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Dačić šokiran je odlukom EU

Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar vanjskih 
poslova Ivica Dačić šokiran je odlukom Europske 
unije da ne otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 
sa Srbijom, dok istodobno otvara nova poglavlja s 
Turskom i Crnom Gorom. On smatra kako je takva 
odluka sramna, neshvatljiva i ponižavajuća za Srb-
iju te da je rezultat političke namjere da se zaustavi 
ili uspori europski put Srbije. Dačić je najavio na-
javio da će predložiti premijeru Aleksandru Vučiću 
održavanje hitne konzultacije o daljnjim potezima u 
području vanjske politike uoči Pariškog samita.

***

Ministar u tehničkoj Vladi Srbije Aleksandar Vulin 
izjavio je kako Europska unija treba imati pozornost 
Srbije onoliko koliko Srbija ima pozornost EU, kao i 
da je vrijeme da Srbija ponovo procjeni svoju poli-
tiku premaEuropskoj uniji. Vulin je, komentirajući 
odluku da se ne otvore pregovaračka poglavlja 
23 i 24 o članstvu sa Srbijom rekao kako je to više 
pitanje odnosa Bruxellesa prema Beogradu, nego 
stavka Velike Britanije i Hrvatske. On smatra kako 
je ovo dobar povod da možda Srbija razmisli o svojoj 
vanjskopolitičkoj orijentaciji i da možda i ponovno 
procijeni politiku prema EU.

***

Ograda na graničnom prijelazu Bezdan – Batina 
između Hrvatske i Srbije uklonjena je jučer u posli-
jepodnevnim satima. Hrvatska je ogradu počela 

postavljati tijekom prethodne noći, a hrvatski MUP je 
ranije priopćio da je ta prepreka postavljena s ciljem 
sprječavanja eventuelnog pokušaja nezakonitog ul-
aska u tu državu. Putnički i teretni saobraćaj odvija 
se normalno na tom prijelazu. Prema neslužbenim 
informacijama, hrvatska strana sinoć je obavijestila 
srpske stranu da će biti izvođeni radovi na mostu s 
hrvatske strane na graničnom prijelazu, a u vezi s 
migracijama, koji se ogledaju u postavljanju zaštitne 
kapije na ulasku u Hrvatsku.

***

U srijemskomitrovačkom kazalištu Dobrica 
Milutinović 16. lipnja, održana je premijera pred-
stave Ljubavi Georgea Washingtona prema  tekstu 
hrvatskog dramatičara Mire Gavrana, u režiji Lilija-
ne Ivanović. Premijeri je prisustvovao i Miro Gavran. 
Gavranovi dramski tekstovi često se izvode u Srbiji, a 
Ljubavi Georgea Washingtona u Srijemskoj Mitrovici 
su čak 32. postavka nekog od njegovih tekstova. A na 
35. Sijelu pučkih pisaca Slavonije, Baranje i Srijema 
koje je održano u Đeletovcima sudjelovali su i pjesn-
ici iz Vojvodine Marija Lovrić iz Novog Sada i Kata i 
Antun Kovač iz Sombora. Njihove pjesme objavljene 
su u Zbroniku s uratcima 23 pučkih pjesnika. Sijelo 
pučkih pisaca organizirala je Vukovarsko-srijemska 
županija i Zajednica kulturno-umjetničkih djelat-
nosti, a održano je 18. lipnja.

***

Izložba S Božjom pomoći bit će otvorena u srijedu, 
6. srpnja, u Suvenirnici Gradske kuće u Subotici s 
početkom u 19 sati. Tema ovogodišnje izložbe u sk-
lopu Dužijance 2016., je Bunjevačko momačko kolo 
i Dužijanca.Izložbu zajednički pripremaju Udruga 
bunjevačkih Hrvata Dužijanca i Katoličko društvo 
Ivan Antunović, u suradnji s Gradskim muzejom 
Subotice. Izložba će se moći pogledati do 16. kolovo-
za. Sadržaj izložbe vezan je za Bunjevačko momačko 
kolo i Dužijancu, a bit će izloženi predmeti, barjaci, 
fotografije i dokumenti iz vremena kada je Društvo 
djelovalo. Na izložbi će sažeto biti predstavljena pov-
ijest Bunjevačkog momačkog kola, te njegove ak-
tivnosti koje su u svom radu isticali kao najvažnije.

***

Mješoviti pjevački zbor hrvatskog kulturno-pros-
vjetnog društva Jelačić iz Petrovaradina nastupio je 
u subotu, 25. lipnja, u Slavonskom Brodu na Sus-
retu pjevačkih zborova koji se u organizaciji Hrvat-
skog pjevačkog društva Davor i Kazališne koncertne 
dvorane Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda 
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četvrti put zaredom održavao u dvorani Glazbene 
škole Slavonski Brod. Zbor Jelačića pod ravnan-
jem prof. Vesne Kesić – Krsmanović predstavio se 
žanrovski i regionalno raznovrsnim repertoarom 
skladbi, promovirajući ne samo svoj rad i Društvo, 
nego i znamenite hrvatske skladatelje, prevashodno 
iz Petrovaradina. Prigodu dolaska u Slavonski Brod 
članovi pjevačkog zbora i uprave Društva iskoristili 
su i za posjet grobu nedavno preminuloga župnika 
petrovaradinske župe Uzvišenja sv. križa vlč. Stjep-
ana Barišića, koji je bio neizmjerna potpora društvu 
Jelačić.

CrOnline 04.07.2016. godine
Prijevremeni parlamentarni izbori u 
Hrvatskoj najvjerojatnije 11. rujna

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović iz-
javila je da će prijevremeni parlamentarni izbori u 
toj zemlji najvjerojatnije biti održani 11. rujna. Ona 
je naglasila da će izbore raspisati u zakonskom roku, 
najvjerojatnije za početak devetog mjeseca. Hrvatski 
sabor raspušten je 20. lipnja. Odluka o raspuštanju 
stupa na snagu 15. srpnja od kada će početi teći 
ustavni rokovi za prijevremene parlamentarne iz-
bore. Prema Ustavu, izbori moraju biti održani na-
jmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja Sabora.

***

Njegujući tradiciju i običaje, „Takmičenje risara“ 
održat će se  i ove godine i to u u subotu 09. srp-
nja,  na njivi pokraj crkve sv.Josipa Radnika, Gosti 
se očekuju u 7 sati ispred etno salaša, u dvorištu iza 
župne kuće. Svečana užna za uzvanike predviđena 
je za 12 sati i 30 minuta u dvorištu kod etno salaša. 
Dolazak na takmičenje potrebno je  potvrditi na tel-
efon ureda Udruge bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“: 

024/525-045 ili na e-mail: ubh.duzijanca@gmail.
com, najkasnije do srijede 6. srpnja.

***

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata je u 
srijedu 29. lipnja 2016. godine predstavljena kn-
jiga Ivana Mihalovića Praktična ilirska gramatika 
u izdanju Ogranka Matice Hrvatske iz Osijeka. O 
knjizi su govorili Stjepan Blažetin ravnatelj Zavoda 
za kulturu Hrvata u Mađarskoj, Jadranka Mlikota, 
s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta Strossmayer u Osijeku, 
priređivačica i suautorica pogovora i Ana Lehovcki-
Samardžić, s Katedre za mađarski jezik i književnost 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta Strossmayer, suau-
torica pogovora. Pozdravljajući nazočne, Tomislav 
Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih 
Hrvata skrenuo je pozornost  na to kako se o jeziko-
slovnoj baštini o Hrvatima u Ugarskoj još uvijek pre-
malo zna. Važnost ove knjige ogleda se u tome što 
ona svjedoči o činjenici da su Hrvati u Ugarskoj bili 
dionici zahtjevnih kulturnih praksi u svoje vrijeme,  
te da bez obzira na to što je povijest bila  bogata, nju 
još uvijek ne prati i zahtijevna, vremenu primjerena 
stručna interperetacija. U tom smislu je gesta mladih 
znanstvenica iz Osijeka i nakladnika Ogranka Mati-
ce hrvatske više nego pohvalna.

***

Ovogodišnji Ciklus hrvatskog filma u Vojvodi-
ni 2016 započinje u subotu 09. srpnja u prostoru 
Etnosalaša Balažević u Donjem Tavankutu od 20 sati 
30 minuta, kada je na programu dokumentarni film 
“Az, Branko pridivkom Fučić” redatelja Bernardina 
Modrića iz Rijeke koji će nam ujedno biti i gost pro-
grama i sa kojim će biti upriličen razgovor nakon 
projekcije. Voditelj programa je Branko Ištvančić. 
Organizator programa je Udruga za audiovizualno 
stvaralaštvo Artizana u suradnji sa Zavodom za 
kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatskim kulturno 
prosvjetnim društvom Matija Gubec iz Tavankuta. 
Program se odvija uz potporu Hrvatskog audiovi-
zualnog centra u okviru programa međunarodne 
suradnje.

CrOnline 05.07.2016. godine
Kovač o otvaranju poglavlja 23 u pristup-
nim pregovorima Srbije s Europskom uni-
jom

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač iz-
javio je jučer u Parizu kako je pitanje oko otvaranja 
poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije s Eu-
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ropskom unijom blizu rješenja, kao i da je uvjeren 
da će poglavlja biti moguće otvoriti još u srpnju. 
On navodi kako je važno da su se svi zahtjevi usp-
jeli ugraditi u pregovaračku poziciju te izrazio uvjer-
enje kako će rješenje biti kvalitetno za EU i da će 
omogućiti Srbiji napredovanje. Kovač je dodao kako 
je sve vrijeme Hrvatska bila vrlo konstruktivna, da se 
nije obazirala na napade i dobacivanja, jer želi graditi 
dobre susjedske odnose. Međutim, kako dodaje, za 
dobre susjedske odnose važno je poštovanje kriterija.

***

Šesta redovita konvencija Hrvatskog svjetskog kon-
gresa održana je od  29. lipnja do 1. srpnja u Zagrebu. 
Kongres predstavlja predstavničko tijelo hrvatskih 
udruga i zajednica u svijetu iz više od 30 zemalja te 
je član Ujedinjenih naroda s konzultativnim statu-
som. Kongres poziva sve relevantne institucije Re-
publike Hrvatske da se konačno učinkovito zauzmu 
za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji su, mada kon-
stitutivni narod, u toj državi svedeni na zapostav-
ljenu nacionalnu manjinu. Oni ukazuje i na nužnost 
promjene neravnopravnog statusa hrvatskih man-
jina u susjednim zemljama, dodajući kako Repub-
lika Hrvatska može biti primjer postupanja prema 
nacionalnim manjinama, ali je dužna tražiti da sus-
jedne države isto tako postupaju prema hrvatskoj 
manjini«, stoji u izjavi sudionika Konvencije.  Osim 
navedenog, među brojnim administrativnim prob-
lemima ističu se teškoće koje izvandomovinski Hr-
vati imaju pri dobivanju hrvatskog državljanstva, ali 
i pri onemogućavanju glasačkog prava zbog nera-
zumljivo malog broja mjesta za glasovanje. Hrvate iz 
Srbije na konvenciji u Zagrebu predstavljao je pred-
sjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog 
vijeća Darko Sarić Lukendić.

