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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
  
 
   
    Уводник о удружењу 
 

           Завичајно удружење делује од свог 
оснивања, 07.августа 2001. године, под пуним 
именом ЗАВИЧАЈНО УДРУ- ЖЕЊЕ 
ПРОГНАНИХ И ИЗБЈЕГЛИХ КРАЈИШНИКА „Н 
И К О Л А  Т Е С Л А“ Пландиште. 
           Удружење окупља све Србе 
крајишнике, односно све Србе протеране из 
Реп. Српске Крајине, осталог дела Реп. 
Хрватске, као и Србе са простора Реп. Босне 
и Херцеговине.  
           Под налетом ратног вихора у неколико 
етапа у општину Пландиште стигло је између  
1100 и 1300 Срба протераних са вековних 
огњишта. Суочени са бројним проблемима, у 
безнађу и борби за голо преживљавање, нису 
клонули духом. Брзо су схватили да највише 
сами себи могу да помогну, а то је могуће 
само кроз организовано деловање.  
          Пре свега требало је спасити и очувати 
културно наслеђе које је изузетно богато и од 
непроцењиве вредности. Удружење је у том 
циљу организовало фестивал крајишког 
пјевања, уз учешће фолклорних ансамбала са 
извођењем игара из Крајине.  
         Удружење такође, у складу са 
могућностима, помаже прогнаним и избеглим 
лицима, даујћи правне и друге савете, 
најчешће око подношења захтева за одштету 
добијања докумената и сл. 
        Један од циљева удружења је стварање 
базе података о свим прогнаним и избеглим. 
До сада се у удружењу регистровало око 700 
чланова. За комплетирање поменуте базе 
података неопходно је да се региструју и они 
који то до сада нису урадили. 
         Региструјте се да бисмо могли 
правовремено и квалитетно да заступамо 
заједничке интересе! 

   

 

 
                       
                           Два председника,  
Мирко С. Вранеш председник  
Завичајног Удружења СРБА ИЗ ЛИКЕ „МАТИЦА 
ЛИЧКА“ – Апатин, и  
Никола Г. Везмар председник  
 Завичајног Удружења Крајишника  
„НИКОЛА ТЕСЛА“  - Пландиште 
      

 
ИЗДАВАЧ: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА 
                          ″НИКОЛА ТЕСЛА″ 
АДРЕСА: ВојводеПутника  38 - 26360 Пландиште                                                  
ЖИРО РАЧУН: 340-5342-06; ПИБ 10 12 39 410 
Телефони:013/865-450/011/574-966---063/86-94-919                                            
                   013/862-039   моб.064/33-48-444 

БИЛТЕН УРЕДИЛИ: НИКОЛА Г. ВЕЗМАР 
                                  МИЛАН Г. БРУИЋ 
 
ПРИПРЕМИО ЗА ШТАМПУ: ГОЈКО Н. ВЕЗМАР 
 
ШТАМПА: ШТАМПАРИЈА  ТУЛИ 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 
″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 

ПЛАНДИШТЕ 
                                                           

  
 
           У свом раду,  удружење се сусреће 
са многим проблемима и потешкоћама, које 
је до сада са мање или више успеха 
настојало да реши. 
            Иако окупља популацију која је 
против своје воље дошла на ову територију, 
и има врло незахвалан статус прогнаних и 
избеглих лица, удружење нема просторије 
за своје активности. Дакле, безмало пуне 
четири године руководство удружења чини 
напоре да проведе у дело оно што је по 
плану и програму предвиђено.  
          До сада  смо небројено пута заку- 
цали на врата локалне самоуправе, подн- 
осили и писмене захтеве, али је све 
углавном остало на празним обећањима. 
          Можемо слободно да кажемо да је 
општина Пландиште много више добила 
доласком прогнаних и избеглих Срба него 
што им је  дала, што дабоме није за 
похвалу. Општина Пландиште нашим дола- 
ском, пре свега постала је богатија за преко 
хиљаду  претежно млађих, образованих и 
радно способних становника, што је за 
овакву општину итекако значајно. 
           Доласком нове политичке гарнитуре 
на власт на локалном нивоу, одмах смо се 
ангажовали да их упознамо са проблемима 
који нас оптерећују, и добили обећање да 
ће нам се изаћи у сусрет. Верујемо у 
искреност и добре намере! 
           Како је ово специфично удружење, 
како по свом програму тако и по специ-
фичној категорији људи које окупља, није 
адекватно сврставати нас по шаблону у 
невладине организације или класичне групе 
грађана. Сматрамо да се нашим про-
блемима политичари, без обзира на 
политичку припадност, неодговарајуће баве, 
у шта смо се до сада много пута уверили. 
           Руководство позива све оне, који се 
до сада из било ког разлога нису 
регистровали у удружењу, да то учине што 
пре јер тиме чине добро себи и својој 
породици. 
       Искрено радимо и мисломо на вас! 
 
