЛО
Али ће се морати
раздвојити права
по основу рада и
заслуга из рата. И
мораће се до краја
провести ревизија
свих борачких
и инвалидских
рјешења. Тек
потом Влада ће
направити консензус
са пензионерима,
Фондом ПИО, БОРС
и Синдикатом.
У сваком случају
извјесно је да неће
бити и вуци сити
и козе на броју,
али неће бити ни
дупло голо како је у
почетку изгледало.
Измјене и допуне
(садашњег) Закона
ПИО остају на снази
до усаглашавања
новог акта који
мора да прође
скупштинску
процедуру
4
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Влада Републике Српске
не одустаје од примјене
измијењеног Закона о ПИО
по којем преко 40.000
пензионера прима умањене
пензије. Ово је истакнуто на
састанку који су представници
БОРС одржали са премијером
Додиком и представницима
ресорног министарства.
Тражило се прихватљиво
рјешење, а оно подразумијева
уступке и са једне и са друге
стране, јер Влада неће, а
по свему судећи и не може
одустати од рестрикција које
се постижу измјенама, а борци
се, опет, налазе у необраном
грожђу јер ће евидентно бити
закинути. Како онда на зелену
грану? То је питање на које
нико нема одговор, па су у
оптицају прелазна рјешења.
Ту се, прије свега, мисли на
одвајање пензионих права
стечених на основу радног
стажа, и права која су стечена
борачким заслугама. Неко
је на брзину израчунао да
то и није био неки велики
добитак, а брзо се увидјело
да би из тога могла произаћи
огромна штета. Милорад
Додик, премијер Српске је
врло брзо објелоданио да ће
Влада исправити ову грешку,
али и да неће одустати од
измјена поменутог закона,
јер је претходна ревизија
борачко-инвалидских рјешења

показала да сви и нису баш
толико заслужни по основу
учешћа у рату, а посебно
брине ситуација која се тиче
инвалидности, јер се показало
да је стање инвалидитета
нагло повећано у три
посљедње године и да је међу
таквим пензионерима чак 70
одсто корисника.
- Измјене и допуне Закона
о ПИО примјењиваће се док
се не усагласи ријешење да
се потпуно раздвоје права по
основу рада и привилегије по
основу учешћа у отаџбинским
и одбрамбеним ратовима,
казао је Милорад Додик,
предсједник Владе РС, након
састанка с представницима
БОРС.
- Циљ је да се направи
одређени законски приједлог
о овоме који ће ући у
скупштинску процедуру што је
могуће прије и који би требало
да буде предмет консензуса
Владе, пензионера, Фонда
ПИО и БОРС - казао је Додик.
Он је рекао да ће се на
бази тога јасно исказати
чињеница у којој су права на
основу рада неприкосновена,
а да ове привилегије које
припадају, односно права која
припадају по основу учешћа
у одбрамбеним ратовима
могу да буду флексибилна и
да зависе од материјалних
и других могућности

друштва. Како је нагласио, у
међувремену ће се техничким
поправкама учинити све
да се популација породица
и корисника права из НОР
искључи из примјене овог
закона.
-Због проблема и
нелогичности који су се
појавили измјеном Закона
констатовали смо да је
неопходно ући у жалбени
поступак по свим евидентним
пропустима који су из
техничких и других разлога
учињени како би се отклониле
посљедице по појединце објаснио је Додик.
Због свега изнесеног из
Владе поручују да је у току
реорганизација љекарских
комисија за утврђивање
инвалидитета и најављују
да убудуће рјешења о
инвалидности неће трајати
вјечно. План је, наиме, да се
инвалидност провјерава свака
три мјесеца.
-Сумњам да ће се
неком тада исплатити да
лажно рјешење плати 5.000
КМ- каже Ранко Шкрбић,
министар здравља РС, који
је том приликом напоменуо
да је, на примјер, од 235
контролисаних предмета за
само једно лице утврђено
да може да добије возачку
дозволу и оружани лист на
основу свог рјешења, односно

АКТУЕЛНО
БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

САОПШТЕЊА

ИСТРАЈАЋЕМО
У ЗАШТИТИ
БОРАЧКИХ ПРАВА

Очи у очи са премијером - Претставници БОРС у згради Владе

своје инвалидности, а да нико
од осталих контролисаних то
не би смио имати?!
-У току је провјера
још 200 инвалида за
које се сумња да примају
инвалиднину и у Српској и у
Србији. Каквих све апсурда
има нека послужи примјер
човјека из Лопара који има
рјешење да је слијеп, иако је
провјером установљено да
види?! Исто тако откривен је
случај да је човјек без ноге
добио дозволу за инструктора
вожње?!
Станислав Чађо,
министар унутрашњих
послова РС обећао је да
ће полиција истражити све
поменуте случајеве без
обзира на тешкоће на које
инспектори наилазе због
чињенице да лица која
су плаћала инвалидска
рјешења неће о томе да
свједоче. У сваком случају
биће одузимања дозвола и
возачких исправа за она лица
за која се установи да су до
њих дошла злоупотребама.
Пантелија Ћургуз,
предсједник БОРС, казао
је да ће бити формирана
радна група која ће изучити
најрационалнију варијанту по
питањима која су проистекла
из примјене овог закона.
-Због тога смо и љути
не на Владу и предсједника

Владе већ на појединце из
стручних тијела ресорног
министарства, али и Фонда
ПИО због начина како је
све ово извдено и како је
презентовано јавности.
Стиче се утисак да ми нисмо
довољно штитили права за
која смо се толико борили
и изборили, што није тачно.
Права је истина да смо
стајали и стојимо иза сваког
честитог борца и борачке
породице, али не и иза
лажних бораца и лажних
рјешења.Зато и мислимо
да треба раздвојити право
по основу рада и заслугу по
основу рата и на такав начин
доћи до правичне варијанте.
То ће бити у функицији
заштите права бораца и
стабилности РС - каже Ћургуз.
Са овим приједлогом се
слаже и Михајло Парађина,
предсједник Предсједништва
БОРС који сматра да је било
неопходно одржати јавну
расправу прије примјене
измијењеног закона о ПИО.
На тај начин избјегле би
се многе нејасноће, али и
неправда и штета која је већ
настала.
У сваком случају извјесно
је да неће бити и вуци сити и
козе на броју, али неће бити
ни дупло голо како је у почетку
изгледало.
Р.М.

Борачка организација
Републике Српске обавјештава
демобилисане борце Војске
Републике Српске, који су
сада пензионери, да ће
Борачка организација и
сви њени органи на челу
са предсједником Борачке
организације, стати у заштиту
демобилисаних бораца пензионера и да ће истрајати у
заштитити права која остварују.
Борачка организација сматра
да борци своја права из
области пензијско-инвалидске
заштите требају остваривати
према ратним заслугама и
доприносу датом у стварању
Републике Српске као и на
основу пензионог стажа
и да се у ову област мора
увести више реда. Међутим,
несхватљиво је да се при
реформи Закона о пензијскоинвалидском осигурању
направи овакав рез и одаберу
најрадикалнија рјешења за
реформу, а да се нарочито
велики пропусти праве при
обрачуну пензија. Оваква
ситуација са обрачуном
пензија се последњих мјесеци
понавља већ неколико пута
и ништа није учињено да се
она промјени, иако је Борачка
организација више пута
указивала на мањкавости које
настају при обрачуну пензија и
тражила да овај проблем хитно
ријеши.
Зато се не можемо отети
утиску да неко свјесно и
намјерно повлачи овакве
потезе и иде на штету
пензионисаних демобилисаних
бораца, како би међу њима
изазвао нервозу и произвео
могуће немире а чији је
крајњи циљ дестабилизација
и слабљење Борачке
организације па чак и
Републике Српске. Зато ће
Борачка организација и њено
руководство предузети кораке
да се овакве манипулације
са пензионисаним

демобилисаним борцима
зауставе. Иствремено ћемо
тражити и да се свим ратним
војним инвалидима, који
су статус инвалида стекли
извршавајући војну дужност,
пензијска основа мора
рачунати као да су одрадили
пуни пензиони стаж.
Борачка организација
ће такође истрајати и на
започетој ревизији рјешења
ратних војних инвалида.
Због тога ћемо од надлежних
институција тражити да се
раздвоје ратни војни инвалиди
који су статус стекли по
основу рањавања од бораца
који су инвалиди постали по
основу обољења или повреде.
Истрајаћемо и у намјери да
се свим лицима која нису
ратни војни инвалиди, него
су тај статус стекла на основу
фалсификовања и лажирања
докумената, одузме статус
инвалида и да одговарају због
овог кривичног дјела. Борачка
организација ће тражити да
заједно са њима пред законом
одговарају и сви поједници
из органа државне управе и
љекарских комисија који су
издавали лажна документа
и на тај начин омогућавали
појединцима да остваре
стаус који им не припада
чиме су директно оштетили и
Републику Српску и увриједили
достојанство бораца који су у
стварање Републике уложили
своје здравље или дјелове
тијела.

ЗА КРСТ ЧАСНИ И
СЛОБОДУ ЗЛАТНУ!
Предсједник
Скупштине Борачке
организације Републике
Српске
Пантелија Ћургуз
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АКТУЕЛНО
ШТА СУ МИНИСТРИ ОБЕЋАЛИ

ВЕЛИКО
СПРЕМАЊЕ,
ШИШАЊЕ И
ЧЕШЉАЊЕ
На конференцији за новинаре послије
заједничког састанка са представницима
БОРС и Фонда ПИО министри Ристовић,
Чађо и Шкрбић дали чврста обећања да ће
свако у својој области направити велику
тријажу и спремање.
Да је ситуација везана за
нове измјене и допуне Закона о
ПИО изазвала бројне главобоље
и мучнину, али не само код
ускраћених пензионера свједоче
посљедње активности које
ужурбано проводе и Влада и
БОРС и Фонд ПИО и Синдикат.
Чини се да је прије формирања
и почетка рада комисије која
треба да усагласи ново рјешење
врућ кромпир пребачен
ресорним министартвима. Тако
је Министарство рада и борачкоинвалидске заштите РС због
сумњи у злоупотребе медицинске
документације издало налог
Фонду ПИО да проведе ревизију
свих инвалидских пензија
остварених у посљедње три
године да би стали у крај свима
онима који су злоупотребом
стекли права из области
пензијског система и борачкоинвалидске заштите, казао је
Раде Ристовић, министар рада и
борачко-инвалидске заштите РС.
- Министарство је одлучно
да стане у крај свима који су
незаконито ушли у пензиони
систем и систем борачкоинвалидске заштите у претходном
периоду - рекао је Ристовић, те
додао да Влада РС жели да на
овај начин очува буџет РС, Фонд
ПИО и да правичност дође на
видјело.
6
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Како је истакао, неће бити
милости за сва она љекарска
увјерења која буду сумњива и
спорна.
- Укупно 25 одсто буџета
ресорног министарства, односно
400 милиона КМ, издваја се за
ове категорије, и то не би био
проблем да то истински припада
онима који остварују та права нагласио је Ристовић.
Према његовим ријечима
Министарство је прије два
дана од Министарства рада
и социјалне политике Србије
добило имена 200 корисника
борачких инвалидинина, за које
постоји сумња да имају право или
остварују инвалиднину и у РС и у
Србији.
И Станислав Чађо, министар
унутрашњих послова РС, рекао
је да је МУП од Министарства
рада и борачко-инвалидске
заштите добило списак инвалида
с утврђеним лакшим и тежим
психичким поремећајима, које
искључују могућност управљања
моторним возилом и посједовања
оружја.
- Поднијели смо захтјев
Министарству здравља и
социјалне заштите за упућивање
свих тих лица на ванредне
љекарске прегледе да се обави
провјера и утврди чињенично
стање - казао је Чађо.

Пензионерска је туга преголема - Сит гладном не вјерује
Он је рекао да је Завод за
медицину рада и спорта 24.
фебруара доставио списак
прве групе лица која су обавила
ванредни љекарски преглед и да
се на том списку налази 30 особа
које су неспособне за управљање
моторним возилом.
- Сљедећи корак МУП-а
јесте покретање управног
спора и доношење рјешења у
управном спору у одговарајућој
процедури којим се одузима или
возачка дозвола или дозвола
за посједовање и ношење
оружја. Након тога та лица имају
могућност жалбе у другостепеном

свих бити покренут управни спор,
јер се сада не може говорити о
томе. Истраге су отворене према
одређеним лицима, а јавност
ће о свему бити благовремено
обавијештена - рекао је Чађо.
Ранко Шкрбић, министар
здравља и социјалне заштите
РС, рекао је да ће сви љекари и
тимови који су давали одређену
документацију, а иза које не
постоји стварно стање, сносити
одговорност.
-Повући ћемо сва рјешења
за здравствене установе које
су олако добиле сагласност за
издавање љекарских увјерења, те

Тимско оцјењивање
способности
Владо Марковић, директор Завода за медицину рада
и спорта, казао је да се оцјене здравствене способности
раде тимски, а да су у тиму љекар медицине рада,
офталмолог, психијатар, психолог, те клинични
психолог, тако да нема могућности да се деси да некога
оцијенимо неспособним, а он је способан.
- Радници Завода изложени су огромном притиску,
посебно од људи којим та здравствена способност
не припада, али имамо асистенцију униформисане и
цивилне полиције која и надгледа наш рад. У обавези
смо да најмање једном мјесечно поднесемо извјештај
надлежним министарствима шта смо учинили и шта
смо нашли - навео је Марковић.
поступку, али та жалба не одлаже
извршење рјешења - казао је
Чађо.
Како је нагласио, укупно је
међу лицима с предметним
дијагнозама евидентирано око
хиљаду и по лица с возачким
дозволама и око 300 лица која
посједују оружане листове.
- Ово не значи да ће против

ће од сада љекарска увјерења за
професионално усмјерење моћи
дати искључиво оне установе
које имају уговор са Заводом за
медицину рада и спорта и које
раде под њиховом стручном
контролом у сагласности с
министарством - казао је
Шкрбић.

АКТУЕЛНО
РАДЕ РИСТОВИЋ, МИНИСТАР РАДА И БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

ПРИВИЛЕГИЈЕ ОЈАДИЛЕ
БУЏЕТ ПЕНЗИОНЕРА
Не умањујући моралну
оправданост привилегованих права
финансирање признатог обима
таквих права представља све већи
фискални терет, а неутемељен
ниво права нарушава одржив
однос уплата и исплата- сматра
министар Ристовић
Измјене и допуне Закона
о пензијском и инвалидском
осигурању биле су неопходне
да би се одржао Фонд ПИО
РС, отклонила неусаглашеност
између обима признатих
привилегованих права
пензионера и могућности
њиховог финансирања, те
коначно, заштитили они који
су на поштен начин остварили
радне пензије сматра Раде
Ристовић, министар рада и
борачко-инвалидске заштите
РС.Он каже да је постала
пракса да људи с малим
бројем година ефективног
радног стажа улазе у пензиони
фонд, што је неодрживо.
- То потврђује чињеница
да је у садашњем систему
пензијског осигурања
најмање оних који су радили
пуни радни стаж.Не умањујући
моралну оправданост
привилегованих права
извјесно је да финансирање
признатог обима таквих
права представља све већи
фискални терет, а неутемељен
ниво права нарушава одржив
однос уплата и исплата. Путем
ревизије привилегованих
права могуће је отклонити
неусаглашеност између

обима тих права и могућности
њиховог финансирања до
износа средстава планираних
у буџету - рекао је Ристовић.

Било би али нема се... Раде Ристовић

- Од 74.000 пензионера
који су корисници посебних
права, измјене и допуне
Закона неће осјетити око

Ко је остао без привилегија
Измјенама и допунама Закона о
ПИО, борцима шесте и седме категорије
пензија ће бити одређена по општим
прописима, односно од пензијског
основа утврђеног на основу њихових
плата. Борцима од прве до седме
категорије и борцима НОР-а пензије
ће бити одређене од припадајућег
пензијског основа и у проценту за
укупно остварени пензијски стаж.
Он је указао на чињеницу
да је, од укупног броја
пензионера, око седам одсто
њих остварило пуни стаж,
односно радило 40 година,
а преко 16 одсто остварило
је пензијски стаж у који је
осим радног стажа урачунат и
привилегован стаж.

32.000 пензионера, међу
којима су борци од прве до
пете категорије или НОР-а с
пуним пензијским стажом,
корисници породичних
пензија, гдје је смрт наступила
као посљедица повреде на
раду или професионалне
болести, и корисници

породичних пензија по
основу смрти припадника
оружаних снага чија је смрт
наступила током обављања
војне дужности - појаснио
је Ристовић додајући да је
измјенама Закона укинут
гарантован основ за борце
шесте и седме категорије,
а њихова пензија биће
умањена у износу од једне
до 250 КМ, зависно од тога
колико су имали радног стажа.
Промјенама и
умањењима пензија, тврди
Ристовић, допринијела је још
увијек актуелна економска
криза и повећање броја
пензионера, а нарочито оних
привилегованих.Он сматра да
велики проблем за Фонд ПИО
представља и то што се број
радника и пензионера у РС
скоро изједначио.
Подсјетимо, на основу
измјена и допуна Закона о
ПИО, умањену фебруарску
пензију добио је 40.751
корисник. Највеће смањење
износи 570 КМ и толико
је смањено само једном
кориснику, а смањење
од преко 300 КМ има 49
корисник.
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АКТУЕЛНО
РЕАГОВАЊА

БИЈЕЉИНА

БОРЦИ НИСУ КРИВИ ШТО СУ ОСТАЛИ БЕЗ ПОСЛА
– Борачка
организација
сматра да је
актуелна власт у
Републици Српској
измјенама и
допунама Закона
о пензијско инвалидском
осигурању
оштетила
борачку
популацију
тиме што им
није омогућила
остваривање
могућности за
рад, односно
стицање пуне
пензије.
„Посљедња законска
решења, којим се умањује
садашња пензија, ратни-војни
инвалиди и остале борачке
категорије виде као атак на
њихову егзистенцију“, изјавио
је Ново Трифуновић, ратни

Ново Трифуновић
8

МАРТ / АПРИЛ 2010

Није до нас - Предсједништво ОБО Бијељина

војни инвалид са 80 одсто
инвалидитета који је у пензији
од 2000. године.
Трифуновић је на
конференцији за новинаре
у Бијељини истакао да ће
након посљедњих измјена и
допуна Закона о пензијско
- инвадиском осигурању
Републике Српске његова
пензија са 600 КМ бити
умањена за трећину, тачније
за 216 КМ.
„У ситуацији када
кредитима морамо рјешавати
основна егзистенцијална
питања, умањење пензије
мене и друге који су погођени
овим, доводи у безизлазну
ситуацију. Осјећам се веома
угрожено и у врло тешкој сам
ситуацији, јер сам понижен
као човјек који је дао све за
Републику Српску“, истакао је
Трифуновић.
Он је додао да су
измјене и допуне Закона

о пензијско - инвалидском
осигурању РС погодиле
велики број демобилисаних
бораца који нису успјели
остварити пун радни стаж од
40 год.
Предсједник Скупштине
Општинске борачке
организације Бијељина
Милорад Јовић истакао је
да Борачка организација РС
није учествовала у изради
овог законског рјешења које
директно погађа борачку
популацију.
Јовић је истакао да
представници борачке
организације критикују
Владу РС због упућивања
ових рјешења пред Народну
скупштину РС без јавне
расправе и најављују да ће
тражити хитне преговоре од
чијих исхода ће зависити даљи
поступци.
„Нико није нашао за
сходно да се запита због чега

Милорад Јовић

ове оштећене категорије
нису оствариле пуну пензију.
Државно руководство није
омогућило загарантовано
уставно право на рад.
Сигурно је само да су ова
лица до краја рата патили,
а сада једва преживљавају,
јер нигдје нису могли наћи
посао и самим тим су били
оштећени“, рекао је Јовић.
Ђ.П.

АКТУЕЛНО
ГРАДИШКА

ЗАКОН
УВРИЈЕДИО
БОРАЧКУ
ПОПУЛАЦИЈУ
И Општинска борачка
организација Градишке
жестоко је реаговала на
усвојене измјене и допуне
Закона о правима бораца,
ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца
и Закона о пензијско
инвалидском осигурању.
Након што су са овим
упознати органи општинске
борачке организације
Градишка на Скупштини су
донесени децидни закључци,
а једногласно мишљење
је да је увођењем
цензуса у закон нанесена
непроцјењива штета и
увреда борачкој популацији.
Наиме, симболична обавеза
Републике Српске према
најсвјетлијим жртвама за
отаџбину доводи у зависност
висину потрошачке корпе
породица погинулих бораца
и ратних војних инвалида.
Укидањем члана 89.
Закона о ПИО значајно
су умањене обавезе
Републике Српске према
ратним војним инвалидима
који су пријевремено
пензионисани односно
остварили инвалидске
пензије. Борачка
организација Градишка,
односно борци овог краја
сматрају да Предсједништво

и Предсједник Скупштине
БОРС-а нису испоштовали
ставове Скупштине БОРС-а
и РВИ.
У вези измјене закона
ПИО ништа значајно није
учињено од стране органа
и руководства БОРС-а да
се спријече неусаглашене
измјене, односно укидање
члана 89. поменутог
закона-сматрају борци
Градишке. Штавише, на
сједницама органа БОРС-а
у децембру 2009. године
пласирана је иницијатива
органа БОРС-а за измјене
закона о ПИО којим су
тражена још драстичнија
рјешења поменутог
закона са још тежим
материјалним последицама
за пензионисане борце.
Због тога се од органа
БОРС-а тражи утврђивање
негативних последица
насталих измјеном
поменутог закона, а
истовремено се тражи и
евентуална одговорност
органа БОРС-а како
колективна тако и
појединачна - наведено
је у закључцима Борачке
организације Градишка.

М. Грубешић

БАЊСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ
ЗА РВИ И ПОРОДИЦЕ
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
За бањско лијечење и рехабилитацију
Минстарство рада и борачко
инвалидске заштите Владе РС
осигурало 300.000 КМ што укључује
лијечење и одмор за 6оо ратних војних
инвалида и чланова породица погинулих
бораца.
Ових дана из Министарство рада и
борачко-инвалидске заштите РС стигла је заиста
охрабрујућа вијест. Ово министарство издвојиће
ове године 300.000 КМ за бањску рехабилитацију за
око 600 РВИ и чланова породица погинулих бораца
из читаве РС.
- Овај пројекат показао се заиста
оправданим, тако да ћемо у априлу расписати
јавни конкурс за десетодневни боравак у бањи
као и конкурс за бање које ће пружати услуге
овим корисницима - рекла је Бранка Шљивар
портпарол овог министарства.Она је напоменула
да је у посљедње двије године рехабилитација,
коју је финансирало министарство, организована
у Бањама “Врућица” у Теслићу, “Кулашима” код
“Прњавора” и “Дворови” у Бијељини.
Програм бањске рехабилитације почео је 2006.
године када је 908 лицаиз реда борачке популације
боравило у бањама, на шта је издвојено 300.000
КМ, док је 2007. године на рехабилитације у бање
отишло 708 лица, за шта је издвојено 290.157 КМ казала је Шљивар.
Она је истакла да су у 2008. години на бањској
рехабилитацији била 682 лица, за чији је боравак
утрошено 319.302 КМ, а током прошле године на
рехабилитацији је било 574 корисника, за што је
министарство издвојило 281.935 КМ.
- У протекле четири године на рехабилитацији
у бањама је било укупно 2872 лица, за чији је
боравак утрошено 1.191.411 КМ, а од 2008. године
у оквиру програма бањске рехабилитације поред
РВИ укључене су и породице погинулих бораца
рекла је Шљивар.
МАРТ / АПРИЛ 2010
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СКАНДАЛОЗНО
НАТАША КАНДИЋ ПЛАЋА МИЛИОНЕ ЗА НОБЕЛОВУ НАГРАДУ ЗА МИР!

ТАКО ТО РАДИ ХУМАНИТАРКА НАТА
Како ових дана
преносе дневници
“Прес” и “Дневни
аваз” предсједница
Фонда за
хуманитарно
право Наташа
Кандић покушава
на све начине
излобирати д
Нобелову награду
за мир и на то
троши милионе
које је добила
за формирање
Регионалне
комисије за ратне
злочине!
Када је ове оптужбе на рачун
Кандићке изнио лист Пресс
позивајући се на Кандићкине
дојућерашње најближе
сараднике из Републике
Српске - Бранка Тодоровића,
предсједника Хелсиншког
одбора за људска права РС, и
Едина Рамулића, предсједник
Удружења бошњачких жртава
рата „Извор” из Приједора-све
је било на нивоу шпекулација!.
Али када је све наводе
Тодоровића и Рамулића
сутрадан потврдио и Дневни
аваз, иначе омиqено гласило
“хуманитарке” из Београдасве је постало извјесније, али
и скандалозније. Тим више што
су се Рамулићу и Тодоровићу
придружили још неки “Натини
саборци” из Сарајева и Тузле
као што су директор ИДЦ-а
Мирсад Токача и предсједник
Форума грађана Тузле Вехид
10
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парламентима региона, али
да је та иницијатива у старту
одбијена. Кандић је, додаје
Тодоровић, то смишљено
прикрила како би од донатора
извлачила што више новца и
добила награде.
- Из Вијећа министара БиХ
у старту су јој рекли да не
прихватају тај пројект. Али, она
ми је казала да то намјерава
прешутјети, све гурати даље,
узети још који милион и на

Шехић: Има ту
свашта...

Наташа Кандић - Ах тај Нобел

Шехић.Они су због бахатог
понашања Наташе Кандић
већ иступили из Кандићкине
регионалне организације
„КоРеком”.

Натине лукаве
минијатуре

У скандал су, сазнајемо,
умијешани и генерални
секретар Удружења “БХ
новинари” Борка Рудић,
те директор и новинарка
магазина “Дани” Сенад
Пећанин и Џенана КарупДрушко.
Тодоровић за “Аваз” каже
да је Кандић цијели пројект
претворила у свој бизнис и да
самостално располаже са чак
2,3 милиона еура донаторских
средстава!
- Због расипништва и
безобзирног понашања

Наташе Кандић, Координацију
Регионалне комисије за
чињенице о жртвама ратова
(КоРЕЦОМ) напустило је
пет угледних невладиних
организација и активиста из
БиХ. Они су је оптужили да
вишемилионски буџет троши
на сопствено луксузирање
у скупим хотелима у Будви,
Дубровнику и Новом Саду.
Кандић је мислила да ће
она бити прва у свијету
која ће регионално радити
на утврђивању чињеница
и помирењу. За своје
интересе фурала је свој
фазон и одстранила све
неистомишљенике. Очито
је само мислила на новац и
награде - прича Тодоровић.
Он објашњава да је
намјера Наташе Кандић била
да извјештај КоРЕЦОМ-а о
помирењу понуди владама и

Предсједник Форума
грађана Тузла каже да
постоје бројни разлози
зашто је напустио
пројект КоРЕЦОМ-а.
- Имао сам неких
других послова, али не
слажем се ни с методом
рада. Сматрао сам да не
могу радити то. Између
осталог, постојала је
идеја да парламент
усвоји извјештаје које
бисмо ми урадили.
Али, ја знам да, ако
нешто усвоји Косово,
да то неће усвојити
Београд, а онда се исто
пренесе и у нас. Дакле,
нема политичке воље.
А ја вјерујем у оно гдје
знам да могу остварити
неки циљ, а не да радим
оно што је унапријед
осуђено на пропаст.
Због тога сам им рекао
да више нисам ту. Има
ту свашта, али не волим
улазити у обрачуне рекао је Шехић.

СКА НДАЛОЗНО

Кандић: Извјештаји су доступни
Наташа Кандић демантовала је наводе бивших
сарадника и учесника у пројекту КоРЕЦОМ.
- Није добро што је Бранко Тодоровић отишао,
али он има право на такав потез. Сви који тврде
да расипамо новац, на нашој веб-презентацији
могу наћи финансијски извештај у којем су лијепо
наведени наши трошкови - рекла је Кандић за
србијанске медије.

крају владе региона оптужити
да нису за помирење! Гледајте,
све то је намјеравала гурати
иако није добила подршку и
Института за нестале БиХ, није
добила подршку релевантних
удружења Сребренице,
Зворника и, ево, Приједора,
па ни из РС. Кандић нема
повјерење многих - наводи
Тодоровић.

Пећаниново
обећање
Пошто је постала свјесна
да нема подршку јавности,
Кандић се одлучила за “лукаву
стратегију”. Као увијек досад
позвала је у помоћ своје
омиљене медије да би до циља
стигла опробаним медијским
манипулацијама што је
увијек било њено омиљено
оружје. Али овај пут је та
подршка изостала. Није тешко
погодити због чега. Подршку
је у Сарајеву осигурала
само у магазину “Дани” код
“истомишљеника” Сенада
Пећанина.
- Кандић се прије неколико
мјесеци договорила с
новинарком Џенаном КарупДрушко да она с њом направи
интервју на четири стране, а да
јој ова да посао у КоРЕЦОМ-у
за плату од 600 до 700 еура.
Џенана је касније у све
увезала своју пријатељицу,
генералног секретара “БХ
новинара” Борку Рудић.
Касније је у то укључена и
супруга новинара Озрена
Кебе. Па, не могу Борка Рудић
и Џенана Каруп-Друшко, као
чланице струковног удружења,
које ништа није имало са
жртвама, водити процес

помирења у име удружења
жртава!? Џенана КарупДрушко води КоРЕЦОМ за
БиХ!? Осим тога, Рудић је
компромитирана афером с
нестанком новца новинара
из свог удружења. Иначе,
преко Каруп-Друшко и Рудић
цијели пројект сада контролира
Сенад Пећанин, који је Кандић
обећао да ће је преко својих
веза кандидирати за Нобелову
награду за мир. То су наивно
подржали режисери Данис
Тановић и Дино Мустафић рекао је Тодоровић.
Един Рамулић из
Приједора, предсједник НВО
“Извор” каже да су чланови
њиховог удружења били
спремни прихватити идеју
овакве регионалне комисије,
али да је недопустиво
приватизирање пројекта.
Он сматра да је главни циљ
Наташе Кандић био да троши
новац донатора, али и да
цијели пројект користи само
како би добила обећану
Нобелову награду.
- Чланови Координационог
вијећа уопће нису учествовали
у руковођењу пројектом и
практично су сви били само
параван за њене личне
амбиције. Ми из БиХ нисмо
имали никаквог утјецаја.
Кандић маше с некаквих
700 удружења, али она нема
њихову безрезервну подршку.
Већина релевантних удружења
жртава није приступила том
пројекту. Укључивање “БХ
новинара” у цијели пројект је
најгоре, јер они нас воде, а
немају никаква искуства за
рад са жртвама. То је лоше, а
изгубили смо подршку већине
медија - наглашава Рамулић.

СУРОВИЈЕ ОД СТВАРНОСТИ

УБИО СЕ ЗБОГ ТУЂИХ ДУГОВА
Божидар Радовановић (51), радник угљевичког „Термоелектра“,
убио се из ватреног оружја у понедјељак, 1. марта, у
поподневним сатима, у својој кући у Малешевцима код
Угљевика. У својој средини Божидар био је познат као прави
домаћин, добар мајстор и управник ремонтног погона,
изузетно вриједан и поштен човјек. Пресудио себи јер није више
могао да враћа три туђа кредита.
Судске опомене,
закони и поштење
Шта се све дешава кад
живот постане суровији од
стварности, односно кад сурова
стварност обесмисли живот
потвђује случај из околине
угљевика, односно суицидна
смрт Можидара Радовановића
из Малешеваца који више није
могао да се помири са суровом
истином да је изигран од људи
којима је вјеровао, односно
да се због његовог поштења и
добрих намјера живот са њим
сурово поиграо. Посриједи
је наизглед банална пракса
враћања туђих кредита иза које
се увијек не крије лоша намјера
или превара појединца, па
чак ни наивно увјерење већег
броја кредитно задужених, већ
напросто ријеч је о тешким
околностима које произилазе
из свеопште економске кризе.
Транзиција је донијела нове
законе и нову праксу понашања
и оставила врло мало простора
за наивне и незаштићене. А
таквих је највише. С друге стране
лихварска интернационала се и
те како осигурала параграфима
и неисцрпним мјерама наплате
и надокнаде да многе од тога
не само да боли глава већ и
пуца ум. То се десило и честитом
Божидару који је свашта покушао
да се искобеља из зла, али није
ишло.Од октобра прошле године
био је и предсједник Удружења
преварених жираната у Угљевику.
На оснивачкој скупштини жалио
се да отплаћује три туђа кредита
у износу већем од 100.000 КМ.
Мјесечна рата достизала је износ
од 1.280 КМ, а Радовановић је
рекао да више није у стању да
враћа туђе кредите.
Његов очајнички потез
услиједио је након што му је
стигла судска опомена, као
увод у пљенидбу покретне и
непокретне имовине. Честити
човјек није се могао помирити с
тим и прекратио је себи живот,
јер више није био у стању
враћати туђе кредите. Његова
смрт још једном актуелизира
проблем преварених жираната
и мутне улоге микрокредитних
организација у нашој земљи чије
активности неријетко достижу и
криминалне размјере.
Пријатељ Божидара

Радовановића, који је желио
да остане анониман, каже да
се и сам налази у сличним
проблемима. Он је као жирант
потписао мјенице за кредит
од 3.000 КМ, али касније је
тај износ, ни сам не зна како,
утростручен. То је још један
примјер праксе по којој су
преварени жиранти уговор
потписивали на један износ,
а касније је у микрокредитној
организацији дописивано још
цифара.
Непостојећа пракса и споре
истраге
Према незваничним
процјенама, у БиХ тренутно
има око 250.000 жираната
који враћају туђе кредите,
од чега у РС око 100.000
људи. Таква пракса, тврде
правници, не постоји у западним
земљама, одакле стиже капитал
микрокредитних организација.
На Западу се кредити за стан
обезбјеђују гаранцијом хипотеке,
док се аутомобили купују на
лизинг. Само код нас постоји
пракса обезбјеђења два до три
жиранта, док корисник кредита
не мора бити ни кредитно
способан, односно може бити и
незапослен.
Из тих разлога у појединим
срединама започела је истрага
о активностима појединих
банака, односно микрокредитних
организација. Тако ЦЈБ Бијељина
већ мјесецима врши истрагу
у случају бијељинске филијале
Микрокредитне организације
„Лок“. Ради се о преварама
већег броја клијената, али прије
свега њихових жираната, који
су упадали у замку кредитног
задуживања за пуно веће
износе него што су договарани
приликом узимања кредита.
Уз помоћ инсајдера, вањских
сарадника, са жирантом и
дужником склапана су два
различита уговора, а сва
одговорност и дуг, на основу
наших неусаглашених закона,
падали су на терет жираната.
За сада, бијељинска полиција
спомиње цифру од око 600.000
КМ, колико су спорна дуговања,
али судећи према досадашњој
истрази број преварених је
далеко већи.
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ДАН БОРАЦА И ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК

НЕЗАБОРАВНО ЈУНАЧКО СРЕТЕЊЕ
Дан бораца и Први српски устанак ове су године свечано прослављени у Банском двору
у Бања Луци у присуству бораца и навиших представника Скупштине и Владе РС.
Најбољим борачким организацијама уручене су Повеље за изузетне заслуге на плану
афирмације резултата отаџбинског рата и БОРС.
Златном значком БОРС одликована Влада РС.
Централна прослава
обиљежавања Дана бораца
одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске ове
године организована је 14.
фебруара у Бањој Луци. У склопу
обиљежавања служена је света
архијерејска литургија и парастос
за погинуле борце одбрамбеноотаџбинског рата у храму Христа
Спаситеља, положени су вијенци
и цвијеће на спомен обиљежје
погинулих бораца на гробљу
Свети Пантелија и спомен
костурници на Градском гробљу.
Централни дио свечаности
организован је у Банском двору,
гдје је предсједник БОРС-а
уручио признања БОРС-а, а
организована је и свечана
академија са богатим културноумјетничким програмом.
Вијенце и цвијеће на гробљу
Свети Пантелија и спомен
12
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костурници на Градском гробљу
су, поред руководства борачке
организације, положили и
предсједник Народне скупштине
Игор Радојичић, предсједник
Клуба српског народа у Вијећу
народа Народне скупштине
Сташа Кошарац, министар рада
и борачко-инвалидске заштите
Раде Ристовић, изасланик
предсједника Републике,
предсједник Савеза логораша
Бранислав Дукић, предсједник
Организације породица
заробљних и погинулих бораца
и несталих цивила Недељко
Митровић, представници
СУБНОР-а и бројне друге
делегације.
Предсједник Скупштине
БОРС, Пантелија Ћургуз, у
име БОРС уручио је најбољим
општинским организацијама
Повеље БОРС за изузетне заслуге

на плану афирмације резултата
отаџбинског рата и БОРС. Међу
награђенима су:
- Општинску борачку организацију
Гацко
- Општинску борачку организацију
Прњавор
- Општинску борачку организацију
Зворник
- Општинску борачку организацију
М.Град
- Општинску борачку организацију
Фоча
- Општинску борачку организацију
Котор Варош
- Борачку организацију дистрикта
Брчко
- Општинску борачку организацију
Брод
- Општинску борачку организацију
Приједор
- Борачку организацију Града
Бања Лука
- Одбор борачких организација

сарајевско-романијске регије
- Општинску борачку организацију
Сребреница
Златном значком Борачке
организације одликована је
Влада РС.
На свечаној академији у
Банском двору наступили
су Српско пјевачко друштво
“Јединство” и етно група “Траг” уз
подршку групе “Витешки плес” на
челу са фронтменом Мирославом
Јањанином, те народни гуслар
Иван Поповић и Студио глуме
“Рода”.
У улози вожда Карађорђа
наступио је Небојша Кундачина
глумац Народног позоришта
из Београда а у улози српског
војника - Александар Стојковић
Пикси глумац Народог позоришта
РС.
Т.М.

ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
МИЛОРАД ДОДИК, ПРЕМИЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

САРАДЊА СА
БОРЦИМА ЈЕ НАШ
ПРИОРИТЕТ
Мислим да је било овдје о томе већ доста говора,
али желим да кажем да је моја намјера док сам
на челу Владе да ојачам капацитете Републике
Српске, а мислим да смо у томе и успјели. Мислим
да смо имали одличну сарадњу са Борачком
организацијом, да смо креирали неколико важних
акција, као што је она да стамбено збринемо
све породице погинилих бораца и инвалиде до
четврте категорије.
На свечаности уприличеној
поводом Дана бораца Републике
Српске и годишњице Првог
српског устанка гостима и
борцима Републике Српске
обратио се и премијер Милорад
Додик.Он се посебно осврнуо на
сарадњу БОРС и Владе РС.
-Наравно неки су оспоравали
све што чинимо, правили су
читаву политику на борачком
додатку који је исплаћен као и
много чега другога, али то нас
неће зауставити да наставимо
да радимо даље са вама и
креирамо заједничке активности,
јер имамо обавезу, јер смо дио
заједничког тима који је у неким
тешким годинама, свако на
својим пословима, био учесник у
стварању Републике Српске. Ја у
парламенту Републике Српске, а
други у рововима гдје су многи су
дали своје животе за Српску.
Ја мислим да озбиљних
опасности за Републику нема
осим политиканства домаћих
политичара који су због овог
или оног, олако прихватљивог
циља, спремни да Републици
Српској трансформишу одређене
надлежности, а самим тим је
и докину или доведу додатна
питања. Можда је то данас
израженије и видљивије него
икада до сада. Данас се на
Републику Српску не може
тенковима Стипе Месића нити
било каквим другим оружаним
средствима да се насрне, јер
немате ни довољне разлоге, али
се може демонтажом политичког
амбијента, демонтажом
политичких институција, олаком
причом о неким интеграцијама,

које би требале да буду довољно
примамљиве за Републику
и њене политичаре, да се
одрекну због неке интегационе
позиције својих надлежности и
да сутра схвате да су то учинили
погрешно. Зато је веома важно
имати свијест о томе. И данас се
показује, а показаће се и након
следећих избора, да је од кључне
важности за будућност Републике
Српске кохерентна, хомогена,
политичка структура на власти,
која може без додатних трвења и
уплитања страних амбасада и без
било каквих других подметања са
стране да води Републику у оном
правцу за који су многи положили
животе.
То што радимо данас није
ни под каквим морањем, ни
под захтјевима за брзином.
Ми смо веома јасно рекли
да хоћемо да уредимо област
референдума на начин како се
то у другим земљама ради, да би
легализовали један процес који
се мора дешавати а он има у
себи неколико важних сегмената.
Један од њих је наравно да се
једноставно каже другима који
стално насрћу на Републику,
да имамо тај механизам и да
ћемо га употребити онда кад
ми схватамо да је потребно
да бранимо ову Републику. Од
кључне важности је имати легалан
процес и данас се нигдје и ништа
неће десити без политичког
договора или политичког
прихватања или неприхватања.
Ми немамо више ни један
ресурс који можемо да убацимо
у БиХ. БиХ се не показује добрим
мјестом за нас. БиХ и све оно

Милорад Додик
што смо јој пренијели, различите
политичке структуре, па и ја у
ранијем периоду у увјерењу да
је велики свијет праведан, па ће
нам вратити или то разумјети,
показало се као готова илузија.
Данас када видимо шта имамо
од надлежности које су тамо,
од Регулаторној агенцији за
комуникације, Дирекцији
за индиректне порезе, до
обавјештајне службе, која се у
суштини рехабилитовала као
обавјештајна служба АИД-а који
је још из рата успоставио своју
структуру. Ми немамо ништа
против. Ми се буквално морамо
да бранимо од институција у
којима би требали заједно да
партиципирамо и да на неки
начин очувамо оно што је наша
надлежност. И то је стално. И
свакодневна и на сваком питању
борба коју ми водимо.
Од огромног је значаја наравно
борачка организација и ове
године ћемо наставити те
активности. Увијек ме погоди
и заиста ме до бола дирне
ситуација за сваку тешку
људску судбину, а посебно неке
борачке породице. Али напросто
је немогуће стићи на свако
мјесто. Али оно што морамо
чинити је то да системским
рјешењима отворимо могућност
за рјешавање у неком времену
свих тих проблема. И мислим
да имамо такава рјешења.
Многа од њих је креирала
ваша организација, Борачка
организација и оно што желимо
да видимо је то да она буде
још одговорнија. И ових 10
милиона, колико ће ићи из

развојног програма за подршку
бизнису демобилисаних бораца,
одлучујућу улогу ће имати Борачка
организација. Мио нећемо
дијелити кредите у Влади, него ће
то дјелити Борачка организација
ми ћемо то потврдити, јер желимо
да начинимо одговорност. Ви
сте ти који знате ко су борци, ко
нису. Ви сте ти који сте свјесни
да су многи користили статусе и
данас користе и оптеретили су
фондове Републике Српске до те
мјере да је готово неиздрживо.
То није ни однос према борцима
и морамо то заједно ријешити.
Да видимо ко су те љекарске
комисије и много шта друго.
Видите, неки дан сам добио
један папир, човјек 74 годиште
пензионисан због депресије. Без
имало устручавања љекарска
комисија пензионисала тако
младог човјека. Ми овдје морамо
заједно да радимо и то је одбрана
Републике Српске, до које је и
вама стало, а и нама. И мени.
А на крају ја мислим да смо ми
исто. И ја сам сво вријеме био у
одређеним структурама и давао
колико сам могао давати, као и
ви сви други.
Изражавам увјерење да ни једна
планирана наша акција неће
изостати, то будите сигурни и
у приоритету наше активности
биће управо сарадња са борцима
и људима који су дали и своје
животе. Њихове породице морају
са посебном пажњом бити
збринуте, а и сви други борци који
су сада у позицији да на један
други начин граде Републику
Српску имаће подршку Владе
Републике Српске.
МАРТ / АПРИЛ 2010
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РАДЕ РИСТОВИЋ, МИНИСТАР РАДА И
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

НИКО НЕ СМИЈЕ
ДА ПРЉА
НАШУ БОРБУ И
НАШЕ ИМЕ

Раде Ристовић
Четрнаести фебруар, дан
почетка буне српског народа
за слободу, сигурно је носио у
себи симболику вјечне борбе
нашег народа за опстанак на
овим просторима. Радост и
одлучност у одбрани отаџбине
показивали су српски војници
током бројних историјских битака
за слободу и мир свог народа.
У остваривању светог циља,
вјековене одбране отаџбине,
многи храбри војници уложили
су животе, зато је ово прилика да
се на данашњи дан присјетимо
и одамо дужно поштовање
свим родољубима који су током
претходних али и овог последњег
отаџбинског рата свој живот
уложили за бољу будућност и
опстанак. Ово је трећа година
за редом како у организацији
Одбора за његовање традиције
ослободилачкх ратова Влада
Републике Српске обиљежава
значајне историјске догађаје. Циљ

нам је да од заборава сачувамо
богату и славну историју српског
наорда на овим просторима и
часну вјековну борбу српског
борца за слободу. Обиљежавања
полако прелазе у традицију
што јесте био циљ Владе, али
и невладиних организација
проистеклих из отаџбинских
ратова. Данас је свакако
прилика да поменемо добру
сарадњу и партнерски однос
који имају Влада Републике
Српске, министарство рада и
борачко-инвалидске заштите
и све невладине органиазције
проистекле из одбрамбеноотаџбинског рата. Заједнички
нам је циљ, који никада није био
упитан, одбранити и сачувати
отаџбину. У овом тешком
времену сачувати Републику
Српску за коју смо се током
рата искрено и свим срцем
борили. Зато и јесмо партнери
и зато смо донијели и доносимо

бројне заједничке одлуке и
заједно проводимо пројекте од
великог значаја за популацију
коју штитимо и представљамо.
Нећемо дозволити да ико каља
име српског борца и српског
јунака и бораца за крст часни и
слободу златну.
Прошлу годину обиљежила
је највећа до сада заједничка
акција под симболичним
називом “Стоп лажним борцима,
инвалидима и породицама
погинулих бораца, којима
тај статус не припада”. Ова
активност, што се већ показује,
сигурно ће вратити достојанство
и повјерење истинског борца у
правду, али и донијети уштеде у
буџету Републике. Морам одмах
да нагласим, нама није циљ
уштеда, већ правична расподјела
обезбијеђених средстава.
Нећемо смањивати грант за
борачко-инвалидску заштиту. Та
ће средства бити распоређена

на адекватан начин oнима
којима су најпотребнија. Влада
Републике Српске чини и чиниће
све да сачува достојанство,
али и пружи заслужену шансу
демобилисаном борцу. Том борцу
морамо показати да га Република
Српска није заборавила, зато
смо и обезбиједили средства за
нова запослења у овој години.
Тако ћемо, сигуран сам, вратити
на најбољи начин дуг онима који
су стварали отаџбину. Очекујем
да сарадња са борачком
популацијом и Борачком
организацијом Републике Српске
и даље буде конструктивна и на
добробит свих породица које на
било који начин користе прва
из области борачко-инвалидске
заштите. Такође очекујем и
нудим још чвршћу сарадњу са
заједничким приоритетним
циљем очувања Републике
Српске као највеће тековине
одбрамбено-отаџбинског рата.

знак отпора и одлучне борбе
против страног окупатора, док
је други аспект Дана борацаодбрамбено-отаџбински рат који
су наши борци водили за одбрану

своје части, свог народа, свог
права на живот и који су створили
Републику Српску као трајни
гарант за то.

ИГОР РАДОЈИЧИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ТРЕБА НАМ СТАБИЛНА
И СНАЖНА РЕПУБЛИКА
СРПСКА
- Ово је дан да се присјетимо
свих наших сабораца који су
урадили животе у РС, али и свих
оних који су као борци ВРС
грађани ове земље и очекују да
РС има разумјевања за њихове
потешкоће- рекао је Радојичић.
Он је још додао да је свим
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Предсједник Народне Скупштине
Игор Радојичић одао почаст
погинулим борцима на гробљу СВ.
Пантелија
онима који су били борци ВРС и
који су данас истински грађани
Српске заједнички интерес
стабилна и снажна РС.
Радојичић је рекао да овај
празник има двојако значење,
јер се са једне стране обиљежава
Први српски устанак као

ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
ПАНТЕЛИЈА ЋУРГУЗ, ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ БОРС ПОВОДОМ ДАНА БОРАЦАИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

СЛОБОДАРИ СРПСКЕ
Ми смо борци, слободари, чувари својих
домова и својих породица, своје части и
имена, чувари традиције свог народа и
своје отаџбине, баштиници веселих али
и невеселих знања из своје прошлости и
историје, први и посљедњи бедем одбране.
Сви други су, уз дужно поштовање, између
тога, јер ми смо и у рату и у миру ишли
и идемо испред свих и нашу подршку и
повјерење имају само они који иду са нама
и који су се већ доказали, као и они који
су у међувремену толико порасли, сазрели
и дорасли да сами могу бити грудобран
и одсудна одбрана Отаџбине, наше
Републике Српске.
Свечане и слављеничке
бесједе обично се започињу
здравицом и славолуцима. Дан
бораца Републике Српске јесте
наша свечаност, право славље,
дан части и поноса, наш
празник и прилика за сјећање,
па зато данас и желим да са
овога мјеста и указане части
поздравим све борце наше
општине и све борце Републике
Српске, породице бораца и ратне
војне инвалиде и да честитам дан
који мора да буде и који јесте за
сваког истинског српског борца
највећи и најпоноснији дан. Јер
ми смо борци, слободари, чувари
својих домова и својих породица,
своје части и имена, чувари
традиције свог народа и своје
отаџбине, баштиници веселих
али и невеселих знања из своје
прошлости и историје, први и
посљедњи бедем одбране. Сви
други су, уз дужно поштовање,
између тога, јер ми смо и у рату и
у миру ишли и идемо испред свих
и нашу подршку и повјерење
имају само они који иду са нама
и који су се већ доказали, као и
они који су у међувремену толико
порасли, сазрели и дорасли да
сами могу бити грудобран и
одсудна одбрана Отаџбине, наше
Републике Српске.

Један је Вожд

Бројни су јунаци и великани
у нашем српском роду којих
се овдје човјек мора сјетити и
поштовати, али један човјек,
једна људина, један јунак је изнад
свих. То је Карађорђе Петровић.
Српски Вожд. Имали смо
царева и царевића, принчева и
краљевића, краљева и књажева,
деспота и светитеља, Обилића и
Синђелића, војвода и ђенерала,
али Вожд је био и остао само
један. Само Карађорђе. Бунтовни,
одважни, непоткупљиви,
постојани, правдољубиви
Србин који је очарао Европу на
почетку 19. вијека. Европу која
га је послије продала Порти у
Стамболу као што су то заједно
са Русијом или без ње учинили
много пута прије и послије тога.
Па и данас то чине.Али тај и такав
Карађорђе, који је као сваки
истински витез свој усуд платио
својом главом, од чијег усјечења
су нам руке и данас крваве, био
је и остао наша метафора. Наше
свјетло кроз бројне буре и олује
које су нас снашле и које нас још
сналазе на нашем путу опстанка
и опстојања. Промијенили смо и
прекабулили на том путу бројне
аге и бегове, кајмакаме и дахије,
везире и султане, швапске и
млетачке краљеве и дуждеве,

Пантелија Ћургуз - Ми смо слободари
разне фирере, диктаторе,
маршале и поглавнике. И све
смо преживјели. Зато што смо
ми рођени борци, предодређени
добрим генетским материјалом
да чувамо српске границе и
међе, да чувамо свој народ и
земљу. То могу само најбољи,
најјачи, најупорнији, и
најодважнији. Што је потврдило
и наше вријеме, вријеме тешких
битака и тешких одлука. Ни све
наше битке, ни све наше одлуке
још нису коначне. Много је
још непознаница које могу да
нас уведу у пораз или побједу.
Зависно од тога колико ћемо
бити мудри и паметни, сложни и
одважни, стрпљиви и постојани.
Уз све то потребне су године
и године да се бројне заблуде
и разне друге ствари посложе
и пресложе, да се поставе на
право мјесто да би историја
могла о свему да искаже свој
суд. И у Карађорђево вријеме
било је тако. Биле су потребне
деценије и вијекови, трагедије и
голготе да Европа и свијет увиде
и признају да је Први српски
устанак био много више од буне
против дахија. Да је то била
српска национална и социјална
револуција. Иако је тек послије
Другог српског устанка Србија
најприје стекла аутономију, па

затим независност, јасно је да
заслуге за то највише припадају
Карађорђу и устаницима из
Орашца. Захваљујући њиховој
борби и страдању Србија је
поново постала слободна земља,
а Срби слободан и уважен
народ у Европи. Управо то име
– Српска слобода – добио је и
први српски устав, познатији као
Сретењски, или Вождов устав.
До дана данашњег тај дограђени
и осавремењени устав био је и
остао српска верзија Декларације
о слободи човјека и грађанина
донесене 1808. године.

Чувари традиције

То је само дио разлога због
којих смо одабрали управо овај
датум, управо Сретење, за Дан
бораца Републике Српске. Дан
који славе и наша браћа борци
из Србије. Жељели смо и на тај
начин да потврдимо нашу слогу,
јер управо је слога била темељ
и залог сретењских устаника.
Најснажније оружје и најтврђе
упориште.
С друге стране, толико пута
смо се увјерили досад, само је
неслога доносила наше поразе.
Неслога која је рађала издајнике,
слабиће и кукавице. Нисмо ми
никад били без њих, па ни у овом
задњем рату, а нарочито послије
МАРТ / АПРИЛ 2010
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њега, али смо и тад и сад имали
и имамо више јунака и одважних
војника и војсковођа који се нису
плашили ни смрти, ни ланаца, ни
хашких и других букагија. Упркос
неколицини колаборациониста,
упркос глобализму тако драгих
кооперативаца уз чију помоћ
су разбијали нашу борбу и
нашу војску, па и све наше
мирнодопске напоре да се као
народ одржимо, да одржимо своју
Републику Српску, ми смо велики
дио својих циљева остварили, ми
смо сачували своју традицију, и
што је најважније-сачували смо
Републику Српску. Напокон, ми
смо створили и своју борачку
организацију у којој има довољно
храбрих, часних и одважних
појединаца да издрже све битке
и сва искушења. Јер ми хоћемо и
морамо сачувати тековине наше
борбе. Свиђало се то другима или
не. А то су право на живот, слобода
и демократија, грађанска и свака
друга равноправност. И изнад
свега тога Република Српска. Као
трајни гарант и залог. Колико је
она велика и колико нам значи
види се сваки пут наново. Што
вријеме више одмиче она нам је
све дража и важнија, драгоцјена
као сам живот. Знају то најбоље
наша браћа из Републике Српске
Крајине које данас више нема.
И не само што нема Републике
Српске Крајине већ нема више
ни Срба у Хрватској. Постоје
само на папиру као демократски
украс, непризнати чак и као
мањина изузев кад то некој
изборној коалицији затреба. Све
то десило се и Србима на Косову
и Метохији. И тамо су остала
само гробља и споменици. А и
њих свакодневно руше, баш као
и наше богомоље. А то није само
због тога што сила Бога не моли,
већ и зато што се на вријеме
треба бранити и одбранити и
што се за зелене столове не
сједа положеног оружја. Послије
капитуације све је касно. Нама
се то није десило, али не зато што
смо имали среће или што нам је
неко био наклоњен, већ управо
обрнуто- што смо и на бојном пољу
и за преговарачким столовима
принудили своје непријатеље и
душебрижнике и њихове менторе
да нас уваже и допишу у своје
карте и декларације, уставе и
споразуме. Објашњење је просто
и једноставно – ми смо створили
Републику Српску и ми смо својом
борбом натјерали преговараче
да је овјере и верификују
у Дејтону.Тако је Дејтонски
мировни споразум, упркос низа
мањкавости, огромниј уступака и
по нас штетних рјешења, постао
16
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наша тапија. Тапија коју нам нико
не може отети, нити ћемо је ми
коме поклонити. Зарад нечег
другог или трећег, смишљеног ко
зна гдје и зашто и поткусуреног
ко зна све чијим новцима и
интересима. Таквима смо стално
поручивали и таквима ћемо
стално рећи- вама ваше, а нама
наша Република Српска.

Српска,
једна једина

Морам овдје изрећи још неколико
ријечи које ми дуго леже на
срцу. Осјећам да можда нисмо
довољно свјесни тежине наше
борбе и наших жртава, а још
смо мање свјесни, исправите
ме ако гријешим, наше побједе
и тековина наше борбе, нашег
добитка. Ми, господо, нисмо,
као што неки мисле и као што
би неки хтјели- изгубили рат.
Ми нисмо поражени на бојном
пољу. Али има много оних који то

је потревно апсолутно и резолутно
јединство. Сад се не смијемо
дијелити и слабити једни друге. Сад
је насушна потреба да напокон
дефинишемо минимум нашег
националног интереса у чијем
прочељу је Република Српска.
А послије, кад ту тапијемо још
једном овјеримо- онда ћемо да
видимо ко је истински патриот а
ко су симуланти и превртљивци.Ето
зашто сва друга питања, па и она
најживотнија могу да дођу на ред
тек послије Републике Српске.

Мржња и лажи

Желим да кажем још једну ствар.
Она се односи на
дрске лажи
и провокације којима се наша
борба блати, омаловажава и
проказује. Као да нисмо бранили
своје, своја огњишта, своју
дјецу, своју нејач, и као да смо
били дужни да све то оставимо и
препустимо се клању и прогону.
Као што је то било 1914. или
1941. када смо у двије Југославије

Дали живот за отаџбину - Споменик погинулим борцима на гробљу Св. Пантелија
жале и који све чине да у миру
нашу побједу претворе у пораз.
Знате већ сви ту прозирну причу
о „геноцидној творевини“. Е није
то никаква творевина. То је, како
њезино име најбоље говориРепублика Српска. Наша највећа
тековина и највећи разлог нашег
постојања. Једини гарант нашег
постојања. То, драги пријатељи и
саборци, подразумијева активно
учешће Борачке организације
Републике Српске у креирању и
стварању политичког амбијента
у РС и БиХ, уставних и других
законских прописа и докумената,
економских програма и реформи,
и посебно статусних питања
бораца и борачке популације.
А све је то могуће само зато
што имамо Републику Српску.
Замислите, драга браћо и сестре
шта би било са нама да је нисмо
створили и сачували. И да сада не
бдијемо над њом. И баш сад нам

уложили два и по милиона живота.
Два и по милиона душа.То сијачи
мржње с друге стране наше
државе нигдје не рачунају. То их
се не тиче. Они би да праве неки
нови Дејтон, али без Републике
Српске, без нас. Не рачунају да
је прошло вријеме сатанизације
и безрезервне подршке.
Заборављају да се ништа не
добија џабе, да је правда спора
али достижна и да ђаво прије или
касније дође по своје. Морали би
то знати. Имају и они дјецу. Имају
и они своју одговорност. Морају се
и они потрудити да до рата више
никад не дође. Не сумњамо у
добре намјере добрих људи. Али,
са добрим људима ми никад и
нисмо ратовали. Историја нам је
свједок да смо стално ратовали
са силницима и освајачима,
крвожедним зликовцима и
мржњом затрованим фанатицима.
Има их још увијек. Стјепан Месић
је то на свом одласку по ко зна

који пут потврдио. Још увијек би
жељели да нас униште или бар
претопе у нешто што неће бити
ни народ, ни држава, ни нација.
Што ће бити све друго и свачије,
само не наше, и гдје ће сви
бити побједници, ако ми будемо
поражени, понижени и уклоњени.
Цртају неке нове карте, измишљају
неке нове нивое власти, узели би
нам имовину, али не би да се још
пописујемо, траже да сами себи
укинемо глас, јер нас друкчије не
могу прегласати, стално потежу
Сребреницу, али само од 11. јула
1995. године, као да се прије
тога ништа није десило и као да
покоља Срба у Подрињу није било.
И то у континуитету од 1941. до тог
јула 1995. године. Све у свемухтјели би неки разлог и изговор да
униште Републику Српску, хтјели
би да нас некако нестане.

Диригована
(не)правда

И још једна ствар која ми лежи на
срцу и због које не могу да будем
спокојан ни као човјек ни као
борац. То је истраживање ратних
злочина и непринципијелан однос
Суда БиХ према осумњиченима.
Штавише тај однос је врло
проблематичан, да не кажем
селективан. Свједоци смо са
колико ревности Суд и Тужилаштво
БиХ прогони сваког осумњиченог
Србина, како се брзо и драконски
кажњавају осумњичени Срби и
како се на другој страни чини све
да се онемогући процесуирања
Хрвата и нарочито Бошњака, а
ако се то већ и догоди ослобађање
је најчешћа пресуда. Сматрам
да су наши републички органи и
наши представници у заједничким
органима и институцијама досад
премало радили на томе и уопште
премало учинили да се праведно
процесуирају ратни злочини
па је крајње вријеме да се то
промијени. У супротном такав
селективан приступ промијениће
смисао и циљ наше борбе и
нашег страдања, промијениће
карактер рата, што је крајњи
циљ бошњачких политичких и
вјерских лидера да преко тога
дођу до унитарне државе и униште
Републику Српску.
Коекуде, што би рекао
Црни Ђорђе. Коекуде, и далеко
им лијепа кућа, јер мораће да
се навикну на то да се за своје
искључиво и једино ми питамо.
А ми хоћемо да се питамо и да
увијек узмемо оно што је наше
и што смо у заједничку државу
унијели. Ништа више и ништа
мање од тога. Живјели, и да нам
живи Република Српска.
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НА СВЕТОГ МУЧЕНИКА ТРИФУНА ДОНИЈЕТА
ОДЛУКА, А НА ГОСПОДЊЕ СРЕТЕЊЕ, 1804.
ГОДИНЕ, ПУКЛА ПРВА УСТАНИЧКА ПУШКА У
СРБИЈИ

КАРАЂОРЂЕ ПРВИ СРПСКИ
ВОЖД
Први српски устанак био је преломни
историјски догађај на којем је
ударен камен -темељац за обнову и
успостављање Србије као модерне,
европски оријентисане и демократске
српске државе у процесу који је трајао све
до краја осамдесетих година 19. вијека

Вожд Карађорђе

Прије 206. година, на Светог
мученика Трифуна, на скупу
виђенијих Срба у Орашцу за вођу
устаника изабран је Карађорђе
Петровић. Срби којима је била
додијала дахијска обијест и
самовоља, ријешили су да гину с
оружјем у руци кад се већ гинути
мора, изабрали су за вођу свога,
који им се чинио најподеснији и
најдостојнији, да их у тој тешкој
борби води.
Нама данас, послије два вијека и
шест година изгледа да се само
по себи разумије зашто је баш
он, Карађорђе, изабран. На таква
одговорна мјеста у судбоносним
тренуцима постављају се најбољи
међу најбољима, они у којима
сви остали имају повјерење и
који својим дотадашњим радом
оправдавају то повјерење и дају
наде да ће општи послови бити
онако вођени како општа ствар
захтијева.
Али каквих су разлога имали
савременици Карађорђеви да
баш њега бирају у Орашцу, 14.
фебруара 1804. године? Особине
које је касније у рату показао
нису им могле бити познате,
или су им бар само у неколико
биле познате. По богатству и по
јачини своје породице није се
такође могао мјерити са многим
првацима тадашњим, па ипак

га изабраше сви окупљени и то
једнодушно.
Тешко је дати одговора на то
питање. Личност Карађорђева
обавијена је данас већ легендом
којом се обавија све што је
велико. Тешко је разазнати
црте и особине човјека, који
је први дигао руку на Турчина.
Савременици различито говоре,
а баш и кад би се они слагали,
појединисти које нам дају не би
нам данас биле довољне.
Историју данас, због недостатка
у материјалу, није могуће тачно
реконструисати, па тако ни слику
правог вожда српског. Али је
сигурно, да је народни инстикт,
који се увијек пробуди кад општа
опасност наиђе, учинио да избор
падне на онога, који је имао све
особине за такво мјесто. Тада, у
тим првим, најтежим тренутцима
није се тражило окретности духа
нити еластичности, већ много
одлучности, строгости и правде. И
још нешто. Тражило се јунаштва.
много јунаштва више но ма
чега другог. То су сви знали, сви
осјећали, па су га зато и бирали.
А народни инстинкт никада се не
вара, па се није ни у тој прилици
преварио. Тако се постепено
улазило у крваве битке не зато
што се одмах из почетка мислило
на опште ослобођење и на

обнављање српске државе - та
се мисао зачела тек доцније,
када су први успјеси дали маха
све већим надама - већ што је
неодложна потреба захтјевала, да
се стане на пут оним силницима,
који су из београдског града
давали наредбе убицама да
убијају и џелатима да вјешају.
Народ се био дигао да се брани
од коначне пропасти и бранио
се онако, како умије да се брани
онај, који само у побједи гледа
спас.
Представник тог народног
отпора, израз животне снаге,
која је тињала у српском народу,
збир цјелокупне енергије ово је
Онај, кога су српски прваци 14.
фебруара 1804. године изабрали
за свог поглавицу, Карађорђе,
први српски вожд.
Овако је отприлике, уз нову
временску одредницу, београдска
“Политика” писала поводом
обиљежавања стогодишњице
Првог срског устанка.
СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА
Први српски устанак био
је преломни догађај у
вишевјековној историји и
камен-темељац за обнову
и успостављање Србије као
модерне, европски оријентисане
и демократске српске државе
у процесу који је трајао све до

краја осамдесетих година 19.
вијека.
Леополд Ранке је у својој књизи
“Српска револуција”, која је
штампана у Хамбургу 1829.
године рекао да је то догађај од
највећих европских размјера.
За хришћане на Балкану, који
су, такође, били под отоманском
влашћу, устанак је био најбоља
потврда да је дошло вријеме да
се засвагда откаже послушност
властодршцу на Босфору.
Карађорђеви устаници трасирали
су пут, који је успјешно настављен
грчким ратом за независност, а
читав вијек касније и балканским
ратовима.
Оно што је такође значајно, Први
српски устанак је наговијестио
процес националног буђења који
је у првој половини 19. вијека
захватио читаву Европу, од
Италије до Норвешке, од Ирске
до Пољске. Тим процесом први
пут је легитимисано право народа
на самоопредјељење и државно
конституисање.
Треба, такође, подсјетити да
се крајем 18. вијека у Србији
осјетио снажан утицај и домети
француске револуције из 1789.
године.
ОЛОВО У ТУРЧИНА
У историју српског народа
Црни Ђорђе је ушао као велики
МАРТ / АПРИЛ 2010
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Хајдук Вељко и његови устаници

војсковођа и мудар државник,
политичар широких видика
и дипломата. Карађорђе је
поникао из сиромашне породице.
Средином 1787. године његова
породица је побјегла у Срем,
да би избјегла турску одмазду.
Карађорђе је ступио у службу
манастира Крушедол, а крајем
исте године учествовао је
у неуспјелом аустријском
нападу на Београд. За вријеме
аустријско-турског рата борио се у
западној Србији и тамо је стекао
драгоцјено војничко искуство,
које је примијенио у Првом
српском устанку. Командовао је
биткама на Мишару код Шапца,
у којој је турска војска потучена
до ногу, као и за ослобођење
Београда, 1806. године.
Прије тога у народу се много
причало о јунаштву Карађорђа
Петровића. Био је спреман да
се у сваком тренутку одупре
насиљу тиранина. Тако је ушао
у свакодневну причу и постао
највећа легенда. У вријеме
кад је чувао свиње и козе код
газде Живка из Жабара, једног
дана наишао је један Турчин
са чопором ловачких керова.
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Уз лавеж паса, Турчин, из
обијести, убије једно свињче,
али и Карађорђе потегне из
пушке и рани једног кера.
Турчина то разбјесни, па сјаше
с коња и стане да туче свиње.
То Карађорђу не буде мило па
потегне из пушке и убије Турчина.
Одмах потом уклони леш и
трагове крви.
СЈЕЧА КНЕЗОВА
Што је вријеме више протицало,
турски зулум је постојао све већи
и било је само питање дана када
ће се “раја” дићи на устанак.
Најзлогласнији носиоци насиља
биле су београдске дахије:
Аганлија, Кучук-Алија, Мула-Јусуф
и Фочић Мехмед-ага. Они су
Београдски пашалук подијелили
на четири дијела. Били су
господари живота и смрти, дајући
власт кабадахијама у градовима,
а субашама у селима. Цркве и
манастири дођоше под копита
турских коња, људи, имања,
поштење жена и дјевојака - све
је служило да подмири турско
насиље.
Али, ни Карађорђе не сједи
скрштених руку: дијели мегдан
с Турцима, организује засједе,

убија их на сваком кораку, пише
писма народним старјешинама,
главни су му ослонац људи из
Цркве, митрополити, проте,
калуђери... Карађорђе одржава
чврсте везе са побратимом
Драгутином, трговцем из
Земуна, који га тајним
каналима снабдијева оружјем
и најхрабријим хајдуцима,
и кује планове за устанак.
У љето 1803. године пише
писмо Васи Чарапићу, Јанку
Катићу, Младену Миловановићу,
Милошу Обреновићу, Лазару
Мутапу, Стевану Синђелићу,
Јовану Курсули, проти Матеји
Ненадовићу...
Нажалост, док су вођене
припреме за устанак, Турци
су 4. фебруара 1804. године
починили стравичан злочин
над највиђенијим Србима,
познат као “сјеча кнезова”. До
сјече је дошло када су дахије
Београдског пашалука дознале
да Срби спремају завјеру
против њих. Међутим, убијање
српских првака изазвало је још
веће огорчење међу народом.
Кад су Турци почели потајно и
јавно да убијају виђеније људе

у народу, међу којима су били
кнез Алекса Ненадовић и кнез
Илија Бирчанин, Карађорђе
је срео буковачког проту
Атанасија Антонијевића и упитао
га да ли зна шта раде Турци.
Прота потврди да зна, на шта
Карађорђе упита:
- Па, коекуде, шта велиш?
- Велим ти: купи дружину, па се
биј са Турцима! Јер, ако ћутиш,
погинућеш јамачно, а ако
устанеш, може Бог дати да буде
што боље...
ЗБОР У ОРАШЦУ
Договор о почетку устанка
у Шумадији постигнут је 14.
фебруара 1804. године, на збору
виђенијих Срба у Орашцу, који
је одржан на мјесту званом
Марићевића јаруга. Овом
историјском скупу присуствовали
су: Карађорђе, прота Атанасије
Антонијевић, Станоје Главаш,
Вуле Илић Коларац, Милосав
Лаповац, Алекса Дукић,
Арсеније Ломо, Танаско Рајић,
орашачки кнез Марко Савић,
кораћички Вићентије Петровић,
тополски Матија Јовичић, Матија
Каратошић, Марко Катић из
Рогаче, трговци Теодосије
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Марићевић, Милутин Савић,
хајдуци из Главашеве чете, Хајдук
Вељко и други.
Добро наоружани Срби и орни за
бојеве са Турцима стану се питати
ко би ту српску војску предводио,
ко би могао бити старјешина.
Ниједна кућа, говорили су, не
може без старјешине, а камоли
толики народ. Неки су помињали
арамбашу Станоја Главаша из
смедеревске нахије, истичући да
је највише Турака побио. Главаш
је одмах одбио, говорећи да
хајдук не би требао да предводи
народ. Потом се помињао
Карађорђе Петровић, а чим је
изговорено Карађорђево име,
наста велика граја:
- Њега, њега хоћемо за вожда,
њега, Карађорђа!
А на скупу у Орашцу било је више
од 500 људи.
Међутим, и Карађорђе се дуго
опирао том приједлогу, наводећи
многе разлоге да се не прими за
вожда:
- Немојте мене, ја сам пријек
човјек. Ја не могу да трпим
неслогу, мрзост, раздор, лопове,
љут сам одвећ и спреман да
на такве потегнем оружје, а
ви знате да мој пиштољ не зна
за промашаје. То се, можда,
некоме неће допасти, па ће се

одвојити на страну, што ће наши
непријатељи једва дочекати.
Послије Карађорђеве бесједе
устане прота Атанасије и смјеста
одбаци све Карађорђеве разлоге
једном реченицом:
- Ми баш таквог хоћемо!
Сабор, као једна душа, прихвати
Протин приједлог:
- Само Карађорђе може да буде
старјешина! Слушаћемо га као
Бога. Његова воља и наша је!
Слобода или смрт! Живио Вожд
Карађорђе!
(Од марта исте године Карађорђе
се у службеним документима
потписивао као “вожд”, “перви
предводитељ”, “врховни војвода”,
“комадант од Сербије”.)
ЗА КРСТ ЧАСНИ
Послије завршетка збора, на
Сретење Господње запаљен је
турски хан у Орашцу, а ханџије
и сејмени су побијени или
растјерани. Прва Карађорђева
заповијест, као врховног вожда
побуњеног српског народа,
гласила је:
- Сваки свога убијте субашу!
На Вождову заповијест, најприје
се на устанак дигла цијела
Шумадија, а затим и Србија.
- Уста раја к’о из земље трава,
земан дош’о ваља војевати, за
крст часни крвцу прољевати... -

пјевало се уз гусле.
Акције српских устаника
настављене су у селима:
Раниловићу, Тополи и Жабарима,
а наредних дана и у другим
селима. Турци убрзо шаљу
представнике на разговор са
Карађорђем и устаницима, али су
они били неуспјешни. Устанак се
преноси и на околину Београда и
смедеревску нахију. Већ 2. маја
1804. године Карађорђе је стигао
у Раковицу, а дахијска власт
била је укинута у десет нахија
Београдског пашалука. Београд је
био под опсадом.
Војни успјеси настављени су и у
наредним годинама. Нарочито
је био важан Бој код Иванковца
1805, чија се побједа славила
широм Србије. Двије велике
побједе у биткама на Мишару
и Делиграду из 1806, као и
освајање Београда крајем исте
године, довели су до ослобођења
великог дијела Србије.
ОСЛОБОЂЕНА ОТАЏБИНА
Устанак је донио богате
плодове: у деветогодишњим
крвавим бојевима Србија је
ослобођена, а за то вријеме, пало
је око 100.000 турских глава.
Свештенство је било уз Вожда и
уз свој народ: поп Лука Лазаревић
прославио се у Подрињу, посебно

у бици на Мишару као командант
коњице - однио је у гроб 14 рана;
прота Матија Ненадовић вукао
је топове на ватрене положаје,
набављао џебану, путовао по
народном послу и преговарао са
краљевима и царевима не би ли
прибавио њихову сагласност за
праведну борбу српског народа
против турске окупаторске силе,
писао први закон за ослобођену
Отаџбину.
Архимандрит манастира Рача
на Дрини, Хаџи-Мелентије
Стефановић, био је командант
српске војске на Дрини и војвода,
који је учествовао у многим
бојевима у Подрињу. Мелентије
Павловић, архимандрит
Врачевснице, носио је крсташбарјак и сабљу, а поп Жарко из
Жабара прославио се у отимању
српске пријестонице од Турака.
Карађорђево јунаштво и његове
ратне операције, његова
стратегија у опсади турских
утврђења и ослобађања српских
градова и нахија изазвали су
дивљење у слободном свијету.
Чак је и велики војсковођа
Наполеон Бонапарта говорио да
је Карађорђе већи стратег и јунак
од њега.
Р. ЈОВИЋ

Збор устаника у Такову
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ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРИЈЕДОР

С ПОНОСОМ
ГЛЕДАМО
НА НАШУ
БУДУЋНОСТ
Ми, који смо у нашу прошлост наднесени
предано и с пијететом, ми који смо у њу
загледани баш као што човјек треба да буде
загледан у своју будућност, налазимо у њој
бројне радости и олакшања, и онај траг
свјетлости који иза себе могу да оставе само
горостаси, они синови нашег народа који су
од себе и своје борбе направили свјетионикрекао је на свечаној сједници Радован Рајлић,
предсједник ОБО Приједор и подсјетио да
је „наше вријеме, вријеме тешких битака и
тешких одлука које морамо доносити у право
вријеме и на прави начин“.
Борачка организација
општине Приједор, као и свих
година досад, низом активности
је обиљежила Дан бораца.
Између осталог, одржана је радна
и свечана сједница Скупштине, те
организован обилазак сабораца
и борачких породица.
У присуству представника
општинске власти, бројних
гостију те чланова борачке
организације,у радном
дијелу Скупштине, усвојени
су извјештаји о раду ове
организације у протеклој години,
те низ других одлука које се,
између осталог, тичу расписивања
и провођења избора у борачкој
организацији.Говорећи о раду
у протеклој години, њен челни
човјек, Радован Рајлић је
изразио задовољство постигнутим
резултатима, истичући да је
крајњи циљ дефинисати мјесто и
улогу у друштву које треба имати
ова организација.
- Наша основна обавеза
је да помажемо породицама
погинулих бораца, ратним
војним инвалидима, борцима,
да рјешавамо њихов социјални
статус, проблеме око
20
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запошљавања-рекао је Рајлић,
најваљујући да ће и у овој
години, уз помоћ републичке
владе и општине Приједор бити
рјешавани стамбени проблеми
породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида.
У свечаном дијелу
обиљежавања Дана бораца,
Рајлић је позвао на очување
тековина борбе.
- Ми, који смо у нашу прошлост
наднесени предано и с пијететом,
ми који смо у њу загледани
баш као што човјек треба да
буде загледан у своју будућност,
налазимо у њој бројне радости и
олакшања, и онај траг свјетлости
који иза себе могу да оставе само
горостаси, они синови нашег
народа који су од себе и своје
борбе направили свјетионикрекао је Рајлић и подсјетио
да је „наше вријеме, вријеме
тешких битака и тешких одлука
које морамо доносити у право
вријеме и на прави начин“.
- Борци Козаре увијек су знали
колико коштају мир и слобода,
колико кошта право на живот.У
име тог живота, у име будућности
увијек ћемо с поносом гледати у

Вијенац за саборце - Ж. Мацура и Р. Рајлић
нашу прошлост и славити битке и
епопеје наших јуначких предака
на чијим костима расте и јача
и Република Српска-казао је
Рајлић.
Поводом Дана борца РС,
појединцима, институцијама
и организацијама, које дају
свој допринос раду Борачке
организације, уручене су
захвалнице са ликом мајора
Зорана Карлице.Добили су их:
капетан Мирослав Шормаз,
Миливој Димић,Бранко
Милаковић, Младен Унијат,
Бранко Василић,Драган
Крнета,Борислав Пекија, Ранко
Згоњанин, Саша Обрадовић
и Милорад Кнежевић.Плакете
са сребрним крстом уручене

начелнику Општинског одјељења
за борачко-инвалидску заштиту.
Награђено је и шест ученика
приједорских основних школа
за најбоље ликовне и литерарне
радове на конкурсу под називом
„Козара коју волим“.Најбољи
рад у обе категорије, по оцјени
стручног жирија, био је рад Ђурђе
Дошеновић, ученице деветог
разреда основне школе “Доситеј
Обрадовић”
- Инспирација за овај рад је
била љубав према писаној ријечи
али и лична трагедија, погибија
мога оца у протеклом рату-каже
Ђурђа, симпатична основка
која поред раскоћног талента
располаже и даром изузетног
запажања и организације, те

О ИЗБОРИМА
У наредна два мјесеца биће организовани избори по
мјесним борачким организацијама на подручју општине
Приједор а потом ће, по ријечима предсједника борачке
организације у Приједору, Радована Рајлића бити
одржана Скупштина на којој ће бити изабрани сви
неопходни органи и ново руководство.
- Очекујем да ће избори по мјесним изборима бити
квалитетни и да ће бити изабран адекватан кадар који
нам је потребам у раду Борачке организације-рекао
је Рајлић, најављујући да ће предстојећи избори бити
легални и легитимни.
су Драгану Калинићу,ИПЦеу „Козарски вјесник“,
Раденку Прељићу и Здравку
Торбици.У знак захвалности за
испољене активности и велико
самоодрицање у раду борачке
организације, предсједник
Борачке организације општине
Приједор је плакету са златним
крстом додијелио Миши Родићу,

радних навика.
Борачка организација у
Приједору има десет хиљада
чланова а због бројних успјеха
у досадашњем раду Борачка
организација Републике Српске,
поводом Дана борца, одликовала
је Приједорчане Повељом БОРС.
Д.Б.

ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ -БИЈЕЉИНА

И БРИГА ЈЕ ДИО УСПОМЕНА
Полагањем цвијећа и
вијенаца, те паљењем свијећа на
свим приградским православним
гробљима у Бијељини, мјесне
борачке организације и борачке
организације у предузећима
и установама обиљежиле су
14. фебруара Дан бораца

Војске Републике Српске.На
централном споменику палим
борцима – ослободиоцима
Бијељине, на Тргу краља Петра
Првог Карађорђевића, чланови
општинске борачке организације
Бијељина су евоцирали успомене
на погинуле борце ВРС у

одбрамбено-отаџбинскм рату.
Присутни су минутом ћутања
одали пошту својим палим
саборцима, те положили вијенце
и запалили свијеће.
„Успомена на погинуле
борце који су дали своје животе
за Републику Српску никада

неће изблиједити, а на нама
остаје брига да о породицама
погинулих бораца бринемо
умјесто њих“- каже предсједник
Предсједништва ОБО Бијељина
Милорад Панић.
Ђ.П.

ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - КОТОР ВАРОШ

ДАН ТУГЕ У СПОМЕН-СОБИ
Дан бораца Републике Српске обиљежен је у општини Котор Варош полагањем
цвијећа, паљењем свијећа и служењем парастоса погинулим борцима у спомен соби.
Обиљежавњу Дана
бораца присуствовали су
чланови породица погинулих
бораца, начелник општине
Недељко Кнежевић, замјеник
начелника Недељко Гламочак
и представници борачке
организације.
Након парастоса, који је служио
јереј Живко Илић, присутнима се
обратио предсједник општинске
борачке организације Госто
Тривуновић који је упутио
честитке поводом Дана бораца.
Он је истакао да се захваљујући
успјешној сарадњи са локалном
заједницом, Владом Републике
Српске и министарством рада
и борачко-инвалидске заштите
настоје ријешити проблеми
борачких категорија.
Недељко Кнежевић, начелник
општине је том приликом
рекао да ће са општинском
борачком организацијом,

Владом Републике Српске и
министарством рада и борачкоинвалидске заштите бити
настављена сарадња у циљу
стамбеног збрињавања борачких
категорија.
- Осим стамбеног
збрињавања, породицама
погинулих бораца, ратним војним
инвалидима и осталим борачким
породицама у границама наших
могућности настојимо пружити
и остале видове помоћи - рекао
је начелник Кнежевић.Он је још
додао да је локална заједница
обезбиједила стипендије за сву
дјецу погинулих бораца која
похађају основне, средње школе
и факултете.
Поводом дана бораца
положено је цвијеће и
запаљене су свијеће на споменобиљежјима у локалним
заједницама. У оквиру
обиљежавања Дана бораца у

сједишту општинске борачке
организације организован је
разговор са три которварошке
мјесне борачке организације,

а овом приликом су уручени и
пригодни новчани поклони.
Д. Керезовић

ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - КОЗАРСКА ДУБИЦА

САМО ЈОШ ДА ИМА ПОСЛА
Парастосом и поменом за
све погинуле борце отаџбинског
рата,а потом и свечано-радном
Скупштином Општинске борачке
организације у Козарској
Дубици,у суботу,13.фебруара
обииљежен је Дан бораца
одбрамбено-отаџбинског рата и
Дан првог српског устанка.
У спомен-храму Свете Петке
парастос за погинуле борце
одбрамбено-отаџбинских

ратова служио је јереј Станко
Лакетић,а испред спомен
плоча са именима погинулих
бораца из Козарске Дубице
цвијеће су положиле делегације
општинске и републичке Борачке
организације,општине Козарска
Дубица,СУБНОР-а,те политичких
партија СНСД-а и ДНС-а.
„Успјели смо досад
,захваљујући општини и
институцијама Републике

Српске,прије свега ресорном
министарству и њиховој
сарадњи,стамбено да збринемо
велики број породица погинулих
бораца и ратних војних
инвалида од прве до четврте
категорије,рекао је предсједник
општинске Борачке организације
Душан Дрљић и додао да програм
стамбеног збрињавања још није
завршен изразивши очекивање
да ће ускоро бити реализован у

потпуности.
Демобилисаним борцима
запошљавање је и даље
највећи проблем,док је ратним
војним инвалидима захваљујући
програмима Фонда за
професионалну рехабилитацију
и запошљавање,много лакше
доћи до радног мјеста,истакао је
Дрљић.
Н.М.Р.
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКА РЕГИЈА

БОРАЧКИ И БРАТСКИ
Дан бораца одбрамбено-отаџбинског рата и годишњица Првог
српског устанка обиљежени у региону Сарајева. У слављеничком
строју, скупа са представницима борачке организације Источно
Ново Сарајево били и пријатељи из Београда, делегација братске
општине Чукарица
Дан бораца одбрамбеноотаџбинског рата и годишњицу

празници, величанствени дани
српске историје. А заслужују и

културолошки садржај и значај.
У порти Светог Ђорђа на Врацама
служена је молитва и одржан
помен свим погинулим борцима
Републике Српске. Богослужење
је обавио и церемонијал
предводио бригадни свештеник
са чином потпуковника,
протојереј-ставрофор Војислав
Чаркић, херој и легенда овог
подручја.
Након црквеног обреда

таквих и сличних активности ова
борачка организација добија
свакодневне похвале и носи
признање једне од најуспјешнијих
борачких организација у
Републици Српској.
У сличним бојама и тоновима
као што је започео, празник
је свечано и достојанствено и
окончан.
Под покровитељством општине
Источно Ново Сарајево и у

представници бораца, челници
општине, званице и гости су
на централном крсту војничког
гробља на Врацама, гдје су
сахрањена 133 српска борца,
положили вијенац и поклонили се
сјенима јунака.
За обилазак породица погинулих
бораца одвојен је један цијели
дан. И то није само протоколаран
чин, геста посебних прилика,
већ устаљена пракса општинске
борачке организације којој се
брига и пажња за породице
погинулих бораца налази у склопу
свакодневних активности. Због

организацији матичне борачке
организације, а у част драгих
и угледних гостију из Србије,
уприличено је поетско вече под
називом “Братско дружење”.
Таква је била атмосфера,
поетична и братска, у сали
Културног центра док су на
сцени промовисали своје књиге
пјесници Миленко ЋуровићКичавски и Стеван Ђуровић.
Такво је било и овогодишње
тродневно окупљање. Такво ће
бити и наредно.

Помен српским јунацима на војничком гробљу

Првог српског устанка борачка
организација Источно Ново
Сарајево, на Сретење господње,
иначе славу Новосарајевског
четничког одреда, обиљежила је
достојно и свечано.
Као што заслужују ови велики
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више. Руководство општинске
борачке организације је том
херојском и светом фебруарском
дану посветило читав викенд.
Тродневно обиљежавање овог
значајног датума имао је дигнитет
и пијетет, духовни, слободарски и

Љ.Л.

ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
ДОБОЈ

СПОМЕНИК
САБОРЦИМА
НАЈПРЕЧА
ОБАВЕЗА

ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ГРАДИШКА

ПАРАСТОСИ И ВИЈЕНЦИ ЗА СЈЕЋАЊЕ
Општинска борачка
организација Градишка и
ове године је достојанствено
обиљежила 14. фебруар
- Дан бораца Републике
Српске.Овом приликом у
присуству представника
Скупштине општине, породица
погинулих, бораца, инвалида
и демобилисаних бораца,

посјећена је спомен- соба,
одржан парастос, положени
вијенци и запаљене свијеће.
Пригодан говор у знак
сјећања за оне који су своје
животе уградили у темеље
Републике Српске одржао је
Драган Гламочанин, предсједник
Борачке организације Градишка.
Гламочанин је истакао да је у

овом тешком времену тежак
и положај бораца и њихових
породица, пошто бројна
предузећа смањују број радника
или се гасе, па је тиме угрожена
егзистенција свих грађана,
а чини се највише борачке
популације.
М. Грубешић

ШАМАЦ

ТРИ СУЗЕ РОДИТЕЉСКЕ
Поводом Дана бораца
представници Општинске
борачке организације Шамац
посјетили су Луку Цвјетковића,
оца три погинула сина у
протеклом рату. Лука је прије
рата живио на Озрену, општина
Завидовићи. Представници
Борачке организације посјетили
су и Ђорђија Јовановића из
Обудовца, оца погинулог борца,
који је и сам био припадник
ВРС, Синишу Мијанића из
Писара, ратног војног инвалида
II категорије 100% и Тихомира
Симића из Тишине, борца I
категорије.
У суботу, 13. фебруара,
делегација Општинске борачке
организације, уз присуство
представника локалне власти и
грађана, положила је вијенац на
централно-спомен обиљежје у
Шамцу, након чега је одржана

свечана академија.
О Првом српском устанку и Дану
бораца говорио је предсједник
Општинске борачке организације
Шамац, Лазар Благојевић.
У званичном дијелу програма
проглашени су најбољи радови
ученика основне школе, на
конкурсу Општинске борачке
организације Шамац, поводом
Дана бораца и Првог Српског
устанка. Жири у саставу: Душан
Јовановић, Симеун Симић и
Наташа Товирац, оцијенили су
приспјеле радове. Прво мјесто
припало је Наташи Пупчевић,
ученици VIII 3 Основне школе
Шамац, са пјесмом ,,Осамнаести
рођендан’’; друго мјесто
Марку Евђићу, ученику VIII 1
Основне школе Шамац, са
пјесмом ,,Републици Српској
за рођендан’’; и треће мјесто
Светлани Софреновић VIII б

Основне школе Обудовац, са
пјесмом ,,Пунољетство Републике
Српске’’.
Општинска борачка организације
Шамац новчано је наградиле
прва три рада са 50, 30 и 20
КМ, а све учеснике на конкурсу
са књигом благопочившег
патријарха Павла “Живот по
јеванђељу”.
Овом приликом додијељене
су Захвалнице Д.О.О. ,,Браћа
Павловић`` из Обудовца и КУД
,,Шамац``, за изузетан допринос
у раду Борачке организације.
У културном програму
учествовали су: етногрупа ,,Епицентар`` СПКД
,,Просвјета`` Шамац, пјевачка
група средње школе ,,Никола
Теста`` Шамац и КУД ,,Шамац``
са кореографијама народних
игара.
Л.Б.

И Општинска борачка
одганизација Добој је
организовала обиљежавње Дана
бораца и Првог српског устанака
у овој општини.
Представници борачке
организације и руководство
Жељезница Републике Српске су
12. фебруара положили вијенце
и цвијеће код споменика за
305 жељезничара погинулих у
последњем рату.
Овом приликом предсједник
Борачке организације
Жељезница РС Милован Гојић
је истакао бригу колектива о
породицама погинулих бораца,
ратним војним инвалидима и
борцима и то кроз ријешавање
стамбених проблема,
стипендирање дјеце погинулих
бораца, те пружање новчане
помоћи путем властитог фонда
солидарности.
У спомен- соби клуба Војске
Републике Српске у Добоју су
14. фебруара положени вијенци
и цвијеће у знак сјећања на
погинуле борце Добојске,
Крњинске, Вучијачке и Друге и
Треће озренске бригаде. Вијенце
су положили представници
општине Добој, општинске
борачке организације и
Удружења одликованих бораца
“Милош Обилић” из Добоја.
Након полагања вијенаца
Жељко Петровић, предсједник
Предсједништва општинске
борачке организације је истакао:
- Актуелни задаци општинске
борачке организације Добој
су стамбено збрињавање
приоритетних група борачких
категорија, помоћ у оквирима
допунских права бораца, те
завршетак централног споменобиљежја за 1800 погинулих
бораца Добоја. Општинска
борачка организација протеклих
мјесеци средства прикупљена
од чланарина бораца издваја
за завршетак овог споменобиљежја.
Парастос погинулим борцима
овог подручја је служило
свештенство добојске епархије
у цркви рођења Пресвете
Богородице у Добоју.
Ж. Ђедовац
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ИЗ РАДА ОРГАНА БОРС
ПРЕДСЈЕДНИШТВO БОРС О РЕВИЗИЈИ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

ПРОЦЕС КОЈИ ТРАЈЕ
Предсједништвo БОРС-а је на посљедњој фебруарској сједници расправљало о
актуелним питањима из области борачко-инвалидске заштите а нагласак је био
на Акционом плану за ефикаснију ревизију учешћа у рату који је током прошле
године проведен у свим општинама Републике Српске. Такође, расправљало се и о
активностима на реализацији стамбеног збрињавања за 2010. годину, реализацији
програма самозапошљавања демобилисних бораца као и активностима општинских
борачких организација на провођењу избора.
Гости на сједници, коју је водио
предсједник Предсједништва
БОРС Михајло Парађина били
су помоћник министара рада
и борачко-инвалидске заштите
Радомир Граонић и начелници
одјељења у овом министарству
Милка Тркуља, Љиља Бошњак и
Душко Милуновић. Прије почетка
сједнице минутом ћутње одата је
почаст свим погинулим и умрлим
борцима ВРС.
Највећа и најдужа расправа
вођена је о информацији о
ревизији коју је Предсједништву
поднио Душко Милуновић,
начелик одјељења за војне
евиденције у министарству рада
и борачко-инвалидске заштите.
У свом ивјештају Милуновић
је изнио прецизне податке о
ефектима које је дала ревизија.
-Укупно смо током прошле
године на терену извршили увид
у 33.177 предмета а издвојено
је 7431 предмет са утврђеним
недостацима и ти се предмети
сада налазе у ревизији. Знам да
има незадовољних ревизијом,
али ако се зна да има 181 000
категорисаних бораца, онда
се може закључити да је више
задовољних него незадовољних.
Акциони план проведен шрошле
године је требао бити замајац
који ће покренути ефикаснију
ревизију, да се укаже на
недостатке који се могу и
морају ријешавати. Нормално
је и логично гдје год утврдимо
недостатке да их и уклонимо.
Незадовљони појединици
покушали су да због личног
интереса зауставе ревизију. Она
неће бити заустављена, јер је
законска обавеза. У ревизији се
видјело и да је велики проблем
то што су љекарске комисије
24
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различито цијениле исте повреде
па су неки инвалиди оцијењени
већим степеном него што им
припада, а неки су оштећени.
Ми само поступамо по закону и
настојимо све свести у законске
оквире - нагласио је Милуновић.
Он је још додао да је до сада
у процесу ревизије поднесено
12 кривичних пријава због
злоупотребе службеног положаја.
Током расправе указано је и на
чињеницу да министарство рада
и борачко-инвалидске заштите
нема довољно правника да
брзо рјешава предмете који су у
министарство дошли на ревизију
и да је од Нове године до сада
обрађено само 8,5 % ових
предмета.
Извјештај о ревизији
произвео је бројне и широке
полемике и дискусије чланова
Предсједништва.
- Што се тиче информације о
ревизији, мислим да даје доста
података и слажем се да би било
добро употпунити информацију са
извјештајем чланова БОРС који
су били у Централној ревизионој
комисији. Не бих се сложио са
констатацијама које смо чули
у расправи, да су општинске
борачке организације криве
за оволики број бораца прве
и друге категорије. Општинска
одјељења за борачко-инвалидску
заштиту чине велике грешке. На
жалост, то су често исти људи који
су раније радили у одјељењима
за војну евиденцију, издавали
лажна рјешења, а сада их по
преласку у ова одјељења само
потврђују. Слажем се с предлогом
да до краја године треба донијети
нови закон о правима бораца,
са посебним нагласком на
категоризацију бораца - рекао је

Драган Гламочанин из Градишке.
Своје мишљење изнио је и Зоран
Предојевић из Приједора.
- На састанку регије Приједор
закључили смо и затражили да
се сви ратни војни инвалиди по
основу обољења одмах узму у
ревизију. Бојим се да ће овдје
бити много неправилности
и проблема са љекарским
комисијама. У многим
првостепеним љекарским
комисијама има доктора који су
ратни војни инвалиди по основу
обољења и не вјерујем да ће
им њихове колеге доктори кроз
ревизију одузети статус. Ипак
мислим да је ово само почетак
ревизије и да смо погрешно
схватили да ће ревизија бити
проведена за годину дана. Ово је
почетак, мислим добар почетак и
да морамо даље ићи отклањајући
све постојеће недостатке - казао
је Предојевић.
Момчило Куриџа из Мркоњић
Града нагласио је да је велики
проблем категоризација МУП-а
и да се томе мора посветити
већа пажњу. Он је нагласио да
је проблем што су негдје вођене
одговарајуће евиденције, негдје
нису. Проблем је и са људима који
су живјели у општинама које су
након рата остале у Федерацији,
јер тек они немају никакву
евиденцију, те да се кроз ревизију
овом питању мора квалитетно
приступити и пронаћи адекватана
рјешења.
Горан Рогић из Бање Луке
упозорио је да се покушаји
манипулације резултатима
ревизије морају спријечити.
-Замјерам што се данас појављује
неке мање организације које
или покушавају покупити личне
поене на свему овом или праве

проблеме. Ревизију су покренули
БОРС и министарство и нама
припадају све заслуге за успијех.
Морају се ојачати и капацитети
министарства како би ревизија
ишла брже, јер не можемо сада
стати на овом, морамо ствари
истјерати до краја. Велике
проблеме створиле су нам и
посљедње измјене закона о
правима бораца, сада треба и
ове промјене ријешити – казао
је Рогић.
Дражан Перендија из Вишеграда
упозорио је, такође, на бројене
проблеме који се јављају у
ревизији, а који се морају
отклонити.
- Проблем је што данас имамо
много бораца прве и друге
категорије. Обишао сам и многа
ратишта и знам да нас толико
сигурно није било. Морамо
убрзати ревизију у другостепеном
органу односно министарству,
али не знам да ли би примање
приправника који немају
искуства у овм послу убрзало
процес ревизије. Знам такође и
неке случајеве да се два човјека
обољела од нпр. мишије грознице
оцјењују различитим степеном
инвлидности, или сувише малим
степеном инвалидности с
обзиром на обољење – нагласио
је Перендија.
Милош Андријашевић из Гацка
је затражио да представници
БОРС-а који су учествовали
у раду Централне ревизионе
комисије поднесу извјештај
о раду општинских борачких
организација, а позвао је
и представнике ресорног
министарства да у медијским
иступима наведу да постоје и
позитивни примјери у ревизији
и да има случајева у којима се

ГОДИШЊИЦЕ-ЈУБИЛЕЈИ-ПРОСЛАВЕ
права враћају људима, а
не само одузимају.
Предсједништво је
закључило да БОРС остаје
остаје опредијељен
за процес ревизије
и подржава акциони
план ревизије, али да је
потребно уклонити уочене
недостатке, како би из
система били измјештени
сви лажни борци,
инвалиди и породице
погинулих бораца којима
тај статус не припада.
Подржана је и акција
министарства којом је
наложено првостепеним
органима да у процесу
ревизије приоритетно
контролишу предмете
инвалида по основу обољења,
затим предмете у којима до сада
није вршена ревизија, а на крају
и инвалиде по основу рањавања.
Предсједништво је подржало
приједлог министарства да се
умјесто љекарских комисију за
оцјену инвалидности формира
институција која ће на нивоу РС
вршити оцјену инвалидности.
Предсједништво такође сматра
оправданим обавезу израде
новог Закона о правима бораца
и ратих војних инвалида и
породица погинулих бораца, те
тражи да се у првом полугодишту
2010. године изради документ
којим би се дефинисали правци
за реформу борачко-инвалидске
заштите и израду новог Закона.
У радну групу којој је повјерен
овај посао су испред БОРС-а
именовани Михајло Парађина и

САОПШТЕЊЕ
Борачка организација
Републике Српске обавјештава
демобилисане борце Војске
Републике Српске који су сада
пензионери, да ће Борачка
организација и сви њени органи
на челу са предсједником
Борачке организације, стати у
заштиту демобилисаних бораца
- пензионера и да ће истрајати у
заштитити права која остварују.
Борачка организација сматра
да борци своја права из области
пензијско-инвалидске заштите,
требају остваривати према
ратним заслугама и доприносу
датом у стварању Републике
Српске као и на основу
пензионог стажа и да се у ову
област мора увести више реда.
Међутим несхватљиво је да се
при реформи Закона о пензијскоинвалидском осигурању

Горан Бабић.
Предсједништво је у склопу
ове тачке затражило да
Министарство рада и борачкоинвалидске заштите обавјести
Владу о потреби повећања броја
правника у овом министарству
како би се предмети издвојени у
ревизији брже ријешили.
Поред ревизије, која је била
централна тачка дневног реда, у
расправи се говорило и о осталим
проблемима борачке популације,
у проналажењу најбољих
ријешења укључивали су се сви
чланови Предсједништва, а по
окончању расправе донесени су
и одређени закључци.
Након расправе о стамбеном
збрињавању породица погинулих
бораца и инвалида до четврте
категорије. Предсједништво
БОРС-а је затражило од

Министарства рада и борачкоинвалидске заштите да уђе у
процедуру израде Програма
стамбеног збрињавања за
2010. годину, да започне
рјешавање приговора на ранг
листе за стамбено збрињавање,
да направи измјене и
допуне Уредбе о стамбеном
збрињавању као и припреме
за власничка разграничења и
ревизију кориштења додјељених
стамбених јединица.
О програму самозапошљавања
демобилисаних бораца,
помоћник Граонић је извјестио
Предсједништво да влада остаје
при ставу да се издвоји 10
милиона КМ за самозаошљавање
демобилисних бораца и да је већ
договорено да ће Инвестиционоразвојна банка РС (ИРБ)
израдити критеријуме за подјелу

направи овакав рез и одаберу
најрадикалнија рјешења за
реформу, а да се нарочито велики
пропусти праве при обрачуну
пензија. Оваква ситуација са
обрачуном пензија се последњих
мјесеци понавља већ неколико
пута и ништа није учињено
да се она промјени, иако је
Борачка организација више пута
указивала на мањкавости које
настају при обрачуну пензија и
тражила да овај проблем хитно
ријеши.
Зато се не можемо отети утиску
да неко свјесно и намјерно
повлачи овакве потезе и
иде на штету пензионисаних
демобилисаних бораца, како би
међу њима изазвао нервозу и
произвео могуће немире а чији
је крајњи циљ дестабилизација и
слабљење Борачке организације
па чак и Републике Српске. Зато
ће Борачка организација и њено

руководство предузети кораке
да се овакве манипулације са
пензионисаним демобилисаним
борцима зауставе. Иствремено
ћемо тражити и да свим се свим
ратним војним инвалидима
који су статус инвалида стекли
извршавајући војну дужност,
пензијска основа мора рачунати
као да су одрадили пуни пензиони
стаж.
Борачка организација ће такође
истрајати и на започетој ревизији
ратних војних инвалида. Због тога
ћемо од надлежних институција
тражити да се раздвоје ратни
војни инвалиди који су статус
стекли по основу рањавања од
бораца који су инвалиди постали
по основу обољења или повреде.
Истрајаћемо и у намјери да се
свим лицима која нису ратни
војни инвалиди, него су тај статус
стекла на основу фалсификовања
и лажирања докумената,

ових средстава, а да ће
потом БОРС направити
листе приоритета за
подјелу средства. ИРБ
ће кроз критеријуме
дефинистати све детаље
за подјелу средстава, од
висине кредита, висине
камате до рока отплате
а најављено је да ће
ови критеријуми бити
врло брзо завршени,
те да ће јавност тада
бити упозната са свим
детаљима.
Предсједништво је
подржало став Одбора
породица погинулих
бораца да планирани
симболи на Централном
спомен обиљежју нису
адекватни отаџбинском рату,
да грб Немањића није на
одговарајућем мјесту, да нема
препознатљивости крста, те да
се предложене допуне морају
уважити, јер без њих споменик
неће бити прави знамен
отаџбинског рата.
На сједници је усвојен
и Извјештај о извршењу
Финансијског плана Борачке
организације, као и закључак
да се чланови Одбора породица
погинулих бораца, ратних војних
инвалида, као и Предсједништва
Борачке организације морају на
терену максимално ангажовати
на провођењу изборних
активности у општинским
борачким организацијама.
Т.М.

одузме статус инвалида и да
одговарају због овог кривичног
дјела. Борачка организација
ће тражити да заједно са њима
пред законом одговарају и сви
поједници из органа државне
управе и љекарских комисија
који су издавала лажна документа
на тај начин и омогућавали
појединцима да остваре стаус
који им не припада чиме су
директно оштетили и Републику
Српску и увриједили достојанство
бораца који су у стварање
Републике уложили своје здравље
или дјелове тијела.

ЗА КРСТ ЧАСНИ
И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ!
Предсједник
Скупштине Борачке организације
Републике Српске
Пантелија Ћургуз
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ГОДИНЕ ТУГЕ И БОЛА
ЈЕДАНАЕСТА ГОДИШЊИЦА БОМБАРДОВАЊА БЕОГРАДА И СРБИЈЕ

НЕМИЛОСРДНИ ЂАВО
Поводом једанаеста годишњице сулудог бомбардовања тадашње
СРЈ, и нарочито Београда у Републици Српској тај дан почетка
78-дневне кавалкаде с пијететом се обиљежава као дан посебне
туге и бола. Тим поводом БОРС се јавности огласио саопштењем
у коме је, између осталог, наведено:
Ове године, 24. марта,
навршава се 11 година од када
је НАТО пакт- без сагласности
Савјета безбиједности УН, али
уз сагласност неких моћних
појединаца који су били на челу
свјетских и европских институција
и који су са таквих позиција узели
себи за право да суде читавом
једном народу- започео нападе
на тадашњу СР Југославију. Била
је то класична агресија на један
слободарски народ који се више
од пет вијекова стално бори за
своју слободу, право на живот
и независност и сувереност
своје земље. Био је то сурови
притисак глобализма да се на
капитулацију принуди једина
земља на Балкану која је бранила
право на свој избор. Био је то
примитивни начин да се разори
земља која је у свим свјетским

и балканским ратовима била
на страни антифашизма и
побједничке револуције да
би тако била принуђена на
ултимативне услуге глобалиста и
Међународног монетарног фонда.
Био је то лицемјерни изговор да
се сруши режим који је слиједио
вољу народа и штитио уставна
права своје земље. На крају, био
је то пројекат неофашистичког
лобија који је силом понизио
један мали балкански народ да
би на територији његове државе
инсталирао НАТО базу и створио
фантомску државу националној
мањини која је већ имала своју
матичну државу. Према подацима
власти Србије, током 78 дана
НАТО агресије страдало је више
од 2.500 цивила и војника.
Борачка организација
Републике Српске упозорава

да се беспоштедна и ничим
оправдана агресија на
Југославију и жртве које је
агресија створила не смију
никада заборавити. Оне морају
бити опомена и полазна тачка
у свим нашим преговорима и
односима са НАТО. Због тога
је данашњи датум и прилика
да поставимо питање и
политичарима који представљају
Републику Српску а и себи
самима, да ли је Републици
Српској, као ентитету БиХ,
потребно чланство у том и таквом
НАТО? Да ли се могу и смију
заборавити жртве које је НАТО
без разлога нанио Србији 1999.
године, а током отаџбинског рата
и Републици Српској?
За Борачку организацију је
очигледно да би укључивање
Републике Српске, преко БиХ

у НАТО машинерију, било
придруживање жртве злочинцу и
праштање свих злочина које су
нам нанијели. Поред тога тада би
и војници из Републике Српске
били приморани да кроз војне
мисије НАТО спроводе агресију
по свијету под истим лукавим
и лицемјерним изговорима
под којима је бомбардована и
унакажена Србија.
Због тога сугеришемо свим
политичарима и институцијама
Републике Српске да морају
бити опрезни у било каквом виду
сарадње са НАТО и да морају
преиспитати такву сарадњу пошто
је очигледно да је за Републику
Српску, односно БиХ, сасвим
довољно чланство у Партнерству
за мир, а улазак у НАТО је
непотребан и контрапродуктиван.

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ИРИНЕЈ ПОВОДОМ МАРТОВСКОГ ПОГРОМА НА КОСМЕТУ

КОСОВО ЈЕ НАША СВЕТИЊА
Патријарх српски Иринеј изјавио је послије литургије у Саборној цркви у Београду
да је мартовски погром дан страшног страдања, можда и највећег страдања српског
народа на Косову и Метохији и нагласио да се Косова никада не можемо одрећи.
- Косова се никада не можемо
одрећи и молимо се Господу да
се сјети свих невино пострадалих
оног страшног датума - рекао
је патријарх Иринеј послије
литургије и парастоса служених
поводом обиљежавања шесте
годишњице страдања српског
народа и православних светиња
на Косову и Метохији.
- Надамо се у оне наше свете
мошти да задржимо Косово,
које је увијек било наше - рекао
је патријарх, подсјетивши на
26
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вјековну историју српског народа
везану за покрајину, “светиње и
гробове као свједочанства којих
се не можемо одрећи”.
- Светиње су порушене, али
доћи ће вријеме да их обновимо
- поручио је патријарх послије
парастоса који је служио с
викарним епископом Атанасијем
хвостанским, архијерејским
намјесником Београда
Владимиром Вукашиновићем и
свештенством Саборне цркве.
Литургији је присуствовао

министар вјера Србије,
Богољуб Шијаковић, савјетник
предсједника Србије, Млађан
Ђорђевић, државни секретар
Министарства за Косово и
Метохију, Оливер Ивановић,
потпредсједник Одбора за Косово
и Метохију и народни посланик
Дејан Раденковић, и многобројни
вјерници.
У погрому и страдању
српског народа и светиња на
Косову и Метохији 17. марта

2004. године, за само 48 сати
убијено је 19 невиних људи и
спаљено и порушено 35 цркава
и манастира, као и огроман број
кућа и друге непокретне српске
имовине.
Литургију и парастос невино
страдалима служио је у Косову
Пољу пензионисани епископ
захумско-херцеговцачки и
администратор за Косово и
Метохију Атанасије у обновљеној
цркви Светог Николе.

ГОДИНЕ СТРАДАЊА
ОБИЉЕЖЕНА ОСАМНАЕСТА ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊЕ СРБА У СИЈЕКОВЦУ

МАЈКА СВИХ ЗЛОЧИНА У
ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ
Ове године, 26. марта, обиљежено је 18 година од како су регуларне војне снаге
Републике Хрватске прешле у тадашњи Босански Брод и потпомогнуте паравојним
муслиманским формацијама и формацијама ХВО извршиле масакр над цивилима
српске националности у селу Сијековац код Брода. Сви убијени, њих десеторица из
породица Зечевић, Милошевић, Седлић, Тривић и Радановић убијени су на кућним
праговима, пред очима чланова породица. Међу убијеним била су и дјеца и старци.
За овај злочин још нико није одговарао иако се десио 10 дана прије него што је
међународна заједница признала тадашњу БиХ. Злочин у Сијековцу био је почетак
масовних убијања у БиХ и зато је он мајка свих злочина у „Проклетој авлији“
Као и свих претходних година
досад и ове године је 26. марта
у организацији Одбора Владе
РС за његовање традиција
ослободилачких ратова,
парастосом, полагањем вијенаца,
обраћањем званичника и јавном
трибином обиљежена осамнаеста
по реду годишњица злочина
у Сијековцу. Тог кобног 26.
марта 1992. године регуларне
снаге Хрватске војске, које су
на територију БиХ прешле још
трећег марта и већ тада починиле
злочин и тортуру над српском
породицом Мартић и њиховим
пријатељима (убијена три члана
породице Мартић и њихов радник
у кафићу) заједно са паравојним
јединицама странака СДА и
ХДЗ –тзв. Интервентни вод из
Сијековца- свирепо су убиле
четири члана породице Зечевић и
три члана породице Милошевић,
те Мирка Радановића, Новака
Седлића и Срету Тривића. Тако је
почео рат у БиХ и тако су почели
злочини и одмазде.
Парастос убијеним цивилима
служио је владика зворничкотузлански господин Василије,
а парастос је служен у спомен
цркви “Свете великомученице
Огњене Марије” у Сијековцу.
У обраћању након парастоса
владика Василије подсјетио је на
суровост, околности и чињенице
овог злочина који се не смије
и не може заборавити, јер то је
био први масовни злочин у БиХ и
почетак свих потоњих страдања.
Али и злочин континуитета...
Послије парастоса испред
цркве Огњене Марије, подигнуте

у близини самог мјеста страдања,
услиједила је јавна трибина
у амфитеатру средње пколе
“Никола Тесла” у Броду.Прије
почетка јавне трибине приказан
је дио филма Остоје Барашина
“Геноцид поново” као подсјећање
на страдање српског народа на
простору БиХ и у Посавини. Сви
учесници трибине јединствени
су у осуди овог злочина, али су
сви истовремено потврдили да је
заказала истрага овог масакра и
да је на дјелу селективна правда
као и у свим другим случајевима
српског страдања.

Владика Василије

ОНИ ЋЕ БИТИ
ПРОГЛАШЕНИ
ЗА НОВОМУЧЕНИКЕ
-Српска Посавина крвљу је
натопљена. Ово је страдалништво.
Ово је као једна арена у којој
бјесни иродијада и безумници
овога свијета. Сјетимо се само
једне мале парохије овдје у
близини која се зове Лужани.
Када је у Другом свјетском рату
ни криви ни дужни, од крижара
пострадало близу 1000 душа,
невиних богобојажљивих,
испуњених љубављу чак и према
убицама својим. Сјетимо се на
какакв су звјерски начин убили
младог свештеника у Лужанима,
а његову супругу која је била
у седмом мјесецу трудноће
распорили, набили на бајонет
и извадили њено нерођено

Владика Василије
чедо, заборављајући да свако
ко се ножа лати да ће од ножа и
погинути.
И у овоме мјесту народ је
мирно живио. Скупили смо
се ми вјерски поглавари на
јучерашњи дан прије 18 година
у Дервенти. И пренијели смо
поруку мира и љубави али
изгледа да је та порука била глас
вапећега у пустињи и изгледа
да је била умејсто поруке мира,
позив на линч, а не на љубав,
међусобну слогу и поштовање.
Шта се десило, трагедија једна.
Трагедија, невине људе убијати
само зато, понављам, што се
другим именом зову, што на
свој начин Бога славе и што
припадају истом Исусу Христу.
Злорађење – готово суђење, каже
наш народ. И заиста је тако.
Не знам да ли могу убице и

зликовци мирно да спавају?
Изгледа да слабо раде у нашој
Републици они који би требало
да се баве послом, а то је да
траже оне који су на звјерски
начин поубијали ове људе, оне
који се по Броду шетају слободно,
изазивајући опет мирни
православни српски народ. Овај
народ у Сијековцу и сав наш
православни народ живио је
са надом у боље. И врло често
је у срцима својим понављао
ријечи Христа Спаситеља које
гласе “само вјеруј, вјером
побиједићеш свијет. И не бој се
мало стадо, јер су прије вас мене
прогонили. Доћи ће вријеме када
вас сваки онај који вас убије,
мислиће да службу Богу чини.”
Браћо и сестре, ви драги житељи
Сијековца, ви сте и данас и свих
ових година од онога бјесомучног
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догађаја на данашњи дан,
ожалошћени и тугу своју у срцима
и домовима својим носите. Ако
може бити утјеха у овом злу, нека
вам буде утјеха што су ваши
најмилији и најдражи заклани као
јањци на клању на које су вођени.
Нека вам буде утјеха што ваши
мили и драги и ви са њима нисте
били кукавице, у овоме задњем
Србима рату наметнутоме, него
сте бранили светињу огњишта
свога, своје голе животе. Шта да
радимо када дијагнозу знамо?
Шта да радимо када знамо од
какве болести човјечанство
болује? Бићемо поппут Христа,
ако смо истински Христови

прегнућа за нове нараштаје, да
се колико толико надопуне ове
жртве рађањем дјеце у овом
мјесту и широм наше отаџбине.
Да се не забораве мајке наше, а
покојницима нека је вјечна слава
и хвала. Хвала им за храбро
држање, хвала им за мучеништво.
Они су новомученици наше
цркве. И од наше цркве биће
проглашени за новомученике
сјековачке, чија се већ икона
ради, а које ће прогласити наш
свети архијерејски Сабор. За
новомученике, страдалнике
у српској Посавини, житеље
Сијековца.

знао да ће неко поменути и то,
чини ми се да нисмо довољно
урадили на томе да злочинци
одговарају. Нарочито ови
непосредни извршиоци које
сваки Сјековчанин, сваки
Брођанин зна. Тачно зна ко је
оне оне ноћи чинио овдје злочин,
али они до дана данашњег нису
одговарали, није чак ни покренут
поступак. На томе, молио бих и
желио да сви скупа дамо свој
допринос и урадимо нешто.
Сташе Кошарац, координатор
Тима за истраживање ратних
злочина

ЗЛОЧИНЦЕ МОРА
СТИЋИ КАЗНА
- Ми у Републици Српској знамо
истину о страдању српског
народа. Знамо да је од марта
1992. до октобра 1992. у
бродској општини страдало
229 цивила. Знамо ко је учини
злочин над српским народом
у овој општини, у Републици
Српској и БиХ. Знају то и други
само сјетно ћуте, желећи да
минимизирају српско страдање
у БиХ. Најочитији примјер, на
жалост, јесте овдје Сијековац.
За ратни злочин над српским
народом у Сијеквцу још нико није
одговарао. Дуго времена пријаве
су лежале у Хашком трибуналу

Милован Черек
сљедбеници. Попут Христа који
је на Голготи рекао мучитељима
својим “Опрости им Оче, јер не
знају шта раде”. И ми ако смо
искрени хришћани, сљедбеници
Христа Господа, морамо да
опростимо јер Христос је рекао
“ако не опростите гријехе
ближњима својим, неће ни вама
опростити ваше гријехе отац мој
небески”. Да опростимо да, али
да заборавимо никада. Можда
звучи демагогија, опростити а
незаборавити. Не заборавити
значи у то огледало зла огледати
се, какви смо и какви су други.
И да нам то буде путоказ да
се никада не светимо, него да
молимо Бога за опроштај за
гријехе своје, другима да опросте,
али да ту слику имамо увијек
пред очима, страдалништво, оно
мучеништво, оне патње у овоме
мјесту и широм наше отаџбине,
државе наше Републике Српске.
Вама браћо и сестре, драги
Сјековчани, упућујем ријечи
утјехе. Нека вам бог подари
снаге да издржите све оне
невоље, које сте претрпјели и да
вам бог да храбрости за нова
28
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Милован Черек, начелник
општине Брод

САУЧЕШЋЕ НИЈЕ
ДОВОЉНО
Изражавајући задовољство
што злочин у Сијековцу није
заборављен Милован Черек,
начелник општине Брод је као
посебно важно истакао осјећај
саучешћа који у Републици
Српској имају сви релевантни
фактори према овом масакру.
- Често размишљам шта
рећи у оваквим приликама.
Питам се да ли смо довољно
поштовања показали према
невино страдалим жртвама?
Чини ми се да показујемо, али
сигурно можемо и више. Питам
се да ли смо довољно били на
услузи, помогли родбини невино
страдалих Сијековчана? И ту
сигурно узимамо своје учешће,
али прихватам да се и на том
пољу сигуро може више. Једна
ствар коју сви заједно нисмо
довољно урадили, а ево данас
се она већ два пута чула, иако
ја размишљајући о томе, нисам

Сташа Кошарац

и тамо трунуле у ладицама, да
би након извјесног врмена
вратиле се у Тужилаштво БиХ
и наставиле процес труљења.
Република Српска зна за тај
проблем и драге породице,
браћо и сестре, српски народе,
морамо бити потпуно свјесни да
је Репбулика Српска посвећена
питању процесуирања свакога
злочинца који је чинио ратни
злочин над српским нродом,
не умањујући ратне злочине
и над другим народима у БиХ.
Желимо да знамо потпуну истину
о страдању нашег народа, али
исто тако бићемо људи који желе
да шире позитивну енергију на
овим просторима и да сви који су
чинили ратни злочин одговарају.
Други немају такав однос према
нама и то су велики проблеми са
којима се сусреће српски народ,
породице, жртве и Република
уопште. Управо из тог разлога,
уважавајући чланове породица,
организације које представљају
породице, Влада Републике
Српске одлучила је да формира
координациони тим у којем по
први пут раде представници и
невладиног сектора и институција
Репубилке Српске. Наш задатак је
потпуна координација активности
свих организација у РС, свих
иснтитуција РС у процесу тражења
несталих и процесуирању ратних
злочина.