***

Ministarstvo kulture i informiranja Republike Sr-
bije donijelo je rješenje o raspodjeli sredstava po 
raspisanom Natječaju za sufinanciranje projekata iz 
oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih 
manjina u 2016. godini. Natječajna sredstva u uku-
pnom iznosu od 40.000.000 dinara raspoređena su 
za realizaciju 86 projekata, od toga  četiri projekta za 
informiranje na hrvatskom jeziku dobila su  ukupno 
1.900.000 dinara.

***

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec  
iz Tavankuta organizira V. seminar bunjevačkog 
stvaralaštva, koji će se održati u razdoblju od 12. 
do 16. srpnja u Tavankutu. Ovogodišnji seminar će 
obuhvatiti sljedeće teme: ples, tamburaška glazba, 
sviranje gajdi, slamarsku umjetnost i umijeće tkanja 
i šlinganja.

***

Nakon višegodišnjeg istraživačkog rada 
međunarodne skupine autora iz Njemačke, Hrvat-
ske, Mađarske i Srbije završena je knjiga-monografija 
Stanišić – 250 godina. U cilju prikupljanja sredstava 
za objavljivanje ove knjige njeni priređivači su zajed-
no s izdavačkom kućom Memorija doo iz Sombora 
pokrenuli kampanju. Ideja priređivača i izdavača je 
da privuku što više malih donatora, na prvom mjestu 
stanovnika i bivših stanovnika Stanišića. Priređivači 
monografije su Milan Stepanović i Robert Kučo, dok 
su autori priloga  Karl-Peter Kraus,  Mario Bara, Zsu-
zsanna Korhecz – Papp i Dragana Đapić. Detaljnije 
informacije o monografiji, njenim autorima, kam-
panji i uputstva za donatore mogu se naći na blog 
prezentaciji: www.stanisic250godina.blogspot.com 
ili putem maila: stanisic250@gmail.com.

CrOnline 06.07.2016. godine
Pregovori Srbije o priduživanju Europskoj 
uniji

Srbija će najvjerojatnije 19. srpnja otvoriti Poglavlja 
23 i 24 u pregovorima Srbije o priduživanju Europ-
skoj uniji, pošto je Hrvatska, koja se protivila ot-
varanju tih poglavlja, dala svoj pristanak. Rezultat 
je to 3. summita Berlinskog procesa koji je u Parizu 
okupio čelnike šest zemalja zapadnog Balkana i Eu-
ropske unije. Premijer Srbije u tehničkom mandatu 
i mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić je 
izjavio kako Srbija sada s većim optimizmom gleda u 
budućnost, da je ostalo još mnogo toga za učiniti, ali 
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da vjeruje kako će Srbija imati potporu EU i da će i 
sama taj posao uraditi. »Njemačka kancelarka Angela 
Merkel je čestitala Srbiji i zamolila sve da podržavaju 
Srbiju na europskom putu, a ne da je ometaju«, rekao 
je Vučić. U ponedjeljak je i Velika Britanija dala ze-
leno svjetlo Srbiji otvoriti poglavlje 23 u pristupnim 
pregovorima s EU.

***

Tehnički ministar vanjskih i europskih poslova 
Hrvatske Miro Kovač izjavio je kako su svi hrvat-
ski zahtjevi ugrađeni u pregovaračku poziciju EU 
u odnosu na Srbiju i da je Hrvatskoj uspjelo među 
mjerila te zajedničke pozicije uvrstiti punu suradnju 
Srbije s Haaškim sudom, što uključuje priznavanje 
svih odluka i presuda Haškog sud. On je rekao da se 
u usuglašenom tekstu, do koga se došlo poslije in-
tenzivnih pregovora, od Srbije traži da primjenjuje 
svoj pravni okvir koji se tiče manjinskih prava, kao 
i da konstruktivno surađuje sa susjedima po pitanju 
nestalih osoba, što uključuje i brzu razmjenu infor-
macija. Kovač je dodao kako je prijelaznim mjerili-
ma naznačeno da Srbija mora “osigurati prava žrtava 
i njihov pristup pravdi i pravosuđu bez diskriminaci-
je, što po europskim i međunarodnim standardima 
znači i pravo na odštetu za žrtve rata”.

***

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo   Matija 
Gubec   i Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame 
iz Tavankuta organiziraju XXXI. saziv Prve kolonije 
naive u tehnici slame. Svečano otvorenje Slamarske 
kolonije je u petak, 8. srpnja, s početkom u 19.30 
sati na Etnosalašu   Balažević   u Donjem Tavankutu. 
Tom prigodom nastupit će članovi HKPD-a   Matija 
Gubec      i  Kulturno-umjetničkog društa Kupljenovo 
iz Hrvatske. Prije otvorenja kolonije, od 17 sati, bit će 
održana svečana akademija u povodu 70. obljetnice 
osnutka HKPD-a   Matija Gubec   i 55. obljetnice or-
ganiziranog likovnog stvaralaštva u slami. U sklopu 

kolonije u srijedu 13. srpnja na Etnosalašu Balažević 
bit će održan koncert U zlatnom klasju Tavankuta na 
kojem će nastupiti tamburaški orkestri udruga koje 
nose ime Matija Gubec iz Tavankuta i Rume.

***

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Lemeš or-
ganizira Dužijancu u Lemešu. Program počinje u pe-
tak,  8. srpnja od 19 sati i 30 minuta u Domu kulture. 
Na programu će biti  literarna glazbena večer, zatim 
predstavljanje knjige Garavi salaši autorice Katarine 
Firanj i mini koncert Aleksandre Pletikosić. Drugog 
dana u subotu, 9. srpnja od 20 sati priređuje se večer 
folklornog karaktera znamenitog naziva „U avliji kod 
baće i nane“. Kruna manifestacije je u nedjelju, kada 
se u prijepodnevnim satima organizira defile fijakera 
kroz selo i svečana sveta misa u 12 sati i 30 minuta. A 
također ovog vikenda, točnije, u nedjelju 10. srpnja 
bit će održane još dvije seoske dužijance – u Žedniku 
i Bajmaku. Središnje mjesto proslave u Žedniku je 
crkva sv. Marka Evanđelista, a u Bajmaku  crkva sv. 
Petra i Pavla apostola. Početak obiju svečanosti je u 
10 sati.

CrOnline 07.07.2016. godine
Hrvatska se izborila za svoje interese u 
pregovaračkom procesu Srbije za članstvo 
u EU

Hrvatska se izborila da svi hrvatski interesi budu 
zastupljeni u pregovaračkom procesu Srbije za 
članstvo u Europskoj uniji i time možemo biti zado-
voljni, rekao je tehnički ministar vanjskih i europskih 
poslova Miro Kovač. Kovač je za RTL naglasio kako 
je Hrvatska postigla da u pregovarački okvir bude 
uvrštena suradnja Srbije s Haškim sudom, zaštita hr-
vatske manjine u Srbiji, kao i da srpsko pravosuđe 
u pogledu procesuiranja ratnih zločina neće biti 
nadležno za Hrvatsku . Kovač je objasnio kako je 
Hrvatska prije šest mjeseci bila na nultoj točki te da 
je ovo uspjeh hrvatske vlade i ministarstva vanjskih 
poslova u novom mandatu.
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***

Članovi Hrvatskoga kulturno prosjvjetnog društva 
Silvije Strahimir Kranjčević iz Berega sudjelovali su 
na ovogodišnjim, 50. po redu Đakovačkim vezovi-
ma, jednoj od najvećih i najznačajnih međunarodnih 
smotri folklora u Hrvatskoj. Vezovi su otvoreni u pe-
tak, a Berežani su sudjelovali u nedelju na svečanoj 
povorci sudionika manifestacije. U povorci je sud-
jelovalo 63 folklorne skupine iz Hrvatske i inozem-
stva. Berežani su bili između folklornih skupina iz 
Sydneya iz Australije i Detroita i Chicaga iz SAD-a. 
Pjesmom i igrom Berežani su se predstavili mnogo-
brojnim posjetiteljima koji su ih nagradili pljeskom. 
Poslije povorke uslijedio je nastup folklornih skupi-
na na ljetnoj pozornici u Strossmayerovom parku, 
smotra konjanika i zaprega na hipodromu dok je 
u predvečerje održan izbor  za najljepše narodno 
ruho uz nastup folklornih društava.  Berežani su na 
Vezovima stekli mnoga nova poznanstva  i dobili 
mnogobrojne pozive za nastupe. Iako je Bereg malo i 
sve manje selo, još uvijek u njemu ima zaljubljenika u 
folklor i običaje koje prikazuju i na ovakvim velikim 
smotrama.

***

Proslava 26. obljetnice Demokratskog saveza Hrvata 
u Vojvodini bit će održana na dan osnutka stranke 
15. Srpnja. Program obilježavanja obljetnice jedine 
relevantne političke stranke hrvatske nacionalne za-
jednice u Republici Srbiji počeće svetom misom u 
franjevačkoj crkvi Svetog Mihalea Arkanđela od 17 
sati. Nakon mise od 18 sati biće organiziran prijem u 
Domu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, na 
adresi Beogradska cesta 31 8u Subotici.

***

U organizaciji Kulturno umjetničkog društva Hr-
vata Bodrog, u subotu, 9. srpnja u Monoštoru će biti 
održan Festival marijanskih pučkih pisama. Sudjelo-
vat će više pjevačkih skupina iz Srbije i Hrvatske. Fes-
tival se održava u crkvi sv. Petra i Pavla, s početkom 
u 18 sati.

***

Novi broj tjednika Hrvatska riječ, koji izlazi u pe-
tak 8. srpnja, piše o očekivanjima Tavankućana po-
vodom obećanja premijera Vučića o asfaltiranju 
dviju ulica u tom selu, te donosi tekst posvećen žetvi 
pšenice. Tu su i reportaže s ljetovanja na Cresu na 

koje su išli učenici hrvatskih odjela, manifestacije 
Djeca u Dužijanci koja je održana u Subotici, kao i sa 
Apatinskih ribarskih večeri. Možete saznati više i o 
knjizi Praktična ilirska gramatika Ivana Mihalovića, 
a tu je i priča o Nananin salašu u naselju Štrbac, 
kraj Bezdana. U intervjuu za tjednik govori vlč. 
Jozo Duspara, 柆pnik 柆pe Uznesenja Bla柆ne Djevice 
Marije u Zemunu. Uobičajeno, tu je i rubrika Širom 
Vojvodine na kojima možete saznati više i o drugim 
zbivanjima iz života ovdašnjih Hrvata. Novine iz 
života vojvođanskih Hrvata možete pratiti i na in-
ternetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs te facebook 
i twitter profilu tjednika.