                                       Предсједништво  
  

 
   САРАДЊА СА ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА 
                     И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
                         
           У оквиру својих активности удружење 
веома добро сарађује са удружењима која 
су на линији заштите права и интереса  
Срба са крајишког простора, као и заштите 
њихове културне баштине. Такође, оства- 
рујемо сарадњу са појединим невладиним и 
хуманитарним организацијама које се баве 
проблемом избеглица. 
         У очувању фолклора и крајишког 
певања врло интензивну  сарадњу имамо са 
културно уметничким друштвима и пева- 
чким групама. 
         Истини за вољу, са многим стварима 
нисмо потпуно задовољни, али се искрено 
надамо да ће на крају ипак бити резултата, 
који ће решити многе проблеме са којима се 
ми као избеглице сусрећемо.  
         Врло добру сарадњу остварили смо са  
Покретом за заштиту права ратних војних 
ветерана,  жртава рата и њихових потомака. 
У овом случају, пружена је правна помоћ и 
укупно послато преко 500 пријава ратне 
штете, за наплату  преко међународног суда 
правде у Стразбуру.  
            На културно спортском плану  успе- 
шно сарађујемо са Завичајним удружењем 
Срба из Лике „Матица Личка“- Апатин, где 
учествујемо на Личком Вишебоју. На 
жалост, 2004. нисмо могли учествовати из 
финанцијских разлога. 
            Што се тиче сарадње на нивоу 
општине Пландиште, изузетна сарадња ост- 
варена  је са КОЦ  „Вук Караџић“ Планди- 
ште, захваљујући предусретљивости доса-
дашњег директора, господина Бранка 
Бабића. Не могу а да овде не поменем и    
ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, као 
и њеног директора, Светозара Лабовића.  
           Желим да напоменем да ће наш 
правац  деловања и даље бити усмерен на 
проширењу сарадње са свима који су 
спремни на сарадњу. Позивам све који за то 
имају жеље и интереса да нам се јаве.  
Хвала! 
      С поштовањем, 
                   председник Никола Г. Везмар  



 

 

 
ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
                             ПЛАНДИШТЕ 
             

 
ДРУГИ ФЕСТИВАЛ КРАЈИХ ПЈЕСАМА У ПЛАНДИШТУ 

Завичајно удружење крајишника „Никола Тесла“ Пландиште и ове године по други пут 
организовало Фестивал крајишких пјесама који ће надамо се постати традиционална 
манифестација што је и циљ овог Удружења, а што је и истакнуто у уводној речи на 

фестивалу. 
 
Део уводног говора: 
Зашто фестивал крајишких пјесама? Зато што је крајишка пјесма спона која нераскидиво повезује Србе 
крајишнике. Симболи фестивала јесу тамбурица самица и личка капа кићанка. Личку капу кићанку, са 
мањим разликама, носе сви крајишници. Тамбурица самица са четири жице, својим јасним звуком, 
одјекује свим просторима где крајишници живе. Драги пријатељи, велико нам је задовољство што смо 
успели и ове године, по други пут, да организујемо фестивал крајишких пјесама. Сада смо све 
сигурнији да ће ова значајна културна манифестација  Срба Крајишника прерасти у традицију, што нам 
је и циљ. Захваљујући нашим пријатељима из изворних група, који здушно раде на очувању и 
преношењу крајишког пјевања, и вама који сте дошли  у овом броју, наш труд није узалудан. Због тога, 
велико хвала и њима и вама! Чувајмо наше драгуље, наше симболе, пјесму и игру. У то име, драги моји 
крајишници, живи и здрави били! Нека вас Бог чува, вера православна и српско име! 
 

