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УМЕСТО УВОДА, ПОВОДОМ 25 ГОДИНА
САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ
Две и по деценије од оснивања Савеза Срба у Румунији јесте
прилика да се подвуче црта и саберу утисци. Зато није ово обична књига.
У њој се налазимо, њоме се показујемо себи и другима. Хроника је то
сазнања и велика опомена.
Ако је на почетку, као што умемо ми Срби (и ближе и даље,
временски), било победничког (романтичног) надахнућа, ако је било
тражења (и потуцања), Савез Срба је временом прерастао у озбиљну
мањинску организацију и постао кровна институција српске заједнице у
Румунији.
На око 200 страница Љубомир Степанов, аутор наших значајних
књига, и сам учесник и сведок, износи, речју и сликом, аргументе и
чињенице, који остају сведочанство о нама – у једном времену
неизвесном, пуном вере и пожртвовања, искушења и надања. У ствари
ових 200 страница придодаје Љубомир Степанов досадашњим књигама о
Савезу Срба у Румунији.
Било је код нас и политичког деловања и странака и удружења.
Трајале су те организације дуже или краће. Било је кроз историју и
страшних удеса. Људских и националних.
У књизи нам аутор и та искуства приближује, да би затим, у
највећем делу, дао временски пресек постојања и деловања Савеза Срба
у Румунији. Износећи податке, датуме, активности, бројке, коментар
препушта читаоцу. А како читање уме понекада бити теже од самог
писања, ти коментари, сигурни смо, неће изостати. Јер пред собом, у часу
свођења рачуна, имамо разлога и повода.
Подвлачећи да смо у Савезу Срба у Румунији учинили много за свој
род, на културном, али и друштвеном и социјалном плану, желимо да се
са овог места поклонимо сваком појединачном доприносу и свим
заједничким напорима, у овом свечаном часу, поводом 25 Савезових
година. И наше трајање. Памтећи, клањамо се и сенима оних којих више
међу нама нема. Хвала и ретком критичару (знајући какви смо, биће их),
подсетио бих само да је, ипак, најбоља критика дело и лични допринос.
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Ту смо, о Светом Николи, пред својим народом, пред 18.076 (и
нешто више!) српских душа, у часу када се ваља понадати. И добро
поразмислити. Зато и јесте ова књига-летопис велика опомена нама.
(О Св. Николи 2009)
*
Данас нас је у Румунији нешто више 18.000 (бар према званичној
статистици !?).
Све ово стоји и чини нас поносним, мало мање наше бројчано
стање.
Али свему треба додати још седам Савезових година (стицајем
околности књигу штампамо тек ове године, а не 2014, када се навршило
равно 25 година ССР), још седам година разлога и повода, у Темишвару,
који је у међувремену постао европска престоница културе, и у бар још
педесет наших насеља, где нас, у већем или мањем броју, још увек има.
Културних манифестација на претек, пуне сцене, српско коло, наше
песме и наша матерња реч. Научни скупови, издавачки подухвати, хорска
музика, фестивали, књиге, позоришта – наш су аргумент, једнако у
домовини и у матици, тамо где нас дају за пример.
Зато Савез Срба траје дуже од сваког нашег политичког организовања и сваког српског покрета којих смо на територији данашње
Румуније имали. Најчешће сами, пред свима и пред собом, у тражењу и
чувању својег. За трајање.
Верујемо, упорно, људи и сањари, трајаћемо и наредних 5, 10, 50
година, дочекаћемо стоту (а векови!?).
Са дужним поштовањем у овом свечаном трену, када, с малим
кашњењем, штампамо ову књигу-документ, сећамо се оног који нас је
овим приношењем даривао. Љубомир Степанов није више међу нама, али
нам је у аманет оставио ВЕЛИКУ КЊИГУ ПАМЋЕЊА.
Људски је понадати се да ћемо, и данашњи и они који ће сутра доћи,
заслужити поштовање и сећање.
За све до сад учињено. И за веру и наду да Срби можемо.
Темишвар,
о Св. Николи 2016.
др Славомир Гвозденовић
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СРБИ У РУМУНИЈИ*
Словени, преци Срба, почели су да насељавају данашње
подручје Румуније још у раном средњем веку1. Било самостално,
било са Аварима, почињу да насељавају северне и источне делове
садашње Румуније од VI века и све масовније долазе у Банат,
Кришану и Ердељ.
О присуству словенских племена у раном средњем веку 2 на тлу
Румуније где сада живе Срби, сведоче и топоними. Велики број
локалитета по Румунији носи словенске називе.
Почетком VII века највећи део Словена са поменутих подручја
прешао је на Балканско полуостврво, док је део остао да живи на
подручју данашње Румуније.
Као и њихови сународници јужно од Саве и Дунава, Срби у
југоисточном делу Панонске низије, током друге половине IX века,
примају хришћанство од византијских проповедника.
Стварање духовног јединства српског народа, северно и јужно
од Дунава и Саве, на традицијама Српске православне цркве, имало
је пресудан значај за опстанак Срба на овим просторима.
Упркос томе, православно становништво насељено на подручје
јужне Угарске, било је изложено покатоличавању, о чему сведоче
бројни примери присиле над Србима. Крајем XIV и почетком XV
века, непосредна турска опасност и миграција мађарског
становништва на север Угарске, из основа су изменили став угарског
двора према српском православном становништву. Покатоличавање
је уступило место верској толеранцији, а одбојни став према Србима
устукнуо је пред неопходношћу стварања снажног и организованог
одбрамбеног бедема против турске експанзије. Силовити турски
*) Материјали обележени звездицом јесу ауторски текстови. За преузете текстове
наводе се извори. Необележени текстови потичу из архива ССР.
1) Љубивоје Церовић, Срби у источној дијаспори - Румунија, Београд, 1997.
2) Опширније види: Љубивоје Церовић, Срби у Румунији, Нови Сад, 1997.
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продор на балканско подручје и косовска трагедија 1389. године,
покренули су Србе са својих вековних огњишта на сеобе у Угарску.
Досељавали су се и племство и народ.
Почетком XV века деспот Стефан Лазаревић добио је од
угарског краља велике поседе са стотинама насеља, као и већи број
рудника у Угарској, а највише на територији данашње Румуније. Њега
је наследио деспот Ђурађ Бранковић, који је, као и његов претходник,
после краља постао најмоћнији феудалац у Угарској. Велике поседе
у Кришани почетком XV века добио је и Дмитар Мрњавчевић. Током
друге половине XV века у Поморишју поседе добијају Стефан и
Дмитар Јакшић, Милош Белмужевић и низ других српских племића
који долазе са подручја средњовековне Србије.
Седамдесетих и осамдесетих година XV века подручја Темишвара, Поморишја и Банатске Клисуре постала су попришта беспоштедних битака, које су против Турака водили српски и мађарски
великаши. У исто време, са подручја Темишвара према Србима
кретале су војске угарског краља, српског деспота и ердељског кнеза.

Манастир Златица
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Са похода, који су допирали дубоко на подручје Србије и Босне,
заједно са војском повлачило се бројно српско становништво. Да се
радило о снажним миграционим таласима, који су допирали добоко
у Ердељ и северне делове Кришане а да су преплавили Банат,
сведоче бројни историјски извори. Међу њима треба поменути писмо
угарског краља Матије Корвина римском папи, у којем се наводи да
се само у периоду од 1479. до 1483. године, на подручју Угарске
населило око 200.000 Срба. Велики део њих населило је и данашње
подручје Румуније.
Током друге половине XV века Турци су покорили све
средњовековне балканске државе. Нo продору према средњој Европи
испречила се Угарска. Пораз на Мохачком пољу 1526. године, изазвао
је опште расуло у некад моћној краљевини. Отпочела је исцрпљујућа
и беспоштедна бобра претендената на угарски престо.
У драматичним околности, после мохачке катастрофе, на
подручју Липове и Поморишја, 1526. године настао је ослободилачки
покрет српског народа, којем је на чело стао самозвани цар Јован
Ненад. Створивши у то време најмоћнију војну силу на панонском
подручју са 15.000 наоружаних људи, за кратко време изградио је на
територији источног и јужног дела Панонске низије снажну државну
творевину. Иако је ослободилачки покрет српског народа у Панонској
низији у крви угушен, код њега се учврстила свест да само борбом
може остварити национално ослобођење.
Насељавање српског становништва на подручје Кришане и
Баната вршило се све време турске владавине у овим крајевима. За
то време на подручју већег дела Баната и Кришане, Срби су постали
значајан етнички елеменат. Многи тадашњи извори, пре свега
мађарски, ове крајеве називају Рашком.
Српски народ није се никад мирио са губитком националне
слободе. Векови турске владавине били су испуњени бунама и
устанцима.
После сламања устанка у Банату (1594), уследила је нова сеоба
Срба на западно подручје Ердеља, које су још од прве половине XV
века, између Алба Јулије, односно Ердељског Београда и Сибија,
насељавали Срби. Досељеници су запосели простор северно и
источно од поменутог подручја све до Јенопоља и Тејуша.
Упркос недаћама, које су пратиле мукотрпан живот Срба у
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Банату и Кришани, њихово насељавање на ова подручја никад није
јењавало. За то су били заинтересовани и Турци, јер су после великих пустошења на овим просторима, нестала читава села. Иначе, сва
та подручја задржала су српску етничку већину. Ово поткрепљују и
подаци из Пећког катастига, својеврсног пописа становништва извршеног 1660. и 1666. године. У поменутим областима регистровано
је близу 200 насеља са српским становништвом.
У време Велике сеобе, 1690. године, Срби са подручја Баната,
Кришане и Ердеља имали су запажену улогу. Непосредно пре преласка на подручје Хабсбуршког царства, на Сабору у Београду,
учествовали су и Срби из поменутих крајева. У име патријарха
Арсенија III Чарнојевића, добивши Веровно писмо сабора, преговоре
са царем Леополдом I водио је јенопољски епископ Исаија Ђаковић.
Аустро-турски рат изазвао је Велику сеобу Срба у Хабсбуршку
монархију, 1690. године. Талас сеобе захватио је и српско становништво Баната, које је кренуло према северним деловима Угарске. По
окончању рата, Банат је остао у саставу Турске. Како се међу ослобођеним подручјима нашла Кришана, досељено српско становништво
појачало је постојећи српски елеменат на поменутој територији.
У настојањима да обезбеди чврсту одбрану према Отоманском
царству. Дворски ратни савет формирао је 1701. године Потископоморишку границу. У Поморишкој граници чији је центар постао
Арад, оберкапетан је био Јован Текелија. Непосредно по њеном
оснивању, српски народ у Угарској, у време Ракоцијевог устанка
(17031711) доживео је тешка страдања, када је, према наводима
мађарских извора, изгубио око стотину хиљада живота. Многи међу
њима били су из Поморишја.
После повлачења Турске са подручја Баната, након новог рата
(17161718), из основа је измењена етничка слика овог подручја у
којем су вековима Срби имали знатну већину. До тога је довела
колонизација најпре Немаца, а потом Мађара и Словака.
Поморишје је поново постало поприште сукоба у време буне
Пере Сегединца, 1735. године.
До новог таласа насељавања Срба на подручје Баната, дошло
је у време друге сеобе, током аустро-турског рата (17371739). Овим
ратом учвршћена је граница на Сави и Дунаву, тако да је Потископоморишка граница, која се још од 1718. године налазила дубоко у
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позадини, постала стратешки непотребна. Дворски ратни савет
одлучио се за стварање Војне границе на Дунаву, па је 1741. године
развојачена Потископоморишка граница. Ово је изазвало револт
српских граничара, који су одбијали сеобу на југ, на нову границу, као
и статус кметова у угарским жупанијама. Како њихови захтеви нису
услишени, после борбе која је потрајала читаву деценију дошло је до
сеоба Срба 1751. и 1752. године под вођством Јована Хорвата и
Јована Шевића, на гранично подручје Русије, према Турцима и Татарима, између Буга, Дона и Дњепра. Овде су основане Нова Сербија
и Славеносербија.
Снажан подстицај развоју српског друштва у целини дао је
Темишварски сабор 1790. године. Одржан век после Велике сеобе, у
време када су биле озбиљно угрожене стечене привилегије, у условима када је Француска револуција из темеља потресла Европу,
Темишварски сабор формулисао је захтеве српског народа од далекосежног значаја за његов опстанак. У суштини захтеви економског,
политичког, просветног и културног карактера прадстаљали су српски
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национални програм, саображен приликама у Хабсбуршкој монархији.
У периоду непосредно по оснивању Матице српске, у Темишвару је 1827. године, српски културни посленик Димитрије П.
Тирол покренуо Банатски алманах, а 1828. године основао Друштво
љубитеља књижества српског и Читаоницу.
Царском одлуком из 1849. године, Темишвар је постао седиште
Војводства Србије и Тамишког Баната (18491860). У оквирима Војводства отпочела је нова реформа српског школства коју је иницирао
и спроводио Ђорђе Натошевић, покренуто је издавање листа Јужна
пчела и часописа Световид, извршене су припреме за оснивање
Српског народног позоришта и преселење Матице српске у Нови
Сад. Међу Србима је све време била присутна нада да ће се
ујединити са Кнежевином Србијом. Ове тежње дошле су нарочито
до изражаја за време Кримског рата (18531856).
Укидање Војводства Србије означило је нову етапу у борби
Срба за национално ослобођење.
Проглашење дуалистичке монархије, када је 1867. године
створена АустроУгарска, огорчило је српски народ, који је у овом
чину с правом видео напад на тековине које је стекао вековима
борбом за очување националног идентитета. То је условило потребу
сачињавања новог националног програма. У њему су захтеви за
националном еманципацијом стављени у контекст заједничке борбе са
осталим угњетеним народима Угарске.
Седамдесетих и осамдесетих година XIX века на српској политичкој сцени у Угарској била су велика превирања. Корени тих
појава су се налазили у деловаању Уједињене омладине српске
(18661871) настале под утицајем социјалистичког учења у Европи.
Као део српског народа, на његовом најистуренијем североисточном делу, Срби на данашњем тлу Румуније укључили су се у
општенародну борбу за национално ослобођење и уједињење. Деловали су како на подручју Хабсбуршке монархије, тако и у Србији и у
Црној Гори.
Крај XIX века у Угарској се испољила појачана и организована
борба угњетених народа за национално ослобођење, у којој су водеће
место имали Срби, Румуни и Словаци. То је нарочито дошло до
изражаја у Банату, где су ови народи живели измешано.
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Последњих деценија постојања АустроУгарске, српски народ
био је изложен појачаном националном угњетавању од стране угарског режима. Ово се испољавало сталним сужавањем привилегија,
чији су последњи остаци укинути 1912. године, када је ликвидирана
српска народноцрквена аутономија. То је створило непремостиви јаз
између Срба и владајуће мађарске нације у годинама које ће одредити
судбину балканскопанонског подручја.
Током Првог светског рата, због нескривених захтева за
националним уједињењем, српски народ у АустроУгарској био је
изложен сваковрсном терору. Многи су били прогањани и хапшени,
а велики број нашао се на Источном фронту. Од првог дана избијања
рата, Срби су прелазили Дунав и Саву, укључујући се у српске
добровољачке јединице. У добровољачке јединице као и у редове
Црвене армије укључивали су се Срби и у Русији. Велики број
добровољаца са подручја Баната и Кришане учествовао је у редовима
српске војске у пробоју Солунског фронта и ослобађања завичаја.
Као и у свим крајевима јужне Угарске где су живели, Срби са
подручја данашњег румунског Баната и Кришане схватили су

Срби у Арадском логору за време Првог светског рата
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ослобођење као остварење вековних тежњи да живе у заједничкој
држави са сународницима.
У време одржавања Париске мировне конференције 1919. године, када се решавало и о будућим границама, српско становништво
у Поморишју захтевало је прикључење матичној земљи, наводећи
аргументе историјске, географске, етничке, културне и економске
природе.
На основу одредаба Париске мировне конференције, око 50.000
Срба који су живели у шездесетак насеља нашло се у саставу
Румуније. Склапањем међународних уговора између Краљевине СХС
и Краљевине Румуније регулисан је положај националних мањина са
обе стране границе.
Између два рата заживело је образовање на матерњем језику
захваљујући Школској конвенцији између две краљевине, Румуније и
СХС, тако да образовање на српском језику остаје и до дана
данашњег вишевековна српска традиција.
У Другом светском рату Срби се масовно придружују антифашистичкој борби која је покренута у Југославији.
Одмах после Другог светског рата, из ових разлога, али и због
националног деловања, Срби масовно страдају и скоро хиљаду њих
стиже у румунске политичке затворе.
За време Информбироа око 2.500 Срба је прогнано са целим
породицама у злогласни Бараган. Тек након измирења Дежа и Тита,
положај Срба у Румунији се поправља али тешке последице остају.
Њих су Срби осећали и за време Чаушескуовог ражима.
Одмах након Децембарске револуције у Темишвару Срби се
организују и оснивају међу првима своју друштвено-културну организацију – САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ.
Савез Срба јесте данас кровна организација наше националне
заједнице у Румунији под чијим покровитељством се организују све
значајне српске активности данас. А Срби из Румуније постају једна
од најорганизованијих и најактивнијих националних заједница у
српском расејању.
Мада Срби у Румунији као нација нису били посебно подвргнути прогону, дискриминацији или присилној асимилацији,
њихов број је стално опадао и за непуних осам деценија дословно
се преполовио: према статистичким подацима Темишварске епархије
у Румунији године 1924. било их је 44.078, а према државном
попису из 2011. године – свега 18.076.
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ПРЕТХОДНИЦИ*
Крај Првог светског рата затекао је Банат у пуном врењу.
Распад АустроУгарске био је неминован. Након проглашења
самосталне Ротове Банатске републике и Срби из Темишвара и
околине предузели су низ иницијатива за самоорганизовање 3. Већ 18/
31. октобра увече 1918. године, у свечаној дворани Епископског
двора у присуству епископа др Георгија Летића одржан је велики
народни збор Срба Темишвараца.
Овај нородни збор донео је неколико одлука:
– потврђени су представници војног сталежа темишварских
Срба у Народном већу града Темишвара основаном истог дана, и то:
Ета Ђаконовић, Глиша Стојшић, др Васа Богданов, др Светислав
Михајловић и Светислав Стојаковић;
– изабрао је представнике грађанског сталежа у горње поменути
одбор, и то: Младена Пилића, Илију Белеслејина, др Душана
Прекајског, др Милана Калиновића и Шандора Ненадовића;
– решио је да се оснује Српско народно веће у Темишвару и у
том циљу изабран је припремни одбор у саставу: Младен Пилић, др
Јован Савковић, др Душан Прекајски, Јоца Павловић, Ђура Терзић,
Илија Белеслејин и др Милан Калиновић;
Српско народно веће ће се залагати за остварење следећих
циљева:
"Тежње су наша народна самосталност српскога народа у вези
и договору са целим народом који је под именом Југословена
обухваћен. Ми се од стабла свога оцепити не можемо. Када се износе
права других народа, изнећемо и ми своја права и захтеве. Та права
и захтеви наши садржани су у прогласу Народног вијећа у Загребу.
За та права своја и за остварење захтева својих ми ћемо се и борити.
У ту сврху треба нам потражити додира са свима Србима у Угарској.
3) Б. Храбак, Записник Темишварског народног већа, Зборник МС за друштвене
науке, бр. 10/1955, стр.76-88.
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Треба да се што пре створи велики народни Савет Срба у Угарској".
Изабран је привремени одбор Народног већа Срба Темишвараца
у саставу: др Георгије Летић, епископ темишварски, почасни председник, генерал Светозар Давидов, председник, мерник Младен Пилић, потпредседник, учитељ Ђура Терзић, тајник, Шандор Ненадовић, Андрија Мургулов и Љуба Теодоровић, чланови.
У припремном периоду за Велики народни збор Срба грађана
и војника у Темишвару, овај привремени одбор донео је неколико
закључака:
- да се покрене оснивање српских народних већа и у осталим местима;
- да се о раду одбора издају званични извештаји за штампу;
- да се у Темишвару покрене српски лист; за уредника бира се Илија Белеслијин;
- да се ради покрића издатака Народног већа прикупљају
народни прилози;
- да се оснује српска народна гарда;
- да се повећа број Срба у заједничкој грађанској гарди
Темишвара;

Српска војска улази у Темишвар у јесен 1918. године
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- да се умоли Градско народно веће да истави и српску
заставу;
- да проблем припадности Срба у Јужној Угарској (односно територијално припадање Баната југословенској
држави) решава Народно вијеће у Загребу на Мировној
конференцији;
- пошто јавна безбедност није осигурана, да се умоли Заједничко народно веће које да се обрати јединицама
Антанте да запоседну главнија места у Банату и обезбеде
јавни ред и поредак;
- да је сваки Србин дужан носити српску тробојницу као
видно обележје своје народне припадности.
По одлукама савезничких и српских политичких фактора и
врховних команди, I и II српској армији наложено је 5. новембра
1918. да запоседне следећи простор у Банату: до линије - Клисура Бела Црква - Вршац - Темишвар и Арад и десетак километара
источно од ње, на северу до Мориша, у Бачкој до линије Суботица Баја.
Уговор о примирју између Мађарске владе и команданта савезничких снага Франше д’ Епереа потписан је у Београду 13. новембра
1918. По овом, такозваном Београдском примирју, успостављена је
демаркациона линија и регулисано је питање власти у поседнутим
крајевима.
На великом народном збору одржаном 28. Х/10.XI 1918. изабрана је управа Српског народног већа у Темишвару саставу: председници – Иван Прекајски и Ета Ђаконовић, пословођа – председник –
Младен Пилић, потпредседници – Илија Белеслијин и Христофор
Свирчевић, тајници – Ђура Терзин и др Јован Савковић, благајник
Никола Живковић и 50 чланова.
Први задатак новоизабраног органа био је организовање дочека
српске војске која је ушла свечано у Темишвар 4/17. новембра 1918.
Уследило је организовање месних Српских народних одбора по
нашим селима.
Пажња је усредсређена и на односе са осталим народима који
су живели у Банату као и на остваривање жеље свих Срба и Хрвата
из Јужне Угарске, односно Баната, да живе у заједничкој југословенској држави.
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Након што је српска војска ушла у Темишвар, предузела је низ
неопходних мера да живот у граду буде подношљив. Административно реорганизовање градске и жупанијске власти, снабдевање,
безбедност грађана и њихове имовине, уредно функционисање градских служби, поште и др. само су неке од тадашњих преокупација
нове власти.
Српска војна власт имала је солидну подршку Српског
народног већа а и целокупног српског становништва града, али и не
само српског.
У другом делу новембра месеца Српско народно веће покренуло
је широку акцију избора посланика за Велику народну скупштину
чије је одржавање било заказано за 25. новембар у Новом Саду.
Према расположивим подацима на територији Темишварског
Баната у 36 српских општина изабрано је 72 посланика.
Посланици Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и
осталих Словена 25. новембра 1918. године у Новом Саду донели су
одлуку о оцепљењу Баната, Бачке и Барање од Угарске и њиховом
прикључењу Краљевини Србији. На тај начин, саставни део Краљевине Србије постао је и велики део Темишварског Баната, "у
границама које повуче Антантина балканска војска, на основу начела
народног самоодређења".
На скупштини је одлучено формирање Великог народног савета,
којем је извршни орган Народна управа за Банат, Бачку и Барању.
Територија на којој се простирала власт Народне управе била је
обухвађена демакрационом линијом утврђеном Београдским примирјем све до фебруара 1919. године када је ово подручје смањено јер
је демакрациона линија померена десетак километара па је румунска
војска запосела Дунавску Клисуру, Крашованско подручје и Банатску
Црну Гору.
Међутим, крајем 1918. и током 1919. године општа ситуација на
овим просторима се променила, након мировинских разговора вођених у Француској и на основу жеље већинског, румунског становништва. Највећи део Баната је припојен Румунији. Српска војска се
крајем јула 1919. године повукла из Темишвара и Баната, а са њом и
приличан број српске интелигенције, велепоседника, трговаца и
занатлија заједно са црквеном хијерархијом.
У записнику са седнице делегације краљевине СХС на Ми-
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ровној конференцији записано је: "Ми смо повукли границу много
западније и по мање повољној линији из чисто политичких разлога
и да бисмо по сваку цену избегли све што би могло да помути
вековно пријатељство које нас везује са нашим румунским суседима."
Дакле, разграничење између Краљевине СХС и Краљевине
Румуније било је резултат решености да се превазиђе све што би
могло да помути вековно пријатељство српског и румунског народа.
Румунске трупе су свечано ушле у Темишвар 3. августа 1919.
године. Био је то последњи чин при уједињењу Баната са
Краљевином Румунијом сходно жељи румунског народа израженој 1.
децембра 1918. године у Алба Јулији.
Српско народно веће у Темишвару престало је са радом
почетком августа 1919. Такође и месни српски народни одбори 4.
На тај начин је у Румунији остало да живи, као национална
мањина, преко 50.000 становника српске националности у шездесетак насеља.
Коначно разграничење завршено је 1924. године.
*
Прва омладинска друштвена организација Срба у Румунији 5
била је "Коло младих Срба". Главни аниматор и оснивач овог
друштва био је Милош Ст. Станојевић. Он је уређивао и српски лист
"Слога" (власник Милан Вујасин). Друштво је основано у Темишвару
крајем 1918. године, са карактером културноуметничке аматерске
формације. О његовој активности сачувано је мало података. То су
углавном хронике приликом наступања на јавним прередбама. "Коло
младих Срба" је имало аматерско позориште и културну трибину али
активност му је била релативно кратког века. Са преласком Милоша
Ст. Станојевића на нову дужност 1919. године активност опада, а
већ наредне године друштво прекида рад.
*
4) Љубомирка Груден, О раду Народне управе за Банат, Бачку у Барању 1918-19,
Зборник МС за друштвене науке, бр. 51/1968, стр. 20-35.
5) Љубомир Степанов, Младост жубори, срцу говори..., Букурешт, 1991, стр. 38.

20

Љубомир СТЕПАНОВ
6

Почетком 1930. године група темишварских омладинаца
решила је да по узору на некадашње "Коло младих Срба" оснује
друштво које ће се касније звати "Коло српске омладине".
Припремни састанак одржан је 9. марта 1930. године када је
договорено оснивање "Кола српске омладине у Темишвару". Изабрана
је и привремена управа у саставу: Славко Ротар као председник,
Љубомир Голуб, потпредседник, Немања Сл. Костић, тајник и Јован
Гигић, благајник. Као први почасни председник изабран је прота
Слободан Костић. На почетку су активисали без одобрених правила.
Група агилнијих омладинаца и омладинки покренула је
почетком 1931. године акцију око озваничења омладинског
културнопросветног друштва у Темишвару. Оснивачки скуп одржан је
12. маја 1931. у свечаној дворани Епископског двора. Том приликом
усвојена су Правила нове културнопросветнозабавне организације
српске омладине под називом "Коло српске омладине" и изабран је
Управни одбор на челу са председником Браниславом Мирчетићем.
Први задатак Управног одбора био је предузимање потребних
мера за правно признање новоосноване организације. Решењем бр.
45/1932 Прве секције Суда ТимишТоронталске жупаније признато је
"Коло српске омладине" као правно лице.
Чланови овог удружења развијају разноврсну активност:
организују позоришну дружину и тамбурашки оркестар који приређују
приредбе, одржавају предавања, одлазе на излете, учествују на
забаве, развијају спортску делатност.
КСО окупља младе из свих друштвених слојева Темишвара и
околине. Захваљујући разноврсној активности КСО постаје пример
за организовање омладине по нашим селима; власти су 1938. године
забраниле рад Кола.
Године 1940. било је покушаја за поновно оживљавање ове
активности. На ванредној скупштини којом је председавао почасни
председник КСО Јован Гигић, а која је одржана 21. новембра 1940.
године у свечаној сали Градске српске црквене општине изабрана је
привремена управа КСО у саставу: Александар Гигић председник,
Иса Милованов потпредседник, Светомир Ројков тајник, Сава
6) Љубомир Степанов, Младост жубори, срцу говори..., Темишвар, 1994, стр. 4144.
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Управни одбор КСО

Ивковић благајник, док су чланови управног одбора постали: Ђура
Ђуровић, Коста Гајер, Жарко Путић, Коста Илијевић, Добривој Станојев, Мара Павловић, Боба Ракић, Аница Станков, Љуба Миланов,
Тима Огњановић, Бора Келић и Стева Никшић. У надзорни одбор су
изабрани: Борислав Поповић, Љуба Голуб, Жарко Станковић, Стева
Тошић. Шеф тамбурашке секције постао је Коста Марковић.
Нова управа је одмах прионула на посао. Приређена су 2 села
у свечаној дворани Епископског двора: 24. новембра и 15. децембра
1940. године. Приредбе су биле добро посећене а изведба је оставила
повољан утисак на гледаоце.
Обновљена управа КСО заузела се и око оснивања Савеза Кола
српске омладине који би укључио све месне организације КСО. Да
би се то остварило, било је потребно да се оснује што већи број
месних организација. У Темишварском веснику бр. 651/22.01.1941.
године објављена су Упутства за оснивање Кола српске омладине,
која доносимо у целини:
КОЛО СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ ТЕМИШВАР
Бр. 3 из 1941.
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УПУТСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ КОЛА
Како се у задње време све више траже упутства о начину
оснивања Кола српске омладине, а да би сва друштва могла
једнообразно радити, то је решено да се оснује Савез Кола српске
омладине до оснивања овога Савеза, улогу и функцију истог вршиће
привремено Управа Кола српске омладине у Темишвару. Овом Савезу
потпашће сва Кола српске омладине, те је у интересу да се сва
друштва СКО која су вољна да отпочну рад, придржавају ниже
поменутих упутства, како би могли легалним путем несметано
радити. А то је:
1. Сакупити најмање 20 чланова;
2. Изнајмити себи локал за састанке и рад;
3. Заказати датум, када ће се одржати скупштина за бирање
управе и одбора;
4. Известити привремену управу Савеза Кола српске омладине,
која ће послати свога делегата за председавање изборној
скупштини и исту упутити за даљи рад;
5. Чланови СКО могу бити редовни, помажући и почасни;
6. Редовни чланови могу бити сви Срби неожењени и Српкиње неудате. Исти могу бити бирати у управу и имају право
гласања на скупштини, а да нису млађи од 16 година;
7. Помажући чланови могу бити Срби и Српкиње и жењени и
удати. Ови немају ни активно ни пасивно бирачко право,
али могу присуствовати скупштинама;
8. Почасни чланови се бирају уз почасти, а могу бити само они
који својим радом и добрим делима стекну велике заслуге за
дотично друштво КСО;
9. Прописно сазвату скупштину отвара председавајући. Тајним
гласањем цедуљама врши се избор: председника, тајника,
благајника, економа и њихових заменика. Ако Коло има мање
од сто чланова, онда се осим наведених чланова управе,
бирају и четири одборника, а ако Коло има више од сто
чланова, онда се бира дванаест одборника;
10. Након обављеног избора управе и одбора, гласањем се
утаначује висина уписне пристојбе и чланарине за све врсте
чланста;
11. Након закључене скупштине новоизабрана управа дужна је
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извештај доставити Савезу Кола српске омладине са
списком свих чланова;
За сва даља упутства привремена Управа Савеза Кола српсле
омладине стоји свима на расположењу и сваком друштву радо ће
доставити свој правилник и програм рада.
Уједно овим путем молимо сво српство, учитеље и
свештенике, да на омладину утичу морално и уколико је могуће, ову
материјално потпомажу.
Адреса КСО у Темишвару: Cercul tinerilor Sârbi, Timişoara I, Str.
V. Alecsandri 9.
У Темишвару, 20. јануара 1941.
Александар Гигић,
председник

Светомир Ројков,
тајник

Након ових упутстава, у следећем броју истог листа објављен
је следећи апел КСО у Темишвару.
АПЕЛ
Кола српске омладине у Темишвару
Постигли смо оно, што је за почетак једног друштва било
најпотребније, али недостаци који знатно утичу на наш опстанак још
нису решени и то: просторије које су нам привремено додељене,
постале су успред великога броја чланова врло мале, тако да се још
увек из дана у дан све више смањују прирастом све већег и већег
броја чланства.
С обзиром на наш просветнонационални рад, молимо и овим
путем све добронамерне Србе као и Управе црквених општина, које
би нам у овоме случају могле изаћи у сусрет, те дати потребне
просторије за наш рад, јер ово друштво је још увек сиромашно, да
би у данашње време могло себи изнајмити овакве просторије под
кирију.
Други недостатак јесте, врло мали број потпомагајућих чланова.
Налазећи да је наш рад заснован на чистој и здравој основи, то
би апеловали на наше старије, који су вољни да им се њихова
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омладина развија у смислу савременога живота, па нека и они учине
један делић у овоме покрету, те својим учешћем, као потпомажући
чланови осетимо и њихову потпору.
Наша правила нам дозвољавају да се могу уписати и старији
чланови као потпомажући са висином месечне чланарине од 30 леја.
Надамо се да ћете се одазвати гласу своје омладине.
Коло српске омладине у Темишвару
А. Гигић,
председник

Св. Ројков,
тајник

Изгледа да су ова два обраћања КСО имала одјека у редовима
сеоске омладине.То је навело тадашње руководство Кола да у 669.
броју Темишварског весника (26. март 1941.) објави позив српској
омладини:
КОЛО СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ ТЕМИШВАР
Бр. 19/1941.

