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 „3Д“ 
троструки, моћан и перспективан 
спој који у суживоту многих треба 
неговати, а потиче од:

Да се не заборави!

Динара је планина, један славни 
географски масив, али великог симбола 
и значаја, амблем који је одредио својим  

именом динарски тип човека на Балкану. 
Из тих крајева, наш човек је стизао деценијама 
и вековима у панонску низију, у равну 
Војводину наслоњену на Фрушку Гору;

Дунав, река која пролази кроз седам 
држава, то је наша највећа европска 
улица, улица  која нас води у друштво

земаља којим вековима припадама, у 
друштво европских земаља.

Дрина, пак, јесте река која би по свему 
што се на њој столећима одигравало 
требало да  неупитно зближи браћу 

с’ обе стране, а не да их дели и распарчава;



Лидер Народног покрета Динара-Дрина-Дунав
Томислав Бокан

“Чујте Срби, вратите се одрођени, мирите се завађени!”



Годинама неки бране да брат поред брата стане!
 Не дају нам да смо скупа, а иста смо крвна група!
У покрету вако пише, дјелити се никад више!
Брат је Србин сваки мио, ма одакле родом био!



Драги пријатељи, 

у протеклом периоду смо донели велики 
број веома важних одлука, како за 
краткорочни, тако и за дугорочни развој 
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав. 

Свакако, једна од најзначајнијих одлука је 
била у веома важном тренутку за нашу 
Отаџбину када смо показали политичко 
јединство и дали пуну подршку наставку 
политике безусловне борбе против 
криминала и корупције  као и економског 
опоравка Србије, јер сматрамо да је 
политичка и економска стабилност  од 
изузетне важности и да управо због 
будућности наше деце треба да идемо 
снажно и заједно напред.

Иако смо млад Покрет, у претходном 
периоду смо показали изузетну зрелост и 
залагање за сваког нашег човека. Наши 
чланови и симпатизери су препознали овај 
труд и указали нам велико поверење на 
изборима са Савет и Надзорне одборе 
Месних заједница у Граду Новом Саду, а и 
шире. Посебно истичем успех изборне 
листе коју смо подржали на локалним 
изборима у Оџацима те да два представника 
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав 
гласовима наших чланова и симпатизера, 
као део владајуће већине, у својству 
одборника у Скупштини Општине Оџаци, 
заступају интересе средина из којих долазе.

Такође истичем захвалност на подршци 
нашим члановима и симпатизерима из 
Оџака, Бачке Паланке, Сомбора, Инђије, 
Сремске Митровице, Руме, Новог Сада и 
многих других места у којима је  Народни 
покрет Динара-Дрина-Дунав већ заживео 
као веома респектабилан субјект. 

Годину за нама смо обележили, не само 
кроз залагање за остварење основних 
циљева Покрета, већ и кроз читав низ 
патриотских и родољубљивих 
манифестација посвећених традицији, 
култури и духовности. 

Желим да истакнем да је ово година када 
обележавамо стогодишњицу почетка Првог 
светског рата, великог страдања, 
мучеништва, огромних људских и 
материјалних жртава, али и исказане 
огромне људске храбрости, пожртвованости 
и одважности српског човека. Човека који 
је кроз векове стварао нашу Отаџбину 
Србију и у наслеђе нам оставио завет да 
изведемо наше поколење на прави пут, пут 
духовности, образовања, породичних 
вредности и просперитета. Народни покрет 
Динара-Дрина-Дунав тај завет дели са 
свима Вама и то кроз игру, песму и реч, 
водећи при томе крајње умерену и 
одмерену политику према српском човеку, 
поштујући припаднике свих осталих 
националних заједница које живе на овим 
просторима. 

Ми сваким даном растемо, 15-тог фебруара 
смо постали старији и мудрији за још једно 
лето свога бивствовања и убеђен сам да је 
испред свих нас још много, много лета које 
ћемо провести у здрављу, срећи и на весеље!

Сведоци смо да свако време са собом носи и 
добро и зло. Овај тренутак и велике 
катастрофе изазване воденом стихијом 
треба да нас уједине још више, јер што би 
наш народ рекао: „ На муци се познају 
јунаци!“. Стога је изузетно важно да 
покажемо хуманост на делу и сви у складу 
са својим могућностима помогнемо 
данашњим страдалницима из поплављених 
подручја широм наше Отаџбине и 
Републике Српске.