Други фестивал крајишких пјесама, 
Пландиште 2004. званично је отворио Никола 
Везмар, председник удружења „Никола Тесла“, 
захваливши се свим извођачима, учесницима 
Фестивала и донаторима без којих ова 
приредба не би била могућа. Крајишка песма 
представља спону и нераскидиво повезује Србе 
крајишнике. Сада, када  више не живе на 
просторима где су рођени, песма је и спона са 
коренима, са родним крајем. Зато се 
организатор посебно захвалио свим извођачима 
који раде на очувању и преношењу крајишког 
пјевања. 

Међу званицама фестивал је пратио, што 
представља посебну част, Његово Прео-
свештенство Епископ Банатски, господин 
Никанор, као и представници локалне 
самоуправе, председник СО Пландиште, Бошко 
Марчета, председник ИОСО, Данило Ћалић и 
начелник за привреду, Душан Петровић. 

  
Оцену Другог фестивала дао је 

организатор Никола Везмар: У суштини сам 
задовољан. У самој организацији није било 
већих пропуста. Како удружење ради у 
специфичним околностима, због недостатка 
финанцијских средстава било је право умеће, а 
могу слободно да кажем и велика храброст, ући 
у овакав пројекат готово без пара на рачуну 
удружења. Јасно је да није једноставно 
припремити фестивал за 150 учесника и 
дружење за 250 људи, али емоције су те које 
мотивишу да се истраје у очувању јединог  што 

нам је остало а што нас везује за родни крај. 
Пос ебно ми је драго што с у с ви учес ници 
изразили похвалу за припрему и организовање 
фестивала. Поред проблема са финансирањем, 
велики нам је проблем то што немамо 
просторије за рад, па се сналазимо на 
различите начине. Незадовољан сам са 
одазивом људи. Свако ко је са тих простора, ко 
се осећа крајишником може на било који начин 
да да свој допринос у очувању наше културе и 
традиције. Једни кроз фолклор и песму, други 
према својим могућностима, важно је да постоји 
жеља да се допринесе и помогне организација 
фестивала. 

  
Своје виђење фестивала дао је и 

Владика Банатски, господин Никанор река-
вши да је вече било врло импресивно и лепо. 
Све виђено на сцени и сам је преживео 
боравећи у тој средини, у Крајини, од 1991. до 
1995. године. Сви извођачи емотивно су везани 
за своја огњишта, куће и земљу са које су 
дошли на ове просторе. Сасвим је нормално да 
су задржали обичаје и игру. На крају, владика је 
захвалио извођачима, организаторима, локалној 
самоуправи која је подржала фестивал и 
месном пароху на очувању културе и традиције 
Крајишника.  

Други фестивал крајишке пјесме сигурно 
заузима посебно место у срцима свих који 
потичу из Крајине, а није оставио равнодушне 
ни остале посетиоце. Стога, фестивал је у 
потпуности оправдао своје одржавање. 

                                                                                                                 Председништво 
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                              ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 
                               ″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 

                        ПЛАНДИШТЕ 

                                                         

 
 

  
 

ПРЕДСЕДНИК  УДРУЖЕЊА 
НИКОЛА Г. ВЕЗМАР 

ОТВАРА  ДРУГИ ФЕСТИВАЛ 

 

 
  ВОДИТЕЉСКИ ПАР 

ГОЈКО Н. ВЕЗМАР И МАРИЈА  ТРКУЉА 
   
   
 

 
 

ИГ „ЗЕМЉАЦИ“  - ТЕМЕРИН 

  

 
 

ИГ  „ КРАЈИШНИЦИ“ – ВЕЛИКА ГРЕДА 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
ПЛАНДИШТЕ 

  
  
 

 
 

ИГ ″СИНОВИ КРАЈИНЕ″ - БУДИСАВА 
                                                            

 

 
 

ИГ ″СОКОЛОВИ″-ПРИГРЕВИЦА 

 

 

 
 

ЖИГ „ИЗВОР″- БЕОГРАД 
 

  
ИГ „КОРИЈЕНИ“ - БЕОГРАД 

 
 

 

 
 

ИГ „ЗМИЈАЊЕ“ – БАЧКИ ЈАРАК  ИГ „ПРЕЛО“ КУД  „АГРОЖИВ“ - ВЛАДИМИРОВАЦ 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 
″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 

ПЛАНДИШТЕ 
                                                        

 
 

 
 

ЖИГ – КУД „ДУНАВ“ - АПАТИН 
 

  

 
 