ПОЗИВ СРПСКОЈ ОМЛАДИНИ И ИЗВЕШТАЈ
О ДОСАДАШЊЕМ РАДУ
Привремена управа Савеза КСО у Темишвару до сада је добила
из 12 места извештаје да је српска омладина тамо основала своја
Кола, којима је ова Управа већ дала упутства и програм за даљи рад.
Овакав одушевљени одзив побуђује ову Управу да овим путем похвали њихову високу националну свест, као и да им даде потстрека
за даљи истрајан рад. Ова омладина умела је оценити сву важност
постављеног јој задатка за опште добро.
Колико ценимо рад новооснованих КСО, толико па још и више
желимо да и остала места, која су до сада остала потпуно индиферентна на наше позиве, а која су и бројно много већа, пођу
примером осталих села и оснују своје Коло, а Управа Савеза ће им
увек изаћи у сусрет и олакшати им овај покрет, који је неминовно
потребан нашој омладини у данашњем времену.
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Треба напоменути да баш најчистија српска села нису предузела
никакве мере за овај користан покрет српске омладине.
Из ових разлога позивамо сву српску омладину из Белобрешке,
Варјаша, Денте, Дивића, Љупкове, Златице, Иванде, Кетфеља, Краљевца, Луговета, Лесковице, Мачевића, Наћфале, Петровог Села, Рудне, Радимне, Сараволе, Соке, Соколовца, Станчева, Старе Молдаве,
Чакова и осталих места, да се прикупе и оснују своја Кола и тиме
ступе у заједницу целокупне српске омладине у Краљевини Румунији.
Још једанпут молимо све народне просветитеље, учитеље и
свештенике, да се уколико им је могуће одазову овоме позиву и у
својим местима прикупе омладину, објасне из значај, важност, као и
потребу оснивања КСО, а у вези већ издатог прогласа Привремене
управе Савеза КСО у "Темишварском веснику" бр. 651 од 20. јануара
1941.
За сва даља упутства молимо заинтересоване да се обрате на
Привремену управу Савеза КСО Адреса: Cercul Tinerilor Sârbi,
Timişoara I. Str. V. Alecsandri 9.
Темишвар, 24. март 1941.
Александар Гигић,
председник

Светомир Ројков,
тајник

У бројним нашим местима омладина организује културноуметничке приредбе, спортска такмичења и др.
Међутим Други светски рат је увелико већ беснео и бројни
омладинци су кренули на разна бојишта и активност КСО јењава.
Преостали омладинци су покушавали да развију одређену
активност антиратне пропаганде у оквиру спортског друштва
"Напредак". (Касније “Темишварска српска омладина”).
*
Српско становништво у румунском Банату није имало своју
партију све до 1934. године када је основана, на иницијативу др
Спасоја Николића, Земаљска српска народна странка у Румунији
(либерална). На договорном састанку који је одржан 23. априла 1934.
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Др Спасоје Николић

Др Михајло Ћирић

у Свечаној сали Епископског двора изабран је Одбор за састављање нацрта
правила странке и кандидационе листе 7.
На великом народном збору одржаном 13. маја 1934. у великој башти Пиваре у Темишвару-Фабрици одобрена су
Основна правила, Програм и изабрано је
Руководство новоосноване ЗСНСР. За
председника изабран је др Михајло Ћирић, адвокат из Варјаша, а за главног
тајника др Спасоје Николић, поседник,
бивши епископски викар.
Пошто је Милутин Манојловић био
један од оснивача, његов лист "Темишварски весник" постаје гласило странке.
Наводимо неколико параграфа из
Правила:
3. Циљ Земаљске српске народне странке
у Румунији јесте: неговање српског духа,
давање правца члановима странке у
погледу политичке делатности и културнодруштвено-економско унапређење српског народа у Румунији.
4. ЗСНСР хоће да у оквиру државних
закона очува права на опстанак и свестрани мирни развитак српског народа у
државном, црквеном, просветно-друштвеном и привредном погледу, а нарочито
да очува црквено школско имање у оквиру
конвенција постојећих између Румуније и

Југославије.
5. Привредни односи много утичу на слободу, просвету и
честитост народа, те ће тако ова странка радити за што боље
привредне прилике, нарочито за задругарство, које је од
велике помоћи народу.
7) Види опширније: проф. Душан Сабљић, Земаљска српска народна странка у
Румунији 1934-1936, Наша реч, бој 97-123.

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ - 25

27

6. Ова странка ставља у дужност својим члановима да приређују културне састанке, поучна и корисна предавања и лепе
забаве, да подижу српске књижнице и читаонице, певачка
друштва, друштва за телесно вежбање, да потпомажу књиге
и листове, да у омладини шире љубав за науку и рад према
роду, да искорењују зле обичаје а нарочито моду и пијанство.
Ова правила су одобрена од Министарства унутрашњих дела
под бр. 9749/34.
На темељу Основних правила, састављен је и Програм странке, који је између осталих, имао и следећа одредбе:
• Чување наших светиња и унапређење народа у сваком
погледу;
• Немешање у црквене ствари које спадају у делокруг те власти,
али да свештенство треба помагати ако то затражи;
• Мотрење на српске школе и излажење у сусрет учитељству и
пружање сваке помоћи око уређења будућег карактера школе
споразумно са народом и учитељима;
• Неговање српког духа;
• Упутства и одређивања правца члановима странке у деловању
на политичком, културном и економском пољу;
• Уређење народне канцеларије при странци, којој ће сваки
члан странке слободно и с поверењем моћи да приступа и да
јој изложи своје молбе и жалбе;
• Приређивање културних састанака, држање разних поучних
предавања, приређивање забава, итд., све уз помоћ и свесрдну
сарадњу централне управе;
• Оснивање земљорадничких и других удружења.
За оснивање ове партије заинтересовало се и сеоско становништво.
Одмах после оснивачког скупа приступило се организовању
сеоских организација ове странке. Изгледа да ови месни одбори нису
имали неку нарочиту активност, сем неколико састанака и покушаја
да се посредује у разним пословима око набавке вештачких ђубрива,
семена, расног подмладка домаће стоке или организовања сеоских
задруга.
Иначе и сама централна управа ове партије била је заокупљена
организационим пословима па су конкретне активности мало-
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бројније. Ипак, треба забележити неколико: оснивање Читаонице са
око 1500 књига које су примљене на поклон из Београда; прослава
700. годишњице од смрти Св. Саве, аудијенције код највиших
румунских и југословенских званичника ради решавања проблема
нашег живља.
Чланови ове странке нарочито су се залагали за спровођење
следеће одредбе из основних правила: "Чланови странке треба да су
свагда и на сваком месту примерног владања и разборити у
мишљењу и речи, у свему умерени, да потпомажу свако добро, а
боре се против сваког зла код појединаца, у породици и у народу".
Из личних разлога, на самом почетку дошло је до сукоба између
др Спасоја Николића и проте Слободана Костића, односно између
Руководства ЗСНСР и Епархијске управе темишварске, сукоба који је
био на велику штету целокупног српства у овим крајевима.
У
међувремену
две
водеће
румунске
партије,
Националлиберална странка и Националсељачка партија, основале су
(1936. године) оделења за националне мањине и настојавале,
примамљивим понудама, да привуку што већи део Срба.
Изгледа да је до неслагања дошло и у оквиру руководства
ЗСНСР; активност је почела да јењава да би након наступања
периода краљевске диктатуре (10. фебр. 1938) била распуштена
заједно са свим осталим политичким парттијама, а да није оставила
убедљивији траг у средини у којој је поникла.
*
Још од почетка Другог светског рата у Румунији је створен
илегални антифашиштички фронт. У пролеће 1941. године у оквиру
банатског румунског илегалног антифашистичког фронта створен је и
Српски антифашистички одбор. Био је то почетак нове политичке
организације Срба у Румунији, у којој су после били укључени и
Хрвати, Бугари, Чеси и Словаци из банатских крајева.
Организација је до 23. августа 1944. године радила илегално, а
затим до краја рата у легалним условима. Био је то "Словенски
(српски) антифашистички фронт (одбор) 1941-30. септембар 1945"
(САФР) познатији као Антифашистичка организација Словена у
Румунији АФОС. Председник је био Рада Фенлачки, а генерални
секретар је био Борислав Поповић.
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Ова организација основана је са изразитим циљем да "уједини
све словенске народности у Румунији Србе, Хрвате, Словаке, Чехе
и Бугаре у борби против фашизма, као унутрашње, маскиране или
отворене реакционарне силе".
Као најважнији задаци за остврење овог циља су: "ефективно
уништење и истребљење свих фашистичких елемената који се налазе
међу нама, помоћ румунском и југословенском народу да уништи
фашизам, рад на стварању новог друштвеног поретка, нове и праве
демократије која да онемогући повратак фашизма било као војне
окупаторске силе, било као класе или клике експлоататора народних
маса". АФОС се залагао такође за "слободу појединаца у слободном
друштвеном поредку, за право на рад и плодове рада, слободу свих
народа, право на народни језик, обичаје и културу до потпуног права
самоопределења".
У оквиру АФОСа најактивнији и најбројнији били су Срби.
Готово у свим местима насељеним нашим живљем Срби су
организовали своје одборе.
Већ 15. октобра 1944. године АФОС добија свој орган "Правда". Новине су штампане у Штампарији "Дојна" у Темишвару. За
главног уредника постављен је Милан Теодоровић.
Организације АФОСа организовале су8 антифашистичке зборове, конференције, одржавале су помене погинулима у рату, уређивале
су гробове антифашистичких жртава, подизале су споменике, сакупљале хуманитарну помоћ за болнице где су били смештени рањени
руски војници и официри, бринуле о ратној сирочади, удовицама или
инвалидима, припремале културноуметничке програме, посела и сл.
Најактивније месне организације биле су оне из ТемишвараГрада (председник Рада Фенлачки), из Темишвара Мехале (председник Лаза Адамовић), Наћфале, Немета, Ченеја, Дињаша, Српског
Семартона, Чанада и др.
У оквиру АФОСа основана је и омладинска организација под
називом Словенаски антифашистички фронт омладине у Румунији са
седиштем у Темишвару. Председник је био Бора Петров, а секретар
Љиљана Марекић. Од 1. априла 1945. ОАФОС издаје свој лист
"Омладинска Правда" (главни уредник Бора Петров). Ова је
8) Према подацима објављеним у Правди.
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организација развијала антифашистички дух код омладине, неговала
традиције антифашистичке и партизанске борбе српског народа,
чувала успомену на светле ликове погинулих другова у антифашистичкој борби, организовала приредбе, игранке, дружења,
спортске активности.
Атифашистички фронт жена (АФЖ) основан је исто у оквиру
АФОСа и његових месних организација. Председница АФЖ била је
Емилија Томић а секретар Љубица Марковић. АФЖ је организовао
низ активности у вези са антифашистичким васпитањем својих
чланица. Жене су сакупљале помоћ у храни, одећи, обући, лековима
за рањенике, за децу без родитеља, за избеглице, за војску. Крајем
1944. и током 1945. године у Темишвару је радила кухиња АФЖ где
су бесплатно примали храну социјално угрожене особе, сирочад,
удовице, избеглице и сл. Жене су израђивале разне одевне предмете
и набављале обућу за ратну сирочад са територије Југославије. У
Темишвару је АФЖ добро сарађивао са Српском добротворном
женском задругом (председница Бела Стефановић, секретар Огњанка
Марковић).
На седници Средишњег одбора САФР која је одржана 11.
јануара 1945. године у Темишвару извршена је анализа дотадашње
активности и изабрано је ново руководство. За председника је
поново изабран Рада Фенлачки, а за секретара Бора Поповић. Донета
је и одлука о сазивању Првог конгреса Словена у Румунији. Конгрес
је заказан за 8. мај 1945. године (Ускрс).
Новоизабрано руководство започело је припреме за овај велики
скуп.
У објављеној Платформи стоји:
• Конгрес нам је потребан ради постизања националних права
у Румунији која су десетинама година била намерно угушивана.
• Конгрес нам је потребан да би манифестовали наше јединство.
• Конгрес ће нам бити средство да би сви Словени дошли до
својих права.
• Конгрес је само почетак одлучне борбе за извојевање оправданих тежњи.
У току припрема објављене су основне тезе конгреса:
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• Ми треба да имамо свој културносоцијални, а не само политички програм, и да се сви нађемо на једном послу, за добро
народне целине.
• Пре свега треба одбацити уплив са стране. Ми не смемо бити
туђа машиница којом треба туђин да се служи.
• Хоћемо равноправност у правима и дужностима са свим народима у Румунији.
Све припремне радње су обављене, позивнице су биле упућене,
постојала је сагласност тадашњих власти, а очекивани су и гости из
иностранства (Југославија, Чехословачка).
Међутим, неки дан пре заказаног рока, процурила је информација до надлежних органа да ће се на заказаном конгресу размотрити и поново уједињење Баната (или пак, припајање румунског
Баната Југославији).
И док су делегати и званице већ пристизали, тадашње војне
власти су 7. маја 1945. забраниле одржавање Конгреса са следећим
образложењем: "То би могло помутити односе између две земље
(Румуније и Југославије)". Уследиле су и друге адекватне мере.
Због новонастале ситуације наметнула се потреба реорганизације АФОС-а. Већ током истог лета основана су Словенска
културнодемикратска удружења у Румунији.
Крајем 1944. године, када је ратни вихор утихнуо на овим
просторима, наметнула се потреба оживљавања културноуметничке
делатности у осталим насељима са српским живљем.
На иницијативу Антифашистичке организације Словена у
Румунији, Темишварски одбор сазвао је 31. децембра 1944. године у
просторијама АФОС-а у Епископском двору, генерални скуп
представника свих културноуметничкопросветних друштава ради
оснивања јединствене културне организације овдашњих Срба.
Скуп је отворио председник АФОС-а у Темишвару Рада
Фенлачки, школски референт. О потреби оснивања једног културног
одбора залагао се и адвокат Бора Поповић, потпредседник АФОС-а.
Том приликом организован је Културни одбор са седиштем у
Темишвару, са следећим циљевима:
• да ревитализује активност постојећих уметничких формација;
• да оснује нове дружине;
• да упућује и пружи стручну помоћ аматерским друштвима;
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• да реоганизује културно-уметничку активност по селима.
У делокругу своје активности у Темишвару Културни одбор је
имао у виду:
• Савез српских певачких дружина у Румунији;
• Српску певачку дружину у Темишвару - Фабрици;
• Певачко друштво “Зора” у Темишвару - Мехали;
• Српско певачко друштво “Слога” у Темишвару - Граду;
• Ђачки хор средњошколаца у Темишвару;
• Српску читаоницу у Темишвару;
• Добротворну задругу темишварских православних Српкиња;
• Спортски клуб “Хајдук”;
• Коло српске омладине;
• Три српске основне школе у Темишвару;
• Српски одсек при Лицеју К.Д. Лога;
• Српски одсек при Учитељској школи;
• Епископски интернат;
• И др.
Културни одбор је расподелио своју делатност на седам пододбора, и то:
1. Језичкокњижевни
2. Певачки
3. Позоришни
4. Телесне културе
5. Штампа
6. Школе
7. Музички
Истом приликом изабрана је Управа у следећем саставу:
• председник, др Милан Калиновић, адвокат
• потпредседник јереј Стеван Томић, парох фабрички
• тајник, Милутин Манојловић, директор Темишварског весника
• председник Језичкокњижевног одсека, Коста Николић, професор
• председник Певачког одсека Павле Марковић, јереј
• председник Одсека за телесну културу Стеван Лазић, бивши
председник “Хајдука”
• председник Одсека за Штампу Милутин Манајловић, директор Темишварског весника
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• председник школског одсека Лаза Адамов, учитељ-управитељ
• председник Музичког одсека Коста Марковић, вођа Омладинског тамбурашког оркестра
• редовни чланови: Љуба Филипов, парох мехалски, Јоца Константиновић, директор градског рачуноводства, Бора Поповић,
адвокат, Љубомир Ајваз, професор, Рада Фенлачки, школски
референт, Ђорђе Димитријевић, професор, Петар Костић,
учитељуправитељ, Перица Ђорђевић, чиновник.
Пред Управом су били бројни задаци. Најважније је било
обновити рад постојећих дружина. Планирају се прави наступи,
гостовања, упис нових чланова... Јавни наступи су у главном о
црквеним славама. А августа месеца 1945. године оснива се нова
организација са истим циљем: Словенско културнодемократско
удружење у Румунији. Културни одбор предаје своје активности
новонасталој организацији.
*
Након забране одржавања свесловенског конгреса у Темишвару,
а који је требало да се одржи 8. маја 1945. године, наметнула се
потреба реорганизовања АФОСа.
На иницијативу др Милоша Тодорова основана су9 словенска
културнодемократска удружења преузимањем имовине и чланства
АФОС-а (или САФ-а) и избором нове управе.
Темишварски одбор СКДУР-а организован је 19. августа 1945.
године. На скупу који је одржан у просторијама САФ-а у улици
Унгуреану бр.10 (Епископски двор) изабрана је и прва Управа:
• Добривој Јовановић, председник
• Марта Марекић, потпредседник
• Димитрије Кируца, потпредседник
• Милан Теодоровић, секретар
У Управу одбора изабрано је још 19 чланова.
Пошто се приближавао почетак школске године наметнула се
потреба обнове рада Школског интерната за гимназијалце.
Први задатак Темишварског одбора СКДУР-а био је обнављање
9) Према информацијама добијеним од г. Боже Станојевића.
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рада Интерната, прво у просторијама Епископског двора, а касније у
згради Рајфајзен. За руковођење интерната изабран је Патронат у
саставу: Јоца Константиновић, Пера Костић, Љубомир Голуб, Цветко
Николичин и Велимир Павловић, чланови.
Током августа и септембра месеца извршена је реорганизација
месних одбора АФОС у одборе СКДУР. Прва скупштина СКДУР-а
одржана је у Темишвару, 30. септембра 1945. године. Том приликом
разрешен је АФОС (САФ), цела имовина је прешла СКДУР-у као и
већина чланства. На овој скупштини основан је Савез Словенских
културнодемократских удружења у Румунији (ССКДУР) са седиштем
у Темишвару, улица Виктор Влад Деламарина бр.1, II спрат (Макрин
дом). Такође, изабрана је Управа ССКДУР-а у саставу:
• Бора Поповић, председник
• Јован Бубањ, први потпрдседник
• др Антон Дупца, други потпредседник
• Бошко Лацић, трећи потпредседник
• др Милош Тодоров, први секретар
• Љубица Марковић, други секретар
• Влада Илијин, благајник
• као и следећи чланови: Обрад Команов, Јоца Сапунџин,
Горица Теодоровић, Лаза Адамов, Добривој Јовановић, Гена
Петровић, Душан Поповић, Гојко Вукмировић, Миладин Силин, Анте Маршан, Божа Станојевић, Стеван Капуц, Гаврило
Шимонеа, Зоран Вулетић, Илија Рајковић, Санда Јездић, Јан
Моровски, Јарослав Брада, Рада Поповић и Светомир Радосављевић.
Правда10 је постала званични лист ССКДУР-а а редакција је
премештена из улице Унгуреану бр.10 у улицу Виктор Влад
Деламарина бр. 1. На Скупштини је одобрен и Статут ССКДУР-а.
Доносимо неколико одредаба:
Чл. 3. Циљеви ССКДУР-а:
а) Окупљање Словена из Румуније у једну јединствену културну
заједницу.
б) Пропагирање и гајење словенске народне културе у духу демократских стремљења.
10) Правда, бр. 124-127/1946.
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Чл. 4. Своје циљеве ССКДУР постиже путем:
а) повремених скупова
б) приредби: културних, уметничких, спортских
в) народних универзитета
г) курсева
д) предавања
ђ) штампе
Чл. 5. ССКДУР ће одржавати најприсније везе са осталим
културнодемократиским организацијама.
Чл. 6. Савез ће своје члансво упућивати на сарадњу са свим
прогресивним снагама.
Чл. 14. У Извршном одбору ССКДУР налазе се представници
свих словенских народа из Румуније, који у исто време представљају
своје националне секције.
Чл. У Извршни одбор морају бити заступљени делегати
старијих, жена и омладине.
Чл. 25. Може постати члан ССКДУР-а сваки поштен Словен који
се није огрешио о свој народ и усваја програм ССКДУР-а.
Чл. Чланство у ССКДУР-у губи се онда када се члан огреши о
свој народ или организацију.
Након општег скупа, нова управа је развила организациону
активност по нашим селима. Уписивали су се нови чланови,
организовале културне и спортске приредбе, зборови, посела,
такмичења. Да би културноуметничке активности биле ефикасније,
основан је, 24. јануара 1946. године Приређивачки одбор ССКДУ-а
у саставу: Добривој Јовановић, Горица Теодоровић, Љуба Голуб,
Љубица Филипов, Божа Станојевић и Владислав Шримпл.
На селу које је одржано 31. марта 1946. свечано је отворен
Народни универзитет. Све је већи број забава и гостовања, размена
посета, омладинских радних акција и сл.
Током 1946. године главна преокупација Управе била је учешће
на општим изборима у Румунији у оквиру Демократског блока.
Кандидат ССКДУРа на изборима био је др Милош Тодоров. Развила
се жива политичка активност под покровитељством Румунске
комунистичке партије чија је идеологија све више продирала у
свакодневне активности Савеза.
У том контексту одржан је 1. септ. 1946. и Збор словенске
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омладине у Румунији. Збор је отворио
Божа Станојевић и најавио дневни ред:
1. Значај стварања Националне федерације демократске омладине у Румунији11;
2. Задаци словенске омладине у Румунији;
3. Рад омладинске бригаде "Филимон
Србу";
Након разматрања, усвојена је
резолуција у којој се одређује наредни
задаци словенске омладине у Румунији,
одобрава се приступање у НФДОР и
подржава се кандидатура Милоша
Тодорова на предстојећим изборима у
оквиру Демократског блока.
Др Милош Тодоров
Почетком 1947. године, односно
16. фебруара одржана је годишња
скупштина ССКДР-а. Скупштину је отворио председник Бора
Поповић, а др Милош Тодоров поднео је реферат о досадашњем раду,
о будућим задацима и контексту тадашњег политичког тренутка.
Уследили су избори за руководеће тело. За председника је потврђен
Бора Поповић, адвокат, потпредседник је постао Милан Николић,
прота кетфељски, за секретаре су изабрани Милош Тодоров, Јоца
Сапунџијин и Божа Станојевић, а за благајника је поново изабран
Влада Илин. Као чланови Извршног одбора изабрани су: Бора Конић,
Велики Семиклуш, Милорад Илић, Саравола, Бошко Лацић, Велики
Семпетар, Гојко Вукмировић, Варјаш, Обрад Команов, Ченеј, Драга
Стојанов, Немет, Лека Шажанов, Српски Семартон, Стева Малимарков, Гад, Ђура Поповић, Рудна, Славко Милин, Сока, Илија
Ројков, Шенђурац, Гена Петровић, Парац, Јоца Пелић, Рекаш, Мате
Радовчић, Карашова, Јоца Маријан, Карашова, Миливој Качик,
Базјаш, Зора Вулетић, Илија Миленковић и Цветко Милетић, Клисура,
Димитрије Путерић, Арад, Лаза Вемић, Јоца Николичин, Горица
Теодоровић, Коста Николић, Јелена Шацин и Лаза Адамов, Те11) Омладинска Правда, 15.09.1946.

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ - 25

37

мишвар. На истом скупу изабран је и Одбор за "Правду": Љубомир
Ајваз, Лаза Адамов, Милан Теодоровић, Панта Лукић и Добривој
Јовановић.
А такође изабран је и Одбор за интернат: Коста Николић, Јосип
Калчић, Лидија Искрић, Бела Стефановић, Јоца Константиновић и
Љуба Голуб.
Ова скупштина је била важна из следећих разлога:
• означила је реорганизовање ССКДУР-а у засебне организације
словенских националних мањина (у нашем случају српску)
• обележила је оснивање месних организација СКДУР у Клисури и њихов приступ централном Савезу.
Главне преокупације Извршног одбора током 1947. године биле
су: оснивање пољопривредних задруга по нашим селима, учешће
омладинаца на радним акцијама широм Румуније и Југославије,
оснивање књижаре "Југословенска књига" у Темишвару, оснивање
ђачкоомладинског позоришта "Јован Стерија Поповић" у Темишвару,
организовање разних курсева и приредби.
На седници Извршног одбора од 8. марта 1947. донето је

Део руководства ССКДУР-а
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неколико закључака: да се оснују 4 радна места у оквиру Савеза;
Милош Тодоров ослобођен је неких дужности секретара пошто је
постао народни посланик у Парламенту Румуније, Јоца Сапунџијин
је одређен да представља Савез у оквиру жупанијског комитета Блока
демократских партија, а Божа Станојевић је задужен да преузме
већину послова у секретаријату.
Од важнијих активности у 1948. години издвајамо оснивање
средишњих одбора ССКДУР за Клисуру као и оних са седиштем у
Дињашу, Великом Семпетру и Соки. Трећа годишња скупштина
ССКДУР-а одржана је 25. априла 1948. Радовима Скупштине је
руководио Бора Поповић, док су реферате поднели Милош Тодоров,
Јоца Сапунџијин и Божа Станојевић. Скупштина је усвојила
смернице за будућу активност и одобрила неке мање измене у
Извршном одбору.
Јуна месеца 1948. у Букурешту је одржан састанак Информативног бироа комунистичких партија који је усвојио Резолуцију
Информативног бироа комунистичких партија о стању у
Комунистичкој партији Југославије 12. Од јула месеца 1948. године

Тамбурашки оркестар ССКДУР-а на летњој сцени
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цела активност ССКДУР-а била је усмерена у пропагандичке сврхе
за подршку Резолуцији. У нашем живљу створила се забуна:
донедавно хваљеног и идеализираног Тита требало је сада
осуђивати, а југословенске комунисте прогласили за издајнике.
На седници Извршног одбора ССКДУР-а која је одржана 3. јула
1948. усвојена је Резолуција Информбироа иако је међу челницима
Савеза дошло до несугласица. Под будним оком Румунске радничке
партије организовани су састанци, слани телеграми, писано је за
штампу, тражили су се и налазили истомишљеници како би се
осудила издаја КП Југославије. Неистомишљеници скупо су платили
своју смелост.
Део чланова Извршног одбора није се сложио са присилним
усвајањем Резолуције ИБ, а на зборовима по нашим селима које је
заказивала РРП, чланови руководства Савеза су објашњавали нашим
људима о неисправности кампање вођене против Југославије и стали
уз КПЈ. Истовремено Милош Тодоров и Божа Станојевић дошли су
до закључка да се ограде од раније усвојене Резолуције, тако што су
написали Противрезолуцију коју су послали на потписивање свим
члановима Извршног одбора у нашим местима. Дотичан документ је,
услед провале, стигао у руке органа Партије. Цео Извршни одбор био
је ухапшен и приведен на саслушање у Обласни комитет РРП.
На годишњој скупштини која је одржана 13. августа 1948.
године смењен је добар део руководства Савеза. За председника је
потврђен Бора Поповић, за генералног секретара је изабран Александар Курић, за секретара и одговорног за културу Борислав
Божин... све само активисти РРП.
Извршни одбор ССКДУР, на својој седници од 16. јануара 1949.
године усвојио је Резолуцију13 којом се подржава Резолуција
Политичког бироа ЦК РРП по националном питању.
Из Резолуције ССКДУР-а издвајамо неколико пасуса:
"Под упутством Румунске радничке партије, Савез словенских
културнодемократских удружења успео је да целој организацији да
нову организаторску структуру исклањајући из руководства добар део
експлоататорских елемената, замењујући их са поштеним елементима
12) Правда, бр. 352/4.07.1948.
13) Правда, бр. 415/ 6.02.1949.
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регрутованим из редова радних сељака да је претвори у једну
културну организацију словенског радног становништва, чињеница
која је у извесној мери спречила покушаје да се створи такозвано
национално јединство тојест јединство између експлоататора и
експлоатисаних са циљем да се успава класна свест радног народа".
Савез је у великој мери успео да из средине организације
уклони носиоце националшовинистичке линије Титове издајничке
клике, да демаскира агенте које је послао Ранковић у нашу земљу, који
су тражили да заваде словенско радно становништво са румунским
народом и да шире национализам у редовима словенског становништва... Путем наших организација појачаћемо заједничке културне
манифестације, мобилисаћемо словенско радно становништво у
заједничком раду са румунским народом и осталим народностима, да
би и овим путем допринели јединству трудбеника...”
Година 1949. означена је богатом културноуметничком
активношћу. Ансамбл ССКДУР-а (хор, тамбурашки оркестар, певачи,
играчи) наступио је преко 50 пута у нашим селима. Исте године
основани су Комитети борбе за мир.
У другој половини 1949. године неколицина бивших челника
Савеза је ухапшена и тако је настао Процес групи шпијуна и
издајника у служби шпијунаже Титове фашистичке клике.
Оптужница14 их је теретила за злочиначку активност, шпијунске
делатности, покушај империјалиста да присаједине румунски Банат
Југославији, поткопавање нашег народнодемократског режима,
спречавање изградње социјализма у нашој земљи, растурање субверзивног материјала, припадност агентури фашистичке клике
ТитоРанковић итд. Наравно да су оптужени све ово признали. И 7.
августа 1950. изречена је пресуда. А казне су биле: Никола
Милутиновић и Видосава Недић осуђени су на смрт, Милош Тодоров,
Божидар Станојевић и Бошко Лацић на доживотну робију, Миладин
Силин, Анђелко Пејовић и Лазар Адамов на 25 година тешке робије
и лишење грађанских права, Жива Петров на 15 година. Светомир
Радосављевић на 12... После овог процеса, уследила су током 1951/
55. године суђења другим групама издајника за злочин издаје државе,
подстицаје на злочин велеиздаје, злочин шпијунаже, злочин рова14) Правда, бр. 565/3.07.1950
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рења против државног уређења и преступ растурања забрањених
публикација. Стотинак угледних Срба осуђено је на тешке године
робије. Међу њима били су и Бора Петров, Милан Николић, Стева
Петров, Иван Стаморан, Ђока Кнежев, Сима Јаношев, Борислав
Конић, Јоца Сапунџијин, Милутин Шепецан, Милутин Аднађ,
Младен Илин, Коста Пејић, Борислав Лала Добрин...
А све је то оставило дубоке психичке трауме на нашу мањину
у Румунији.
Темишварски затвор Попа Шапка, Жилава (Букурешт), Герла,
Марџинењ, Питешт, Вакарешт (Букурешт), Канал ДунавЦрно море и
др. били су привремена станишта ових политичких осуђеника.
У другој половини 1955. године међународна ситуација се
променула, побољшани су односи између Совјетског Савеза и
Југославије, а такође између Румуније и Југославије и тако је
престала потреба за дежурним кривцима. Крајем децембра 1955.
године сви политички затвореници осуђени због Југославије
ослобођени су на основу Указа Президијума Велике народне
скупштине ради помиловања за неке казне и амнестије за неке
преступе (Указ је објављен и у "Правди" број 1093/29. децембра
1955). После вишегодишњег тешког тамновања вратили су се својим
кућама и породицама оронулог здравља, да тако преваспитани
доприносе развоју новог друштвеног поретка.
Крајем педесетих година, упоредо са развојем нових производних снага у Румунији, одвијао се и процес смањења приватне
својине у сеоским срединама. Још на Пленуму ЦК Румунске радничке
партије од 35. марта 1949. године донета је одлука о "потреби
ограничавања и ликвидације капиталистичких елемената у пољопривреди".
И тако, према Решењу Министарског савета број 200/1950.
године за бројне становнике Баната почела је "Бараганска голгота".
Наиме, са појаса од око 25 км према југословенској граници, од села
Стара Беба (тимишка жупанија) до места Груја (жупанија Мехединц),
депортовано је у бараганску "пустињу" на хиљаде становника свих
националности. Са житељима из око 200 места жупанија Тимиш,
Караш-Северин и Мехединц основано је 18 нових бараганских
насеља. На тај начин су ондашње власти хтеле да "очисте" ову зону
од "елемената који би могли да угрозе политику Партије". А ти
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"елементи" су били: богатији Банаћани, Срби за које се сумњало да
симпатишу са титоизмом, бивши борци са источног фронта, особе са
"сувише великим устима", људи без иметка али коју су били у каквом
сукобу са неким од месних челника, разне придошлице и избеглице
и сл., већ према списковима које су саставили месни органи.
Оне кобне ноћи 18/19. јуна 1951. године на многе железничке
станице стигле су композиције теретних вагона. А око поноћи по
селима су се размилели припадници војске и милиције у потрази за
капијама које су претходно обележене гранчицама багремовог цвета.
Пробуђеним укућанима ставили су на знање да за 23 сата покупе
најпотребније ствари, део покућанства и нешто хране и да пред зору
буду на железничкој станици.
Након што су путовали неколико дана и ноћи у нељудским
условима, теретни возови су заустављени усред непрегледне Бараганске равнице. Будући становници ових крајева су истоврили свој
пртљаг из вагона и пренели га усред поља, на стрњику, где су били
пободени кочићи који су означавали парцеле одређене за сваку
породицу. Ту, под ведрим небом, првих неколико месеци провели су
незаборавне дане само са донетим пртљагом. Затим су почели
градити земунице и колибе пошто се приближавала зима. Пијаће
воде није било у тим местима, већ се она доносила са удаљености
веће од 10 км и продавала, а исхрана је била на ивици опстанка.
Понесене резерве су се полако завршавале. Али људи су покушавали
да се снађу. Почели су да раде у оближњим пољопривредним
предузећима поготово на гајењу памука. Већ исте године почели су
да граде мање куће од набоја или земљаних цигала, покривене
сламом или трском и да организују живот за дужи период пошто су
стекли уверење да ће ту остати дуже време. Иако им је кретање било
ограничено, снашли су начина да се донекле редовније снабдевају и
одрже преписку са најближима у родном селу.
Године су пролазиле, живот им је постао сношљивији, али
чежња за родним крајем је била велика.
Усред новонастале међународне ситуације средином 1955.
године, створене су прилике да државне власти преиспитају
сврсисходност ове мере. У позну јесен исте године стигла је вест да
ће се "Бараганци" вратити својим крајевима. То се обистинило, и они
су постепено почели да се враћају, процес који је завршен почетком
1956. године.
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Међутим, ново разочарење су доживели када су угледали
напуштене домове у родном селу, у поређењу са стањем у којем су
их оставили и како су их нашли, када су дознали како су се понашали
неки од њихових сељана након њиховог одласка.
Али, сада већ прекаљени, кренули су да спасу оно што се још
спасти дало и постепено су се укључивали у свакодневни живот
сеоске заједнице.
Преко 700 српских породица са око 2400 чланова је доживело
"Бараганску Голготу", стотинак наших сународника оставило је заувек
своје кости, њих педесетак је тамо рођено 15.
Чињеница је да су сви они остали са дубоким ожиљцима у
души након ових страдања све до данашњих дана. Склони су да
праштају али желе да то памте и наредне генерације.
Иако физички и психички исцрпени, смогли су снаге да се
уклопе у свакодневне животне токове.
Током 1952. године активност ССКДУР-а је била у опадању.
Свела се на неколико приредби и издавање “Правде”.
Услед насталих промена у свакодневном животу, када је
Румунска радничка партија преузела на себе организовање свих
домена активности, престала је потреба постојања организација
националних мањина. У пролеће 1953. године, без велике буке,
ССКДУР је укинут, а његово гласило "Правда" постаје лист српског
становништва у НР Румунији са седиштем редакције у Улици Ф.
Енгелса бр. 2.
*