ГОДИНЕ СТРАДАЊА

Марко Грабовац
Маркo Грабовац –
Републичка организација
породица заробљених и
погинулих бораца и несталих
цивила – Брод

ПОРОДИЦЕ
ЗАНИЈЕМИЛЕ
ОД БОЛА
Говорећи о досадашњим
активностима у тражењу
несталих страдалника у Сијековцу
и бродској Посавини као и
есхумацијама и процесуирању
злочина Грабовац је устврдио
да овај као и многи други
злочини неће моћи вјечно остати
у ладицама и да ће истина
побиједити.
-Ако је у питању Сијековац,
а јесте, Сијековац је мјесто гдје
је извршен тешки злочин, то
знамо. Сваке године причамо
исте приче и сигурно да треба да
их причамо. Не требамо злочине
заборавити и не смије се десити
да престанемо да причамо о
тим злочинима. Сијековац је
био тешки злочин. Породице
ових људи проживљавају тешке
трауме и чекајући моменат када
ће неко да одговара за злочин
који је извршио на најужим
члановима њихове породице.
Ми смо јуче обишли све те
породице, покушали са њима да
разговарамо, да дају своју ријеч.
Он су били толико немоћни да
су жељели да кажу само једно,
ко је крив што до сада нико није
одговарао за овај злочин који је
направљен на подручју општине
Брод и у Сијековцу? Ми њима
нисмо давали одговор, него смо
дали могућност да кажу шта сада
желе. Моле све оне институције
које могу, да пронађемо све оно
што нисмо пронашли. Вјероватно
да нећемо све моћи пронаћи и
траже да дође дан да један од тих
злочинаца одговара и да се то
чује, да одговара на Суду, на било
ком мјесту. А они да буду свједоци

на суђењу. То
им је једина
жеља. Није то
једини случај.
На овом
простору
смо ми више
масовних
гробница
открили са
89, 63, 17,
11, 7, 5, 3
лица и тако
даље. Ви сте
чули за велику
масовну
гробницу,
морам да вам кажем, гдје свако
онај ко жели да нас игнорише,
а да би нас окривио, масовна
гробница са 59 жртава, међу
њима 23 дјеце. То су исти
злочинци урадили. Нама нису
дали приступ, ми смо силом
пришли да то фотографишемо.
Само да би украли и ту масовну
гробницу, као и друге и да
покушају да је удаље са тих
простора и да се можда данас
налази на простору њиховог
меморијалног центра да би
увећали број убијених њихових,
а да би наши нестајали из
масовних гробница. Ово
удружење од првог дана бави
се тим послом. На жалост,
свакодневно сазнајемо, од
свједока, јер свједоци су почели
да баш причају о сјековачким
жртвама, вољни да нам помогну.
Навише су нам помогле породице
тих настрадалих, њихови
најближи. А онда свједоци који
не смију да кажу име из разлога
што им се пријети. Под условом
да добијемо сада и могућност
од извршиоца злочина да нам
помогне гдје се налазе масовне
гробнице, али они се плаше, јер
им се пријети.
Предали смо хашком трибуналу
предмет са именима и злочина
и злочинаца и извршилаца,
наредбодаваца и жртава. У
Хашком трибуналу то и дан данас
стоји. Тужилаштво БиХ има исто
то. Нема више ко не зна за
тај злочин и нема коме нисмо
предали документацију па да се
изврши једнога дана хапшење
злочинца који је то извршио.
И свједоци чекају. Сваки дан
има их све мање. Умиру у тузи
у сузама. Ми немамо свједока
довољно живих, зато што сваки
дан неко нам умре. Ми желимо
једно да кажемо, да од живога
свједока нема ништа више ни
боље. И зато молим и нашу власт
и све друге институције које се
баве овим, да нам помогну да

што прије породице чују да је
један од злочинаца ухапшен,
приведен и да је одговарао за
злочин.
Ане Михајлов- предјседник
Савеза логораша у Броду

СВЕ ЈЕ МАЊЕ СВЈЕДОКА
И Ане Михајлов, предсједник
Савеза логораша у Броду,
говорио је о непроцесуирању
одговорних за логоре и затворе.
-Прошле године на овај
дан смо разговарали о томе

преживјелих логораша, по ко зна
који пут. Само да кажем да имамо
логораша који по девети, десети
пут дају изјаве. Изјаве скупљају
припадници МУП-а РС, СИПА-е
и не знамо гдје завршавају те
изјаве кад од њих нема користи.
Доказа има пуно о свим тим
догађајима. Има доказа у којима
по три, четири свједока говоре
једну те исту ствар независно
један од другог.
Нешто што је ново, у децембру
прошле године вршена је
промоција књиге, а то се може

Ане Михајлов
и сада сам ја, међу осталим
стварима, споменуо да је у другој
полвини 2008. године Окружно
тужилаштво у Добоју спровело
истражне радње против четири
лица за злочине почињене у
Броду. То су Здравко Маринић,
који је био комадант свих логора
у Броду, Индира Врбањац,
које је била комадант женског
дијела логора у Полету и Младен
Курдија који је био комадант
мушког дијала логора у Полету, а
документација која је враћена из
Хага је захтјевала да Тужилаштво
БиХ подигне оптужницу против
Владана Кљајића за злочине у
више логора на територији Брода.
И шта се десило? У току подизања
оптужнице, Окружни суд у Добоју
се огласио ненадлежним, иако
по свим правним тачкама и
гледиштима испуњавају све
услове, имају и стварну и мјесну
надлежност за истраживање и
процесуирање овог злочина.
Стварно нам није јасно зашто
и из ког разлога Окружно
тужилаштво је одустало од тога,
односно зашто се Окружни суд
огласио ненадлежним за ове
случајеве. Од тада ништа се није
промјенило, није било нових
покретања истрага. Било је током
2009. прикупљања изјава од

видјети на интернету, коју је
написао Јерко Зовко, а књига се
зове “Пад хрватске Посавине”,
то је њихово виђење како је
пала Посавина и тамо је говорио
Петар Стипетић који је био
њихов стожерни генерал, Винко
Штефанек комадант оперативне
групе источна Посавина и они
између осталог отворено говоре
колико је хрватских јединица
било ангажовано на територији
Брода и Посавине. Преко 24.000
војника Хрватске војске било је
овдје у Посавини. Била је тада у
Броду Трећа гардијска бригада
Хрватске војске. То је елитна
јединица, то нису резервне
јединице било какве. Друго, они
не скривају намјеру да су хтјели
да Посавина буде хрватска.
Ту се види и карактер рата и
карактер војске која је била. Ја
сам једном приликом рекао које
су то јединице ЈНА остале послије
19. маја 1992. године, а које су
хрватске јединице ушле прије
тога или послије тога датума.
Нема недостатака доказа. Све је
то документовано, постоје видео
записи, постоје писани матријали,
постоје живи свједоци. На жалост,
дешава се то да нам људи умиру и
да губимо свједоке. Међутим, да
је неко имао воље, да је хтио то
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да покрене, до сада би и те како
имао доказе да то документује.

су могли видјети неке борце са
оружјем, маскама и слично. Ја
сам тада мислио да ће одмах

Исмет Ђухерић
Исмет Ђухерић-предсједник
СО Брод и свједок злочина у
Сијековцу

СИЈЕКОВАЦ ЈЕ
НАМЈЕРНО ОДАБРАН
Говорећи о томе каква је
будућност, помирење народа и
суживот ако нема процесуирања
и истраживања злочина, Ђухерић
је изнио занимљиво запажање.
-Ја сам присталица оних који
сматрају да истина и правда
увијек на крају побијеђују.
Сијековац. Ја мислим да је
Сијековац изабран намјерно,
јер то нису могли урадити у
Лијшчу, Винској или неком од
других јачих, компактнијих,
више ушорених српских села. А
некоме је требало, онима који
су подржавали и зазивали рат,
требало је нешто овакво као што
се десило у Сијековцу. И избор
ја пао на Сијековац гдје је било
лако учинити оно што је учињено.
У девет сати, када су напали тога
дана на Сијковац, ја сам био на
састанку у Дервенти гдје је био
присутан тадашњи политички
врх БиХ и договарали су се да
иду у Лијешће, да се смири
ситуација, да се то измири. Тада,
док су се дешавала убиства и
паљевине добро припремљених
и организованих група жељних
крви, била је телевизијска екипа
на састанку на коме су били
Плавшићева, Борас, мислим да
се представник муслиманског
народа звао Муратовић,
стварно су жељно хтјели да оду у
Сијековац. На жалост, нису стигли
то вече, али су дошли ујутро,
рано ујутро и све је снимљено
камерама, документовано, чак
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након тога услиједити полицијска
акција. Рат тада није био. Ми смо
имали тада све податке. И дошли
смо данас ево скоро 20 година
од тога дана, дошли смо данас
да ни један актер, а ја тврдим
да је могао, требао, бар неко
од извршилаца, могао и требао
да одговара. Моје мишљење
је да би они и лако рекли ко су
били налогодавци. Није ми ни
дан данас јасно да нико није
одговарао. Надам се да ће се то
измјенити. Овако се и дешавало,
то се зло селило из града у град,
јер су жељели да се почини зло
и деси нешто горе и нешто теже.
Драго ми је да је у овој сали
доста младих људи да се ово не
заборави, ради истине. Када би
неко од тих актера био кажњен,
могу рећи да је доста муслимана,
Бошњака који би били срећни.
Још би више допринјело
побољшању суживота, напретку,
помирењу и осталом.

насеље, упали и за један дан
без испаљеног метка, а нису
испаљивали метке да не би
узбунили комшије и да остали
не би побјегли, убили око 2300
мјештана, од тога 251 дијете.
И зато је значајно што сте ви
овдје присутни, не да памтите
да се светите, већ да памтите
и преносите да се ово више не
деси. Јер, на жалост, онај систем
је нешто урадио, али не довољно.
Тек 1965 године је подигнут
споменик као сјећање на тај
страшан усташки злочин. Ово је
дигресија, али заслужује пажњу
да се понавља ради континуитета,
да се не би десило поново. То је
образац за геноцид.
То стално говорим у задње
вријеме од када се актуелизовало
питање геноцида у Сребреници.
Ово је прави класичан примјер
геноцида у Дракулићу, Шарговцу,
Мотикама и руднику Раковица,
јер је ту био рудник и ту су дошли
између ноћне и прве смјене и
раздвојили све не- Србе и Србе
а 35 их је било и на лицу мјеста
маљевима их и на друге начине
убили. Зато покушајте запамтити
ово да можете пренијети
покољењима и да имате
наравоученије у будућности.

Недељко Митровић Републичка организација
породица заробљених и
погинулих бораца и несталих

ПОТРЕБНА ЈЕ КАЗНА,
А НЕ ОСВЕТА
-Уз уважавање свих
присутних желим посебно да се
обратим младим људима. Ја се
присјећам кад сам био ваших
година послије Другог свјетског
рата и присјећам се приче о
Дракулићу, Шарговцу, Мотикама,
јер моје је поријекло из тих
мјеста. Ради се о томе да су
усташе 07. фебруара 1942 без
икаквог повода и разлога у то
мирно село, заправо приградско

Недељко Митровић

Да имате у виду да је 5300
погинулих бораца и цивила било
1996 године а да се није знало
за њих. Регостровано је 1400
стратишта и до сада је пронађено
око 3500 ових особа. Стратишта
су била од једног тијела до 181 у
Мркоњићу, 109 у Грахову и тако
даље, све до Озрена гдје је из 11
гробница измјештено око 140
тијела и још се трага за њима.
Још мајке очеви, браћа и сестре
који су преживјели, не знају гдје
су они. Данас 1776 још је таквих
случајева, 15 година послије
рата, а да имамо ситуацију да
овај инстутут несрећни који је
формиран законом из 2004.
године, да је у 2008. години
ексхумирао око 2000 Бошњака
а само 22 Србина. Слична је
и 2009. година, тако да врло
је тјескобна процјена и оцјена
да ће се и наредних 40-50
година, уколико се оваквим
темпом настави, ових 1776
бити ријешено. Зато су потребе
овакве трибине, округли столови
и упорно подсјећање на ове
трагедије што су се десиле, јер
ми Срби брзо заборављамо, зато
нам се то циклично и понавља.
Плашим да нам се не деси
опет некад сличан случај и
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Пантелија Ћургуз
зато морамо о томе стално
говорити подјећати се, да се не
деси српска Сребреница, јер
видимо баш управо медијски
говори се само о Сребреници
1995. године. А шта је Насер
Орић радио у стотињак српских
села око Сребренице од 1992.
до 1995. године, то нико не
спомиње. Много је породица
страдалих око Сребренице,
то међународна заједница не
спомиње, она спомиње само
оно што се десило Бошњацима.
Ми као организација и као људи
који смо жртве рата, заиста
гледамо универзално, сматрамо
да треба све злочинце казнити,
свим жртвама треба сатисфакцију
обезбиједити, све нестале
пронаћи и омогућити породицама
да их превасходно по обичајима
вјерским и националним
достојанствено сахране. Да
породице могу доћи на гроб и
запалити свијећу. На жалост, често
због политиканства тражимо још
1776 лица, иако се за већину
зна. Али између осталог не
можемо због тога што су отишли
наши представници тамо, који
заступају интересе других и који
су за шаку долара заборавили
ко су, одакле су и шта су и толико
се сад зацементирали да нема
шансе да их помакнемо са тога
мјеста. Морамо бити јединствени,
спремни, огранизовани и одлучни
да рјешавамо таква питања.
.

Пантелија Ћургуз,
предсједник БОРС

ОВО ЈЕ ПРВИ
ОРГАНИЗОВАНИ
МАСОВНИ ЗЛОЧИН
Сви наши слични проблеми,
па и овај проузроковани су
политиком. Политика је и
сад основни разлог зашто се
све ово ради како се ради. У
селективност такве правде могли
смо се безброј пута увјерити. И
то је чињеница, јер у питању је
страшна истина која ако би се у
потпуности разоткрила онда би то
довело у питање читав пројекат
растурања Југославије, довело би
у питање карактер рата-сматра
Ћургуз.
- Да сам у праву за ово,
говори чињеница да смо се
конференцији у Хагу о наслијеђу
хашког трибунала могли овјерити
да је у питању политика и
политизација. Посебно желим
да то упамте наша дјеца. Желим
да знају да све што смо учинили
за Републику борећи се за њу са
пушком у руци, учинили смо због
наше дјеце и њихове будућности.
Човјеку се сваки пут следени
крв у жилама када мора
говорити о ратним злочинима
и нашем односу према њима
и истраживању. И ако се шта
позитивно десило увремену
од прошле године, то је да
имамо Тим за координацију

активности око истраживање
ратних злочина над српским
народом. И то је највећи
успијех који је урађен, зато што
сам убијеђен, да ћемо кроз
ту координацију обезбиједити
да се злочини истраже. Док
сам долазио овамо, један мој
пријатељ који ради у МУП-у ме
је случајно нешто приватно звао
телефоном и кад ме питао гдје
сам, кажем у Сијековцу. А он
ми је рекао да је он још 1992.
вршио увиђај у Сијековцу и да
постоји све задокументовано.
Овдје је почињен систематски
организован, први масовни
злочин у БиХ од стране
регуларних снага Републике
Хрватксе. И ми од тога не
требамо бјежати. То требамо
назвати тако, правим именом.
Да је све у БиХ почело агресијом
1991. и требало да се заврши
агресијом Хрватске 1995. године.
И тако је било 1991. овдје на
правцу Брода а 1995 на правцу
одакле ја долазим, из Дубице. И
ово што је господним Митровић
исричао, једну паралелу из Другог
свјетског рата, таквих парлалела
има колико хоћете. Моја Дубица
је била друга у свијету у односу
жртава и броја становника, 54%
становника побијено, од тога
17640 Срба, од тога 4055 дјеце
од мјесец дана па до 10 година.
То је школски примјер геноцида.
Ни данас не знамо довољно о
томе, ни данас нису све жртве
пописане. То је наш однос
према нашим жртвама. Госпођи
Медџиди Кресо сам у Хагу, а ту
су ми свједоци, рекао дословно
овако – ви госпођо, ваша
инсититуција на чијем сте челу,
није у функцији задовољавања
правде и правичности у БиХ,
него стварате амбијент на
тако озбиљном питању за ново
крвопролиће. Није било реакције.
И рекао сам, нема реакције нити
је има када то јавно износим.
Зато што сте ви инструмент
некоме другом коме треба да
обезбиједите поставку да су Срби
агресори у БиХ, а сви сте је ви
други бранили.
Предсједнику Високог судског
и тужилачког савијета смо
поставили питање зашто
се примјењује само према
Србима крвични Закон Бих из
2003. године, а према свима
другима кривични закон СФРЈ
од прије рата? Питао ме да ли
желим искрен одговор? Рекао
сам наравно да желим, ти си
судија и предсједник тог високог
тужилачког савијета. Каже он,
проблем је у нама, у институцији,

у различитом тумачењу. Ракох,
како превагнусте на гору страну,
а нарочито кад су Срби у питању?
Ако су већ превагнули на једну
страну, зашто онда није једнако
за све? Питали смо и гоподина
Швендимена, тужиоца, странца,
који је поднио оставку и отишао,
а који је био задужен за ратне
злочине, лично смо га питали,
господине Швендиман, да ли ви
стварно мислите и остајете при
томе да нисте били у БиХ, као
страни тужилац, да процесуирате
ратне злочин који су се десили
прије рата него само у току
рата? Он је то рекао у емисији
на РТРС-у. А онда је он касније
у расправи помало одржао
предавање судијама и тужиоцима
хашког трибунала. Неће они
да процесуирају догађаје са
почетка рата, јер они занају
да би то покварило концепт по
којем смо ми агресори, а они
жртве. То искуство из Хага ми је
и животно искуство. Потврдио
сам информације и претпоставке
које сам имао. Хашки трибунал је
издвојена правна институција из
укупног правног система планете
земље. Монструми су осмислили
правила по којима тај суд
функционише. Желе та правила
да пренесу у правни систем
БиХ. У Хрватској то нису успјели,
у Србији то нису успјели, тамо
су постојали системи, политика
и држава који нису дозволили
да до те мјере утичу на правни
систем јер су својим системом
прилагодили ове потребе.
У БиХ имамо Суд и Тужилаштво
које је производ наметнутог
закона од стране високог
представника. А онда су те
институције направљене управо
тако да би могли да примјењују
ова правила као што су су Хагу.
Кажу да су хибридни судови,
тобоже зато што ту постоје страни
тужиоци и судије. Не, већ зато
што имају основ да наметну ова
правила и помало успијевају у
томе. Помало успијевају у томе
зато што смо и ми овакви какви
јесмо. Ја сам увјерен да ће Тим
за координацију успијети да
разобличи ову причу и да развија
правосудне институције БиХ, али
и РС, да се примјењује правни
морал и да обезбијеђује суђење
а не суданију. У противном
мораћемо се организовати да
спријечимо да нас понижавају,
да нас прогањају 500 година,
то сам и госпођи Меџиди Кресо
рекао кад смо разговарали у
Хагу. Прва њена реченица је била
да ће та институција дуго трајати,
да ће то бити дуготрајан процес.
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26. марта 1992, године у Сијековцу је почињен
први масовни злочин у грађанском рату у БиХ
Тог дана на кућном прагу убијени су Јован
Зечевић (1920) и његови синови М илан (1950),
Васо (1958) и Петар (1953). Тијела тројице синова
сахрањена су на гробљу у селу Смртић код Прњавора.
За костима оца породица још увијек трага.
Истог дана убијени су Лука Милошевић (1943) и
његови синови Жељко (1968) и Драган (1974). Тијела
никад нису нађена ни сахрањена.
Од руку свирепих комшија страдали су и Новак
Седлић (1931), Срето Тривић (1927) и Мирко
Радановић (1965). Ни тијело Радановића никад није
пронађено.
Наредних дана у Сијековцу припадници Хрватске
војске, ХВО и Армије БиХ брутално су ликвидирали
још 11 Срба, а до 07. октобра 1992. године, кад је
ВРС ослободила Брод, убијено је 229 цивила и 25
заробљених регрута ЈНА. Тринаест регрута и
педесет цивила још увијек се воде као нестали.
Међу несталима је и 215 неидентификованих
лица из четири аутобуса за која се претпоставља
да су Роми. У Високом се налази 59 лешева,
ексхумираних у Сијековцу, од чега су 23 дјечија леша.
Поуздано је утврђено да су то лешеви из једног од
несталих аутобуса.
У десет логора било је затворено и мучено више
од 2.000 цивила. Више десетина жена је силовано.
Тачан број убијених у логорима никад није утврђен.
За злочин у Сијековцу знале су власти у БиХ,
као и међународна заједница. Извјештаји о злочину
и починиоцима злочина достављени су Хашком
трибуналу и домаћим судовима. Још увијек нико за
те злочине није одговарао нити је осуђен.
Тај, као и многи други злочини хрватске
и муслиманске војске у западним медијима и
институцијама-свјесно су прећутани
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Ја сам дословно рекао - знате ли
госпођо на што ме то асоцирало?
На турске зулуме. Ви би да имате
основа да прогањате Србе
500 година. А ваша реченица
је била и да ће те се лично
побринути да један од првих
предмета буде касарна Виктор
Бубањ у Сарајеву? Јесте ли ишта
урадили госпођо? Па каже, није
то до мене већ до Тужилаштва!
Јесте ли када разоварали са
тужиоцем, главнима? - каже
никад. Не интересује то вас, ни
многе друге на политичкој сцени.
Не дозвољавају процесуирање
догађаја са почетка рата, зато

што је 70 и више процената
жртава српских у 1992. години.
И ако би се процесуирали
ти догађаји, онда им у воду
пада пројекат по коме смо ми
агресори а они бранили БиХ.
Е, ми се морамо побринути
да ту причу разболичимо и да
натјерамо тужилаштва и судове
и у ентитетима и у овој сложеној
државној заједници, каква год
да је, да почну да процесуирају
догађаје по хронологији
дешавања. Тако ћемо ми
обезбиједити равноправан
третман и према извршиоцима и
према жртвама.

БРОД

ПОМЕН ЗА НЕДУЖНЕ
СРПСКЕ ЦИВИЛЕ
Трећег марта 1992. године регуларне јединице
хрватске војске прешле су мост између
славонског и тадашњег Босанског Брода. Овај
чин је окарактерисан као агресија којој се нису
супротставиле власти из Сарајева.
Трећег марта ове године, на дан хрватске
агресије, положено је цвијеће и запаљене су
свијеће за 256 убијених српских цивила који су
ликвидирани 1992. за вријеме хрватске агресије.
Окупација Босне
и Херцеговине
започела је
трећег марта
1992. године
агресијом
регуларних
јединица
Хрватске
војске коју је предводио Анте
Пркачин. Заједно са њима
у Брод су ушле и јединице
ХОС-а. Сви докази којима
данас располажу надлежне
организација и институције из
реда српског народа указују на
спрегу тадашњих општинских
(и републичких) власти са
агресорима који су одмах
по уласку починили страшне
злочине у Броду и околним
српским селима. Најприје је
страдала породица Мартић,
а затим је почињен масакр у
Сијековцу у коме су страдали
отац и браћа (три) Зечевић,
затим два сина и отац из
породице Милошевић, те Новак
Седлић, Мирко Радановић и

Срето Тривић из
истог приградског
насеља.
Предсједник
општинске борачке
организације
у Броду Марко
Василић рекао
је да су Хрвати и
Бошњаци протјерали сво српско
становништво са територије
општине а њихове куће спалили
и опљачкали. Он је нагласио да
је велики број заробљних убијен
у сахрањен у масовне гробнице
које су откривене након
ослобађања Брода.
У Броду је, одмах по уласку
хрватских снага, формирано
десет логора у којима је мучено
више од 2.000 Срба, који су у
логоре доведени и из сусједних
општина. Велики број жена је
силован у тим логорима, а неке
од њих одвођене су на борбене
линије гдје су, такође, силоване
и мучене.
Т.М.

ПРАВДА КОЈА (НЕ) КАСНИ
АГЕНТИ СКОТЛАНД ЈАРДА У ЛОНДОНУ УХАПСИЛИ ЕЈУПА ГАНИЋА

ДОЛИЈАО “КРЕАТОР”
ЗЛОЧИНА У ДОБРОВОЉАЧКОЈ
Захваљујући сарадњи правосуђа Србије и британског Скотланд Јарда 1. марта у
Лондону на аеродрому Хитроу полицијски агенти ухапсили и ставили лисице на руке
Ејупу Ганићу и стрпали га у ћелију број 28 “лондонског Алкатраза”. Тако је послије
пуних 18 година избјегавања правди Ганић завршио тамо гдје му је мјесто и гдје треба
да се нађе још најмање 17 одговорних за тежак масакр војника ЈНА у Добровољачкој
улици у Сарајеву, 2. и 3. маја 1992. године. Злочин почињен у тренутку када је био на
снази споразум о безбједној евакуацији Команде друге армијске области из Сарајева,
којег су постигли српске и бошњачки званичници уз свједоке и гаранте представника
УН-генерала Луиса Мекензија и ЕЗ-Колома Дојла
Да није било агената Скотланд
јарда у Лондону, али и
правосудних органа Србије, ни
до данас не бисмо знали да се
иза имена Ејупа Ганића, већ
осамнаест година крије лице
с идентитетом затвореника FХD8218.
Заиста је невјероватно у шта се
све претварао и са каквим се
лукавством и лажима служио овај
Санџаклија. Када је почетком
деведесетих година прошлог
вијека срушен Савез комуниста
СФРЈ Ејуп Ганић се на првим
вишестраначким изборима у БиХ
декларисао као Југословен јер
је схватио да има веома мале
шансе да поред лидера СДА Алије
Изетбеговића и харизматичног
Фикрета Абдића, као представник
муслиманског народа буде
изабран у седмочлано
Предсједништво Социјалистичке
Републике БиХ. Зато је напрасно
промијенио националност и
прогласио се за Југословена како
би поред два Србина, два Хрвата
и два Муслимана заузео седмо
мјесто у Предсједништву БиХ
које је по тадашњем Уставу било
предвиђено и за једног члана из
реда осталих националности.
Тако се захваљујући неморалним
чину и лабавом карактеру Ејуп
Ганић као лажни Југословен
прошверцовао у Предсједништво
БиХ. Да се радило о подмуклој
обмани бирача показало се то
већ послије ступања на дужност
када се Ганић придружио онима
који су почели да насилно руше
државу с којом је само неколико

мјесеци раније поистовијетио
своју националну припадност.
Народна изрека каже да онај
ко лаже, постаје крадљивац, а
ко краде спреман је и да убија.
Све те негативне људске особине
обједињене су у лику Ејупа
Ганића. Слагао је да је Југословен,
украо је функцију и мјесто које
му није припадало, а 2. и 3.
маја 1992. године окрвавио је
руке пошто је издао наредбу о
злочиначком нападу припаднике
муслименске полиције,
Територијалне одбране, “Зелених
беретки” и “Патриотске лиге” на
конвој ЈНА у Добровољачкој улици
у Сарајеву иако је претходно као
замјеник предједника ратног
Предсједништва БиХ прихватио
споразум о безбједној евакуацији
Команде 2. армијске области из
Сарајева.
Наиме, 2. маја 1992. годинемуслиманске паравојне
формације су на основу
наредбе коју је по одобрењу
Ганића издао начелник штаба
Територијалне одбране БиХ Хасан
Ефендић-блокирале касарне
ЈНА у Сарајеву. Преко 200
припадника “Зелених беретки”
и “Патриотске лиге” напало је
Дом ЈНА у којем се у том тренутку
налазило 10 војника. Војска
се сво вријеме уздржавала да
одговори на напад, а предвече
2. маја на аеродром Бутмир
из Сарајева, који је био под
војним контролом, из Лисабона
је слетио Алија Изетбеговић са
пратњом. Војска је у вријеме
напада на војне објекте у

циљу безбједности склонила
Изетбеговића и његову пратњу
у касарну у Лукавици. Сутрадан,
послије преговора између Армије
и чланова Предсједништва БиХ,
уз посредовање команданта
УНПРПФОР-а канадског генерала
Луиса Мекензија и представника
мисије Европске заједнице
Колома Дојла, постигнут је
споразум о безбједној евакуацији
Команде друге армијске области
и повратак Изетбеговића у зграду
Предсједништва БиХ.
Муслиманска страна, односно
Ејуп Ганић, који је у отсуству
Алије Изетбеговића самовољно
преузео функцију предсједника
Предсједништва БиХ, прекршио
је дату ријеч и претходно
постигнут споразум о безбједној
евакуацији. Све чињенице и
подаци о случају Добровољачка
добро су познати у јавности, али
правосуђе у Сарајеву се отворено
солидарисало и стало на страну
одговорних за овај најтежи ратни
злочине почињен на почетку рата
у Сарајеву.

ГАНИЋ - ЛИЦЕ СА
ПОТЈЕРНИЦЕ

Да није било потјернице коју је
расписало правосуђе Србије
Ганић никад не би био ухапшен
и стрпан у ћелију “лондонског
Алкатраза”.
Ово је згодна прилика да се
подсјетимо и на један политички
догађај који на најбољи начин
одсликава праву нарав и стање
свијести код већине Бошњака

у БиХ. Наиме, прије нешто
више од двије године на једној
конференцији за новинаре у
Сарајеву лидер муслиманске
СДА, Сулејман Тихић први пут
је отворио душу и јавно признао
оно што се дотад није могло
чули из уста ма којег Бошњака.
У вријеме превеликог излива
патолошке мржње коју су према
Србима ширили политички
лидери и медији у Сарајеву, Тихић
је смогао снаге да изаће пред
новинаре и јавно затражи да се
“стави тачка на политику које
нигдје не води, а што је често
била карактеристика политике у
БиХ”.
Овај “историјски” чин лидера
СДА јавно је, саопштењем од
27. децембра 2008. године,
подржала Канцеларија високог
представника. Тихић је, наиме,
пред новинарима најавио
да је “крајње вријеме да се
промијени редосљед приоритета
бошњачке политике, у којој
је до сада централно мјесто
заузимала филозофија жртве
и самосажаљавања, прича о
агресији, геноциду и ратним
злочинима”.
Овај “тренутак истине”
муслиманског лидера дошао је
послије непуна два мјесеца од
познатог Прудског договора (8.
новембра 2008.) на којем су
лидери СНСД, СДА и ХДЗ ВиХ
потписали заједничку изјаву, која
је требала да означи прекретницу
политике искључивости и сталних
конфронтација у БиХ. Нажалост,
Тихићево покајање кратко је
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трајало. Убрзо се испоставило да
је то био само тренутак слабости
и грижа савјести која није дала
мира реченом Сулејману. Тихић
се убрзо послије тога вратио
изворној политици СДА.

ДОКТОР ЗЛОЧИНА У
ЋЕЛИЈИ

Толико о генералној политици
која се већ дуже вријеме води у
Сарајеву, а што се тиче хапшења
Ејупа Ганића у Лондону са
правом се може констатовати
да је постигнут дуго очекивани
ефекат да се најодговорнији
за масакр младих војника,
официра и резервиста ЈНА нађе
у мрачној и мемљивој ћелији.
Заслуге за то припадају у првом
реду правосуђу Србије које је
издало међународну потјерницу
на којој се налазе имена 18
лица одговорних за овај злочин
и агентима британског Скотланд
јарда, који су професионално
обавили задатак.
Британски агенти су 27. фебруара
на лондонском аеродрому Хитроу
по доласку из Сарајева привели
Ганића, а потом га пустили да
присуствује некаквој промоцији
студената са његовог колеџа
у Сарајеву. Када се 1. марта
намјеравао вратити у Сарајеву
агенти у му поново пришли у
пристанишној згради аеродрома,
одузели пасош и ухапсили. Са
лисицама на рукама Ганић је
експресно у пратњи британских
агената изведен пред судију за
саслушање Квентина Пердиија,
којем је присуствовала и
амбасадорка БиХ у Лондону
Јадранка Неготић. Послије краћег
упознавања са потјерницом
за Добровољачку Ганићу је до
даљњег одређен притвор, све док
се не испитају правне околности
о могућности његовог изручења
Србији.
Вијест о хапшењу „др Ганића“ у
Лондону одјекнула је шокантно
у федералном Сарајеву.
Тако је и лакрдијско славље
у центру Сарајева поводом
прославе такозваног дана
независности прерасло у
горчину. Лакрдијаши, које је
предводио Ибран Мустафић из
Сребренице, прије него што
је стигла вијест из Лондона у
рушилачкиом нагону скрнавили
су парламент пошто су насилно
обили улазна врата велике
скупштинске сале. Подсјетимо,
бошњачки политичари већ
годинама прослављају 1. март
као дан независности иако
Парламентарна скупштина
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БиХ није донијела закон о
празницима. Неће га никад
ни донијети пошто Срби неће
пристати да се 1. март прогласи
за дан независности јер је тог
дана прије 18 година за вријеме
одржавања двонационалног
референдума о независности на
Башчаршији убијен српски свет

обратио било који званичних из
Трибунала. Да којим случајем
нису примиле обећане дневнице
жене са транспаренатима на
којима су исписане поруке
мржње доживјеле би тотално
разочарење због пропалог излета
у Хаг

Правда, ипак, достижна - Ејуп Ганић
Никола Гардовић.
Поред хапшења Ганића и
насилног упада у зграду
Парламента у Сарајеву, Радован
Караџић, бивши предсједник
Пепублике Српске започео
је 1. марта дводневну уводну
ријеч одбране којом је одбацио
све наводе из оптужнице.
Караџићеви аргументи нису
се нимало допали политичком
естаблишменту у Сарајеву, а
путујући женски циркус жена,
наводних „мајки из Сребренице“
разочарано се вратио из Хага
пошто ниједна телевизијска
екипа није обраћала пажњу
на њихове примитивне поруке
на транспарентима нити им се

ЗАТВОРЕНИК С
ИДЕНТИТЕТОМ
FX8218

Од три поменута догађаја, који
су се одиграли у једном дану
највећу пажњу јавности привукло
је Ганићево хапшење у Лондону.
А како и не би кад се на тај чин
чекало пуних 18 година. Тек
послије четири дана проведена у
тамници Ганић је, као затвореник
под бројем FX8218 у блоку Ц-3, у
тамној ћелији број 28 лондонског
затвора с једним осуђеником
који по други пут издржава казну
због дилања дроге, премјештен
у друго затворско крило у којем

леже такозвани ненасилни
затвореници. Налог за његово
хапшење по захтјеву из Београда
потписао је 27. фебруара судија
Перди. На истој потјерници још се
налази 17 лица и уколико се на
тлу Велике Британије појаве биће
аутоматски ухапшени: Фикрет
Муслимовић, Заим Бацковић,
Јован Дивјак, Емин Швракић,
Јусуф Пушина, Драган Викић,
Јусуф Празина Ђапић, Нусрет
Шишић, Мушан Ковач, Јован
Беговић, Ибрахим Хоџић, Авдо
Пањета, Јусуф Кецман, Дамир
Долан, Самир Чонгић, Стјепан
Кљујић и Хасан Ефендић.
Послије првог сусрета са оцем у
затвору Емир, син Ејупа Ганића је
то описао на овај начин.
- Тачно у 9. сати сестра Емина
и ја нервозни чекамо у соби
за посјетиоце затвора... Након
четири дана који су се чинили као
године, угледали смо тату. Дошао
је у пратњи чувара у наранџастој
затворској тренерци. Ужасно!
Емоције су наврле. Страшне
зидине Виндсворда затвора
у Лондону, чиниле су се још
хладније и тамније, а татин израз
лица преплашен. Све је ово за
нас био велики шок, од којег се
човјек тешко може повратити у
нормално стање - изјавио је Емир
Ганић, син Ејупа Ганића, којег је
видио први пут након хапшења.
Одмах послије хапшења Ганић
је спроведен у затвор. Ћелију
дијели с 10 година млађим
криминалцем који је други пут
осуђен за трговину дрогом. Био
је у потпуној изолацији, није знао
шта се дешава, није уопште
знао да му је одређена кауција
као нити да је првобитно била
одбијена.
- Тата само пола сата дневно
има право прошетати, а храну
му доносе у ћелију. То је велике
затвор у коме има 1.700
робијаша и за све је третман
исти, чувари се према свима
понашају исто - изјавила је
амбасадор Јадранка Неготић.
Што се тиче овог случаја треба
посебно нагласити да је Србија
поступила изузетно мудро и
да је свјесно заобишла Хашки
трибунал и Интерпол и директно
се обратила Скотланд јарду у
Лондону за Ганићево хапшење
на основу међудржавног уговора
из 1903. године између Србије и
Велике Британије.
Извјесна Санела Џенкинс, која
је рођена у Сарајеву а живи у
Лондону, одмах по сазнању о
хапшењу и апела бошњачких
лидера из Сарајева пребацила
је на рачун лондонског суда

ПРАВДА КОЈА (НЕ) КАСНИ
300.000 фунти на име кауције
како би се Ганић пустио на
слободу. Међутим, суд је
првобитно одбио, а онда 10.
марта прихватио кауцију како
би се Ганић пустио на условну
слободу. Одузет му је дипломатски
пасош, који је посједовао на
незаконити начин, и налази
се у кућном протвору уз сталну
контролу британских агената све
до 14. априла када би Врховни
суд Велике Британије требао
да одлучи коме ће Ганић бити
изручен - правосуђу Србије или
Тужилаштву БиХ.

Као да су сви очекивали да ће
се Енглези уплашити и да ће
се извинити због хапшења и
одмах чартер летом из Лондона
вратити Ганића у Сарајево.
Демонстранти су били убијеђени
да ће својим пријетњама и
антицивилизацијским порукама
уплашити Лондон, као што
су више пута до сада њихови
протести уродили плодом у
Немилој код Зенице или Калесији.
Тако Бошњачка заједница
културе “Препород” у саопштењу

удружења грађана, борачких
и невладиних организација,
факултета, школа, политичких
партија и појединаца било је на
стотине, а сад да видимо шта је то
грађанин Ганић радио почетком
маја 1992. године.

ЕФЕНДИЋЕВА
ДИРЕКТИВА

По сценарију виђеном у Хрватској
и Словенији, у априлу и мају
1992. године, у Сарајеву је
изведена серија блокада и
напада на

НИЈЕ ЛОНДОН
КАЛЕСИЈА

Хапшење Ејупа Ганића у Лондону
наишло је на дијаметрално
различите реакције у Сарајеву,
Бањалуци и Београду. Док је
званична политика у Републици
Српској и Србији поздравила
професионални поступак
лондонске полиције надајући
се да је тим чином макар мали
дјелић правде задовољен све
„чимбенике“, па и јавност у
Сарајеву је просто шокирала
вијест из Лондона. Нико није
вјеровао да се тако нешто
могло догодити њиховом Ејупу,
„доктору Ганићу“, лажном
Југословену. Како обични
грађани тако су се и сви
бошњачки функционери
напросто утркивали у
жестоким и непримјерним
осудама власти у Енглеској и
Србији. Неформалне групе
у Министарству спољних
послова, на челу са извјесном
а одраније познатом
србомрзком Јасном
Пашалић, мимо прописане
процедуре упутиле су
протесну ноту Београду и
Лондону, а да претходно тај
важан акт није усаглашен
на нивоу поменутог министарства
нити у Предсједништва БиХ.
Најозлојођенији (и уплашенији)
међу њима био је Харис
Силајџић, који је самовољно са
својим скутоношом Дамиром
Арнаутом отпутовао у Лондон
с претензијама да запријети
британским властима и да одмах
врати Ганића у Сарајево.
Све се претворило у полигон
за надметање у примитивизму.
Студенти у Сарајеву организују
протест са којег шаљу ултиматум
Лондону да безусловно пусте
њиховог професора из затвора,
а грађани се „спонтано“ окупљају
пред британском и амбасадом
Србије да и они искажу револт.

упозорава
јавност да се БиХ поновно
напада, оспорава, потцјењује,
а њени грађани понижавају и
вријеђају.
- Најновији израз великосрпске
агресије у случају Ејупа Ганића
подсјећа изнова на положај и
стање у коме се налази наша
држава и ми, њени грађани.
Ганић, један је од кључних
људи у Савјету БЗК “Препород”
у БиХ и ми као грађани
БиХ осјећамо одговорност
и обавезу да дигнемо глас
зарад заштите правде и нашег
достојанства - наведено је у
овом исламистичком саопштењу.
Оваквих небулозних саопштења

касарне и друге објекте ЈНА,
иако је по тадашњем Уставу
БиХ она била једина легитимна
и регуларна војна сила.
Директиву о одбрани “суверене
и независне” БиХ у којој се
ЈНА и снаге Републике Српске
проглашавају непријатељском
војском потписао је 23. априла
1992. године самозвани
начелник тадашњег Штаба
територијелне одбране БиХ Хасан
Ефендић. У директиви је издата
и наредба да се свакодневно
15 до 20 минута блокирају сви
војни објекти у Сарајеву и да се
у наредних мјесец дана протјера

ЈНА из БиХ.
У вријеме док није постојала
политичка сагласност
представника три конститутивна
народа статус ЈНA морало је
и требало да буде ријешен
политичким договором. Међутим,
ништа од тога се није догодило, а
ствари на терену су кулминирале
оружаним нападима.
Тако је, 1. маја 1992., изведен
општи напад на све касарне, а
2. маја, у улици Војводе Степе у
Сарајеву, муслимански Штаб ТО
и паравојне формације у саставу
“Патриотске лиге” и “Зелених
беретки” напале су
конвој санитетских
возила ЈНA. Трамвајску
мрежу под пуним
напоном повукли су
на возила, чиме је
усмрћено (напросто
су спаљени) неколико
припадника санитета,
док су преживјели
убијени на гнусан
злочиначки начин. Уз
посредовање команданта
УНПРОФОР-а канадског
генерала Луиса Мекензија
и шефа мисије Европске
заједнице Колом Доjла,
муслимански лидери у
Сарајеву, које је предводио
Ејуп Ганић и командант
Друге армијске области
генерал Милутин Кукањац
склопили су 3. маја 1992.
године споразум о мирној
евакуацији војске из касарне
на Бистрику у касарну на
Лукавици, у замјену за
тадашњег предсједника
Предсједништва БиХ Aлија
Изетбеговић, који је по
повратку из Лондона задржан
на аеродрому Бутмир, а који је
у циљу безбједности претходно
одведен у Лукавицу пошто
је аеродром био блокиран
од стране муслиманских
паравојних јединица.
Када је око 13 часова почела
евакуација, наоружани
припадници “Зелених беретки”
блокирали су и Дом ЈНA на десној
обали Миљацке и отпочели напад
на војни конвој. На челу колоне
од 25 теретних, санитетских и
путничких возила била су возила
генерала Кукањца и Мекензија са
којим се налазио и Изетбеговић.
У тренутку када је посљедње
возило изашло из круга Команде
колона је пресјечена, блокирана
и нападнута унакрсном ватром
у Добровољачкој улици у центру
Сарајева.
Првих шест возила, у којима се
налазио и Изетбеговић, нападачи
МАРТ / АПРИЛ 2010
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су пропустили и он је према
ранијем договору пребачен у
зграду Предсједништва БиХ.
На одсјечену колону је из свих
праваца и са прозора оближњих
кућа осута паљба из аутоматског
оружја и противоклопних
пројектила. Војници нису пружали
отпор већ су одлагали оружје.
Потом је настао прави масакр
заробљених војника, од којих
су многи убијени, а већи дио
је спроведена у зграду ДТВ
“Партизан”, Центар служби
безбједности, Централни затвор и
друге муслиманаске казамате.