ИГ „СТУДЕНАЦ“ - ШАЈКАШ 
 

 
 

ИГ „КРАЈИШНИЦИ“ - КРАЈИШНИК 
 

 

 
 

ЖИГ „ПРЕЛО“ - КРАЈИШНИК 
 

 

 

 
   

ЖИГ „КАРАЂОРЂЕВЧАНКЕ“ – БАНАТСКО 
КАРАЂОРЂЕВО 

 ИГ „КРАЈИШКЕ ДЕЛИЈЕ“ - ГУДУРИЦА 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
ПЛАНДИШТЕ 

              
 

 

 

 

 
ЖИГ „МАЈЧИНО КРИЛО“ - ТЕМЕРИН 

 
 ВУЧАРЕЊЕ -  НАРОДНИ ОБИЧАЈ ИЗ КРАЈИНЕ 

 

 

 
НАРОДНЕ ИГРЕ ИЗВОДИ КУД „КРАЈИНА“ БЕОГРАД 

 
 КУД „КРАЈИНА“ - БЕОГРАД 

 
ЛИЧКА ТАМБУРИЦА САМИЦА У РУКАМА 

МАЕСТРА МОМЧИЛА  МОМЕ ОБРАДОВИЋА 
ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА 

 

 
ВИТЕШКО НАДМЕТАЊЕ ДИЧАКА НА  ЛИЧКИМ 

ПРЕЛИМА 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
ПЛАНДИШТЕ 

        
 
 

 
ЊЕГОВО ПРЕОСВЕШТЕНСТВО ВЛАДИКА 

БАНАТСКИ СА ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА 

  

 
ГОСПАВА ЗЕЉКОВИЋ ПОКЛАЊА КЊИГУ 

„ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА“ 

 

 

 
ПРЕПУНА САЛА ИМПРЕСИОНИРАНА ПЕСМАМА И 

НАЧИНОМ ИЗВОЂЕЊА 
 ПРЕДСЕДНИК СО ПЛАНДИШТЕ Б. МАРЧЕТА СА 

СУПРУГОМ И ПРЕДСАДНИК  ОПШТИНСКЕ ВЛАДЕ 
ДАНИЛО ЋАЛИЋ 

 
 Посебну част и духовно задовољство учинио нам је својим доласком и присуством на 
фестивалу, Његово Преосвештенство Епископ Банатски Никанор. Његово присуство нас 
је духовно оплеменило,  дало нам додатну снагу и уверење да чинимо добро, за наш крајишки 
народ  и наша поколења. Верујемо да ћемо уз божију помоћ опстати и сачувати наше културно 
наслеђе.  
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
ПЛАНДИШТЕ 

  
 

ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ПОМОЋ У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ФЕСТИВАЛА ДОБИЛИ СУ: 
 

1) Епархија Банатска 
2) Извршни одбор СО Пландиште 
3) Покраински секретаријат за културу 
4) КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште 
5) МЗ Велика Греда 
6) ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште 
7) МЗ  Купиник 
8) ДОО МПИ „1. октобар“ Пландиште 
9) АД  Пивара Шампион Вршац 
10)  Вршачки Виногради 
11)  ДОО „Агрожив – Јуко“ Житиште 
12)  ДМ Маркет Пландиште 
13)  СТР Бионис Пландиште 
14)  Ђуро Вуковић 
15)  „Електрометал“ Пландиште 
16)   Драгослав Аврамовић 
17)   Илија Миљковић 
18)   Саво Илић 
19)   Агенција „Лики ауто“ Пландиште 
20)   МЗ Пландиште 
21)   НИС Нафтагас ОУР Јужни Банат 
22)   Новосадски хуманитарни центар 
23)  Завичајно удружење Срба из Лике  

„Матица Личка“ - Апатин 
24)   Гојко Н. Везмар 
25)   Марија Тркуља 
26)   Радио „ОК“ Крњача 
27)  Радио Бумбар Пландиште 
28)  ТВ Банат Вршац 
29)   Лист „Октобар“ Пландиште 
 

УЧЕСНИЦИ ДРУГОГ ФЕСТИВАЛА 
КРАЈИШКОГ ПЈЕВАЊА  - ПЛАНДИШТЕ 2004 
 
 