На Пленуму ЦК РКП који је одржан 24/25. октобра 1968.
године16 констатовано је да "Заједнички рад за процват отаџбине,
једнакост економских и друштвенокултурних услова за живот,
идентичност циљева и интереса, самосвест чињенице да од
садашњег и будућег прогреса социјалистичке Румуније нераскидиво
је повезана судбина сваког становника, независно од националности,
стимулишу и јачају све више братство и јединство између румунског
народа и националних мањина". А такође и да "Садашњи захтеви
15) Види и: Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Срби из Румуније у бараганској
голготи, ССР, Темишвар, 2002.
16) Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste, 3, Bucureşti, 1969, pag. 643-648.
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развоја социјалистичке демократичности, интензивнија валоризација
стваралачких енергија националности у оквиру напора целокупног
народа за стални напредак отаџбине, указују на потребу конституисања неких организама репрезентативног карактера за народности
који би имали активан допринос у остваривању политике Партије, у
израђивању и спровођењу у живот програма развоја социјалног
друштва".
На истом пленуму закључено је да ће се у жупанијама где поред
румунског становништва живе и радни људи других националности,
основати жупанијски савети дотичне националности. Ови организми
обезбедиће интензивније учешће националности, поред румунског
народа, под руководством Партије, у целокупном економском, политичком и културном животу домовине, доприносиће учвршћивању
јединства целог народа у борби за социјализам.
Истом приликом констатовано је да: Оснивање савета националних мањина означиће корак напред у развијању социјалистичке
демократије, у проширивању оквира за изражавање права и
политичких и грађанских слобода, а такође даће прилику за једну
нову и снажну афирмацију јединства и братства између румунског
народа и припадника народности.
Тако основани савети били су укључени у активност Фронта
социјалистичког јединства.
Тимишки жупанијски савет радних људи српске националности
основан је 8. новембра 1968. године у Темишвару17.
На оснивачком састанку изабран је Савет од 15 чланова који је
имао свој биро у следећем саставу: Милан Јовановић, председник,
главни уредник "Правде" (касније "Банатске новине"), Аркадије Живанов, секретар, радионовинар, Васа Обрадов, потпредседник, шеф
секције жупанијског комитета РКП, Душан Сабљић, потпредседник,
директор Гимназије бр. 1. и Маринко Пашић, потпредседник, мајстор
у Фабрици рукавица у Темишвару. Остали чланови Савета били су
представници радних људи из насеља. Активност је била на добровољној основи.
Савет је деловао посредством својих чланова. Није био
друштвена организација са чланством.
17) Поглавље написано и на основу информација које смо примили од г. Милана
Јовановића. Искрено му захваљујемо на помоћи.
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Сем горенаведених атрибуција, овакви савети имали су и
специфичне дужности као што су:
• да организују, помажу и стимулишу културноуметнички рад,
активност у настави, на пољу књижевног стваралаштва,
штампе и радиотелевизије;
• да се боре за јачање пријатељства са румунским народом и
осталим сународницима;
• да буду мост пријатељства између Румуније и матичних
земаља и народа;
• да обезбеде кадровску резерву.
Наш живаљ имајући одређено искуство из претходних двадесет
година (Резолуција Информбироа, Бараган, колективизација и др.)
примио је са доста резерве али истовремено и са трачком наде,
оснивање Савета.
Одмах након оснивања, Савет је преузео низ активности, имајући у виду и повољну климу у међусобним румунскојугословенским
односима. Дошло је до ревитализације аматерске културноуметничке
активности након укидања Српског државног ансамбла песама и
игара (основане су дружине Младост, Зора, Коло и др.).
У домену школства повећан је број одељења где се
факултативно учио матерњи језик а и број секција са српским
наставним језиком. Већина наставника из наших школа имала је
прилику да учествује на разним течајевима за усавршавање у
матичној земљи. Одељење за српски језик Дидактичког и педагошког
предузећа премештено је из Букурешта у Темишвар и тако је
успостављена боља сарадња између аутора уџбеника, издавача и
крајњих корисника.
Савет се заложио и за побољшање издавачке делатности:
покренута је едиција Мала књига у оквиру "Критериона" (класична
српска књижевност за школску лектиру) , "Факла" је почела да
објављује и на српском језику, "Правда" је постала "Банатске новине"
(од 1. јула 1969.), недељник комплексног садржаја.
Уједно са порастом броја организованих акција и повећањем
компетенција оваквих савета, наметнула се потреба повећања броја
чланова. Тако на пример, 1979. године Савет је имао 37 чланова из
свих слојева наше мањине уз адекватни пораст броја интелектуалаца. Исте године наметнула се потреба за оснивањем стручних
комисија. На пленарној седници савета која је одржана 30. јуна 1979.
године оформљене су следеће стручне комисије:
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Неколицина чланова Издавачког савета Банатских новина са конзулом
Југославије у Темишвару

1. Комисија за идеолошка питања председник Васа Обрадов.
2. Комисија за популарисање закона председник Милорад
Благојев.
3. Комисија за наставу и масовну културно-уметничку активност
председник Душан Сабљић.
4. Комисија за популарисање науке и научноатеистичку пропаганду председник Марија Пајтић Лунгу.
5. Комисија за књижевно стваралаштво председник Маринко
Пашић.
Свака од горенаведених комисија имала је задатак да организује
сопствене активности.
Најплоднију активност Савет је имао у својој првој деценији
постојања: посете нашим селима, излагања, симпозијуми, приредбе,
обележавање годишњица, пригодне свечаности поводом званичних
празника, гостовања уметника и књижевника из матичне земље,
пропадандни рад у прилог повећања производње, упознавање радних људи са најновијим документима Партије, такмичења, размена
посета и сл.
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Осамдесетих година дошло је до отварања у румунскојугословенским односима и почиње да пристиже прва помоћ из
матичне земље: књиге за школске библиотеке, народна ношња за
“Зору”, гостовање естрадних уметника, семе и садни материјал, итд.
Представници Савета су учествовали у изради нацрта докумената о
билатералној сарадњи између Румуније и Југославије мада никада
није дошло до састанка на највишем врху.
Због новонасталих политичких прилика почетком девете
деценије, а и услед низа субјективних слабости првенствено због
формалних приступа решавању многих питања нашег живља,
политизације, пасивности чланова, активност Савета је нагло опала.
Марта месеца 1984. године извршена је реорганизација чланства да би већ следеће године дошло до смене генерације руководилаца услед неких пензионисања.
На седници одржаној 23. јануара 1985. године изабран је
следећи биро Савета: Иво Мунћан, председник, Милан Јовановић,
Васа Обрадов, Марија Пајтић Лунгу, Маринко Пашић, Душан Сабљић,
потпредседници, Живко Милин, секретар, Милорад Благојев, Аркадије Ђурђев, Видосава Јеремић, Јован Кнежевић, чланови.
Наводимо и остале чланове Савета пошто ће многи од њих тек
сада сазнати да су били изабрани: Владимир Чоков, Жива Мишковић, Веселин Пајин, Небојша Поповић, Лаза Цвејић, Светислав
Скеушан, Иванка Унчански, Сава Ердељан, Велемир Царан, Борислав
Крстић Велимиров, Живко Ненадов, Миша Мишков, Боривој Поповић, Ђорђе Пелић, Милан Данилов, Душан Ловренски, Манојло
Голуб, Радислав Ердељан, Веселин Јацин, Драгиша Стефановић, Лаза
Кнежевић, Светомир Рајков, Бранко Стефановић, Златоје Мирков,
Милан Тошић, Емилија Живанов, Драгица Станисав, Милан Татарић, Томислав Ђурић, Љубомир Степанов, Бранка НецинБарта,
Драгољуб Савин, Миленко Марков, Жива Костин и Небојша Росић.
У овом саставу Савет је имао релативно скромну активност.
Након револуционарних догађаја децембра 1989. године престао је и
формално да постоји уступивши место новооснованој организацији
Демократском савезу Срба у Румунији.
Напомињемо да је у Карашсеверинској жупанији, у истом
периоду и са истим задацима постојао Жупанијски савет радних
људи српске и хрватске националности. У руководству Савета били
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су: Миља Пеја, председник, Миља Радан старији, Илија Најдан и
Божинко Поповић, потпредседници.
*
Темишварци су скупо платили учешће у револуционарним
догађајима децембра 1989. године.18
Само у периоду 17-19. децембар изгубило је живот 73 особe, а
међу њима и четири нашa сународника. Спомена ради, наводимо
њихова имена у наставку:
Преминули:
1. Лепа Барбат, на Тргу Слободе, + 17.12.1989.
2. Мирослав Тодоров, на Тргу Слободе, + 17.12.1989.
3. Слободанка Јездић Евингер, код моста „Дечебал“, + 17.12.
1989, кремирана у Букурешту.
4. Милорад Ђукић, у Крајови, + 24.12.1989.
Услед репресивних мера које су предузели органи власти током
револуционарних догађаја у децембру 1989. године рањени су
следећи Срби:
1. Оливер Ракић, Трг Опере, 17.12.1989.
2. Мирјана Мишков, Калеа Шагулуј, 17.12.1989.
3. Зено Стојанов, Мост „Дечебал“, 17.12.1989.
4. Душан Ранисав, Калеа Липовеј, 17.12.1989.
Током Темишварске револуције компетентни органи предузели
су низ репресивних мера за кажњавање и одмазду над демонстрантима којом приликом је ухапшено и истраживано око хиљаду
особа, међу којима и следећи Срби:
1.
Никола Ђурић
2.
Тимотеј Лујанов
3.
Ана Софија Марковић
4.
Светомир Петков
5.
Миленко Станојев
6.
Драган Шепецан
7.
Зоран...

18

Adrian Kali, Documentar însângerat - Timişoara ‘89, Ed. Saol, Timişoara 2012.
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И још док су меци фијукали у центру Темишвара, група Срба
интелектуалаца, предвођена г. Вељком Унипаном и г. Миодрагом
Милином, иначе активним учесницима у Децембарској револуцији,
имајући у виду новонасталу ситуацију, покренула је иницијативу око
оснивања једне српске демократске друштвене организације.
На дан 27. децембра 1989. године одржан је конститутивни
састанак Демократског Фронта Срба и Хрвата у Румунији. У канцеларији високопречасног господина протојереја ставрофора Владимира Марковића, архијерејског заменика, у Епископском двору у
Темишвару састали су се: Миодраг Милин, историчар, Вељко
Унипан, инжењер, Владимир Марковић, свештеник, Раденко Стојковић, свештеник, Олга Путин, професор, Славомир Гвозденовић,
књижевник, Борислав Белин, новинар, Миленко Лукин млађи, инжењер, Миља Радан млађи, новинар, Србољуб Мишковић, новинар,
Душица Живанов, новинар, Ђока Мирјанић, професор, Цветко Михајлов, економиста, Љубомир Степанов, економиста...
После разматрања опште ситуације у Темишвару и целој земљи
након револуционарних догађаја који су се збили у другој половини
децембра месеца, закључено је да су створени услови за оснивање
једне друштвене организације српског и хрватског живља која би се
темељила на демократским основама. Присутни су се сагласили да
то буде, за почетак, Демократски Фронт Срба и Хрвата у Румунији,
као привремена форма организовања, имајући у виду да тог тренутка
нису постојале никакве законске одредбе у вези са таквим организацијама.
Присутни су усвојили Проглас (види у наставку), изабрали
лидере и решили да се покрене шира акција у вези са оснивањем
једног Демократског савеза Срба у Румунији.
Током месеца јануара 1990. године предузето је низ организационих мера у припреми оснивачког скупа Демикратског савеза Срба
у Румунији.
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ДЕКЛАРАЦИЈА РУМУНСКОГ ДЕМОКРАТСКОГ
ФРОНТА У ТЕМИШВАРУ
Драги суграђани! Дивни хероји Темишвара и земље!
Обраћамо вам се из Темишвара, историјске престонице Баната,
великог румунског града, где је запаљен херојски пламен највишег
националног идеала и жртве, који је жртвама деце, омладине и
својих становника распрштао једну од најужаснијих тиранија у
историји човечанства, што је засенила и криминално терорисала
скоро четврт века, наш добри, поносни и племенити народ.
Та невероватна тиранија, заснована на лажи, размирицама међу
људима, на издаји светих интереса нације и на апсолутној духовној
тами, ширила се степеницама подлости и безумља до грозног
масовног покоља и истребљења невиних људи...
Драги суграђани!
Победили смо. Темишвар, становници овог поносног и
достојанственог краја румунске земље доживљавају сада радост
истинске победе. Да би се привредна и друштвена активност поново
нормализовала и кренула правим током слободе, афирмисања радне
и стваралачке снаге и капацитета, основане су и делују формације
самозаштите а на позив Комитета Румунског демократског фронта
одговорили су сви добрим радом у објектима непрекидног деловања,
у прехрамбеним јединицама, јавним службама и здравственој
заштити.
Обавештавамо да смо успоставили везу са новим органима у
Букурешту, којима смо саопштили да су становници Темишвара и
тимишке жупаније Румуни, Немци, Мађари, Срби, Јевреји, без
разлике на вероисповест, у пуном јединству мисли, осећања и борбе
потврдили да је Банат чело, значи сви смо привржени драгоценом
идеалу слободе и правде који је јуче у Темишвару, данас у целој
земљи, на нашу велику радост и тријумфовао!
*
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ДЕКЛАРАЦИЈА
Фронта националног спаса о правима
националних мањина у Румунији
Револуција у Румунији, историјски акт целог народа, румунске
нације и националних мањина, потврђује јединство и солидарност
свих синова отаџбине, жељних слободе и праве демократије. Заједнички проливена крв показала је да политика националног раздора,
заснована на шовинистичкој пракси, форсираној асимилацији, као и
сукцесивним покушајима клеветања суседне Мађарске и Мађара из
Румуније није успела да сломи поверење, пријатељство и јединство
румунске нације и националних мањина.
Фронт националног спаса са задовољством прима изјаву
садржану у Прогласу Мађарског демократског савеза у Румунији, од
25. децембра 1989, у којој се истиче да се ова организација поставља
на позицију поштовања територијалног јединства и националног
суверенитета Румуније, пуног афирмисања на основу принципа
локалне аутономије свих националности у чврстој сарадњи са
румунским народом и у оквиру нераздељиве румунске државе.
Фронт националног спаса одлучно осуђује политику коју је
бивша диктатура промовисала према националним мањинама и
свечано изјављује да ће остварити и гарантовати индивидуалне и
колективне слободе и права свих националних мањина.
У свом програму Фронт националног спаса сматра неспојивим
са демократским карактером остварене револуције свако испољавање
национализма, хушкања расистичке мржње и политику угњетавања
на националној основи.
Свако испољавање ексклусивизма, националног или расистичког сепаратизма, противно је подједнако како виталним интересима
румунске нације, тако и националних мањина. Преплитање специфичних интереса националних мањина са интересима већинске нације основни је услов живљења и међусобног поверења.
Реална, пуна равноправност значи, истовремено, и једнако
преузимање обавеза које проистичу из закона земље, као и из
моралних норми, заснованих на најбољим традицијама заједничке
вишевековне судбине.
У својој политици према националним мањинама Фронт
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националног спаса полази од принципа да је демократија једна и
недељива. не може постојати посебна демократија само за Румуне,
или само за Мађаре, или за било коју другу националност.
У тражењу решења о новом успостављању националних односа
у нашој земљи инспиришемо се из ризнице хуманистичке мисли, из
европског демократског искуства у првом реду из сопствених
традиција, изјаве Народне скупштине из Алба Јулије од 1. децембра
1918. одлучни да дамо нове димензије хармоничном живљењу свих
етничких заједница.
Имајући у виду жалосно наслеђе које нам је оставио диктаторски режим и полазећи од горенаведених принципа, Фронт националног спаса сматра неопходним разраду неких уставних гаранција
индивидуалних и колективних права и слобода националних мањина.
Желимо да обезбедимо право националним мањинама да
решавају своја политичка, друштвена и духовна питања преко својих
демократских организама, преко својих представника, односно изабраних у органима власти, администрације, као и у другим телима
цивилног друштва.
У оквиру програма о обезбеђењу плурализма и демократије у
нашој земљи националне мањине имаће могућност остварења, без
икаквог ограничавања, свих тежњи, како са становништа организовања, тако и афирмисања својих специфичних интереса.
Стога Фронт националног спаса прокламује:
1. Признавање и гарантовање индивидуалних и колективних
права и слобода националних мањина новим Уставом земље;
2. Разраду и усвајање Закона о националним мањинама који би
конкретизовао одредбе Устава. Закон ће у Парламенту бити усвојен
најкасније шест месеци после ступања на снагу новог Устава;
3. Предузеће се мере, утврђене законом, за обезбеђивање институционалног оквира неопходног за испољавање основних права
националних мањина, коришћење матерњег језика, промовисање
националне културе и одбрану етничког идентитета. У том циљу
основаће се и Министарство националних мањина.
Фронт националног спаса сматра могућим и оправданим
постојање и нормално одвијање односа националних мањина из
Румуније са нацијама за које су оне везане заједништвом језика,
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културним и историјским традицијама. Ови односи не могу штетити
лојалности националних мањина према њиховој отаџбини, демократској Румунији, напротив, ти односи доприносе продубљавању
осећања верности заједничкој отаџбини.
Фронт националног спаса изражава убеђење да ће постављање
етничких односа у Румунији на нове основе створити климу
поверења и међусобност поштовања, допринети консолидовању
пријатељства румунске нације и националних мањина, јединству
међу свим грађанима земље, битном чиниоцу напретка Румуније.
*
ПРОГЛАС
Савету Фронта националног спаса
Ми, српска и хрватска народност у слободној Румунији,
изражавамо пуну приврженост програму Фронта националног спаса.
Уједињени смо телом и душом са људима овог краја какви смо
и били од првог дана темишварске побуне, која је представљала
први знак пролећа у нашој земљи, каквог нас је толико година
лишила тиранија.
Поздрављамо програм Фронта националног спаса, широка срца
прихватамо све његове тачке међу којима и тачку број 7 у којој се
проглашава равноправност за све народности.
Ми смо браћа јер је братство између Румуна и Срба грађено
вековина и никакав мрак није могао то братство никада да сруши.
Слободних срца, руку и мисли, залагаћемо се раме уз раме на
уздизању слободне Румуније, отаџбине свих њених синова, за
достојанство, демократију и слободу.
Нека то буде почетак новог пута који смо сами изабрали и који
нам нису наметнуле верне слуге свргнутог диктатора.
Иницијативни комитет за конституисање Демократског Фронта
Срба и Хрвата у Румунији.
Темишвар, 27. децембар 1989.
*
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ОСНИВАЧКИ СКУП ДЕМОКРАТСКОГ САВЕЗА
СРБА У СЛОБОДНОЈ РУМУНИЈИ
У петак 29. децембра 1989. одржан је у Клубу новинара у
Темишвару скуп припадника српске народности, на коме је основан
Демократски савез Срба у слободној Румунији. На позив иницијативног одбора састављеног од групе ентузијаста, поборника за
инстинска људска права, нашло се на окупу око стотину Срба,
интелектуалаца, радника, пољопривредних стручњака, представника
православне цркве, новинара. Учесници су најпре минутом ћутања
одали пошту палим жртвама у борбама за слободу и демократију.
Потом је председавајући скупа, Славомир Гвозденовић, предложио да
се пажљиво приступи разматрању свих тачака са дневног реда и са
већином гласова усвојена је одлука да се под називом Демократски
савез Срба у Румунији, оснује организација чији је циљ очување
националног идентитета припадника српске и хрватске националности у нас. У привремено руководство Савеза изабрано је двадесет
чланова. То су: Небојша Поповић, Љубомир Степанов, Славомир
Гвозденовић, Вељко Унипан, Владимир Марковић, Миленко Лукин
млађи, Филип Милованов, Цветко Михајлов, Борислав Белин, Ђока
Мирјанић, Александар Никић, Миодраг Милин, Весна Чолаковић,
Ђока Жупунски, Јасмина Петров, Момчило Ђурић, Лаза Цвејић, Јоца
Бугарски и Аркадије Ђурђев.
Њима се придружују: и 2 представника живља из арадске жупаније, 3 представника Карашевака, 1 представник Свинице (жупанија
Мехединц), као и 7 представника Клисураца, укупно 13 чланова из
жупанија: Караш-Северин, Арад и Мехединц а биће накнадно
изабрани у својим срединама.
Присутни су потом аплаузом једнодушно подржали Проглас
којим се Демократски савез Срба безрезервно прикључује Програму
и акцијама Фронта националног спаса.
На основу Програма активности, који између осталог предвиђа
равитализацију школа и одељења са српскохрватским наставним
језиком, очување наше културне баштине, са посебним акцентом на
збрињавање српских цркава и манастира, оживљавање активности
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културноуметничких друштава, унапређење и нову оријентацију
гласила на српскохрватском језику и друго, вођења је жива дискусија
и донесени драгоцени предлози и сугестије. Поред осталих
дотакнута су и питања једног српског клуба у Темишвару, обнављање
хорске делатности, поновно издавање уџбеника на српскохрватском
језику, укључивање цркве у духовни живот грађана и слично.
Сам чин оснивања овог демократског форума несумњиво
означава први корак ка исправљању кобних грешака из прошлости,
први покушај да нам се врати деценијама ускраћено право на
слободан, несметан, демократски национални развој. Ми, Срби и
Хрвати били смо и остајемо лојални грађани ове земље, што смо у
осталом, доказали на темишварском Тргу Слободе, и другде где су
пале жртве и из редова наше народности. Дужни смо да то и надаље
потврђујемо свако на свом радном месту, у свакодневној активности.
Демократски савез Срба ће нам у томе и у свакој прилици помагати!
Док се буде оформио у потпуности Руководећи савет нашег
Савеза, што подразумева прикључење представника и из остале три
жупаније, изабрана су 3 члана која ће привремено заступати
Демократски савез Срба у Румунији код Фронта националног спаса,
на радију, телевизији и штампи, а то су: Борислав Белин, Славомир
Гвозденовић и Миодраг Милин.
*
КОМИСИЈИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПРИ
ФРОНТУ НАЦИОНАЛНОГ СПАСА У РУМУНИЈИ
Господину Карољу Кираљију,
председнику Комисије за националне мањине,
при Фронту националног спаса
ТИМИШКОЈ ЖУПАНИЈСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ФРОНТА НАЦИОНАЛНОГ СПАСА
У име привременог комитета Демократског савеза Срба у
Румунији тражимо следеће:
1. Срби и Хрвати у Румунији да буду на одговарајући начин
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заступљени у локалним органима Фронта националног спаса. Да се
избегне понављање случајева као што је онај у Великом Семпетру где
око 1500 житеља Срба, немају ни једног представника у локалном
органу Фронта националног спаса.
2 а) Самосталност српског одсека Филолошко-историјске гимназије у Темишвару. Да би се то остварило тражимо да најпре буде
именован привремени директор (опуномоћеник) за питања специфична споменутог српског одељења. Оно би касније функционисало
као самостална српска гимназија каква је и постојала до почетка
седамдесетих година.
б) Реактивирање (поновно оснивање) школа са српскохрватски
матерњим језиком у местима где живе Срби.
в) У школском инспекторату (или у будућој структури за координирање наставе) да буде и просветни радник, представник српске
народности.
3. Обнављање активности српских културно-уметничких друштава; оснивање једног српског културног клуба.
4. Решавање начина функционисања и финансирања штампе,
радио и телевизијских емисија на српскохрватском језику и
обезбеђење одговарајуће техничке опреме за њихов рад.
Подвлачимо да су горе наведени захтеви усвојени на оснивачком скупу Демократског савеза Срба у Румунији, који је одржан 29.
децембра 1989. године у Темишвару.
Сматрамо да ће на тај начин бити створени услови потребни
за мобилисање српске и хрватске народности у нашој земљи на
остваривању програма и платформе Фронта националног спаса.
Темишвар, 4. јануар 1990.
Привремени комитет
Демократског савеза Срба у Румунији
*
ИЗАБРАНО РУКОВОДЕЋЕ ТЕЛО ДСС У РУМУНИЈИ
Представници месних комитета ДСС четири жупаније у којима
живе и наше мањине, српска и хрватска, окупљени у великом броју
19. фебруара 1990. у Дому новинара у Темишвару су, избором
руководећег тела и усвајањем нацрта предложених докумената,
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потврдили оснивање Демократског савеза Срба у Румунији.
На скупу се окупило око 200 људи, а расправа је трајала више
од шест сати. Вођена је слободно и отворено. Усаглашавани су
ставови око назива организације, процедуралних питања везаних за
изборни поступак и правилну и правичну заступљеност целокупног
живља у нашој земљи у руководећем органу, а прихваћен је и предлог
о укључењу наших мањинаца из Букурешта. Поднесени су конструктивни предлози, учињене примедбе и потребне допуне, што води
закључку да је оформљена демократска организација.
У складу са декларисаним ставом да се нећемо међу собом
делити на било који начин, нити према националној, нити према
верској, политичкој, професионалној или било каквој другој припадности, на скупу је усвојен назив организације Демократски савез
Срба у Румунији, пошто је под тим именом већ регистрован и као
такав се води у постојећим демократским структурама власти.
Карашевци оформљују свој огранак, а Хрвати из Рекаша и Кече
деловаће у оквиру својих месних савеза.
Изабрани су као чланови руководећег органа ДСС (који броји
45 чланова) следећи: Миленко Лукин (Темишвар) председник, потпредседници: Андрија Милин (Арад, за арадску жупанију), Миља
Радан II (Карашево, карашевски огранак), Борислав Крстић (Белобрешка, за Клисуру и Пољадију), Вида Јовановић (Варјаш, за насеља
тимишке жупаније), Славомир Гвозденовић (Темишвар, за Темишвар).
Благајник Цветко Михајлов (Темишвар), секретар Божидар Вујица
(Темишвар). Чланови Бироа: Мирослав Стојков (Ченеј), Јасмина
Петров (Темишвар), Павле Петровић (Свиница). Чланови шест
формираних комисија: за културноуметничку и спортскотуристичку
делатност Србобран Милошевић - Белобрешка, Ђуређ Ватав Клокотић, Властимир Тодоров - Дињаш, Анђелко Шандић - Арад, Ђока
Жупунски - Темишвар; за образовање: Жива Плаз - Темишвар, Жива
Момиров - Фенлак, Миља Филка - Клокотић, Душан Попов
Темишвар, Митра Николић - Соколовац; штампа и радио: Јоца Долић
- Стара Молдава, Лаза Шољмошан - Рекаш, Милутин Гојков - Дета,
Миља Радан II - Карашево, Миомир Тодоров - Темишвар; за верска
питања: Марјан Ћинкул - Лупак, Благоје Чоботин - Кетфељ, Александар Петровић - Мачевић, Мирослав Стојков - Ченеј и представник Српског православног викаријата у Темишвару; за омладинска
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Президијум на изборном скупу