СНИМЦИ КАО
НЕОБОРИВИ ДОКАЗ

Служба везе ЈНА је током
масакра у Добровољачкој улици
снимала пресретнуте разговоре
радио-везом између непосредних
извршилаца злочина на терену
и муслиманских челника који
су из зграде Предсједништва
БиХ издавали наредбе. Према
снимцима и транскриптима које
посједују тужилаштва у Сарајеву
и Београду Ејуп Ганић и Стјепан
Кљујић су директно надзирали
излазак колоне ЈНА из Команде
Друге војне области и издавали
наредбе за напад на конвој.
Наређења је издавао Ганић преко
Заима Бацковића оснивача и
команданта “Зелених беретки”
чије је кодно име било под
шифром “Заги”, а конспиртивно
име Стјепана Кљујића у систему
радио веза било је “Пушач”.
У једном моменту чује се
наређење.
Заги: “Сад ме сви слушајте. У
Добровољачкој улици се искрцава
војска, искрцава војска. Најближе
јединице у Добровољачкој нека
одмах дејствују по њима. ...201
јавља, наши су зуставили колону,
неки се војници предају, не
може се ићи даље од Дрвеније....
Одмах, одмах заробите све
и знате шта је радити... све
блокирати..”
У вријеме кретања конвоја из
Предсједништва БиХ настоје
да издејствују прво долазак
Изетбеговића, па тек онда
пропуштање војске ка Лукавици,
што је супротно постигнутом
договору са командом
УНПРОФОР-а.
Заги: Немој пуцати, такво
је наређење предсједника
(Изетбеговић), који се јавио из
кола у којима је био са генералом
Кукањцем - не пуцати. На
Скендерији се прелази из једног
возила у друго.
Јука: ...воља предсједникова.
36
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Ј....м му све. Можда је натјеран
да тако каже. Дедо (још један
од вођа квартовских градских
формација), све рокај ... колона,
стане ли, рокај. Дедо, спреми
лансере ако буду безобразни.
“Посредник”: Босна ..налазим
се пет метара од улаза у
касарну. Испред улаза је један
транспортер са топом 20
милиметара. Он се покренуо да
би могли изаћи они који треба да
уђу у возила УН. Од тада је већ
15 минута миран и ништа се не
миче. Нема кретања оклопних
возила, нити камиона. Ови
камиони који су испред касарне
- пола их је спаљено, они су као
заклон касарни. Није ништа друго
припремљено што ја видим,

могу да иду на одредишта, само
празна.
“Пушач” (одговара Загију): Ја
сам чуо тебе, сада ти чуј мене.
Господин Кол Дојл, који је поред
мене и разговарао сам са
њим у два три наврата, каже
да су увјети били да када крене
господин предсједник и одавде
крену кола. Онда се господин
Ганић и господин Дојл нису
добро разумјели. Ако треба, ја
ћу га звати на радио везу па да
директно разговарају.
Заги: Може. Ја ћу сада сићи у
кабинет код господина Ганића,
а ти позови господина Дојла па
могу везом да се чују.
Ганић: Прво треба господин
предсједник да дође у

КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Центар јавне безбједности Источно Сарајево поднио је 27. априла
2005. подние извјештај као допуну кривичне пријаве од 29. маја
1996. године тамошњем Окружном тужилаштву против 15 лица за
која се сумње да су 2. и 3. маја 1992. године, у Добровољачкој улици
у Сарајеву, починили ратни злочин у којем су убијена 42, рањено 73
а заробљено 215 припадника ЈНA. Извјештај садржи 45 страница
текста, а у 122 прилога уз извјештај је достављено 117 докумената
са око 470 страница, три фоно- записа, два ЦД-а с пресретнутим
разговорима и два видео-записа.
изузев ако није нешто унутар
касарне што не видим...
Пушач: Ишао си директно, сви су
те чули.

КЉУЈИЋЕВА ЛУЛА
МИРА

У наставак разговора укључио
се и “Неретва 1” и “Посредник”
тражи од “Пушача” да понови оно
што је прије тога рекао.
“Пушач”: Рекао сам да сам
упутио поруку у Команду да
гарантујемо пролаз без пуцања и
без провокација трима возилима
УН и европских посматрача, а
осталим не.
Заги, који каже да “преноси
поруку Ејупа Ганића”: Борна
возила која се спуштају од
Врбање према Грбавици сва
уништити. ..Нико не може изаћи,
ни УНПРОФОР, док предсједник
не буде у Предсједништву.
“Пушач”: Заги је пренио поруку од
господина Ганића баш дословно.
“Заги”: С обзиром на договор
који је постигнут са Колом
Дојлом и свим странама,
договорено је да предсједник
дође у Предсједништво те да се
након тога кола УНПРОФОР-а
окрену и оду на одредиште.
Све док предсједник не
буде у Предсједништву кола
УНПРОФОР-а са тим лицима не

Предсејдништво.
Заги: Ниједно војно возило не
може изаћи из зграде Команде
док се не ступи у контакт са
јединицом УНПРОФОР-а, док
се не договоре како да извуку
Изетбеговића. Ступи у везу
са 613 тамо у Команди те
бивше армије и саопшти да ли
да црвена „џета“ дође право
горе, јер то је најобјективније
рјешење да предсједник и
Кукањац сједну заједно у њу
и да се возилом УНПРОФОР-а
иде према Прдсједништву, ту ће
им се прикључити у пратњи и
обезбјеђење и возила МУП-а.
У међувремену, као рекција
на ове контакте, иде разговор
између оператера ЈНА:
- Томке, Симовић овдје. Ало,
молим те, реци ми која ти је
предајна, а која пријемна.....
Слушај Томке, имаш ли кога горе
у Команди? Молим те јављај
хитно да смо ухватили на радио
вези...слушај... они ће да пропусте
„џету“, а јеси ли чуо за остале
шта ће да ураде. Молим те хитно
јављај Кукањцу, јер они мисле
отети њега, а остале побити.
Хајде, молим те, зови.
Са друге стране, Заги понавља
да у црвену “џету” могу само
Изетбеговић и Кукањац, а да ће
се “послије поступати како се
постигне договор”.

ЗЛОЧИНАЦ ЗАГИ

Услиједила је Загијева наредба:
Свим јединицама, извршна
команда, људи из Врховне
команде ТО БиХ Заги вам говори.
Не могу возила пролазити!
Блокирај то! Док неко из
Предсједништва не дође доле да
се објасни. Блокирај! “
У просторији тадашње ЈНА, гдје
је сниман овај разговор, чује се:
Слушајте шта ће да прође. Јавите
Кукањцу, ако може, да не полази.
- Како да му јавим - То је превара
људи моји. - Е мој Перо. - Има ли
преко токи -вокија везе са овим
нашим?
Када је добијена веза потврђено
је да су два војника већ рањена и
“онај обавештајац”.
Јука: Са лица мјеста излазе
возила, полазе доле према
Дрвенији. Дедо рокај!
“Дедо”: Слушам...
Јука: Пуштај само четири аута,
остала скидај.. ј...м им мајку......
Заги: Слушајте ме све јединице!
Голф бијели 282-783 из ТО
Републике иде према колони
са чланом Предсједништва
да се договори. ..Колона ће
без проблема проћи када се
договоре. Сада нека застану гдје
су, долази доктор Коњиција тамо.
Када је колона стигла на
Скендерију Заги се поново
огласио питањем гдје је
предсједник а други глас му
одговара: Предсједник је у
УНПРОФОР-овом возилу. Јавите,
ови треба да крену према
Лукавици..
У том моменту, напад на војну
колону која се повлачила из
муслиманског у српски дио
Сарајева, је већ почео.
Јука: Дедо чујемо ли се?
Дедо: Чујемо се.
Јука: Јесте ли све разоружали?
Дедо: Све је разоружано.
Разговрају Заги и Посредник:
Колико је камиона који
настављају према Лукавици?
- Петанаест... Не знам тачан број
јер се један дио колоне изгледа
вратио на почетни положај.
“Прењ 2”: Овдје је једно сто
заробљеника у МУП-у . Људи су
се предали, волио бих да дођеш
овдје и видиш ово...
Из сједочења заробљених
војника ЈНА познато је шта се
касније дешавало. И поред свих
опструкција и смицалица, које
се праве у Сарајеву нема сумње
да ће злочин у Добровољачкој
добити коначан епиолог у
судници и да ће одговорне стићи
заслужена казна.
Радован ЈОВИЋ

ПРАВДА КОЈА (НЕ) КАСНИ
ТИМ ПОВОДОМ - КРИСТИЈАН ШВАРЦ-ШИЛИНГ И БОЖИДАР МАТИЋ СКУТОНОШЕ ЕЈУПА ГАНИЋА

ХЉЕБА, ХЉЕБА ГОСПОДАРУ
- Бивши високи представник међународне заједнице у БиХ Кристијан ШварцШилинг и академик Матић ставили су се у одбрану осумњиченог за ратни злочин
у Добровољачкој улици Ејупа Ганића, искључиво због личних, лобистичких и
политикантских интереса, јер и један и други су предавачи на његовом приватном
универзитету.
Кристијан Шварц-Шилинг се
води као предавач предмета
политичке науке и међународни
односи на приватном
Сарајевском универзитету
за науку и технологију чији
је власник Ејуп Ганић. На
истом факултету професор на
предмету компјутерске науке
и информациони системи, који
држи електротехничке курсеве
на том факултету је и Божидар
Матић. Он је, међутим, на
митингу подршке Ганићу.испред
амбасада Велике Британије и
Србије говорио као представник
Aкадемије наука БиХ, што
довољно говори о његовом
моралу и кредибилитету.
-Што се тиче Шварц-Шилинга
ствар је још дубља, сматра Жељко
Самарџија-шеф кабинета српског
члана Предсједништва БиХ.
Шварц-Шилинг је свој лобистички
интерес политикантски покушао
да умијеша у право и правосудни
систем Велике Британије. Енглези
су се одвајајући правосуђе од
политике показали као прави

професионалци - каже Самарџија.
-Вриједност послова

каже да је Шварц-Шилингов
иступ још један доказ његовог

КРИСАТИЈАН ШВАРЦ-ШИЛИНГ
“Влада Велике Британије повриједила је основна
људска права и људски дигнитет господина Ганића. Да
сам могао доћи у БиХ, био бих први пред британском и
србијанском амбасадом на демонстрацијама.
Врло сам забринут због његовог хапшења, јер знам да
је господин Ганић морао бранити свој народ и државу
када је предсједник Aлија Изетбеговић заробљен, а да
се сада ствари изврћу”.

бошњачког лобисте ШварцШилинга, додаје он, премашује
милијарду долара.Зато вјерујем
да он није професор на
Ганићевом универзитету јер
му је тај посао неопходан, него
да је један од оснивача тог
универзитета и моћан финансијер
Ганића и екипе - додаје
Самарџија. Жељко Самарџија

начина рада у вријеме док је био
високи представник у БиХ и кад
је требало да буде непристрасан.
Сви бивши високи представници
су, поготово послије свог одласка
из БиХ, показали своје право
лице и пристрасност у раду док су
били на тој функцији. То је тако и
у случају Шварц-Шилинга, иако
су и њега федерални медији на

најружнији начин испратили из
Сарајева - каже Самарџија.
Члан Заједничке комисије
за безбједност Парламента
БиХ Душанка Мајкић истиче
да се ради о пристрасности и
једностраним иступима бивших
највиших службеника OHR-а
познатим још одраније.
- Очито је да велики лобистички
интереси немају границе.
Они су, наравно, помијешани
и са личним интересима, а
све то политику претвара у
политикантство. То је оно што
нам је сада и у овој ситуацији
у БиХ најмање потребно. То
само води даљем непотребном
заоштравању односа на свим
нивоима - каже Мајкићева.
Она додаје да вјерује да ће и
у овом предмету са највиших
инстанци бити покушаја утицаја
на правосуђе, али да се нада
да право овога пута неће бити
доведено у питање и да неће да
подлегне политичко-лобистичким
притисцима.

СЛАВКО ЈОВИЧИЋ, ПОСЛАНИК ПАРЛАМЕНТА БИХ И БИВШИ ЛОГОРАШ, О СТРАВИЧНОМ МУЧЕЊУ СРБА

И ЛОГОРИ ПОД ГАНИЋЕВОМ КОМАНДОМ
Ејуп Ганић мора, поред масакра у Добровољачкој улици, да одговара и за злочине
над Србима у логорима по Сарајеву и широм БиХ. У овим казаматима, за шта и
постоје докази, Срби су мучени и убијани.
Славко Јовичић, посланик
Парламента БиХ и логораш
са најдужим стажом у БиХ,
објашњава да члан Ратног
председништва БиХ, поред
Добровољачке и те како мора да
одговара и за логоре смрти. И
сам Јовичић је провео 44 месеца
у пет логора у БиХ, а највећи стаж
имао је у “Силосу” у Тарчину код

Сарајева.
- Лично сам Карли дел Понте
предао транскрипт 247. седнице
Председништва БиХ из априла
1994. године на којој су
расправљали Ганић, тада члан
Председништва БиХ, и Алија
Изетбеговић, председник, о
логорима у Сарајеву, где су
смештени Срби и шта да се ради

са њима. Изетбеговић је рекао
Ганићу да су то концентрациони
логори, као контрамера за Србе.
Ганић је са друге стране потврдио
све што је Изетбеговић говорио,
али му се супротставио када је
предложено распуштање логора тврди Јовичић.
Према његовим речима,
транскрипт седнице је доказ да

је Ганић знао за логоре што би
могло да допуни оптужницу.
- Ганић је када је ушао у политику
БиХ, иако се представљао као
Југословен, био већи муслиман
од Изетбеговића. На све начине
је покушавао да постане лидер
муслимана и потајно се надао да
ће да му Изетбеговић препустити
то место - истиче Јовичић.
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ПРАВДА КОЈА (НЕ) КАСНИ

“Обавјештајац” Е. Ганић

ТИМ ПОВОДОМ

ХАПСИО
САМ
ЕЈУПА
ГАНИЋА
Ганића сам хапсио у првој половини
новембра 1991. године док је камером
снимао објекте касарне у Залужанима
Био сам командант
Противдиверзантског и
извиђачког одреда (ДИО) 5.
корпуса ЈНА у току 1991. године.
Распоред и задатке сам имао у
Западној Славонији, тачније на
потезу Пакрац-Н. Градишка (са
истуреним дијеловима према
Дарувару и Подравској Слатини.
Моја јединица је била једина
јединица са ратним искуством
и нешто обуке, коју сам вршио
између задатака.
Мој задатак је био и
обавјештајни рад, јер јединице
38
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тог састава нису имале
помоћнике за безбиједност, већ
је ту улогу вршио командант.
Пошто сам дошао из
Словеније,претходно никад
нисам видио Ганића па ни на
ТВ, али сам знао све о њему
из обавјештајних података,
као и то да се ради о једном
од главнокомандујућих
екстремних муслиманских
снага које је формирала СДА.
Сва организована шпијунажа
и злочини у БиХ су у то вријеме
били везани за поменуту

странку и његово име, а његова
позиција (члан Предсједништва)
је дозвољавала да се свугдје
нађе и сам оперативно
ради (било је више таквих
извјештаја).
Негдје око 10. новембра сам
имао неколико рањених који у
теренској болници нису имали
адекватне услове, а и сваких
пар дана сам ишао у команду
корпуса на пријем задатака и
давање извјештаја. У командно
возило сам смјестио два тежа
и два лакша рањеника, која
сам требао смјестити у Војну
болницу у Бањој Луци (они су
живи свједоци догађаја). У
раним јутарнјим часовима (за
тачан датум треба погледати
«Вечерње новости», које су
писале о том догађају око 10.
новембра 1991.) сам се нашао
на ауто-путу, код касарне
Залужани, чија околина је била
прекривена ратном техником,
те на узвишењу ка надвожњаку
примијетио цивилно лице које је
с камером снимало касарну и
околину са свом техником.
Зауставио сам возило, наредио
цивилу да престане с радњом
и наредио да преда камеру.
Испод самог надвожњака сам
примијетио друго лице поред
аутомобила, коме је ухапшеник
довикивао: «Јави нашима за ово
и нека нешто брзо предузму!».
Покушао је бити агресиван,
видио му се страшан страх у
очима и непрестано помињао
своје функције. Смјестио сам
га међу рањенике с намјером
да прије предаје рањеника у
болницу одвезем ухапшеника у
команду 5. корпуса. Почео је са
увредама на рачун Срба (иако
смо ми били ЈНА) и заћутао
кад сам му саопштио да све
знам о њему и да је у његовом
интересу да ћути.
Кад сам саопштио у команди
корпуса да сам привео Ејупа
Ганића и захтијевао да га се
преузме предајући камеру
као доказ, ухватила се велика
стрка, неколико се пуковника
на брзину построји пред
командом уз тираду полтронског
улизивања и извињавања.
Мене су гледали попријеко уз
нескривени презир.

Ја сам отишао у болницу, предао
рањенике и вратио се у команду
на обавезни брифинг. Нико
није споменуо догађај, али сам
осјетио неповјерење у ваздуху,
а и додатних питања је било
највише у вези мог политичког
определења, које никада а
ни данас није спорно нити
тајновито. Вечерње новости
су сутрадан објавиле вијест о
хапшењу Ганића. Дешава се
нешто веома чудно. За вијест о
хапшењу сам знао ја, команда
корпуса и успут новинар коме
сам рекао да сам Ганића
ухапсио. Исти дан, односно вече,
прије изласка новина, Ганић се
јавља из Мостара и наводи да
се шири лаж да је он ухапшен у
Бањој Луци, а ето он се налази
у Мостару. Пуковник Талић,
тадашњи командант корпуса је
од мене тражио да напишем
изјаву, како сам лажно оптужио
високог функционера БиХ.
Завршило се тиме да сам ја
захтијевао податак: ако то
није био Ганић, кога сам ја то
ухапсио? Тај одговор нисам
добио, али сам добио сталну
пратњу на терену (касније
се хвалио један безбедњак
ЈНА како је имао налог да ме
ликвидира у корист мира у БиХ)
Вратио сам се на фронт
и знао да сам уплетен у
веома опасну игру у којој мој
првопретпостављени, а то је
начелник штаба корпуса (њему
сам директно потчињен) жели да
ме ућутка. Доста касније, 1993.
године на једном реферисању
у Модричи пред двадесетак
команданата се води следећи
разговор: «Добар ти је тај
крст (крст поклон од владике
преосвештеног Василија кога
сам носио цијели рат), али
ћу ти ја дати већи», каже ми
Талић. Увијек сам био брз на
реплици: Неко сигурно хоће, али
ти не! Настао је мук у дворани.
Неочекивано Талић почне да
објашњава како сам ја хапсио
Ганића, а он морао да ме
ућутка и да му да хеликоптер
за Мостар, те спријечи даље
ширење информација.
Славко Црнић

ПРАВДА КОЈА (НЕ) КАСНИ
ТИМ ПОВОДОМ - КЉУИЋЕВЕ И ГАНИЋЕВЕ ЛАЖИ О ДОБРОВОЉАЧКОЈ

ОБЈАВИЛИ
РАТ, ПА
НАРЕДБУ
ПОСЛИЈЕ
ЗЛОЧИНА
ПРИКРИЛИ
Наређење за напад на колону
ЈНА, која се 3 маја 1992. године,
на основу раније постигнутог
договора представника
војске, тадашње власти и
УНПРОФОР-а мирно повлачила
из Сарајева, издали су чланови
Предсједништва РБиХ Ејуп Ганић
и Стјепан Кљуић и то због тога
што су мислили да је дозволу
за пролазак војске тадашњи
предсједник, Алија Изетбеговић,
дао под присилом!
Ово је Ганић и признао
на сједници Предсједништва,
одржаној дан послије напада
у Добровољачкој улици у
Сарајеву, у којем су погинула 42
припадника ЈНА, рањено 73 и
заробљено више од 200.
- Пази нешто, ја сам јуче
размишљао, оног тренутка када
си се ти осјећао да си ослобођен.
Ти си почео да доносиш
преговарачке одлуке. То је био
мој став. Међутим, ствар је у томе
што је господин Коњиција желио
да ступи у контакт с тобом, да зна
да ли си ти под принудом тамо,
да ли је метак под грлом, да ли је
неко иза тебе, иза леђа и шта се
догађа. Покушао је да се пробије.
Међутим, пуцано је на то возило
и углавном су се одвијале ствари
како су се одвијале - објаснио је
Ганић Изетбеговићу дешавања од
3. маја 1992. године.
У стенограму с те сједнице
Предсједништва РБиХ
забиљежено је и упозорење Алије
Изетбеговића, који је посебно
скренуо пажњу Стјепану Кљуићу

да се мора пажљивије односити
према УНПРОФОР-у, који је у том
тренутку, по његовом мишљењу,
био једино око које гледа на
свијет. Изетбеговић је осталим

Кљуић је у свом подужем
говору Изетбеговићу објаснио
шта се то, у ствари, дешавало
на сарајевским улицама и како
су то они, односно чланови
Предсједништва РБиХ, успјели
да ријеше и наведу воду на свој
млин. Тако у једном тренутку
Кљуић признаје да је дан прије
заиста издата једна наредба,
која је имала садржај објаве
рата.
Кљуић је у свом подужем
говору Изетбеговићу објаснио
шта се то, у ствари, дешавало
на сарајевским улицама и како
су то они, односно чланови

МЕКЕНЗИ ИНСИСТИРАО
НА РАЗМЈЕНИ
Некадашњи новинар Хајрудин
Сомун на сједници 4. маја 1992. године
обавијестио је Предсједништво РБиХ
да генерал Луис Мекензи инсистира на
размјени заробљеника, те да га уопште
не интересује што у Сарајеву није
постигнут споразум о прекиду ватре.
Према Сомуновим ријечима, генерал
Мекензи био је одрјешит у својој
оцјени да је сукоб на улицама Сарајева
политичко питање, те да он о томе не
жели ни са ким да дискутује.
члановима Предсједништва
пренио и критике тадашњег
команданта УНПРОФОР-а,
канадског генерала Луиса
Мекензија, који је од власти РБиХ
захтијевао хитно ослобађање
заробљених припадника ЈНА.

Предсједништва РБиХ, успјели
да ријеше и наведу воду на свој
млин. Тако у једном тренутку
Кљуић признаје да је дан прије
заиста издата једна наредба, која
је имала садржај објаве рата.
- Само захваљујући нашим

везама с новинарима и нашим
способностима овдје, ми смо
дали да је то лажни текст. Да се
то агресор послужио триком.
И пошто смо брзо реаговали
и имали људе на телевизији
и у новинама, који су нам то
повјеровали, ми смо избили један
велики адут из руку војске - рекао
је на сједници Предсједништва
Кљуић.
У наставку сједнице
Предсједништво је разматрало
ставове које је сутрадан на
засједању Конференције за
европску безбједност и сарадњу
у Хелсинкију међународној
заједници пренио тадашњи
министар спољних послова БиХ,
Харис Силајџић. Кљуић је, уз
опаску да се Силајџић прилично
комотно понаша као шеф
дипломатије РБиХ, те да се ни
предсједнику Владе РБиХ никада
не јавља, предложио да се прво
ЈНА, односно Србија и Црна Гора,
идентификују као агресори на
БиХ.
Као други закључак, Кљуић је
предложио надокнаду ратне штете
БиХ, док је предсједник Вијећа
грађана РБиХ, Абдулах Коњиција,
тражио да се у листу захтјева
уврсти и признање - геноцида!
Предсједништво РБиХ тада је,
судећи по стенограму, прешло
преко тог приједлога, закључивши
да Силајџић у Хелсинкију од
међународне заједнице затражи
формирање посебног суда за
ратне злочине.
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ПРАВДА КОЈА (НЕ) КАСНИ
ТИМ ПОВОДОМ - АЛИЈА ДЕЛИМУСТАФИЋ

АКЦИЈУ ВОДИЛИ
МУСЛИМОВИЋ И
ЛОНЧАРЕВИЋ

Алија Делимустафић - Алијин министар МУП БиХ
Ове тврдње изрекао је Алија
Делимустафић, ратни министар
полиције РБиХ у свом исказу
датом Војном суду у Београду 29.
јануара 2002. године.
Он је испричао да му је познато
да је “Aлија Изетбеговић из
Лукавице дошао до зграде
Команде, након чега је
Кукањац кренуо са колоном ка
Лукавици, те да је дошло до неког
пушкарања, којом приликом
је убијено пет до шест људи
из колоне, односно војника и
старјешина”.
- Aли ја нисам био укључен у
акцију и у то вријеме сам се
налазио у својој канцеларији
у сједишту МУП-а у Титовој
улици на броју 50, која је иначе
удаљена око три километра
од Добровољачке улице, а око
један километар од зграде
Предсједништва. Све око тога
водили су Фикрет Муслимовић и
Керим Лончаревић, командант
војне полиције, иначе Aлијин
човјек од повјерења, а све је
рађено по налогу Ејупа Ганића
- испричао је Делимустафић.
Све у вези с тим организовао
је и радио Ејуп Ганић са својим
људима које је поставио. Не знам
ко је руководио нападом на
колону ЈНA, али претпостављам
да су то могли учинити Емин
Швракић са својим зеленим
береткама, Хаџибајрић са својом
Територијалном одбраном и
Мустафа Хајрулаховић Талијан
40

МАРТ / АПРИЛ 2010

- Aкцију у Добровољачкој водили су Фикрет
Муслимовић и Керим Лончаревић, командант
војне полиције, иначе Aлијин човјек од повјерења, а
све је рађено по налогу Ејупа Ганића.
Фикрет Муслимовић је био први човјек војне
безбједности, а помагачи су му били Керим
Лончаревић, извјесни Јашаревић и Исмет
Бајрамовић, помоћник команданта војне полиције.

који је био непосредни командант
Патриотске лиге и Територијалне
одбране за цијели град - казао је
Делимустафић.
Делимустафић је изнио још нека
занимљива сазнања.
- Ја мислим да је постојао писани
документ између UNPROFOR-а
и Предсједништва РБиХ о
дислокацији Команде Друге
војне области уз обезбјеђење
UNPROFOR-а и МУП-а БиХ. Ја га
нисам видио али знам да је Ганић
био изузетно добар пријатељ са
генералом Мекензијем - казао је
Делимустафић.
Још су занимљивије његове
тврдње о најближим
сарадницима-Јусуфу Пушини,
Драгану Викићу и Зорану Чегару.
- Јусуф Пушина био је помоћник
министра за полицију, односно
мој помоћник. Нисам знао каква
је његова улога била у акцији
размјене, нити сам га овластио
да нешто по том питању ради.
Само сам га видио на телевизији
када је акција рађена, односно
навече на дневнику, када је
приказан снимак догађаја у
Добровољачкој улици. Био је у
тренерци и сједио је на Aлијином
транспортеру, у коме се налазио
Aлија, док је са друге стране
био Јован Дивјак - казао је
Делимустафић.
- Драган Викић је био командант
специјалне јединице МУП-а, а
ако је он био укључен у ову акцију
о томе би требао знати Јусуф

Пушина. Зоран Чегар је био
припадник Викићеве јединице казао је Делимустафић.
О спорној депеши МУП-а РБиХ
од 29. априла 1992. године он је
рекао сљедеће:
- На депеши коју сте ми
предочили нема мог потписа и
сигурно је да је ја нисам потписао
и такву депешу видим први пут.
У то вријеме је било разних
подметања од стране тајних
служби, а све у циљу да се завади
војска и народ и да у Босни крене
рат, па је и ова депеша написана
и послата са тим циљем - казао је
Делимустафић.

Како је постао
неподобан

Алија Делимустафић је истражном
судији и тужиоцу у Београду
потврдио још неколико важних
података везаних и за његову
наглу “неподобност” код Алије
Изетбеговића и његов нагли
бијег из Сарајева.Све је
почело када је два дана након
Добровољачке кренуо да обиђе
Алију Изетбеговића.
- Када сам дошао до његове
куће прво су ме претресли,
што није било уобичајено,
рекли су ми да предсједник
није добро и да не може да
ме прими, па сам закључио да
више нисам пожељан и након
краћег времена, отприлике
послије мјесец дана напустио

сам Сарајево и UNPROFORовим авионом одлетио у Загреб,
а потом у Беч гдје ми је било
сједиште фирме - испричао је
Делимустафић.
Послије предочавања исказа
свједока Добровољачке, генерала
Aлександра Васиљевића,
Делимустафић је казао:
- Могуће је врло и врло
вјероватно да сам посије
догађаја у Добровољачкој улици
контактирао са генералом
Aлександром Васиљевићем и да
сам му рекао да су ови полудјели,
мислећи на паравојне јединице
и да је “Ганић себи увртио у главу
да је већ постао предсједник БиХ,
јер Aлије Изетбеговића више
нема”. Знао сам да је Ејуп Ганић
каријериста и да је болестан за
влашћу - казао је Делимустафић.
Пред истражним судијом и
тужиоцем Aлија Делимустафић
казао и ово.
- Ја нисам учествовао у
наоружавању Зелених беретки.
Хасан Ченгић је дао два
хеликоптера МУП-а Јанезу
Јанши за оружје у току 1993.
године. Добровољце у БиХ су
организовали ТВРA и “Сложна
браћа”, чији је предсједник био
из Туниса, извјесни Ел Фатих. У
ову организацију су улаз имали
Хасан Ченгић, Салем Шабић и
Омер Бехмен, а паре је често
доносио и Бакир Aлиспахић,
касније министар полиције РбиХ казао је Делимустафић.

ХОЋУ ДА КАЖЕМ

НАТО ПРЕКО БОШЊАЧКЕ ОПЦИЈЕ И ГЕНЕРАЛШТАБА
БИХ ДЕМОНТИРА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Јавно постављам питање: Ко брани, коме је свеједно а ко оспорава изградњу највећег
НАТО полигона (на Мањачи) и коме (ни)је стало ни до Републике Српске ни до
здравља људи у њој?!
Недавно су Зелене стазе
упозориле јавност о нехуманим
и по живот и здравље
опасним радњама на платоу
Мањача. На желост, јавност и
официјелна власт РС и Бање
Луке су «отћутале» чињенице
и видљиве проблеме, али се
жестоко огласио Генералштаб
ОС БиХ.Супротно логици и
природи проблема, Зелене
стазе располажу подацима да
се Генералштаб једнако озбиљно
позабавио пласирањем неистина
у облику демантија, а Бога ми
и персоналним проблемима
Зелених стаза. Ово друго нас
упозорава на опробани метод да
се дисковалификује саговорник,
а не исправи стање. Уколико је
генералу Милојчића, за ког се
зна да ради против интереса
здравља и уопште Републике
Српске, свеједно за тамо неко
наоружање, питамо: Како му
је свеједно и зашто брани
позицију и радње које угрожавају
здравље садашњих тристо хиљада
становника Бања Луке што ипак
представља 7,5% становника
државе за коју тврди да је брани?
Такође питамо шта мисли о томе
шта ће бити са Бања Луком и
цијелим најнасељенијим базеном
РС (у околини Б.Луке живи преко
50% становништва РС) уколико
Мањача постане највећи полигон
НАТО у Европи, као што је то
планирано?
Перспектива РС је упитна, тиме
и перспектива српског народа
у БиХ. Није ли то паклени план:
ако нисмо могли уништити Србе
ратом, уништиће их најјача сила
на свијету ратним играма на
подручју БиХ.
НАТО очигледно директно
подржава бошњачку војну струју,
која заговара милитаризацију
БиХ. Они настоје да кроз војне
активности покрију цијелу РС,
претворе је и тако окружену
полигонима једноставно
демонтирају Републику Српску
без које је нестанак Срба потпуно
извјестан на овом подручју. На
жалост, с том струјом сарађује

генерал Милојчић и њему слични,
што РС не санкционише јер је
већ изгубила било какав утицај
на ту врсту догађања у БиХ. РС
је ускраћена за информације
о плановима, пројектима и
перспективи било чега што
одрађује милитантни дио војног
врха БиХ, чији је циљ по било
коју цијену и на било који начин
уништити Републику Српску..
С друге стране, Зелене стазе,
удружење за екологију, заштиту
животне средине и органску
производњу хране се нашло на
удару, а када се дубље спустило у
проблем и прикупљање података
да би се добили релевантни
одговори, долазимо до
фрапантних података и доказа да
«Милојчићи» износе лажи.
Тако нико не гледа и не
анализира податак да је у БиХ
за војне полигоне предвиђено
укупно невјероватних 103,46 км2
површине (приближно површини
полигона у З. Европи) и да је од
тога:
-у РС предвиђено 83,19 км2
и скоро правилно, у односу на
становништво и насељеност од
Уне до Требишњице, заузимајуће
све значајне коте и врхове
планина (стратешке центре везе)
-од тога је Мањача, која се
наслања на саму градску
стамбену зону, са површином од
73,85 км2 или 71,38% од укупне
површине предвиђених полигона.
Ако је добро за било који БиХ град
да има војни полигон надомак
градских четврти зашто то не
радимo у Сарајеву, Зеници или
Мостару, гдје ближа околина није
насељена и није водозахватно
подручје за град? Да ли Бања
Лука има мању површину за
невјероватних 74 км2 или је и
она предвиђена за милитантне
попуне? Шта ће се прије утопити:
полигон у град или град у
полигон? Није ли то неко у НАТО-у
већ израчунао да је Бања Лука
тачна димензија града у близини
НАТО базе гдје ће се моћи
проводити бјелосвјетске легије
и легионари, те се намјерно

само граде насеља и мјеста за
провод, без индустрије и осталих
садржаја? Чему се толерише
енорман број дестинација
за провод у односу на број
становника, или је то већ неко
израчунао и то тако треба?
На милион питања нема
одговора, нема опширне
анализе, градске оце баш
брига и више им смета онај ко
потеже «незгодна питања» од
саме судбине града, становника
и здравља нације, јер ако је
Мањача већ угрозила најмање
700.000 становника РС,
угрожена је нација.
А сада о «истинама» генерала
Милојчића.
Он вјероватно није прочитао
извјештај о количинама и начину
допреме МЕС-а на Мањачу,
којег је потписао извјесни г.
Шеховић. Да га подсјетимо, тамо
су тачне количине МЕС-а које су
допремљене на све полигоне у
БиХ и види се да је на Мањачу
достављено и уништано више од
80% укупних количина. Недостају
записници, недостају декларације
материјала и недостаје никакво
логично образложење: зашто се
из удаљених дестинација пролази
с товаром неколико полигона и
све вози на Мањачу?
Такође фрапира податак да је
већина средстава директно
транспортовано из разних
складишта, без записника
комисије (по наредбама,
које у писменом облику не
постоје или су недоступне) на
Мањачу и уништено. Фрапира
податак да нико у националном
Генералштабу није монтирао
ни једну лабораторију на
Мањачи или станицу за мјерење
било чега. Можда би било
интересантно знатi дневну ружу
вјетрова на Мањачи од часа
експлозије до часа смирења
честица? Можда би грађани Бања
Луке а и Зелене стазе вјеровале
у добре намјере Генералштаба,
кад би бар показали било које
мјерење и лабораторијски налаз,
који говори у корист изјава

Цикотића и Манојловића.
Генералштаб, а и Град Бања Лука
зна (упознати су са научним
истраживањима па и од
стране Зелених стаза) да толико
експлозија на Мањачи изазива
структуралне промјене тла и
вода, које изазивају генетске
промјене код живих организама
(биљке, животиње и људи) и
појаву дегенеричности код
следећих генерација и повећање
обољелих од рака. Оба фактора,
такође знају да то захвата шире
подручје у ком је већина насеља,
вода и тала око Мањаче и да
је у свијету познат само један
начин санације уз конверзију од
60 до 100 година: шумски засад
са забраном кориштења вода,
биљака и животиња у исхрани
са тог подручја најмање 60-100
година.
Треба поставити логична
питања: да ли је Бања Лука већ
отписан цивилизацијски центар
и само треба да послужи као
бурдел НАТО снагама, да ли је
ово најподлији начин да се РС
натјера на самодемонтажу, јер је
унапријед димензионирана тако
да послужи за мјесто пресељења
НАТО база из Западне Европе на
Балкан?
Зелене стазе већ испитују узорке
тла, вода, биљака и животиња
са и око Мањаче и са тим ће се
изаћи на видјело. Бојимо се да
незаинтересованост официјелне
РС за ове проблеме указује на
то, да добар дио «информисаних»
зна шта је планирано и шта се
дешава. Томе иде у прилог и то
што наши «бригајући» у Бања
Луци нити граде себи мјесто
у самој Бања Луци нити држе
«тешко стечени новац» у функцији
капитала у Бања Луци. Сви су
овдје на «привременом боравку»
осим народа.
Ми упозоравамо једнако све, јер
надамо се да је народу у Бања
Луци и око Бања Луке стало до
здравља и будућности њихове
дјеце.
Славко Црнић
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ИЗМЕЂУ ПРАВДЕ И ЗЛОЧИНА
ПЕТ ГОДИНА ОД СТРАДАЊА ПОРОДИЦЕ АБАЗОВИЋ У СЕЛУ БЈЕЛОГОЦИ КОД РОГАТИЦЕ

ПРАВДА У ДУБОКОЈ ИЛЕГАЛИ
Није било довољно
убицама што су
тешко ранили
Драгомира Абазовића,
већ су насумице почели
да пуцају према кући
и укућанима. На
мети хитаца нашли
су се деветогодишњи
Драгомиров син
Драгољуб и супруга
Рада, која је издахнула
поред кућног прага. Ни
пет година није било
довољно да се пронађу
кривци и казне због
крвавог пира у малом
селу код Рогатице
У Бјелогорцима, селу удаљеном
три километра од Рогатице, и
овогодишњег петог јануара
окупили су се родбина и
пријатељи око гроба Раде
Абазовић, коју су италијански
„мировњаци“ убили у поменутом
дану 2005. године.Истог дана,
рањени су њен деветогодишњи
син Драгољуб и супруг Драгомир.
Сјећања и сузе су потекли поред
вјечног почивалишта мучки
уморене супруге и мајке.
У том светом јутру, када
се Драгомир са комшијом
и пријатељем Милканом
Цвијетићем, спремао за
обиљежавање највећег
хришћанског празника – Божића,
војска у црним одорама опколила
је његов дом. Учинили су то прије
свитања, у вријеме када су и
пси у селу спавали мртвим сном.
Дошле су убице, ко зна по чијем
налогу, да ухапсе главу породице
– Драгомира, осимњченог
наводно за ратне злочине, за оно,
касније ће се испоставити, што
није урадио.
Освануо је Туциндан, дан када
православни Срби припремају
божићну заоблицу. У том
дану строгог божићног поста,
безбожници и катил-монструми
кидисали су на Абазовиће, часну
и поштену породицу .
- У тренутку када сам са
комшијом припремао прасе
за сутрашњи дан када се
42
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окрећу ражњеви, примијетио
сам око куће војску чудно
обучену, са фантомкама на
главама. Наравно, у то вријеме
свакодневног хапшења Срба
од стране такознаних мировних
трупа, закључио сам да су
дошли по мене, иако нисам био
грешник из рата.Покушао сам да
спасим породицу, јер, знао сам,
да маскирани немају милости,
да им је свеједно ко ће у њиховој
акцији погинути са друге стране.
Кренуо сам низ имање, ливадом
испод куће, према оближњем
шумарку. Одјекнули су пуцњи.
Иако погођен, након пада и
посртања кренуо сам даље и
пао пред бедемом војника што
су се скривали у шуми. Игубио
сам свијест,присјећа се грозних
тренутака из петог јануара 2005.
године Драгомир.
Није било довољно убицама што
су тешко ранили Драгомира, већ
су насумице почели да пуцају
према кући у укућанима. На мети
хитаца нашао се деветогодишњи
Драгољуб – Драгче. Метак му
умало није пресјекао кичму.
Кукавице су у леђа пуцале
Драгомировој супрузи Ради, која
је покушала да заштити сина.
Пала је жена уз кућни праг, а
нападачи нису дозволили да јој
се укаже помоћ .Издахнула је с
вапајом на уснама да јој спасу
маленог Драгољуба, који је, на
срећу, остао у животу.
„Хорде зла“ су се повукле након
крвавог пира у Бјелогорцима.
Драгомир и Драгче су пребачени
у болницу. Пожурила је
„мировњчка фабрика лажи“ да
у етер пошаље срамне вијести о
крвавом догађају у малом селу
код Рогатице. У саопштењу за
јавност, између осталог, наведено
је да је Драгомир пуцао на војску,
да је сам себи испалио хитац
у главу, да су се оружја латили
мали Дарагољуб и његова мајка
Рада. Била је то „тако страшна
паљба“ из дворишта Абазовића
да су „мировњаци“ у „крајњој
нужди“ употријебили силу и
оружје.Срамно, да срамније не
може бити.
Након дуготрајног лијечења
у Фочи и Сарајеву, Драгомир
се вратио кући. И Драгољуб је
извидао ране. Међутим, крваво
јутро јанураско непрестано је
у кошмарним сновима сина и
оца. Никако да се помире да су

Драгомир Абазовић са уницима
на правди Бога нападнути, да су
богохулници кидисали на њихове
животе у светом јутру, пред
велики празник, да су из сложног
породичног гнијезда отели мајку
и супругу – Раду, која је са својим
Драгомиром узгајала и одгојила
три сина и двије кћери.
Драгомиру је метак прошао
кроз главу. И данас се виде
ожиљци,обриси кругова који
говоре у улазној и излазној
путањи зрна. И калибар је
познат. И остали детаљи се знају.
Добро се зна и ратна прошлост
Драгомирова, његов часни
ратни пут, оно што је учинио и за
комшије муслимане у времену
зла и умирања. Но, и поред
тога, и чињенице да је његова
породица нападнута без икаквог
разлога, да су јој нанесени бол
и патња, да је убијена Рада,
ни крива ни дужна, правда је
заспала, налази се у дубокој
илегали.
- Немам снаге да се борим са
неправдом. Покушавам да се
вратим у нормалу, да ублажим
муку која ме снашла, физичку у
душевну патњу. Препустио сам
то сину Горану. Он настоји да
коначно сазнамо ко је и због чега
нас напао и уморио моју супругу,
сина и мене тешко ранио.
Прошле године од Кантоналног
суда Сарајево стигла је
одбјеница на моју тужбу. Према
том папиру, немам ни право
жалбе на то срамно рјешење.
Покушаћемо поново ступити у
везу са адвокатом Славишом
Продановићем из Београда и,
уколико се не договоримо о

наставку сарадње, тражићемо
новог адвоката. Желимо да се
пред лицем правде нађу крвци,
убице моје Раде. Према свему
судећи, бићемо приморани да
тужимо државу БиХ, каш што је
то учинила породица Старовлах,
прича Драгомир.
На другој страни, господари
живота и смрти у земљи Босни,
перу руке од овог срамног чина.
Ниси нашли у себи достојанства
да се извину породици
Абазовић, да порекну лажи које
су избљували након оног што
се десило 5. јануара прије пет
година у Бјелогорцима.
Драгомир живи још увијек
у кошмару, гута свакодневно
лијекове у којима тражи мир у
сновима и на јави. Тешке мисли
„убија“ радећи око стоке на
свом имању и у игри са својим
унуцима – малим Александром
и млађом Адријаном, дочекујући
с посла синове Горана и Нова,
из школе Драгољуба, помажући у
одгоју дјеце својој снахи,муслима
на своје кћери Гордану и
Сњежану, које долазе сваког
петог јанауара да посјете мајчин
гроб и залију га сузама.
Ипак, како нам рече, не губи
наду да ће се утамничена правда
ослободити окова, да ће доћи
вријеме када ће за злодјела
одговарати и они које је „сила“
послала да гази и убија невине
људе у малој земљи. Уколико се
то не деси, догодиће се оно у
што је сигуран – Свевишњи ће
злотворима и силницима, „наћи“
мјеста иза врата пакла.
В. Елез

НЕЗАПАМЋЕНИ ЗЛОЧИН
КАКО СУ МУСЛИМАНСКИ ПОЛИЦАЈЦИ ЛИКВИДИРАЛИ ЧЕТВОРОЧЛАНУ СРПСКУ ПОРОДИЦУ ИЗ КОЊИЦА

“СПЕЦИЈАЛЦИ” ДВАПУТ
СТРИЈЕЉАЛИ ДЈЕЧАКА
Ниједан народ као Срби није тако
олако и несебично поклањао
другима своје најскупље побједе
и слободе извојеване у Првом
и Другом свјетском рату. Прво
су послије велике голготе какву
досад историја није упамтила
и блиставе побједом над
Аустро-Угарском ослободили
не само Србију и Македонију
већ и читаву БиХ, Хрватску и
Словенију, а потом су своју
државу великодушно утопили
у Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца, која је нешто касније
преименоавана у Краљевину
Југославије.
Дајући огроман допринос и
подносећи највеће жртве у
борби против фашизма, од
1941 до 1945. године, Срби су
по завршетку Другог свјетског
рата направили недопустиву
грешку тако што су зарад лажног
братства и јединства опростили
и заборавили масовне покоље и
истребљења српског народа са
многих етнички чистих простора.
Амнестирати злочинце од било
какве одговорности за тешка
злодјела па још их прихватити за
браћу, тако нешто нигдје у свијету
се није догодило. Заборавити
и опростити концентрациони
логор Јасеновац, највећу усташку
фабрику смрти у којој је уморено
преко 700 хиљада Срба, затим
Јадовно и бројне јаме безданке у
Лици и Херцеговини, Пребиловце
код Чапљине, Гаревицу код
Биљаћа или монструозне покоље
у Дракулићу, Мотикама и руднику
Раковцу надомак Бањалуке,
то може само христољубив и
светосавски народ какав су Срби.
Нажалост, други не само да
нису цијенили такву узвишену
људску доброту већ и данас у
заједничким органима, односно
Парламентарној скупштини
дејтонске БиХ, потомци
најокорјелијих усташа кољача,
припадника Ханџар дивизије
и муслиманских аутономаша
који су слали писмо подршке
и меморандум Адолфу Хитлеру
-покушавају да замјеном теза
прогласе Србе за фашисте, а себе
само зарад дневнополитичких
потреба прогласе за лажне
антифашисте.