CrOnline 08.07.2016. godine
Nikola Selaković ocijenio – Srbiju čeka 
“dug i mukotrpan” posao

Ministar pravde Nikola Selaković ocijenio je kako 
Srbiju čeka “dug i mukotrpan” posao u pregovorima 
s Europskom unijom o Poglavlju 23 jer, kako je na-
veo, to poglavlje je najteže za pregovaranje. Selaković 
je kazao da je “Srbija svoju sreću iskovala Akcijskim 
planom za 23. pregovaračko poglavlje” koje je prih-
vatilo svih 28 članica EU. On je dodao da Akcijski 
plan za Poglavlje 23, koji je usvojen i koji će Srbija 
provoditi, ne podrazumijeva promjenu onog di-
jela zakonodavstva koje se odnosi na “univerzalnu 
nadležnost za kazneni progon i procesuiranje ratnih 
zločina”. Na pitanje o tome je li ga zabrinulo inzis-
tiranje Hrvatske na ratnoj odšteti zato što je debloki-
rala otvaranje poglavlja Srbiji, Selaković je kazao da 
ne zna o kojem ratu je riječ jer se “ovdje vodilo dosta 
ratova”.
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***

Potpredsjednik Srpske napredne stranke i predsjed-
nik Gradskog odbora SNS-a u Novom Sadu Miloš 
Vučević izabran je 1. srpnja za gradonačelnika No-
vog Sada, što će mu biti drugi mandat na toj funk-
ciji. Za gradonačelnika je izabran glasovima 52 od 
78 vijećnika. U Novosadskom parlamentu došlo 
je do preraspodele snaga. Novu gradsku vlast činit 
će koalicije oko SNS-a, Socijalističke partije srbije, 
Lige socijaldemokrata Vojvodine, Jedinstvene Srbi-
je, Saveza vojvođanskih Mađara i Zelene stranke. U 
oporbi su pokret Dosta je bilo, Demokratska stranka 
i Srpska radikalna stranka . Vučević je izabran uz 
potporu dojučerašnjih oštrih protivnika LSV-a. Tako 
je Liga, poslije skoro 25 godina, napustila koaliciju 
s Demojratskom strankom i podržala SNS. Vučević 
je najavio da će u naredne četiri godine prioritet biti 
privlačenje investicija, reforma urpave, povećanje 
sigurnosti, ali i završetak izgradnje Žeželjevog mosta, 
koji je prema prvobitnom planu trebao biti izgrađen 
2013, a prema najnovijem do kraja 2017.

***

Ovogodišnji Ciklus hrvatskog filma u Vojvodini 2016 
počinje u subotu 09. srpnja. u prostoru Etnosalaša 
Balažević u Donjem Tavankutu, od 20 sati i 30minuta, 
kada je na programu dokumentarni film “Az, Branko 
pridivkom Fučić” redatelja Bernardina Modrića iz 
Rijeke koji će ujedno biti i gost programa i sa kojim 
će biti upriličen razgovor nakon projekcije. Voditelj 
programa je Branko Ištvančić. Organizator progra-
ma je Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artiza-
na u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih 
Hrvata i Hrvatskim kulturno prosvjetnim društvom 
Matija Gubec iz Tavankuta. Program se odvija uz 
potporu Hrvatskog audiovizualnog centra u okviru 
programa međunarodne suradnje.

***

Književnik Lajčo Perušić, koji živi i stvara u Za-
grebu a podrijetlom je iz Subotice, pohvaljen je na 
35. Susretu hrvatskih zavičajnih književnika koji je 
održan je 2. srpnja u Zagrebu u organizaciji Hrvat-
skog sabora kulture. Perušić je pohvaljen za priču 
Teta Anka Slamka. I ovogodišnji Susret okupio je 
brojne književne stvaratelje iz cijele Hrvatske koji 
su predstavili najbolja književna ostvarenja odab-
rana na književnom natječaju HSK-a 2016. Na 
ovogodišnjem književnom natječaju sudjelovalo je 
ukupno 110 autora sa svojim poetskim, proznim i 

dramskim radovima na štokavskom, kajkavskom 
i čakavskom narječju. Prosudbeno povjerenstvo 
djelovalo je u sastavu: Josip Babić, književnik, Ozana 
Iveković, teatrologinja i dramska pedagoginja i Gor-
dana Crnković, književna kritičarka. Pročitavši sve 
pristigle radove, Povjerenstvo je odabralo dobitnike 
plaketa, kao i autore koji su kvalitetom svojih radova 
zaslužili pohvalnice HSK-a, te autore koji su odab-
rani za sudjelovanje na Susretu.  Susret je održan uz 
materijalnu potporu Ministarstva kulture Hrvatske i 
Turističke zajednice Zagreba.

CrOnline 11.07.2016. godine
Sijećanje na Srebrenicu

Danas se navršava se 21 godina od ulaska snaga Vo-
jske Republike Srpske  u Srebrenicu, muslimansku 
enklavu u istočnoj Bosni i Hercegovini koja je u to vri-
jeme  formalno bila pod zaštitom snaga Ujedinjenih 
nacija, a završen je genocidom nad stanovništvom. 
U znak sjećanja na ubijene Bošnjake, u Potočarima 
kod Srebrenice izgrađen je Memorijalni centar, koji 
je službeno otvorio bivši predsjednik Bill Clinton 20. 
rujna 2003. godine. Ove godine na komemoraciji u 
Potočarima 11. srpnja bit će organizirana dženaza za 
140 žrtava genocida čiji će posmrtni ostaci biti poko-
pani pored već ukopanih 6.385 žrtava. Međunarodni 
sud pravde u Hagu je 2007. donio presudu kojom 
masakr u Srebrenici kvalifikuje kao čin genocida. 
Za genocid u Srebrenici 1995. optuženi su vođe 
bosanskih Srba Radovan Karadžić i general Ratko 
Mladić. Karadžić. U prosincu 2012. godine Haški 
tribunal je osudio generala Zdravka Tolimira, bivšeg 
pomoćnika Ratka Mladića i ratnog šefa obavještajne 
službe Glavnog štaba VRS, na doživotnu kaznu zat-
vora, proglasivši ga krivim za genocid nad Muslim-
anima iz Srebrenice.

***

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić pri-
mio je  najizglednijeg kandidata za novog predsjed-
nika HDZ-a, aktualnog europarlamentarca Andreja 
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Plenković koji će, ako bude izabran, na tom mjestu 
zamijeniti dosadašnjeg čelnika Tomislava Karamarka 
koji je podnio ostavku. Kardinal Bozanić i Plenković, 
kako je priopćeno iz ureda Zagrebačke nadbiskupije, 
razgovarali su o situaciji u Europi nakon Bregzita i o 
aktualnim društvenim prilikama u Hrvatskoj. Portal 
zagrebačkog Jutarnjeg lista je prenio da je prijem kod 
kardinala tražio Plenković, a iza zatvorenih vrata u 
Nadbiskupskom dvoru, razgovarali su oko 45 minu-
ta. Dio medija je susret protumačio kao “blagoslov” 
Kaptola Plenkovićevoj kandidaturi za šefa HDZ-a.

***

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo «Mati-
ja Gubec» iz Tavankuta  u razdoblju od 8. do 17. 
srpnja, obilježava 70 godina od osnutka društva 
svečanom akademijom i tamburaškim koncertom, 
predstavit će i 31. saziv Prve kolonije naive u tehnici 
slame, a u okviru proslave  održat će se i V. semi-
nar bunjevačkog stvaralaštva. Sve aktivnosti u ok-
viru programa kulturnog ljeta, odvijaju se na Etno 
salašu Balažević u Donjem Tavankutu. Program 
kulturnog ljeta u Tavankutu počeo je svečanom aka-
demijom u Galeriji u Tavankutu, na kojoj će bilo 
riječi o sedamdesetogodišnjem radu Hrvatskog kul-
turnog prosvjetnog društva «Matija Gubec». Semi-
nar bunjevačkog stvaralaštva, peti po redu, bit će 
održan od 12. do 16. srpnja, na kom će u sekcijama 
o plesu, tradicionalnim instrumentima, slamar-
skoj umjetnosti i starim zanatima kao što je tkanje 
i šlingovanje, sudjelovati oko 40 polaznika iz Srbije, 
Mađarske i Hrvatske.

***

Izložba «S Božjom pomoći», otvorena je u srijedu, 6. 
srpnja u Suvenirnici Gradske kuće u Subotici, a bit 
će  postavljena do 16. kolovoza.. Tema ovogodišnje 
izložbe u sklopu Dužijance 2016., je Bunjevačko 
momačko kolo i Dužijanca.Izložbu su zajednički 
pripremili Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca i 
Katoličko društvo Ivan Antunović, u suradnji s Grad-
skim muzejom Subotice.  Sadržaj izložbe vezan je za 
Bunjevačko momačko kolo i Dužijancu. Izloženi su 
predmeti, barjaci, fotografije i dokumenti iz vremena 
kada je društvo djelovalo. Na izložbi je sažeto pred-
stavljena povijest Bunjevačkog momačkog kola, te 
njegove aktivnosti koje su u svom radu isticali kao 
najvažnije: mušku mladež izobražavati u religioznom 
i domoljubnom duhu; odgajati ih u prosvjetnom i 
privrednom pravcu; priređivati im pristojne zabave i 
predavanja, te osnivati knjižnice. Izložba je podijelje-

na u dva segmenta. Prvi dio bavi se poviješću društva, 
njegovim osnivanjem, djelovanjem između dvaju 
svjetskih ratova i konačno ukidanjem. Drugi dio 
izložbe posvećen je organiziranju proslave Dužijance 
u suradnji s Katoličkim divojačkim društvom.

CrOnline 12.07.2016. godine
Napad na nedužnoga mladića hrvatske na-
cionalnosti

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvo-
dini Tomislav Žigmanov najoštrije je osudio bru-
talan napad na mladića hrvatske nacionalnosti iz 
Sonte, koji se dogodio u subotu navečer na apatin-
skim Ribarskim večerima. “Napad na nedužnoga 
mladića hrvatske nacionalnosti očito pokazuje da u 
srpskoj društvu i dalje postoji raširena netrpeljivost 
i negativne predstave kada je u pitanju hrvatska na-
cionalna zajednica, što se u posljednje vrijeme zna 
manifestirati fizičkim nasiljem”, naveo je Žigmanov 
u priopćenju DSHV-a. Žigmanov je naveo da je vrlo 
zabrinjavajuće što se za manje od pola godine pojavilo 
nekoliko slučajeva etnički motiviranih napada čije su 
žrtve bile osobe hrvatske nacionalnosti, a da je u svim 
napadima, kao sredstvo, korišteno fizičko nasilje. On 
je dodao kako DSHV od nadležnih državnih organa 
zahtijeva da se slučaj brutalnog prebijanja građanina 
J.B. hitno istraži i da se vinovnici ovog jezivog na-
pada hitno pronađu i kazne. “Nije primjereno da 
jedno društvo koje sebe smatra demokratskim i koje 
pretendira na članstvo u Europskoj uniji dopušta i 
tolerira ovakve slučajeve”, navedeno je u priopćenju.