Будимо хумани,  покажимо да смо достојни 
настављачи дела великих личности из наше 
прошлости,  растимо на здравим  коренима 
традиције и духовности, а под благословом  
речи Светог Владике Николаја 
Велимировића Жичког: „Дај Боже да се Срби 
обоже, сложе и умноже!“
Ми имамо наш пут, а он је на стазама 
Светог Владике, обожени смо, сложни, а 
даће Бог и умножени! 
И само тако, јаки и сложни, уздигнутих 
галава можемо ићи напред!

Лидер Народног покрета  Динара Дрина Дунав
Томислав Бокан.



Визија развоја пољопривреде 
Народног покрета 

Народни покрет Динара Дрина Дунав има своју 
визију и по питању пољопривреде у АП Војводини, 
наше најважније привредне гране не само у 
Покрајини Војводини него и у читавој Републици 
Србији. Годинама се само обећава како треба 
учинити нешто више за пољопривреду по питању 
субвенција као и  разних врста подстицаја, пошто је 
пољопривреда широка област која обухвата и гране 
као што су водопривреда, шумарство, лов и риболов 
и рурални развој.

Проценат учешћа пољопривреде у буџету Републике 
Србије је око 17%, а у земљама Европске Уније као и 
земљама у окружењу је преко 30%, што јасно указује 
да мало издвајамо буџетских средстава за развој и 
подстицаје у пољопривреди, а годинама само 
црпимо ову делатност.

Војводина обухвата 35% пољопривредних површина 
Србије. У обрадивој површини учествује са 39%, а у 
ораницама са чак 47%. Међутим, у најинтензивнијим 
начинима коришћења земљишта, воћњацима и 
виноградима учествује са само 7, односно 16%. С 
друге стране, у најекстензивнијим начинима 
коришћења земљишта, ливаде и пашњаци,  учествује 
са свега 6, односно 13%. Жита су са 66% 
најзаступљенија група усева на ораницама у 
Војводини. Следи индустријско биље (22%), поврће 
(5%) и крмно биље (5%). У Србији је структура 
нешто другачија. После жита, најзаступљеније је 
крмно биље (14%), индустријско биље (11%) и 
поврће (9%). Војводина учествује са 50% у 
површинама под житом, 96% у површинама по 
индустријским биљем, 28% у површинама под 
поврћем и  17% у површинама под крмним биљем у 
Србији.

У Војводини се наводњава између 1,2% и 4,4% 
обрадивих површина, што је недопустиво мало с 
обзром на потенцијале. Системи који су грађени у 
претходном периоду су једним делом ван употребе 
због запуштености и неисправности. Мали број 
система је у функционалном стању. 

Војводина учествује са 15% у основном сатду говеда, 
17% у репродуктивним капацитетима свињарства и 
11% у основном стаду оваца у Србији. Недопустиво 
је да је сточарство релативно мало заступљено у 
Војводини  (25 условних грла на 100 ха 
пољопривредне површине).  

Као што се јасно види из графикона, евидентно  је 
највећа заступљеност свињарства (49%).
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Свињарство
49%

Говедарство
38%

Живинарство
7%

Овчарство
3%

Остало
3%

АП Војводина - Структура сточног фонда

Визија Народног покрета Динара-Дрина-Дунав је јасна по питању организације у пољопривреди:

- од 250.000 ха обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини у АП Војводини које се издаје у 
закуп, предлажемо да сваки закупац који закупи 100 или више ха има законску обавезу да запосли на 
неодређено време по једног радника на 100 ха, што укупно износи 2.500 запослених. То у овом моменту није 
занемарљив број;

- Да би подстакли пољопривредну производњу, као и опстанак младих на селу морамо обезбедити 
повољан кредитни амбијент. Кредите треба одобравати на најмање 5 година са грејс периодом од 3 године уз 
камату од 1% на годишњем нивоу, како би се репродуковао сточни фонд и увећала стада (краве, свиње, овце, 
козе итд). Такође, неопходно је омогућити  куповину пољопривредних машина за робну размену по 
објективним паритетима, као и повећање површина под воћњацима и дугогодишњим засадима;

- За подстицање пољопривреде, али и туризма, неопходно је обезбедити повољне подстицајне кредите 
као и бесповратна средства за изградњу објеката за смештај што би унапредило развој руралног, ловног, 
риболовног и етно туризма. Ово су видови туризма за које  Војводина има изузетне потенцијале;

- Да се у сваком насељеном месту у АП Војводини врати задругарство у правом смислу те речи како би се 
преко задруга вршио откуп свих вишкова пољопривредних производа (воћа и поврћа). Неопходно је 
обезбедити гаранције уредног плаћања пољопривредним произвођачима чиме би се обезбедили услови 
опстанка младих на селу. Такође, ти производи представљају неопходну сировину великим прерађивачким 
системима и трговинским ланцима пошто у Војводини проблем не представља производња него наплата;