1) ИГ „Змијање“ – Бачки Јарак 
2) ИГ „Коријени“ – Београд  
3) ЖИГ „Извор“ – Београд  
4) ИГ „Соколови“ –Пригревица  
5) ИГ „Студенац“ –Шајкаш 
6) ЖИГ „Мајчино Крило“ –Темерин  
7) ИГ „Земљаци“ –Темерин  
8) ИГ „Крајишке Делије“ –Гудурица 
9) ИГ „Синови Крајине“ –Будисава  
10)  ЖИГ –КУД  „Дунав“ –Апатин 
11) ЖИГ „Карађорђевчанке“  

              -Банатско Карађорђево 
 12)ИГ„Прело“-КУД-„Агрожив“-           
             Владимировац 
13)ЖИГ „Прело“ –Крајишник 
14) ИГ „Крајишници“ –Крајишник 
15) ИГ „Крајишници“ КУД „Младост“ 

             - Велика Греда 
 16) КУД „Крајина“ –Београд  
             фолклорни ансамбл 
17) Маша  Беба  Пјевач – Београд 
                   - личка тамбурица 
18)Момчило Момо Обрадовић                                                                               
            - Банатско Карађорђево 
                   - личка тамбурица 

 
 Користим прилику да се јавно захвалим свим учесницима  за учешће на Другом 
Фестивалу  крајишких пјесама у Пландишту 2004. год. Најискреније им се захваљујем на 
доприносу у очувању и неговању крајишке културе и обичаја. Посебно желим да похвалим све 
извођаче, за веома висок квалитет у интерпретацији песама и одличнан сценски наступ. 
 Наравно, од срца се захваљујем и донаторима, медијима и свима онима који су дали 
свој допринос и помогли нам да успешно организујемо ову велику манифестацију, веома 
значајну за очување и неговање културе и обичаја Срба Крајишника. 
 Искрено велико хвала свима!  
                                                               С поштовањем,  
                                                                                              председник удружења  
                                                                                                Никола Г. Везмар 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 
″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 

ПЛАНДИШТЕ 
                                                               

 
ОБЕЛЕЖЕНА ДЕВЕТОГОДИШЊИЦА 

ПРОГОНА СРБА ИЗ КРАЈИНЕ 
Завичајно удружење Крајишника „НиколаТесла“ Пландиште обележило је деветогодишњицу 

прогона Срба из Крајине, 4. и 5. август 1995. године, датуме који су, како је речено, у историји Срба из 
Крајине уписани најтамнијим словима. 

 
Ове године у Пландишту је, у знак сећања на 

погинуле и нестале Србе из Крајине, Његово 
Преосвештенство, Епископ Банатски, господин 
Никанор, родом из Крајине, заједно са месним 
парохом, јерејом Душаном Нишевићем и 
архијерејским намесником вршачким протојерејом 
Марком Ногићем одржао опело. 

Према званичним подацима хуманитарне 
организације „Веритас“, у Крајини је убијено 6.795 
Срба од којих је 28 деце до 14 година и 858 жена. 
Кроз читаву историју Крајина је крварила, народ 
прогањан, прекрштаван, убијан, бацан у крашке јаме. 
Али, увек је успевао да опстане на том простору све 
до 4. и 5. августа 1995. године када је Крајина једно- 
ставно очишћена од Српског живља. Тако је у општи- 
ну Пландиште стигло 1100 Крајишника. Сада смо ту 
где јесмо, делимо добро и зло са онима који су нас 
прихватили – речено је у уводној речи, након одржа- 
ног опела. Госте је поздравио у име организатора, 
Никола Везмар,  председник завичајног удружења 
Крајишника „Никола Тесла“ Пландиште. Годишњицу 
прогона Срба из Крајине 1995., ово Удружење, поче- 
ло је да обележава прошле године. 

У оквиру програма обележавања годишњице 
прогона Срба из Крајине, учествовали су  Ранка 
Срдић, песникиња из Новог Сада, родом из Крајине, 
која је рецитовала свиоје стихове и Војин Радојчић, 
гуслар из Херцеговине и Илија Дувњак, са Купреса, 
сада живи у Великој Греди, који је прочитао „Оду 
Крајини“. 

Присутни гости упознати су са декларацијом 
која је усвојена на Илинданском Сабору избеглица из 
Крајине и Хрватске који је овим поводом организован 
у Београду. Декларација је упућена Републици Хрва- 
тској, Републици Србији и Црној Гори, Савету Безбе- 
дности Уједињених нација, Европској унији, владама 
Сједињених америчких држава, Руске федерације и 
амбасадама у Београду. 