***

Šef hrvatske diplomacije Miro Kovač izjavio je kako 
Hrvatska može blokirati Srbiju u pristupnim prego-
vorima o članstvu u Europsku uniju u Poglavlju 23, 
ako ona prema hrvatskim ratnim veteranima počne 
primjenjivati zakon o univerzalnoj nadležnosti za 
ratne zločine. Hina prenosi da je Kovač to izjavio 
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nakon razgovora koji je, zajedno s hrvatskim min-
istrom za ratne veterane Tomom Medvedeva, imao 
s predstavnicima udruge ratnih veterana. Na pitanje 
novinara može li Hrvatska spriječiti Srbiju u podi-
zanju optužnica protiv hrvatskih državljana, Kovač 
je odgovorio da postoji bilateralni način i bilo bi na-
jbolje da se to tako riješi.

***

U nedjelju, 10. srpnja, u Crkvi sv. Marka evanđeliste 
povodom Dužijance održana je sveta misa koju 
je prevodio vlč. Andrija Anišić, koji je ujedno 
i predsjedavajući Udruge bunjevačkih Hrvata 
Dužijanca. Ovogodišnji bandaš je Vladimir Gršić, a 
bandašica Danijela Siracki. Podmladak Dužijance u 
Žedniku ove godine predstavljaju mali bandaš Alen 
Zvekanov, dok je mala bandašica Teodora Dožai. 
Vlč. Željko Šipek je dobio pohvalu za organiziranje 
Dužijance u Žedniku da je sve na svome mjestu.

***

Troje članova Hrvatske kulturne udurge Cro Art sud-
jelovalo je 3. srpnja na likovnoj koloniji u Dušnoku 
(Mađarska), koja je održana u povodu 800. obljet-
nice toga mjesta. Tom prigodom je sa predsjednikom 
mjesne likovne udruge i gradonačelnikom Dušnoka 
dogovoren nastavak suradnje i to u okviru projekta 
Panon koji povezuje likovne udruge iz Srbije, Hr-
vatske i Mađarske. Inače, članovi Cro arta od jučer 
ponovno gostuju u Mađarskoj, a ovoga su puta gosti 
gradišćanskih Hrvata, odnosno udruge Hrvati u 
mjestu Koljnof. Oni sudjeluju na tamošnjoj manifes-
taciji Slikom kroz naš kraj.

***

Za vikend će biti održana Dužijanca u Tavankutu. 
U sklopu programa, u subotu, 16. srpnja od 19sati 
i 30 minuta na Etnosalašu  Balažević bit će održano 
Risarsko veče, uz proglašenje bandaša i bandašice.  
U nedjelju, 17. srpnja, od  10sati i 30 nuta u crkvi 
Srca Isusova bit će služena sveta misa, a navečer od 
20 sati u prostoru župe Srce Isusovo bit će održano 
Bandašicino kolo.

CrOnline 13.07.2016. godine
Umro Goran Hadžić

Goran Hadžić, bivši predsjednik tzv. Republike 
Srpske Krajine, koga je Hag 2015. godine pustio na 
privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga, umro 

je jučer u Novom Sadu. Hadžić koji je imao tumor na 
mozgu, pušten je u travnju 2015. godine na privre-
menu slobodu radi liječenja, a suđenje u Haagu je 
u travnju prekinuto na neodređeno vrijeme. Haški 
sud Hadžića je teretio za progon Hrvata, za istre-
bljenje, ubojstva, nezakonito pritvaranje, mučenje i 
nečovječno postupanje, deportaciju i prisilno pre-
seljenje u periodu 1991 do 1993. godine u istocnoj 
Slavoniji i Kninskoj krajini. Suđenje mu je počelo 
2012. pošto je bio uhićen nakon sedmogodišnjeg 
skrivanja. Prekinuto je u listopadu 2014.  godine na-
kon što mu je pozlilo u pritvoru.

***

Hrvatsku političku scenu potresaju novi nemiri. 
Naime, samo par dana prije nego što su šefovi SDP-
a, HNS-a, HSS-a i HSU-a trebali  u Čakovcu potpi-
sati predizborni sporazum Narodne koalicije u di-
jelu HNS-a dogodila se pobuna. Varaždinski župan 
i zamjenik predsjednika HNS-a Predrag Štromar 
revoltiran je ponašanjem SDP-a i prijeti izlaskom 
HNS-a iz koalicije i samostalnim nastupom te 
stranke na izborima. On smatra kako je HNS dobio 
dosta lošiju ponudu od one koju se s SDP-om prego-
varalo . Štomar smatra da će HNS i bez SDP-a dobiti 
dovoljno saborskih zastupnika da odlučuje tko će na-
kon izbora upravljati Republikom Hrvatskom.  No, 
smatraju analitičari kako tu treba biti oprezan da li je 
ovo rat između HNS-a i SDP-a ili unutarstranački rat 
HNS-a i sjeverozapadne Hrvatske protiv predsjed-
nika stranke Ivana Vrdoljaka.

***

Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu in-
formacijama od javnog značaja, Nezavisno društvo 
novinara Vojvodine tzatražilo od Radio-televizije 
Vojvodine  informacije o javnim natječajima za izbor 
novog rukovodstva ovog javnog medijskog servisa, 
koji se provode daleko od očiju javnosti , priopćilo je  
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to medijsko udruženje. U priopćenju se navodi da, 
iako bi izbor ključnih ljudi RTV-a morao biti trans-
parentan, iako bi građani i stručna javnost morali 
znati tko su kandidati za ključne funkcije, kakve su 
njihove profesionalne preporuke i kakav je njihov 
plan rada, RTV ove informacije skriva kao zmija 
noge, što samo može značiti da ove izbore prate 
neregularne radnje koje obesmišljavaju ideju javnog 
natječaja. To medijsko udruženje je pozvalo ruko-
vodstvo RTV-a da svoj rad učini transparentnim jer 
javni medijski servis je vlasništvo svih građana Vo-
jvodine, a ne njihovo privatno poduzeće. “Između 
ostalog, bio bi red da se građanima saopšti kada će 
biti izabran novi programski direktor i glavni i odgo-
vorni urednik”, dodaje se u priopćenju NDNV.

***

Na trećoj sjednici Skupštine Subotice usvojen je pri-
jedlog Saveza srpske udruge Severnobačkog okruga 
da zvanje Počasnog građanina ove godine ponese 
akademik Matija Bećković. Protiv ovog prijedloga 
bio je predsjednik Povjerenstva za dodjelu zvanja 
i priznanja Tomislav Žigmanov, najavivši ostavku 
na to mjesto. On je naveo kako u pravilniku jasno 
stoji da zvanje Počasnog građanina može nositi net-
ko tko je rođen u Subotici ili je svojim djelom grad 
promovirao u zemlji i inozemstvu. Matija Bećković 
ni rođenjem, ni djelom, nije vezan za Suboticu, 
dodajući da je ovo prvi put da Povjerenstvo nije bilo 
jednoglasno. Sada je otvorena “Pandorina kutija” i 
već sutra će Vladimir Putin ili Viktor Orban, moći, 
po istom kriteriju, da budu Počasni građani Subotice 
objašnjava Žigmanov.

CrOnline 14.07.2016. godine
Mirović razgovarao s predstavnicima Unije 
poslodavaca Vojvodine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović razgo-
varao je 12. srpnja s predstavnicima Unije poslo-
davaca Vojvodine. Tijekom razgovora razmijenjena 
su mišljenja oko načina za unaprjeđenje gospodar-
skog ambijenta u Pokrajini i razvoja poduzetništva. 
U skladu s prioritetima programa nove Pokrajinske 
vlade koji su usmjereni na brži ekonomski razvoj Vo-
jvodine, predsjednik Mirović istaknuo je kako pos-
toji spremnost da se, kroz zajedničko identificiran-
je problema i modela njihovog rješavanja, podrže 
mjere za jačanje položaja gospodarskih subjekata 
i očuvanje radnih mjesta u Pokrajini. Predsjednik 
Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin up-
oznao je predsjednika Mirovića s načinom rada ove 

reprezentativne organizacije, koja okuplja više od 
30.000 gospodarskih subjekata, s osnovnim zahtje-
vima u pogledu zajedničkog djelovanja, što je u in-
teresu i AP Vojvodine, poslodavaca i zaposlenih.

***

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini obilježava 
u petak, 15. srpnja, 26. obljetnicu osnutka. Pro-
gram obilježavanja će započeti u 17 sati, kada će biti 
služena sveta misa u franjevačkoj crkvi Svetog Mi-
havila Arkanđela, nakon čega će od 18 sati biti or-
ganiziran prijam u dvorištu Doma DSHV-a u Sub-
otici na adresi Beogradska cesta 31.

***

Ivan Karan  imenovan je za vršitelja dužnosti 
ravnatelja Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska 
riječ na razdoblje od najdulje 6 mjeseci. Odlučio je to 
Upravni odbor te ustanove na svojoj VII. izvanred-
noj sjednici održanoj u utorak, 12. srpnja. On je ovu 
funkciju obnašao u protekla 2 mandata tj u periodu 
od 2008. godine do 2012 i od 2012. godine do 2016 
godine.

***

U sklopu XXXI. saziva Prve kolonije naive u tehnici 
slame, u petak, 15. srpnja u Tavankutu će biti održan 
koncert folklornih skupina iz Mađarske i Srbije pod 
nazivom Kulturna baština Bunjevaca bez grani-
ca. Koncert se održava na Etno salašu Balažević, a 
početak je u 20 sati.
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***

Novi broj tjednika Hrvatska riječ, koji izlazi u pe-
tak 15. srpnja, piše o drugom po redu Hrvatskom 
iseljeničkom kongresu koji je održan u Šibeniku te 
donosi tekst o stručnom usavršavanju nastavnika iz 
Vojvodine koji su bili na seminaru u Zagrebu.Tu je i 
reportaža s Takmičenja risara u Đurđinu, a HR piše 
i o proslavi 70. obljetnice tavankutskoga HKPD-a 
Matija Gubec te XI. Festivalu marijanskog pučkog 
pivanja u Monoštoru.  Možete saznati više i o izložbi 
posvećenoj udruzi Bunjevačko momačko kolo koja 
je djelovala u Subotici između dva svjetska rata. U in-
tervjuu za tjednik govori Marinko Piuković, direktor 
Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca koja organ-
izira ovu žetvenu svečanost u Subotici. Uobičajeno, 
tu je i rubrika Širom Vojvodine na kojima možete 
saznati više i o drugim zbivanjima iz života ovdašnjih 
Hrvata. Novine iz života vojvođanskih Hrvata možete 
pratiti i na internetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs 
te facebook i twitter profilu tjednika.