- Свакој жени са села која роди  најмање троје деце држава мора обезбедити солидну пензију. Прираштај 
у Војводини је катастрофалан (16.000 годишње умре више него што се роди), а ми желимо и морамо да 
обезбедимо услове да млади који се баве пољопривредом остану на селу и заснују породицу. Чињеница је да је 
садашњи статус неодржив пошто је становништво у АП Војводини најстарије у Европи, што је недопустиво за 
једну озбиљну државу и њене институције чему теже Покрајина Војводина у оквиру Републике Србије.

Наведене чињенице само су део политике у области пољорпивреде за коју ће се залагати Народни покрет Динара-Дрина-Дунав.

Председник политичког савета
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

Проф. др Никола Ћировић
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Са задовољством истичемо догађаје 
који су обележили период за нама.....

Током претходног периода, лидер Народног покрета Динара-Дрина-Дунав Томислав Бокан 
се веома радо одазивао на позиве и присуствовао великом броју манифестација које су 

организовала Удружења грађана са територије АП Војводине која као основну делатност 
имају за циљ очување и неговање културе, традиције и обичаја прекодринских Срба.

08.11.2013. године 
Величанствено саборовање 

Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав са грађанима 

Бачке Паланке

30. новембар 2013. године
Томислав Бокан, лидер Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав, у 

Житишту отворио манифестацију 
„Православни извори“

19. јануар 2014. године
„Бог се јави – ваистину се јави!“
Богојављање, празник крштења 

Исуса Христа

На Митровдан, 8. новембра, Народни покрет 
Динара-Дрина-Дунав је у Бачкој Паланци 
организовао саборовање у духу традиције и 
неговања културне баштине српског народа 
представивши окупљенима идеје и циљеве за које се 
залаже.

Објекат је овом приликом био премали да прими све 
заинтересоване грађане Бачке Паланке. Саборовање 
је отворила певачка група „Звуци с’ камена“ 
интонирањем химне „Боже правде“, а потом и 
тропара „Славите Господа“. Ова певачка група је за 
осам година свога постојања привукла пажњу 
јавности  наступима у земљи и иностранству, 
неговањем српске културне баштине и освајањем 
бројних признања. Добитници су прве награде на 
традиционалном фестивалу “Златни опанак“ чак пет 
пута, где су освојили и чувено “Мајсторско писмо“ 
као победници међу победницима.

Затим смо се, како традиција налаже, одржавши 
помен подсетили свих наших јунака из ближе и даље 
прошлости који су своје животе дали за крст часни и 
слободу златну, а након тога је и  благословен овај 
величанствени скуп.

Скуп су својим присуством увеличали и драмски 
уметници, господин Момир Брадић и драмска 
уметмица Весна Павловић, а такође и гуслар Вид 
Змијањац, група „Балкана“, Саво и Љубиша, Влатка 
Карановић, Новица Текић и Баја Мали Книнџа.

08.11.2013. године 
Величанствено саборовање Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав са грађанима Бачке Паланке

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав и лидер 
Покрета Томислав Бокан, дубоко ценећи реч и дело 
Рудолфа Арчибалда Рајса, швајцарца који је у завет 
оставио да се његово срце сахрани на Кајмакчалану, 
је и на овом скупу подсетио присутне на ову људску 
величину, човека који је био истински јунак правде и 
истине и који се из срца и душе залагао за Србију.
У част Рудолфа Арчибалда Рајса господин 
Лазар-Лазо Пајчин, текстописац и композитор 
народних и завичајних песама, доживотни 
амбасадор Народног покрета Динара-Дрина-Дунав, 
је рецитоцао песму Војислава Илића (млађег) 
„Заветна жеља др Арчибалда Рајса“. Ова песма је од 
стране аутора рецитована на сахрани др Арчибалда 
Рајса.