Обележавању 9 година прогона Срба из 
Крајине, присуствовали су и представници локалне 
самоуправе, председник општинске владе Данило 
Ћалић и начелник за буџет, Душан Петровић, као 
и чланови удружења и остали гости. 

Никола Везмар је у свом говору о ситуацији 
у којој смо се нашли, и у контексту о предстојећим 
изборима на локалном нивоу, том приликом обело- 
данио одлуку руководства удружења да учествују на 
локалним изборима. Како је рекао, ниједна поли-
тичка опција не заступа наше интересе. Крајишници 
ће на локалне изборе изаћи као група грађана под 
називом „Крајишка иницијатива“. 

 
ДОК ЈЕ СРПСКИХ ГРОБОВА БИЋЕ И КРАЈИНЕ 

Његово Преосвештенство Епископ Банатски,     
господин Никанор: 

Без обзира шта са нама било и где год да се 
налазимо, та земља остаће забележена као Република 
Српска Крајина. Не морају је признати живи моћници овог 
света, али Срби који су је створили, треба да је признају 
или макар да је се не одрекну. Можда ће неко и од нас 
живих да се одрекне те земље али немамо право јер, она 
је постојала, постоји и сада и постојаће све док српски 
борци тамо леже. Има оних који би желели да забо- 
равимо ту земљу, да заборавимо све оно што је за њу 
везано, најпре да заборавимо злочин који је над српским 
народом учињен. Српски народ несме заборавити то што 
мора да памти а мора да памти оно што несме да 
заборави, жртве, хероје, браћу и сестре, синове, 
родитеље, децу... Јер, заборавимо ли то и ту где јесмо не 
заслужујемо да будемо. Ја никоме не дозвољавам, јер 
сам и ја прогнан исто као и ви, да у моје име било ко 
продаје, тргује, замењује, земљу са које потичем. Наша 
утеха је да постоји свевидеће око и праведни суд а који ће 
једног дана поравнати рачуне са светским моћницима и 
онима који своју срећу граде на туђој несрећи. Ти никада 
нису благословени били нити ће бити. Нека је вечни 
помен и слава свим српским  јунацима и свима који су 
животе своје дали за земљу, Републику Српску Крајину.   
 
 

 

 
 

ОПЕЛО ЖРТВАМА ИЗ КРАЈИНЕ 
Његово Преосвештенство Епископ Банатски, 

господин Никанор 
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ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE КРАЈИШНИКА 

″Н И К О Л А  Т Е С Л А″ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 
Свјетски гавран 
 

Ашто гракђеш, мајка ти јађена, 
да Крајине више српске нема, 
да је моме роду дошао крај, 
да се круни динарски нараштај, 
да се чарне умучале горе 
да завичај само снити море, 
да се тамо туђи барјак вије, 
да ми мртви плачу за живијем, 
да бујади обрасле су стјене, 
да ми стварност чине успомене. 
Злослутниче, прерано ликујеш, 
моја мука тебе усрећује, 
ма мореш ме и на жару пећи, 
Никад свога нећу се одрећи. 
Залуд пуниш простор ми са злобом 
И вјенчаваш народ ми сеобом. 
Ја не хајем! 
Анти јунак ти си ове приче, 
Али ајде лажни пророчниче, 
Узми крајину из груди моји, 
Срце за њу откуцаје броји. 
Још је више волим кад је немам, 
Душу јачам за повратак спремам. 
Залуд бацаш у небеса капу, 
Историјску ајд прекроји мапу, 
Моја лоза тамо је поникла, 
У туђини ја нисам обикла, 
Смишљено си оћеро народ мој, 
Али никад нећеш наглас, јој! 
Напоредо смркњава и свиће, 
Што је српско било увјек биће. 
Кад те рука правде обезглави, 
Под Шатором мојим ћу да славим. 
Брат по крсту пружиће ми раме, 
Пашћеш у јаму копану за ме. 
Истрпићу клинце под ноктима, 
Јер, ја сам Српкиња Крајишкиња. 
 
                                   Ранка Срдић 
 

 
ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 

БЕОГРАД  ОД 
2. ЈУНА ДО 10. ЈУЛА 2005. ГОД. 