CrOnline 15.07.2016. godine
Marijana Petir uputila zastupničko pitanje 
Europskoj komisiji

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Mari-
jana Petir uputila je zastupničko pitanje Europskoj 
komisiji, potaknuta napadom na mladića hrvatske 
nacionalnosti u Apatinu. Mladić iz Sonte brutalno je 
napadnut te su mu nanesene teške fizičke ozljede. Pe-
tir je pitala Komisiju je li upoznata s ovim slučajem, 
ali i kontinuiranim fizičkim nasiljem nad osobama 
hrvatske nacionalnosti koje se događa u Vojvodini. 
Također, zastupnicu Petir zanima koje će konkretne 
mjere Komisija poduzeti kako bi privoljeli Srbiju 
da Hrvatima u Vojvodini osigura život bez straha i 
poštivanje njihovih osnovnih ljudskih prava. Naime, 
zastupnica Petir je već u nekoliko navrata upozo-
rila Europsku komisiju na problem kršenja ljudskih 
prava Hrvata u Vojvodini koji su suočeni s trajnom 

diskriminacijom u području obrazovanja, političke 
participacije i zastupljenosti, pristupa medijima, 
upotrebe materinjeg jezika, zaštite svoje imovine, 
kao i u svakodnevnom životu. Odgovor komisije je 
glasio da su poštivanje temeljnih prava i zaštita man-
jina ključni preduvjeti za Srbiju u okviru pristupnih 
pregovora, no kao što svakodnevno svjedočimo, Sr-
bija svoje obveze ne ispunjava.

***

Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, 
u svojstvu izaslanika predsjednice Hrvatske Kolinde 
Grabar-Kitarović danas boravi u Subotici kako bi 
dao podršku Hrvatima iz Vojvodine. Kovač sudjeluje 
na svečanom obilježavanju 26. obljetnice osnutka 
Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a tijekom 
boravka u Subotici ministar Kovač susret će se s  Hr-
vatima iz Srbije i Mađarske.

***

Ukoliko se pravni stručnjaci ne usuglase po pitanju 
granice Srbije i Hrvatske na Dunavu, najbolje je da 
se to pitanje stavi pred Međunarodni sud pravde, 
izjavio je   veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji 
Gordan Markotić.
Markotić je istaknuo kako granica jeste otvoreni 
problem i spada u kategoriju političkih pitanja. On 
je kao veliki pomak u razvoju odnosa dvije zemlje 
naveo Deklaraciju koju su nedavno potpisali premi-
jer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske 
Kolinda Grabar-Kitarović. Kako je rekao, to je nešto 
što je detektiralo one osnovne probleme između 
država i otvorilo put za njihovo dalje rješavanje.

***

Folklorci Hrvatskoga kulturnog centra Bunjevačko 
kolo iz Subotice gostovali su prošloga tjedna u Hr-
vatskoj. Prvo su nastupili na 10. Međunarodnom 
festivalu folklora Iz bakine škrinje u Koprivnici. U 
sklopu toga festivala Subotičani su nastupili nekoliko 
puta, među ostalim i na koprivničkom gradskom 
trgu, te u obližnjem Novigradu. Nakon Koprivnice, 
članovi HKC-a su u nedjelju nastupili u Varaždinu, 
na 3. Međunarodnom festivalu tradicijske kulture 
FolkloFonija.

***

Za vikend nas očekuje Dužijanca u Tavankutu. U sk-
lopu programa, sutra , 16. srpnja u 19 sati i30 minuta 
na Etno salašu Balažević bit će održano Risarsko 

10



veče, uz proglašenje bandaša i bandašice. U nedjelju, 
17. srpnja, u 10 sati I 30 minuta u crkvi Srca Isusova 
bit će služena sveta misa, a navečer od 20 sati u pros-
toru župe Srca Isusova bit će održano Bandašicino 
kolo.

CrOnline 18.07.2016. godine
Plenković izabran za predsjednika HDZ-a

Andrej Plenković izabran je  sa gotovo 98.000 glas-
ova za predsjednika Hrvatske demokratske zajed-
nice, kao jedini kandidat za čelnika na stranačkim 
izborima koji su održani po principu “jedan član – 
jedan glas”. Plenković je dobio  99,61 posto glasova 
članova stranke koji su pristupili glasovanju, objavio 
je predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva 
stranke Damir Sesvečan, prenijela je agencija Hina. 
Glasalo se na ukupno 768 biračkih mjesta u Hrvat-
skoj i 14 biračkih mjesta u inozemstvu na području 
12 država. Od 208.277 članova HDZ-a, glasovanju 
je pristupilo 46,83 posto. Plenković je na funkciji 
predsjednika HDZ-a zamijenio Tomislava Kara-
marka, koji je 21. lipnja podnio ostavku jer nije us-
pio formirati većinu u Saboru, kao što je obećao. On 
je bio jedini kandidat za šefa HDZ-a, jednako kao i 
Tomislav Karamarko prije samo tri mjeseca, a u os-
vojenim glasovima premašio je Karamarka za nešto 
više od 5000 glasova. Plenković je peti predsjednik 
HDZ-a. U pvom obraćanju novinarima u svojstvu 
predsjednika stranke Andrej Plenković je rekao da je 
fokusiran na izbornu pobjedu na predstojećim par-
lamentarnim izborima u Hrvatskoj i za preuzimanje 
uloge predsjednika Vlade, dodajući da će HDZ pod 
njegovim vodstvom nastaviti biti ono što je uvijek 
bila – državotvorna stranka.

***

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač iz-
javio je prilikom posjete  Subotici, kako će Hrvatska 
nastaviti inzistirati da Srbija u procesu pristupanja 
Europskoj uniji odustane od primjene zakona o uni-
verzalnoj nadležnosti za ratne zločine, kao i na tome 
da Srbija osigura zajamčena mjesta za predstavnike 
hrvatske nacionalne zajednice u parlamentu . Kovač 

je na zajedničkoj konferenciji za novinare s minis-
trom vanjskih poslova Srbije Ivicom Dačićem rekao 
da će u procesu pristupanja EU dvije države morati 
intenzivnije raditi na pitanjima koje ih opretećuju a 
tiču se ratnog nasljeđa iz devedesetih godina prošlog 
stoljeća. Miro Kovač je naglasio kako će hrvatska inzi-
stirati i na zajamčenim mjestima za hrvatsku nacion-
alnu manjinu u Skupštini Srbije, kao i na rješavanju 
pitanja osoba nestalih u ratovima. S druge strane 
ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao 
je kako Srbija cijeni činjenicu da je Hrvatska dala 
suglasnost za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 
24. On je prenio i poruku predsjednika Vlade Srbije 
Aleksandra Vučića da će sve što je obećao prilikom 
nedavnog susreta s Kolindom Grabar Kitarović biti i 
urađeno. Dačić je naglasio da će Srbija pronaći način 
kako bi se održali programi medija koji informira-
ju na manjinskim jezicima. Povod susreta dvojice 
ministara u Subotici bila je proslava 26 obljetnice  
Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

***

Predsjednik Lige paora Vojvodine i član 
Predsjedništva Lige socijaldemokrata Vojvodine 
Miloš Šibul zahtjeva od  Ministarstva poljoprivrede 
činjenje svih mogućih koraka kako bi se podigla ci-
jena žita. On smatra da se “stječe dojam” kako država 
čini sve u cilju uništenja malih i srednjih poljo-
privrednih poduzeća, a kako bi na tržištu ostali samo 
veliki proizvođači. Šibul istiće kako zbog niza loših 
mjera koje je poduzelo Ministarstvo poljoprivrede te 
subvencija koje su tri puta manje nego prošle godine, 
vojvođanski paori danas ne mogu govoriti “ni o pu-
kom preživljavanju, jer su u debelom minusu”.

***

Hrvatsko kulturno društvo Vladimir Nazor iz 
Stanišića  raspisalo je natječaj za Najljepšu pjsmu na 
ikavici hrvatskih pjesnika koji žive ili su rođeni u Sr-
biji. Svaki pjesnik može sudjelovati s jednom pjes-
mom po vlastitom izboru pisanu na hercegovačkoj, 
dalmatinskoj, ličkoj, bosanskoj, šokačkoj ili 
bunjevačkoj ikavici. Pjesmu j potrebno dostaviti na 
e-mail adresu hkdvnazor@gmail.com  ili na adresu 
društva. Uz pjesmu svaki autor treba poslati svoj 
kratki životopis. Rezultati natječaja bit će objavljeni 
i prvonagrađene pjesme pročitane na manifestaciji 
“IKAVICA – govor hercegovačkih, dalmatinskih, 
ličkih, bosanskih, šokačkih i bunjevačkih Hrvata” u 
Stanišiću 26.11.2016. godine.
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CrOnline 19.07.2016. godine
Srbija otvorila poglavlja 23 i 24 u pristup-
nim pregovorima sa EU

Srbija je jučer i službeno otvorila poglavlja 23 i 24 
u pristupnim pregovorima s EU, a američki državni 
tajnik John Kerry bio je među prvima koji je čestitao 
premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Kerry je poh-
valio politiku regionalne stabilnosti, koju vodi 
vlada Srbije i zatražio od premijera Vučića da, u 
procesu pomirenja među narodima Zapadnog Bal-
kana, nastavi s aktivnim i iskrenim odnosom, koji 
je u smirivanju tenzija u tom dijelu Europe pružio 
značajne rezultate. Vučić se tom prilikom zahvalio na 
jasnoj i nedvosmislenoj američkoj potpori na europ-
skom putu Srbije. Zvanični Zagreb je poslije više od 
tri mjeseca prigovora, 5. srpnja na sastanku Radne 
skupine za proširenje, i službeno dao suglasnost 
za otvarnje poglavlja 23u pregovorima sa Srbijom. 
Konačnom pristanku Hrvatske uveliko su doprini-
jeli razgovori i kompromis postignut na sastanku 
EU-Zapadni Balkan održanom 4. srpnja u Parizu. 
Ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač je 
tada poručio da su svi zahtjevi Hrvatske ugrađeni u 
pregovaračku poziciju EU u pregovorima sa Srbijom 
u području pravosuđa i osnovih prava.

***

Studenti knjižničarstva na osječkom sveučilištu 
borave u Subotici gdje rade na sređivanju građe u 
knjižnici Franjevačkog samostana. Time se nastavlja 
ovaj prošle godine započeti projekt. U sklopu teren-
ske prakse, studenti će tu boraviti tijekom kolovoza, 
kao i prošle godine, koji provode Odjel za kulturolog-
iju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Radi se više različitih poslova radi od fizičkog po-
sla rasčišćavanja podova od knjiga, slaganja knjiga 
po policama po stručnim oznakama do inventa-
rizacije građe odnosno izrade popisa svih knjiga. 
Također, stavljalju se naljepnice na knjige s brojem 

inventara. Logističku potporu pruža Zavod za kul-
turu vojvođanskih Hrvata, koji je i ranije posredovao 
u projektima u kojima su studenti iz Hrvatske radili 
na istraživanju kulture vojvođanskih Hrvata.

***

Hrvatko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Na-
zor iz Sombora organizira tradicijsku manifestaciju 
žetvenih svečanosti, 82. po redu    Dužionicu, koja će 
biti održana 22. i 24. srpnja 2016. godine. U petak, 
22. srpnja od 20 sati bit će upriličena književna večer 
na kojoj će biti promovirana knjiga vlč. Dragana Mu-
harema    Ispovijest crkvenog pauka, te predstavljeni 
bandaš i bandašica 82.    Dužionice. U nedjelju, 24. 
srpnja, bit će održana središnja svečanost    Dužionice 
2016.    Okupljanje gostiju je u 9 sati u prostorijama 
Hrvatskog doma u Somboru, u 10 sati počinje sveta 
misa u crkvi Presvetog Trojstva, u 12,30 obavit će se 
ceremonija predaje kruha gradonačelnici Sombora, 
a od 14 sati predviđen je risarski ručak.