питања: Младен Урошевић Луговет, Јованка Шољмошан Букурешт,
Миља Хацеган Карашево, Драгослава Петров Темишвар; за финансијска и социјална питања: Цветко Михајлов Темишвар, Божидар
Вујица Темишвар, Витомир Велимировић Пожежена, Недељко
Велемировић Луговет, Милан Бајински Велики Семпетар.
Сем ових формирана је и трочлана независна надзорна комисија у саставу: Бора Пејанов Темишвар, Илија Станојевић Лупак и
Пера Лолић Арад.
Многобројни дискутанти поднели су драгоцене предлоге за
побољшање Нацрта Основних правила ДСС у Румунији. У одсуству
званичног представника Српског православног викаријата у
Темишвару на скупу је прочитано писмо које потписује викар
Владимир Марковић са примедбама око приступа Савеза питањима
очувања црквених споменика. Затим је поново редиговано поглавље
о очувању наших цркава, манастира и споменика, уз пуно поштовање
независности Српске православне цркве у Румунији. Оба документа
поднесена на разматрање скупа, после коначног редиговања биће
објављена у листу “Наша реч” и представљаће, као такви, заједничку
основу за будуће деловање на очувању нашег националног идентитета, на јачању јединства међу Румунима и припадницима свих
националних мањина у нашој земљи, за развој братске сарадње са
српским народом и свим југословенским народима, за уједињену
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Европу, благостање и мир у свету. Новоизабрано руководство је
предложило, а скуп једногласно прихватио, писмо које ће бити
упућено Културнопросветној заједници Србије, Матици српској у
Новом Саду, Српској академији наука и уметности, Удружењу књижевника Србије, Народној библиотеци, Вуковој задужбини, Вуковом
и Доситејевом музеју и Матици исељеника Србије. Карашевкси
огранак упутиће писма сличне садржине културнопросветним
установама у Хрватској.
Скуп је још једном истакао лојалност припадника српске и
хрватске националне мањине земљи у којој живе, а то ће, као и до
сада, доказивати својим делима и пуном ангажованошћу на радним
местима, у целокупном привреднодруштвеном животу.
Скуп је успешно закључен. Потврђено је још једном да се, кад
постоји жеља и разумевање, договором могу превазићи све препреке
и усагласити ставови. Само ћемо сложни даље опстати, развијати се
и снажити.
Статут Савеза одобрен на оснивачкој скупштини 19.02.1990.
године поднет је Темишварском суду ради признавања. Суд у
Темишвару донео је пресуду којом признаје Демократски Савез Срба
у Румунији као правно лице. Овај акт доносимо у наставку, у
преводу:
*
РУМУНИЈА
Суд у Темишвару
Досије бр.82/ПЖ/1990
ЗАКЉУЧАК БР. 57
Седница Већа од 26. фебруара 1990.
Председник: Лука Бајешан
Судија: Аугустин Штефан
Тужилац: Ангелина Туфару
Записничар: Моника Болд
Узима се у претрес молба коју је формулисао Демократски савез
Срба у Румунији ради регистрације као правно лице.
На номиналну прозивку одазвали су се, у име Савеза, Цветко
Михајлов и Стеван Јефтић.
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Процедура је испуњена.
После отварања расправе прочитана су документа из
приложеног досијеа, представници Савеза су предали попуњену
молбу и уплатницу на суму од 1800 леја за оснивачки фонд, и пошто
нису више били потребни други докази, почела је основна расправа.
Представници Демократског савеза Срба у Румунији тражили
су да се молба прихвати и да се нареди регистровање Савеза као
правног лица.
Тужилац је закључио: молба може да се прихвати.
СУД
У вези са горенаведеном молбом:
Молбом која је регистрована 19. фебруара 1990. и која је
допуњена данас, Демократски савез Срба у Румунији, је тражио, у
условима члана 32 из Закона од 6. фебруара 1924. године, своје уписивање као правно лице, као друштвена организација са социјалним
карактером а не партијским, са привременим седиштем у Темишвару,
Бул. 23. августа бр.8.
У досијеу приложени су: признаница о седишту, Статут Савеза,
записник вођен 29. децембра 1989. г., списак са привременим управним одбором, одобрење Привременог савета националног јединства
тимишке жупаније, акта на основу којих Суд након њиховог
испитивања констатује следеће:
На састанку одржаном 29. децембра 1989. године, 32 грађанина
је решило да се удруже и оснују Демократски савез Срба у Румунији.
На истом скупу одобрен је Статут Савеза, изабрана је привремена управа у саставу: председник Миленко Лукин, инжењер; потпредседници Душан Попов, физичар; Цветко Михајлов, економиста;
Душица Живанов, новинар; секретар Стеван Јефтић, професор.
У Статуту и у молби, као и у записнику са оснивачке скупштине, је одређено да је Демократски савез Срба у Румунији
друштвена организација са социјалним карактером а не партијским,
и да има циљ да ревитализује активност културноуметничких
формација, да валоризује фолклорну баштину, да сачува културно и
историјско наслеђе, да упозна традиционалне вредности и
културноисторијску прошлост своје мањине, да се залаже за
проширење изучавања матерњег језика а против сваке форме
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национализма или шовинизма, за промовисање аутентичног
стваралаштва и његово вредновање као и обогаћивање садржаја
радио, ТВ емисија и новина.
Са уплатницом број 2349/5054/26. фебруара 1990. Савез је
потврдио постојање оснивачког фонда од 1800 леја.
Уз молбу су приложени: повољно мишљење у вези са молбом
од стране Комисије за уставна и правна питања у оквиру
Привременог савета националног јединства тимишке жупаније у
условима одредаба члана 28, слово е из Одлуке бр. 31/1954.
Имајући у виду горе наведено, узимајући у обзир документа
приложена у досијеу са молбом, на основу чл. 88 из Закона бр.21 од
6. фебруара 1924., Суд констатује да су испуњене формалности и
захтеви одређени у овом закону као и да Демократски савез Срба у
Румунији заслужује да има правну способност и сходно чл. 89 из
истог закона следи да наложи његово уписивање као правно лице
водећи рачуна и о одредбама Одлуке Закона бр. 8/1989.
Будући да тако стоје ствари, наведена молба изгледа да је
основана као што је горе доказно и биће прихваћена као таква.
Из ових разлога
У име закона
РЕШАВА
Прихвата молбу Демократског савеза Срба у Румунији и према томе:
Налаже регистровање као правно лице Демократског савеза
Срба у Румунији са седиштем у Темишвару, Булевар 23. августа бр.8,
са председником Миленком Лукином, инжењером, потпредседницима Душаном Поповим, физичарем, Цветком Михајловим, економистом, Душицом Живанов, новинаром и секретаром Стеваном
Јефтићем, професором.
Са правом призива у року од 10 дана од изрицање пресуде.
Пресуда је донета на јавној седници, данас 26. фебруара 1990.
ПРЕДСЕДНИК,
СУДИЈА,
Лука Бајешан
Аугустин Штефан
ЗАПИСНИЧАР,
Моника Болд
НАПОМЕНА: Потврђујемо да је горња пресуда остала као
коначна пошто нико није уложио уток на пресуду из досјеа бр. 82/90.
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Главни записничар,
нечитак потпис
Печат суда у Темишвару
Након скупштине која је одражана 19. фебруара 1990. године
састављен је Проширен програмплатформа ДССР коју дајемо у
наставку:
*
ПРОШИРЕН ПРОГРАМПЛАТФОРМА
ДСС У РУМУНИЈИ
I. У ДОМЕНУ ШКОЛСТВА
1. Одвајање одељења са српскохрватским наставним језиком
Филолошкоисторијске гимназије у Темишвару и његово претварање,
у контексту опште реструктурације школства у Румунији, у самосталну наставну јединицу, почев са 1990/1991. школском годином.
2. Оснивање одељења са српскохрватским наставним језиком
при Филолошком факултету у Темишвару. Приликом уписа на
факултет да се српскохрватски језик и књижевност полаже као
елиминациони испит, у складу са постојећим нормама о упису на
високошколске установе у нашој земљи.
3. Оснивање секција и школа са наством на српскохрватском
језику у насељима у којима живе Срби и Хрвати, односно
Карашевци.
а) У тимишкој жупанији: Темишвар (Мехала и Чиркумвалацијуни), Дета, Нови Печ, Рекаш, Чаково.
б) У карашсеверинској жупанији: Решица, Нова Молдова,
Пожежена, Соколовац, Лупак. Карашево, Љупкова.
в) У арадсој жупанији: Арад (Арад и АрадГај)
г) У жупанији Мехединц: Свиница.
4. Извођење наставе матерњег језика, у свим школама у којима
има нашег живља. Уз назначена насеља под тачком 3. долазе у обзир
Велики Семиклуш, Ченеј, Чанад и друга места.
5. Омогућавање карашевској деци да уче латинично писмо. Има
се у виду штампање уџбеника латиницом.
6. Свугде где број деце то омогућава проширити са једног на два
учитељска места у основним школама.
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7. Ради остваривања захтева под тачкама 3. и 6. захтевамо:
а) Проширење учитељског кадра у нашим школама и секцијама
новим просветним радницима из румунских школа.
б) Обезбеђење (најмање 23 године узастопно) бар по 4 места
за ученике српске и хрватске националности у оквиру Педагошке
гимназије у Темишвару.
8. Оснивање радног места инспектора за школе и секције са
српскохрватским наставним језиком, који би решавао сва питања
наших школа.
9. Омогућавање полагања пријемних испита на матерњем
језику:
а) приликом уписа на високошколске установе, свим
матурантима секције са наставом на српкохрватком наставном језику.
б) приликом уписа у гимназије, свим ђацима који су завршили
школе, односно секције на матерњем језику.
10. Омогућавање студирања и постдипломских студија, односно
специјализације, у СФР Југославији првенствено матурантима, који
су учили на матерњем језику односно дипломцима румунских
високошколских установа из редова наших мањина.
11. Устаљивање сарадње и међусобних посета, размене
искустава међу школама из насеља у којима живе српска и хрватска
национална мањина са сличним школама у СФР Југославији. Учешће
ученика поменутих школа у разним акцијама и рекретивноспортским
делатностима (на бази реципроцитета).
12. Обезбеђење материјалне основе и уџбеника за све школе и
секције с наставом на матеерњем језику.
13. Опремање наших школа модерним техничким средствима (у
почетку телевизорима и другим аудиовизуелним средствима).
14. Обезбеђење школске лектире на српскохрватском језику у
свим школским библиотекама.
15. Јачање и оснивање (уколико је то могуће) наших предшколских установа. Обезбеђење стручног кадра за рад у њима.
II. КУЛТУРА
1. Оснивање (и опремање телевизором, видеоапаратом,
компјутером, добром библиотеком и домаћом и страном штампом...)
Српског културног клуба у Темишвару.
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2. Набавка инструмената и народне ношње за културно-уметничка друштва у Темишвару и другим местима.
3. ДССР се обавезује да подржи сваку акцију Карашеваца на
очувању културног и етнографског блага, њихових обичаја и
традиција.
4. Повезивања (на основи реципроцитета) свих културноуметничких друштава са сличним установама и удружењима у СФР
Југославији.
5. Рестаурација свих писаних споменика и других обележја за
разне догађаје и историјске и културне личности значајне по живот
наше мањине у Румунији.
6. Трајно повезивање и сарадња културних радника Румуније са
библиотекама, музејима и архивима Србије и Југославије.
7. Успостављање дуготрајне сарадње, на бази реципроцитета,
између културних установа у пограничним зонама (позориште,
филхармонија, опера и слично), што би користило општим добросуседским односима Румуније и Југославије. Остваривање, на бази
реципроцитета, културних и других веза међу селима пограничне
зоне обеју земаља.
8. Подржавамо захтев Иницијативног одбора за поновно
оснивање професионалног Српског државног ансамбла песама и
игара у Темишвару.
9. Поновно оснивање у Темишвару књижаре са књигама на
српскохрватском језику.
III. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ СПОМЕНИКА, МАНАСТИРА
И ЦРКАВА
1. Ради стварања оптималних услова (укључно максималне компетенције) у овом домену је потребно оживљавање рада Мешовите
комисије за заштиту културних споменика на међудржавном нивоу,
између Румуније и Југославије.
2. Хитно је потребно започети рестаураторске радове (уз
сагласност и сарадњу Српске православне цркве):
а) на споменицима Парохисјки дом у Чакову;
б) манастирима Шенђурац, Бездин и Златица
в) црквама Надлак, Печка, Торња, Дежан, Парац, Чаково и
слично.
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IV. ВЕРСКА ПИТАЊА
1. Слобода вероисповести.
2. Поштовање аутономије Српске православне цркве у Банату.
3. Поштовање аутономије католичких цркава Карашеваца, као и
Хрвата у Рекашу и Кечи.
4. Подршка захтеву о враћању статуса Српске православне
епархије Темишварском православном викаријату у складу са
устројством српске православне цркве.
V. У ДОМЕНУ ИНФОРМИСАЊА
1. Омогућавање излажења листа “Наша реч” у новој оријентацији, уз студирање сврсисходности излажења 2 или 3 пута недељно
и обезбеђење материјалних, финансијских и других средстава.
2. Обезбеђење материјалних и финансијских средстава за
редовно излажење часописа “Књижевни живот”.
3. Обезбеђење материјалних и финансијских средстава за
емитовање Радио слободног Темишвара, емисије на српскохрватском
језику, у одговарајућим терминима. Организовање српске редакције,
у складу са постојећим нормама о функционисању радија у Румунији.
4. После оснивања Телевизије слободни Темишвар, са тачно
одређеним статусом функционисања, тражимо обезбеђење емитовања
емисија и на српскохрватском језику, у трајању, у почетку, од једног
сата седмично и подршку рада секције, како са материјалног и
финансијског становништва, тако и кадровског оспособљавања.
5. Сви захтеви у домену информисања биће остварени уз поштовање слободе штампе и информисања.
VI. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
1. Поновно оснивање радног места уредника за српскохрватски
језик Издавачког предузећа за уџбенике у Темишвару, ради обезбеђења
потребних уџбеника за наше школе.
2. Осигурање материјалних и финансијских средстава за:
а) настављење издавачке делатности на српскохраватском језику
Издавачког предузећа “Критерион” из Букурешта.
б) издавање по два наслова годишње, на српскохрватском
језику, у оквиру Издавачке куће: “Факла” у Темишвару.
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VII. ПРЕДСТАВЉАЊЕ У ДЕМОКРАТСКИМ ОРГАНИМА
РУМУНИЈЕ И ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НАШИХ
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
1. Ангажовање Срба и Хрвата за своје правично представљање:
а) У свим органима нове државне власти, у складу са законским
одредбама.
б) у свим компетентним органима, ради решавања питања под
бројем IVII (Радиотелевизија, Министарство културе, Савез писаца,
Министарство наставе, Комисија за питања националних мањина и
слично).
2. Морално и правно рехабилитовање свих Срба и Хрвата у
Румунији, који су недужни испаштали, као политички затвореници,
расељена лица у Бараган, и друго, после 23. августа 1944.
Подвлачимо на крају да смо сви ми, Срби и Хрвати лојални
грађани слободне Румуније, што смо доказали на темишварском Тргу
слободе, где су пали и из редова наше народности, а то смо дужни
да и даље потврђујемо залажући се људски и поштено, патриотски,
свако на свом радном месту. Такође, као делови бића српског и
хрватског народа са којима желимо да одржавамо све духовне везе
морамо бити чвршћа и значајнија спона вековних добросуседских
односа између румунског и југословенског народа.
*
Имајући у виду горенаведене принципе, руководство ДССР
упутило је писмене захтеве надлежних установама са нашим
потражњама. Наводимо једну од таквих:
Комисији за националне мањине при Привременом савету
националног јединства Румуније
Тимишкој жупанијској комисији за националне мањине
На основу Нацрта програмаплатформе Демократског савеза
Срба у Румунији, по доменима активности захтевамо следеће:
I. Образовање
1. Осамостаљење одељења са српскохрватским наставним језиком Филолошкоисторијске гимназије у Темишвару и његово прерастање у самосталну српску гимназију, у оквиру општег реструктурирања школства у Румунији, почев од школске 1999/1991. године
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2. Премештање српског одељења Факултета страних језика из
Букурешта у Темишвар центрар српског живља у Румунији; на
пријемном испиту да је обавезно испитивање знања из српскохрватског језика и књижевности (као “елиминациони испит”) у
оквиру постојећих прописа за упис студената у високошколске
установе у Румунији.
3. Оснивање одељења (од I-IV разреда основне школе) са
наставом на српскохрватском језику у школама свих места у којима
живе Срби и Хрвати (односно оживљавање укинутих одељења).
Долазе у обзир:
а) У тимишкој жупанији: Темишвар (Мехала и Чиркумвалациуни), Дета Нови Печ, Рекаш, Чаково;
б) У карашсеверинској жупанији: Нова Молдава, Пожежена, Соколовац, Лупак, Карашево, Љупкова.
в) Арадска жупанија: Арад (АрадГрад и АрадГај)
г) У жупанији Мехединц: Свиница.
4. Увођење изучавања, као факултативног наставног предмета,
матерњег српскохрватског језика у свим школама места у којима има
нашег живља. Поред већ поменутих места под тачком 3 долазе у
обзир Велики Семиклуш, Ченеј и Чанад у тимишкој жупанији и друга.
5. Омогућавање деци Крашована да изучавају и латинично
писмо српскохрватског језика.
6. Обезбеђење по два учитељска места у постојећим школама где
уче деца наше народности или у онима које се буду основале
(поменуте под тачком 3), уколико то буде дозволио број ученика.
7. За омогућавање остварења тачака 3 и 6 захтевамо:
а) Попунити учитељски кадар учитељима оспособљеним или
способним да раде у нашим одељењима и школама, а који су до сада
радили у румунским или другим секцијама.
б) Обезбедити (најмање за следеће 2 до 3 године узастопно)
четири места за ученике српске националности за упис у Педагошкој
гимназији у Темишвару.
8. Основати при Тимишком жупанијском школском инспекторату у Темишвару једно инспекторско место, искључиво за школе и
одељења са наставом на српкохрватском језику, за жупаније Тимиш,
Караш-Северин, Арад и Мехединц, ради решавања свих проблема
везаних за оберазовање.
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Напомињемо да је у периоду 19751979. постојало такво место
инспектора за српскохртавтски језик при Тимишком школском
инспекторату (које је формално било припојено Међужупанијском
институту за усавршавање наставног особља, али је у међувремену
укинуто, са укидањем института).
9. Омогућити полагање пријемних испита на матерњем језику:
а) За упис у високу наставу, свим матурантима српске гимназије.
б) За упис у средње школе свим апсолвентима осмогодињих
школа и секција са српскохрватским наставним језиком.
10. Омогућити да студирају и да се специјализују у СФР
Југославији матуранти гимназија и дипломци разних факултета, који
су похађали један од облика наставе на српскохрватском језику у
Румунији.
11. Успоставити непосредну сарадњу и размену посета школа из
места где живе српска и хрватска народност. Учешће ученика ових
школа у радним акцијама, рекреативно спортски боравак, на бази
реципроцитета, у СФР Југославији.
12. Обезбедити уџбенике и наставна средства за све школе
(секције) са наставом на нашем матерњем језику.
13. Опремити школе савременим тахничким средствима (за
почетак телевизори и друга аудиовизуелна средства).
14. Обезбедити књиге за све школске библиотеке на нашем
матерњем језику за ђачку лектиру.
15. Опстанак и оснивање (где је случај) предшколских установа.
Обезбеђење одговарајућег кадра.
II. Култура
1. Формирати и опремити (ТВ пријемником, видео апаратом,
већом библиотеком и кућним компјутерима, домаћом и страном
штампом, итд.) Српски културни клуб.
2. Обезбедити опрему, инструменте и ношњу за културноуметничка друштва Срба како у Темишвару тако и у другим местима
(према спецификацијама које ће накнадно бити приложене).
3. Наш Савез се обавезује да подржи сваки подухват и сваку
акцију наше крашованске браће на очувању свог културног и
етнографског блага, обичаја и традиције.
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4. Одржавати везу (евентуално на бази реципроцитета) поменутих културно-уметничких друштава са сличним установама у СФР
Југославији.
5. Ревитализација свих постојећих обележја и њихова неодложна рестаурација, обележја које се односе на значајна историјске и
културне догађаје и личности везане за наш живаљ у Румунији.
6. Успоставити везу и трајну сарадњу културних радника Румуније са библиотекама, музејима и архивама из пограничних подручја
Србије.
7. Успоставити трајну сарадњу на бази реципроцитета, међу
културним установама из пограничног подручја двеју земаља (позориште, филхармонија, опера, итд) што би користило целокупним
добросуседским односима Румуније и Југославије. Успостављање на
бази реципроцитета трајних културних и других веза међу нашим
селима из пограничне области обе земље.
8. Подржавамо захтев иницијативног одбора за поновним
оснивањем Српског државног ансамбла песама и игара у Темишвару.
9. Поновно оснивање књижаре у Темишвару са књигама на
српскохрватском језику.
III. Заштита споменика културе, манастира и цркава
1. Да би се осигурали оптимални услови за делатност у том
домену (укључно и максимална стручност) неопходно је оживљавање
рада Мешовите комисије за заштиту споменика културе на међудржавном нивоу (Румуније и СФР Југославије).
2. Хитно и неодложно је извођење рестаураторских радова (уз
одобрење и сарадњу са Српском православном црквом) на:
а) Споменицима (парохијска кућа у Чакову и др.)
б) Манастирима (Шенђурац, Бездин и Златица)
в) Црквама (Надлак, Печка, Дежан, Чаково, Парац)
IV. Верска питања
1. Поштовање самосталности Српске православне цркве
2. Подршка захтеву за враћање назива “Српска православна
епархија темишварска” садашњем “Српском православном викаријату
у Темишвару”, према вековном устројству Српске православне цркве,
у складу с важећим прописима.
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3. Поштовање самосталности крашованских католичких цркава
и католичких верских обичаја Крашована, као и Хрвата из Рекаша и
Кече.
V. Информисање
1. Омогућити излажење листа “Наша реч” уз нову оријентацију,
два или три пута недељно и обезбедити одговарајућа финансијска и
друга (техничка) средства за то.
2. Обезбедити материјална и финансијска средства за редовно
излажење часописа “Књижевни живот” и “Билтен српског православног викаријата у Темишвару”.
3. Обезбедити материјална и финансијска средства за нормалан
свакодневни рад емисије Радио слободни Темишвар на српкохрватском језику, у повољним терминима. Организовање српске
редакције уз максималан степен самосталности, у оквиру постојећих
прописа о функционисању радија у Румунији (одговорни уредник за
рад одељења и 57 уредника).
4. По оснивању Телевизије слободни Темишвар (са тачно одређеним статусом функционисања), обезбедити емисију на српскохрватском језику у трајању од 1 часа недељно, уз сву подршку за рад
ове секције (материјална, финансијска и кадровска средства).
Сви захтеви под тачком V морају бити остварени у духу начела
слободе штампе и информисања.
VI. Издавачка делатност
1.Поновно отварање радног места уредника за српкохрватски
језик букурешког Педагошкоиздавачког предузећа у Темишвару, у циљу
обезбеђења уџбеника за наше школе.
2. Обезбеђивање материјалних и финансијских средстава за:
а) Наставак издавачке активности српске секције “Критерион”
Букурешт.
б) Штампање српских књига, по 2 наслова годишње, у Издавчком предузећу “Факла”Темишвар.
VII. Заступљеност у органима демократске Румуније
Ангажовање Срба и Хрвата ради правилне заступљености:
а) у свим телима и органима нове државне власти;
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б) у свим телима и органима надлежним за решавање проблема
под тачкама IVII (Радиотелевизија, Министарство културе, Савез
писаца, Министарство наставе, Комисија за националне мањине).
Подвлачимо да су горенаведени захтеви усвојени на оснивачком
скупу Демократског савеза Срба у Румунији, који је одржан 29.
децембра 1989. године у Темишвару.
Такође тражимо могућност моралне и правне рехабилитације
свих оних који су страдали после 23. августа 1944. године.
Председник,
Миленко Лукин
Још на оснивачкој скупштини Демократског савеза Срба у
Румунији делегати из карашевских крајева упорно су тражили да тај
савез буде Савез Срба и Хрвата у Румунији. Већина присутних
одлучила је другачије. Већ од тада могло се претпоставити да ће доћи
до разилажења.
На децембарском састанку Извршног одбора ДССР 1991.
године, професор Миља Раданстарији, лидер карашевских Хрвата,
предочио је присутнима да је “развод” на помолу, да је неминован,
пошто се житељи дотичног краја махом изјашњавају као Хрвати, да
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су католичке вероисповести и да као такви треба да имају свој Савез
Хрвата у Румунији.
Присутни су уважили аргумент, решили да се овај проблем
разматра на предстојећој годишњој скупштини и изразили жељу да
се сарадња настави на многим плановима, као што је то и до тада
било.
На годишњој скупштини која је одржана 28. марта 1992. године
расправљано је о горенаведеном проблему и прихваћен је излазак
Хрвата из карашевских крајева из ДССР. Истом приликом усвојена
је Изјава Демократског савеза у Румунији о сарадњи са Карашевцима
који се изјашњавају као Хрвати.
Након овог скупа, Хрвати су основали своју организацију
Заједништво Хрвата у Румуњској са седиштем у Карашеву, на челу
са проф. Миљом Раданом старијим.
Онај део чланства ДССР из карашевских места који се изјаснио
као Карашевци, остао је да активише у оквиру ДССР преко месне
организације у Карашеву.
На предлог оних чланова ДССР који су се изјаснили као Карашевци приликом пописа становништва од 7. јануара 1992. године,
на годишњој скупштини одржаној у пролеће исте године, усвојен је
нов статут и организација је преименована у Демократски савез Срба
и Карашевака у Румунији.
Међутим бојазан да ни оваква формула неће бити дуговечна,
обистинила се.
“Крајем 1995. године, на предлог Заједништва Хрвата у Румуњској дошло је до састанка у Темишвару, у седишту нашег Савеза,
првом овакве врсте након оснивања ЗХР. У саставу делегације ЗХР
били су Миља Раданстарији, Миља Тодор и Микола Паун, док су од
стране ДССКР били присутни Славомир Гвозденовић, Светислав
Роцков и Србољуб Мишковић...”
Обративши се присутнима, у својству шефа делегације ЗХР, г.
Миља Радан је најпре захвалио руководству Савеза на гостопримству
и прихватању њиховог предлога да дође до овог састанка. “Ми
бисмо желели да овај састанак потече на пријатељским основама”,
рекао је г. Радан и одмах додао разлог њиховог доласка. Наиме, рекао
је г. Радан, молба и жеља ЗХР би била та да ДССКР размотри
могућност изоставка из свог назива реч “Карашевака”! Образложење
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г. Радана је било то да су “Карашевци” сви житељи седам села у
долини Караша, то јест и они који себе сматрају Хрватима, а да то
ствара потешкоће када се ради о припадности житеља ових насеља
једној или другој етничкој организацији.
Као што је познато, а то је рекао г. Славомир Гвозденовић, на
последњем попису становништва у Румунији житељи поменутих
насеља су се изјаснили процентуално као Хрвати, Карашевци и
Срби! То је била њихова воља и њихово право сходно румунским
законима. А када је већ тако, рекао је г. Гвозденовић, онда је и
природно признати им њихову вољу. Они који су се изјаснили као
Карашеваци затражили су да се прикључе тадашњем Демократском
савезу Срба у Румунији под условима да у називу организације буде
уписано и “Карашеваци”. Све је ово добро познато учесницима
скупштине ДССКР када је већином одлучено да се промени назив
Савеза у ДССКР. “Проседе” није био једноставан јер се морао
мењати Статут Савеза, а све је то морао одобрити Темишварски суд.
“Избацити” из назива реч “Карашевци” сада није ни лако, ни
једноставно, а понајвише морално. То морају одлучити једино они
који су се за овај назив и определили, а то су Карашевци. Ако
наредна скупштина Савеза, у сагласности са огранком Карашевака,
одлучи да мења назив, тако ће се и поступити. То је, уједно, и био
одговор на захтев делегације ЗХР.”
А 12. априла 1997. одржана је годишња скупштина Савеза.
Најзанимљивије расправе водиле су се око назива наше
организације. На предлог месне организације из Белобрешке, који је
Скупштини пренео г. Борислав Крстић, тражено је да се измени
досадашњи назив Демократски савез Срба и Карашевака у Румунији.
Овај предлог је био подржан од већег броја месних организација, али
је било и оних који су се залагали за постојећи назив, међу којима су
своје аргументе пред скупштином изнели Миља Раданмлађи, Цветко
Миленковић, Миленко Лукин и други. Приступило се гласању и
већином је одлучено да се назив измени у Савез Срба у Румунији.
Том приликом су усвојене одређене промене у Статуту и
одобрен је исти у прилагођеној форми.
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ИЗ СВАКОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Светосавске прославе
Богојављење на Нери - Соколовац
Олимпијада матерњег језика
Фестивал “Мало дечије позориште” - Белобрешка
Дечији пријатељски сусрети
Годишња скупштина ССР
Видовдан и додељивање Видовданских повеља и Српске
књижевне награде
8. Дани културе Срба у Араду
9. Подунавски сусрети - Свиница
10. Дечији духовни центри (Православне српске епархије
темишварске у сарадњи са ССР)
11. Дани Преображења Срба у Румунији, уз уручивање Велике
базјашке повеље - Базјаш
12. Дани православне духовности (Православна српска епархија
темишварска у сарадњи са ССР)
13. Фестивал смокви - Свиница
14. Смотра хорова (наша црква у сарадњи са ССР)
15. Прозор у будућност - Белобрешка
16. Дани културе Срба у Љупкови
17. Фестивал фолклора „Маратон српске народне песме и игре“ Темишвар
18. Доситејеви дани - Чаково, Српски Семартон, Темишвар
19. Саветовање наставника
20 Дани културе Срба у Букурешту
21. Дани Душана Васиљева- Ченеј
22. Сусрети писаца на граници
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23. Састанак српских књижевних кружока – Меморијал «Влада
Барзин» Кетфељ
24. Дани српске културе у Темишвару
25. Златан котлић - Стара Молдава
26. Дани културе Срба у Решици
27. Конкурс “Мали математичари” у Темишвару
28. Међународни тамбурашки фестивал – «Тамбурице фест» Велики Семиклуш
29. Свети Никола - крсна слава ССР
СРПСКА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА
1. Мешовити хор Српске саборне цркве - Темишвар-Град
2. Позоришна дружина СКЦ Белобрешка - Белобрешка
3. АКУД “Младост” - Темишвар
4. КУД “Зора” - Темишвар
5. КУД “Темишварски Споменари” - Темишвар
6. КУД “Свети Сава” - Велики Семиклуш
7. КУД “Свети Никола” - Дињаш
8. КУД “Свети Ђорђе” - Станчево
9. КУД “Круна” - Српски Семартон
10. КУД “Стара Молдава” - Стара Молдава
11. КУД “Соко”-Соколовац
12. КУД “Св. Никола” - Радимна
13. КУД “Дунав” - Свиница
14. КУД Српске гимназије “Доситеј Обрадовић” - Темишвар
15. СКУД „Михајло Андрејевић“ – Петрово Село
16. КУД „Делије“ – Немет
17. СКУД „Коло“ – Арад-Гај
18. КУД „Плави делија“ – Велики Семпетар
19. КУД „Извор“ – Саравола
20. «Бетини бећари» - Велики Семиклуш
21. КУД “Белобрешка” - Белобрешка
22. Српски позоришњи студио у Темишвару
23. Позоришни студио «Талија» у Темишвару
24. КУД - Чанад
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Школске установе са српском наставом 2014/2015. године
Забавиште

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Место
Белобрешка
Златица
Луговет
Љупкова
Мaчевић
Пожежена
Радимна
Соколовац

Стара Молдава
Српски Семартон
ТемишварЗабавиште бр.14
12.
ТемишварЗабавиште бр 9
13.
Ченеј
Укупно у забавишту
1
2
3
4
5
6
7

Наставници
Бранислава Симоновић
Лепосава Чизмаш
Божица Радосављевић
Зоранка Гризлер
Рамона Мареш
Есмина Крстић
Мерима Милановић
Софија Остојић, Данијела
Богичевић
Станислава Бугнар
Љубица Лујанов
Драгана Петков, Ружица
Панић
Војислава Ројков, Косана
Гаљанку
Љиљана Милован

Српске основне школе I-IV
Фенлак
Загорка Стана
Белобрешка
Невена Стефановић
Мачевић
Даница Симоновић
Златица
Синиша Вулпе
Велики Семпетар
Драгомир Петков
Немет
Оливера Арсин
Темишвар
Српска Гимназија Д.О.
- припремни
Вера Жупунски
-Iр
Мара Малимарков
- II р
Милена Горник
- III р
Љубица Попадић
- IV р
Славена Пејанов
Укупно

Број
ђака
7
11
7
12
11
7
12
28
16
26
27
25
16
205
5
9
5
5
8
8
64
14
15
12
11
14
104
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Српске школе V-VIII

Белобрешка
Српска
гимназија Д.О
-Vр
-VI р
-VII р
- VIII р

Озрен Миленовић

4
57

Маријана Шакотић
Биљана Првулеску

18
10
14
15
61

Укупно
Српске школе IX-XII

- IX Р
-XР
- XI Р
- XII Р
- IX Ф
-XФ
- XI Ф
- XII Ф

Маријана Шакотић
Биљана Првулеску
Дара Паулевић

Укупно

22
10
8
12
11
24
16
103

Школе у којима се изучава српски језик

1.

Свиница

Лидија Велимировић, Цвета
Бајаш

60

2.

Љупкова

Оливера Јанковић

82

3.

Златица

Рузмаринка Ђорђевић

63

4.

Пожежена

Ружица Станковић, Озрен
Миленовић

96

5.

Соколовац

Срђан Јанковић

6.

Нова Молдава

Вера Крсић, Ђока Јаношевић

85

7.

Варјаш

Гордана Петров

30

112
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8.

Семпетар

Николета Силин

6

9.

Дињаш

Даница Шароњев

13

10.

Кетфељ

Вера Субин

28

11.

Крај Ноу

Славица Рајин

12.

Српски Семартон

Милина Маргарит

13

13.

Фењ

Славица Чизмаш

17

14.

Улбеч

Милина Маргарит, Јонел
Маргарит

15.