Потом се, пропраћен аплаузима, пред више од 350 
присутних скупу обратио лидер Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав, Томислав Бокан.  
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17. фебруар 2014. године
Каћ, Сретење Господње

15. фебруар 2014. године
ПРОСЛАВА ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ 

НАРОДНОГ ПОКРЕТА 

03.05.2014. године
Сремски Карловци– СЛАВА 

НАРОДНОГ ПОКРЕТА 
ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ

Он је у свом надахнутом излагању представио идеје 
и симболику Покрета истакавши да је Народни 
покрет Динара-Дрина-Дунав  млад и одважан 
Покрет, Покрет препорода српског народа, 
његовог историјског отрежњења и освешћења, 
високих идеала, јаких моралних начела и реалних 
визија. Он је позвао присутне да се врате традицији, 
духовним вредностима и породици као темељима за 
изградњу урушеног система вредности друштва те 
да следе Народни покрет Динара-Дрина-Дунав јер 
је то Покрет који има визију, снагу, енергију и вољу 
да поведе српски народ у будућност бољу. Речи 
лидера Томислава Бокана су наишле на јасно и 
гласно одобравање окупљених који су са крајњом 
пажњом и одобравањем пропратили његово 
излагање.

На позив председника Удружења за неговање 
културе и традиције крајишких Срба „Подгрмеч“, 
Кочалка Душка из Житишта, лидер Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав Томислав Бокан је  
имао част да отвори VI традиционалну 
манифестацију „Православни извори“. У присуству  
многобројних гостију, у срдачној атмосфери 
прожетој игром и песмом подсетили смо се на 
обичаје и дух традиције подгрмечких Срба.

30. новембар 2013. године
Томислав Бокан, лидер Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав, у Житишту отворио манифестацију 
„Православни извори“

13/14. јануар 2014. године 
Томислав Бокан, лидер Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав, у Сомбору - дочек 
Православне нове године

Прослава је оджана на градском тргу уз присуство 
преко 5.000 грађана Сомбора, а на позив 
организатора, представника Завичајног удружења 
„Коријени“ из Сомбора, председник Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав Томислав Бокан је 
одржао поздравни говор обративши се окупљеним  
речима: „ Народни покрет Динара-Дрина-Дунав  је 
покрет који се залаже за очување традиције и 
духовних вредности српског народа и зато вечерас 
превасходно желим да се захвалим  што сте ми 
указали част и задовољство да будем гост и да се 
обратим овом величанственом скупу организованом 
поводом дочека српске Нове године. Увек ћу се радо 
одазвати и подржати сваку иницијативу у духу вере, 
традиције и очувања националног идентитета 
српског народа“, истакао је између осталог лидер 
Томислав Бокан пожеливши свим гостима пуно 
здравља, среће и успеха у Новој години.
У исто време, омладина Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав је у Новом Саду приредила 
спектакуларан дочек Српске Нове године. 
Весело, опуштено у младалачком духу....

На Богојављење, овај свечани дан , празник крштења 
Исуса Христа који се традиционално обележава 
пливањем за Часни крст, пливало се и у Сремској 
Каменици.
Ова свечана манифестација у чијој организацији је 
учествовао Град Нови Сад, Војска Србије, 
Жандармерија, Полиција и Месна заједница 
Сремске Каменице је отпочела литургијом у Храму 
Рођења Пресвете Мајке Божије, а по завршетку 
литургије формирана је литија  коју је предводио 
Владика сремски господин Василије. На обалу 
Дунава су донета два крста, дрвени и ледени крст.
Ледени крст, висине два и ширине један метар је уз 
благослов Владике положио протојереј ставрофор 
Теодор Катић на сред Дунава у знак сећања на све 
страдалнике који су свој живот окончали у овој 
реци. Полагању леденог крста у воду са војног 
брода-фрегате, је уз остале црквене и градске 
веледостојнике присуствовао и лидер Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав Томислав Бокан.
Потом је, тачно у подне, означен старт трке храбрих 
и честитих, који су поносно пливали за Часни крст!
 

19. јануар 2014. године
„Бог се јави – ваистину се јави!“



ПРОСЛАВА ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ 
НАРОДНОГ ПОКРЕТА 

ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ

Сретење Господње, 15. фебруар 2014. године

Као што то и доликује, прослава годишњице Народног покрета Динара-Дрина-Дунав је 
пред више од шест стотина душа отпочела уз химну “Боже правде“ и део црквеног 
тропара „Славите Господа“ у извођењу изворне групе „Звуци с´ камена“.

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је млад, снажан и 
одважан покрет, Покрет препорода српског народа, 
његовог историјског отрежњења и освешћења, високих 
идеала, јаких моралних начела и реалних визија. То је 
Покрет који дише пуним плућима, сваким даном расте и 
улази у срца нашег народа и надамо се да је испред свих нас 
још много, много лета које ћемо провести у здрављу, срећи 
и на весеље! 

Управо ово вече је презентовало дубоку посвећеност 
традицији и неговању културне баштине српског народа.

