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Варварин– Гра ђа ни Вар ва ри на и це лог тем
нић ког кра ја, оку пља њем и по ла га њем цве ћа 
и ве на ца на Спо менобе леж је жр тва ма НА ТО 
бом бар до ва ња, обе ле жи ли су ју че 16го ди шњи
цу стра да ња не ду жних ци ви ла крај мо ста на Ве
ли кој Мо ра ви. Пре 16 го ди на, 30. ма ја 1999, на 
том ме сту по ги ну ло је де се то ро ци вил них ли
ца, а 17 те шко по вре ђе но у дво стру ком на ле ту 
НА ТО ави о на у раз ма ку од пет ми ну та, у 13.25 
и 13.30 са ти, на дан Све те Тро ји це, од но сно ва
ша ра у мир ном гра ди ћу крај Ве ли ке Мо ра ве.

По ме ну НА ТО жр тва ма при су ство вао је и ми
ни стар од бра не Бра ти слав Га шић, ко ји је по ло
жио цве ће и одао по част по ги ну ли ма. Стра да ње 

ци ви ла у Вар ва ри ну си гур но спа да ме ђу нај те
же НА ТО зло чи не, за ко је ни ко из те али јан се 
до са да ни је од го ва рао, иако у бли зи ни и ши рем 
окру же њу ни је би ло ни јед ног вој ног објек та ни 
вој ни ка. Ни је би ло ни искре ног из ви ње ња за 
по чи ње но стра да ње ци ви ла. Нај мла ђа жр тва 
би ла је Са ња Ми лен ко вић, ше сна е сто го ди шња 
уче ни ца бе о град ске Ма те ма тич ке гим на зи је.

Гра ђа ни Вар ва ри на ту жи ли су др жа ву Не мач
ку за по чи ње ни зло чин, али је Устав ни суд те 
зе мље сеп тем бра 2013. од ба цио ту жбу, уз обра
зло же ње да та кву вр сту спо ра мо гу во ди ти са мо 
др жа ве, али не и по је дин ци.

Р.Станковић

Скуп шти на Но вог Са да 
усво ји ла де кла ра ци ју  
о осу ди ли кви да ци је  
ве ли ког бро ја углед них 
гра ђа на у ок то бру  
1944. го ди не 

НовиСад– Се дам де це ни ја по сле за
вр шет ка Дру гог свет ског ра та, Но ви 
Сад је по но во отво рио те шку и дра ма
тич ну стра ни цу из сво је про шло сти о 
стра да њу у Ра ји ној шу ми, не по сред но 
по сле осло бо ђе ња гра да од оку па то
ра 23. ок то бра 1944. го ди не. Град ска 
скуп шти на усво ји ла је, ка сно прек си
ноћ, де кла ра ци ју ко јом се нај о штри је 
осу ђу је зло чин из вр шен над ци вил
ним ста нов ни штвом гра да.

У Ра ји ној шу ми, у бли зи ни но во сад
ске То пла не, на бач кој стра ни Ду на
ва, по гу бље но је, ка ко се твр ди, 250 
углед них Но во са ђа на. Мно ги ма је 
би ло оне мо гу ће но пра во на су ђе ње 
и од бра ну, а ме ђу њи ма и бив шем 
гра до на чел ни ку Ми ло шу Пе тро ви
ћу, пот пред сед ни ку но во сад ске скуп
шти не и пред сед ни ку ФК Вој во ди на 

Об ра ду Ми лу ти но ви ћу, ин ду стри
јал цу Дра го љу бу Ри сти ћу, јед ном од 
осни ва ча Со ци ја ли стич ке пар ти је у 
Но вом Са ду Па влу Та ти ћу, гол ма ну 
Ми ло шу Ко сти ћу, уред ни ку и из да
ва чу „Но ве по ште” Во ји сла ву Ма ти
ћу, но ви на ру Пе ри Са ви ћу...