Ченеј

Радослава Глишовић

Укупно

122

158
28
913

ИЗДАВАЧКА АКТИВНОСТ
Издавачка кућа “Савез Срба у Румунији” основано је по-чет-ком
маја месеца 1994. године.
Уредници су Љубомир Степанов и Иво Мунћан, а изда-вачки
саветник Славомир Гвозденовић.
У периоду мај 1994 - 2014. објавила је уз финан-сијску помоћ
Савета за националне мањине, Департмана за међуетничке односе и
бројних спонзора следеће наслове:
1994.
1. Љубомир Степанов - Младост жубори, срцу говори..., монографија
2. Благоје Чоботин - Празна колевка, песме
3. Иво Мунћан - Из корена ружа цвета, монографија
4. Љубомир Степанов - Из повести Кетфеља, монографија
5. Б. Панић, М. Кристеа, Сима Жарков, А. Качора - Арадска тврђава – аустро-угарски логор за истребљење Срба 1914-1918,
монографија
1995.
1. Миодраг Милин - Вековима заједно, монографија
2. Чедомир Миленовић - Како слушати ветар, проза
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3. Васа Лупуловић, Борислав Ђ. Крстић - Љупкова долина, монографија
4. Миомир Тодоров, Радио боц, афиоризми
5. Уз финансијску помоћ ДССКР, Издавачка кућа Критерион из Букурешта објавила је књигу песама за децу Живе Мишковића У
потрази за дугом
6. Љубомир Степанов - Демократски савез Срба и Карашевака у
Румунији, зборник
1996.
1. Миладин Симоновић - Тражење иза плавог, песме
2. Миодраг Милин, Љубомир Степанов - Бараганска Голгота, монографија
3. Milin Miodrag, Stepanov Liubomir, Golgota Bărăganului, monografie
4. Љубомир Степанов - Демократски савез Срба и Карашевака у
Румунији, друго издање, зборник
5. Љубомир Степанов - Темишварске разгледнице, календар
6. Душан Саблић – Српско школство у Румунији 1919 – 1989.
монографија
1997.
1. Љубица Рајкић - Помиловање, песме
2. Горан Стефановић - Косову нема краја, песме
3. Благоје Чоботин - У звону Хиландара плач народа је-ца, песме
4. Љубица Рајкић - Богу иза леђа, песме
5. Љубомир Степанов - Из наше активности, календар
6. Љубомир Степанов - Савез Срба у Румунији, моногра-фија
7. Борислав Ђ. Крстић – Култура изражавања, II р, уџбеник
8. Методска свеска 1. за I-IV разред, уџбеник
1998.
1. Светозар Богданов, По површини и дубље, песме
2. Вишеслава Ћирић, Српски језик за све узрасте, при-руч-ник
I – 1998.
II – 1998.
III – 1999.
3. Васа Лупуловић, Борислав Ђ. Крстић, Манастир Базјаш, монографија
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4. Васа Лупуловић, Борислав Ђ. Крстић, Осмогодишња школа у
Љупкови, монографија
5. Божидар Панић, Логор у Араду 1914-1918, изложба
6. Миле Томић, Српско-румунски речник, речник,
I – 1998.
II – 1999.
III – 1999.
1999.
1. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Манастир Бездин, монографија
2. Косово - српска света земља, антологија
3. Васа Лупуловић, Борислав Ђ. Крстић, Соколовац, монографија
4. Не бих ни нули ћутњу опростио, песме
5. Небојша Поповић, Обала све даље, проза
2000.
1. Миодраг Лаза Ангелов, На вама остаје свет, проза
2. Арад кроз време (1), научна литература
3. Љубивоје Церовић, Срби у Румунији, монографија
4. Чедомир Миленовић, Орлови лете високо, проза
5. Драга Мирјанић, Повратак кући, песме
6. Иво Мунћан, Чудновати сан, песме
7. Душан Васиљев, Изабране песме, песме
8. Ђока Жупунски, Медењаци, песме
9. Mihai Radan, Graiurile caraşovene azi. Fonetica şi fonologia, научна
литература
2001.
1. Љубомир Степанов, Срби у Кнезу, монографија
2. Светлана Банду, Две усамљености, песме
3. Чедомир Миленовић, Пут жалосних јабланова, роман
4. Влада Барзин, Захођење, песме
5. Арад кроз време, (2), научна литература
6. Васа Лупуловић, Борислав Крстић, Осмогодишња школа у Соколовцу, монографија
7. Борко Илин, Северно од душе, песме
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8. Миља 1065, антологија
9. Елена Лилијана Попеску, Песме љубави, песме
10. Рајко Корња, Тренутак истине, публицистика
2002.
1. Драгутин Остојић, Стеван Рајић, Божидар Панић, Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Три века Текелијине цркве, монографија
2. Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Срби из Румуније у Бараганској Голготи, монографија
3. Борислав Ђ. Крстић, Народни живот и обичаји Клисураца и Пољадијаца, монографија
4. Васа Лупуловић, Капетан Коча, драма
5. Љубомир Степанов (приредио), Крила, антологија
6. Љубомир Степанов, Српски државни ансамбл песама и игара у
Темишвару, монографија
7. Саша Јашин. Духовна лира, антологија
8. Благоја Чоботин, Земља - кољиво, песме
9. Мирослав Росић, Расцветана шака, песме
10. Ђока Мирјанић, Време без избора, антологија
11. Арад кроз време, (3), научна литература
12. Слободан Ракитић, Самотни потомак, песме
13. Михај Рубеј, Сеоске приче, проза
14. Светозар Марков, Зборник српске књижевности, 1, антологија
15. Живко Илин, Глас једне генерације, проза
2003.
1. Miodrag Milin, Liubomir Stepanov, Sârbii din România în golgota Bărăganului, monografie
2. Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Манастир Бездин, монографија
3. Lјubomir Stepanov, Stevan Bugarski, Mãnãstirea Bezdin, mono-grafie
4. Љубомир Степанов, Милан Николић. Живот и дело, монографија
5. Саша Јашин, Иванда, монографија
6. Иво Мунћан, Зора, монографија
7. Васа Лупуловић, Развој школства у Луговету, монографија
8. Славомир Гвозденовић, Чикаго - Америка, проза
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9. Иво Мунћан, Пасош за непроход, песме
10. Ђока Жупунски, Под истим небом, песме
11. Зоран Вуксановић, Бекство, песме
12. Горан Мракић, Романтична хирургија, песме
13. Љубинка Перинац Станков, Шапат гонетања, песме
14. Борко Илин, Северније, песме
15. Љубица Рајкић, Јован Небески, песме
16. Славомир Гвозденовић, Преображењска антологија, антологија.
17. Светозар Марков, Зборник српске књижевности II1, II2, антологија
18. Арада кроз време (4), научна литература
2004.
1. Миодраг Милин, Андреј Милин, Срби из Румуније и румунскосрпски односи, научна литература
2. Живко Милин, Лексикон поратних Срба посленика писане речи
у Румунији, научна литература
3. Светозар Марков, Зборник српске књижевности III, антологија
4. Чедомир Миленовић, Вук самотњак, роман
5. Цветко Крстић, Кафа са кајмаком, приповетке
6. Јаворка Марков Јоргован, Чувар успомена, проза
7. Благоје Чоботин, Седосмо и плакасмо, песме
8. Мирон (Ненадовић), Изабрани списи, приредио Љубомир Степанов, заоставштина
9. Жива Мишковић, Стварне и нестварне приче, песме
10. Србољуб Мишковић, Лале са Мориша, монографија
11. Иво Мунћан, Орао, монографија
12. Арад кроз време (5), научна литература
13. Стеван Бугарски, Семартонски летописи I, II, монографија
14. Михај Н. Радан, У походе тајновитом Карашу, научна литература
15. Ђачко срце, зборник
16. Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Српски ансамбл у Темишвару, монографија
17. Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији, децембар 1989децембар 2004, монографија
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2005.
1. Светозар Марков, Зборник српске књижевности, IV 1, антологија
2. Влада Барзин, У сенци речи, песме
3. Дору Еуђен Попин, Закрпљено срце, песме
4. Србољуб Мишковић, Велика плава лопта - Приче за децу, проза
5. Иво Мунћан, Чему служи глава, песме
6. Никола Нешић, Песме о облаку, реци и завичају, песме
7. Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији
– монографија
8. Стојан Лера, Чаково (Прилози за монографију)
9. Љубомир Степанов, Од срца, срцу..., монографија
10. Арад кроз време (6), научна литература
11. Милан Николић, Српско-румунски речник, фототипско издање,
приредио Љубомир Степанов
12. Небојша Илијин, Шах – део наше културе, монографија
13. Ljubivoje Cerović, Sârbii din România, монографија
14. Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији,
монографија, друго, допуњено издање
15. Vuk Drašković, Consulul rus, roman, преводи
16. Ivo Andrić, Curtea blestemată, roman, преводи
17. Звезда која се не гаси, песме, антологија, приредио С. Гвозденовић
18. Миља Радан (приредио), Српско – румунске везе и прожимања
на културолошком плану, научна литература
19. Хајде свете буди дете, зборник, приредиле Ј. Аћимов, С. Драгић,
В. Ројков, Е. Турку
20. Светозар Марков, Зборник српске књижевности IV/2, антологија
2006.
1. Томислав Ђурић, Српска песмарица, антологија
2. Ivo Muncean, Orfeu îndrãgostit, антологија
3. Светозар Марков, Зборник српске књижевности, V, антологија
4. Драга Мирјанић, Звездани руј равнице, песме
5. Небојша Д. Бугарски, Вез од миља, песме
6. Горан Мракић, Хулиганске баладе, песме
7. Благоје Чоботин, Устрељено звоно, песме
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8. Мирјана Чоков, Кад лабуд пева, песме
9. Чедомир Миленовић, Круг, гавранов лет и ништа, песме
11. Иво Мунћан, Лудотека, антологија дечије књижевности
12. Стеван Бугарски, Књижевни рад проте Слободана Костића,
монографија
13. Љубомир Степанов, Благоје Чоботин, Црква Светог Јована
Крститеља и Претече у Кетфељу 1746-2006, монографија
14. Liubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din România, монографија
15. Љубомир Степанов, Поздрав из Дунавске Клисуре, монографија
16. Арад кроз време (7). научна литература
17. Србољуб Мишковић, Темпо Обилић, монографија
18. Љубинка Перинац Станков, Закони илузије, књижевна критика
19. Здравко Фенлачки, Јован Пејанов, Тамо амо по Банату, туристички водич
20. Danilo Kiš, Criptă pentru sufletul lui Boris Davidovici, проза, преводи
2007.
1. Светозар Марков, Зборник српске књижевности, VI, антологија
2. Miodrag Pavlović, Adunarea câinilor la Cnossos, песме
3. Иво Мунћан, Пландовање у Темишвару, песме
4. Чедомир Миленовић, Ноћ лабудова, роман
5. Драга Мирјанић. Људи и судбине, проза
6. Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији
– Треће, допуњено и илустровано издање
7. Дејан Попов, Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару, монографске белешке 1997-2007.
8. Стеван Бугарски, Завичајна књижевност Срба у Румунији 19181947, монографија
9. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Димитрије П. Тирол. Живот и дело, монографија
10. Ivo Muncian, Scriitori sârbi din România, монографија
11. Aleksandar Čotrić. Incizii rapide, афоризми
12. Miodrag Jakšić, Micul zmeu şi visele sale, песме
13. Ђока Жупунски, Записи и приче, проза
14. Душан Бајски, Свађа с мастилом, песме
15. Арад кроз време (8), научна литература
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2008.
1. Стеван Бугарски, Политичке партије Срба у Румунији 1918-1938,
монографија
2. Андреј Петковић, Поклоњење Гробу Господњем 1734, путопис,
приредио Стеван Бугарски
3. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Историјски и културни
споменици Срба у Румунском Банату, монографија
4. Томислав Ђурић, Српска песмарица, (друга књига), антологија
5. Арад кроз време (9), научна литература
6. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Мехала, монографија
7. Душан Крстић, Поглед са Локве, проза
8. Живко Милин, Студије из србистике, научна литература
9. Никола Нешић, Цветна бајка, песме
10. Васа Лупуловић, Адријан Гароју, У име Божје, песме за децу
2009.
1. Милана Петров, Клизачице, проза
2. Андреј Милин, Миодраг Милин, ССКДУР или Срби из Румуније
на барикадама хладног рата, монографија
3. Бата Марјанов, Пластични ловори, проза
4. Љубомир Степанов, Народне ношње на старим разгледницама,
монографија
5. Љубомир Степанов, Добро дошли у Темишвар, туристички водич
6. Војислава Стојановић, Додири и прожимања, научна литература
7. Љубомир Степанов, АКУД Младост – 40, Монографија
8. Михај Рубеј, Кад се људи шале, проза
9. Чедомир Миленовић, У разбијеном огледалу, афоризми
10. Арад кроз време, 10, научна литература
11. Иво Мунћан, Лав на ветрометини, песме
12. Ljubomir Simović, Furtună deasupra Belgradului, песме
13. Славомир Гвозденовић, Антологија 13, песме, антологија, превод
С. Гвозденовић и Л. Алексиу
14. Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији- 20, монографија
2010.
1. Radomir Andrić, Oasele încheieturii, песме
2. Арад кроз време, (11), научна литература
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3. Stevan Bugarschi, Liubomir Stepanov, Bisericile şi Mănăstirile sârbilor
din România, монографија
4. Miloš Latinović, Povestirile vânturilor, роман
5. Јаворка Марков Јоргован, Време безазлености, дечије игре у
Поморишју
6. Чедомир Миленовић, Сонети, песме
7. Драга Мирјанић, Корени и звезде, песме
8. Иво Мунћан, Наше горе лист, монографија
9. Љубинка Перинац Станков, Вежбе за посмртно сунце, песме
10. Љубомир Степанов, Талија – 40, монографија
11. Радивој Фенлачки, Живот кроз казивања, мемоари
12. Благоје Чоботин, Трагови и знакови, песме
2011.
1. Арад кроз време, (12), научна литература
2. Јоца Бугарски, Хорско појање при темишварском Саборном
храму Вазнесења Господњег, антологија
3. Стеван Бугарски, Сава Текелија, монографија
4. Стеван Бугарски, Гроф Ђорђе Бранковић, монографија
5. Стеван Бугарски, Доситеј Обрадовић, монографија
6. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару, Град,
монографија
7. Dragan Dragojlović, Invocarea lui Dumnezeu, песме
8. Јаворка Марков Јоргован, На изворишту речи бесмртног Мориша, пословице и изреке
9. Чедомир Миленовић, Крик ноћне птице, проза
10. А Милин, М. Милин, Ц. Михајлов, Срби у Румунији за време
комунизма, монографија
11. Драга Мирјанић, Долазак браће из прека, проза
12. Иво Мунћан, Где да се сакријемо, песме за децу
13. Никола Нешић, Чуда и друге песме, песме за децу
14. Миодраг Мимо Обрадов, Дух радија, проза
15. Dositei Obradovici, Fabule, проза
16. Игњатије Попов, Фудбал у Ченеју, проза
2012.
1. Чедомир Миленовић, Крик ноћне птице, проза
2. Жарко Деспотовић, Необични војник, проза
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3. Васа Лупуловић, Православна српска парохија у Лесковици,
монографија
4. С. Бугарски, Љ. Степанов (приредили), Државотворна идеја
тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, научна литература
5. Бата Марјанов, И пси одлазе у изгнанство, проза
6. Александар Стојковић, Александар спава / Alexandar doarme,
песме
7. Mile Tomici, Dicţionar frazologic român-sârb, научна литература
8. Арад кроз време (13), научна литература
9. Прота Никола Николић, Изабрани списи, проза
10. Janko Vujinović, Panica în intersiti, проза
11. Goran Mrakić, Contraatac terorist, афоризми
12. Д. Р. Попеску, Жалан беше Анастасијин ход, проза
2013.
1. Љиљана Милован, Домаћинства у атарима Ченеја, Бобде и
Кече, монографија
2. Еустахија Арсић, Полезна размишљања, проза
3. Иво Мунћан, Била једном „Слога“ једна, монографија
4. С. Бугарски (приредио), Монаси о манастирима, проза
5. С. Гвозденовић и сарадници, Liniştea care netezeşte rănile,
poezie, antologie, traducere
6. Јаворка Марков Јоргован, Везак везла..., монографија
7. Jovan Dučić, Плаве легенде/Legende albastre, проза
8. Благоје Чоботин, Очеве ципеле, песме
9. Mircea Meilă, Roata/Точак, есеј, превод
10. Иво Мунћан, У вртлогу времена, проза
11. Михаило Илић, Далека звезда, песме
12. Јоца Бугарски Школски музички приручник, антологија
(Repertoriul coral sârbesc pentru copii şi tineret)
13. С. Гвозденовић и сар., Чувари вертограда, песме, антологија
14. Љубинка Перинац Станков, У једном даху, песме,
15. Предраг Деспотовић, Двојезично опело, песме
16. Српско језичко наслеђе на мултикултуралном простору Баната, научна литература, антологија, приредио Михај Н. Радан.
17. Арад кроз време (13), научна литература
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ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ
ССР јесте издавач следећих гласила:
1. Недељник “Наша реч”, 32 стр., формат А4, излази петком,
тираж 1650, главни уредник Љубинка Перинац Станков.
2. Часопис “Књижевни живот”, 96 стр., формат Б5, два пута
годишње, тираж 400, главни уредник Славомир Гвозденовић.
3. Културно-просветна заједница општине Сечањ у сарадњи са
Савезом Срба у Румунији, Друштвом за румунски језик Војводине и
Темишварским удружењем Савеза писаца Румуније издаје двојезични
српско-румунско међународни часопис “Огледало - Oglinda”, 16 стр.,
формат А4, тромесечник, тираж 1.000 прим.
4. Календар-алманах „Банатски алманах“, 320 стр, формат Б5,
годишњак, тираж 700, приређују Љубомир Степанов и Славомир
Гвозденовић.
5. Часопис „Нови Темишварски весник“, формат А4, 32 стр,
тираж 500, главни уредник Рајко Корња, у електроском формату.
6. Радио „Банат линк“.
*

ДОБИТНИЦИ ВИДОВДАНСКЕ ПОВЕЉЕ ССР
1993. године
1. Миленко Лукин из Темишвара
2. Радислав Кланица из Улбеча
3. Бранислав Станковић из Темишвара
4. Тома Ђурић из Темишвара
5. Љубомир Степанов из Темишвара
1994. година
1. АКУД “Младост” и “Талија” из Темишвара
2. Српска читаоница из Чанада
3. Проф. Небојша Поповић из Темишвара
4. Ђурица Галетин из Темишвара
5. Проф. Павле Петровић из Свинице
6. Живко Исаков-Бата из Чанада
7. Вељко Унипан из Темишвара
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1995. година
1. Месна организација ДССКР у Араду
2. Српски мешовити хор из Решице
3. Породица Весић из Темишвара
4. Цветко Миленковић из Берзаске
5. КУД “Душан Васиљев” из Ченеја
1996. година
1. Гимназија “Доситеј Обрадовић” из Темишвара
2. Сима Жарков из Арада
3. Васа Лупуловић из Соколовца
1997. година
1. Божидар Панић из Арада
2. Сава Константиновић из Старе Молдаве
3. Месна организација у Великом Семиклушу
1998. година
1. Јован Јанкуловић из Свинице
2. Јоца Бугарски из Темишвара
3. Породица Мандран (ћерка, мати, отац) из Великог Семиклуша
1999. година
1. Емилија Никић из Фенлака
2. Љубица Рајкић из Решице
3. Божидар Чизмаш из Вења
4. Ђока Глишић из Букурешта
Специјалне повеље
1. Јон Кристоју, директор листа “Котидијанул”
2. Нарчиса Јорга, новинар, Антена 1
2000. године
1. Емилија Живанов из Темишвара
2. Мирослав Стојков из Темишвара
3. Божидар Херди из Љупкове
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2001. године
1. Породица др Душана Попова - Видовданска повеља
2. Посмртно проф. Борислав Ђ. Крстић - Видовданска повеља
3. Посмртно проф. Ђока Мирјанић - Видовданска повеља
4. Прогнани у Бараган- Видовданска захвалница
5. Генерални конзул СРЈ - Мирослав Мировић - Видовданска захвалница
6. Вицеконзул СРЈ Душан Ватовић - Видовданска захвал-ница
2002. година
1. Драгица Матеј из Чанада
2. Дивна Јовановић из Луговета
3. Проф. др Борислав Крстић Велимиров из Темишвара
4. Симион Жарко, Арад, Видовданска захвалница
2003. година
1. Илија Путић из Арада, посмртно
2. МО ССР Дињаш
3. Србобран Биба Милошевић из Белобрешке
4. Посебна В. захвалница - Покрајински секретаријат Вој-водина
5. Посебна В. захвалница -Савез рачуновођа Србије
6. Посебна В. захвалница - Департману за међуетничке односе
7. Захвалница - Антоније Јоргован - Букурешт
8. Захвалница - Ивана Николић - Народна библиотека Србије
2004. година
1. Милан Лукин Чанадац, Темишвар
2. Љубомир Мендебаба, Чанад
3. Стојан Петровић, Решица
4. Кристијан Жура, Букурешт, захвалница
5. Љубинко Јелић, Београд, захвалница
2005. година
1. Даринка Васиљевић - Немет
2. Душко Лазић - Дињаш
3. Корнел сечански - Арад
4. Видовданска захвалница – Министарство за дијаспору Р. Србије
5. Видовданска захвалница – Фондација „Хемофарм“ Вршац
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2006. година
1. Александар Никић
2. Пера Николић
3. Миливој Бурназ
4. Георге Секулић - Видовданска захвалница
5. министарство Културе Р. Србије - Видовданска захвалница
2007. година
1. Николаје Царану, Темишвар
2. Миодраг Милин, Темишвар
3. Александар Радован, Темишвар
4. Љубивоје Церовић - Видовданска захвалница
2008. година
1. Разван Борислав Макавеј - Фењ
2. МО ССР Велики Семпетар
3. Видовданска захвалница – Љубомир Остојин
4. Видовданска захвалница – Тудор Дјакону
2009. година
1.Чедомир Миленовић, Темишвар
2. Српски позоришни студио, Темишвар
3. КУД „Свети Ђорђе“, Станчево
4. Нова Батањац – Видовданска захвалница
5. АКУД „Младост“ – Видовданска захвалница
6. Матици исељеника Србије – Видовданска диплома
7. Осмогодишња школа Дињаш – Видовданска диплома
2010. године
1. Драгомир Раденковић, генерални конзул Републике Србије у Темишвару
2. Кошаркашки клуб ЕЛБА Темишвар, захвалница
3. Марија Елена Чернеску, директор Осмогодишње школе у Великом
Семпетру, захвалница
4. Миле Керпенишан, новинар, посмртно
5. Српски политички затвореници из Румуније
6. Српски позоришни студио „Талија“, Темишвар
7. Александар Шаца Недељковић, народни рапсод
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2011. године
1. Радмила Милентијевић, српски добротвор из САД и Србије
2. Миомир Алексић, власник радионице за израду народних ношње
„Кири“ из Београда
3. Мешовити хор Српске саборне цркве Темишвар Град
4. Теодор Бата Рајчић, Велики Семиклуш
2012. године
1. Мирчета Стојић, добротвор
2. Стева Лепојев, секретар МО Букурешт
3. Златомир Панић, захвалница
4. Властимир Тодоров, професор, захвалница
5. Спиридон Вељковић, јеромонах, захвалница
6. Марко Радовановић, искушеник, захвалница
2013. године
1. Друштво српско-румунског пријатељства „Ризница“ Лужнице,
Боривој Николић и Света Маџаревић
3. Стева Перинац, Темишвар, професор
4. Јован Долић, Стара Молдава, новинар
5. Привредна комора Војводина, захвалница
6. Протојереј Сава Поповић, Фенлак, постхумно
7. Михај Степанеску, Решица, градоначелник
2014
1. Миодраг Белодедић – видовданска повеља, спортиста и добротвор
2. Србољуб Мишковић – видовданска повеља, новинар
3. Милија Николић – видовданска повеља, добротвор
4. Дануц Гроза – видовданска захвалница, градоначелник Великог
Семиклуша
5. Радмила Кети Каталина – видовданска захвалница, добротвор
6. Звездана Поповић – видовданска захвалница, учитељица у мировини
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Сталне активности
 Српска читаоница у Темишвару – Трг Уједињења бр. 5, основана
1991. године
Има фонд књига од око 18.000 наслова
Библиотекар: Ђока Стојанов
- позајмљивање књига, часописа и новина
- књижевни сусрети
- приказивање књига
 Српски клуб – Ул. Мангалија бр 29, основан 2000. године
- културно-уметничке акције
- књижевни сусрети
- простор за пробе аматерских уметничких формација
- званични састанци
- акције за омладину

МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССР
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Место
Арад
Арад Гај
Базјаш
Белобрешка
Берзаска
Букурешт
Ванжу Маре
Варјаш
Велики Семиклуш
Велики Сенпетар
Дента
Дета
Дивић
Дињаш
Дробета Турн-Северин
Дубова

Председник
Миливој Силашки
Драган Воштинар
Драган Петровић
Мирче Милосављевић
Дана Емилија Шика
Борислав Велимировић
Силка Илић
Светозар Лукин
Славољуб Аднађ
Радован Јованов
Тихомир Греконић
Дијана Татарушану
Никица Стефановић
Жељко Тодоров
Нистор Филиповић
Алина Рачов

94

Љубомир СТЕПАНОВ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ђир
Ејбентал
Ешелница
Златица
Иванда
Иловица
Карашево
Кетфељ
Крајова
Краљевац
Лесковица
Луговет
Лугож
Љупкова
Мали Бечкерек
Мачевић
Наћфала
Немет
Оравица
Оршава
Петрово Село
Печка
Пожежена
Прњавор
Радимна
Решица
Рудна
Саравола
Свиница
Сока
Соколовац
Српски Семартон
Станчево
Стара Молдава
Стехаја

Борис Бабић
Милена Бибесковић
Адријан Мандаке
Златко Радивојевић
Јован Милованов
Верџил Грујић
Петар Франа
Јаворка Јоргован
Александру Генеа
Богољуб Беречић
Жива Живота Кокар
Сава Вуксановић
Златибор Анучин
Жива Удули
Марко Бранков
Жива Јаношевић
Зора Чекић
Оливера Арсин
Ђока Стојановић
Милорад Јовановић
Миодраг Илин
Миодраг Станојев
Маријус Станковић
Бранко Исак
Томислав Поповић
Ива Стоичевић
Александар Деђански
Ђура Аћимов
Никола Курић
Јоца Зомборац
Радован Стефановић
Веселин Лујанов
Илија Милин
Адријан Виктор Мојсеш
Божин Јеремић
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Темишвар
Улбеч
Фенлак
Фењ
Чаково
Чанад
Ченеј

Дејан Попов
Душко Павле Попов
Томислав Никић
Мила Лолић
Дара Ђотина
Димитрије Сивачки
Радослав Попов
Руководећи савет ССР

1. Славољуб Аднађ
2. Ђура Аћимов
3. Борислав Велимировић
4. Драган Воштинар
5. Радованка Вулетић
6. Славомир Гвозденовић
7. Часлав Гоанца
8. Александра Ђурђев
9. Кристина Ердељан
10. Лучијан Журка
11. Јоца Зомборац
12. Миодраг Илин
13. Милорад Илић
14. Никола Илић
15. Живица Јаношев
16. Бјанка Јоргован
17. Борко Јоргован
18. Давор Јоргован
19. Јаворка Јоргован
20. Јадран Кланица
21. Жива Живота Кокар
22. Вера Крстић
23. Огњан Крстић
24. Витомир Курић
25. Никола Курић
26. Миливој Лолић
27. Душан Марковић

Велики Семиклуш
Саравола
Букурешт
Арад-Гај
Темишвар
Темишвар
Мачевић
Темишвар
Темишвар
Темишвар
Сока
Петрово Село
Темишвар
Свиница
Дивић
Темишвар
Велики Сенпетар
Темишвар
Кетфељ
Темишвар
Лесковица
Стара Молдава
Темишвар
Свиница
Свиница
Фењ
Белобрешка

96

Љубомир СТЕПАНОВ

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Илија Милин
Кајица Миливојевић
Живица Милојков
Предраг Мирјанић
Адријан Мојсеш
Томислав Никић
Иванка Пантић
Дејан Попов
Душан Попов
Душко Павле Попов
Радослав Попов
Томислав Поповић
Михај Н. Радан
Марко Радосављевић
Александар Радован
Адријан Роман
Миливој Силашки
Димитрије Сивачки
Маријус Станковић
Весна Степанов
Радован Стефановић
Јадран Стојановић
Ива Стоичевић
Марко Табан
Дијана Татарушану
Жељко Тодоров
Нада Ћирић
Дејан Хаднађи
Жива Удули
Младен Урошевић

Станчево
Стара Молдава
Темишвар
Српски Семартон
Стара Молдава
Фенлак
Ченеј
Темишвар
Темишвар
Улбеч
Ченеј
Радимна
Темишвар
Темишвар
Темишвар
Стара Молдава
Арад
Чанад
Пожежена
Темишвар
Соколовац
Стара Молдава
Решица
Златица
Дета
Дињаш
Варјаш
Темишвар
Љупкова
Луговет

Извршни одбор Руководећег савета ССР
1.
2.
3.
4.

Огњан Крстић, председник
Славољуб Аднађ, потпредседник
Борислав Велимировић, потпредседник
Драган Воштинар, потпредседник
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5.
6.
7.
8.

Никола Курић, потпредседник
Живица Милојков, потпредседник
Адријан Мојсеш, потпредседник
Славомир Гвозденовић, посланик

1. Златиборка Марков, секретар
Председници Савеза
Миленко Лукин 19.02.1990 - 24.04. 1993.
Борислав Ђ. Крстић 24.04.1993 - 14.11.1996.
Драган Жупунски 14.11.1996 - 12.04.1997, в.д.
Светозар Живанов 12.04.1997 - 18.09.1998.
Драган Жупунски 18.09.1998 - 01.05.2001, в.д.
Душан Попов 01.05.2001 - 02.06.2001, в.д.
Огњан Крстић 02.06.2001 - 03.10.2003.
Славомир Гвозденовић 03.10.2003 - 08.05.2004, в.д.
08.05.2004 - 21.04.2012.
9. Огњан Крстић 21.04.2012 - и данас

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Секретари Савеза
Стеван Јефтић – 1989-1990.
Божидар Вујица - 1990-1991.
Љубомир Степанов - 1991 – 1996.
Светислав Роцков - 1996 – 2001.
Златиборка Марков - 2001 - и сада

Посланици у Парламенту Румуније
1. Миленко Лукин - 03.05.1990 - 27.09.1992.
2. Славомир Гвозденовић - 27.09.1992 – 30.11.2008,
10.10.2012 – и данас
3. Душан Попов - 01.12.2008 – 09.12.2012.
Почасни чланови
1. Десанка Максимовић
2. Др Милош Тодоров
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Запослени редакције “Наша реч”
Љубинка Перинац Станков, главни уредник “Наша реч”
Горан Мракић, уредник
Миодраг Тодоров, редактор
Горан Пантин, редактор
Живојин Горан Мишковић, коректор
Јадранка Николић, техноредактор
Адријан Николић,техноредактор
Светлана Банду, секретарица

Стални сарадници листа “Наша реч”
1. Србољуб Мишковић
2. Јадран Кланица
3. Бранислав Станковић
4. Иво Мунћан
5. Славомир Гвозденовић
6. Биљана Герман
7. Весна Степанов
8. Милана Петров
9. Радмила Јана Шакотић
10. Предраг Деспотовић
Запослени у Савезу Срба у Румунији
1. Огњан Крстић, извршни председник
2. Златиборка Марков, секретар ССР
3. Ђока Стојанов, библиотекар
4. Олгица Сердињанциу, секретарица
5. Силвана Патричија Карну, правни саветник
6. Душица Ћирић, благајник
7. Богдан Петров, возач микробуса
8. Мирољуб Панић, возач
9. Ђура Станков, администратор
10. Љубомир Степанов, дир. за издаваштво
11. Александар Стојковић, одг. за пројекте
12. Родика Мога, спремачица
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Са делимичним радним временом
1. Миливој Ројков, тон мајстор
2. Лилијана Кереџи, цензор
3. Тима Лацић, главни књиговођа
4. Далибор Милован, ТВ сниматељ
5. Биљана Герман, коректор
6. Сенадин Крстић, кореограф, АКУД „Младост“ Темишвар
7. Наталија Мандран, кореограф, „Св. Сава“ Велики Семиклуш
8. Душан Миладинов, кореограф, „Свети Ђорђе“, Станчево
9. Сава Константиновић кореограф, Стара Молдава
10. Славка Думитровић кореограф, Љупкова
11. Живица Балаћ, кореограф, Свиница
12. Жељко Тодоров, кореограф, „Св. Никола“ Дињаш
13. Драган Воштинар кореограф, „Коло“ Арад
14. Миодраг Илин, кореограф, „М. Андрејевић“ Петрово Село
15. Весна Струца Чолаковић, кореограф, „Круна“ Српски Семартон
16. Мара Горун, кореограф, „Соко“ Соколовац
17. Лучијан Журка, кореограф, „Плави делија“ Велики Сенпетар
18. Нада Ћирић, кореограф, „Сава Илић“ Варјаш
19. Томислав Поповић, кореограф, „Св. Никола“ Радимна
20. Дијана Татарушану, кореограф „Св. Никола“ Дета
21. Радован Стефановић, Базјаш
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Извештај о економско-финансијској активности
ССР у 2013. години
I. Приходи
Током 2013. године Савез је остварио укупно следеће приходе:
Од сопствених активности
159.122
4,17 %
Финансирање из државног буџета
3.240.300 84,99 %
преко Савета за националне мањине
Солдо из 2012.
412.598
10,82%
Камате
591
0,021%
свега
3.812.611
100%

I. Расходи
а) Из сопствених средстава
б) Из државних дотација
свега

226.678
3.415.379
3.642.057

Приходи из сопствених активности остварени су од:
а)
неекономских активности
чланарине и уписнине
донација
Културно-уметничких приредби
пројекти и програми
малих и великих огласа
камате
разлика у девизном курсу
донације за изборну кампању
спонзорства
други приход
Свега
б)

од економских активности
продаје "Наше речи"
продаја књига

Финансирање из државног буџета било је наменско
1.
за издавање новина и часописа
2.
организација - администрација
3.
акције и штампање књига
4.
за набавку фиксних фондова
свега

6,22%
93,78%
100%

50
7.284
7.233
70.921
9.819
155
6.989
0
21.000
1.986
125.437
32.452
1.233
33.685
106.362
2.508.265
695.946
104.806
3.415.379
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

У структури трошкови су били следећи:
за плате и друга лична примања са
одговарајућим додацима
за путовања
штампарске услуге за Н.Р. и Књ.Ж
штампарске услуге за књиге
за културно-уметничке и спортске акције
опремање седишта
административно-домаћински трошкови
набавка фиксних фондова
свега
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1.150.442
13.540
106.362
29.725
666.221
929.971
414.312
104.806
3.415.379

Фиксни фондови у вредности од 3.587.462 леја, су инвентарисани 31.12.2013. по местима где се налазе.
Ситни инвентар који је инвентарисан 31.12.2013. јесте у вредности од 1.110.602 леја.
Биланс за 2013. годину закључен је и предат Генералној дирекцији јавних финансија жупаније Тимиш.
У Темишвару, 25.03.2013.
ек.Тима Лацић