***

U zajedničkoj organizaciji Udruge bunjevačkih 
Hrvata „Dužijanca” i Katoličkog društva „Ivan 
Antunović”, u nedjelju 24. srpnja/jula 2016. god., 
u Subotici, priređuje se tribina pod nazivom 
„Bunjevačko momačko kolo i Dužijanca”. Početak 
tribine je u 19 sati, u prostorijama Katoličkog kru-
ga, iza Katedrale.Na tribini će govoriti msgr. Stjepan 
Beretić, katedralni župnik, g. StevanMačković, 
ravnatelj Povijesnog arhiva Subotica i g. Krešimir 
Bušić, povijesničar iz Vukovara. Tribina je jedan od 
dva događaja u okviru Izložbe „S Božjom pomoći”, 
koja se priređuje kao sastavni dio kulturnih događaja 
Dužijance 2016. Izložba istoga naslova „Bunjevačko 
momačko kolo i Dužijanca” otvorena je 6. srpnja/jula 
uSuvenirnici Gradske kuće u Subotici, u suradnji s 
Gradskim muzejom Subotice, i bit će postavljena 
do 16. kolovoza. Zamisao je organizatora ovoj temi 
pristupiti organiziranjem izložbe kako bi se povijesni 
dokumenti, koliko je to moguće, prikupili, obradili i 
sačuvali, ali i priređivanjem tribine koja će navedenu 
temu i povijesni kontekst još bolje približiti svima 
nama.

CrOnline 20.07.2016. godine
Prijevremeni parlamentarni izbori u Hr-
vatskoj održat će se 11. rujna

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović 
odlučila da će se prijevremeni parlamentarni izbori 
održati  u nedjelju 11. rujna, a u hrvatskim diplomat-

12



sko-konzularnim predstavništvima u inozemstvu 
u subotu, 10. i u nedjelju, 11. rujna. Bit će to deveti 
izbori za Hrvatski sabor od stjecanja neovisnosti i 
drugi na kojima će birači koristiti preferencijski glas, 
dakle na listi za koju će glasovati moći će zaokružiti 
i ime kandidata kojemu daju prednost u odnosu na 
sve druge kandidate s te liste. Birat će 151 zastup-
nika, 140 u deset izbornih jednica u Hrvatskoj, tri 
će izabrati dijaspora, odnosno hrvatski državljani 
s prebivalištemu u inozemstvu, a osam pripadnici 
nacionalnih manjina. U prošlom Saboru, većinu su 
imali HDZ-ova Domoljubna koalicija i Most neza-
visnih listi s partnerima, no taj je saziv napravio 
presedan, jer je na poticaj HDZ-a, većina srušila svo-
jeg premijera Tihomira Oreškovića. HDZ-u, koji je 
novu većinu želio osigurati preslagivanjem bez Mo-
sta, to nije uspjelo, pa su građani prinuđeni ponovno 
izaći na birališta.

***

Direktorica ureda za ljudska i manjinska prava Suza-
na Paunović ocijenila je danas da će otvaranje poglav-
lja 23 i 24 ubrzati otvaranje svih ostalih poglavlja u 
pregovorima s Europskom unijom. Ona je za RTS 
rekla da su jučer u Bruxellesu poslane tri ključne 
poruke – ona koja govori o kredibilitetu Srbije, kao i 
da se rad koji je uložen za otvaranje poglavlja vred-
nuje na pravi način, i da će otvaranje ovih poglav-
lja ubrzati otvaranje svih ostalih poglavlja i čitav 
pregovarački proces. “Velika pažnja će biti posvećena 
punoj primjeni zakona, zakona koja se odnose i na 
prava nacionalnih manjina koje žive u Srbiji, a koje 
smo usvojili, a veliki broj aktivnosti će se odnositi i 
na poboljšanje položaja osjetljivih skupina”, kazala je 
Suzana Paunović. Ona je rekla kako se u Srbiji i prije 
otvaranja mjerio stupanj napretka u zaštiti ljudskih 
prava. Prema njenim riječima, u Akcijskom planu za 
poglavlje 23 postoji poseban manji dokument koji 
govori o primjeni svih zakona kojima se uređuje 
položaj nacionalnih manjina u Srbiji i taj dokument 
rađen je u suradnji s nacionalnim manjinama koje 
žive u Srbiji.

***

Članovi hrvatske likovne udruge  Cro Art  od 
četvrtaka 21. srpnja nastupaju Mađarskoj, a ovoga 
puta bit će gosti Gradišćanskih Hrvata, odnosno 
udruge Hrvati u mjestu Koljnof. Oni sudjeluju na 
tamošnjoj manifestaciji Slikom kroz naš kraj.

***

Pokrajinsko tajništvo za kulturu, informiranje i 
odnose s verskim zajednicama donijelo je u 18. srpn-
ja Rješenje o raspodeli sredstava na Natječaju za sufi-
nanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja 
iz oblsti javnog informiranja u 2016. godini. Kupna 
dodeljena sredstva izosit će 8.500.000 dinara, od toga 
za proizvodnju medijskih sadržaj na manjinskom 
jeziku opredeljeno je 1.000.000 dinara za privatna 
poduzeća i 500.000 dinara za nevladine organizacije. 
Od hrvatskih udruga sredstva će dobiti Udruga Hr-
vatska nezavisna, Udruga novinara Cro-info i Udru-
ga novinara Cro-news.

CrOnline 21.07.2016. godine
Srbija mora suspendirati Zakon o univer-
zalnoj jurisdikciji

Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač 
naglasio je u jučer kako Srbija mora suspendirati Za-
kon o univerzalnoj jurisdikciji, dok je ministar bran-
itelja Tomo Medved upozorio da, ukoliko Srbija ne 
stavi van snage taj zakon, poglavlje 23 može ostati 
blokirano i 20, 30 godina. Medved je u ponedeljak 
imao sastanak sa Kovačem i premijerom Tihomi-
rom Oreškovićem, na kojem je izražena zabrinu-
tost zbog nedavnin izjava srpskih zvaničnika u vezi 
spornog Zakona. Kovač je novinarima rekao da će 
Srbija morati sarađivati  s Haškim sudom i sve od-
luke primenjivati i uvažavati, ponovivši zahteve koje 
je hrvatska strana iznosila kao uslov da saglasnost za 
otvaranje poglavlja 23 i 24.

13



***

Prigodom obilježavanja 300. obljetnice Biskupijskog 
svetišta Gospe Tekijske u Petrovaradinu, uoči svet-
kovine Gospe Snježne, u četvrtak, 4. kolovoza, u 19 
sati bit će održano središnje euharistijsko slavlje koje 
će predvoditi apostolski nuncij u Republici Srbiji 
mons. Luciano Suriani. Slavlju će prethoditi prigod-
ni duhovno-glazbeni program s početkom u 16 sati. 
Sukladno međunarodnom i ekumenskom karakteru 
samog svetišta, koje predstavlja i spomenik kulture 
iznimne vrijednosti, cilj središnje jubilarne pro-
slave je okupiti u zajedništvu vjere, jezika i običaja 
sve podunavske narode čija su prošlost, sadašnjost 
i budućnost neraskidivo povezani s ovim zavjet-
nim marijanskim svetištem. U duhu jedinstva, sveta 
će Evanđelja i Molitva vjernih toga dana biti čitana 
na jezicima skupina hodočasnika koje sudjeluju u 
središnjem euharistijskom slavlju. Svete mise na 
svetkovinu Gospe Snježne, u petak, 5. kolovoza, bit 
će služene prema sljedećem rasporedu: u 8 sati sveta 
misa na njemačkom jeziku, u 9 sati na mađarskom, 
u 11 sati pontifikalna sveta misa na hrvatskom jeziku 
i u 19 sati završna sveta misa na hrvatskom jeziku.

***

Kratki igrani film Ničija zemlja redatelja Branka 
Ištvančića bit će prikazan na ovogodišnjem Motovun 
Film Festivalu, u programu Motovunski kratki. Film 
je na programu u subotu 30. srpnja. Ovaj film, pun 
crnog humora, usredotočen je na dočaravanje mučne 
atmosfere primirja dviju zaraćenih strana, kao svo-
jevrsni protest protiv rata. Scenarij potpisuje Josip 
Mlakić, a u filmu igraju: Aleksandar Bogdanović, 
Nikša Kuselj, Đorđe Kukuljica, Jasmin Telalović, 
Slaven Knezović.

***

Novi broj tjednika Hrvatska riječ, koji izlazi u petak 
22. srpnja, piše o obilježavanju 26. obljetnice od os-
nivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini 
kojoj su nazočili ministri vanjskih poslova Srbije i 
Hrvatske, Ivica Dačić i Miro Kovač. List se bavi i te-
mom – što donosi novi Zakon o financiranju lokalnih 
samouprava? Možete saznati i kako je bilo na festiva-
lu Kulturna baština Bunjevaca bez granica te Semi-
naru bunjevačkog stvaralaštva koji su održani u Ta-
vankutu, a tu je i zanimljiva priča o jednom golubaru 
iz Srijemske Mitrovice. U intervjuu za tjednik govori 
dr. sc. Marin Sopta, predsjednik programsko-organi-
zacijskog odbora II. Hrvatskog iseljeničkog kongresa, 

koji je nedavno održan u Šibeniku. Uobičajeno, tu je 
i rubrika Širom Vojvodine na kojima možete saznati 
više i o drugim zbivanjima iz života ovdašnjih Hr-
vata.  Novine iz života vojvođanskih Hrvata možete 
pratiti i na internetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs 
te facebook i twitter profilu tjednika.

CrOnline 22.07.2016. godine
Orešković – hrvatska vlada nije popustila 
Srbiji

Hrvatski premijer Tihomir Orešković rekao je kako 
hrvatska vlada u svezi  otvaranja poglavlja 23 i 24 
nije ništa popustila Srbiji, jer su, kako je naveo, vrlo 
transparentni uvjeti koje ta zemlja treba ispuniti u 
pregovorima s Europskom unijom, prenosi Hina. 
Ponovio je kako je jedan od uvjeta i ukidanje srpskih 
Zakona o univerzalnoj nadležnosti za procesuiranje 
svih ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije i da 
očekuje da će se “to pitanje maknuti”.