Стријељање четворочламне породице Ђуре
Голубовића из Коњица неким чудом преживио
његов седмогодишњи син Петар. Кад су монструми
напустили мјесто злочина малишан је покушао
да се спаси али га је зла судбина навела на пункт
муслиманске полиције, гдје су га поново преузели
“специјалци” Миралем Мацић, Јусуф Потур и
Адем Ланџо и одвели на губилиште гдје су га
поново стријељали

БЕРЛИНСКИ ЗИД У
ИШЧАШЕНОМ УМУ

Ријеч је о муслиманима
Бошњацима који ни петнаест
година од потписивања
Дејтонског споразума не могу
да се помире са чињеницом
да БиХ није унитарна већ
сложена држава састављена
од два равноправна ентитета
и три конститутивна народа,
који истовремено припадају
трима потпуно различитим
религијама, па чак и различитим
цивилизацијама.
Зато су имбецилна и крајње
дегутантна увјеравања
водећих страначких лидера
и представника невладиних
организација из Сарајева о томе
како је БиХ држава са дугом
традицијом у којој су сложно
живјели различити народи. Често
се на јавним трибинама па и
у парламенту наглашава како
је срушен Берлински зид, а да
се у БиХ стварају “национални
торови” и баријере међу
народима. Поједини иду чак дотле
да наводе примјер Швајцарске
у којој живе три народа без
икаквих националних конфликата.
Све је то тачно, али само
дилетанти могу повлачити такве
неумјесне паралеле. Зар још
некоме данас, послије толико
времена, треба понављати
како је настао и како је срушен
Берлински зид. Ипак, треба
поновити да је Берлински зид
раздвајао један те исти народ,
којем је традиције, култура
и вјера заједничка, али их је
сплет историјских околности
био раздвојио. Што се тиче

Швајцарске, истина је да тамо
живе три народа - Нијемци,
Францути и Италијани, али они
припадају истој католичкој вјери,
а слична им је и култура.
Босна и Херцеговина, никад
није била држава већ је стално
била под окупацијом и страном
управом. Откад је први пут,
14. децембра 1995. године
послије потписивања Дејтонског
мировног споразума стекла
правни међународни легалитет
и легитимитет, из Сарајава се
стално покрећу сулуди приједлози
и имбецилне идеје с циљем да се
промијени дејтонска структура
и БиХ постане унитарна,
односно исламистичка држава.
Једну од тих сулудих идеја у
Парламентарној скупштини БиХ
лансирао је Бакир Изетбеговић,
син Алије Изетбегтовића,
који је поднио нацрт закона
према којем би се у свим
локалним заједниицама и
јавним установама успоставила
национална структура запослених
по попису становништва из
1991. године. И, оно што
је најбудаластије у овом
Изетбеговићом приједлогу јесто
то да се службеници, учитељи,
наставници, професори,
библиотекари, медицинске
сестре, доктори, полицајци шаљу
из једне у другу општину. Другим
ријечима, полицајци из Цазина
и Високог треба да се премјесте
у Билећу или Лакташе... Није ли
то још један у низу приједлога
ван сваке памати, као што је и
онај којим се настоји Србима
прилијепити етиката геноцидног
народа. То раде управо они који
су, поновимо то још једном, били

најоданији фашистички џелати
и усташки кољачи у Другом
свјетском рату.
Чак и у посљедњем рату у БиХ
муслимани Бошњаци су починили
најбезумније ратне злочине
над Србима и сада сву причу
уз помоћ својих исламистичких
лобиста желе да сведу на
Сребреницу и да се лажно
представе као једине и највеће
жртве грађанског рата, у периоду
1992. - 1995. године.

ШКОРПИОНКА
НАТАША

Овај нешто дужи увод био је
неопходан да би се лакше
увидјеле стварне размјере једног
од најстравичнијих злочина којег
су у јуну 1992. године у Коњицу,
починили припадници такозване
специјалне муслиманске
полиције.
Прије непуних пет година
овдашња јавност била је
шокирана након што су многе
телевизијске куће емитовале
видео снимке на којима је
забиљежено како припадници
паравојне јединице “Шкорпиони”,
у љето 1995. године, у рејону
Трнова стријељају шесторицу
заробљених бораца 28. дивизије
у саставу муслиманске Армије
БиХ из Сребренице. Снимак
је, према признању, уочи
обиљежавања годишњице
страдања у Сребреници, од
припадника “Шкорпиона” купила
Наташа Кандић, предсједница
Фонда за хуманитарно право из
Берограда. Одмах по емитовању
језивих сцена правосуђе Србије
је муњевито реаговало и
ухапсило четворицу “шкорпиона”,
којима је већ у априлу 2007.
изречена казна од укупно 58
година затвора.
Међутим, далеко тежи ратни
злочин са застрашујућим
порукама српском народу
догодио се у Коњицу на
почетку оружаних сукоба у
БиХ када су, Миралем Мацић
(1969), Адем Ланџо (1956) и
Јусуф Потур (1966), заједно
са Шефиком Туцаковићем и
Мирсадом Максумићем, као
припадници специјалне јединице
МАРТ / АПРИЛ 2010
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НЕЗАПАМЋЕНИ ЗЛОЧИН
(Интервентни вод) у саставу
муслиманског МУП БиХ, Станица
јавне безбједности Коњиц 1.
јула 1992. године, у вечерњим
часовима на најбруталнији
начин стријељали четворочлану
породицу Србина Ђуре (Петра)
Голубовића (1951) из Коњица.

ТУЖИЛАЦ
ИБРО БУЛИЋ

Истина, овај гнусни злочин није
забиљежен на видео траци, као
што је био случај у Трнову, али по
ономе што је навео тужилац Ибро
Булић у оптужници на четрнаест
густо куцаних страница текста,
могу се сагледати стравичне
намјере овог најбестијалног
чина о којем јавност у Републици
Српској ни до данас није довољно
упозната.
Иако не треба сумњати у намјеру
тужиоца да одговорни за тежак
злочин над четворо невиних
српских цивила међу којима
и двоје малољетне дјеце, буду
осуђени по закону, тужилац Булић
је на перфидан начин покушао да
ублажи не само посљедице већ
и мотиве овог свирепог убиства,
којег су починили припадници, не
неке паравојне јединице, већ у то
вријеме регуларне муслиманске
војно-полицијске формације.
На почетку оптужнице
тужилац Булић описује како је
првооптужени Миралем Мацић
1. јула позвао припаднике
Интервентног вода да буду гости
у кући његовог оца Реџе у насељу
Главичина.

ВОД ОКОРЈЕЛИХ
ЗЛОЧИНАЦА

Пошто су прихватили ову понуду
одмах потом из службених
просторија њихове јединице у
Коњицу кренули су аутомобилом
“лада 1500”, маскирне боје,
сви с пуном ратном опремом
у маскирним униформама и
наоружани аутоматским пушкама
калибра 7,52, осим Адема Ланџа
који је носио француску јуришну
пушку калибра 5,56.Описујући
даље како су припадници
Интервентног вода у кући Реџе
Мацића попили веће количине
алкохола тужилац Булић посебно
наглашава детаље о томе да
су оптужени у пијаном стању
“пјевали и водили емотиван
разговор о догађајима из
текућег рата”, а посебно “о
страдањима и убијању бошњачкомуслиманског становништва,
од стране противника, па су сви
једногласно прихватили приједлог
44
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Шефика Туцаковића да се треба
светити Србима и да их треба
убијати”. Шефик је, како наводи
тужилац у намјери да оправда
злочиначку акцију такозваних
специјалаца у оптужници невео
да је наводно, био ожалошћен
наводном погибијом блиског
рођака. И оно што је, такође,
значајно нагласити, тужилац је,
како се јасно може закључити
из оптужнице, која је поднијета
тек послије три године од
стравичног злочина, односно 8.
децембра 1995. године, највише
инсистирао на одговорности
Шефика Туцаковића. То из
разлога што је Туцаковић погинуо
у рату па је сву одговорност
најлакше било свалити на
онога кога нема, а не на лица
из муслиманске Армије БиХ
по командној одговорности,
затим предсједника Ратног
предсједништва и начелника
Станице јавне безбједности у
Коњицу.

ВАРТОЛОМЕЈСКА
НОЋ

Истина, тужилац тужилац
Булић наводи у оптужници да
су сви присутни без поговора
прихватили приједлог Туцаковића
да исте ноћи ликвидирају
породицу Ђуре Голубовића у
његовом стану у Коњицу.
“Одлучили су да сви заједно с
припадајућим наоружањем пођу
из куће Реџе Мацића око 22 часа
према стану Ђуре Голубовића у
Улици трећег марта број 14. у
Коњицу. Злочинци су насилно
провалили у стан и приморали
Ђуру, његову супоругу Власту,
рођену Нинковић (1957) и
њихове малољетне синове Петра
(1985) и Павла (1987), које су
дигли из кревета, и све четворо
повели у полицијску станицу”,
стоји у оптужници. Била је то
Вартоломејска ноћ за невину
српску породицу Ђуре Голубовића.
Злочинци су одузели Голубовићу
кључеве од његовог “југа 45”
у који су на задње сједиште
смјестили свечетворо таоца.
Потом се Миралем Мацић
вратио у Ђурин стан одакле је
покрао све вриједне предмете,
међу којима и телевизијски
пријемник који је смјестио
у гепек “ладе”. Потом су се
злочинци са два аутомобила и
заробљеним цивилима умјесто у
полицијску станицу упутили путем
Коњиц - Борци. Након што су без
икаквих посебних формалности
прошли полицијски пункт у
мјесту Поље Бијела наишли су

на спуштену рампу на којој су
били припадници војне полиције.
Међутим, након краћег разговора
који су на пункту обавили с Хаџом
Мацићем (1945), дежурним
полицајацем, злочинци су
наставили пут с таоцима према
селу Спиљани.

се и кренуо у мрклој ноћи да
потражи спас. Нажалост, зла
судбина овог седмогодишњег
дјечака одвела је поново у руке
окорјелих ратних злочинаца.
Одмах послије информације да
се малишан налази на пункту
стигли су Миралем Мацић, Јусуф
Потур и Адем Ланџо да преузму

Коњиц - Стара ћуприја

ЗЛОЧИНАЧКИ ЧИН

- На удаљености од око километар
од полицијског пункта, зауставили
су се и наредили члановима
породице Голубовић да изађу
из аутомобила и да се поредају
на десну ивицу коловоза. Затим
су усмјерили цијеви према
четвопрочланој породици
Голубовић, отворили ватру и
покосили их рафалима. Кад су
се увјерили да тијела убијених
леже непомично на земљи сјели
су у аутопмобиле и вратили
се у насиље Главичину гдје је
Миралем Мацић у кућу свог оца
унио телевизор и друге украдене
ствари из стана породице
Голубовић - навео је тужилац у
оптужници.
Док су се злочинци радовали
послије крвавог пира и
стријељања четворо “четника”
с полицијског пункта моторолом
им се јавио Хаџо Мацић са
информацијом да се код њега
налази дијете Петар Голубовић,
који је њему и Дражену
Марковићу описао шта се
догодило с његовим родитељима
и братом.
Наиме, током стријељања
рафалном паљбом малишан
Петар од свега седам година у
тренутку злочиначке рафалне
паљбе пао је на земљу као
покошен међу своје родитеље
иако га ниједан метак није ни
окрзнуо. Малишан се притајио
да је мртав, а када су монструми
напустили мјесто злочина подигао

малог Петра Голубовића. С
њима и малољетним дјететом
крануо је и Шефик Туцаковић.
У мјесту званом Бегин Вир
зауставили су аутомобил, извели
малишана из аутомобила и
потом сва четворица полицијских
монструма уперили цијеви и
испразнили шаржере у тијело
овог анђелчића. Сваки човјек
здравог разума ужасава се
над самом помисли и просто
не може вјеровати да постоје
тавка људска створења која су у
стању да из аутоматског оружја
пуцају и одузму живот једном
невинашцету какав је био овај
мали анђелчић Петар Голубовић.
Да безумници нису почиили овај
бестијални злочин данас би Петар
имао 25 година и као многи
његови вршњаци био примјер
узорног младића који се активно
бави спортом, предан умјетости
или неком другом послу.

МАЦИЋЕВА ГРУПА
КОЉАЧА

Нека било ко данас упре прстом
и каже да је било који припадник
Војске Републике Српске, па
чак и паравојних јединица
починио овакав гнусан и досад
незабиљежен злочин као онај
који се 1. јула 1992. године
догодио у Коњицу. Нажалост,
било је још мноштво оваквих
и сличних злочина у којима су
страдали невини српски цивили,
али зар се може очекивати да

НЕЗАПАМЋЕНИ ЗЛОЧИН
тужилац са таквим моралним и
стручним особинама какав је
Ибро Булић, подигне и досљедно
заступа оптужницу против
Бошњака, који су починили
многе злочине против Срба.
Булић је, и то треба нагласити,
из кантоналног тужилаштва у
Мостару промовисан за тужиоца
у Тужилаштву БиХ у којем се већ
показао као велики манипулатор.
Иако су Миралем Мацић, Јусуф
Потур и Адем Ланџо већ сутрадан
2. јула 1992. године након
свирепог убиства четворочлане
српске породице, Ђуре и Власте
Голубовић из Коњица, међу
којима и њихова два мала
анђелчића Петра (7) и Павла (5),
признали злочин у полицијској
станици пред командиром
Халилом Туцаковићем (1955),
имена починилаца овог гнусног
злочина су објелодањена тек 5.
фебруара 1994. године.
У међувремену злочинци су
наставили с крвавим пиром и
убијањем српских цивила на
подручју општине Коњиц. Тако

Иначе, за разлику од групе
“Шкорпиона”, који су као и
паравојна формација стријељали
шест заробљених припадника 28.
дивизије у саставу муслиманске
Армије БиХ, специјална јединица
Интервентни вод дјеловала је
у саставу МУП БиХ, при Центру
јавне безбједности Коњиц. Ову
злочиначку јединица, која је
починила најтеже ратне злочине,
предводио је командант Халил
Туцаковић, и без икаквих
проблема или приговора је
дјеловала све до краја рата. У
саставу вода били су полицајци
Миралем Мацић, Адем Ланџо
и Јусуф Потур, док су Дражен
Марковић (1966) и Хаџо Мацић
били полицајци из резервног
састава СЈБ Коњиц.

“ЕМОТИВНИ”
ЗЛОЧИНЦИ

У поменутој оптужници, коју је
поднио тужилац Ибрахим Булић,
видљива су настојања да се
политички оправдају злочини

Коњиц, град у којем су на почетку рата почињени
бројни ратни злочини над српским цивилима
је Миралем Мацић предводио
групу у којој су још били Сенадин
Ћибо, Адем Ланџо, Мирсад
Макусмић и Шефик Туцаковић,
која је већ 10. јула 1992. године
кренула у операцију претресања
српских кућа и станова. Прво
су се упутили у село Живашницу
и упали у кућу Бранка Ђогића,
који је прије рата био стражар
у предузећу “Игман”. Извели су
га из куће, оборили на земљу и
ударали чизмама до бесвијести.
Потом су га одвукли до шуме
гдје су га заклали бајонетом.
Тужилац Ибрахим Булић, иако су у
злочину учествовали сви чланови
Мацићеве групе клање приписује
Мирсаду Максумићу, који се у
вријеме подизања оптужнице
није налазио међу живима.

над српским становништвом на
подручју општине Коњиц. Тако,
Булић, између осталог, у овој
оптужници наводи:
“Вријеме које је претходило
извршењу кривичних дјела било
је вријеме трагичних догађаја
у којима је агресорска страна
протјеривала из својих кућа
и градова и убијала цивилно
бошњачко-муслимснско
становништо, што је код
оптужених стварало осјећање
горчине и жеље за осветом.
У том времену припадници
злочиначке јединице
(Интервентни вод, пр. а.) често
су извршавали задатке претреса
кућа и станова власништво
грађана српске националности,
за које се сумњало да скривају

у миру припремљено оружје,
муницију, средства везе, па
су оптужени неколико сати
истог дана прије извршења
дјела вршили претрес стана
Голубовића. Када су се увјерили
да исти немају скривеног оружја
и средстава веза, ипак су поново
дошли у његов стан на приједлог
Шефика Туцаковића, након што
су пили и пјевали, да се освете,
јер су четници убили његовог
блиског рођака.”
Заиста су несхватљиве ове
скандалозне политичке
квалификације којима тужилац
настоји да ублажи тежину и
размјере најтежег злочина у
којем је стријељањем убијена
потпуно невина четворочлана
српска породица.
Ипак, ни тужилац није могао
да занемари чињеницу и
нагласи у оптужници да је
“четворочлана српска подорица
у вријеме кривичног дјела
припадала категорији цивилног
становништва које је уживало
право на заштиту према
међународном хуманитарном
праву”. Злочин је утолико
тежи кад се зна да су чланови
породице Голубовић изведени
из свог стана и одведени на
губилиште.
Послије пуних пет година од
подизања оптужнице Кантонални
суд у Мостару, којим је
предсједавала Милица Пупић,
донијело је 4. јануара 2000.
године рјешење о обустави
кривичног поступка због
непријављивања почињеног
кривичног дјела против Хаџе
Мацића, Дражена Марковића
и Халила Туцаковића. У
образложењу се наводи да је
Законом о амнестији Федерације
БиХ за наведена кривична
дјела уколико су почињена од 1.
јануара 1991. до 22. децембра
1995. према учиниоцима тих
кривичних дјела предвиђено да
се обуставља кривични поступак.
Тако су умјесто да одговарају
за брутални ратни злочин
Мацић, Марковић и Туцаковић
ослобођени јер “испуњавају
услове за примјену члана 1. и 2.
поменутог закона о амнестији”.
Вијеће Кантоналног суда Мостар,
којим је предсједавао судија
Вјекослав Ловрић на сједници
од 25. јула 2000. године
донијело је пресуду којом се
преостала тројица оптужених
осуђују на казне затвора због
ратног злочина над цивилним
становништвом и то: Миралем
Мацић, на 12, Јусуф Потур на
9 и Адем Ланџо на 12 година

затвора.
Тужилац је 30. августа 2000.
године уложио приговор на
висину изречених казни, а
поготово због чињенице да су
починиоци тешког кривичног
дјела од војне полиције на пункту
преузели малољетног Петра
Голубовића и потом га стријељали.

Неприродан пут: Мехмед
Шатор био бранилац ратних
злочинаца, а сада дијели
правду у Суду БиХ

НАГРАЂЕН ТУЖИЛАЦ
И АДВОКАТ

Дан касније, жалбу на висину
казне и утврђено чињеничко
стање уложила је Алица Зећо,
адвокат оптуженог Јусуфа
Потура, затим Мехмед Шатор,
бранилац Адема Ланџе, који је
као олакшавајућу околност за
свог брањеника написао да су те
ноћи попили седам литара ракије,
а Адем Шуте бранилац Миралема
Мацића такође је тражио да се
пресуда поништи и врати на
поновно суђење, јер је дошло
до погрешне примјене закона.
Разматрајући поменуте жалбе
Врховни суд Федерације БиХ, 8.
фебруара 2001. године одбио
је приговор тужиоца и једино је
смањио казну Јусуфу Потуру с
девет на осам година затвора.
Иначе, адвокат Јусуфа Потура,
ратног злочинца из Коњица,
Мехмед Шатор је 2003. године
промовисан у судију у Суду БиХ.
Када се ове и друге чињенице
имају у виду онда се не
треба нимало чудити што се у
наметнутом и антиуставном
Тужилаштву и Суду БиХ води
бјесомучна кампања против
српског народа с циљем да се
судским процесима, односно
наметнутим параграфима жели
промијенити садашња уставна
структура БиХ и успоставити
унитарна држава какву је
замишљао Алије Изетбеговић и
његови сљедбеници.
Радован ЈОВИЋ
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ВЕТЕРАНИ О РАТУ
СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ ПУКОВНИКА МИКЕ ШКОРИЋА

ЛАКО ЈЕ ПРИЧАТИ-ПОСЛИЈЕ РАТА
Пензионисани
пуковник МИКО
ШКОРИЋ нерадо
прича о рату из
кога је изнио живу
главу и заставу
своје бригаде, па
је данас срећан и
поносан чува као
драгоцијени ратни
трофеј, једино што
је из рата радо
понио ...и у коме је
оставио једну ногу...
Мику Шкорића смо нашли у
једној старој, једва стојећој
дрвеној бараци на почетку МЗ
Лауш, из које води засад врло
ријетку организацију- Удружење
резервних војних старјешина.
МИКО ШКОРИЋ је рођен у
мјесту Вршани код Бијељине,
18.априла 1953 године,гдје је
почео основно школовање, да
би га завршио (судбина је тако
“хтјела”) у Бачкој Паланци.
Онда је, са свега петнаест
година живота, пожелио (и
стигао) да обуче униформу
питомца Средње војне школе
у Школском центру оклопних
и механизованих јединица у
Бањој Луци. Тенкиста да буде.
И испунила му се жеља, као
што му се испунила и жеља да
касније позавршава све што
се могло и требало завршити
од војних школа, како се,
иначе, може стићи до високих
чинова и положаја. Стигао је
све то Мико Шкорић, вриједан
и упоран јуноша и не мислећи
како и колико ће му то добро
доћи у ратној збиљи у какву се
морало крочити, са народом и
младим питомцима, тенкистима
Бање Луке.
Све Микине приче су о људима и
с људима, о претпостављеним и
о потчињеним, о свему што је
њему и њима остало од рата част и поштено ратовање, па и
(нешто) признања послије рата,
а највеће му је признање ако
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Шкорић са ратном заставом
се неко сјети њега и његовог
ратног доприноса у стварању
Републике Српске.
- Прослављени ратни командант,
нико то није и не може
оспорити - Славко Лисица, стигао
је у Школски центар оклоп
них и механизованих јединица
“Петар Драпшин” у Бањој Луци,
са јасним задатком - да од
младића, голобрадих, питомаца
и старјешина Центра формира
ратну јединицу, те да са њом
крене у бој за народ свој.
Судбина је хтјела да Мико
Шкорић буде комадант
батаљона “оклопњака” и поведе
своје другаре из питомачких
клупа у крвави бој, у пробој
фронта званог коридор! Знао је
Мико шта га чека и шта се мора
чинити и - са срећом и вољом
је кренуо у одлучну битку!
Стигао Мико са својим
“оклопњацима” на челу колоне
своје бригаде у рејон Добоја,
на ватрени положај географски
мало познате планине Крњ. А
бригада се звала - Крњинска
бригада. Значајну је улогу у
борбеним дејствима у том рејону
имала бригада Мике Шкорића, а
колико је све то било “ватрено”,
жестоко и краво, остало је да
се прича и препричава, да се
свједочи, па и на овај начин.
Онда, тешко рањавање јер
и командант је јуришао са
својим ђацима из учионице и
кабинета, с пушкама у рукама
и добро подешеним нишанским
справама, јер без дијелова
тијела може остати само
ратник у блиским борбама са

непријатељем. А био је такав
Мико Шкорић. “За мном”, а
не “напријед”! била је његова
команда, иако правила ратовања
и другачије то предвиђају
(!?) Командантово командно
мјесто, ето, било је напријед,
у првој борбеној линији. Та,
Друга оклопна “Микин” бригада
пресудно је утицала да се сломи
и заустави непријатељска јака
офанзива из правца Возуће,
по злу чувене територије,
стратишта многих војника и
старјешина Војске Републике
Српске. Одважни и омиљени
командант Мико Шкорић је
погођен у селу Врела на Озрену,
у општини Петрово и потом се
у крви и зноју командант нашао
гдје се морао наћи, у операционој
сали Војно-медицинске академије
у Београду. И ништа друго него
једне ноге команданту више нема!
“....Крвави сукоби са злогласним
муџахединима од Возуће ка Добоју, резултирали су
одлучним ударом јединица наше
оклопне
бригаде” - прича са заносом
Мико Шкорић, поносан на своје
ратовање са свим уважавањем
ратних права и правила...Један
детаљ му је нарочито важан. То
је онај који се односи на ратну
заставу. Њу је Мико сачувао по
цијену свога живота. Имао је
ратне среће. Сачувао је и заставу
и главу. Многи други српски јунаци
то нису. Остали су на бранику
отаџбине.
“Пуковник ТРИВО ВУЈИЋ је
међу првима погинуо иза

тенка у продору кроз коридор,
пуковник инжињерије МИРОСЛАВ
ТОМОВИЋ (звали смо га
“Бурдуш”) остао је без ноге,
јер он је улазио у минско поље,
а војницима је то забранио!
Примјер - за примјер! И пуковник
Мирослав Томовић, није желио
о свему причати (?!) а није дуго
послије рата ни поживио. Нема
га,, али нека прича остане
о непроглашеним херојима
рата, не само Томовићу, него
и многим другима. Без ноге,
данас Бањалуком, некако корача
и пуковник у пензији Лазо
Бабић. Генерал Рајко Балаћ,
комадант ШЦ ОМЈ “Петар
Драпшин”, пао је у боју, храбро
и за примјер својимпитомцима,
а пали су и многи од њих.
Милан Стевиловић, безбједњак,
погинуо је на бојишту. Мајора
Радослава Лакића су заробили
и - убили! Водио је батаљон војне
полиције Првог корпуса Војске
РС. Погинуо је и командант
једне од озренских бригада,
Лука Радојчић. Пуковник Ратко
Граорац је погинуо такође у
борбама непосредно у сукобима
са непријатељским јаким
снагама...”
Мико Шкорић, као сви истински
борци више прича о другима
него себи. Зато је његова прича и
важна и битна. Она је и помен и
сјећање. И мелем на ране. Ваљда
је и то разлог што му је припао
Орден Немањића, орден који не
добија и не носи свако.
Митар ПЕЈИЋ

УПОЗОРЕЊА
САВО ШТРБАЦ, ДИРЕКТОР “ВЕРИТАСА”

ТУЂМАНОВ
ПЛАН БИ МОГАО
БИТИ ОСТВАРЕН
ИДУЋЕ ГОДИНЕ
Суђење тројици хрватских
генерала Анти Готовини, Ивану
Чермаку и Младену Маркачу
у Хашком трибуналу, које
оптужница терети за удружени
злочиначки подухват, односно
етничко чишћење, масован
прогон и злочине у акцији “Олуја”
над српским становништвом
у Републици Српској Крајини
почетком августа 1995. године,
ушао је у завршну фазу.
Анализирајући досадашњи ток
суђења Саво Штрбац, директор
Документационо-информационог
центра “Веритас” анализира
досадашњи ток суђења иоткрива
шта очекује од тог процеса.
-Пресуда ће, с обзиром
на познату процедуру, бити,
највјероватније, изречена тек
најасен. Ниједан предмет, који је
до сада вођен у Хашком трибуналу
није имао толико квалитетних
материјалних доказа као случај
“Олуја”. Наиме, све убијене, и
војнике и цивиле, ексхумирали су
управо стручњаци МКСЈ. Све што
је уништено у “Олуји” видљиво је
и данас на лицу мјеста, а сви који
су протјерани из Крајине и даље
су углавном у избјеглиштву. Поред
тога, већина дискриминирајућих
закона и даље је на снази, а
сви планови о акцији су у виду
транскрипата пред Хашким
судом. Према томе, имајући у
виду све доказе, које је извело
Тужилаштво, како по броју, тако
и по квалитету, за мене нема
никакве дилеме да ће сва тројица
оптужених хрватских генерала
бити проглашени кривим и да ће
им бити изречене и дугогодишње
затворске казне.
На питање шта би могла
значити ослобађајућа пресуда
хрватским генералима за
неколико стотина избјеглих Срба
из Хрватске Штрбац каже:
-Пресуде хрватским
генералима биће индиректно и

пресуде цјелокупном војном и
политичком врху РХ из ратног
периода с Фрањом Туђманом
на челу за удружени злочиначки
подухват, чији је циљ био
присилно и трајно протјеривање
Срба из Крајине. Почевши од
2000. године хрватски судови
су процесуирали и припаднике
својих оружаних снага за злочине
над Србима. Примјера ради,
процесуирани су злочини у
Госпићу, у “Лори”, у Пакрачкој
Пољани, у Марином Селу, на
Коранском мосту, у Бјеловару,
Осијеку, Паулин Двору, Церни,
Вировитици..., гдје су пресуде већ
и изречене, а још је неколико
случајева у предистражној,
истражној или у фази оптужења.
Биће тога још много. Гаранција
за таква очекивања је
документација, коју је “Веритас”
прикупљао и систематизовао
претходних седамнаест година.
Саво Штрбац, такође, сматра
да поларизација и нови однос
снага на хрватској политичкој
сцени ништа битно не побољшава
статус Срба у Хрватској.
-Сви сегменти хрватског
друштва, част ријетким изузецима,
прилично су јединствени у односу
на српско питање и сви се држе
Туђмановог плана, с почетка
деведесетих година прошлог
вијека, да ће српско питање у
Хрватској бити ријешено када
их не буде било више од три
одсто у укупном становништву
Хрватске. По посљедњем попису
становништва, обављеном 2001.
године било их је 4,5 одсто, а на
идућем, које ће се обавити 2011.
године, с обзиром да Срба више
умире у Хрватској него што их
се врати, тај Туђманов план би
могао бити и остварен. Једино
би га могла омести осуђујућа
пресуда хрватским генералима
за удружени злочиначки подухват,
потпуна ревизија свих кривичних

поступака
и враћање
станарских
права Србима.
С друге стране
мафијашки
обрачуни у
Хрватској у
вези с дрогом
и томе слично,
личе на
мафијашке
обрачуне
у осталим
земљама
Саво Штрбац
региона и
одвијају се по
потпуно другачијим правилима од
“етничког инжењеринга”.

Јосиповић као
света водица

Штрбац не очекује никакве
коријените промјене у хрватском
правосуђу послије доласка Иве
Јосиповића на врх Хрватске?
- Нови хрватски предсједник као
легалиста, по мојој процјени, неће
се уопште мијештати у послове
правосуђа. Поштоваће принцип
независног судства, јер ће и
на тај начин покушати увјерити
ЕУ да је Хрватска спремна за
улазак у ту асоцијацију. Управо
се очекује да ЕУ у априлу донесе
одлуку да се Хрватској одблокира
поглавље о правосуђу и основним
људским правима, које је већ
дуже времена и било блокирано
због разних проблема, од којих је
један и етнички обојена суђења
за ратне злочине. Треба нагласити
да је Хрватска у кривичноправној
области направила законски
оквир за транспаретна суђења
за ратне злочине свима, тако
да проблем није законска
легислатива, већ је проблем у
примјени тих закона, а ту на сцену
ступају кадрови ХДЗ-а, који још
функционишу као острашћени
националисти и србомрсци.

Повратак НДХ
кроз Хрватску
православну цркву

Директор “Веритаса” упозорава
и на опасност која долази са
манипулацијама у вези оснивања
тзв. Хрватске православне цркве
- Оснивање Хрватске
православне заједнице
представља одвајање Срба од
Српске православне цркве,
јер је циљ стварање хрватске
православне цркве. Овај пројекат
оснивања аутокефалне цркве
није нов и коријене вуче још из
периода Анте Павелића и НДХ.
Суштина оснивања хрватске

православне заједнице налази
се у одвајању Срба у Хрватској
од матичне цркве, од СПЦ и онда
тако одвојене Србе планирају
ставити под контролу Хрватске
и с њима манипулисати у
циљу разарања тог српског и
православног бића. Свима је јасно
да овдје није ријеч о вјерницима,
него о величању усташтва и
враћању у вријеме Павелића.
Подручје Задра данас се доводи у
везу с овим пројектом, а зна се да
се управо на ово подручје вратило
најмање Срба.

