ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗАВИЧАЈНИХ УДРУЖЕЊА
У ВОЈВОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ
О УЧЕШЋУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДАНА СРПСКЕ У
СРБИЈИ
од 04. до 10. септембра 2014. године

Нови Сад, септембра 2014. године

УВОД

Влада Републике Српске је, путем своје Канцеларија у Београду, други пут
организовала Дане Републике Српске у Србији од 04. до 10. септембра 2014. године.
Ове године, део манифестације одвијао се, поред Београда и у Новом Саду, у чијој
реализацији су узела учешћа и завичајна удружења из Војводини: "Петровчани",
"Ливњани и Граховљани", "Мањача", "Гламочко коло", "Секција бораца Козарачке
битке", "Дрварчани", "Огњена Марија Ливањска", "Друштво српских домаћина",
"Српски крајеви", "Козарчани", "Купрешани","Крајина Врбас", "Дмитор",
"Доњевакуфљани", "Змијање" , Каћ, "Принцип Српски", и "Влашић".

Полазећи од опредељења да овај извештај прикаже ангажовање Организационог
добора, формираног поменутим поводом од представника великог броја удружења,
као и намере да се, на основу стеченог искуства, што више унапреди организација
Трећих дана Републике Српске у Србији, одређен је и сам садржај истог.
Анализирајући поједине делова Програма указано је на запажања завичајаца, на
основу којих су дате иницијативе, сугестије, размишљања и предлози Влади Републике
Српске, као организатору манифестације.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Презентација туристичких потенцијала Републике Српске одржана је на платоу испред
Српског народног позоришта у Новом Саду 10. септебмра 2014. године од 10 до 19
часова. Организациони одбор Завичајаца информисао је своје чланство о месту и
времену одржавања презентације и значајно допринео посећености.

Подршка у самој реализацији презентације састојала се у стварању доброг
расположења и пријатне атмосфере. Томе су највећим делом допринеле певачке
групе и оркестри: "Звуци са Камена", "Ликоси", женска певачка група и оркестар
народних песама и игара из Челарева, Етно група "Траг" из Бања Луке и др.

ПРОМОЦИЈА ПРАВОПИСА СРПСКОГА ЈЕЗИКА ИЈЕКАВСКИ ГОВОР
Промоција Правописа Српскога језика, у издању Матице српске, одржана је 10.
септембра 2014. г. у 16 часова у Новом Саду у Матици српској.

Иако знатан број најављених учесника у промоцији није присуствовао, својим
учешћем: председник Матице Српске г. Драган Станић, писци правописа Пешикан,
Јерковић и Пижурица изазвали су велико интересовање међу завичајцима. С обзиром
на тему и само место одржавања, присуство чланова завичајних удружења очекивало
се масовније.
АКАДЕМИЈА У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
Академији, одржаној у Великој сали СНП у Новом Саду, 10. септембра 2014. године од
19 часова, присуствовало је више од 1000 посетилаца.
На почетку су изведене химне Републике Српске и Републике Србије.

Охрабрујуће је да су се млади одазвали у великом броју. Треба истаћи да је међу
посетиоцима, поред завичајаца, рођених или пореклом преко Дрине и Дунава,
присуствоао и знатан број њихових пријатеља, познаника, комшија, како из Града
Новог Сада тако и из многих оптшина Војводине - Брбаса, Кикинде, Бачке Паланке,
Сомбора, Оџака, Зрењанина и др.

Академији је присуствовао велики број гостију из привредног, култруног, образовног и
других области живота и рада, а Српску православну цркву представљао је његово
преосвештенство Владика Иринеј Буловић.

Владика др Иринеј Буловић
Пригодним речима присутнима су се обратили:

Мирко Мајсторовић

Вања Вученовић

Горан Мутабџија

И поред масовног присуства, које је добрим делом обезбедио Организациони одбор,
чињеница да су изостали предсједница Владе Републике Српске гђа. Жељка
Цвијановић и предсједник Републике Српске г. Милорад Додик утицала је да ова
манифестација произведе потпун утисак.
Међу завичајцима програм изведен у сали оцењује се највишим оценама, а њихови
пријатељи су пријатно изненађени уметничким нивоом и осмишљеношћу програма
који је би другачији него што су навикли на завичајним дружењима, прелима и сл.
Организациони одбор је помогао у ангажовању појединих учесника програма, пре
свега Српског КУД-а "Жељезничар" , фоклорног ансанбла "Вила" и хора "Вила" из Новог
Сада.