***

Zvonko Milas, predstojnik Državnog ureda za Hr-
vate izvan Republike Hrvatske primio je novo vod-
stvo Programskog kanala Glas Hrvatske. Na sas-
tanku se razgovaralo o unapređenju suradnje s 
ciljem čvršćeg povezivanja Hrvata izvan Republike 
Hrvatske s matičnom domovinom te njihova boljeg 
informiranja o svim relevantnim događanjima.  Ivo 
Kujundžić, vd glavnog urednika Programskih kanala 
Glas Hrvatske najavio je iskorake koje će HRT nap-
raviti u smislu jačanja proizvodnje i emitiranja novih 
programskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan 
Republike Hrvatske. On je objasnio kako će uz na-
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jiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj novi 
programski sadržaji doprinijet  upoznavanju Hrvata 
diljem svijeta s hrvatskom kulturnom, tradicijskoj, 
povijesnoj i prirodnoj baštini.

***

U zajedničkoj organizaciji Udruge bunjevačkoh Hr-
vata Dužijanca i Katoličkog društva Ivan Antunović, 
u nedjelju 24. srpnja u Subotici, bit će održana tribina 
pod nazivom Bunjevačko momačko kolo i Dužijanca. 
Početak tribine je u 19 sati, a održava se u prostorija-
ma Katoličkog kruga, koji se nalazi iza Katedrale. Na 
tribini će govoriti msgr. Stjepan Beretić, katedralni 
župnik, Stevan Mačković, ravnatelj Povijesnog arhiva 
Subotica i Krešimir Bušić, povijesničar iz Vukovara. 
Tribina je jedan od dva događaja u okviru Izložbe S 
Božjom pomoći, koja se priređuje kao sastavni dio 
kulturnih događaja Dužijance 2016. Izložba istoga 
naslova Bunjevačko momačko kolo i Dužijanca ot-
vorena je 6. srpnja u Suvenirnici Gradske kuće u 
Subotici, u suradnji s Gradskim muzejom Subotice, i 
bit će postavljena do 16. kolovoza. Zamisao je organ-
izatora ovoj temi pristupiti organiziranjem izložbe 
kako bi se povijesni dokumenti, koliko je to moguće, 
prikupili, obradili i sačuvali, ali i priređivanjem trib-
ine koja će navedenu temu i povijesni kontekst još 
bolje približiti svima nama.

***

Film S one strane hrvatskog reditelja Zrinka Ogreste 
trijumfirao je na 63. Pulskom filmskom festivalu, 
osvojivši Veliku zlatnu arenu za najbolji film, kao i 
Zlatne arene za režiju, scenarij, glavnu mušku i žensku 
ulogu Lazara Ristovskog   i Ksenije Marinković, te 
za montažu i oblikovanje zvuka, kao i nagradu kri-
tike Oktavijan. Zlatnu arenu za najbolju manjinsku 
koprodukciju dobila je drama Dobra žena Mirjane 
Karanović, kojom je slavna glumica debitirala kao 
redateljka, a u međunarodnom programu pobijedio 
je rumunjski film Nezakonito Adriana Sitarua, koji 
je dobio i diplomu žirija programa Prijatelji i susjedi.

CrOnline 25.07.2016. godine
Ministarstvo branitelja bez informacija 
o hrvatskim državljanima protiv kojih se 
vodi istraga za ratne zločine na teritoriju 
bivše SFRJ

Ministarstvo branitelja priopćilo je jučer kako ove 
godine nisu dobili nikakve informacije o mogućim 
optužnicama, odnosno postupanju Srbije prema hr-

vatskim državljanima protiv kojih se vodi istraga na 
temelju zakona kojem se Srbija proglasila nadležnom 
za vođenje postupaka za ratne zločine na teritoriju 
bivše SFRJ. Kako je prenijela Hina, iz Ministarstva 
pravosuđa navode da se informacije o postupanju 
Srbije prema hrvatskim državljanima odnose na vri-
jeme iz 2011. godine, o čemu u Ministarstvu bran-
itelja nema službenih dokumenata. Ministarstvo 
branitelja priopćilo je da je od nadlžnih institucija 
Hrvatske zatražilo potpune informacije o mogućem 
postupanju protiv hrvatskih branitelja i da će kroz 
međuresornu suradnju istrajati na poduzimanje svih 
potrebnih radnji i aktivnosti u skladu sa zakonom, 
a u cilju zaštite integriteta i dostojanstva hrvatskih 
branitelja. Hrvatski Podsjećamo, “Večernji list” je u 
petak objavio tekst o postojanju spiska s 300 imena 
koje Srbija potražuje, dok iz braniteljskih udruženja 
za taj list navode da im je od ranije poznato da pos-
toji popis od 40-ak branitelja za koje se zanima srp-
sko tužiteljsvo.

***

Formiranjem nove vlade Vojvodine ponovo je pokre-
nuto pitanje povratka državne imovine, a u žiži inte-
resa našle su se dvije vile “Vojvodina” na Hrvatskom 
primorju i jedna istoimena na Bledskom jezeru. Radi 
se o objektima u Lovranu, Crikvenici i na Bledu koji 
su u vlasništvu pokrajine. Te objekte Vojvodina je 
koristila do 1991. godine, a od normalizacije pravnih 
odnosa s Hrvatskom 2002. godine pokrajinska vlada 
pokušava ponovno doći u njihov posjed. Predsjed-
nik Vlade Vojvodine Igor Mirović izjavio je za “Blic” 
da je to samo početak jednog dugog procesa res-
titucije. Sporne nekretnine su prije raspada SFRJ bile 
društveno vlasništvo nad kojom je Vojvodina bila 
upisana kao nositelj prava raspolaganja. Za objekt 
na Bledskom jezeru, koji sada koristi Ministarstvo 
obrane Slovenije, upućena je opomena pred pokre-
tanje sudskog postupka, a to je već urađeno u vezi s 
vilama “Vojvodina” u Lovranu i Crikvenici, koje su 
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u međuvremenu odlukom tamošnjih sudskih organa 
prenijeta u vlasništvo MUP -a Hrvatske, odnosno 
Hrvatskog fonda za privatizaciju.

***

Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pas-
tor u ime čelnika partija mađarske nacionalne man-
jine u zemljama Karpatskog bazena obećao je kako 
će učiniti sve u cilju mobiliziriranja glasača koji su 
dvojni državljani za referendum u Mađarskoj, kojim 
ova država želi odbaciti preporuke Europske unije za 
prihvat izbjeglica i migranata. On je rekao da se svi 
potpisnici zalažu za opstanak Europe “s kršćanskim 
korijenima” i odbacuju osporavanje suvereniteta 
država.

***

Prigodom obilježavanja 300. obljetnice Biskupijskog 
svetišta Gospe Tekijske u Petrovaradinu, uoči svetko-
vine Gospe Snježne, u četvrtak, 4. kolovoza, u 19 sati 
bit će održano središnje euharistijsko slavlje. Slav-
lju će prethoditi prigodni duhovno-glazbeni pro-
gram s početkom u 16 sati. U duhu jedinstva, sveta 
će Evanđelja i Molitva vjernih toga dana biti čitana 
na jezicima skupina hodočasnika koje sudjeluju u 
središnjem euharistijskom slavlju. Svete mise na 
svetkovinu Gospe Snježne, u petak, 5. kolovoza, bit 
će služene prema sljedećem rasporedu: u 8 sati sveta 
misa na njemačkom jeziku, u 9 sati na mađarskom, 
u 11 sati pontifikalna sveta misa na hrvatskom jeziku 
i u 19 sati završna sveta misa na hrvatskom jeziku.

CrOnline 26.07.2016. godine
Protestna nota Srbiji zbog “neprihvatljivih 
izjava”

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
uputilo je protestnu notu Srbiji zbog “neprihvatljivih 
izjava” srpskog dužnosnika o poništenju presude kar-
dinalu Alojziju Stepincu, objavila je agencija Hina, 
pozivajući se na izvore iz tog ministarstva. Naime, 

predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je kako 
Hrvatska “zatrpava jame u koje su ustaše zakopavale 
Srbe, ali ako ovako nastavi, iskopaće ponor u koji 
će upasti i ostane sama bez podrške civiliziranog, 
anifašističkog i antinacionalnog dijela čovječanstva”, 
a srpski premijer Aleksandar Vučić nazvao je Stepin-
ca “jednim od ključnih ideologa najgore nacističke 
vlasti na europskom tlu”. Hrvatsko Ministarstvo 
smatra kako se tim izjavama na neprimjeren i 
revizionistički način ocjenjuju Hrvatska i djelovanje 
njenih institucija, što predstavlja izravno miješanje 
u unutarnja pitanja susjedne zemlje. Izražavajući 
najoštriji prosvjed, u Ministarstvu ističu da takva re-
torika potiče raspirivanje netrpeljivosti između dva 
naroda i udaljava Srbiju od prihvaćanja europskih 
vrijednosti i priključenja europskoj obitelji. Hrvat-
sko ministarstvo poziva vršitelje državnih dužnosti 
u Srbiji da svoj diskurs usmjere ka jačanju dobrosus-
jedskih odnosa i da se umjesto tendencioznih ver-
balnih obračuna prožetih neistinama, povijesnim re-
vizijama i klevetama posvete racionalnom dijalogu o 
svim pitanjima važnim za odnose dvaju zemalja,stoji 
u priopćenju.

***

Na svojoj drugoj sjednici, Upravni odbor Hrvat-
ske matice iseljenika imenovao je profesoricu Mir-
janu Anu-Mariu Piskulić vršiteljicom dužnosti 
ravnateljice. Naime, dosadašnjem ravnatelju Marinu 
Knezoviću dana 16. srpnja. istekao je četverogodišnji 
mandat. Mirjana Ana-Maria Piskulić rođena je 1958. 
godine u Južnoafričkoj Republici kao dijete iseljeni-
ka. U Zadar se s obitelji seli 1969. godine. Diplomira-
la je studij logopedije i fonetike, devet godina provela 
u diplomaciji kao ugovorni diplomat. Od 2008. do 
2013. godine obavljala je dužnost generalne konzu-
lice u Sydneyju. Početkom 2014. godine vratila se u 
Hrvatsku maticu iseljenika te postala rukovoditeljica 
Odjela za informiranje iseljeništva.

***

U Zagrebu je od 20.-24. srpnja održana jubilarna 50. 
Međunarodna smotra folklora. Smotra je pokrenuta 
s ciljem prikazivanja i afirmiranja tradicijske kulture i 
folklora brojnih domaćih i stranih sudionika, a oslan-
ja se na dugu tradiciju smotri Seljačke sloge, kulturne 
i prosvjetne organizacije Hrvatske seljačke stranke. 
Smotra je i ove godine okupila veliki broj sudionika, 
podijeljenih u tri skupine,  a među njima bilo je i Hr-
vatsko kulturno- prosvjetno društvo Matija Gubec iz 
Tavankuta.  Tavankućani su se publici predstavili u 
petak na Tgu bana Jelačića te na Gradecu.
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***

Kratki igrani film Ničija zemlja redatelja Branka 
Ištvančića bit će prikazan na ovogodišnjem Motovun 
Film Festivalu, u programu Motovunski kratki. Film 
je na programu u subotu 30. srpnja. Ovaj film, pun 
crnog humora, usredotočen je na dočaravanje mučne 
atmosfere primirja dviju zaraćenih strana, kao svo-
jevrsni protest protiv rata. Scenarij potpisuje Josip 
Mlakić, a u filmu igraju: Aleksandar Bogdanović, 
Nikša Kuselj, Đorđe Kukuljica, Jasmin Telalović, 
Slaven Knezović.