Зову на повратак, па
хапсе

Саво Штрбац скреће пажњу и на
бројне правосудне манипулације
кад су Срби из Хрватске у питању.
Иако списак неподобних не
постоји очигледно је да се он
прави сваки пут изнова кад
затреба и да се на њему може
наћи сваки Србин, без обзира
да ли има кривицу или нема.
То је безброј пута потвђено
досад, а и недавно је против 66годишњиака Д. Ђ, који је ухапшен
на подручју Плитвичких језера
подигнута таква оптужница због
наводног ратног злочина над
Хрватима,иако он није био
процесуиран прије хапшења, тако
да га и није било ни на каквим
списковима.
- Сада поднесена кривична
пријава упућује на закључак
да ништа прије против њега
није било поднесено. Хрвати
настављају са старом праксом
да намаме људе да се врате, јер
их нема на списковима, а кад
дођу тамо, онда се човјек хапси,
процесира, одређује се притвор и
ко зна какав ће бити исход - рекао
је Штрбац поводом хапшења Д. Ђ.
Према његовим ријечима, Хрвати
пред прољеће ухапсе неколико
људи, и то је онда порука свим
Крајнишницима да се не враћају,
јер ће се увијек неко наћи да каже
“овај је мене криво погледао у
рату”.
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И НЕРОЂЕНИ НА СПИСКУ ЖРТАВА
Послије „планираног хаоса“ сада на
сцени имамо неку врсту „планираних
злоупотреба“ јер на свјетло дана све више
излазе безочне и бескрајне лажи којима
је једина сврха била да се направи лажни
мит и да се на силу преко култа жртава
остваре екстремни исламистички циљеви
који укључују унитарну БиХ, али нигдје
не укључују ни Србе ни Републику Српску,
изузев у Хашком трибуналу или у Суду
БиХ.
Клупко се полако одмотава.
Клупко лажи и безочног
поигравања са невиним жртвама.
Сребреничанима који су, сада је
то више него очигледно, сурово
и без зазора жртвовани ради
сулудих идеја о исламској држави
у срцу Европе. И то, да апсурд буде
већи, уз несносну и немилосрдну
помоћ саме те Европе. Као у
садомазохистичким сеансама. Уз
безброј до сада откривених лажи
на свјетло дана сада излазе нови
докази сулудих и безобразних
манипулација. Неки листови су
пренијели прије неколико дана
како су као сребреничке жртве из
јула 1995. године у меморијалном
центру Поточари сахрањена и 22
муслиманска борца који су раније
погинули на ратишту. Докази су
откривени увидом у дио војне
евиденције тадашње Армије
БиХ. Објављен је и списак имена
лажних жртава:
Адем (Зулфе) Ахметовић,
сахрањен у меморијалном центру
под бројем 46, Ахмет (Арифа)
Ахметовић (55), Мехо (Мехмеда)
Ахметовић (75), Мехо (Мехмеда)
Ахметовић сахрањен под бројем

76 и Мирсад (Мује) Ахметовић
(83) налазе се на списку
сребреничких жртава, иако су
према документацији 28. дивизије
Армије БиХ, у чијем су саставу
ратовали, погинули у ратном
подручју Жепе и Сребренице у
различито вријеме, прије јула
1995. годне.
Предмет манипулације
сребреничким жртвама након
погибије у ратним окршајима
постао је и муслимански војник
Рамиз (Суље) Алић, сахрањен у
Поточарима под редним бројем
200, Бекир (Бећира) Бећиревић
(352), Нурко (Хусе) Хасановић
(1.026), Сабит (Муниба) Хоџић
1.146, Мехмедалија (Шеће)
Ибишевић (1.346), Мехо
(Мустафе) Ибрахимовић (1.380),
Наил (Шабана) Механовић (1.801)
и
Рамиз (Мује) Мекановић
сахрањен под бројем 1.916.
На списку 3.214 сребреничких
жртава, а истовремено у
евиденцији погинулих 28.
дивизије армије БиХ налазе
се муслимански ратници
Наил (Ибре) Мујић сахрањен
у меморијалном центру под

бројем 2304, Мехмедалија (Аље)
Нухановић, (2.271), Мехмед (Мехе)
Омеровић (2.354), Алија (Раме)
Омеровић (2.382), Махо (Суље)
Ризвановић (2.617), Мехмед
(Бекира) Салиховић (2.642),
Насер (Хамеда) Сиручић (2.846),
Несиб (Јакуба) Суљић (3.005) и
Азиз (Незира) Јурић, сахрањен под
бројем 3.187.
Списак лажњака је
очигледно много дужи, јер се за
нову сензацију побринуо сам
директор меморијалног центра у
Поточарима Мерсeд Смајловић
који признаје да на овом мезарју
има „око 50 укупаних који
су страдали прије јула 1995.
године?!“ С друге стране Амор
Машовић, спиритус мовенс
свих манипулација бошњачким
жртвама објашњава то “жељом
породица” да и њихови синови
буду сахрањени у Поточарима. Он
тврди да је то било прије четири
године и да ће ти гробови бити
ексхумирани и премјештени на
посебно мјесто!? Биће, дакле,
манипулација још, а списак
“премјештаних” још шири, али
све је очигледније да унапред
излицитирана бројка од преко
8.000 страдалих неће бити
задовољена упркос присили да
се она званично призна и уважи,
као и многобројним забранама
да се та цифра уопште доводи у
питање. Све је, дакле, могуће, па
је тако готово „нормално“ да се
на лажним списковима мртвих
нађу и те како живи људи као
што је Адмира Сејдић, рођена
01. јануара 1972. у Скеланима
код Сребренице, која је наводно
нестала 12. јула 1995. године на
путу од Сребренице ка Тузли. Она
живи данас у Ариљу у Србији као
Славица Стефановић. Али списак
„чуда“ ту се не завршава.
“Сребреничка жртва” Есад
Даутовић, који је наводно

нестао 14. јула 1995. године
у Сребреници - никада није
ни рођен! У општинском суду
Калесија Есад Даутовић је 11. јула
2001. године уписан у матичну
књигу умрлих, иако је Одјељење
за општу управу одбацило захтјев
његовог оца Алије за накнадни
упис у књигу рођених 01. маја
1970. године, због основане
сумње да то лице никада није
рођено.
Шефик Мујић из
Бастаховина код Сребренице
у Основном суду Високо 1998.
године проглашен је умрлим
са даном смрти 11. јула 1995.
године, а у Општинском суду
Сарајево 2004. године као дан
смрти наведен је 22. децембар
1996. године. Има тих „чудеса“
још. Џевад Хасанковић из
Пећишта код Сребренице, од
оца Хасана и мајке Хаве, према
ријешењима из Сребренице
и Сарајева, два пута је рођен
и два пута преминуо. Као
датуми рођења наведени су 19.
септембар 1962. и 13. март 1968.
године, а као датуми смрти 12.
јули 1995. и 24. мај 2000. године.
Према рјешењима из Сребренице
и Сарајева, Саиб Ибрахимовић
из сребреничког села Прохићи,
преминуо је два пута, 12 јула
1995. године и 22. децембра
1996. године. Шта ли ће тек да
се појави кад буде извшен попис
становништва, јер ни то се више
још дуго не може одлагати.. Горка
су то сазнања, а најгоре од свих је
сазнање да ће сатанизовани Срби
због Сребренице, али и неких
других вјештих манипулација
и подметања још дуго носити
анатему џелата и штафету
злочинаца све док глобалисти не
измисле и не ускрсну неки нови
фашизам за личну сатисфакцију и
употребу.
Р. Пејић

ОДБОР ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ РС

РЕЗОЛУЦИЈА О СРЕБРЕНИЦИ ЈЕ ШТЕТНА
Одбор за борачко-инвалидску
заштиту Народне скупштине
РС подржава ставове борачких
и невладиних организација
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РС о штетности изгласавања
резолуције о геноциду у
Сребреници у парламенту Србије.
- Одбор сматра да је усвајање

посебне резолуције о геноциду
у Сребреници у јулу 1995.
године штетно по српски народ,
а посебно за РС, све док се не

доврши истрага и утврди коначна
истина о овом злочину - рекао
је предсједник одбора Ђуро
Станојевић

ЗЛОУПОТРЕБА ЗЛОЧИНА
НАЛИЧЈЕ СРЕБРЕНИЦЕ

ПОТОЧАРИ
КРИЈУ ТАЈНУ
У Меморијалном центру Поточари
сахрањено је најмање 350 Бошњака који
нису сребреничке жртве из јула 1995.
године, изјавио је Горан Крчмар, шеф
Тима Владе РС за тражење несталих
лица.
-Ту су сахрањена и лица
која су страдала 1992. године
у Зворнику и Братунцу,
према информацијама
које добијамо од цивилног
сектора и појединаца, чак и
из бошњачких извора- рекао
је Крчмар .Он сматра да ће
морати вршити ексхумација тих
тијела да би се тачно утврдило о
коме и о чему се ради.
-Запрепашчујуће је да у
задње двије године нема
идентификације српских тијела

у БиХ, а само прошле године
идентификовано је 1200
бошњачких тијела, што је
неприхватљиво за породице и
институције у РС-, упозорио је
Крчмар.
Велики број сахрањених
Бошњака у Меморијалном
центру у Поточарима како
тврде и износе податке борачке
организације Регије Бирач је
накнадно ископан из околних
села и премјештен у Поточаре.
-Из околних сребреничкох

села вађена су тијела погинулих
1992.године приликом
напада на српска села и они
су ексхумирани послати на
ДНК анализу и сахрањени у
Поточарима.Има чак умрлих
природном смрћу-каже Милош
Миловановић секретар Борачке
организације Сребренице.
Српски народ у РС, а поготову
из Регије Бирча су огорчени
на Комисију Владе Републике
Српске која је паушално
направила списак и прихватила

да је преко 8.000 бошњака
страдало у јулским догађајима
1995.године.
-Захтјевамо да се оформи
нова комисија и да утврди
чињенично стање а не да
прави паушалну оцјену и
преувеличава број бошњачких
жртава, па сада они морају да
довозе у Меморијални центар
и оне који нису страдали
у јулу 1995. године-каже
Миловановић.
П.Васовић

МИЛИВОЈЕ ИВАНИШЕВИЋ
О ДЕКЛАРАЦИЈИ О СРЕБРЕНИЦИ

ОПТЕРЕЋЕЊЕ
БУДУЋИМ
ГЕНЕРАЦИЈАМА
Директор Центра за
истраживање злочина над
српским народом у 20.вијеку
из Београда Миливоје
Иванишевић изјавио је да ће
Србија, усвајањем декларације
о Сребреници, оптеретити
будуће генерације Срба са обје
стране Дрине.
-Скупштинска већина у
Србији је донијела ту срамотну
декларацију највјероватније
због укидања виза, не мислећи
на проблеме које би могла

да створи Републици Српској
и српском народу уопште,
сматра Иванишевић.
Он напомиње да се
годинама прикрива истина
о страдању Срба као и све
чињенице које у иду у прилог
српском народу.
-Тако ће и остати све док
постоји политички интерес
западних земаља да се
додворава исламском свијету,
констатовао је Иванишевић.
П.Васовић
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ОХРАБРЕЊА

И У СРПСКОЈ УСКОРО
ДНК ЛАБОРАТОРИЈА
Тим Владе Републике Српске
за координацију активности
истраживања ратних злочина и
тражења несталих укључиће се
у процес обезбјеђивања услова за
формирање ДНК лабораторије у
Бањалуци, казао је Сташа Кошарац,
руководилац Тима.
Крчмар, Кошарац и Каран
Агилни шеф Тима за
координацију активности
истраживања ратних злочина
и тражење несталих лица прије
неколико дана охрабрио је онај
дио борачке популације који још
увијек трага за костима својих
несталих чланова, али и бројне
грађане Српске који знају колико
је битно убрзати процес научног
истраживања у овој области.
- Сматрамо да за оснивање
ДНК лабораторије постоји велика
потреба и урадићемо анализу
свих нормативних аката, којима
је уређена ова област - истакао
је Кошарац, након састанка
чланова Тима са Жељком
Караном, директором Завода за
судску медицну РС.
Тим сасвим озбиљно и крајње
одговорно жели да се посвети
питању процеса проналаска
несталих, како би ово питање
коначно било ријешено у
интересу породица, јер су
породице несталих незадовљне
досадашњим темпом проналаска
и идентификације несталих у БиХ.
Такође, нисмо задовољни

чињеницом да у костурницама
у Невесињу, Бањој Луци и
Сарајеву још постоји 636
неидентификованих тијела а да
се још потражује 1.776 несталих
лица за које постоје подаци у
Оперативном тиму РС. Ово је
један од проблема, којим се
РС жели бавити - нагласио је
Кошарац.
Жељко Каран, директор
Завода за судску медицину
РС, казао је да се у Заводу
могу обављати антрополошка
процесуирања скелета, али да
је тренутно проблематична ДНК
анализа.
- Недостаје нам ДНК
лаобраторија, а то би требало
да буде општа форензичка
ДНК лабораторија, гдје ће се
моћи процесуирати случајеви
утврђивања идентитета несталих
лица, убистава, силовања,
очинства, разбојништва... Једини
је проблем у обезбјеђивању
новца, али према сазнањима
која имам, тражи се рјешење
тог проблема. Имамо простор,
инсталацију, људске ресурсе и

Потребне само паре, све остало спремно-доктор Жељко Каран
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Сахрањено 350 лажних жртава
У Меморијалном центру Поточари сахрањено је најмање
350 Бошњака, који нису сребреничке жртве из јула 1995.
године, изјавио је Горан Крчмар.
- Ту су сахрањена и лица, која су страдала 1992. године у
Зворнику и Братунцу, према информацијама које добијамо од
цивилног сектора и појединаца, чак и из бошњачких извора рекао је Крчмар.
Он сматра да ће се морати вршити ексхумација тих тијела
да би се тачно утврдило о коме се ради и о чему.
- Запрепашћујуће је да у задње двије године нема
идентификације српских тијела у БиХ, а само прошле
године идентификовано је 1.200 бошњачких тијела, што је
неприхватљиво за породице и институције у РС - упозорио је
Крчмар.
лабораторијски намјештај и не
требамо људе слати на додатну
обуку - објаснио је Каран.
Он је казао да би опремање
максимално коштало пола
милиона марака и да постоји
четворо стручњака за рад у ДНК
лабораторији.
- Ако од надлежних власти
добијем гаранције да ће
до 1. априла средства бити
обезбијеђена и ако би се
тада могло ући у процес јавне
набавке, онда би се најраније у
септембру, а најкасније крајем
године могла очекивати опрема казао је Каран. Према његовим
ријечима, Закон о ДНК регистру,
односно база бодатака на
нивоу БиХ не спречава РС да у
складу с републичким Законом
о кривичном поступку РС има

властиту регулативу.
- У складу с важећим
законима код нас, направићемо
властиту регулацију тог проблема
и на томе се увелико ради, а
надлежна министарства су с тим
упозната - казао је Каран.
Горан Крчмар, руководилац
Оперативног тима за тражење
несталих РС, казао је да Институт
БиХ не жели да сарађује с
Оперативним тимом, који иза
себе има 3.500 ријешених
случајева. Разлози су врло
сумњиве природе.
- Један од разлога могао би
да буде и политика, а српска
тијела одвозе се у ФБиХ, гдје
и завршавају налази. То је
класични начин прикривања
ратног злочина - казао је Крчмар.

ОХРАБРЕЊА
ТИМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РАДИКАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ
Сташа Кошарац,
нови координатор
Тима најавио
је радикалне
промјене у
досадашњем
раду овог
Владиног тијела
наглашавајући
нови, опсежнији
и темељитији
приступ
истраживању
злочина над
Србима у Сарајеву
и Подрињу, као и
конзистентнији
приступ тражењу
несталих. Нови
приступ и у
обиљежавању
мјеста и
годишњица
страдања Срба
у протеклом
одбрамбеноотаџбинском
рату
Тим Владе Републике Српске
за координацију активности
истраживања ратних злочина
и тражења несталих лица
највио је на својој посљедњој
сједници неке битне промјене у
свом раду које се првенствено
тичу приступа досадашњим
задацима. Тим поводом Тим је
дефинисао четири пројекта који
ће као иницијатива бити упућени
институцијама Српске на оцјену
и уједно бити приоритетни
задатак овог тима.
Руководилац Тима, Сташа
Кошарац, изјавио је да је

Сташа Кошарац
ријеч о пројекту истраживања
ратних злочина почињених
над српским цивилним
становништвом на подручју
Сребреница - Скелани од
1992. до 1995. године, затим
страдању Срба на подручју
Сарајева у протеклом рату,
губицима становништва
српске националности током
одбрамбено-отаџбинског рата, те
мапи појединачних и масовних
гробница српског народа на
територији БиХ од 1992. до
1996. године.
- Када је ријеч о Сарајеву,
инсистираћемо на потпуној
примјени одлуке Уставног суда
БиХ којом је федерална влада
добила обавезу да формира
комисију за преиспитивање
страдања Срба у том граду нагласио је Кошарац и додао да
ће Тим истрајати да на основу
примјене ове одлуке то питање
буде ријешено у институцијама
ФБиХ, као што је урадила и РС
када је то од ње тражено.
Кошарац је у овој години
најавио и посјету Хагу ради
наставка сарадње са официром
за везу у Хашком трибуналу,
који је директно одговоран
кабинету члана Предсједништва

БиХ из РС, као и због посјете
оптуженима у овом Трибуналу
који долазе из Српске.
Окосницу рада Тима
чиниће као и досад Тим за
истраживање и документовање
ратних злочина МУП-а РС, те
Центар за истраживање и
документовање ратних злочина
Владе РС, али се много боља и
ефикаснија сарадња очекује од
Института за тражење несталих
лица, као и сарадња са неким
невладиним организацијама
које баве овим проблемима.
Очигледно је да се у новом тиму
ради на стварању јединственије
атмосфере и конзистентнијег
приступа, а први пут су јасно и
прецизно дефинисани задаци
којима се још мора додати рок
извршавања да би се убудуће
могли очекивати адекватни
резултати, али и сносити
одговорност.
Тим је, такође, усвојио
закључак да упути сугестију
институцијама РС да покрену
кривичну пријаву против
некадашњег директора
Канцеларије за тражење
несталих Федерације БиХ,
Амора Машовића, у случају
Авде Палића. Тим поводом
Сташа Кошарац је подсјетио да
је РС претрпјела низ притисака
међународних институција и
јавности, формирала двије
комисије мултиетничког састава,
те из буџета издвојила 65.000
КМ за одштету породици Палић.
Да би се на крају испоставило
да су и Машовић и поменута
канцеларија знали гдје се налази
тијело и да је ДНК анализом већ
утврђен идентитет.
Р.Пејић

Обиљежавање годишњица
страдања на лицу мјеста
Један од закључака јесте и то да ћемо инсистирати
да се обиљежавање страдања српског народа у БиХ
обиљежава на мјесту злочина. То значи да ћемо
тражити да се 3. маја обиљежи страдање војника ЈНА у
сарајевској Добровољачкој улици, а страдање војника у
“Тузланској колони” 15. маја обиљежи, не у Бијељини,
већ у Тузли - рекао је Кошарац, јер је недопустиво да се
15 година након рата обиљежавају мјеста злочина над
Србима на неким другим мјестима.

ПРЕДСТАВНИЦИ БОРС-А
ПОСЈЕТИЛИ ЗАТОВОР
“КУЛА“ У И.САРАЈЕВУ

ПОМОЋ СРПСКИМ
ЗАТВОРЕНИЦИМА
Борачка организација
РС помоћи ће српским
затвореницима и
осумњиченима за
ратне злочине који су
смјештени у затвору
“Кула“ у Источном
Сарајеву да остваре
права, а њихов највећи
проблем су здравствена
заштита, медијска
блокада и представке
пред Судом за људска
права у Стразбуру.
Ово је рекао предсједник
БОРС-а Пантелија Ћургуз, који
је заједно са предсједником
Предсједништва Михајлом
Парађином разговарао
у Источном Сарајеву са
делегацијом од 16 затвореника,
који су навели да сами плаћају
здравствену заштиту, а могу да
је остваре искључиво у болници
Кошево у федералном Сарајеву.
- Затражићемо од министарства
здравља и социјалне заштите РС
да се људима који издржавају
казну или су још у истражном
дјелу омогући лијечење у
болници Касиндо у Источном
Сарајеву и инсистираћемо да
оно буде бесплатно - истакао је
Ћургуз.
Он је појаснио да се представка
затвореника пред Судом за
људска права у Стразбуру односи
на елиминисање могућности
примјене новог закона у
кривичном поступку према којем
би се легализовале све пресуде
и поступци само када су Срби у
питању.
- Инсистирамо да се према свим
осумњиченим за ратне злочине
примјени закон из времена
када је дјело настало. Нема ни
једног припадника АБиХ коме
је изречена казна по новом
кривичном закону БиХ. Оне су
изречене само припадницима
ВРС и људима из политичког
живота РС - каже Ћургуз.
Р.П.
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(ПОД)СЈЕЋАЊА
Јуриш за отаџбину - Са Солунског фронта

ДОБОЈСКИ ЛОГОР СМРТИ ЗА СРБЕ

АУСТРИЈСКИ
ГЕНОЦИД
И ЕТНИЧКО
ЧИШЋЕЊЕ

Црква и спомен костурница интернираних Срба у Добоју

Тимочка дивизија - Солунски фронт
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Послије објаве рата Србији
1914. године Аустро-угарска
војска је у пограничним
крајевима Босне, Источне
Херцеговине и Црне Горе
заробљавала жене, дјецу и
старце и довозила их у добојски
логор. Први транспорт од
800 српских цивила је
стигао у Добој 7.децембра
1915. године. Затим су
стизали наизмјенично све
до 4.фебруара 1917. године.
Логораши су смјештани у
9 дрвених барака гдје су
боравили војнички коњи. Кроз
добојски логор је током тог
времена прошло 45.97о особа.
У логору је на најсвирепији
начин уморено између 10 и 12
хиљада Срба.
- Овдје леже кости српских
страдалника, које су силом
дотјерале Аустро-угарске
власти. Уморени су у шталама
за њихове коње, на десној
обали ријеке Босне, недалеко
од жељезничке станице.
Умирали су од глади, заразних
болести, тортура, масовно и
свакодневно, без свијиће и
неожаљени од родбине и
пријатеља...-каже протојереј
добојски Ратко Врачевић
Спомен костурница у
Добоју је изграђена 1938.
године, а 1941. године су
је бомбардовале усташе.
Обновљена је послије Другог
свјетског рата, заједно са
црквом, у којој је дуго
службовао протојереј
Љубомир Дучић, из лозе
пјесника Јована Дучића. Ради
трајнијег сјећања на тешке
дане у добојском логору,
преносимо цитат из књиге
“Логор смрти” добојског

новинара и публицисте Душана
Паравца:
- Мисао о слободи, коју су
гуслари у овим кршевитим
крајевима вијековима будили,
увијек је била близу стварности.
Чак је и најстаријим
Добојлијама непознато да је
њихов град у једном тешком
времену био велика некропола
невиних жртава, због фамозног
аустро-угарског начела завади, па владај...
Читаоце “Српског Борца”
подсјећамо да су медији
Републике Србије објавили
недавно извјештаје о
обиљежавању страдања
невиних Срба из истих
крајева у логору у Араду у
Румунији. Ту је 1930. године
подигнут споменик за 3.000
умрлих интернираца у Доњем
гробљу-Зидине. Број жртава у
Војничком гробљу је непознат,
ту нема гробова, ни обиљежја,
јер је терен претворен у војни
полигом.
Такђе је обављено
обиљежавање и у селу
Скочивир на Кајмакчалану, гдје
су гробове уредили потомци
Солунских добровољаца из
Србије.
- Аустро-угарска је овдје
исвршила геноцид и етничко
чишћење Срба из Источне
Херцеговине и Горњег
Подриња. Због тога морамо
будно чувати Републику
Српску, јер је ово доказ,
како су Срби живјели под
туђинском тиранијом- каже
Триво Лазендић члан Удружења
Солунских добровољаца коме
је у Првом свјетском рату
убијен отац.
Живко Ђедовац

СТАВОВИ И МИШЉЕЊА
СЛАВКО ЈОВИЧИЋ, ПОСЛАНИК СНСД У ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БИХ

САРАЈЕВСКИ ТУНЕЛ - СИМБОЛ
МУЧЕЊА И ЛИКВИДАЦИЈЕ СРБА
- Посланик СНСД-а у
Представничком дому
Парламентарне скупштине БиХ
Славко Јовичић тврди да тунел
испод сарајевске аеродромске писте,
изграђен ратне 1993. године, није
био тунел спаса, како га назива
и представља бошњачка елита,
него тунел мучења и ликвидације
Срба, који су хапшени по Сарајеву.
Истовремено то је био и пут
највећег криминала, шверца и увоза
оружја.

Знам зашто је служио тај тунел - С. Јовичић

-С пласирањем лажне приче о
овом тунелу, која се смишљено
сервира странцима који долазе
у БиХ, мора се престати, јер то
је увреда за српски народ- каже
Јовичић, који мјесецима чека
да му релевантне институције у
БиХ одговоре на питање у чијој
организацији стране делегације
и разна невладина удружења
из иностранства посјећују тај
такозвани тунел спаса.
Као бивши заточеник
озлоглашеног логора за Србе,
“Силос” у Тарчину, Јовичић
наводи да је са, како каже,
својим сапатницима копао
траншеје према тунелу и то на
првим борбеним линијама,

на које су, управо кроз тунел,
довођени Срби из Сарајева и
постављани као живи штит.
Према његовим сазнањима, на
изградњи тунела и прилазних
траншеја убијено је најмање 50
српских цивила из Храснице и
пет Срба логораша из “Силоса”.
-Могу они неког шеика
приватно да водају гдје хоће,
али ако је ријеч о делегацији
која званично борави у БиХ и
ако је протоколом предвиђена
и посјета тунелу, у том случају
не могу јој само Бошњаци
бити домаћини и причати своју
причу, која при том није тачна”,
истакао је Јовичић.
Он сматра да се то ради

свјесно и намјерно, како би
странци стекли утисак да је
било немогуће у Сарајеву
остати жив и како је само
Сарајево било у блокади, док,
како каже, искрени домаћини
не кажу да су у блокади биле
и општине Хаџићи, Вогошћа,
Илиџа, Илијаш и Трново,
које су биле под контролом
српске војске и доживјеле су
највећа људска и материјална
страдања.
Јовичић је додао да само
зарад истине жели да и он буде
домаћин делегацијама које
посјећују тунел и да ће и даље
инститирати на одговору на
посланичко питање у вези са
посјетама тунелу.
Предсједник Савеза
логораша Регије Бирач Спасоје
Ковачевић такође увјерава да
је тунел који Бошњаци називају
тунел спаса, за Србе био тунел
смрти.
-Ми логораши смо копали
тај тунел, гдје је убијено 30
логораша, а њихове кости и
данас се траже. Треба рећи
да смо и ми преживјели, који
смо копали тунел, доживјели

право мучење. С обзиром да су
експерти медицине доказали
да је у овом тунелу било
више од 149 врста мучења,
онда је свима јасно шта се
припадницима српског народа
тамо дешавало”, објаснио је
Ковачевић.
У такозвани “тунел спаса”
улази се са бутмирске стране
кроз кућу Бајре Колара, коју
је он претворио у музеј и себе
прогласио кустосом и узима
новац, јер наплаћује улаз.
Посјетиоцима приказује 18минутни филм о изградњи и
улози тунела, а дио његове
музејске поставке јесте и
столица на којој је, сваки пут
кад је кроз тунел излазио из
Сарајева, сједио тадашњи
муслимански лидер Алија
Изетбеговић.
Бошњачки званичници
су својевремено тражили
да се овај тунел прогласи
националним спомеником
и да се његово одржавање
финансира из буџета БиХ.
Перица Васовић
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ВАСО
ЧУБРИЛОВИЋ
Почасни доктор наука
Универзитета у Бањој Луци,
посљедње високо признање барду
југословенских историјских наука годину дана пред саму смрт великог
научника - ВАСО ЧУБРИЛОВИЋ да се не заборави!
У низу досадашњих прилога о
неоправдано заборављеним,
а изузетно заслужним
Србима, па и оним из нажег,
ужег или ширег завичаја ево имена човјека који се
својим научним достигнућима
истакао и винуо и у европски
и свјетски запажене висине.
Његов допринос историјским
наукама скоро је немјерљив,
а признања су свјетска.
Посебно мјесто међу њима
припада управо Баљалуци.
Истовремено, то је и посљедње
велико признање нашем
горостасу - диплома почасног
доктора наука Универзитета
у Бањој Луци, 1989. године,
само годину дана пред смрт
великана ВАСЕ ЧУБРИЛОВИЋА.
Макар и фрагментарно,
зависно од услова
новинарског простора, хоћемо
и морамо бар и оволико
скренути пажњу на име и
лик Васе Чубриловића, што
нам је остало од угледног
доктора историјских наука,
Здравка Антонића, у врло
опсежном публицистичком дјелу
о Васи Чубриловићу, што га је
објавио др. Здравко Антонић
у Београду, 1992.године,
у издању Балканолошког
института САНУ Београд, па га
промовисао и у Бањој Луци,
јуна 1999. године.
ВАСО ЧУБРИЛОВИЋ је рођен
14. јануара 1897. године у
Босанској Градишци, а умро
је 11. јуна 1990. године у
54
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Београду, у 94. години врло
богатог али и бурнога живота,
научног и политичког. Отац
Васин Јово, рођен је још
ближе Бањој Луци, у Крупи
на Врбасу, одакле је доспио
у Градишку. Бијаше угледни
трговац, али и ратник у српском
устанку Крајине, од 1875. до
1878.године. Имаде отац Јово
са Савком, ништа мање него
- седморо дјеце - Стаку, Вељка,
Лепу, Виду, Милорада, Бранка и
Васу, а упокојио се отац Јово
1898.године, а мајка Савка
1908.године, те је малољетни
Васо са осталом сирочади
остао на бригу ујаку Васи
Видовићу, виђеном и чувеном
вођи устаника у босанском
устанку ...
Васо је завршо основну школу
у родном мјесту, 1908.
године и исте године доспио
брату Вељку, учитељу у Тузли,
гдје је била и сестра му Вида
и брат Бранко. Васо је био
врло кочоперан и радознао,
немирног духа и убрзо је
спознао много шта од старијег
брата Вељке. Прихватао се
обавеза смјело и одважно,
вјерујући у исправан пут и
активности брата Вељка и
као такав Васо је у шестом
разреду гимназије постао члан
национално-револуционарне
организације “Млада Босна”,
па му је као таквом било
и част и понос да иде
братовим стопама, односно
стопама високосвјесних

младобосанаца. Такав Васо
је одлучио да и сам постане
актер историјских збивања
- атентата на аустроугарског
престолонасљедника Франца
Фердинанда и био и он ухваћен
и суђен, осуђен на 16 година
робије, смрти га је спасило то
што је био малољетан. Брат
Васин, Вељко Чубриловић,
био је осуђен на смрт
вјешањем, како је и скончао
млади револуционарни живот
најстарији Чубриловић. Васо је
један од петорице, од тринаест
осуђених младобосанаца,
који су дочекали слободу
у Сарајеву. А помрли су у
казаматима: Марко Перин,
Недељко Чабриновић, Трифко
Грабеж, Митар Керовић, Јаков
Миловић, Лазар Ђукић, Неђо
Керовић... Преживјели су и
крај рата дочекали Бранко
Загорац, Цвијан Стјепановић,
Иво Крањчевић, Цвјетко
Поповић и Васо Чубриловић.
Васо је са преживјелим
друговима изашао из тамнице
новембра 1918.године, када
је већ пала Аустрија и одмах
се ставио на располагање
новоуспостављеној власти у
Сарајеву, гдје је завршио
гимназију и потом, 1919.
године постао студент историје
на Филозофском факултету
у Загребу, а наставио у
Београду, гдје је дипломирао
29. јуна 1922. године, те
почео службовање у својству
професора историје гимназије

у Сремској Митровици,
те у Сарајеву и Београду.
Докторирао је историјске науке
1929. године, бранећи тему
“Босански устанак 18751878. године, након чега га је
Владимир Ћоровић примио
за асистента на Семинару
за општу историју новог
вијека. Звање и положај
доцента стиче 1934. године
на предмету “Општа историја
новога вијека” и пет година
касније ванредни је профеосор
историје. У својим каснијим
“исповиједањима” писао је
Васо да је од раног дјетињства
испољавао изразиту склоност
према историјским наукама, на
што га је подстицала немирна
и бурна историјска прошлост и
судбина српског народа, Босне
и Крајине.
Активан члан Земљорадничке
задруге Васо је постао 1921.
године и остао све до 1939.
године, а ратна судбина
“Априлоског” рата 1941.
године задесила га је на
пословима члана Савјета
земаљске одбране Врховне
команде Војске Краљевине
Југославије. Већ трећег јуна
исте године је ухапшен у
Рисињу у Црној Гори, те је до
краја 1941. године проводио
тешке дане тамничарења у
затвору Гестапоа у Београду. Из
њемачког затвора премјештен
је у у злогласни логор Бањица,
све до 23. децембра 1942.
године ... Након ослобођења
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Београда, 20 октобра 1944.
године, поново је добио право
мјесто, професора историје
на катедри за националну
историју Филозофског факултета
у Београду.
Од 1957. Васо је хонорарни
професор Филозофског
факултета у Новом Саду,
а онда је вршио дужност
управника Одјељења за
историју Фолозофског факултета
у Београду, од јануара 1960.
године до јула 1966. године.
Био је министар у Влади ФНРЈ
шест година, од 1945. године
до 1951. године.
Пензионисан је првог
септембра 1967. године, те се
потом посветио пословима у
Историјском одјељењу САНУ
гдје је био дописни члан од

Академије НУ (дописни) БиХ
23. децембра 1961. године,
редовни члан Црногорске
АНУ 28. марта 1976. године.
Академија наука и умјетнсоти
СССР-а изабрала га је за
почасног члана 1976. године.
Једно од последњих високих
признања Васи Чубриловићу је
и најдраже, диплома почасног
доктора наука Универзитета
у Бањој Луци, додјељена
годину дана пред његову
смрт, 30. јуна 1989. године.
Иако већ у дубокој старости,
Васо је смогао снаге да
дође у Бања Луку да прими
драгоцјено признање за све
што је урадио у историјиграфији
српског народа и у усвему
што је историјско, судбинско у
српскоме роду, посебно народа

Босанске Крајине...”Тако,
између осталог, рече почасни
доктор наука Бање Луке и
Босанске Крајине, у Бањој
Луци, 30. јуна 1989. године.
У публикацији “Споменица”,
1967 - године, Филозофски
факултет у Београду посветио
је пажњу Васи Чубриловићу
и његовом научном дјелу,
поводом његовог одласка у
пензију са катедре за историју,
те се наводи да се Васо
Чубриловић развијао прије
свега као историчар мислилац,
а не само историчар хроничар.
У предговору за књигу Васе
Чубриловића “Историја
политичке мисли у Србији,
20 вијека”, Народна књига,
Београд, 1982. године, угледни
Радован Самарџић, између

процјене и оцјене свеукупне
историјске науке... “
Развијао се под снажним
утицајем три угледна српска
научника - Владимира
Ћоровића, Василија Поповића и
Јована Цвијића, па се запажено
одужио Јовану Цвијићу студијом
“Јован Цвијић и стварање
Југославије” обимним
биографским радом “Живот и
рад Јована Цвијића”. Лично се
заложио да се објаве сабрана
дјела Јована Цвијића, у четири
тома, а у првом тому и његово
дјело биографија Јована
Цвјића.
Васо Чубриловић је први свој
научни рад објавио 1924.
године. Био је то оглед о Васи
Пелагићу, а од тада, па све
до смрти, јуна 1990.године,

Браћа и сестре Чубриловићи у Градишци 1940. године. С десна: Бранко, Нада, Вида, Милорад, Јово, Стака, Лепа и Васо.

децембра 1959. године, а
редовни члан од 20 децембра
1961. године, те дописни члан
Југословенске АНУ у Загребу од
јануара 1961. године, а члан

Крајине.
- Ово ми је почаст. Тим
више, прирасла срцу што
ми је додјељена од младог
универзитета мог завичаја,

осталог је писао - “Чубриловић
је један од ретких писаца
историје, чије радове читају
многи... Од њега многи други
преузимају мишљења, податке,

објавио је 167 монографија,
студија, научних расправа... из
историје српског народа.
Митар Пејић
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ИЗ АКТИВНОСТИ БОРС
ПЕЛАГИЋЕВО

БОРЦИ ЗАБРИНУТИ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
Општинска борачка
организација из Пелагићева била је
иницијатор и домаћин састанка
о безбједносној ситуацији на
подручју регије Бијељина на коме су
учествовали представници борачких
организација из Бијељине, Брчког,
Доњег Жабара и Пелагићева, те
предсједник БОРС-а, Пантелија
Ћургуз, као и представници локалне
власти општине Пелагићево.
-Посљедње погоршање
безбједности, које је условљено
“случајем Горња Маоча”,
изјавама бившег хрватског
предсједника Стјепана Месића
о пресијецању коридора
кроз Посавину, као и опасне
пријетње путем форума
на интернету и исламских
аспирације на подручје
Посавине, биле су довољан
разлог за сазивање оваквог
састанка. Наш закључак је
да се формира делегација из
борачких организација са ове
регије која би одржала састанак
са министром унутрашњих
послова РС Станиславом Чађом
и предсједником Владе РС
Милорадом Додиком да би смо
до краја били сигурни да у којој
мјери поменуте пријетње имају
основа- каже Јован Ерлетић,
предсједник општинске борачке
организације из Пелагићева.
Предсједник Борачке
организације Републике
Српске, Пантелија Ћургуз
истакао је да безбједносна
ситуација у БиХ уопште није
онаква каква се приказује.
-Још увијек су свјеже ране
из претходног рата који нам
није случајно наметнут што
поменуте изјаве само потврђују.
Сулуде су идеје радикалних
исламиста и онда и сада, али
најгоре је не реаговати на
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такве поруке, поготово када
знамо да правовремена
реакција може бити у функцији
побољшања безбједносне
ситуације. Лично сам увјерен да
безбједносна ситуација уопште
није онаква каква се у јавности
приказује. Оваква дешавања
и поруке, јасно указују да је и
Република Српска угрожена.
Желимо и на овај начин да
упознамо власти у РС са нашим
подацима о овим дешавањима,
нагласио је Пантелија Ћургуз,
предсједник БОРС-а.
Борци са бијељинске регије
су схватили да је неопходно
реаговати и упознати
рукодоство Републике Српске
о свим подацима до којих су
дошли, а везано за погоршану
безбједносну ситуацију.
-На састанку смо се позабавили
актуелном проблематиком
на подручју регије Бијељина,
односно општина Пелагићево,
Доњи Жабар и дијела
Брчко дистрикта, а везано
за изјаве и ружне поруке
од актуелних политичара,
те одређене информације,
које смо посљедњих дана
скинули са сајтова радикалних
исламистичких организација,
које не крију своје амбиције
и интересе за ратну опцију.
Из тих разлога потпуно је
нормална реакција људи из

борачких организација и жеља
да ту проблематику подијелимо
са представницима власти
РС, да се сви уозбиљимо у
смислу тражења рјешења,
која ће бити у функцији
одвраћања од тих ружних
намјера, без обзира од кога
оне долазе. Свакако да ћемо
и преко наших представника у
заједничким институцијама, као
и међународних организација,
скренути пажњу на поруке које
су у функцији застрашивања
и психолошког рата, али су
у сваком случају озбиљне и
упозоравајуће, каже Пантелија
Ћургуз, предсједник БОРС-а.
Он је истакао да је акција
у Горњој Маочи имала за

циљ демонстрацију силе, те
да безбједносна ситуација
у БиХ није онаква каква се
представља.
-Желио би да упозорим на
једну масовну појаву на овом
подручју Посавине, а то је
продаја српских имања. То је
симптоматично и треба бити
предмет анализа. Поруке са
сајта исламских организација,
јасно указују на радикализам
и фундаментализам, а правац
Тузла-Орашје је најповољнији за
ратну опцију. Мислим да имамо
обавезу и потребу да све ове
податке пренесемо надлежним
институцијама у Српској,
нагласио је Ћургуз.
В. С.

ИЗ АКТИВНОСТИ БОРС
КОТОР ВАРОШ

УСПЈЕШНА АКТИВНОСТ
Протекле
четири
године 71
корисник
је добио
новчану
помоћ за
стамбено
збрињавање,а
20 породица
је добило
своје станове
Иако је Котор Варош
неразвијена општина до сада
је доста урађено на стамбеном
збрињавању породица
погинулих бораца и ратних
војних инвалида до четврте
категорије, оцјењено је на
сједници скупштине Борачке
организације Котор Варош на
којој је усвојен извјештај о раду
од 2006. до 2010. године и
програм рада за ову годину.
У протекле четири године
додјељена је 71 новчана помоћ
за завршетак стамбених
објеката, док је у нове станове
ушло 20 породица. Преостало
је још да се збрине 25
породица додјелом новчаних
помоћи или грађевинског
материјала, а потребно је
изградити и 10 станова
за приоритетне борачке
категорије.
Општина и министарство
рада и борачко-инвалидске
заштите обезбиједили су у
наведеном периоду средства
за лијечење која је добило 150
бораца, на бањско-климатско
лијечење је упућено 40 ратних
војних инвалида и 11 чланова
породица погинулих бораца,

Добра сарадња са локалном заједницом-ОБО Котор Варош

а на љетовање у Кумбор 17
дјеце. Сва дјеца погинулих
бораца која се школују примају
стипендије. За средњошколце
се плаћају и трошкови превоза.
У раду Скупштине учествовао
је и генерални секретар
Борачке организације РС
Милорад Каламанда, који
је рекао да ће у 2010. бити
реализован програм потпуног
стамбеног збрињавања
борачких категорија
приоритетне групе, чиме се
стварају услови за примјену
пројекта збрињавања осталих
борачких категорија.
-Поред ревизије борачких
права, у наредном периоду
ће се приступити ревизији и
инвентарисању изграђених
стамбених јединица, како
би се утврдио статус и начин
коришћења станова - рекао је
Каламанда, који је наговјестио
да се ускоро очекује јавни
позив за коришћење
средстава самозапошљавања
демобилисаних бораца у
пољопривредном и малом
производном и услужном
бизнису.
На Скупштини је усвојен

и програм рада за 2010.
годину и одлука о провођењу
избора у општинској борачкој
организацији који ће бити
проведени до краја ове године.
Предсједник Одбора породица
погинулих бораца БОРС-а
Славко Ђурић је предложи да
се бирају кандидати који ће
истински и предано радити у
борачкој организацији.
- У протекле четири године
остварена је добра сарадња
са локалном заједницом,
Владом Републике Српске,
министарством рада и
борачко-инвалидске заштите
и сусједним борачким
организацијама - рекао
је предсједник општинске
борачке организације Госто
Тривуновић, који је саопштио
да је поводом Дана бораца
которварошка организација
добила Повељу Борачке
организације Републике
Српске, што представља
признање и обавезу да се
настави успјешна активност у
наредном периоду.
Д.Керезовић

БИЈЕЉИНА
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

КРОВ НАД ГЛАВОМ
ЗА ЧЕТИРИ
ПОРОДИЦЕ
Начелник општине Бијељина
Мићо Мићић, уручио је чевртог
марта у Јањи кључеве за
четири стана породицама
погинулих бораца које су
биле у програму стамбеног
збрињавања, а чију је
изградњу финансирала
општина.
Мићић је додао да
Бијељина сваке године са
министарством борачкоинвалидске заштите Републике
Српске учествује у програму
збрињавања борачке
популације и додао да од
1.700.000 КМ које се на
годишњем нивоу издвајају из
буџета, општина отприлике
половину издваја за стамбену
изградњу. Он је нагласио да је
прошле године обезбијеђено
36 станова за ове категорије.
- Ове године планирана је
градња још 16 станова, за
шта имамо обезбијеђену
инфраструктуру и сву
документацију која је обавеза
општине. Ова четири стана
су придодана том пројекту
из простог разлога што на
подрочју општине има више
од 100 породица које немају
кров над главом - рекао
је Мићић послије уручења
кључева.
Према његовим ријечима,
намјера општине је да ове
године доврши изградњу
станова и стазу до насеља
Амајлије, ради стварања
бољих услова за живот ових
људи.
Борачким становима у
јањи највише су се обрадовали
Јелена и Љубо Шушњик,
родитељи борца погинулог у
одбрамбено-отаџбиунском
рату 1994. године на Мајевици
Зорана Шушњика, који су до
сада живјели у алтернативном
смјештају.
- Радосна сам због стана,
али увијек жалосна што сам
изгубила сина - рекла је Јелена
Шушњик и навела да су услови
у алтернативном смјештају
били веома тешки, да је било
тијесно и неусловно, те да већ
у недељу планирају да пређу у
нови стан.
Припремио Т.М.
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ИЗ АКТИВНОСТИ БОРС
ПРИЈЕДОР
ПОСЈЕТИЛИ БИВШЕ САБОРЦЕ И МАЈКУ ПОГИНУЛОГ БОРЦА

МАЈКА БОСА
Посјета борачким категоријама,
прва у овој години, уприличена
је недавно, са циљем да им се
уручи новчана помоћ и поклон
пакети.Делегација приједорске
борачке организације посјетила
је Босу Стакић из Брезичана,
мајку погинулог борца, болесног
саборца Бранислава Таборина,
који се лијечи у приједорској
болници и Радована Панића из
Чиркин поља.
Седамдесетдеветогодишња
Боса је 1992.године на
градачачком ратишту изгубила
сина јединца, Сретка, који је
тада имао 26 година. Уцвјељеној

мајци остале су четири кћерке
које данас воде бригу о својој
старици.
- Наравно, мајци је натеже.То
је губитак који се никада и ничим
не може надокнадити-каже Нада
Стакић, сестра покојног Сретка,
која са мајком Босом данас живи
у старом и скромном кућерку.
Предсједник Борачке
организације општине Приједор,
Радован Рајлић истиче да овакве
посјете већ постају традиција
на коју су у овој борачкој
организацији изузетно поносни.
-Основна порука оваквих
посјета је да се покаже да

Радован Панић-Брада

БОРАЦ СА
ОДЛИКОВАЊИМА
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Помажемо колико можемо-С. Средић и Р. Рајлић
ови људи нису заборављени.
Материјална средства која
им уручујемо нису велика
и, с обзиром да већина њих

Борачка делегација
посјетила је и саборца Радована
Панића, званог Брада, ратног
војног инвалида, борца прве
категорије, који је због свог
доприноса у протеклом рату
одликован Орденом Милоша
Обилића и Медаљом за војне
заслуге.
- Хвала друговима из Борачке
што су ме посјетили.Увијек су
ми помогли колико су могли
и ово је добра идеја да након
толико година послије рата
обилазе српске борце- каже
Панић који из личног искуства
зна колико је био тежак ратни
пут сваког истинског српског
борца. И колико је тај пут и сада
неизвјестан.
Овај храбри Приједорачнин
је, по његовој, али и по
причи његових сабораца,
као командир чете, у 43.
приједорској моторизованој
бригади прошао бројна ратишта
широм БиХ. Нека су му посебно
остала у сјећању.
- И данас се сјећам окршаја
на Кошевском платоу, код
Бугојна, када смо се, стицајем
околности нашли у окружењу.
Буквално смо се помијешали
са непријатељем и онда
сам, једноставно, рекао:
„хватајте Србе живе“, на што
су они одговорили са њиховим
познатим покличем: „Алах у
егбер“.Дакле, нису препознали
да смо били противничка
војска, вјероватно што сам
имао браду-прича Панић и вели
да је ова акција, захављујући
његовој домишљатости прошла
без губитака.Слично је се

није запослена, та средства
би требала бити већа.Зато
им настојимо помоћи колико
можемо- каже Рајлић.