Програм су својим величанственим изведбама осим 
изворне групе „Звуци с  ́камена“  увеличали 
Културно-уметничко друштво “Вила“ из Новог Сада и 
оркестар Културно-уметничког друштва „Стеван 
Мокрањац“ из Каћа те изворна група „Ликос“ из Новог 
Сада. 

Гости  су имали прилику да уживају у надахнутим 
интерпретацијама угледних драмских уметника, пријатеља 
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав, Весне Павловић и 
Момира Брадића.  Била је то лепа прилика да чујемо песму 
„Србија“ у којој је песник Оскар Давичо исказао своју 
дубоку приврженост отаџбини Србији, а коју је надахнуто 
извео велики уметник, цењени глумац, господин Момир 
Брадић. 

Потом и су Момир Брадић и  глумица Весне Павловић, која 
се истакла играјући �елену Анжујску на Данима јоргована 
као и Царицу Милицу на бројним сценама широм земље и 
света, извели беседу владике Николаја Велимировића 
„Борба за веру“.

Величанствени скуп је лепом речју и благословом увеличао 
игуман манастира Велика Ремета, отац Стефан.

www.npddd.rs



Овом свечаном приликом, лидер Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав Томислав Бокан, је уручио 
престижна признања „Витез српског народа“, „�унак 
српског народа“ и „Амбасадор српског народа“.
Добитници признања „Витез српског народа“ су: Вељко 
Мијаиловић, Владимир �елић, Радослав Пилиповић, 
Никица Пилиповић, Петар Божовић, Драган Бањац, Илија 
Малетић, Мирко Пајчин-Баја Мали Книнџа, Предраг Елез, 
Горан Тепић, Игуман манастира Велика Ремета отац 
Стефан.

И гудало које се као одбрамбени културни штит који је 
снажио српски дух и вољу у борби за опстанак и слободу 
током богате историје српског народа чуло  и то у рукама 
једног ововременог настављача традиције, истакнутог 
гуслара Вида Змијањца, који је извео песму „Српска 
Република“.

Добитници признања „�унак српског народа“ су: Зоран 
Танкосић Тане, Милован Мима Кондић, Душко Корњача, 
Небојша Плећаш, Стојан Шатара, Васо П. Буњац.

За несебичну подршку и свесрдан допринос неговању 
традиције, културних и духовних вредности српског 
народа, признањем „Амбасадор српског народа“  су се 
окитили: Лазар Лазо Пајчин и Момир Брадић.

У наставку вечери смо уживали уз музичко забавни 
програм који су припремили наши еминентни извођачи 
завичајних и модерних песама: Миле Делија, Миљан 
Миљанић, Ћана, Влатка  Карановић, Баја Мали Книнџа и 
Минђушари!

Задовољство је било, дружити се и делити позитивну 
енергију и кроз игру, песму и реч у духу вере, богате 
традиције и културне баштине нашег народа обележити 
прву годишњицу бивствовања Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав!

www.npddd.rs



СЛАВА НАРОДНОГ ПОКРЕТА 
ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ

Сремски Карловци, 03.05.2014. године



У присуству преко шест стотина душа, уз звуке химне 
„Боже правде“ и тропара „Славите Господа“ у извођењу 
вишеструко награђиване певачке изворне групе “Звуци 
с´ камена“ у Сремским Карловцима, вековном центру 
српске духовности отпочело је обележавање овог 
изузетног дана, дана крсне славе Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав. Овај, за нас изузетно свечан дан, 
обележавамо у част пресветог Владике, великог 
мислиоца, заштитника Српства и заштитника Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав, Светог Владике 
Николаја Велимировића Жичког.

Свечарски скуп је благословио протојереј ставрофор 
Теодор Катић, старешина Храма Рођења Пресвете 
Богородице у Сремској Каменици који је присутним 
кроз надахнут говор пренео духовну поруку среће и 
радости обележавања крсне славе.

Потом је Томислав Бокан, лидер Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав поздравио све госте, пожелио 
добродошлицу, а затим се обрато речима: „Вечерас смо 
се окупили овде, у нашим Сремским Карловцима, 
традиционалном центру очувања и неговања духовних, 
културолошких и образовних вредности српског 
народа, а у славу светог Владике и под благословом 
његових речи „Дај Боже да се Срби обоже, умноже и 
сложе!“

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је израстао на 
традицији и духовности, а вечерас су ово весеље 
солидарно за све госте припремили и организовали 
наши чланови и  пријатељи и ја желим да им се захвалим 
на томе.

Ми имамо наш пут и он је на стазама Светог Владике 
Николаја, обожени смо, сложни, а даће Бог и 
умножени!