Десанка у Темишвару
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ВРЕМЕПЛОВ
Намера овог написа јесте да направимо једну синтезу најглавнијих активности које је предузео Савез Срба у Румунији током
своје две и по деценије активности.
Поменуте активности нису наведене строго хронолошки, али ни
тематски, већ у слободном избору.
- Након оснивачког скупа, изабрано Руководство је прво предузело потребне организационе мере око признавање статуса правног
лица у месном Суду.
- Уследило је обезбеђење седишта имајући у виду да је оснивачки скуп одржан у Клубу новинара. Први састанци су одржани у
просторијама редакције „Наша реч“. Градске власти су нам доделиле
за седиште просторије у згради бивше Жупанијске дирекције за статистику, ул. Виктор Бабеш бр. 14.
- Требало је набавити потребан инвентар и помагала за рад.
- Наметнула се и потреба да се пронађу адекватни кадрови који
би хонорарно или као запослени радили у централном седишту
(секретарица, књиговођа, возач и др).
- Паралелно са горњим активностима покренута је и широка
иницијатива око оснивања месних организација.
- Током 1990. године предузете су низ активности на успостављању сарадње са разним организацијама и установама са сличним
преокупацијама.
- Отпочеле су да се одвијају и прве културно-иметничке активности у организацији Савеза.
- Ревитализоване су неке културно-уметничке формације.
- Издвојена је Српска секција филолошко-историјске гимназије
и основана Теоретска гимназија „Доситеј Обрадовић“.
- Преузето је издавање штампе на српском језику: „Наша реч“ и
„Књижевни живот“.
- Основана је издавачка активност у оквиру Савеза за књиге и
публикације.
- Почело је одржавање Светосавске академије
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- Организован је први Маратон српске народне песме и игре.
- Преименована је наша организација у „Савез Срба у Румунији“ након издвајања Карашевака и оснивања „Заједништва Хрвата
у Румуњској“; У оквиру ССР остала је Месна организација Карашево
са члановима који су се изјаснили као Срби.
- Основано је мешовито предузеће INTERDESS (где је Савез био
један о оснивача) са намером да од стеченог профита буду финансиране одређене активности Савеза. На жалост, овај подухват није
успео да одговари првобитној намери, па је фирма ликвидирана.
- Обезбеђен је одређен број стипендија за ученике и студенте
који су желели да наставе школовање у матичној земљи.
- Савез је покренуо обухватну акцију под називом „Брат брату“
у знак солидарности са настрадалима у грађанском рату на тлу Југославије у последњој деценији прошлог века; Истичемо добротворне
концерте „Од срца срцу...“ и „Српска песма за српску сузу“.
- Пошто су у већини насеља где живи значајан број наших сународника основане месне организације Савеза, наметнула се потреба да им се обезбеде адекватна седишта и то је урађено у сарадњи
са црквеним општинама и политичким општинама.
- У домену високог школства: основана је група за српско-хрватски језик на Универзитету у Темишвару, сада Катедра за србистику и
кроатистику при Западном универзитету у Темишвару.
- Један од значајних подухвата био је и оснивање Српске читаонице у Темишвару у просторијама Црквене општине Темишвар-Град,
која сада има књижни фонд од преко 17.000 наслова.
- Оживљавање културно-уметничке активности имало је прве
конкретне резултате у виду фестивала фолклора „Маратон српске народне песме и игре“ који је постао традиционалан и стигао је до свог
21. издања.
- Посебна пажња поклоњења је и хорском певању, тако да се
годишње одржава и „Смотра хорова“ која је постала традиционална.
- Имајући у виду Устав Румуније стекла се могућност да националне мањине добију свог посланика у Парламенту Румуније тако да
са месецом септембром 1992. године Савез Срба у Румунији има
стално свог представника и активно се укључује у предизборне
кампање.
- Залагањем челника Савеза наша мањина је добила и два места
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саветника у префектурама (Тимишка и Караш-Северинска жупанија).
- Савез се заузео и за оживљавање спортске активности: турнир
„Наша реч“, турнир „Миодраг Белодедић“, такмичење у стоном
тенису (Варјаш), турнир у одбојци (Сока) и др.
- У односима са матичном земљом акценат је стављен на обезбеђење специфичних средстава за наше активности (ћирилична
књига, стипендије, школски уџбеници, штампа итд.).
- Потписан је такође Протокол о сарадњи са Темишватским
одбором Матице српске у домену научно-истраживачког рада на тему
„Историја Срба у Румунији“.
- На међунароидном плану Савез је установио сарадњу са
Српском светском заједницом кјоја нас је материјлно помогла и са
којом су потписане „Смернице за сарадњу“.
- Савез посредује у успостављању бројних веза између културноуметничких друштава, школа, универзитета, месних организација из
Румуније и матичне земље.
- Нарочита пажња поклања се младима оснивањем Српског
клуба за младеж у Фабрици, који је затим пресељен у Граду, на Тргу
Уједињења бр. 5.
- Основан је такође Омладински књижевни кружок „Димитрије
Тирол“ са седиштем у Закладном дому „Стеријанум“.
- Свечано је обележена у Араду 80. годишњица од почетка
Првог светског рата полагањем венаца на споменик српским мученицима страдалим у логору у Арадској тврђави 1914-1918. г. и изложбом „Српски заробљеници у Арадској тврђави 1914-1918.“ Сличан
подухват, али богатији у садржају предузет је и поводом обележавања
стогодишњице од почетка Светскога рата.
- Савез је установио „Видовданску повељу“ која се додељује
поводом Видовдана заслуженим члановима који су претходне године
имали изузетан допринос у активностима наше организације.
- Традиционална је постала и књижевно-културна манифестација која се организује о Преображењу у манастиру Базјаш и околним
местима којом приликом се уручује „Велика базјашка повеља“ једном
заслужном српском књижевнику.
- „Сусрети писаца на граница“ установљени су у сарадњи са
Општином Сечањ (Војводина). Културно-просветна заједница општине Сечањ у сарадњи са Савезом Срба у Румунији, Друштвом за
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румунски језик Војводине и Темишварском филијалом Савеза писаца
Румуније издаје лист за културу и књижевност „Огледало/Oglinda”.
- Савез је покровитељ и „Меморијала Влада Барзин“ који
организује годишње у Кетфељу састанке српских књижевних кружока
из Румуније.
- Челници Савеза заузели су се око покретања Српске емисије
на Румунској државној телевизији и приватног радија „Радио Банат
линк“ у Темишвару.
- Крајем 2000. године Савез Срба у Румунији прешао је у друго
седиште са већим радним простором у Закладни црквено-општински
стари дом на Тргу Уједињења бр. 5. У истој згради је била и Српска
читаоница, а уређен је и Омладински клуб. Ту су се налазиле и
редакције српских гласила.
- У настојању да се створе што бољи услови за рад и организовање активности наше омладине, ту је уређен и Омладински клуб.
- Савез је покренуо иницијативу да се пронађе једно адекватно
решење за одговатајуће седиште према савременим потребама и тако
је 2010. године купљена зграда у улици Мангалија бр. 29 која је адаптирана и опремљена и ту је премештено 2011. године Централно
седиште са свим српским установама. Ова зграда је попримала назив
„Српска кућа“.
- Имајући у виду да се активност разгранала, Руководство Савеза је одлучило да се сагради још једна зграда у дворишту постојеће
са свечаном двораном, простором за културно-уметничка друштва,
библиотеком-читаоницом, смештајним простором, салом за састанке
и другим просторијама. Ова инвестиција је у току изградње, а све
то у оквиру Српског културног центра.
- Аматерске уметничке формације које активишу под окриљем
Савеза редовно учествују на националним и међународним смотрама
где су постигле завидне успехе и бројне награде.
- Издавачка делатност око петнаестак наслова годишње присутна је сваке године на салонима и сајмовима књиге у земљи и
иностранству са запаженим резултатима.
- Једна од најкомплекснијих акција коју организују Савез већ
две деценије јесте „Дани српске култире“ како у Темишвару, а исто
тако и у главнијим насељима са српском заједницом (Арад, Букурешт,
Решица, Стара Молдава, Љупкова и др.).
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- Обележавање годишњица појединих личности са ових простора јесте редовна пракса у оквиру наших културно-уметничких и
научних активности (Сава Текелија, Доситеј Обрадовић, Еустахија
Арсић, Милош Црњански, Димитрије П. Тирол и др.).
- Савез Срба је поставио неколико спомен-плоча (Милану Николићу, Милошу Црњанском, грофу Ђорђу Бранковићу и др.) и подигао је три бисте (Милошу Црњанском, Саве Текелији и Доситеју
Обрадовићу) као знак признања за допринос дотичних личности за
опстанак српства на овим просторима.
- „Доситеју у част“ је акција коју Савез организује већ низ година у Темишвару и Српском Семартону.
- Светосавска академија и свечане приредбе одржавају се већ
две и по деценије у Темишвару, Араду, Великом Семиклушу, Решици,
Старој Молдави и у другим селима.
- У домену школства Савез Срба у Румунији се залагао код надлежних фактора да се задрже постојеће школе са српским наставним
језиком као и секције при румунским школама где се српски језик
изучава као наставни предмет. Нажалост број ових установа је, због
малог броја ученика, у сталном опадању.
- Савез је купио адекватну зграду у Базјашу и ту је уређен
Српски културни центар, „Св. Сава“ где се, између осталих, годишње
организују летњи кампови фолклора.
- Наши фолклорни амсамбли имају и секције за подмладак у
виду „Школица фолклора“.
- Савез Срба редовно помаже Гимназију „Доситеј Обрадовић“
тако што додељује стипендије ученицима који станују у интернату и
финансира традиционално саветовање српских наставника у Румунији.
- У оквиру Савеза покренуте су бројне иницијативе у вези са
бившим учесницима НОБ-а, депортованима у Бараган, особама које
су имале проблеме око враћања имовине, стицања двојног држављанства, личних докумената и др.
- Добра сарадња је успостављења и са Православном српском
епархијом у Темишвару са којом организујемо бројне заједничке
активности и узајамно се помажемо.
- Савез Срба у Румунији је члан Савета националних мањина
који јесте консултативни орган Владе Румуније; финансирање
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активности нашег Савеза (као и осталих 19 организација националних мањина) врши се преко Департмана за међуетничке односе
Владе Румуније. Финансијска подршка је наменска, додељује се
месечно и претпоставља обрачун.
- Представници Савеза учествују редовно на међународним
научним скуповима и симпозијумима (Друштвене науке код Срба у
Румунији, Конгрес словенских мањина, Језичка разноврсност –
културна позивница, Српске националне мањине у Европи и др.) а
такође и организује сличне акције (Арад кроз време, Еустахија Арсић
и Арађани, Црњански у Темишвару, Радичевићи у Темишвару и сл.).
- У намери да се створе адекватни услови за одвијање активности у месним организацијама, Руководство Савеза је одлучило да
оснује регионалне културне центре и за ту сврху купљење су две
зграде (у Великом Семиклушу и Старој Молдави) које ће се обновити
и опремити идуће године.
- Ради што боље комуникације основан је сајт Савеза где се постављају најновије информације, а такође Савез има више телефонских бројева и мејл адреса.
- Настављено је издавање двомесечног часописа „Нови темишварски весник“; до сада су објављена два штампана издања и пет у
електронском формату, а у наставку ће се објављивати само у електронском формату.
- Побољшао се дизајн „Наше речи“ и устаљила издавачка политика; повећао се и број претплатника којима се лист шаље поштом;
лист постоји и у електронском формату.
- Часопис „Књижевни живот“ сата излази два пута годишње у
формату књиге.
- Годишње издање „Арад кроз време“ и „Банатски алманах“ излазе редовно.
Напомињемо да финансирање активности нашег Савеза иде
преко Департмана за међуетничке односе Владе Румуније. Са овом
установом успостављена је добра сарадња.
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СРБИ У РУМУНИЈИ ПРЕМА
ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА И
СТАНОВА 2011. ГОДИНЕ
Најновији попис становништва у Румунији обављен је 20. октобра 2011. године. Недавно су објављени и званични подаци са резултатима пописа1.
Законску основу за попис чинили су: Хитна одлука Владе
Румуније број 36/2007, Закон број 5/2008, Одлука Владе Румуније број
1502/2009. као и Правилник Европског парламента и Савета Европе
бр. 763/2008.
Пописом је обухваћено само стабилно становништво.
Националност – етникум – дефинисана је као опција сваке особе да припада једној људској скупини са заједничким цивилизацијским и културним цртама са једном или више карактеристика које
се односе на језик, вероисповест, традиције и заједничке обичаје,
стил живота и друге специфичности. Уписивање националности
вршено је на основу слободне изјаве.
Попис је вршен у раздобљу 2031. октобар 2011. али се подаци
односе на моменат „0“ 20. октобра.
У овом прегледу систематизовали смо податке који се односе
на Србе. Таблицама и графиконима додали смо минимална објашњења.
Напомињемо да је попис становништва и станова урађен на
основу Одлука Владе Румуније бр. 680/2001. и бр. 504/2001, сходно
принципу слободног изјашњавања испитаних особа.
Приликом пописа регистровани су сви румунски грађани са
сталним местом боравка у земљи, независно да ли су били код куће
или привремено бораве у иностранству, као и особе са страним
држављанством или без држављанства које су имале привремено
место боравка у Румунији.
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Резултати пописа приказани су у територијалном профилу, по
срединама и жупанијама, саобразно административнотериторијалној
подели Румуније на дан пописа, такође и по развојним регијама. У
градску (урбану) средину укључено је 360 муниципија и градова, а у
сеоску (руралну) 2.861 општина.
Према укупном резултату пописа, Румунија је имала 20.121.641
становника (Таблица 1). Од тога Румуни су представљали 83,46 %,
а националне мањине 16,54 %.
Таблица 1
2
Укупни број становника
Показатељ
Свега становника
од тога: а) Румуни
б) Припадници
националних
мањина
в) Неизјашњени/
Нерасположиве
информације

2002.
Број
%
21.680.974 100,000000
19.399.597
89,477510
2.279.436
10,513530

1.941

0,008960

2011.
Број
%
20.121.641 100,000000
16.792.868 83,460000
2.096.783 10,420530

1.236.810

6,119470

У укупном броју становника Срба је било 18.076 душа, односно
0,008980%
Таблица 2
Резултати пописа становника по националностима
20. октобра 2011. Године 3
– стабилно становништво –

Редни
број
0
1
2
3
4
5
6
7

Националност
1
Румуни
Мађари
Роми
Украјинци
Немци
Турци
Руси-Липовени

Број
становника
2
16.792.868
1.227.623
621.573
50.920
36.042
27.698
23.487

%
3
83,46
6,10
3,09
0,25
0,18
0.14
0.12
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Татари
Срби и Хрвати
Словаци
Бугари
Грци
Јевреји
Чеси
Пољаци
Јевреји
Остале народности
Нерасположиве
информације
Укупно

20.282
23.484
13.654
7.336
3.668
3.271
2.477
2.543
1.361
26.544
1.236.810

0,10
0,12
0,07
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,13
6,13

20.121.641

100,00

Од националних мањина најбројнији су Мађари: они представљају 36,88 % свих мањина. Срби заузимају осмо место, односно
0,54% од свих 20 засебно регистрованих мањина (Таблица 3).
Таблица 3
Резултати пописа становника према етничким заједницама
20. октобра 2011. године 4

Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Етничка заједница
Мађари
Роми
Украјинци
Немци
Турци
Руси-Липовени
Татари
СРБИ
Словаци
Бугари
Хрвати
Грци
Италијани

Број
становника
1.227.623
621.573
50.920
36.042
27.698
23.487
20.282
18.076
13.654
7.336
5.408
3.668
3.203

%
36,88
18,67
1,53
1,08
0,83
0,71
0,61
0,54
0,41
0,22
0,16
0,11
0,09

111

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ - 25

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Јевреји
Чеси
Пољаци
Кинези
Јермени
Чанго
Македонци
Друге народности
Нерасположиве информације
Укупно

3.271
2.477
2.543
2.017
1.361
1.356
1.264
18.524
1.236.810
3.328.593

0,09
0,07
0,07
0,06
0,04
0,04
0,04
0,56
37,19
100,00

Као закључак, у поређењу са резултатима пописа од 18. марта
2002. године, констатује се смањење укупног броја становника, али
и још драстичније смањење броја припадника националних мањина.
Све до пописа становника 1992. године, већина Срба у Румунији живела је на селу (рурална средина). Према подацима пописа
из 2011. године (Таблица 4) сада већина Срба живи у урбаној средини (у градовима и муниципијима). То није због каквог значајнијег
померања становништва, него су у међувремену још нека насеља у
којима живе Срби проглашена за градове (Рекаш, Гатаја, Фаџет, Нова
Молдава, итд.).
Таблица 4
Распоред Срба према средини боравка 5

Средина
Урбана
Рурална
Укупно

Број Срба
9.073
9.003
18.076

%
50,19
49,81
100,00

При одређивању средине где Срби живе, имало се у виду стално место боравка убележено у личним документима (лична карта).
У наредној таблици (Таблица 5) приказано је синтезно стање
српске мањине у Румунији према резултатима званичних пописа становника за раздобље 19302011. године.
Напомињемо да је попис из 1930. године био први званични
попис становника по разграничењу након Светскога рата 19141918,
урађен према научним и међународним стандардима дотичнога
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времена, и његови се резултати узимају као основа за сва каснија
поређења.
При консултовању тих података треба имати у виду да у раздобљу 19301977. у обрасцима за попис није постојала засебна
рубрика за Србе, већ су у истој рубрици уписивани Срби, Хрвати и
Словенци (као конститутивни народи Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, потоње Југославије); зачудо, по неком аутоматизму то је
задржано дуго чак и после Другог светског рата.
Почев са пописом из 1992. године у упитницима за попис
Срби имају засебну рубрику, и то је задржано и при попису 2002. и
2011. године, тако да су од тада резултати релевантни, али се суочавамо са дисконтинуитетом упоређења. Упоређење је, ипак,
коликотолико могуће, јер су у дотичној пописној групи Срби увек
представљали око 85%.
Таблица 5
6
Срби, Хрвати и Словенци 1930 1977.

Година
пописа

Број
пописаних

Разлика према
1930.
Број

1930.
1956.
1966.
1977.
1992.
2002.
2011.

50.310
46.517
44.236
43.180
29.080
22.561
18.076

-3.793
-6.074
-7.130
-

%
100,00
92,46
87,93
85,82
-

Разлика према претходном
попису
Број
-3.793
-2.281
-1.056
-6.519
-4485

%
100,00
92,46
95,10
97,61
77,58
80,13

Опажа се нагли пад укупнога броја Срба, Хрвата и Словенаца
са просеком од око 1.500 особа на деценију (у раздобљу 19301977.
године укупни број спао је са 50.310 на 43.180 становника; опадање
од 7.130 значи око 15%). Највећи пад забележен је између 1930. и
1956. године, што свакако треба бар делимично приписати чињеници
да се у међувремену десио и Други светски рат, па се објективно
могло очекивати да се број становника умањи (то важи и за већинско, румунско становништво).
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Чињеница је да је 1992. године изјашњених Срба било 29.080,
да би их за деценију касније било само 22.561. То је највећи пад,
6.519 српских житеља мање, односно 22,47%. Мала је утеха што је и
укупни број становника Румуније за деценију 19922002. умањен за
1,1 милион, што је 4,83% односно за период 20022011. када је
умањен за 1,5 милиона, односно 7,2%.
Трагајући за узроцима опадања броја становника уопште,
идентификовали смо:
нагло опадање наталитета;
негативни салдо миграције (како легалне, тако и илегалне) у
иностранство;
асимилација (у случају националних мањина);
Ово демографско опадање довело је и до смањења броја
становника по квадратном километру.
Графички приказ еволуције броја Срба, Хрвата и Словенаца у
Румунији од 1930. до 1977, односно Срба од 1992. до данас (Графикон 1) предочава повећање стрмине пада са 1977. годином.
Графикон 1

Из синтезе резултата пописа становника 2011. године (Таблица
11) произилази да Срби живе широм целе Румуније. Тачније, има их
у већини жупанија. Највише их је у Тимишкој жупанији – 10.102 становника, а најмање у жупанији Ботошањ – свега један припадник
српске мањине.
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Таблица 6
Распоред Срба по жупанијама 2011. године7
Жупанија
Број Срба у
% од укупног
жупанији
броја Срба
Арад
849
4,69
Бихор
26
0,14
Дамбовица
466
2,58
Долж
99
0,55
Караш-Северин
5036
27,86
Клуж
25
0,14
Констанца
16
0,09
Мехединц
996
5,51
Муреш
10
0,01
Сату Маре
15
0,01
Сибиу
22
0,12
Тимиш
10.102
55,89
Хунедоара
33
0,18
Муниципиј Букурешт
215
1,19
Остале жупаније
166
1,04
Укупно
18.076
100,000
Дакле, на територији Румуније највише Срба (93,95% од укупног броја) живи у Банату, и то у четири жупаније: Тимиш (55,89 %
односно 10.102 Србина), Караш-Северин (27,86 %, односно 5.036
Срба), Арад (4,69 % односно 849 Срба) и Мехединц (5,51 %, односно
996 Срба). Значи, у жупанији Тимиш живи двоструко више Срба
него у жупанији КарашСеверин и више од половине укупнога броја
становника српске националности у читавој Румунији.
Ако за Србе у Банату историјски подаци указују на многовековно бивствовање, треба појаснити одакле Срба широм целе Румуније.
Истина је да је њихов број изван Баната сразмерно мали (6,05 %
односно 1.093 житеља), али их има, мада их 1930, осим у Букурешту,
није било.
Распршивање Срба по целој Румунији уследило је углавном
после Другога светског рата као последица “онемогућавања народних
непријатеља”, “правилног решавања националног питања”, “складног
развоја привреде на читавој државној територији” итд, а ту треба
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убројати: одређивање обавезног места боравка неким “незгодним”
Србима, насилна расељавања и депортовања (најмасовније је било
депортовање у Бараган 1951), обавезно распоређивање на радна
места широм државе након завршетка студија, зависно од потреба
националне привреде (ово је нарочито важило за особе са високим
образовањем и за висококвалификоване раднике), отварање градилишта и слично. Погодовала је и околност што је у одређеном
периоду (19501990) држава обезбеђивала боље животне и радне
услове (стан, већа плата и др.) у подручјима у развоју и изградњи,
тако да су понеки наши сународници и добровољно одлазили у та
подручја, тамо махом заснивали породице и остајали.
Посебан је случај са главним градом Букурештом. Ту сада живи
знатна српска заједница са 215 душe. И у међуратном периоду ту је,
уз староседеоце Србе, живела југословенска колонија. Број Срба у
Букурешту се увећао после Резолуције Информбироа о стању у Комунистичкој партији Југославије, када је дошао талас политичких емиграната из Југославије. Крајем двадесетог века, као последица грађанског рата на територији бивше Југославије, доселио се опет известан
број југословенских грађана: неки у Темишвар, неки и у Букурешт.
Ипак, средиште српскога становништва у Румунији остаје Банат,
где је присутан од давнине у 56 места. У поређењу са претходним
пописом, биланс је у 2011. години негативан за 51 од тих места.
Највеће опадање бележи се у Темишвару (преко 1.300 душа), што је
донекле очекивано, пошто у граду на Бегеју (највећем “српском селу”)
живи скоро трећина укупнога броја Срба у Румунији. Али нагли пад
се збио и у више наших познатијих места, као Варјаш, Велики Семиклуш, Велики Семпетар, Дета, Кетфељ, Мачевић, Наћвала, Немет,
Рудна, Саравола, Свиница, Сока, Српски Семартон, Стара Молдава,
Фенлак, Ченеј итд.
Пораст броја Срба забележен је само у четири места: Кеча,
Љупкова, Решица и Чанад он укупно износи 136 душа, махом наших
повратника из градова или досељеника са села. Само у четири
насеља Срби чине више од 80% од укупног броја становника: Белобрешка, Дивић, Краљевац и Радимна. У 37 насеља Срби чине мање
од 20% од укупног броја становника.
У 26 насеља Срби чине мање од 10% од укупног броја становника (Таблицa 7), што представља 50% од укупног броја насеља

Упоредни преглед Срба по местима Баната

8

Таблица 7
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Баната где живе и
Срби. Али бројна су
места где Срби чине
сада мање од 5%, а
то су: Арад и Арад
Гај, Велики Семиклуш, Кеча, Кнез,
Мали Бечкерек, Мали Гај, Моноштор,
Надлак, Овсеница,
Парац, Печка, Рекаш,
Решица, Темишвар,
Толвадија, Чаково,
Чанад.
Уосталом то се
очитује у Таблици 7.
Изложено опадање броја Срба у
Банату током 19922011. није условљено њиховим расељавањем широм Румуније, јер је и стање у
читавој
Румунији
сасвим слично:
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Таблица 8
Упоредни преглед Срба у Румунији

Година
пописа
Подручје
Банат
Остала места
Укупно

1992.
година
26.262
2818
29.080

2002.
година

Разлика
пописа

2011.
година

Разлика
пописа

–6.519
–653
–6.519

16.983
1.093
18.076

–3.413
–1.072
–4.485

20.396
2165
22.561

Нагло опадање српског становништва пропраћено је и демографским старењем, пошто је због умањеног наталитета (све мање је
деце до 14 година) порастао удео особа старијих од 60 година.
Посебни проблем искрсава у већим местима где је број Срба
мали, а то су градови или седишта општина. Ту су они удаљени
једни од других, теже комуницирају и зато је процес однарођавања
изразитији.
Сем насеља у којима је српски живаљ присутан из давнина у
Банату постоје и насеља где су Срби малобројни, углавном позније
насељени и немају своју организовану заједницу (Таблица 9):
Таблица 9
Насеља без традиционалне српске заједнице у којима сада
живи најмање 5 становника српске народности

Жупанија
Арад

Место
1. Секусић
2. Владимиреску
3. Остала места

Број
становника
10
7
38
55

Караш-Северин 1. Карансебеш
2. Анина
3. Бања Херкулес
4. Бокша
5. Оравица
6. Берзаска
7. Карашево

21
18
7
33
69
13
22
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7. Карашево
8. Лупак
9. Клокотић
10. Маурењ
11. Сушка
12. Ракашдија
13. Остала места
Мехединц

1. Дробета Турну-Сверин
2. Оршова
3. Остала места

Тимиш

1. Лугож
2. Бузјаш
3. Гатаја
4. Жомбољ
5. Рекаш
6. Базош
7. Извин
8. Бирда
9. Велики Комлош
10. Нова Бешенова
11. Стара Бешенова
12. Думбравица
13. Кручењ
14. Гилад
15. Гирода
16. Ђармата Ви
17. Ђирок
18. Кишода
19. Ђулвез
20. Жебељ
21. Ловрин
22. Моравица
23. Немачка Стамора
24. Нова Мошница
25. Перјамош

Љубомир СТЕПАНОВ

22
6
5
7
26
6
69
302
55
74
32
161
34
6
27
31
69
7
7
8
12
6
6
59
5
7
39
6
53
21
11
15
7
5
9
13
30

121

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ - 25

26. Песак
27. Велика Реметеа
28. Сакалаз
29. Велики Берексов
30. Шаг
31. Санандреј
32. Карањ
33. Румунски Семијај
34. Утвин
35. Бараћаз
36. Велика Теремија
37. Томнатик
38. Велики Тополовац
39. Остала места

6
7
12
7
30
5
6
12
5
5
7
9
33
127
764

Занимљива је, међутим, еволуција броја Срба у Темишвару
(Таблица 11). Када су били најмање бројни, имали су највећи
проценат у целокупном становништву града, а када су били
најбројнији, имали су један од најмањих процената у целокупном
становништву града, који је затим и даље опадао.
Таблица 10
9
Срби у Темишвару

Година

Број Срба

1854.
1880.
1910.
1930.
1940.
1956.
1977.
1992.
2002.
2011.

1.770
1.752
2.482
2.156
2.498
3.065
6.268
7.748
6.271
4.843

% од укупног броја
становника
8,6
5,2
4,7
2,4
2,3
2,2
2,2
2,3
2,0
1,6
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Вредност ове таблице је условна, јер се Темишвар као град
ширио и укључивао приградска насеља, па је тако малтене при
сваком попису имао друго подручје, те су као Темишварци пописивани и Срби који су на претходном попису припадали некој
засебној општини.
Неспорно је ипак да је до вртоглавог пораста броја Срба у граду
на Бегеју дошло као последица развоја индустрије, пропадања села
због колективизације и стимулативне урбанизације. Цели овај прилив догодио се, дакле, на штету наших села, а никако не природним
растом. У ствари, наглим преласком значајног дела српског живља из
села у градове, дошло је до разбијања наше традиционалне сеоске
заједнице. У новим срединама Срби нису успели да васпоставе
чврсту мањинску заједницу, и то су били почеци претапања у
већинско, румунско окружење.
У наше доба Срби су и у Темишвару у опадању, како у апсолутном броју, тако и релативно. За једну деценију, у размаку од
претпоследњега до последњега пописа њихов број је умањен за 1.428
особа.
Срби у Румунији су већином православци. У одговарајућој
таблици пописа (овде Таблица 11) јављају се за Србе рубрике
„Српска православна вероисповест“, „Православна вероисповест“ и
„Староверска вероисповест“. Посреди су, највероватније, баналне
грешке пописивача, који су побркали појмове. Зато би ову таблицу
требало разматрати као да је Срба православаца 17.191, односно
95,11 %. Као римокатолици изјасниле су се 219 особе; то би могли
бити Карашевци који су се определили као Срби. Благ пораст броја
региструју припадници неопротестантских верских заједница
(3,13%).
Таблица 11
Српско становништво према вероисповести 2011. године10

Редни
број
1
2
3
4

Вероисповест
Српска православна
Православна
Римокатоличка
Баптистичка

Број
верника
11.112
6.007
219
200

%
61,47
33,23
1,21
1,11
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Пентикостална
Хришћани по Јеванђељу
Староверска
Унијатска
Адвентистичка
Муслиманска
Јеховини сведоци
Евангелистичка аугустанска
Евангелистичка
Реформатска
Друга вероисповест
Без вере
Атеисти
Недоступни податци
Укупно

130
73
72
32
25
24
20
13
11
10
59
7
28
34
18.076

0,72
0,40
0,40
0,18
0,14
0,14
0,11
0,07
0,06
0,06
0,32
0,04
0,15
0,19
100,00

Већини Срба (92,97%) матерњи језик је српски. Ипак, 7,03 %
Срба има као матерњи језик румунски (Таблица 12). Само око 1%
Срба има као матерњи неки други језик, сем српског и румунског.
Сама чињеница да 7,03 % Срба има други матерњи језик, не више
српски, прави је доказ да се ми полако утапамо у околну средину,
односно да је то производ асимилације.
Таблица 12
Српско становништво према матерњем језику 2002. године 11

Редни
број
1
2
3
4
5
6
7

Матерњи језик
Српски
Румунски
Мађарски
Немачки
Хрватски
Остали
Нерасположив податак
Укупно

Број
становника
16.329
1.666
46
16
3
12
4
18.076

%
90,34
9,23
0,25
0,08
0,02
0,06
0,02
100,00
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Али, с друге стране, такође према попису, српски језик није
матерњи само Србима. Године 2011. свега 476 становника Румуније
који нису Срби изјавило је да им је матерњи језик српски (Таблица
13). Међу њима најбројнији су Румуни, а то само потврђује закључак
о природној асимилацији.
Таблица 13
Становници Румуније са српским матерњим језиком 12
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Народност
Румуни
Роми
Немци
Мађари
Хрвати
Украјинци
Чанго
Остали
Недоступни подаци
Укупно

Број
становника
343
59
17
15
7
4
3
22
6
476

%
72,06
12,39
3,57
3,15
1,47
0,84
0,63
4,63
1,26
100,00

Преглед према узрасту и полу (Таблица 14) састављен је расподелом пописаних Срба у 16 старосних група, са петогодишњим
распоном. Прва група обухвата децу од 04 године, а последња особе
старије од 74 године.
Таблица 14
Српско становништво према узрасту и полу 2011. године13
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Узраст
0-4 год.
5-9 год.
10-14 год.
15-19 год.
20-24 год.
25-29 год.
30-34 год.
35-39 год.

свега
395
500
625
750
1.033
851
954
1.176

%
2,18
2,77
3,46
4,15
5,71
4,71
5,28
6,51

Мушки
182
280
327
397
563
474
520
686

%
2,05
3,15
3,68
4,47
6,34
5,34
5,86
7,73

Женски
213
220
299
353
470
377
454
490

%
2,31
2,39
3,25
3,84
5,11
4,10
4,72
5,32
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

40-44 год.
45-49 год.
50-54 год.
55-59 год.
60-64 год.
65-69 год.
70-74 год.
75-79 год.
80-84 год
85 и преко
Укупно

1.473
1.008
1.360
1.603
1.783
1.139
1.205
1.67
736
417
18.076

8,15
5,57
7,52
8,87
9,86
6.30
6,67
5,90
4,07
2,32
100,00

816
575
712
779
839
515
469
374
253
118
8.879

9,19
6,47
8,02
8,77
9,45
5,80
5,28
4,21
2,85
1,31
100,

657
433
648
824
944
624
736
693
483
299
9.197

7,14
4,71
7,05
8,96
10,26
6.78
8,00
7,54
5,25
3,28
100,0

Таблица 15
Срби према узрасту, полу и свакодневној активности 14
Редни
број
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Узраст године
1
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 и више
Укупно

Бројукупно
2
395
500
626
750
1.033
851
954
1.176
1.473
1.008
1.360
1.603
1.783
1.139
1.205
1.067
736
417
18.076

Активни

%

3

4

57
404
616
752
924
1.182
765
925
747
486
238
206
180
117
28
7.627

0,75
5,30
8,07
9,86
12,11
15,50
10.03
12,13
9,79
6,37
3,12
2,70
2.36
1,53
0,38
100,00

Неактивни
5
395
500
626
693
629
235
202
252
291
243
455
856
1297
901
999
887
619
389
10.449

%
6
3,78
4,79
5,99
6,63
6,02
2,25
1,93
2,41
2,78
2,32
4,16
8,19
12,41
8,62
9,56
8,49
5,92
3,75
100,00
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Таблица 16
Срби према животној доби и активности 2011. године 15

Старосна доб

Деца (0 - 14 год.)
Одрасли (15-59
год.)
Треће доба (од
60 и више)
Укупно

Свега особа
%
Број
1.521
10.208

8,41
56,47

Мушки
789
5.572

6.347

34,62

2.568

18.076 100,00

8.879

Од тога
%
Женски
8,88
732
62,76 4.686

7,96
50,95

28,36 3.779

41,09

100,00

%

9197 100,00

Најбројнија група је од 60 до 64 година, а најмалобројнија од 0
до 4 године.
Што се пак односа полова тиче, жене су у малој предности и
има их 318 више од мушкараца.
Опажа се да су мушкарци бројнији у млађем узрасту, док су
жене бројније у старијим годинама.
Нагли пад наталитета уследио је после 1993. године, и тај
тренд није прекинут до данашњих дана. То може да буде и последица либерализације планирања породице (легализација прекида
трудноће на захтев) после 1989. године, али је и последица физичког
смањења броја припадника наше народности, такође и њиховога
старења (преко 61% Срба старије је од 40 година).
Ако групишемо наше сународнике према животној доби,
констатујемо да их је највише у групи одраслих (56,97 %) а најмање
је деце од 014 године (8,41 %). Треће доба (преко 60 година) заузима
више од трећине (34,62 %).
Ако представимо визуелно податке из Таблице 14 долазимо до
стабла живота за Србе у Румунији 2011. године (Графикон 2). Облик
пирамиде указује на чињеницу да је српска мањина у наглом и
систематском процесу старења. Постоји одређено уравнотежење међу
половима, с тим што су жене бројно превагнуле у старијим годинама.
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Графикон 2
Срби у Румунији по старосним групама и половима

Таблица 16
Српско становништво 2011. године способно дa рађа децу16
Узраст

Деца и омладина
(од 0 до 19 год.)
Способни да
рађају (20- 44
год.) (фертилни
период)
Особе које
биолошки нису
способне за
рађање
(од 45 год. и
преко)
Укупно

Свега особа
%
Број

Од тога
%
Женски
15,94 1.085

11,80

2.271

12,56

Мушки
1.335

%

5.487

30,35

3.059

34,45

2.428

26,40

10,318

57,09

4.485

50,51

5,684

61,80

18.076

100,00

8.879

100,00

9.197

100,00
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Дакле, по способности за рађање деце, према међународним
стандардима класификације, произилази да је тек око 30% припадника српске националне мањине (Таблица 16) теоретски било способно да рађа 2011. године. Код женског пола овај је проценат још
мањи: 26,40 %, а то суштински утиче на наш наталитет.
Из летимичног прегледа школске спреме (Таблица 17) произилази да је велика већина Срба (99,19%) писмена. Са завршеном
школом разних ступњева има их чак 98,38 %. Најмање 10 разреда има
55,27% наших сународника. Године 2011. високу наставу, од пописаних Срба, завршило је 2.716 особа (15,81%). У поређењу са осталим грађанима Румуније, Срби у том погледу заузимају треће место
(после Јевреја и Мађара).
Таблица 17
Срби старији од 10 година према шкоској спреми 17

Показатељ
Укупно, од тога:
Висока настава
Постгимназијска
Виша гимназија
Професионална школа
Нижа гимназија
Основна школа (I-IV разред)
Без завршене школе
Аналфабета

Број
17.181
2.716
445
4.329
2.005
5.198
2.194
154
140

%
100,00
15,81
2,59
25,20
11,67
30,25
12,77
0,90
0,81
Таблица 18

Срби старији од 6 година који се школују

Ниво школске установе
Срби који похађају неку школску установу
Високошколска установа
Постгимназијска
Виша гимназија (IX-XII раз)
Професионална школа
Нижа гимназија (V-VIII раз)
Основна школа (I-IV раз)

18

Број
2.273
701
34
612
10
504
412

%
100,00
30,84
1,50
26,92
0,44
22,17
18,13
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Ово је поприличан број, међутим не похађају сва деца српске
школе.
По половима, мушкарци су бројнији у категорији од професионалне школе навише, а жене од ниже гимназије наниже.
Од укупнога броја Срба у Румунији 2011. године само је половина (49,74%) у брачном односу. (Таблица 19).
Таблица 19
19
Срби према грађанском стању

Редни
Грађанско стање
број
А. Легално брачно стање
1.
2.