десило на бихаћком ратишту,
под Пљешевицом када се
Панићева чета нашла на удару
непријатељских снага Атифа
Дудаковића.И ова акција
се, како прича, завршила
сретно.Ипак, било је и тешких
тренутака, прича овај храбри
српски борац.
- Нашли смо се „прса у прса“
са непријатељем на једном
мјесту између Травника и
Бугојна. Тада сам имао четири
погинула борца, много рањених.
Вјерујте ми да сам плакао као
мало дијете када сам видио
шта се десило са појединим
младићима. Све бих дао када
бих могао да вратим саборце са
којима сам ратовао.
Данас Панић живи скромно.
Тек однедавно је постао
пензионер а годинама је радио у
приједорском „Аутотранспорту“,
као возач аутобуса.Живи од
пензије која износи 360 марака.
Има супругу и троје дјеце.
- Често ми се јаве сјећања
на ратни период.Понекад сањам
детаљ са крупског ратишта
када ми је за длаку измакла
експлозија бомбом на глави.
Пробуди ми детонација која
се, на сву срећу није десиласа осмјехом говори весели и
живахни Панић и признаје да
вјерује у бољу будућност и боље
дане, упркос кризи.Највећа
светиња му је, каже, као и свим
борцима, Република Српска коју,
како рече, и послије свега што је
прошао носи дубоко у срцу.
Д.Булић

ИЗ АКТИВНОСТИ БОРС
ПРИЈЕДОР

РЕАЛИЗОВАЛИ ШТО СУ ПЛАНИРАЛИ
Протеклу годину у приједорској
борачкој организацији нису
“појели скакавци”- напротив,
сви планирани задаци су скоро
у потпуности реализовани. То се
односи и на сарадњу са БОРС,
односно општинским властима у
Приједору без чије помоћи многи
пројекти не би били реализовани.
Првенствено програм стамбеног
збрињавања борачке популације.
Ово је потврдио и начелник
општине Приједор, Марко

организације породица погинулих
бораца и казао да ће та сарадња
бити настављена и у овој години.
- Та сарадња је истински
веома успјешна, а нас посебно
радује што тако мисле и
најодговорнији људи у нашој
општини -каже Радован
Рајлић, предсједник Борачке
организације општине Приједор.
Он је овом приликом подсјетио
на низ пројеката који је општина
подржала у циљу стамбеног

требала бити завршена у првој
половини ове године.Ријеч је
о заједничком пројекту Владе
Републике Српске и општине
Приједор-каже Рајлић.
У борачкој организацији у
Приједору, такође, најављују да би
у календарској години у градском
насељу Пећани требало бити
изграђено још једно стамбено
здање.
- Била би то изградња 30-ак
станова за породице погинулих

овај објекат,чека се само потез
Владе-оптимистичан је челни
човјек приједорске борачке
организације наводећи да је
ово још јадан начин да кров над
главом
добију они који то чекају дуги низ
година.
Начелник општине Приједор
је подржао рад приједорске
борачке организације, истичући
да криза и рецесија не смију
оставити трага на издвајања

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

Добра сарадња - са пријема код начелника општине Приједор
Павић, који је на Дан републике
и поводом протеклих празника,
примио делагацију борачке
организације општине Приједор
и представнике општинске

збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида.
- Конкретно,ради се о
најновијој стамбеној згради која
се гради на Пећанима и која би

ПРИЈЕДОР

УСЕЉЕЊЕ ДО ЉЕТА
Рок за завршетак грађевинских радова на новој
стамбеној згради за борачке категорије у приједорском
насељу Пећани два пута је одложен - најприје у октобру
2009, а потом и јануару ове године, али ће до љета нови
станари ипак уселити у своје станове.
Мишо Родић, начелник
приједорског општинског одјељења
за борачко-инвалидску заштиту, с
обзиром на функцију коју обавља
и активност којом се бави у ОБО
Приједор најупућенији је у начин и
хронологију изградње стамбеног
објекта за борачку популацију.
Према његовим ријечима досад
је урађено око 90 одсто радова и
очекује се да ће сви послови бити
завршени до краја марта. Он је
потврдио да су рокови више пута
продужавани, али најчешће из

оправданих разлога.
- Ради се о стамбеном објекту
у коме се средствима Владе РС
и општине Приједор гради 5о
станова за борачку популацију
а разлози за прекорачење рока
су неповољни временски услови
и неблаговремено измиривање
обавеза према извођачу радова каже Родић.
- С обзиром на то да смо нашли
могућност да доградимо зграду за
још један спрат и тако добијемо још
десет станова, радови су продужени

Већ пуне четири године у приједорској борачкој организацији у
дјелује фонд солидарности који се, како тврде борци показао веома
корисним.Лани су у борачкој организацији Приједора евидентирали
464 захтјева на име помоћи у разне сврхе, а позитивно је одобрено
458 захтјева, за што је издвојено око 60 хиљада марака.Издвојена
су средства на име лијечења,смјештаја у вртић дјеце ратних војних
инвалида,помоћи клубовима сједеће одбојке и друге намјене.
Средства у касу фонда солидарности у борачкој организацији
општине Приједор слијевају се на основу одлуке Скупштине
општине Приједор о допунским правима ратних војних инвалида и
по основу чланарине што је јединствен случај у БОРС гдје озбиљно
анализирају могућности како да чланарина постане саставнио дио
борачког буџета. Иначе, на евиденцији ОБО Приједор тренутно
се налази 1.380 инавлида који редовно, сваки мјесец издвајају
чланарину на адресу Фонда солидарности.
бораца и ратне војне инвалиде.
Сва пројектна документација је
већ готова и општина је одрадила
свој дио посла који се тиче
обезбјеђења инфраструкутуре за

за категорије о којима брине
борачка организација.

од октобра прошле до половине
јануара ове године - истиче Родић
уз напомену да је Министарство
за борачко-инвалидску заштиту
РС суфинансирало пројекат са 2,1
милиона марака, а да је општина
Приједор уложила око милион
марака.
- Општина је измирила све
своје обавезе, нашла локацију
и то у центру града. Добијена
је грађевинска дозвола и
обезбијеђена израда пројекта и
прикључци на инфраструктуру.
Родић је потврдио да је у Приједору
планирана изградња још једне
зграде са 30 станова, чиме ће
се у 70 одсто случајева ријешити
потребе за збрињавањем
породица погинулих бораца и
дијелом ратних војних инвалида.
- Касније би требало предвидјети
изградњу још једне зграде са 60
станова, тако да би сви ратни
војни инвалиди и породице
погинулих бораца требало да
ријеше стамбено питање, а што је

предвиђено Програмом стамбеног
збрињавања који је усвојила
Народна скупштина РС - казао је
Родић.
Он је додао да ресорном
министарству и општини Приједор
остаје обавеза да тај проблем
ријеше и за инвалиде и испод
четврте групе, који, према
Родићевим ријечима, често живе
у веома лошим условима, а да
не говоримо о демобилисаним
борцима.
Ранг-листа
Росић је истакао да нова стамбена
зграда има 60 станова и то по 12
двособних и гарсоњера, а остало су
једнособни станови.
- Коначна листа корисника ће бити
позната послије верификације
листе коју је утврдила првостепена
комисија у Министарству за
борачко-инвалидску заштиту, али
готово је сигурно да ће већи дио
станова добити породице погинулих
бораца у односу на ратне војне
инвалиде - рекао је Родић.

Д.Б
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ИЗ АКТИВНОСТИ БОРС
БРАТУНАЦ

ТУЖБА ПРОТИВ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СРЕБРЕНИЦУ
- Предсједник Борачке организације Зворник Драган Милошевић потврдио је да ће
борачка удружења из регије Бирач поднијети тужбу против чланова Комисије Владе
Републике Српске која је сачинила Извјештај о Сребреници у коме је наведен податак
да је у јулу 1995. године настрадало око 8 500 сребреничких Бошњака.
“То је неистина која се може
лако демантовати упоређујући
тај податак са подацима
међународног Црвеног крста
и извјештајима још неких
међународних организација из
тог периода, које помињу мањи
број жртава за више од двије
хиљаде. Треба имати у виду
начин и вријеме страдања тих
људи”, изјавио је Милошевић
новинарима.
Он је прецизирао да су на
списку имена свих Бошњака
погинулих током цијелог рата
на сребреничком подручју од
којих је њих стотињак укопано
у Меморијалном центру у
Поточарима, а на спомен
обиљежјима пише година
њихове погибије.
“Нека имена наведена су
више пута. На том списку су
имена многих који су гласали
на послијератним изборима, а
таквих је више стотина. Многи
са тог списка су након пада
Сребренице добили папире и
већ дуго живе у иностранству, а
за неке се зна да су у Србији и
о томе постоје подаци”, истакао

је Милошевић.
Према његовим ријечима,
у извјештају нису наведене
веома важне чињенице да је
највећи број муслиманских
војника погинуо у борбама
са српским снагама, затим у
пробоју према Тузли по сваку
цијену, у многим међусобним
обрачунима и борбама усљед
неконтролисаног кретања
шумама и неслагања са
одлукама старјешина, као и
на друге начине, вјешањима,
самоубиствима и слично.
Милошевић наглашава,
како каже, свима познату
чињеницу, а то је да су то све
били војно-способни и добро
наоружани мушкарци, војници,
од којих многи нису били из
Сребренице него из других
општина, а међу њима било је и
муслиманских добровољаца из
Србије, као и Албанаца, у шта
се може увјерити обиласком
Меморијалног центра у
Поточарима.
“Тај извјештај је нанио много
штете српском народу и
Републици Српској и доводи

до апсурда да на основу
њега Србија доноси
резолуцију о Сребреници
и тако осуди и будућа
српска покољења”, каже
Милошевић.
Он напомиње да
рат није почео у јулу
1995. године, те да су
Бошњаци, као и Срби,
гинули од 1992. године.
“У Сребреници су 1995.
године пронађени многи
спискови погинулих.
Зато захтијевамо да се
изврши ревизија и провјера
података из Извјештаја о
Сребреници јер постоје многи
документи и сазнања на основу
којих се то може квалитетно и
прецизно учинити”, истакао је
Милошевић износећи ставове
демобилисаних српских бораца
из регије Бирач.
Он је напоменуо да је познато
да је команда бошњачке
дивизије из Сребренице
донијела војничку одлуку да
иде у пробој према Тузли и сви
њени припадници су кренули у
тај пробој.

Драган Милошевић

“Да се радило о бројној и добро
наоружаној јединици говори
податак да је она за непуна два
часа убила више од 80 српских
бораца и заплијенила већи
број материјално-техничких
средстава приликом пробоја
линије раздвајања Војске
Републике Српске и Армије БиХ
на локалитету између Зворника
и Сапне. Како да исцрпљени
ненаоружани цивили убију
толико наоружаних војника”,
упитао је Милошевић.
Перица Васовић

ГРАДИШКА

БОРЦИ БОРЦИМА...
Иако су времена све
тежа ипак постоји начин да
се нађу средства за помоћ
најугрженијима. Кад су у питању
борци и борачке породице
из Градишке онда је ту као
примјер Фондација “Српских
ратних ветерана”. Ове године
ова фондација обезбиједиће
40.000 КМ за програм
помоћи социјално угроженим
60
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борачким категоријама под
називом “Борци борцима у
2010. години”, а још 30.000
КМ за ове сврхе издвојиће и
Градишка општина.
- Програмом помоћи биће
обухваћене социјално
најугроженије категорије РВИ,
бораца прве категорије и
породица погинулих борацапотврдио је Драган Гламочанин,

предсједник градишке борачке
организације и додао да ће
податке о степену угрожености
добити од мјесних борачких
организација и школа.
Иначе, поменутим програмом
традиционално је предвиђена
помоћ у реализацији ђачких
екскурзија за 50 ученика
деветих разреда и матураната
средњих школа и куповину 160

комплета уџбеника за ученике
основних и средњих школа.
Фондација ће обезбиједити
и стипедније за 15 ученика
средњих школа у износу од по
100 КМ, а за 40 породица по
пет кубних метара огревног
дрвета и бесплатан бањскоклиматски одмор за 60 бораца.
Т.М.

ОНОМАСТИКА

СВЕТОЛИЦИ
ВЈЕРЕ И
ТРАДИЦИЈЕ
Нека имена хришћанска, а прије
свега рода српског, колико су знана
и историјска, толико су, нажалост,
изостала из мисли и свијести рода
српског.

ЛАЗАР, ЛАЗАРЕВИЋИ, ЛАЗИЋИ
По Вујаклији, лазар је ријеч
јеврејског поријекла. Лазар је
био брат Марте и Марије кога
је Исус, трећи дан након смрти,
васкрснуо из гроба, подигао
га из мртвих. Фигуративно, та
ријеч се користи за убогог и
болесног човјека. По Клаићу,
та је ријеч такође хебрејског
поријекла и значи “бог
помаже”, “човјек којег је Исус
повратио из мртвих” па и
“човјек богаљ, болестан човјек”.
Могло би се рећи да име
Лазар није баш често код
хришћана, па тако и Срба,
али је све чешће од Косова
боја, од легендарног Лазара
Хребељановића. Неки мисле
да је Лазар онај који лаза, лута,
гмиже и тако без циља хода, али
то није тачно кад се, ево, имају
језички извори значења ријечи.
Ваља рећи да дословно
тумачење значења ријечи
које су постале имена или
презимена није добро, јер
то што значи Петар, Павле,
Ђорђе, Марко...сасвим сигурно,
родитељима новорођене дјеце
није ни на памети било. Они су

знали да су то свеци, па су дјеца
рођена око тог свеца добијала
њихова имена.
И као што су родовска имена,
презимена, од рода, од
предака, патроними по мушким
и матроними по женским
именима предака, тако су
достојна рода, вјере и традиције
имена од светаца, па је много
таквих или сличних примјера,
као што је, нажалост и још више
примјера имена и презимена
којима се није поштовало то
као родовска вриједност, па
и данас је мноштво примјера
заборављања вјере и
традиције. Ево само неколико
примјера дивних имена и
презимена.
МАКАРИЈЕ је грчка ријеч и
значи “срећни”. А, да ли су
срећни, то не знамо. Знамо
да је Макарије Соколовић био
први српски патријарх Пећке
патријаршије 1557. године, те
да је кипарски патријарх и вођа
кипарских Грка био Макариос и
ко зна колико је још Макарија
у роду хришћанском, тачније
православном.

МАТЕЈ И МАТИЈА је хебрејска
ријеч и изведена је од ријечи
“matt” - човјек и “ian”- бог, па
је то, према томе, “човјек од
бога” и “божији човјек”, али
у арамејском језику та ријеч
значи и “мужеван”.

јер - Перо, Јово, Мато, Стево,
Стипо, Рато и многа друга
имена су ријечи које као такве
не значе ништа, осим ако их не
вратимо на полазну основу од
Петар, Јован, Матија, Стеван,
Стјепан, Ратомир...

ТИМОТЕЈ И ТИМОТИЈЕ грчко
- латинска ријеч и значи
“богочастиви”, онај који
поштује бога.

ЈЕРЕМИЈА је, малтене, право
српско име, а значи (хебрејски)
- “од бога узвишен”.

ТЕОФИЛ (овић) потиче од грчке
ријечи “theos” - бог и “љубав”,
па је, дакле, Теофил једнако
Богољуб, али и другачије
тумачење “божји пријатељ”.
Теофан је грчки “боголик”, а из
тога је и Теофановић.
ТОДОРОВИЂ, ТЕОДОРОВИЋ код
нас је некако, као и много тога
другог, преобличено, а у основи
је грчког поријекла, Теодор
- “божји дар”, а имамо ми и
Божидара и Божидаревића.
Опет је ријеч о богу и поклону.
Биће да је од бога дар.
НАТАЛИЈА, НАТАША уобичајено
хришћанско име, а мало више
српско. Ријеч “натал” потиче
из латинског језика и значи
“бог”, па је Наталија она која је
рођена приближно или тачно на
Божић, а Наташа и Ната, то су
само тепања, имена од миља,
односно “хипокористици” од
грчке ријечи “hipokorizomai”умањивање, уљепшавање, али
ту је мало губљења изворности

ЈАКОВ И ЈАКОБ је презиме од
хебрејске ријечи “iaohogob” “он слиједи бога”. Тако имамо
Јакубовиће и Јакуповиће.
ЈОВАН, ИВАН, ЈАНОШ
Јован је хебрејско име и значи
“богу мио” и ваља знати да је
исто Јован што и Иван, па и
код Срба има немало Ивана,
па и Ивица. Истина, Ивица је
тепање, хипокористик од Јован.
Иначе, изворно је код Јевреја
(Хебреја) “Јуан”, па је онда тог
имена истог значења у разним
језицима и код многих народа.
Тако је код Мађара Јанош, код
Нијемаца Јохан, а код Енглеза
Џон, код Француза Жан, Код
Талијана Ђани, а код Шпанаца
Хуан.
Необично, али има примјера да
је код Хрвата презиме Јовић, а
мало им је Ивановића. Један
од православних Јована (има
их, дакле, неколико) је 7. јула
а православци за тај дан кажу
“Ивањдан”.
Митар ПЕЈИЋ
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ЗАВИЈАЈУЋИ ТОН

“Жена је добро највеће у људи” - Лопе Де Вега

Био је тако близу и
толико далеко. Зашто се не
појави? Еј, све би’ му дала!
Без размишљања. Требало је
да се раније одлучим. Можда
сам се тада већ била одлучила!
Или је долазак новог дана мом
заљубљеном срцу дао нови тон?
Поново без сна и спокоја. Ево
и ноћас, док седамдесет и осму
ноћ заредом, стране грабљивице
јуришају на моју рањену земљу,
док је пале и трују, док пламени
вихор просипа по рањеном
тијелу црвене цвјетове зла, моје
жиле трепере, а увојци ноћи
милују душу. Како мировати?
Како кад сам испуњена заносом
стрепње? И кад отварим, и кад
склопим очне капке, увијек
исто. Он и само он! Један и
једини! Он је пламени вихор
надолазеће радости. Празнина
испуњена слатким очекивањем.
Он је мелодија уздрхталог тијела,
бљесак заљубљене душе и моја
најсвјетлија звијезда која сада
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сањари негдје испод косовског
неба.
А тачно прије осамдесет дана
док је боравио на одсуству, био
ми је тако близу. Дијелио нас је
само зид. Зид између његове
жеље и моје неодлучности. Зар
љубав зна за зидове? – упитала
је саму себе, али се питање није
чуло.
Тог јутра дуго јој се није устајало.
Миловала је своје наго и
топло тијело. Лагано рукама
кружила по бутинама, стомаку
и грудима. Изненадила се кад
је запазила да се тијело само
почело увијати. А онда је нагло
устала и стала испред великог
огледала. Лагано и лијено почела
се облачити. Дохватила грудњак,
и поставила га, али не на право
мјесто. Наједрале дојке су и
даље биле голе. Грудњак испод
њих. Мало их је подизао. Тако су
изгледале још љепше. Загледала
их је са свих страна. Окретала
се, сагињала, прсила... Руке су,

поново, саме почела да круже
тијелом. По бутинама, око пупка,
а онда би поново стизале до
груди. А оне су расле. Биле су
веће, чинило јој се, и љепше
него мало прије. Нека унутарња
снага их је покретала па су се
убрзано надимале. Пипкала
их је са страна. Миловала по
брадавицама које су добиле
боју зреле трешње. Стискала до
слатког бола, а онда наставила
са облачењем. Узела је онај
дио гардеробе који се обавезно
крије од туђих погледа, лагано
га навукла посматрајући сваки
покрет у огледалу. Кад јој се
учинило да је све на свом
мјесту, по њеном укусу, руке
су јој саме прешле на стомак.
Брзо су стизале до груди, и
ту би се најдуже задржавале.
Поновни додири изазивали су
струјање у читавом тијелу. Као
да је дотицала затегнуту жицу
на гитари срца, на струнама
осјећаја. Трзала се, забацивала
главу уназад, поправљала увојке
косе, који су покривали врат
и падали по раменима. Узела
је чешаљ и лагано га почела
провлачити кроз косу. Њен
поглед је клизио према грудима.
Ту би се задржавао. Час се
дивила њиховој љепоти, а час
помишљала да су можда овако
лијепе само у огледалу. Како и
када провјерити? Знала је како,
али није знала када. Стид? Ма,
какав стид! Доста је стида! Има
ли начина да он то провјери
тамо гдје се сада налази? Или
овдје, у овој соби? Љутила се, и
огледалу нагло окретала леђа. Па
опет пажљиво се посматрала од
главе до пете. И била усхићена
облинама и љепотом свога
тијела.
“Овакве облине, овако зрело
и складно извајано тијело
нема ни једна дјевојка коју
познајем”, помислила је. Онда
јој се учинило да је дуго пред
огледалом, и да је све више
заљубљена у своје тијело. Узела
је хаљину и полако је спуштала
низ тијело. “Зашто се ове лијепе
облине морају скривати?” –
упитала се. “Глупост!” Задизала
је хаљину и поново се окретала
око себе загледајући се са
свих страна. Лагано је њихала
куковима; груди су се помјерале
у благом ритму.
“Боже, кад си ме овако даривао

што ми ниси подарио и срећу
у љубави, што не зауставиш
овај рат, па да ово младо тијело
не пати! Без искрене и праве
љубави ја сам ружа без мириса.
Кад ћу га њему поклонити? Кад
ће га он својим рукама мазити,
миловати и прелазити њежним
додиром по оним дјеловима по
којима су мало прије прелазиле
моје руке? Кад ћу даривати
своја негрљена њедра? Када
ћу отворити своју процвјеталу
башту срца? Када ћу се потпуно
предати и препустити стварним
уживањима? Како то, заправо,
изгледа? Шта се осјећа? Да
ли тијело може процвјетати од
љубави? Може ли бити врелије
од овога какво је сада? Љубав,
само права љубав! Све ће
бити као у сну. Само... само да
бомбардовање престане...”
Девето јунско јутро било је
осунчано жељама. Сабласна
тишина испуњена ишчекивањем
нечега што мора доћи. Сунце
је кроз њен прозор слало
поруке живота. Ублажавало
неспокојство. Њена душа
је пливала у немиру зрелог
тијела. Лебдјела у очекивању
сладострашћа савршенства.
Чежња и жудња испредале
су своје постојање. Ломила
се. Кад ће тај дан? Кад ће он
завирити у њено срце и послати
у њега невидљиве таласе
среће? Једноставно, одговор је
постојао. Знала је. Јер он је био
нацртан у њеном срцу. Њени
снови су јој говорили: Слушај
своје срце! Оно те води тамо гдје
ћеш стићи.
“Он је тако близу и толико
далеко. Богожарно га желим.
Зашто се не појави? Еј, све
би му дала! Без размишљања.
Дошао је прави тренутак?
Требало се само одлучити. И
ништа више. Можда је долазак
новог дана мом заљубљеном
срцу дао нови тон, или сам се
тада већ била одлучила!? “
Љутито се окренула, залупила
вратима и пошла низ улицу.
У истом тренутку сирене су
огласиле престанак ваздушне
опасности.
На десетак корака испред себе
угледала је њега. Ишао је у
правцу супротном од њеног.
Живко Вујић

ХУМОРЕСКЕ
Нисам се ја никада слагао с
онима који говоре: што је горе
то је горе, што је доље то је даље.
Јер, ја сам доље, али ми је горе.
Они су горе, али су даље. Дакле
и дакле, то су три дакле, јер сам
утрошио једно дакле унапријед,
уосталом, као и плату. А ми,
као што осјећамо, трошимо
унапријед, па нам бар трошење
иде испред развијене Европе
која попут старе бакице каска за
нама и виче:
- Полако, не могу да вас стигнем
у - потрошњи!
Они горе иду испред (руде). Они
тек мијесе, ја се доље печем. Они
себи соле, ја доље пијем воду.
Они се госте, а ја дочекујем и
испраћам госте. Они потписују
рачуне, ја их плаћам још у
продавници. Себи пуне гепеке, а
мени пуца федер!
Говорим ја, држе говоре они.
Њихово се слуша, моје се тек
наслућује и ослушкује. Напрегнем
се из петних жила, вичем да ме
чују, а они кажу:
- Не дери се!
Онда, ћутим ја, ћуте и они.
Њихово ћутање се слуша. “Шта
је с мојим ћутањем”? питам
ја, а они кажу: У демократским
земљама каква је и наша, ћутање
се не прислушкује. Када ме
нешто и питају не уважавају. А
кад не питају понеку ми и узму -

Замислите мрава, па још малог!
Ситно, а мирно створење. Не
прича, не пјева, а зло не мисли.
Не учествује у даноноћним
дискусијама, не путује у бројним
делегацијама, нема своју
атомску бомбу, не киднапује
путничке авионе, не конкурише
за савезног фудбалског тренера,
није издао компакт диск, није
издао чак ни домовину, нема
рачун у страним банкама. Баш је
мали! Баш је мрав! И шта о њему
тако малом да се напише?
Зна само да ради. Ради од јутра
до вечери, мало одмори па
опет много ради. Као Јапанац!
Као да ми не бисмо знали тако,
само да хоћемо! Нема своју
кућу на четири спрата, нема
увозна кола, нема викендицу,
чамце, вилу, воћњаке, фарму.
Има само заједнички мравињак
у коме нема мјеста ако некоме
неће стати на ногу. Неуслован
за становање, без санитарија,
одаја за пријем гостију, вртова
и балкона. Имамо и ми у

ОНИ ГОРЕ И МИ ДОЉЕ
за зло. Кажу, ти си наша база. И
ви сте моја киселина, одговарам
ја, а они:
- Ти хоћеш од нас да направиш со
/база плус киселина једнако со,
учили су нас у вечерњој школи/.
И укруте се стварно као да су од
соли. И онако, укипљени очекују
да их лискамо.
Кад мени прекипи, а ријетко
може да ми прекипи, јер кувам
само на дну лонца, ја заћутим.
Тада говоре они. Разбацују се
ријечима као владини министри
дневницама. А свака им празна,
па то лупа ли лупа ко да те
полицајац, не дај Боже, онако
њежно милује док чекаш за оно
право.
Кад поново почнем да говорим,
кажу: Завежи! А чим да завежем
кад ни свитњака не могу да
купим пошто подмирим обавезе
за млијеко и хљеб? /За стан,
гријање, комуналије, воду ,струју
и друге обавезе -то није моја,
већ брига суда/. Питам гласно и
јасно: Чујете ли ме ? Они гласно и
нејединствено кажу: Чујемо!
А да ли ме разумијете ? поново
ћу ја. Е, много питаш, веле. Зар
није доста што те чујемо па још
хоћеш и да те разумијемо.
Тада ми предложе да нађемо
заједнички језик, али да то буде

њихов. Гдје ћеш наћи језик, мајко
божја, као да неко губи језике.
Знам да губе главе, али језике
држе за зубима и да га тражиш
половину живота колико на бироу
чекаш радно мјесто, не би га
нашао.
Поново засједамо и
неспоразумијевамо се. Предлажу
ми да братски подијелимо радње.
Ја ћу, као, да сабирам, а они
ће да одузимају. Нека свако ради
оно што најбоље умије! Онда
мени припаде да дијелим, а
њима да себи множе. Искуство је
учитељица, али која се животом
плаћа. Камо среће да учитељице
плаћамо тако скупо као искуство!
Онда нађемо заједничке тачке.
Они мени виц, ја њима плач. Они
смијех, ја кукњаву. Створи се хор.
Веле, горе је најгоре.
- Криви смо ми што смо такве
бирали - кажем ја.
- Не мислимо тако - одговарају
они.
Не мислите ви никако, кажем
ја њима, али реците зашто сте
дозволили да је горе најгоре?
Па, мислили смо, кажу тамо они,
пати се од висинске болести,
база нам је далеко, падови су
смртоносни када се догоде и
тако то. Ја тада од муке почнем
да се смијем. Они се уозбиље. Ја

МАЛИ МРАВ
градовима такве мравињаке у
којима крунимо и расипамо дане
живота. И не познајемо се, и
не поздрављамо се, али се зато
свађамо. А мрав ни то! Баш је
мрав! Баш је мали! Хтио сам зато
да не пишем о малом мраву, јер
то ни већи писци од мене нису
чинили. Глава да заболи! док
измишљаш како написати велико
дјело о малом мраву. Писао бих
ја опет, нека глава боли. Само да
лијекови нису толико скупи!
Но, у мени је почело да мравиња.
Засврбјеле ме мождане вијуге,
а лобања тврда, никако да их
почешем. Мислим: рад је од
мајмуна створио човјека. (Да
је мајмун био бољи постао би
он нешто друго, веће!). Двије
невоље: ем то мајмун не може да
опрости раду, ем човјек и даље
мајмунише као да је мајмун
само чучнуо у њему па се само
сада усправио. Мрав је цијелог

вијека радио и није постао
човјек ( бог штити нејаке, луде
и пијанице). Остао је вриједан
и достојанствен. Симбол рада и
вредноће. Остао је мрав.
Судбина мрава је слична судбини
обичног, вриједног и сиромашног
човјека. Цијелог живота ради,
вуче и трчи, а нема ништа
друго осим једног заједничког
мравињака у који и офуцани
пас запишава у вријеме кад на
телевизији нема олајавања.
Мрав има свог мравоједа,
увијек гладног. Човјек има свог
човјекоједа коме никада није
доста. Умјесто жучи мрав из
себе циједи мрављу киселину
кад нема своју базу. Јер, база и
киселина стварају со и мрав би
се окаменио или би му његов
мравојед с њом стално солио
памет. Кад би се човјек сиромах
окаменио, други богаташ би и
тај камен искористио за темеље

говорим, они ћуте. Мене чују, њих
слушају.
Мени опет драго. Ови што их
слушају су грешници као и они.
Ја ћу и даље говорити, говорити,
говорити..., а вјетар ће носити,
носити и караван ће пролазити,
пролазити...Само пси неће лајати,
лајати, лајати. Узели су им лавеж
неки гласнији људи. Оглодала им
кости нека сиротиња, а много
гладан и много неподмазан не
може ни да прдне. Иако прдне,
више то личи на шкрипање.
И ја то све кажем њима горе, али
они не вјерују мени доље. Питају
зачуђено:
- Одкуда толике кости за толику
сиротињу? Ко се то разбацује
сиромаштвом ове богате земље?
Поново ћутим ја и говоре они.
Њиховом говору аплаудирају,
а моје ћутање осуђују. Онда
говорим ја, а ћуте они и
упозоравају ме: не говори, како
ћемо да чујемо шта они горе
ћуте...Тако смо изгубили пола
вијека.
Хоће ли нам то Европа
надокнадити? Ако хоће, спреман
сам да јој опростим све наше
грешке како би јадна Европа
безгрешно ушла на Балкан кад јој
је толико стало до њега !..
Слободан Јанковић

своје пете викендице. А мрав би
онако камен и стамен, наставио
да ради! Баш је Јапанац!
Људи се праве паметни и кад
то нису. Мали мрав ћути и кад
паметује. Али, кад једног дивног,
вјероватно прољетног дана, прво
прољетно цвијеће замирише,
кад се сунце раскошно
разбашкари, као политичар
с друштвеним средствима, у
друштвеном мерцедесу, кад се
све у нама пробуди и огласи
вијест “Мали мрав, мали мрав
у њедрима нес то...” женским,
свакако, - громогласно ћемо
запјевати:”Хајде мраве да
мијењамо мјесто!” Ето како смо
ми људи неинвентивни и завидни.
Зар је морало да се догоди да
мали мрав нестане у женским
њедрима па да их се сјетимо
и пожелимо! Кад би знао да
говори, мали мрав би вјероватно
рекао: Ко вам је крив што сте
заокупљени оснивањем толиких
странака?
Сл. Јанковић
МАРТ / АПРИЛ 2010
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ПИСМО ЧИТАЛАЦА

Е, МОЈ БОЛЕ!
Размишљајући како да
почнем овај текст сјетих се
једног догађаја из давне 1992.
године, негде на Травничком
ратишту. У предаху између
борби које су биле свакодневне,
борци разговарају о држави
коју ће створити када се рат
заврши. Биће то држава
правде и једнакости, богатства
и благостања говоре једни.
Други опет износе своје
замјерке на садашње стање,
на некажњавање ратних
дезертера, профитера ...Мало
подаље од ове групе бораца
сједио је наш Боле. Он се није
одликовао неком нарочитом
интелигенцијом, живио је неки
свој живот, стално је пушио
и кашљуцао.Помно је пратио
разговоре бораца и осјетио
потребу да се и он укључи у
разговор. По навици, прво се
накашљао као да тиме хоће да
да већи значај ономе што жели
да каже а затим је изнио своју
важну мисао:
“Када се овај рат заврши,
ко га преживи, мораће да се
скрива да је у њему уопште
учествовао, да скрива своју
војну књижицу као змија ноге, а
посао ће да тражи код оних који
су дезертирали и који се богате
док ми ратујемо. Права нећемо
имати никаквих, а бићемо
хапшени и прогањани?!”

Много година послије
сјетих се ријечи нашег Болета.
Е, мој Боле ни сам ниси
свјестан колико си тада био
у праву.Да ми је неко у рату
рекао да ће ратни дезертери
имати већа права од бораца
одбрамбено-отаџбинског рата
не бих му вјеровао. Међутим,
вријеме је учинило своје,
заслуге ствараоца Републике
Српске су изблиједиле, ти
људи су препуштени сами
себи. Нажалост, многи су
дигли руку на себе, због
неимаштине, изневјерених
очекивања, неправде, болести,
немогућности да обезбиједе
материјалну егзистенцију својој
породици...
И писац ових редова
учествовао је у стварању
Републике Српске од самог
почетка до краја. У рату
изгубио много пријатеља, сву
имовину мукотрпно стварану
двадесетогодишњим радом
у Травнику.На ове догађаје
често ме подсјете гелери у
моме тијелу, ожиљци који су
остали. Највећи ожиљак је онај
на срцу- када видим неправду,
понижење, омаловажавање,
па чак и подсмијех када кажеш
да си борац прве категорије и
ратни војни инвалид.Није ни
чудо, јер законе о правима
бораца и РВИ доносе они који

су у вријеме наше борбе били
дјеца и који многе ствари
не разумију. Нажалост, за то
смо сами криви.У ранијим
периодима бирали смо људе
у наша борачка удружења и
организације који су најмање
водили рачуна о интересима
бораца, њиховим правима,
запошљавању...Да је тако
потврђују чињенице које су
истините али и много болне.
Уосталом, како је могуће
да до сада законски није
регулисан статус бораца ВРС
који нису нашли запослење
послије 20.09.2000.године
и доношења Закона о ПИО?
Зашто се вријеме проведено
на евиденцији Завода за
запошљавање послије
овог датума не рачуна у
стаж осигурања борцима
који су стекли услове за
пензионисање?Како је могуће
да се ратним дезертерима и
профитерима повезује радни
стаж за све вријеме док су
се водили на евиденцији
запослених код разних фирми
са подручја које покрива РС, а
исте нису радиле нити је вршена
уплата доприноса за ПИО?
Наша Влада истима
по стицању услова за
пензионисање повезује радни
стаж и врши уплату доприноса
за ПИО и средстава Фонда за
збрињавање радника. Шта то
би са борцима који су избјегла
и расељена лица који су прије
рата радили у фирмама на
подручју Федерације БиХ, а

водили су се на евиденцији
Завода за запошљавање?
Њима се ово право не признаје.
Ево примјера по којем је наш
Боле са почетка ове приче био
у праву.
Зато и питам-зашто се врши
дискриминација између бораца
који су из категорије избјеглих и
расељених лица и оних који то
нису? Зашто једни имају право
из радног односа ткз. “обавезно
осигурање” а други то право
немају? Зашто се не поштује
Дејтонски Устав БиХ, члан
ИИ, тачка 2, који каже да су
Конвенције о људским правима
изнад сваког закона у БиХ?!
Писац ових редова је
сву ову неправду искусио на
властитом примјеру. Он са
навршених 41. годину радног
стажа не може остварити право
на пензионисање, а многи
то право на жалост купише.
Да бих исправио очигледну
неправду обратио сам се за
помоћ многима у РС.Нажалост,
без резултата.
Зато поново питам: Је ли тако
Рајко, Милораде, Петре, Раде,
Младене,Бориславе, Никола,
Пантелија, Ранка,Рајко,владика
Григорије,омбундсмани за
људска права БиХ?! Ако није
тако -демантујте ме. Истине
ради.
Е, мој Боле! До када ћемо ми
све ово трпити!
М.Марковић, Приједор

НЕ ВЈЕРУЈ ПСУ КОЈИ ЛАЈЕ...
А

ФО
-Толико су нам изгласали намета да плате и пензије у цјелом износу можемо вратити држави
Р
И
НА ИЗМ
- Не вјеруј псу који лаје -онај који режи он и уједа
ВЈЕ РОД И
- Грбав човјек, брката жена и кусаст пас су најопаснији
РО
ВА НА
- Човјек који не поштује своје- тај није ни за туђе
ЊА
- Ко каже да нисмо на Титином путу? Међународна заједница нам стално заговара братство и јединство
-Борили смо се за слободно демократско друштво у којем ћемо бити гладни...
-Позивају нас и обећавају цијели дан и ноћ све до зоре док добију изборе, а послије џаба глас, заборављају нас
- Ако уђемо у Европу, нећемо се ту задржати -побјећићемо и на друге континенте као птице селице
- Иако задруге припадају задругарима, преко ноћи су постале имовина лоокалних заједница
- Државна имовина мора бити уништена, јер је уништена и бивша држава
- Скраћеница БиХ значи- богати и хљебожељни
- Судије и тужиоци су државни службеници, па разумљиво је да неће на своје колеге у власти
- Ми смо велики вјерници. Вјерујемо празним обећањима наших политичара.
М.Грубишић
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Сретење 2010,
Српско Сарајево
Постоји време што крије лице
надања води божија рука
данас са вама борци Чукарице
косовских мученика део струка.
Још ме пеку ране рода мога
Крф сам сањо, данас гледам стазе
јунаке сам гледо са Јеврејскога
и Протине божанске богазе.
Јунаштвом се из пепела ниче
јутрос сам оком и душом шетао
жицом
сведок си ми Ђуровићу, пуковниче
још јецај мирише Грбавицом.
Могу се тамо правити палате
некрсне зграде без обележја
бога Христа
једном ће некрсти да схвате
да их судбина Мурата чека иста.
Вратиће се војвода и војводе
носиће можда исте чинове
нас руке праведне Христове воде
са молитвом и песмом у српске
обнове.
Нека и новогодишња слава ова
молитвом зажари лице
никад да се не одрекенемо Косова
тако вам Враца и Грбавице.
Кад мајка тражи сина
да препрека не буде Дрина
да никад сумња не заголица
поздравља вас братска Чукарица.
Не делимо се по партијама
истога славимо бога
невешто прете џамијама
хаџијска молитва из хиљаду разлога.
(Пјесму је сачинио Миленко ЂуровићКичавски из Чукарице, приликом обиласка
првих линија Јеврејског гробља, Грбавице
и Враца на Сретење 2010. године)
Помен српским јунацима у Источном Сарајеву

Како да пишем о рату
када га не разумем?
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
Откуд одједном ови људи?
Куда иде колона избјеглица?
Зашто је у црном моја мајка?
Ко ће ми брисати сузе с лица?
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
Чије је гробље прекрило сада,
Моју најдражу ливаду с цвијећем?
Зашто се у црно завила млада?
За ким се пале ове свеће?
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
Ко то пали, мучи, руши?
Ко то неком жели зло?
Ко нам брани да се учи?
Ко је, реци, ко је то?
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
Хајде, хеј ти, изађи сада!
Реци ми, зашто наносиш бол?
Зашто неко због тебе да страда?
Хајде, ваљда имаш разлог за то!
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
Само, одједном, други живот.
И понор у који све дубље падаш.
Одједном, некако све се мења,
И осетиш како и сам страдаш.
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
И не знам. Нестане сунце,
Све у црном. Нестаје мир.
Само нека чудна празнина
И све к’о да тоне у дубоки вир.
Како да пишем о рату
Када га не разумем?
И просто, кад нестане све то,
Онда и ја изгубим речи.
И не знам како да пишем песму
Када ми срце болно јечи.
Ал’ и када све нестане и мине
Још једно питање лебди, у висине.
Како, како ја да пишем о рату
Када га не разумем?

Ђурђа Дошеновић IX2
ОШ “Доситеј Обрадовић”
Приједор