Ово је година када обележавамо стогодишњицу почетка 
Првог светског рата, великог страдања, мучеништва, 
огромних људских и материјалних жртава, али и 
исказане огромне људске храбрости, пожртвованости и 
одважности српског човека, човека који је кроз векове 
стварао Нашу Отаџбину Србију и у наслеђе нам оставио 
завет да изведемо наше поколење на прави пут, пут 
духовности, образовања, породичних вредности и 
просперитета. Вечерас ћемо тај завет поделити са Вама 
кроз игру, песму и реч, а користим прилику да најавим 
да ће Народни покрет Динара-Дрина-Дунав током маја 
и јуна месеца спровести низ родољубљивих и 
патриотских манифестација, те да ће  круна свега бити, 
сада већ традиционални Завичајни дан-Лединци 2014.
Хвала Вам што сте овде са нама и видимо се 14. јуна у 
Лединцима!“

Након говора лидера Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав који је пропраћен громогласним 
аплаузом, вече су на задовољство свих пристних својим 
бравурозним извођењем беседе Владике Николаја 
Велимировића Жичког „Небеска литургија“ увеличали  
угледни драмски уметници, пријатељи Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав, Весна Павловић и 
Момир Брадић.

Момир Брадић, амбасадор Народног покрета 
Динара-Дрина-Дунав,  надалеко познат и признат 
интерпретатор антологијских књижевних текстова и 
поезије на многим значајним фестивалима, културним и 
уметничким манифестацијама, врхунски уметник и 
најрепрезентативнији пример српског глумца који је 
кроз наше историјске личности и догађаје  усавршавао 
начин говора старог уметничког текста и тако стварао 
услове за афирмацију српске вековне културе. 

Истакао се играјући у бројним позоришним 
представама, филмовима и телевизијским серијама. 
Посебан допринос уметности је дао говорећи кроз 
великане историје, Светог Саву,  Цара Душана, Кнеза 
Лазара, Деспота Стефана Лазаревића… 
Потом нам је овај великан глумишта подарио изузетно 
задовољство рецитовањем песме Војислава Илића 
Млађег „Како умире Далматинац“.

И гудало у рукама истакнутог гуслара Вида Змијањца, 
пријатеља Народног покрета Динара-Дрина-Дунав и 
ове вечери развеселило све присутне кроз песму 
„Поново Косово“.

Гостима су се такође обратили и надахнути глумци 
српске сцене Иван Вучковић и Младен Милић који су 
извели делове сценског приказа „Карађорђе које-=
куде“ по драми „Вожд“  Ивана Студена.

Сјајна публика је пратила изведбе надахнутих уметника 
наградивши их громогласним аплаузом.

Потом су на сцени заблистали млади момци и девојке, 
чланови Културно-уметничког друштва “Стеван 
Мокрањац“ из Каћа. Певачка група је извела 
композиције „Еј заспа задрема“, „Бела ружа од цветова 
дрема“, „Све птичице пропевале“, „Ситан камен до 
камена“ и „Ајде �ано“, а након тога и фолклорну 
кореографију „Влашке игре“.

Госте су својом песмом забавили и еминентни 
уметници, извођачи модерних и родољубивих песама: 
Миљан Миљанић, Ћана, Џими и Баја Мали Книнџа. 
Такође нам је велико задовољство што је овом 
приликом, у част обелажавања стогодишњице Првог 
светског рата, премијерно за све присутне  Баја Мали 
Книнџа извео најновије песме са албума „Говор душе“ 
који су са великом љубављу и пажњом припремили 
Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, Баја Мали 
Книнџа, Лазар Лазо Пајчин, Боцо и сарадници.

Ми знамо свој пут, сваким даном растемо и улазимо у 
срца нашег народа.  15. фебруара смо постали старији и 
мудрији за још једно лето свога бивствовања. Надамо се 
да је испред свих нас још много, много лета и много 
оваквих виђења које ћемо провести у здрављу, срећи и 
на весеље!



Народ је препознао...

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, иако млад на 
политичкој сцени Новог Сада и Војводине, је у веома 
кратком периоду показао и доказао свима да је вредан сваке 
пажње. Наступајући са коалиционим партнерима на 
изборима за Савете и Надзоре Месних заједница 
остварени су веома значајни резултати. С’ поносом 
истичемо резултате остварене у Буковцу, Сремској 
Каменици, Каћу, Степановићеву, Шангају, Лединцима, 
Пејићевим салашима, Будисави, али и градским 
деловима Бистрице, Омладинског покрета ...
Овакви резултати су јасан показатељ да је народ  у нама 
препознао срца пуна снаге, нашу енергију, визију и 
вољу да сви заједно кренемо у будућност бољу!
Чланови Народног покрета Динара-Дрина-Дунав на 
достојанствен начин и веома стручно и одговорно 
обављају послове који си им повереним у систему државне 
управе и јавног сектора, а при томе су увек спремни да се 
изнова потврде на изборима вољом гласача. 