Де кла ра ци ју о осу ди зло чи на у Ра
ји ној шу ми је пред ло жи ла од бор нич
ка гру па „Сви за Но ви Сад” (СПО и 
По крет „Дри на – Ди на ра – Ду нав”), 
ко ја тра жи да се жр тва ма по ста ви и 
спо менобе леж је.

„Ово ни је и не мо же би ти осу да јед
не епо хе, вре ме на оку па ци је и сна
жне во ље за бор бом за осло бо ђе ње, 
већ осу да по ли ти ке осве те над љу ди
ма ко ји дру га чи је ми сле и осе ћа ју”, 
ре че но је у обра зло же њу пред ло га и 
под се ћа се да је град ски пар ла мент 
још 1994. го ди не до нео од лу ку о ода
ва њу по ште жр тва ма у Ра ји ној шу ми 
и ис тра жи ва њу овог до га ђа ја, али да 
она до да нас ни је спро ве де на.

На су прот то ме, пот пред сед ник 
ЛСВа Алек сан дар Јо ва но вић оце њу
је да је де кла ра ци ја о Ра ји ној шу ми 
„нај но ви ји ко рак у по ку ша ју пре кра
ја ња исто ри је ко јим се же ле по и сто

ве ти ти не ви не жр тве и до ка за ни ко
ла бо ра ци о ни сти”.

Иако сма тра да је би ло и оних ко ји 
су не ви но стра да ли у том пе ри о ду и на 
том ме сту, Јо ва но вић ка же да је „по
треб но је да се пре би ло ка кве де кла
ра ци је до ђе до ја сних по да та ка ко је и 
за што та мо стра дао, а ти ме тре ба да се 
ба ве исто ри ча ри”. Он ис ти че да је „ова
ко, ка ко се са да при пре ма и пред ла же, 
де кла ра ци ја сми шље на као још је дан 
по тез у ци љу обе сми шља ва ња ан ти фа
ши зма и ан ти фа ши стич ке бор бе”.

Апе лу ју ћи на то да ра све тља ва ње 
овог до га ђа ја из исто ри је Но вог Са да 
не до би је ди мен зи ју днев но по ли тич

ког и по ли ти кант ског пре пу ца ва ња, 
исто ри чар мр Си ни ша Јо кић, ку стос 
Му зе ја гра да Но вог Са да, ка же за „По
ли ти ку” да су у Ра ји ној шу ми 1944. Но
во са ђа ни за и ста тра гич но стра да ли и 
да је то би ла јед на ве ли ка не прав да. 

„Мо је ста ри је ко ле ге у Му зе ју, ко је 
су са да у пен зи ји, скре ну ле су ми па
жњу на тај про блем пре де се так го ди
на. Те ко ле ге су по зна ва ле и по том ке 
стра да лих љу ди, чак су зна ли и ко ји 
су љу ди уче ство ва ли у ег зе ку ци ји. 
То је за и ста стра вич на при ча”, ка же 
Јо кић, ис ти чу ћи да о са мом до га ђа
ју има ма ло по у зда них по да та ка и да 
му је по треб но при ћи на од го во ран и 

до сто јан ствен на чин. Град би, сма тра, 
тре ба ло да осну је не за ви сну ко ми си ју 
исто ри ча ра, фо рен зи ча ра, ан тро по
ло га и дру гих струч ња ка.

О стра да њу у Ра ји ној шу ми са зна
ло се 1991. при ли ком ко па ња ка на ла 
за во до вод, ка да су от кри ве ни де ло ви 
људ ских ске ле та. Ко сти су сме ште не у 
де поу Му зе ја гра да на Пе тро ва ра дин
ској твр ђа ви. 

„Тре ба ло би пре ко па ти цео те рен, 
из ва ди ти све ко сти и осве шта ти их од 
стра не свих кон фе си ја. Ти су љу ди за
јед но стра да ли и тре ба ло би одр жа ти 
за јед нич ки мо ле бан свих кон фе си ја, 
на пра ви ти је дан спо ме ник где ће би
ти са хра ње ни”, до да је Јо кић. 