Број

%

Неожењени/ Неудате
Ожењени/удате

5426
8.981

30,02
49,68

3.
Удовци/удовице
4.
Разведени/Разведене
Укупно
Б. Реално брачно стање

2.787
872
18.076

15,47
4,83
100,00

629

3,50

5.

Договорна заједница

Из приложене синтезе (Таблица 20) произилази да су неожењени/неудате најбројнији у доба од 20 до 29 година, а ожењени/
удате од 30 до 64 година. На најновијем попису појавила се нова
категорија: особе у договорној заједници (некада се то називало “дивљим браком”). У тој категорији Срба има 4,33%, што је релативно
мало и апсолутно добро, јер наши сматрају брак језгром друштва.
Приликом пописа становника 2011. године посебно су
убележене све Српкиње старије од 15 година. Оне су разврстане у
две групе: које су родиле живу децу и које нису родиле живу децу
(Таблица 21). Свега је 5.969 Српкиња родило живу децу, а то је
70,51% од укупнога броја. Ове су жене родиле свега 10,455 живе
деце, што би значило просек од 1.752 деце на 1.000 породица.
Напомињемо да у категорији жена које нису рађале живу децу спадају
све особе женског пола старије од 15 година, па и неудате.

Срби према узрасту и брачном стању

20

Таблица 20
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Таблица 21
Српкиње старије од 15 година које су родиле живу децу 21

Редни
Показатељ
број
1.
Жене старије од 15 године
2.
Жене које нису родиле живу децу
3.
Жене које су родиле живу децу,
од тога:
- једно дете
- два детета
- три детета
- четири детета
- пет детета
- шест детета
- седам детета
- осам детета
- девет детета
- десет и више детета
Свега деце

Број

%

8.465
2.496
5.969

100.00
29,49
70,51

2.657
2.566
505
152
52
22
7
3
2
3
10.455

44,51
42,99
8,46
2,55
0,87
0,37
0,12
0,05
0,03
0,05
100.00

Ако пратимо број деце којe су Српкиње родиле појединачно,
велика већина (87,50%) има 1 или 2 детета; само 8,46% Српкиња
родило је 3 или више детета; десеторо и више деце родиле су свега
3 Српкиње.
Једна породиља родила је у просеку 1,7 дете, што је недовољно
и за просту обнову, а камоли за проширену. Јасно је да је слаб
наталитет један од основних фактора који угрожава биолошки и
физички опстанак Срба на овим просторима.
Приликом пописа становника 2011. године становништво
Румуније разврстано је и у зависности од економске ситуације
(Таблица 22), и то у две велике групе: активно становништво (свега)
и пасивно становништво. Срба у активном положају има 42,12%, а
у пасивном чак 57,88%.
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Таблица 22
Српско становништво према економској ситуацији 22

Редби
Показатељ
број
1.
Активно становништво, од тога:
- запослени
- незапослени
- траже ново радно место
- траже прво радно место
2.
Неактивно становништво
3.
Укупно

Број

%

7.627
7.168
459
324
135
10.449
18.076

42,12
93,98
6,02
70,59
29,41
57,88
100,00

Од активних становника Срба (узраст способан за привређивање) велика већина је упослена (93,98%), док је број незапослених
(званично) био свега 459 особа, много испод државног просека.
Пасивно становништво је пропорционално бројно, и у оквиру ове
категорије најбројнији су пензионери (56,43%), а затим следе ученици и студенти. (Таблица 23)
Таблица 23
23
Неактивно српско становништво

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатељ
Укупно
Ученици и студенти
Пензионери
Домаћице
Особе које су издржаване од других особа
Особе које издржава држава или приватне
организације
Особе које се издржавају из других извора
Друге ситуације

Број

%

10.449 100,00
2.065 19,76
5.896 56,43
974
9,32
739
7,07
172
1,65
125
478

1,20
4,57

Од Срба који привређују, 68,93% је запослено док су 797 породични радници у сопственом домаћинству; приватних предузетника
има 1.365. (Таблица 24).
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Таблица 24
Српско становништво према професионалном статусу 24

Редни
број
1.

Професионални статус
Укупно, од тога
- запослени
- власници
- посленици на „лични рачун“
- чланови кооперативе
- чланови породичних задруга

Број
особа
7.168
4.941
62
1.365
3
797

%
100,00
68,93
0,86
19,05
0,04
11.12

Српско становништво које привређује, према занимањина
(Таблица 25) подељено је у више група: најбројнији су земљорадници
(28,08%) следе занатлије и квалификовани радници, техничари и мајстори, док стручњаци са интелектуалним и уметничким занимањима
заузимају 17,95%.
Таблица 25
Српско становништво које привређује, према занимањима 25

Редни
Показатељ
број
1.
Укупно упослених, од тога:
- у законодавним и извршним органима,
руководиоца и виши чиновници
- стручњаци у разним доменима
- техничари и остали стручњаци у
техничком домену
- административни чиновници
- намештеници у домену услуга
- квалификовани радници у домену
пољопривреде, шумарства и риболова
- квалификовани радници
- оператери на машинама и инсталацијама
- неквалификовани радници

Број

%

7.168 100,00
196
2,73
1.287
591

17,95
8,24

341
858
2.13

4,76
11,97
28,08

938
528
416

13,08
7,37
5,81
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Упоређујући ове податке са просеком за целу Румунију
произилази да су Срби у знатније бољем положају.
Године 2011. активно српско становништво је разврстано и
према привредним гранама где је запослено (Таблица 26). Најбројнији раде у пољопривреди (31,53% односно 2.260 особе). Следи
затим прерађивачка индустрија где је запослено 16,71% од активних
Срба и Српкиња. Трговина и услуге упослиле су 10,07% наших
активних сународника. У настави раде само 442 особе.
Таблица 26
Запослени Срби према активностима националне привреде 26

Редни
број

Економски домени

1.

Пољопривреда, шумарство и риболов

2.

Број
посленика

%

2.260

31,53

Екстрактивна индустрија

25

0,35

3.

Прерађивачка индустрија

1.198

16,71

4.

Производња електричне и термичка
енергија, плина, топле воде и
климатизација

82

1,14

5.

Дистрибуција воде, градска чистоћа,
деконтаминација

48

0,67

6.

Грађевинарство

361

5,04

7.

Трговина на велико и мало, оправка
возила и мотоцикала

722

10,07

8.

Транспорт и складиштење

290

4,04

9.

Хотели и ресторани

116

1,62

10.

Информације и комуникације

130

1,81

11.

Финансијско посредовање и осигурање

84

1,17

12.

Трансакција некретнина

12

0,17

13.

Професионалне, научне и техничке
активности

133

1,85
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14.

Активности административних услуга

171

2,39

15.

Јавна администрација и одбрана;
социјална осигурања у јавном сектору

380

5,30

16.

Настава

442

6,17

17.

Здравство и друштвена заштита

349

4,84

18.

Активност у домену културноразонодних приредби

74

1,03

19.

Остале активности у домену услуга

241

3,36

20.

Активност приватних домаћинстава

42

21.

Активности екстратериторијалних
организација и организама
Укупно

8

0,71

7168

100,00

Резултати пописа показују и удаљеност радних места од места
становања. Већина Срба, 83,41%, има радно мести у месту боравка,
док само 1,90% путује у другу жупанију. По први пут појављује се
податак да 1,56% Срба има радно место у другој држави. (Таблица
27).
Таблица 27
27
Географска локализација радног места

Радни
број
1.

Показатељ
Укупно
а) у месту боравка
б) друго место у жупанији
в) у другој жупанији
г) у другој држави

Број
7.168
5.979
941
136
112

%
100,00
83,41
13,13
1,90
1,56

Има релативно мали број незапослених Срба (види Таблицу 28)
и већина њих чека посао релативно кратко време, до 6 месеци
(38,13%).
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Таблица 28
Незапослени Срби 28

Редни
Показатељ Трајање у
број
овом статусу
1.
Укупно од тога:
- до 6 месеци
- од 6 до 9 месеца
- од 9 до 27 месеца
- више од 27 месеца

Број

%

459
175
48
158
78

100,00
38,13
10,46
34,42
16,99

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На претходним страницама покушали смо да систематски
прикажемо најважније статистичке показатеље који се односе на
српску мањину у Румунији према резултатима пописа становника од
20. октобра 2011. године. Још једна таблица биће од користи за
синтезни закључак.
Таблица 29
Српско становништво према узрасту и полу 29

Узраст

Деца (0-14)
Омладина
(15-19)
Свега (0-19)
Потенцијално
активни
(20-59)
Стари (60 и
више година)
Укупно

Свега
особа
Број
1.521
750

Мушки
од
тога
%
8,41
789
4,15
397

%

Женски

%

8,87
4,47

732
353

7,96
3,84

2.271
9.458

12,56
52,32

1.186
5.125

13,34
57,72

1.085
4.333

11,80
47,10

6.347

35,12

2.568

28,92

3.779

41,10

18.076 100,00

8.879 100.00

9.197 100,00

Већина показатеља уклапа се у општи тренд карактеристичан за
целу Румунију. Највише су забрињавајући показатељи који се односе
на старосну структуру и наталитет.
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Израчунаћемо у наставку и неколико синтезних показатеља.
1. Индекс старења, као однос становништва преко 60 година и
становништва до 19 година:
а) За укупни број становника: 6.347 : 2271 =279,48%
б) За мушке: 2.568 : 1186 = 216,53%
в) За женске: 3.779 : 1085 = 348,29%
Показатељ је неповољан у сва три случаја: у просеку има скоро
трипут више стараца од омладине (279,48%); још неповољнији је
однос код жена, где на сваку девојчицу и омладинку долазе три и по
старице (348,29 %). Закључак је исти: све мање младости међу
Србима у Румунији.
2. Степен зависности, као збир деце и старих у односу на
потенцијално активно становништво износи:
(6.347 + 1.521) : 9.458 х 100 = 83,19%
Овај показатељ и није сасвим лош, јер је још увек мањи од
100%. Он указује на чињеницу да сваки потенцијално активни
Србин треба да обезбеди у просеку опстанак за 0,8 неактивних.
Опште је прихваћено да је средина која има више од 10%
чланова старијих од 60 година, остарела средина. Ми имамо 35,12%
сународника старијих од 60 година.
Критични тренутак за будућност нације настаје када број становника испод 19 година буде мањи од 20%. Српско становништво
у Румунији млађе од 19 година представља само 12,56%.
Који су изгледи за обнову становништва просудићемо по броју
деце.
Таблица 30
Српске породице према броју деце 30

Година

Без
деце

1940.
2002.
2011.

1-2
детета

3-4
детета

5-6
деце

Више
од 6
деце

Свега
породица

2.086

5.667

1.836

401

51

10.040

2.728
2.496

6.690
5.223

861
657

103
74

35
15

10.417
8.465

Ово поређење опет није строго прецизно, јер подаци за 1940.
годину обухватају само подручје Православне српске епархије темиш-
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варске, дакле Банат, док подаци за 2002. годину обухватају све Србе
у Румуније. Ипак, пошто и сада ван подручја Епархије темишварске
живи свега 3,59% Срба, може се (уз малу вероватноћу да се погреши
за 1 или 2%) језиком бројки устврдити:
смањио се број породица са више деце: за 53,10% са 34 детета,
за 74,31% са 56 деце, за 31,33/ са више од 6 деце.
Пошто не располажемо потпуним подацима о броју рођених и
умрлих за 2011. годину, за даља израчунавања користићемо и метод
процене, односно уопштавања.
Као што је већ речено, Срби у Румунији у великој већини су
православци. Према парохијским извештајима Православне српске
епархије темишварске за 2011. и 2012. годину (Таблица 31), стање
је следеће:
Таблица 31
Статистички преглед Епархије темишварске 31

Показатељ
Број верника
Број крштених
Број венчаних
Број умрлих

2011.
16.308
126
65
409

2012.
16.541
127
65
378

Као прво, произилази да је број верника у опадању, али не
забрињавајуће, с обзиром на општи тренд опадања броја Срба у
Румунији. Опада, такође, број крштених и венчаних, а расте број
умрлих.
Ако узмемо у обзир вредности из ове таблице (и поједноставимо их у смислу да број крштених сматрамо једнак броју
рођених, а да је стање важеће за све Србе у Румунији), можемо
израчунати још неколико синтезних показатеља за годину 201132:
1. Општа стопа смртности, као однос броја смртних 1 размак
случајева и броја становника била је:
409 : 16.308 х 1.000 = 25,08 ‰
односно, на сваких 1.000 наших сународника умрло је 25.
2. Општа стопа наталитета, као однос броја рођења и броја
становника била је:
126 : 16.308 х 1.000 = 7,73‰
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односно, рођено је скоро 8 деце на 1.000 становника.
3. Природни прираштај, као алгебарски збир броја рођених и
броја умрлих:
126 409 = –283
негативан је, односно број умрлих знатно је изнад броја рођених (на
три умрла, један рођен).
4. Стопа природног прираштаја:
(126–409) : 16.308 х 1.000 = –17,35‰
изражено је неповољна, што би теоретски значило да нас за око 70
година више неће бити на овим просторима са одредницом: Срби.
Међутим, има ту и доста теоретских претпоставки, те се понадајмо да их живот неће све проверити, односно да ће наше живљење
кренути и неким другим токовима.
Напомене:
1

România, INS Recensământul populaţiei şi al locuinţelor – 20 octombrie 2011, vol.
I-III, Bucureşti, 2013.
2
România. INS, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor – 20 октобар 2011,
Том I, стр. 680-681.
3
Исто, Том II, стр. 3.
4
Исто, стр. 42-43.
5
Исто, стр. 24-25.
6
Исто, стр. 3.
7
Исто, стр. 49-126.
8
Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 1997. За 2002. и 2011.
годину, пошто подаци нису објављени по местима, овде су системизовани
према информацијама које смо добили у жупанијским дирекцијама за
статистику или посредством општина.
9
Temeschburg - Temesvar - Timişoara, Karlsruhe, 1994.
10
România, INS, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor –20 octombrie, 2011,
том II, стр. 308-309.
11
Исто, стр. 234-235.
12
Исто, стр. 234.
13
Исто, стр. 42.
14
Исто, стр. 384, 386, 388.
15
Исто.
16
Исто,.
17
Исто, стр. 504.
18
Исто, стр. 590.
19
Исто, стр. 344.
20
Исто, стр. 352-353.
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31
32
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Исто, стр. 406-407.
Исто, стр. 612.
Исто, стр. 613.
Исто, стр. 642.
Исто, стр. 620-621..
Исто, стр. 628.
Исто, стр.646.
Исто, стр. 648.
Исто, стр. 42.
За годину 1940. подаци према: Слободан Костић, Срби у румунском Банату.
Историјски, бројни економско-привредни преглед 1940. Године, Темишвар,
1941, стр. 104.
Према извештају из Канцеларије Епархије темишварске
Методологија прилагођена према: Стеван Бугарски, Семартонски летописи,
Књига друга, Темишвар, 2004, стр. 365-367.

САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ - 25

141

ПРИЛОЗИ
Устав Румуније
(одобрен националним референдумом 19. октобра 2003.)
- изводи у преводу Чл.1 (1) Румунија јесте национална, суверена и независна,
јединствена и недељива држава.
Чл.4 (2) Румунија јесте заједничка и недељива отаџбина свих
својих грађана, без разлике на расу, националност, етничко порекло,
језик, вероисповест, пол, мишљење, политичку припадност, имовно
стање или друштвено порекло.
Чл.6 (2) Заштитне мере које предузима држава за очување, развијање и испољавање идентитета особа које припадају националним
мањинама морају бити сходна принципима једна-кости и недискриминације у односу на остале румунске грађане.
Чл.7. Држава подржава учвршћивање односа са Румунима изван
државних граница и делује у циљу очувања, развијања и изражавања
њиховог етничког, културног, лингвистичког и верског идентитета, уз
поштовање законодавства државе чији су грађани.
Чл. 13. У Румунији, званичан језик јесте румунски.
Чл.25 (2) Сваком грађанину обезбеђено је право да сам одреди
место становања или боравка у било ком месту државе, да емигрира
или пак да се врати.
Чл.29 (1) Слобода мишљења и гледишта као и слобода верских
убеђења не могу се оградити на никакав начин. Нико не мопже да
буде принуђен да прихвати одређено мишљење или да приступи
некој верској идеологији противно својим убеђењима.
Чл.29 (2) Слобода свести је загарантована; она треба да се
манифестује у духу толеранције и реципрочног поштовања.
Чл.29 (3) Верске заједнице су слободне и организују се сходно
са властитим правилима (статутима), у законским условима.
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Чл. 29 (6) родитељи или тутори имају право да обезбеде према
сопственим убеђењима васпитавање малолетне деце за коју сносе
одговорност.
Чл. 30 (7) Законом је забрањено клеветање државе и нације,
подстрекивање на агресивни рат, на националну, расну, класну и
верску мржњу, подстицање на дискриминацију, територијални
сепаратизам или јавно насиље као и непристојна испољавања која
су у супротности са добрим моралом.
Чл. 40 (1) Грађани се могу удружити слободно у политичке
партије, у синдикате, у патронате и у друге облике удруживања.
Чл. 40 (2) Партије или организације које својим циљевима или
делатностима запажу против политичког плурализма, принципа
правне државе, суверенитета, интегритета или независности Румуније, неуставне су.
Чл. 54 (1) Приврженост отаџбини је светиња.
Чл. 57 Румунски грађани, страни држављани и апатриди требају да добронамерно користе уставна права и слободе, без да угрозе
права и слободе осталих.
Чл. 62 (2) Организације грађана који припадају националним
мањинама, које на изборима не добију поптребан број гласова да
буду заступљене у Парламенту, имају право на једно посланичко, у
условима изборног закона. Грађани једне националне мањине могу
бити представљени само једном организацијом.
Чл. 128 (2). Румунски држављани који припадају националним
мањинама имају право да се изражавају на матерњем језику пред
судским инстанцама, у условима органских закона.

Одлука Владе бр. 749/03.07.2003.
о организовању и функционисању Департмана
за међуетничке односе
(изводи у преводу)
Члан 1. Департман за међуетничке односе организује се и
функционише као структура која нема статус правног лица, подређена
премијеру и под координациојом министра задуженог за Генерални
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секретаријат Владе, и која је преузела ак-тивности у вези са националним мањинама од бившег Министарства за јавне информације.
Члан 2. У остваривању своје сврхе, Департман за међуетничке
односе извршава следећа задужења:
а) Израђује и предлаже Влади ради одобрења стратегије за
чување, развој и изражавање идентитета особа које припадају
националним мањинама;
б) Израђује пројекте закона и осталих нармативних аката из
свог делокруга активности;
в) Даје своје мишљење на пројекте закона и других нормативних докумената који се односе на права и обавезе особа које
припадају националним мањинама,
г) Мониторизује спровођење унутрашњих и међународних
нормативних аката који се односе на заштиту националних мањина;
д) Предлаже Влади ради усвајања, на образложен предлог Савета националних мањина, на основу Закона бр. 500/2002 о јавним
финансијама и осталих годишњих закона о буџету, нацрте одлука за
додељивање финансијске подршке организацијама особа које припадају националним мањинама које су чланице Савета националних
мањина и одобрава расподеле свота, одређених у државном буџету
за ове организације;
ђ) Води конкурсе за пројекте организација, удружења, фондација
или других установа из фондова предвиђених у државном буџету за
ову намену или из ванбуџетских прихода;
е) Сарађује са Саветом националних мањина, у законским условима;
ж) Тражи спровођење законских предвиђања у вези са заштитом
националних мањина од стране месних јавних власти;
з) Потражује и добија податке и информације од јавних власти,
које су потребне ради извршавања сопствених задужења у условима
закона;
и) Успоставља и одржава односе са владиним и невладиним
организацијама из државе и иностранства као и са међународним
организмима који имају активности у домену националних мањина
и сузбијању дискриминације по етничким критеријумима;
ј) Промовише и организује програме који се односе на гарантовање, чување, изјашњавање, промовисање и развијање етничког,
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културног, лингвистичког и верског идентитета особа које припадају
националним мањинама;
к) Одржава сталне везе и сарађује са локалним административним јавним властима преко заступника са територијалним надлежностима у циљу изналажењу специфичних проблема и њиховог решавања;
л) Подржава научна истраживања у домену међуетничких
односа тако што одржава везе и сарадњу са организацијама,
установама и личностима из домена;
љ) учествује у састављању Извештаја који се односи на начин
на који Румунија примењује оквирну Конвенцију за заштиту националних мањина Савета Европе, као и у састављању поглавља која се
односе на националне мањине из извештаја Румуније према осталим
међународним институцијама и организацијама.
Члан 3. Департман за међуетничке односе одвија своју активност у чврстој сарадњи са министарствима, са осталим стручним
органима локалне јавне администрације, са владиним и невладиним
међународним организацијама.
Члан 7. Департман за међуетничке односе обезбеђује координирање Савета националних мањина сходно са Одлуком Владе бр.
589/2001 која се односи на оснивање Савета националних мањина,
са накнадним изменама и допунама.

Одлука Владе бр. 589/2001. о оснивању
Савета националних мањина допуњена
Одлуком Владе бр. 789/2001
(изводи у преводу)
Члан 1. Оснива се Савет националних мањина као консултативан орган Владе, без статуса правног лица, под координацијом
Министарства јавних информација, имајући за циљ обезбеђење веза
са легално основаним организацијама грађана који припадају националним мањинама.
Члан 3. Савет националних мањина има следеће главне атрибуције:
а) подржава активност организација грађана који припадају
националним мањинама;
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б) предлаже на одобрење министру јавних информација расподелу фондова додељених из државног буџета за помоћ организацијама грађана припадника националним мањинама;
в) предлаже мере за побољшање законских оквира из домена
националних мањина;
г) шаље предлоге Министарству јавних информација у вези са
усвајањем мера административног и финансијског карактера у циљу
ефикаснијег решавања, у условима закона, проблема који су у његовој
надлежности;
д) предлаже Влади, посредством Министарства јавних информација, мере за побољшање друштвеног и културног живота грађана
који припадају националним мањинама, као и што верније приказивање проблема националних мањина у медијима.
ђ) анализира и предлаже Влади, преко Министарства јавних
информација, потребне мере за одвијање наставе на језицима националних мањина у оптималним условима.
е) покреће и одржава везе сарадње са цивилним друштвом и са
међународним организацијама које имају активности у домену националних мањина.

Организације националних мањина које су чланице Савета
националних мањина (име организације, седиште, име и
презиме председника):
1. Удружење Лига Албанаца у Румунији, Букурешт; Оана Манолеску
2. Савез Јермена у Румунији, Букурешт, Варужан Восганијан
3. Савез Бугара из Баната - Румунија, Темишвар, Николаје Мирковић
4. Заједништво Хрвата у Румуњској, Карашево, Михај Радан
Старији.
5. Савез Грка у Румунији, Букурешт, Драгош Зисопол
6. Федерација јеврејских заједница у Румунији, Букурешт, Аурел
Вајнер
7. Немачки демократски форум у Румунији, Сибиу, Клаус Вернер
Јоханис
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8. Заједница Италијана у Румунији, Јаш, Елена Гросару
9. Демократски савез Мађара у Румунији, Букурешт, Хунор
Келемен
10. Савез Пољака у Румунији “Дом пољски”, Сучава, Лонгер
Гервасе
11. Социјал-демократска партија Рома, Букурешт, Николаје Паун
12. Заједница липовенских Руса у Румунији, Букурешт, Мирон
Игнат
13. Савез Срба у Румунији, Темишвар, Огњан Крстић
14. Демократски савез Словака и Чеха у Румунији, Надлак,
Адријан Мерка
15. Демократски савез турско-муслиманских Татара у Румунији,
Констанца, Ђелил Есергет
16. Демократски савез Турака у Румунији, Констанца, Осман
Федби
17. Савез Украјинаца у Румунији, Букурешт, Николаје Бучиута
18. Удружење Македонаца у Румунији, Букурешт, Константина
Думитреску
19. Културни савез Рутена у Румунији, Дева, Георге Фирцак

Са свечаног отварања Српске куће
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СТАТУТ САВЕЗА СРБА
У РУМУНИJИ
I. ЦИЉ И СВРХА САВЕЗА
1. Савез Срба у Румунији (скраћено ССР) јесте јавно и неполитичко удружење друштвеног, културно-уметничког, књижевног и
просветног карактера; организација има статус правног лица.
Савез Срба у Румунији удружује српски живаљ у Румунији.
Седиште Савеза Срба у Румунији јесте у Темишвару, улица Мангалија бр. 29, жупанија Тимиш, поштански фах 300188.
2. Савез Срба у Румунији специфичним облицима делатности
доприноси:
a) Стварању, развоју и очувању националне свести својих чланова;
б) Васпитавању својих чланова у духу поштовања правила заједничког живљења са осталим грађанима, без разлике на националност и промовисању принципа равноправности, демократије и
друштвене правде;
3. Узевши у обзир циљеве, Савез Срба у Румунији развија
активности ради:
а) Оживљавања културно-уметничких формација и оснивања
нових дружина;
б) Истицања вредносне фолклорне и етнографске баштине,
обичаја и вере;
в) Очувања културног наслеђа, културно-историјских и верских
споменика, православних цркава и манастира који припадају Србима;
г) Упознавања наших сународника са културно-историјском
прошлошћу наше мањине;
д) Истраживања наше прошлости на овим просторима, као и
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културно-цивилизацијских вредности заједничког битисања са румунским народом и осталим националностима;
ђ) Промовисања аутентичног књижевног стваралаштва на
матерњем језику и вредновања досадашњег стваралаштва;
е) Обезбеђења изучавања матерњег језика, почев од предшколског узраста до високошколских установа, као обавезног или
факултативног предмета, зависно од конкретних постојећих услова,
употребом ћирилице или латинице, према случају;
ж) Потпомагања радио и телевизијских емисија и штампе у
уравнотеженом представљању националности;
з) Успостављања и одржавања везе са српским народом, на
прописаним основама, као вида пријатељске сарадње Румуније и
Србије;
и) Противљења сваком облику национализма и шовинизма;
ј) Залагања за ангажовање и представљање наше мањине у
разним органима државне власти;
к) Решавања разних питања специфичних нашој националној
мањини;
л) Оживљавања кутурно-уметничких делатности у свим
местима где живи наша мањина;
љ) Оснивања задужбина и разних других организованих облика
ради заштите и рестаурирања историјских и културних споменика,
спомен-кућа и слично, који припадају Србима, поштујући законске
прописе;
м) Организовања у земљи и иностранству изложби уметничких
и културних предмета;
н) Организовања летовања и излета младих у земљи и иностранству.
њ) Подршке културно-уметничким, спортским и другим
заједничким акцијама Румуније и Србије;
о) Сарадње на културном, уметничком, књижевном и спортском
пољу са осталим националностима у земљи;
п) Успостављања облика сарадње са разним установама из
иностранства поштујући законске прописе;
р) Подршке верских установа у организовању акција за катехизацију омладине;
с) Залагања за очување верске толеранције;
т) Стварања могућности за стипендирано настављање школовања на универзитетским и постдипломским студијама у Републици
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Србији, приоритетно за оне који средње образовање заврше на
српском језику;
у) Организовања специфичних акција за бољу међусобну сарадњу српске заједнице у Румунији и румунске заједнице у Србији;
4. Савез Срба у Румунији сачињавају месне организације и централни савет.
Под појмом месне организације подразумевају се организације
основане у селима, општинама, градовима и муниципијима, а централни савет обухвата све те месне организације.
Оснива се Организација младих Срба , која има културноспортски и уметнички карактер и функционисаће по свом правилнику, сачињеном на основу Статута ССР.
II. ЧЛАНОВИ САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ
5. а) Може постати члан Савеза Срба у Румунији било који
грађанин Румуније, српске националности, било пунолетан било
малолетан, али од момента добијања личне карте, који признаје
Статут Савеза и делује у једној од Савезових организација;
б) Могу постати чланови Савеза Срба у Румунији и граћани
румунске националности или припадници друге националне мањине, који признају Статут Савеза и који имају посебне заслуге
према српској заједници;
в) Упис чланова Савеза врши се на нивоу месних организација,
по сопственим одлукама.
6. Активни чланови Савеза имају следећа права:
а) Да бирају и да буду изабрани у руководеће органе;
б) Да учествују у доношењу одлука и на састанцима Савеза;
в) Да дискутују и да предлажу приликом састанка Савеза;
г) Да консултују фонд публикација којим располаже библиотека
и да користе сва добра која Савез ставља на располагање својим члановима;
д) Да сарађују у гласилима која издаје Савез;
ђ) Да учествују у активностима и манифестацијама које организује Савез;
е) Да предлажу мере за побољшање рада и активности Савеза
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и да те предлоге доставе његовим руководећим органима;
ж) Да буду обавештени о активностима Савеза и да своје
мишљење о тој делатности изнесу, да предлажу мере за побољшање
активности, стила и метода рада;
7. Чланови Савеза имају следеће обавезе:
а) Да учествују у акцијама које организује Савез као и у другима
којима се остварује циљ Савеза;
б) Да благовремено и савесно изврше предузете обавезе;
в) Да имају прикладно морално држање;
г) Да редовно плаћају чланарину;
8. Чланови који више пута прекрше прописе Статута или
почине озбиљне прекршаје могу изгубити право чланства (одузима
им се то право). Право чланства одузима Скупштина организације
чији је члан.
Онај коме је одузето својство члана Савеза има право на жалбу
Генералној скупштини Савеза.
9. Руководећи савет Савеза Срба у Румунији може доделити
назив почасног члана Савеза појединим својим члановима са дугогодишњом и богатом активношћу. Такође Руководећи савет може
доделити титулу почасног члана Савеза и појединим особама из
земље и иностранства, које су се истакле неком посебном активношћу,
служећи циљу Савеза.
Почасни чланови Савеза позивају се на акције Савеза.
III. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ САВЕЗА
10. Централни органи Савеза су:
а) Годишња скупштина;
б) Руководећи савет;
в) Извршни одбор;
г) Надзорна комисија;
Годишњу скупштину на редовно заседање сазива једном годишње
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Руководећи савет. Ванредна заседања одржавају се у посебним
случајевима и израз су изјашњавања бар половине плус један од
укупног броја чланова.
11. Годишња скупштина има следеће надлежности:
а) Разматра проблеме развоја будуће активности Савеза у складу
са еволуцијом друштвеног живота и усваја одлуке о извршењу
задатака Савеза;
б) Разматра извештаје о раду Руководећег савета и Надзорне
комисије, доноси одлуке и зацртава смернице рада Савеза;
в) Бира Надзорну комисију за период од 4 године;
г) Усваја и допуњује Стaтут Савеза;
д) Бира председника Савеза на изборној скупштини;
ђ) Бира кандидате за локалне (жупанијске) и посланичке
изборе, на основу индивидуалних предлога и предлога месних
организација сходно важећим законским одредбама;
е) Потврђује избор чланова Руководећег савета и потпредседника на основу регионалног критеријума у складу са изгласаном
процедуром гласања.
12. Годишња скупштина Савеза има кворум ако је присутна
најмање половина плус једна месна организација ССР.
13. Руководећи савет Савеза управља целокупном активношћу
Савеза између две годишње скупштине.
Руководећи савет броји 39 члана и састаје се на пленарним
седницама једном тромесечно или колико год пута је потребно и има
следеће надлежности:
а) Расправља о важним и актуелним питањима из живота
Савеза, искрслим између годишњих скупштина и доноси одлуке за
њихово одговарајуће решење;
б) Оживотворује одлуке садашње скупштине;
в) Потврђује избор 7 (седам) чланова Извршног одбора и
именује секретара Савеза за мандат од 4 године;
г) Расправља о извештајима Руководећег савета и предузима
одговарајуће мере;
д) Одобрава и спроводи план рада Савеза и предлаже његов
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годишњи буџет, водећи рачуна о издаваштву и културним активностима;
ђ) Сазива ванредну скупштину Савеза;
- у посебним ситуацијама, између две скупштине, заједно са
председницима Месних организација ССР, бира в.д. председника и
одређује кандидате за локална (жупанијска) и парламентарна
(посланичка) бирања, на основу индивидуалних предлога и предлога
месних организација сходно важећим законским одредбама;
е) Одређује норме репрезентовања и начин избора делегата за
ванредну скупштину Савеза;
ж)Одобрава оснивање стручних одељења Савеза и њихове
статуте;
14. Извршни одбор Руководећег савета броји 7 (седам) чланова.
Извршни одбор заседа једном месечно. У саставу Извршбог
одбора биће: председник, посланик и 5 потпредседника ССР.
Извршни одбор има следеће надлежности:
а) Спроводи у дело решења скупштине и Руководећег савета
између пленарних седница ;
б) Прати оживотворење плана активности Савеза;
в) Упућује, координира и подржава активност одбора месних
организација;
г) Саставља план рада и годишњи буџет и подноси их на
одобрење Руководећем савету Савеза;
д) Извршава права и испуњава обавезе Савеза као правног
лица;
ђ) Упућује и пружа подршку активности штампе и осталих
гласила које издаје Савез;
е) Именује Издавачки колегијум Савеза и његовог главног
уредника, уколико се укаже случај;
ж) Саставља правилник организовања и функционисања
Савеза;
з) Организује центар за документацију;
и) Предузима мере ради извршења одлука и задатака које је
усвојио Руководећи савет и решава актуелне проблеме;
15. Надзорна комисија има 3 (три) члана и именована је од
стране Руководећег савета.
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Надзорна комисија из својих редова бира једног у функцији
председника, проверава извршавање буџета и управљање материјалним добрима Савеза. Бар једном годишње информише Управни
одбор и пред генералним скупом подноси извештај.
16. а) Месне организације Савеза чине њихови чланови и састају се колико је год то потребно, одлуке доносе већина присутних
чланова.
б) Месним организацијама управља одбор од најмање 3 (три)
члана.
в) Сходно последњем попису становништва, на сваких 100
Србина или на бројку од 1-100 Срба из дотичног места,Месна
организација одређује по једног делегата за Годишњу скупштину, с
обавезом да изабрани делегати буду чланови ССР.
17. а) Месне организације су у Руководећем савету заступљене
по регионалној расподели и пропорционално са бројем чланова.
б) ако било који од чланова Руководећег савета ССР јесте у
немогућности да присуствује редовним заседањима, невезано за своје
разлоге, Месна организација коју заступа одредиће замену дотичног
из својих редова до следеће Генералне скупштине.
18. Председник и посланик могу имати највише два мандата.
Рок трајања једног мандата је 4 године.
19. Да би остварио своје циљеве, Савез Срба у Румунији
организује сопствене економске активности које доносе приходе, као
што су: мешовите фирме, трговинска удружења са капиталом Савеза
или његових чланова, продаја домаће и увозне штампе, књига,
уметничких предмета, касета, плоча, плијаната, честитки, значака. У
обзир долазе и туристичке акције, представе, дискотеке, посредовања, представништва, консалтинг, увоз и извоз робе, спортске
активности, преводи, издаваштво, изнајмљивања, факс-ксерокс
услуге итд.
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IV. OПШТЕ ОДРЕДБЕ
20. Органи и организације Савеза спроводе целокупну активност према принципу колективног рада и руковођења и индивидуалне адговорности.
21. Органи Савеза могу доносити одлуке у присуству најмање
половине плус један од укупног броја својих чланова.
22. На седнице централних или локалних органа Савеза могу
бити позвани делегати неких државних и друштвених организација,
као и други стручњаци.
23. На манифестацијама које организује Савез или његове
стручне секције могу учествовати сва заинтересована лица.
24. Савез као правно лице, представља председник или један
од потпредседника са пуноправним потписом.
25. Трајање Савеза је неограничено.
26. Приходи Савеза остварују се:
а) Државним буџетским субвенцијама ;
б) Од уплаћене чланарине коју годишње одређује Руководећи
савет према стопи инфлације;
в) Претплатама и продајом гласила;
г) Наплатама приликом представа, књижевних вечери, спортских манифестација, туристичких акција, сопствених економских
активности, итд;
д) Поклонима, добровољним прилозима и другим приходима;
27. Чување и употреба финансијских средстава врше се у складу
са законским одредбама.
28. Организације и чланови Савеза који су се истакли неком
нарочитом активности могу бити стимулисани, сходно установљеним
критеријумима у правилнику организовања Савеза.
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29. Савез има сопствени печат са натписом на српском и
румунском језику.
Пословни језик је српски и румунски.
Савез Срба у Румунији има своју заставу, која садржи симболе
– грб са коренима и крошњом, а у фундалу црвену, плаву и белу боју.
30. На основу постојећег Статута Извршни одбор Савеза издаће
Правилник организовања и функционисања Савеза Срба у Румунији.
31. У случају престанка рада Савеза, његова ће имовина бити
предата ради чувања и употребе Српској православној епархији у
Темишвару.
Овај Статут је био измењен и одобрен на Годишњој скупштини
Савеза Срба у Румунији, 21.априла 2012.
Председник,
Огњан Крстић