Избори за Савет и Надзор Месних заједница 
Града Новог Сада

На локалним изборима за одборнике у Скупштини 
Општине Оџаци Народни покрет Динара – Дрина – 
Дунав је  као део коалиције окупљене око Српске 
напредне странке изузетно значајно допринео освајању 
апсолутне већине од укупног броја одборника који ће 
представљати Оџаке у наредном периоду. У овом 
скупштинском сазиву Народни покрет 
Динара-Дрина-Дунав и своје комшије ће на 
достојанствен начин, у оквиру владајуће коалиције, 
представљати  Зоран Велемир из Раткова и Владимир 
Тривуновића из Бачког Брестовца. 

Захваљујемо се свим бирачима који су у нама 
препознали снагу, енергију, визију и вољу да поведемо 
народ у будућност бољу!

Избори за одборнике Скупштине Општине 
Оџаци

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав живи са народом и уз народ у оквиру Републике Србије, а и шире.
 
„Наше стабло је засађено и успешно се примило. Корен нам је чврст, то је наш дух предака, наша вера и наша 
традиција, а крошњу огранака ширимо из дана у дан. Она буја и са Божјом помоћу ускоро ће бити тако велика и богата 
да ћемо сви бити поносни на њу. Ми смо ту, уз сваког нашег обичног, малог човека с надом да ћемо повратити 
изгубљено достојанство и кренути пут просперитета и боље будућности за нашу децу. Да, ми смо ти који долазе срца 
пуног снаге, ми имамо енергију, визију и вољу да поведемо народ у будућност бољу!“, истиче лидер Томислав Бокан.

Формирани су огранци у 
Сомбору, Жабљу, Суботици, а 
потом Темерину, Кули, Апатину, 
Тителу, Инђији, Сремској 
Митровици, Шиду, Руми, 
Беочину… 

На наше велико задовољство, народ Бачке 
Паланке је показао изузетно интересовање 
за програмске циљеве за које се залаже 
Народни покрет Динара-Дрина-Дунав. 
Као искрен одговор на ово интересовање 
ми смо,  с´ Божјом помоћи, 25-тог маја ове 
године отворили канцеларију Покрета у 
Бачкој Паланци. 

www.npddd.rs



„Нема назад ни корака, несмијемо због предака, 
узећемо без по муке победу у своје руке!“



МОЛИМ ТЕ ОТАЏБИНО

�а редовно плаћам државни порез. Плаћам воду и струју коју потрошим. 

Плаћам све друге комуналије. �а се третирам као узоран грађанин. 

Понашам се примјерено на јавном мјесту, не реметим јавни ред и мир. 

Подржао сам сваку хуману акцију коју је покренуо Град или Држава у којој живим у складу са 
својим могућностима.

�а волим моју Отаџбину Србију и волим ово мјесто гдје сам настањен тренутно. Културу и обичај 
свих других народа који живе у Отаџбини мојој поштујем заиста и сматрам да онај народ који 

запостави и заборави обичај и културу народа коме припада губи свој прави идентитет.

�а нисам рођен у овом Граду, замислите ово. Али одмах по рођењу усађена ми је љубав према 
Србији. Учен сам у кућној школи. Учитељи ми били ђед, бака, отац и мајка. Рекли су ми: „Сине, 

Динара је висока и са највећег врха поглед најрадије лети према матици!“ 

И тако сам ја одрастао с љубављу према својој матици. Десило се што се десило, не бих сад о томе.

Србију сам увјек сањао и искрен да будем мислио сам да ће Србија доћи у мјесто гдје сам рођен. 
Нисам толико описмењен да објасним зашто није дошла и не могу да објасним зашто је цјели мој 

завичај морао доћи у Србију. О томе ће неки мудрији људи зборити.

Сјећам се добро доласка. Деведесет посто људи успјело је да доведе  чељад, икону крсне славе и обичај.

У мом завичају четри-пет људи запјева...Пјев'о је мој ђед, пранђед, ујаци и стричеви пјесму која се 
зове ојкача. Па то им је била душевна храна. Витешки је било бацити најдаље камена с рамена. 