CrOnline 27.07.2016. godine
Hrvatska će predsjedavati Europskom uni-
jom u prvoj polovici 2020. godine

Hrvatska će predsjedavati Europskom unijom u pr-
voj polovici 2020. godine, odlučilo je danas Vijeće 
EU. Hina navodi da je Hrvatska “uskočila” umjesto 
Finske pošto se redoslijed predsjedanja pomaknuo 
za šest mjeseci unaprijed jer je nakon referendumske 
odluke o izlasku Velike Britanije izEuropske unije, 
vlada u Londonu odustala od predsjedanja Unijom u 
drugoj polovici 2017. godine. Sada je odlučeno da će 
umjesto Britanije u drugoj polovici sljedeće godine 
predsjedavati Estonija, čije je predsjedništvo ranije 
bilo predviđeno za prvu polovicu 2018. Nakon Es-
tonije predsedaće Bugarska u prvoj polovici 2018, 
zatim Austrija u drugoj polovici te godine, a Rumun-
jska i Finska predsedaće tijekom 2019 . godine.

***

Na posljednoj sjednici Skupštine grada Sombora 
imenovan je Savjet za međunacionalne odnose. 
Za članove su imenovani Branislav Orlić,  Igor 
Gromilović, Željko Milojević, zatim ispred  Hrvat-
skog nacionalnog vjeća Antun Borovac, a Judit Čapo 
i Aleksandra Pašić   ispred Mađarskog nacionalnog 
savjeta, dok će Nacionalni savjet romske nacionalne 
manjine  predsatvljati   Ivan Petrović,  a  Nacionalni 

savjet bunjevačke nacionalne manjine  Stanislava 
Lutkić.  Savjet je imenovan na period od četiri go-
dine.

***

U Agenciji za privredne registre od 13. srpnja  ri-
gistrirana je hrvatska udurga  pod imenom udruga 
„Banatskih Hrvata“ sa sjedištem u Zrenjeninu. Na 
osnivačkoj skupštini na mandat od četiri godine za 
prvog predsjednika je izabran Goran Kaurić iz Zren-
jenina. On je naglasio kako je osnivanje udruge BA-
NATSKIH HRVATA  nastalo kao potreba očuvanja 
kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u Banatu.

***

Organizacijski odbor „Dužijanca 2016.“ poziva 
mlade na natjecanje za izbor pratilaca bandaša i 
bandašice. Izbor će se održati u petak, 12. kolovoza 
s početkom u 20 sati na Trgu slobode. Na izbor se 
dolazi u svečanoj bunjevačkoj narodnoj nošnji po 
vlastitom izboru. Svi zainteresirani stariji od 16 go-
dina mogu se prijaviti na natječaj do  10.kolovoza 
osobno u ured „Dužijance“, na adresi Beogradski put 
52 u Subotici, ili na mail Udruge: ubh.duzijanca@
gmail.com. Izabrani će biti predstavljeni na Glavnom 
gradskom trgu, a na Centralnoj proslavi u nedjelju, 
14. kolovoza, ići će u pratnji bandaškog para na karu-
cama.

***

Kratki igrani film Ničija zemlja redatelja Branka 
Ištvančića bit će prikazan na ovogodišnjem Moto-
vun Film Festivalu, u programu Motovunski kratki. 
Film je na programu u subotu, 30. srpnj. Pun crnog 
humora, film je usredotočen na dočaravanje mučne 
atmosfere primirja dviju zaraćenih strana, kao svo-
jevrsni prosvjed protiv rata. Scenarij potpisuje Josip 
Mlakić, a u filmu igraju: Aleksandar Bogdanović, 
Nikša Kuselj, Đorđe Kukuljica, Jasmin Telalović, 
Slaven Knezović.

CrOnline 28.07.2016. godine
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uručilo 
je protestnu notu Gordanu Markotiću

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uručilo je pro-
testnu notu veleposlaniku Hrvatske u Beogradu Gor-
danu Markotiću, kojom najoštrije prosvjeduje zbog 
poništavanja osuđujuće presude izrečene protiv Alo-
jzija Stepinca. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković 
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izjavio je kako je “apsolutno neprimjerena” spome-
nuta nota te očekuje jasan i decidiran odgovor ko-
jim se ona ocjenjuje kao neprihvatljiva od strane 
Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. 
Plenković je novinarima rekao i kako je izbor HDZ-a 
da u ovoj izbornoj kampanji šalje poruku stabilizaci-
je, jedinstva i dijaloga te zatvaranja otvorenih pitanja 
sa Srbijom. Na pitanje da li treba kažnjavati osobe s 
ustaškim obilježjima koje su se pojavile u Srbu, gdje 
je obilježena godišnjica ustanka, Plenković je rekao 
da HDZ apsolutno osuđuje takva obilježja, kao i sve 
totalitarne režime.

***

Pokrajinska vlada je na jučerašnjoj sjednici formi-
rala Odbor za koordinaciju aktivnosti za izgradnju 
zgrade Javne medijske ustanove “Radio-televizije 
Vojvodine”, na čijem čelu je predsjednik Pokrajinske 
vlade Igor Mirović. Za potpredsjednike Odbora, im-
enovani su predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan 
Pastor i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. 
Zadaća Odbora je da definira aktivnosti i vrijeme za 
realizaciju projekta izgradnje zgrade RTV-a, prema 
utvrđenim prioritetima Pokrajinske vlade, kao i da 
koordinira sve aktere vlasti koji su uključeni u reali-
zaciju projekata koji je interesa za Vojvodinu u oblas-
ti informiranja, stoji u priopćenju vlade Vojvodine.

***

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban jučer je do-
nio Rješenje o raspodjeli sredstava za financiranje 
i sufinanciranje medijskih projekata. Na natječaj je 
ukupno apliciralo 35 pravnih i fizičkih osoba, a sred-
stva u iznosu od 19 milijuna dinara dodijeljena su za 
20 projekata. Zaklada “Panonija” koja je osnivač Pan-
non TV-a na mađarskom jeziku dobila je 4 milijuna 
dinara. Od ostalih manjinskih glasila, bunjevačkim 
medijima dodijeljeno je 950.000 dinara, što je za 
150.000 dinara više od iznosa koji je namijenjen 

medijima koji proizvode sadržaje na hrvatskom 
jeziku. Nadalje, podržani su TV Subotica s 3.75 mili-
juna, RTV Yueco s 3,5 milijuna, Info kanal dobit će 
900.000 a K23 400.000 dinara. Od tiskanih medija 
magazin “Dani” dobit će 1,45 milijuna, a Subotičke 
novine 600.000 dinara.

***

Novi broj tjednika Hrvatska riječ, koji izlazi u petak 
29. srpnja, bavi se ulogom intelektualaca u suvre-
menom društvu, te piše o bereškom slučaju gdje je 
na novoj ploči na ulazu u selo nema hrvatskog imena 
toga naselja. HR ukazuje i na slučaj tajnice MZ Sonta 
koja je izložena političkim pritiscima da ponudi os-
tavku na tu dužnost. Tu je i reportaža s ovogodišnje 
Dužionice u Somboru kao i priča o Crkvi Gospe od 
Škrpjela kraj Perasta. U intervjuu za tjednik govori 
Latinka Perović, povjesničarka. Uobičajeno, tu je i 
rubrika Širom Vojvodine na kojima možete saznati 
više i o drugim zbivanjima iz života ovdašnjih Hr-
vata. Novine iz života vojvođanskih Hrvata možete 
pratiti i na internetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs 
te facebook i twitter profilu tjednika.

CrOnline 29.07.2016. godine
Vlada Srbije oštro osuđuje ukidanje 
presude Branimiru Glavašu

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Ivica 
Dačić izjavio je kako Vlada Srbije oštro osuđuje 
ukidanje presude Branimiru Glavašu, ali da će uz 
politiku dobrosusjedskih odnosa braniti svoje inter-
ese. Dačić ističe kako je ukidanje presude sramota za 
Europu i da je ovo pitanje čak i svjetskog karaktera. 
Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske pozvalo je 
Veleposlanika Srbije u Zagrebu da mu uruči notu, 
međutim veleposlanik je odbio primiti kako on na-
vodi zbog uvredljivog sadržaja ali i uvrede za cije-
luSrbiju.
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***

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbi-
ji 25. srpnja donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava 
programima i projektima udruga, ustanova i organi-
zacija hrvatske nacionalne manjine u Republici Sr-
biji za 2016. godinu. Sredstva će dobiti ukupno 43 
pravnih osoba s hrvatskim predznakom u ukupnom 
iznosu od 645.000 kuna. Ukupno je na natječaju 
podržano 80 projekata iz oblasti kulture, informiran-
ja, obrazovanja, njegovanja maternjeg jezika, kao i u 
cilju obavljanja redovite djelatnosti.

***

Prigodom obilježavanja 300. obljetnice Biskupijskog 
svetišta Gospe Tekijske u Petrovaradinu, uoči svetko-
vine Gospe Snježne, u četvrtak, 4. kolovoza, u 19 sati 
bit će održano središnje euharistijsko slavlje. Slavlju 
će prethoditi prigodni duhovno-glazbeni program 
s početkom od 16 sati. Sukladno međunarodnom i 
ekumenskom karakteru samog svetišta, koje pred-
stavlja i spomenik kulture iznimne vrijednosti, cilj 
središnje jubilarne proslave je okupiti u zajedništvu 
vjere, jezika i običaja sve podunavske narode čija su 
prošlost, sadašnjost i budućnost neraskidivo poveza-
ni s ovim zavjetnim marijanskim svetištem. U duhu 
jedinstva, sveta će evanđelja i molitva vjernih toga 
dana biti čitana na jezicima skupina hodočasnika 
koji sudjeluju u središnjem euharistijskom slavlju. 
Svete mise na svetkovinu Gospe Snježne, u petak, 5. 
kolovoza, bit će služene prema sljedećem rasporedu: 
u 8 sati sveta misa na njemačkom jeziku, u 9 sati na 
mađarskom, u 11 sati pontifikalna sveta misa na hr-
vatskom jeziku i u 19 sati završna sveta misa na hr-
vatskom jeziku.

***

Četrnaesta po redu  Hrvatska etnoriznica, radionica 
za izradu i rekonstrukciju hrvatskih narodnih nošnji 
i tradicijskih tekstilnih vještina održava se od 5. Do 
15. kolovoza u Pučišći na otoku Braču. Ovaj tradi-
cionalni ljetni program Hrvatske matice iseljenika 
namijenjen je ljubiteljima hrvatskog tekstilnog ru-
kotvorstva, posebice narodnih nošnji, njihove iz-
rade, održavanja i primjene u folklornim društvima. 
Voditelj Radionice i autor programa je prof. Josip 
Forjan, ravnatelj Posudionice i radionice narodnih 
nošnji iz Zagreba u sklopu Kulturnog centra Travno.
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