Он, та ко ђе, ка же да су у Ра ји ној шу
ми по гу бље ни мно ги углед ни Но во са
ђа ни, на во де ћи као при мер Па вла Са
ви ћа, ко ји је као но ви нар и од бор ник 
био ве ли ки за го вор ник рад нич ких 
пра ва и кри ти чар ка пи та ли стич ког 
си сте ма. Био је, ис ти че Јо кић, ис кре
ни ле ви чар, а „си гур но за не ког ко је 
био ле ви чар не мо же мо ре ћи да је био 
по да ник фа ши стич ке Ма ђар ске”.

Пре ма ње го вим ре чи ма, то да ли 
је не ко био са рад ник оку па то ра „са
мо за то што је жи вео у Но вом Са ду 
и ни је ишао у шу му да се бо ри” пред
ста вља „ети ке ти ра ње”, што је „ве ли
ка сра мо та и ту га за Но ви Сад, ко ји 
је увек оди сао гра ђан ским ми ље ом, 
мул ти кул ту рал но шћу и мул ти кон фе
си о нал но шћу”.  С.Ковачевић
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Злочинпобедника
уРајинојшуми

НовиПазар–Спо ме ник с 11 име на на стра да
лих у Ули ци Сте ва на Не ма ње ис пред стам бе не 
згра де Р74 под се ћа на нај тра гич ни ји до га ђај у 
но ви јој исто ри ји Но вог Па за ра. На том ме сту 
31. ма ја 1999. го ди не од бом бе НА ТО агре со ра 
по ги ну ло је 11 Но во па за ра ца.

И да нас ће се род би на стра да лих и гра ђа ни 
Но вог Па за ра оку пи ти да по ги ну ли ма за па ле 
све ће и на ме сту стра да ња по ло же бу ке те цве
ћа с не из го во ре ним пи та њем за што се то до го
ди ло.

Тог да на Вла дан Си мић је по шао у шет њу с 
дво го ди шњим си ном Мар ком. Са мо пре де се так 
да на Мар ко је ду вао све ћи це на дру гом ро ђен
да ну. Оти шли су до пр о дав ни це у згра ди Р74. 
Вла дан је по ку шао да за гр ља јем за шти ти си на. 
Без у спе шно – на шли су их мр тве и за гр ље не. 
Са да би Мар ко сла вио 18 ро ђен дан и ма ту ру, 
ше тао би с де вој ка ма… 

За у век је остао де те. Би ло је пред ло га да се 
деч ји вр тић у су сед ству на зо ве по нај мла ђој 
жр тви – дво го ди шњем де ча ку Мар ку Си ми ћу. 
Пред лог је за бо ра вљен.

Ше сна е сто го ди шњи Мар ко Ро глић био је 
гим на зи ја лац. Ђор ђе Пан то вић с 24 го ди не, 
оми љен ме ђу вр шња ци ма и му ште ри ја ма, и 

тог да на је био на рад ном ме сту у ме са ри ко ју 
је бом ба по све ра зо ри ла. 

Де јан Ми ло ше вић је у дво ри шту по ку ша вао 
да по пра ви свој ауто мо бил. 

Но ви нар ка Те ле ви зи је Је дин ство Дра го мир ка 
Би о рац че ка ла је ауто бус. Ве сти о ње ној смр ти 
ја ви ли су дру ги.

Зве здан Ја јић је био је ди нац. Ро ди тељ ска ку ћа 
у се лу Ску ко ву пра зна. Да за па ле све ће на ме сту 
Зве зда но вог стра да ња до ла зе се стре.