Добар косац који је имао добру косу и кованицу био је признат широм Крајине. Све сам ја то добро 
упамтио док завичај није морао да се исели и ја заједно са њим.

Ево још један показатељ колико волим Отаџбину Србију. Првом мом сину који се родио у 
родном листу пише Србија.

Молим те Отаџбино моја, а ти знаш да бих ја за тебе све дао, дозволи ми да своје потомке на твојој 
земљи упознам са обичајима оног краја одакле сам ја дошао.

Услиши Отаџбино жеље моје и бладослови „Завичајни дан“ који се одржава у Лединцима код 
Новог Сада испод свете Фрушке Горе.

Унапријед ти захваљујем ја и још хиљаде, хиљаде људи који имају само један циљ, а то је да не изумре 
обичај српског православног народа преко Дрине.

У СУСРЕТ МАНИФЕСТАЦИ�И 
„ЗАВИЧА�НИ ДАН-ЛЕДИНЦИ 2014“, 

СУБОТА 14. �УН 2014.

 Лазар Лазо Пајчин 

„Могу да ме оклеветају, осуде, прогну и ко зна шта још друго,
али запамти Динара, Дрина, Дунав  живеће још дуго, дуго...“  



Раскош и богатство српског културног наслеђа, традиционални обичаји , духовна и културна баштина Срба из свих 
крајева наше Отаџбине српске, само су део сада већ традиционалне манифестације коју ће сви посетоци „Завичајног 
дана-Лединци 2014“ моћи да доживе 14-тог јуна ове године у месту Лединци, на падинама Фрушке Горе.

Након великог успеха прошлогодишње манифестације „Завичајни дан-Лединци 2013“  која се по замисли 
организатора Народног покрета Динара-Дрина-Дунав одржала на обронцима овог прелепог места,  у близини 
моћног Дунава,  места које амбијентално има симболику динарских корена, створена је једна национална светковина 
очувања традиције, културе и духовности. 
Слободно можемо рећи-будућа туристичка атракција Новог Сада, Војводине, а и шире!

Програм манифестације је и ове године подељен на два дела. Први део, традиционални народни вишебој, отпочеће 
косци, а потом следе надвлачење штапа, скок у даљ из места, скок у вис из места, бацање камена с рамена и наравно 
надвлачење конопца. Намериће се јунак на јунака , па нека победи најбољи!
У оквиру културно-уметничког програма, сплетом  песама, мелодија и народних игара представиће нам се:  изворне 
групе „Звуци с´ камена“, „Ликоси“ и „Српска тромеђа“, КУД „Вила“ из Новог Сада, КУД „Соња Маринковић“ из Каћа, 
КУД „Младост“ са Ченеја, КУД „Милица Стојадиновић Српкиња“ из Буковца, КУД „Виноградар“ из Лединаца, КУД 
„Младен Стојановић“ из Бачког �арка, као и гости из Линца Српски клуб „Никола Тесла“ и КУД „Свети Сава“ из Бања 
Луке,  глумци Петар Божовић, Момир Брадић и Весна Павловић, Иван Мијаиловић, гуслари: Вид Змијањац, Ђоко 
Тановић и Александар Таушан, фрулаш Цвијетин Милаковић, гајдаш Максим Мудринић и трубачки оркестар 
Данијела �окановића из Шида,  те извођачи завичајних и родољубљивих песама:  Баја Мали Книнџа и Минђушари, 
Гордана Гоца Лазаревић, Миљан Миљанић, Џими Станић, =Миле Делија, Новица Текић и бројни гости изненађења...

Ово је дивна прилика да се у домаћинској атмосфети дружимо са нашим комшијама свих вера, расне и националне 
припадности, да упознамо нове пријатеље и  са собом понесемо срце пуно љубави, среће и жеље за новим виђењем!

У сусрет „Завичајном дану-Лединци 2014“, лидер 
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав Томислав 
Бокан је покренуо иницијативу да се одржи округли сто 
на тему „Отаџбина српска, наша будућност“.  
У отвореном разговору, учешће ће узети знаменити 
људи из области културе, образовања, духовности, 
здравства и социјалне бриге о породици. Ово је само 
први у низу скупова,  данас овде, сутра у Бања Луци и 
тако диљем наше Отаџбине српске!

„Отаџбина српска је земља српског народа, 
српског човека живог и мртвог, ма гдје год био 

широм планете Земље. Амин“

Лидер Народног покрета Динара-Дрина Дунав
Томислав Бокан



ЗА МНОМ - ТОМИСЛАВ БОКАН