Секретар ССР,
Златиборка Марков

Признања
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Statutul Uniunii Sârbilor din România
adoptat în şedinţa Adunării Generale
din anul 2012
I. Scopul şi obiectul Uniunii:
Art.1. Uniunea Sârbilor din România, denumită pe scurt U.S.R., este o
asociaţie obştească şi apolitică cu caracter social, cultural-artistic, literar şi de
instrucţie, având personalitate juridică.
Uniunea Sârbilor din România asociază pe sârbii din România. Sediul
Uniunii Sârbilor din România este în Timişoara, Str. Mangalia nr. 29, judeul
Timiş, cod poştal 300188.
Art.2. Uniunea Sârbilor din România contribuie, în formele specifice
activităţii sale, la:
a) formarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale;
b) educarea membrilor săi în respectarea regulilor de convieţuire comună
cu celelalte naţionalităţi, la promovarea principiilor de echitate şi democraţie;
Art.3. În vederea realizării scopului său, Uniunea Sârbilor din România
desfăşoară următoarele activităţi:
a) revitalizarea activităţilor formaţiilor cultural-artistice, precum şi
înfiinţarea unor noi formaţii;
b) valorificarea tezaurului folcloric, etnografic, al obiceiurilor şi
credinţelor;
c) păstrarea moştenirii culturale, a monumentelor cultural-istorice şi
religioase, a Bisericii şi mănăstirilor ortodoxe care aparţin sârbilor;
d) cunoaşterea de către conaţionalii noştri a trecutului cultural-istoric al
minorităţii noastre;
e) cercetarea trecutului nostru pe aceste meleaguri şi a valorilor culturalcivilizatoare, a existenţei comune cu poporul român, precum şi cu celelalte
minorităţi;
f) promovarea creaţiilor literare autentice în limba maternă şi
popularizarea creaţiilor literare de până acum;
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g) militarea pentru asigurarea învăţării limbii materne începând cu nivelul
preşcolar până la învăţământul superior, ca obiect de studiu obligatoriu sau
facultativ în funcţie de condiţiile concrete existente folosind alfabetul chirilic sau
latin, după caz;
h) sprijinirea şi îmbogăţirea conţinutului emisiunilor de radio, televiziune
şi presă şi echilibrarea reprezentării etniilor;
i) stabilirea şi menţinerea legăturilor cu poporul sârb din ţara de origine
şi din alte spaţii pe baze reglementate, ca o punte de legătură în relaţiile de
prietenie româno-sârbe.
j) împotrivirea faţă de orice formă de naţionalism sau şovinism;
k) militarea pentru urmărirea angajării şi reprezentării minorităţii noastre
naţionale în diferse organe ale puteriii de stat;
l) rezolvarea diverselor probleme specifice ale minorităţii noastre;
m) revitalizarea mişcării cultural-artistice în toate localităţile unde există
minoritatea noastră;
n) înfiinţarea de fundaţii şi de diferite forme de organizare pentru
protejarea, restaurarea monumentelor istorice şi culturale, case memoriale şi
alte asemenea în condiţiile legii, aparţinând sârbilor;
o) organizarea de expoziţii în ţară şi străinătate cu obiecte artistice şi
de cult;
p) organizarea de tabere şi drumeţii pentru tineret în ţară şi străinătate;
q) sprijinirea acţiunilor cultural-artistice, sportive şi de altă natură dintre
România şi Serbia;
r) colaborarea pe plan cultural, artistic, literar şi sportiv cu celelalte
naţionalităţi din ţară;
s) instituirea diverselor forme de colaborare cu diferite instituţii din
străinătate, în cadrul legal;
t) sprijinirea instituţiilor de cult pentru organizarea acţiunilor de catehizare
a tineretului;
u) militarea pentru păstrarea unei toleranţe confesionale;
v) crearea posibilităţilor pentru continuarea studiilor universitare şi
postuniversitare cu burse în Serbia, cu prioritate pentru cei care au absolvit
studii medii în limba sârbă;
w) organizarea acţiunilor specifice pentru o mai bună cunoaştere
reciprocă a comunităţii sârbe din România şi a comunităţii române din Serbia.
Art. 4. Uniunea Sârbilor din România este alcătuită din asociaţii locale
şi Consiliul central.
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Prin asociaţiile locale se înţeleg organizaţiile care au luat fiinţă în sate,
oraşe şi municipii, iar Consiliul Central cuprinde toate aceste asociaţii locale;
Se constituie Organizaţia Tinerilor Sârbi, care are caracter cultural –
sportiv şi artistic şi funcţionează printr-un regulament propriu, constituit pe
baza Statutului U.S.R.
II. Membrii Uniunii Sârbilor din România:
Art.5. a) Poate deveni membru al Uniunii Sârbilor din România orice
cetăţean român de naţionalitate sârbă, fie major, fie minor, din momentul
dobândirii cărţii de identitate, care recunoaşte statutul asociaţiei şi activează
în una din organizaţiile sale;
b) Pot deveni membrii ai Uniunii Sârbilor din România şi cetăţenii români
aparţinând majorităţii sau altor comunităţi etnice, care recunosc statutul Uniunii
şi care au merite deosebite faţă de comunitatea sârbă.
c) Înscrierea membrilor se realizează la nivelul organizaţiilor locale, prin
decizii proprii.
Art.6. Membrii Uniunii au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
b) să participe în mod deliberat la luarea hotărârilor la adunările Uniunii;
c) să participe la discuţii şi să facă propuneri în cadrul adunărilor Uniunii;
d) să consulte fondurile de publicaţii ale bibliotecii şi să folosească toate
bunurile pe care Uniunea le pune la dispoziţie membrilor săi;
e) să colaboreze la publicaţiile editate de Uniune;
f) să participe la activităţile şi manifestările organizate de Uniune;
g) să facă propuneri pentru perfecţionarea muncii şi activităţii în cadrul
Uniunii şi să le transmită organelor de conducere ale acesteia;
h) să fie informat asupra activităţii Uniunii şi să-şi exprime părerea
asupra acestei activităţi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea ei, a
metodelor şi a stilului de muncă;
Art.7. Membrii Uniunii au următoarele îndatoriri:
a) să participe la acţiunile organizate de Uniune, precum şi la celelalte
acţiuni în care se realizează scopul Uniunii;
b) să îndeplinească la timp şi cu conştiinciozitate obligaţiile asumate;
c) să fie exemplu de conduită morală;
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d) să plătească cu regularitate cotizaţia;
Art.8. Membrilor care săvârşesc abateri repetate de la prevederile
statutului sau fapte de o gravitate deosebită li se poate retrage calitatea de
membru al Uniunii de către Adunarea generală a organizaţiei din care face
parte;
Cel căruia i s-a retras calitatea de membru al Uniunii poate face
contestaţie la Adunarea generală a Uniunii;
Art.9. Consiliul de conducere al Uniunii Sârbilor din România poate
conferi titlul de membru de onoare al Uniunii unor membrii ai Uniunii cu o
îndelungată şi bogată activitate desfăşurată în cadrul Uniunii;
De asemenea, Consiliul poate conferi calitatea de membru de onoare al
Uniunii şi unor persoane din ţară sau străinătate, care s-au distins printr-o
activitate deosebită corespunzătoare scopului Uniunii;
Membrii de onoare ai Uniunii vor fi invitaţi la activităţile Uniunii;
III. Organele centrale ale Uniunii:
Art.10.Organele centrale ale Uniunii sunt:
a) Adunarea generală,
b) Consiliul de conducere;
c) Biroul executiv;
d) Comisia de cenzori;
Adunarea generală este organul suprem al Uniunii. Aceasta se compune
din delegaţi aleşi de organizaţiile locale;
Adunarea generală se convoacă în sesiuni ordinare de către Consiliul
de conducere anual, iar în sesiunea extraordinară cu ocazii deosebite
reprezentând opţiunea a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor.
Art.11. Atribuţiile Adunării generale sunt:
a) dezbaterea problemelor legate de dezvoltarea în perspectivă a activităţii
Uniunii în raport cu evoluţia vieţii sociale şi adoptarea hotărârilor privind
îndeplinirea sarcinilor ce revin Uniunii;
b) dezbaterea rapoartelor de activitate a Consiliului de conducere şi a
Comisiei de cenzori, adoptarea hotărârilor şi a directivelor privind activitatea
Uniunii;
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c) alegerea Comisiei de cenzori pe o perioadă de 4 ani;
d) adoptarea şi modificarea Statutul Uniunii;
e) alegerea preşedintelui Uniunii la Adunarea generală pentru alegeri;
f) deasemenea validarea candidailor pentru alegerile locale (judeţene)
şi parlamentare în baza propunerilor individuale şi a organizaţiilor locale în
conformitate cu normele legislative în vigoare;
g) adunarea generală validează alegerea membrilor Consiliului de
conducere şi a vicepreşedinţilor în baza criteriului regional, în concordanţă cu
procedura de votare adoptată.
Art.12. Adunarea generală a Uniunii este valabil constituită dacă sunt
reprezentate cel puţin jumătate plus una dintre organizaţiile locale;
Art.13. Consiliul de conducere al Uniunii conduce, în intervalul dintre
conferinţe, adunări generale, întreaga activitate a Uniunii;
Consiliul de conducere al Uniunii va fi format din 39 membri şi se
întruneşte în şedinţe plenare trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi are
următoarele atribuţii:
a) dezbate problemele importante şi actuale din viaţa Uniunii, ivite în
perioada dintre Adunările generale ale acesteia şi adoptă hotărâri privind
rezolvarea corespunzătoare a lor;
b) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a Uniunii;
c) Consiliul de Conducere validează cei 7 (şapte) membri ai Biroului
Executiv şi numeşte secretarul Uniunii pe o durată de 4 ani;
d) dezbate dările de seamă şi rapoartele luând măsuri corespunzătoare;
e) aprobă şi execută planul de muncă şi propune bugetul anual al
Uniunii ţinând cont de activitatea editorială şi întreaga activitate culturală;
f) convoacă Adunarea extraordinară a Uniunii;
- în situaţii de excepţie, între două adunări, împreună cu preşedinţii
organizaţiilor locale, alege preşedintele interimar al Uniunii şi desemnează
candidaţii pentru alegerile locale (judeţene) şi parlamentare, în baza
propunerilor individuale sau a organizaţiilor locale, conform legilor în vigoare;
g) stabileşte normele de reprezentare şi modul de alegere al delegaţilor
pentru conferinţa extraordinară sau Adunarea generală a unităţii;
h) aprobă înfiinţarea secţiilor de specialitate ale Uniunii şi statutele
acestora;
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Art. 14. Biroul Executiv al Consiliului de Conducere se compune din 7
(şapte) membri. Biroul Executiv ine şedină o dată pe lună. În componena sa
vor fi preşedintele Uniunii, cei cinci vicepreşedini şi deputatul Uniunii. Biroul
Executiv are următoarele atribuii:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului de
conducere între şedinţele plenare ale acestora;
b) urmăreşte îndeplinirea planului de activitate al Uniunii;
c) îndrumă, coordonează şi sprijină activitatea birourilor organizaţiilor
locale;
d) întocmeşte planul de muncă şi bugetul anual şi le supune spre
aprobare Consiliului de conducere al Uniunii;
e) exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile Uniunii ca persoană
juridică;
f) îndrumă şi sprijină activitatea de presă, precum şi celelalte publicaţii
editate de Uniune;
g) desemnează colegiul editorial al Uniunii şi numeşte pe redactorul şef al acestuia dacă va fi cazul;
h) stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii;
i) organizează centre de documentare;
j) ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi sarcinilor
stabilite de Consiliul de conducere şi rezolvă problemele curente;
Art.15.Comisia de cenzori se compune din 3 membri şi este desemnată
de către Consiliul de Conducere;
Comisia alege pe unul dintre membrii în funcţia de preşedinte;
Comisia de cenzori verifică realizarea bugetului şi gospodărirea
bunurilor materiale ale Uniunii cel puţin odată pe an informând Consiliul de
conducere şi prezintă rapoarte în faţa Adunării generale.
Art.16. a) Organizaţiile locale sunt formate din membrii acestora şi se
întrunesc ori de câte ori este nevoie, hotârările fiind aduse de majoritatea
membrilor prezenţi;
b) Organizaţiile locale sunt conduse de un birou compus din minim 3
persoane;
c) La un număr de 100 sârbi din localitate sau de până la 100 sârbi,
conform ultimului recensământ oficial, organizaţia locală desemnează câte un
delegat la Adunarea generală, cu obligativitatea ca delegaţii respectivi să fie
membrii ai U.S.R.
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Art.17. a) Organizaţiile locale sunt reprezentate în Consiliul de
conducere al Uniunii după criteriul reprezentării teritoriale şi după cel al
numărului de membri;
b) Dacă vreunul din membrii Consiliului de conducere nu poate
participa la şedinţele Consiliului de conducere, indiferent de motivele
justificative, organizaţia locală pe care o reprezintă va desemna un înlocuitor
din rândul membrilor acesteia până la Adunarea generală următoare.
Art.18. Preşedintele şi deputatul pot avea cel mult două mandate
consecutive, durata unui mandat fiind de 4 ani;
Art.19. Pentru a putea realiza obiectivele sale, Uniunea Sârbilor din
România va organiza activităţi economice proprii care să-i aducă venituri, cum
ar fi: firme mixte, societăţi comerciale cu capital al Uniunii şi al membrilor săi,
vânzare de presă internă şi import, vânzare de cărţi, obiecte de artă, casete,
discuri, pliante, felicitări, insigne, organizare de turism, spectacole, discotecă,
intermedieri, reprezentanţă, consulting, import-export de mărfuri, acţiuni
sportive, traduceri, activitate editorială, închirieri, servicii de fax-xerox, etc.
IV. DISPOZIŢII COMUNE
Art.20. Organele şi organizaţiile Uniunii îşi desfăşoară întreaga activitate
potrivit principiului muncii şi conducerii colective şi răspunderii individuale;
Art.21. Organele Uniunii pot lua hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate
plus unul din numărul membrilor lor;
Art.22. La şedinţele organelor centrale sau locale ale Uniunii pot fi
invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti, precum şi alţi
specialişti;
Art.23. La activităţile organizate de Uniune precum şi de secţiile de
specialitate poate participa orice persoană interesată;
Art.24. Uniunea ca persoană juridică este reprezentată prin preşedinte
sau unul dintre vicepreşedinţi cu drept de semnătură;
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Art.25. Durata Uniunii este nelimitată;
Art.26. Veniturile Uniunii provin din:
a) subvenţii bugetare de stat;
b) cotizaţiile membrilor care vor fi stabilite de Consiliul de conducere
anual în funcţie de rata inflaţiei;
c) abonamente şi vânzarea publicaţiilor;
d) încasări provenite din serbări, şezători, seri literare, manifestări
sportive, turism, activităţi economice proprii etc.;
e) cadouri, donaţii şi alte venituri;
Art.27. Păstrarea mijloacelor financiare şi folosirea lor se va face potrivit
legii.
Art.28. Organizaţiile şi membrii Uniunii, precum şi unii funcţionari care
s-au evidenţiat printr-o activitate deosebită, vor putea fi stimulaţi potrivit
criteriilor stabilite în regulamentul de organizare al Uniunii.
Art.29. Uniunea are sigiliul propriu care este inscripţionat în limba sârbă
şi în limba română;
Limba de lucru este limba sârbă şi limba română;
Uniunea are steagul propriu, format din sigla copacului cu rădăcini şi
coroană, pe fondul culorilor aşezate orizontal faţă de lance, în următoarea
ordine de sus în jos: roşu, albastru, alb.
Art.30. Biroul Executiv al Consiliului de Conducere al Uniunii va
elabora în baza prezentului statut Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Uniunii Sârbilor din România;
Art.31.În cazul încetării activităţii Uniunii patrimoniul acesteia se va
preda în păstrare şi folosire Vicariatului Ortodox Sârb din Timişoara;
Acest Statut a fost modificat în Adunarea generală a Uniunii Sârbilor
din România din 2012.
Preşedinte,
Ognean Crîstici

Secretar,
Zlatiborca Marcov
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Uniunea Sârbilor din România
(scurtă prezentare)
Încă în timpul evenimentelor din decembrie `89 în Timişoara s-a
constituit un grup de iniţiativă format din intelectuali de naţionalitate sârbă care
şi-a stabilit drept ţel înfiinţarea unei organizaţii obşteşti care să cuprindă
cetăţeni români de naţionalitate sârbă, organizaţie care să-şi desfăşoare
activitatea pe principii democratice şi să nu fie partid politic.
În data de 27 decembrie 1989 s-a constituit Frontul Democrat al
Sârbilor şi Croaţilor din România cu sediul în Timişoara. În data de 29
decembrie s-a constituit Uniunea Democratică a Sârbilor din România cu
organizare provizorie. Conducerea provizorie, aleasă cu această ocazie, a avut
ca principală sarcină pregătirea adunării generale de înfiinţare a Uniunii
Democratice a Sârbilor şi Croaţilor din România precum şi a organizaţiilor
locale ale acesteia. Şedinţa de constituire a avut loc în Timişoara în data de
19 februarie 1990 când a fost aprobat statutul Uniunii Democratice a Sârbilor
din România, a fost aleasă conducerea organizaţiei şi s-a aprobat platforma
program de activitate cu sarcinile care vor sta în faţa noii conduceri.
Prima problemă a fost realizarea de demersuri pentru recunoaşterea
calităţii de persoană juridică a Uniunii. Prin Hotărârea Judecătoriei Timişoara
nr. 82/26 februarie 1990 Uniunea Democratică a Sârbilor din România a fost
recunoscută ca persoană juridică.
Prin statutul său, Uniunea are în vedere următoarele domenii de
activitate:
- revitalizarea activităţii formaţiilor cultural-artistice;
- valorificarea tezaurului folcloric;
- păstrarea moştenirii culturale şi istorice;
- cunoaşterea valorilor tradiţionale şi a trecutului cultural-istoric al naţionalităţii noastre;
- preocuparea pentru extinderea învăţării limbii materne;
- militarea împotriva oricărei forme de naţionalism, separatism sau şovinism;
- promovarea creaţiilor literare autentice şi valorificarea lor;
- îmbogăţirea conţinutului emisiunilor de radio şi TV şi a presei scrise;
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- sprijinirea studierii religiei în şcolile cu limba de predare a minorităţii
noastre;
- organizarea de activităţi sportive;
- colaborarea cu organizaţiile similare ale celorlalte naţionalităţi din ţara
noastră;
- stabilirea legăturilor de colaborare şi realizarea unor acţiuni în comun
cu instituţii şi organizaţii similare din ţara noastră de origine, Serbia;
- etc. (vezi statutul anexat).
Uniunea îşi are sediul central la Timişoara, str. Mangalia, nr. 29 şi activează prin cele 50 de filiale teritoriale. Cele mai importante activităţi sunt
organizate de Consiliul de conducere al Uniunii.
Conform prevederilor statutare, membru titular al Uniunii putea deveni
orice cetăţean român de naţionalitate sârbă sau caraşoveană.
La începutul anului 1992 membrii Uniunii de naţionalitate croată sau
retras şi sau organizat în cadrul Uniunii Croaţilor din România.
Membrii Uniunii care s-au declarat la recensământul din 7 ianuarie 1992
de naţionalitate caraşoveană au rămas, dar la adunarea generală din 29 martie
1992 organizaţia şi-a schimbat titulatura în Uniunea Democratică a Sârbilor şi
Caraşovenilor din România.
La adunarea generală din 12 aprilie 1997, se adoptă titulatura de
Uniunea Sârbilor din România.
În decursul celor 25 ani de activitate s-au organizat o serie de manifestări ştinţifice, culturale, artistice, sportive, cu un număr mare de participanţi,
dintre cere unele au devenit tradiţionale:
- Sărbătorirea Sf. Sava (27 ianuarie);
- Maratonul cântecului şi dansului popular sârbesc;
- Festivalul corurilor (mai);
- Întâlniri prieteneşti ale copiilor (iunie);
- Sărbătorirea “Vidovdan” (27-28 iunie);
- Zilele “Schimbării la faţă” (18-20 august);
- Întilnirea scriitorilor la graniţă (octombrie);
- Cupa “Naša reč” (iulie);
- Cupa la mini-fotbal în sală (februarie);
- Zilele culturii sârbe la Timişoara (noiembrie); etc.
În domeniul social o acţiune de masă a constituit-o seria de spectacole
umanitare precum şi colectarea de fonduri sub genericul “Frate, fratelui” sau
“Împreună”.
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Uniunea noastră editează săptămânalul “Naša reč” (Cuvântul nostru) şi
revista trimestrială literară “Književni život” (Viaţa literară). Începând din luna
mai 1994 am iniţiat o activitate proprie de editare a cărţilor în limba sârbă şi
română.
O serie de acţiuni se desfăşoară în cadrul Bibliotecii sârbeşti din
Timişoara sau în cadrul Clubului tineretului.
Prin intermediul inspectoratului şcolar se acordă sprijin de specialitate
unităţilor de învăţământ cu limba de predare sârbă, în special Liceului teoretic
“Dositej Obradović” din Timişoara.
Cu Eparhia Ortodoxă Sârbă din Timişoara există relaţii de colaborare
pe baza respectării principiului competenţei.
U.S.R. a stabilit o serie de contacte cu instituţii şi organizaţii similare
din Republica Serbia cu care întreţine legături de colaborare şi organizează
unele acţiuni în comun (participarea la festivaluri de folclor, editări de carte,
prezentări de carte, simpozioane, seminarii, perfecţionări de cadre didactice,
literatură şcolară, spectacole, schimb de publicaţii, cercetări ştinţifice privind
trecutul etniei sârbe din România, etc.).
U.S.R. este membră a Consiliului Minorităţilor Naţionale din România,
iar finanţarea activităţilor curente se realizează prin intermediul Departamentului
pentru Relaţii Interetnice a Guvernului României.

The Union of Serbians from Romania
(short report)
Following as the events in December 1989, in Timisoara has been set
up an initiative group consisting of Serbian intellectuals who decided to found
a public organization including Romanian citizens of Serbian nationality,
organization which has to carry on an activity based on democratic principles
and which is not to be a political party.
On the 29th of December 1989, the Democratic Front of Serbians and
Croats from Romania with its premises in Timisoara was set up. The
provisional leadership elected on that occasion had as main objective the
preparatives for the general reunion for setting up The Democratic Union of
Serbians and Croats from Romania, as well as the local organizations. The
founding session took place in Timisoara on the 19th of February 1990, when
the statute of The Democratic Union of Serbians from Romania was
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approved, the leadership of the organization was elected and the platform of
activity was adopted in the presence of the new leaders.
The first problem to be solved was approaching the acknowledgement
of the union as comparate body. According to the ruling nr.82 edicted on the
28th od February 1990 by the Timisoara Court of Law, The Democratic
Union of Serbian from Romania was acknowledged as legal entily.
According to its statute, our union has taken into concern the following
fields of activity:
- reviving the activity of the cultural - artistic groups
- capitalization of the folk treasure
- keeping the cultural and historical heritage
- getting to know the traditional values and the cultural-historical past
of our nations
- the extension of learning the mother tongue
- militates against any kind of nationalism, separatism or jingoism
- promotion and capitalization of the genuine literary creations
- enrichment of the essence of the radio broadcast, TV programs and
press
- encouraging the study of religion in schools where the teaching
language is that of our minorities
- organization of sport activities
- colaboration with similar organizations of other nationalities from our
country
- establishment of collaboration connections and promoting common
activities with similar institutes and organizations from our mother country –
Yugoslavia and so on (see the annexed statute).
The Union has headquarters in Timisoara Mangalia street, nr. 29 and
activities in 50 territorial branches. The most important activities are organized
by The Leading Council of the Union.
According to the statutary stipulations, all Romanian citizen of Serbian,
Karasovan or Croat nationality could become a full member of the union.
Considering the development of the events in the former Republic of
Serbia at the beginning of 1992, the Croatian members of the union had
retired and organized themselves in the Union of Croats from Romania.
The members of the union who declared themselves Karasovan at the
census organized on the 7th of January 1992 sticked to the union, but, at the
General Assembly on 29th of March 1992, the organization changed the title
to that of the Democratic Union of Serbians and Karasovans from Romania.
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Finally, at the General Assembly on the 12th of April 1997, the title was
changed to “The Union of Serbians from Romania”.
During the 25 years of activity, there had been organized several
scientific, cultural, artistic, and sport manifestations which gathered together a
great number of participants, some of these already becoming traditions:
- the celebrations of St. Sava (27th of January)
- The marathon of Serbian folk song and dance (April)
- the chorus festival (May)
- friendly meetings of children (June)
- ”Vidovdan” holiday (27-28th of June)
- the holidays of “Change of Face” (18-20th of August)
- the reunion of writers at the border (October)
- ”Nasa rec” cup (July)
- indoors mini-football cup (February) and so on.
A social mass manifestation consisted of the succession of humanitarian
performances, as the gathering of funds under the generic “Brother to brother”
for helping the refugees from ex-Yugoslavia.
Our union publishes weekly the newspaper “Nasa rec” (“OUR
WORD”) and quarterly the literary journal “Knjizevni zivot” (“ LITERARY
LIFE”). Since May 1994, we have initiated our own activity of publishing
books in Serbian language.
Several activities took place at the Serbian Library from Timisoara or
at the Youth Club.
Assistance is given to schools with Serbian teaching language, especially
The Theoretical Secondary School “Dositei Obradovici” of Timisoara, thanks
to the specialized school inspectorate.
We maintain relations of collaboration with the Serbian Orthodox Office
of Lovum Tenens of Timisoara on the basis of respecting the principle of
competence.
The U.S.R. has established several contacts with similar institutions and
structures from Serbia and Montenegro with which it collaborates and
organizes activities (participation to folk festival, publishing books,
presentations of books, symposiums, seminars, training classes for the
teaching staff, student shoolarships, school literature, shows, exchange of
publications, scientific research concerning the past of Serbians in Romania,
and so on.)
The U.S.R. is member of the National Minorities Council which supports
a great deal of the expenses concerning the whole activity of the union.

ФОТО-ХРОНИКА
НАШИХ АКТИВНОСТИ

169

Преображење 1994. године

Председник има реч
170

Руководство Савеза са гостима у Старој Молдави
171

Сусрет у Араду

Књижевно вече: Гости из матице

172

Крај споменика у кетфељској порти

На конференцији за штампу нашег посланика
173

Пријем код Његовог преосвештенства владике Лукијана

Две српске делегације преговарају у Сегедину

174

Др Душан Ј. Попов поздравља високог госта - др Зорана Ђинђића

Пријем код председника Србије, Бориса Тадића
175

Са прославе десетогодишњице Савеза

Наши у друштву са председником Србије, Борисом Тадићем

176

Фашанке у Клисури

Књиге браћо, књиге
177

Аспекат са отварања „Дана српске културе у Темишвару“ 2008

Дињашански најмлађи фудбалери
178

Јубиларни број
179

Матица српска у посети Темишвару

Разгледница из Српског Семартона

180

Освећење камен-темељца за српску кућу у Музеју села

Олимпијада из матерњег језика

181

Млади Свиничани

„Плави Делија“ на турнеји

182

Чланови Српске позоришне сцене у Темишвару са драгим гостом,
Петром Краљем

Млади уметници аматери из Варјаша

183

Коло на решичком тргу

Заједничка слика после приредбе у Петровом Селу

184

Играчи КУД „Свети Сава“ из Великог Семиклуша

КУД „Свети Ђорђе“ из Станчева
185

Дани културе Срба у Темишвару: са изложбе Милоша Шобајића

Испред спомен-куће Доситеја Обрадовића у Чакову
186

Дечији камп у манастиру Бездину

Дечји камп у манастиру Шенђурцу

187

Кочин споменик у Љупкови

Српски културни центар „Свети Сава“ у Базјашу
188

Успомена из Соке

СКУД „Михајло Андрејевић“ у Грчкој

189

Са отварања нове школске године у Гимназији „Доситеј Обрадовић“

Дани културе Срба у Букурешту
190

АКУД „Младост“ и КУД „Вила“ на истој сцени

Са отварања једног новог седишта у Петровом Селу

191

Видовдан у Моноштору

Браћа Теофиловић у Темишвару
192

Полагање венаца на споменик српским херојима

Дечје позориште у Белобрешки

193

Наше књиге

194

Испред споменика итернирцима у Араду

Отварање манифестације „Маратон српског фолклора“ – Темишвар
2014
195

Фенлачани

196

Дињашански тамбураши

Семартонци са гостима

Са седнице Руководећег савета ССР

197

Наставници на усавршавању

198

Дани српске културе у Темишвару

Испред Доситејеве бисте

199

Признања

Савиндан у гимназији „Доситеј Обрадовић“

Савиндан у Клисури и Пољадији

200

Наше издаваштво

Олимпијада из српског језика – жупанијска фаза

201

Радимци

Конкуср „Мали математичари“

202

Годишња скупштина ССР 2013.

Врбица у Малом Бечкереку

203

АКУД „Младост“ на Европској смотри фолклора

Сећање на Душана Васиљева у Ченеју

204

Прво издање „Лалошког шешира“ у Темишвару

Добитници Видовданских повеља и захвалница – 2013.

205

Шаховски турнир

Варјашки спортски сусрети

206

Сенпетарска „Ракијада“

Дани српске културе у Решици

207

Дани културе Срба у Букурешту

Дечији сусрети на Нери

208

Светосавска прослава 2014.

Годишња скупштина ССР 2014.

209

Савет старица у Свиници

Најмлађи Семартонци пред наступ

210

Сенпетарци на гостовању у Србији

Смотра црквених хорова 2014.

211

Мали чанадски тамбураши

Дечије позориште у Белобрешки

212

Семиклушани на фестивалу „Шкриња са миразом“

Хуманитарна ликовна изложба

213

Духовни камп у манастиру Бездину

Додела Велике базјашке повеље Ивану Негришорцу

214

„Златан котлић“ у Старој Молдави

215

Доситејевци на Данима лудаје у Кикинди

Свиничани

216

Одбојкашки турнир у Соки

Отварање нове школске године 2014.

217

Коло српских сестара и гости

Арађани у Батањи

218

35 година кетфељских „Крила“

Дечији сабор Српског фолклора и обичаја

219

220

221

222

Садржај

Уместо увода ...............................................................................................5
Срби у Румунији ........................................................................................ 7
Предходници .............................................................................................15
Болови рађања ...........................................................................................49
Из свакодневне активности ......................................................................74
Време плов ...............................................................................................102
Статистички подаци ................................................................................108
Прилози ....................................................................................................141
Статут ССР ...............................................................................................147
Uniunea Sârbilor din România ..................................................................164
The Union of Serbians from Romania .......................................................166
Фото-хроника наше активности .............................................................169

223