КОКТЕЛ У ХОЛУ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПРОЗОРИШТА
Сам коктел, који је приредио Организациони одбор у целости и сопственим снагама
(припремом хране, пића и и др.) дао је значајан доприност целини ефекта саме
манифестације.

То је била прилика да се сретну школски другови, земљаци, комшије, пријатељи,
кумови, пословни партнери и др. Присутни представници из Републике Српске имали
су прилику да се увере у гостопримство домаћина и осећања која они гаје према
Републици Српској, забриност за њену судбину и спремност да гарантују њену
будућност.
Организациони одбор је такође, организовао и пригодан програм током коктела, који
је се одвијао и лепој атмосфери и добром расположењу.
ОРГАНИЗОВАНОСТ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
Прво што треба констатовати да је Одбор конститусан релативно касно у односу на сам
догађај.
У састав одбора ушли су представници најактивнијих удружења, међу којима су
највише били заступљени Петровчани. Међутим, захваљујући управо њиховом
опредељњу, укључен је и већи број чланова других удружења, чиме је манифестација
добила шири значај. С друге стране у току рада Одбора размењена су корисна
искуства, иницијативе, предлози и сл. што је од великог значаја, како за организацију
нових манифестација, тако и за укупан рад удружења појединачно и у свих заједно.
Масовну посећеност, гледано манифестацију у целини, обезбедио је Организациони
одбор путем поделе улазница системом "из руке у руку".
Информисање јавности, путем медија, била је задовољавајућа.
Донаторства прајатеља Републике Српске су за свако поштовање.
Безбедност је била на нивоу, изузев извесних недоследности задужених за
протоколарна места у сали за госте.
ЗАКЉУЧЦИ
1. Организациони одбор завичајних удржења Срба преко Дрине и Дунава у
Војводини, формиран поводом Дана Републике Српске у Србији, сматра да је
представљање Републике Српске у Србији од великог значаја за свеукупно Српство,
како у региону тако и у дијаспори, посебно у подизању свести о заједничкој судбини
Српског народа, без обзира на исцртане границе.

2. И циљу даљег унапређења укупне сарадње и заједништва Српског народа, Одбор
изражава спремност за веће ангажовање путем завичајних удружења, а посебно у
осмишљавању и проширењу програма Дана Републике Српске у Србији.
3. Одбор сматра да Република Српска има далеко веће туристичке потенцијале него
што су овом приликом представљени у Новом Саду.
4. Одбор костатује да је представљање правописа Српскога језика у Матици Српској у
Новом Саду од великог значаја, али само " зрно песка" у потреби организовања
јавних трибина на низ тема од значаја за Српских народ.
5. У циљу даљег унапређења заједништва свих Срба, Одбор предлаже да се сарадња
у области културе, просвете, спорта, привреде и др. прошири, а да Дани буду
"резиме" годишње сарадње.
Организациони одбор завичајних удружења у оквиру својих ресурса уложио је
потребну енергију да се Програм реализује, а присутни гости су узвратили емоцијом
и позитивним констатацијама из којих се препознаје порука да завичајна удружења
треба да и убудуће сарађују у оваквим и сличним дешавањима, која доприносе зб лижавању српског народа на простору Југоистичне Европе.
6. Имајући у виду да је то била прва прилика да се завичајци укључе у реализацију
Дана Репбулике Српске у Србији, може се констатовати да је Организационо одбор
оправдао поверење које му је указано.
7. Организациони одбор предлаже управним одборима завичајних удружења у
Војводини да размотре иницијативу институционалног организовања свих удружења
у одговарајућу "кровну" организацију, а као припрему, за почетак, да сви
обавештавају друге о одржавању манифестација које организују.