 
     Ове године на Теслиним дани-
ма који се одржавају у Београду и 
трају од 2. јуна до 10. јула, одржа-
но је неколико манифестација и 
научних предавања, у организацији 
Теслијанске Академије. 
      Никола Тесла рођен је 10. јула 
1856. године у Смиљану у кршној 
Лици, од мајке Ђуке, девојачко 
Мандић и оца  Милутина, правосл- 
авног свештеника. Тесла је геније 
који је поред добро познатих пате-
нтирања у области електротехнике 
готово исто толико радио и у 
области машинства. Боравећи у 
Београду од 1. до 3. јуна 1892.     
године, Тесла је био у аудијенцији 
код краља Александра Обрено-
вића и том приликом се састао са 
угледним људима тог времена. 
Између осталих, упознао је  чика 
Јову Змаја, који је за ту прилику 
написао песму посвећену Николи 
Тесли. 
 

ДОЧЕК ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ 
ГОДИНЕ 

   У организацији Удружења 
приређен је дочек Нове 2005. 
године по Јулијанском календару. 
Дочек је организован уз звуке 
завичаја и изворну крајишку 
пјесму. Гости вечери, изворна 
група „ВИТОРОГ“ из Будисаве, 
својом интерпретациом одушевили 
су присутне. Нова 2005. дочекана 
је у крајишком амбијенту. 
 

 
ЛИЧКИ ВИШЕБОЈ- АПАТИН 2005. 

 
    У Апатину се већ четири године за 
редом организује културно-спортска 
манифестација „ЛИЧКИ ВИШЕБОЈ“. 
Организатор манифестације је З. У. 
Срба из Лике „МАТИЦА ЛИЧКА“. У 
сарадњи нашег удружења, КОЦ „ Вук 
Караџић“ и СО Пландиште, уче- 
ствовали смо са такмичарском 
екипом и пјевачком групом, на 
предходна три. На жалост, због 
финансијских разлога на четврти 
вишебој нисмо могли ићи.  
 
 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
ЗА 2005/06 

 

1) Фестивал „Крајишки Бисери“ 
09. 07. 2005. године 

      2)   Учешће на Личком вишебоју 
             Апатин 2005. 
      3)   Обележавање десетогодиш- 
            њице прогона 05. 08. 2005.  
             године и помен жртвама. 

4) Крајишко вече  
5) Дочек Православне Нове 

године 
6) активности на хуманитарном  

плану 
7) обележавање  150-ог  

рођендана нашег великог 
научника, Николе Тесле, 
10. јула 2006. године  

      8)    остале активности за које се 
             укаже потреба и могућности. 
        
 

Поштовани читаоци, драги Крајишници, резултати који су постигнути, морам искрен да будем, и без лажне 
скромности, веома су велики. Како је већ речено, од свог оснивања Удружење се сусреће са многобројним 
потешкоћама. Ипак смо успели да одрадимо активности које су од изузетног значаја како за Крајишнике у целини 
тако и за појединце. Веома је важно да се за нас зна на многим инстанцама где се одлучује о нашој судбини. 
Верујем да многи нису ни свесни колики значај има културна манифестација, фестивал „Крајишки Бисери“. Као 
што вам је познато до сада су одржана два фестивала, а Богу хвала,  и за трећи све је спремно, што значи да 
постаје традиционалан. Дакле када нешто постане традиција онда нема бојазни да неће опстати, а ако опстане 
наша култура опстаћемо и ми, По оној народној: „боље је да нестане села, нег,   обичаја“, или „села је нестало, 
сачувајмо обичаје“. Драги Крајишници, много смо изгубили, чувајмо оно што имамо, чувајмо оно по чему смо 
препознатљиви. Чувајмо наше културно благо, јер ако то изгубимо и ми ћемо бити изгубљени. Народ који изгуби 
језик, веру, културу, традицију и обичаје осуђен је на пропаст. Народна поука: „да смо некад знали ко смо, неби 
били данас оно што смо“. Сви ми заједно можемо да дамо свој скроман допринос, јер то нам је  дужност према 
прецима и обавеза према нашим нараштајима, који имају право да знају ко су, што су и одакле су; да знају све о 
својој култури, обичајима и традицији.  Позивам све Крајишнике и крајишке пријатеље да нам се придруже и на тај 
начин  допринесу остваривању циљева које смо зацртали. 
                                                                                                                                              Никола Везмар 
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