Го луб Рат ко вић је био ва тро га сац. Ка да су си

ре не по че ле зло коб но да за ви ја ју упо зо ра вао 
је на род да се скло ни с ули це. Он ни је сти гао 
да се скло ни. Дра ган Си мо вић је ра дио у пр о
дав ни ци аутоде ло ва у бом бар до ва ној згра ди, 
Ра цо Вра нић је свра тио код дру га Ђор ђа у ме
са ру, Ми о драг Ни кић се ту слу чај но за де сио. 
А све за јед но за де си ла их је смрт, ко ја не мо же 
ни да се об ја сни ни оправ да ни ка квим при ча ма 
о „ле ги тим ним ци ље ви ма” НА ТО бом бар де ра. 
Ја чи су 11 Но во па за ра ца пр о гла си ли ко ла те
рал ном ште том.

Ожиљ ци од ге ле ра и те же по вре де и са да два
де се так Но во па за ра ца под се ћа ју да су пре 16 го
ди на би ли на „по гре шном” ме сту.

 С.Бакрачевић

СремскиКарловци– Тре ћи фе сти вал афо ри
за ма, ви це ва и анег до та АВА 2015 одр жан је у 
Срем ским Кар лов ци ма, у Све ча ној са ли Ма
ги стра та, а отво рио га је за ме ник гра до на чел
ни ка Рај ко Ма рин ко вић, ко ји је на гла сио да су 
„Срем ски Кар лов ци отво ре ни за кул ту ру и да 
су пред ста вља ли и пред ста вља ју ин спи ра ци ју 
број ним умет ни ци ма – пе сни ци ма, сли ка ри ма, 
му зи ча ри ма и ва ја ри ма”. 

Отва ра ју ћи, у име ор га ни за то ра, ма ни фе ста
ци ју, проф. др Ди ми три је Пан фи лов је ис та као 
да је „овај ’џеп ни фе сти вал’ по ку шај да се брач
ни пар Пан фи лов – Са ња и Ди ми три је – бар 
ма ло оду же див ној ва ро ши ци Срем ским Кар

лов ци ма, ко ја их је та ко све срд но при хва ти ла 
у сво је на руч је, ка да су 1991. го ди не мо ра ли да 
на пу сте ра том за хва ће ни Ву ко вар”.

При зна ње од брон зе „Ло во ров ве нац пе снич
ке пат ње и сла ве”, умет нич ки рад проф. др Дра
га на Ра де но ви ћа, уру че но је по зна том књи жев
ни ку и ТВ во ди те љу Ра ши По по ву.

„Про шао сам све ме ди је, днев не и не дељ не 
но ви не, ра дио и те ле ви зи ју. На пи сао сам се ћа
ња на де тињ ство и де ча штво, че ти ри ро ма на за 
де вој чи це, шест збир ки пе са ма, је дан спев и еп”, 
ре као је По пов, при ма ју ћи при зна ње, от крив ши 
да му је у штам пи но ва збир ка пе сма под на сло
вом „Жи вот је сла дак, бра те, ко би же лео на гро
бље да га пра те”.

Ди пло ма „По ча сни ви тез срп ског ху мо ра” 
пост хум но је до де ље на књи жев ни ку Дра го сла
ву Ан дри ћу (1923–2005), за ње гов до при нос ху
мо ру, по е зи ји, пре во ди ла штву и лек си ци.

У про гра му ко ји је био по де љен у три це ли
не афо ри зме су го во ри ли Ран ко Гу зи на, Дра
гу тин Ми нић Кар ло, Или ја Мар ко вић, Алек
сан дар Ба љак и Алек сан дар Чо трић. Анег до те 
су пред ста ви ли књи жев ни ци То ми слав Ђо кић 
и Ду шан Ва ри ћак, а ве шти ну ка зи ва ња ви це ва 
де мон стри рао је пи сац и ле кар Ди ми три је Пан
фи лов. А.Чотрић

ПризнањеодбронзеРашиПопову

УручењенаградеРашиПопову

Маркобисада
биомомак
На да на шњи дан, 31. ма ја 1999. го ди не, од НА ТО  
бом бе стра да ло је 11 Но во па за ра ца ци ви ла,  
ме ђу њи ма и дво го ди шњи Мар ко Си мић

ЗградаР-74послебомбардовања
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