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СРЕЋНЕ СЛАВЕ 
ДОМАЋИНИ! 

Православни верници 
током зиме празнују многе 

црквене празнике као и своје 
Крсне Славе. Храмови су 

пуни верника, а празнична 
атмосфера је прилика и да 
се човек обрати и посвети 

како Богу тако и самом 
себи. Манастир Рача, цркве 
у Бајиној Башти, Рогачици, 

Скеланима, Бачевцима и Дубу 
традиционално окупљају 

вернике на Бадње вече.  
Тако ће бити и ове године!

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕЂ СНОМ

ДЕДА МРАЗЕ, 
ДЕДА МРАЗЕ...
Да ли су наше жеље веће од могућности 
Деда Мраза још није доказано.  
Али данашњи Деда Мразеви су некако 
јачи на речима него на делима.  
Зато пазите ког Деда Мраза пуштате у 
снове и у жеље! Деда Мразеви су ипак 
плод наших размишљања! 
Живели!

ФРАНЦ БОГОВИЧ 
ПОСЛАНИК ЕУ
Србија има велике 

шансе, а Бајина Башта 
посебно у туризму и 

дрвету!
СТРАНЕ 6–7

ТЕМА БРОЈА: 
ПРАЗНИЧНА 

ФОБИЈА 
Шта раде, како 

одолевају и доживљавају 
празнике говоре наши 

суграђани у анкети. 
СТРАНЕ 8–11

ПРИЧЕ О УСПЕХУ
Марљивост и 

дисциплина породице 
Лазић развила успешан 

породични посао у 
трговини.

СТРАНА 15

Предраг Јевтић са 
фармом оваца и 

Мујо Салиховић са 
пчеларским удружењем 

доприносе развоју села и 
одолевају кризи.

СТРАНЕ 16–19
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У наредну годину са 

позитивним мислима
Децембар, месец када се осврћемо на годину која полако остаје иза нас, бројимо 
успехе и гледамо где смо грешили. Обећавамо себи да ћемо у наредној години 
бити мање лењи и више се трудити да испунимо јасно задате циљеве. Али, 
као што то обично бива, у зависности на шта се наше жеље и планови односе, 
на крају испадне да доста тога не можемо сами да спроведемо у дело

Битан фактор је средина у којој живимо. Конкретно, 
када говоримо о нашој средини доста тога овде не 

можемо да остваримо, а они који би могли да утичу на 
то не желе да виде проблеме са којима се суочавамо.  
Како је дошло време да испратимо стару годину, а 
говоримо о томе шта бисмо волели да се промени у 
наредној, морамо се осврнути на неке ствари о којима 
смо већ писали у претходним бројевима. Говоримо, 
наравно, о проблемима са којима се сусрећу младе 
генерације. Како се не бисмо превише понављали 
само ћемо рећи да се ради о уском избору школовања 
након основног образовања, о малој или готово 
немогућој шанси за запослење након завршеног 
школовања и, наравно, страначком запошљавању. 

Сматрамо да, ипак, у нову годину не би треба-
ло да улазимо са превише негативних мисли, боље 
је да се се концентришемо на то шта бисмо, и да 
ли бисмо могли нешто да урадимо како би нам у 
наредној години било боље. Свесни смо да многе 
ствари не можемо сами да променимо, али хајде 
да да посматрамо ствари са позитивне стране и 

погледамо шта бисмо могли да урадимо. За почетак, 
свако од нас, без обзира у ком животном добу се 
налази, увек може и треба да ради што више на себи.  
То је, свакако, један од предуслова да бисмо били 
успешнији и задовољнији. 

Едукујмо се, учимо, помажимо другима и 
трудимо се да сваког дана напредујемо. Јер, што 
смо задовољнији собом и оним што чинимо за себе и 
друге, већа нам је мотивација да се посветимо ономе 
што је до сада било ван наших могућности. Међутим, 
опет се поставља питање да ли се помирити са тим да 
у овом месту исти проблеми постоје годинама и да је 
чињеница да на мало ствари можемо сами да утичемо 
или је, можда, боља солуција ипак одлучити да не 
желимо да се вежемо за свој град и (не)могућности 
које нам он пружа. 

Када смо се већ потрудили да будемо бољи и 
задовољнији личним животом зашто се везати за 
средину у којој су нам пословне могућности јако мале. 
На крају, без обзира на све што смо постигли, враћа се 
питање посла и немогућност да се изборимо са тим, 
враћају се негативне мисли и на крају године опет 
смо суочени са истим проблемима. Међутим, постоје 
многе друге ствари којима се свако од нас радује, и 
нада се да ће наредна година бити успешнија и боља 
од ове. Пре свега, треба бити, задовољан собом, 
трудити се да имамо увек позитивне мисли, јер ако 
нисмо сигурни у себе не можемо напредовати ни на 
другим пољима.

МИСЛИЛО

Вођа
 – Куда нас водиш и где си нас довео? Ми 
се теби поверисмо заједно са својим по-
родицама и пођосмо за тобом оставив-
ши куће и гробове наших предака не 
бисмо ли се спасли пропасти у оном неплодном крају, а ти нас 
горе упропасти. Две стотине породица поведосмо за тобом, а 
сада преброј колико нас је још остало. 
 – Па зар нисте сви на броју? – процеди вођа не дижући главе. 
 – Како то питаш? Дигни главу, погледај, преброј колико нас 
остаде на овом несрећном путу! Погледај какви смо и ми 
што остадосмо. Боље да нисмо ни остали него да смо овакве 
наказе. 
 – Не могу да погледам!... 
 – Зашто?! 
 – Слеп сам! 
Настаде тајац. 
 – Јеси ли у путу вид изгубио? 
 – Ја сам се и родио слеп.
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Бајинобаштанске новине, као и сва издања и програми „РТВ Прима 
Интернационал“ настоје да остваре што је могуће већи степен стваралачке и 
уредничке независности, како од директних тако и од посредних политичких, 
економских, идеолошких, верских и других супремативних утицаја, којима би се 
нарушили професионалност и објективност.

Бајинобаштанске новине, програми и издања „РТВ Прима Интернационал“ 
организовани су као привредно друштво али послују на непрофитној основи, 
користећи приходе од делатности, донације и износ годишње нето добити, 
искључиво за покривање трошкова. 

РТВ „Прима Интернационал“ доо, је један од оснивача и члан Асоцијације 
независних електронских медија – АНЕМ 1993. Бајинобаштанске новине су један 
од оснивача и члан Асоцијације локалних новина Local Press 1995. 

РТВ „Прима Интернационал“ (Радио Бајина Башта) је добитник највећег 
југословенског новинарског признања награде „Југ Гризељ“ за ширење 
пријатељства међу људима и уклањање граница међу народима за 1998. 
годину, „Златне плакете“ Радија Слободна Европа RFE/RL за најбоље ратно 
извештавање 1999. године и Повеље Асоцијације независних електронских 
медија АНЕМ.

Едукујмо се, учимо, помажимо другима 
– јер, што смо задовољнији собом и 

оним што чинимо за друге, расте нам 
мотивација да се посветимо ономе што 

је до сада било ван наших могућности

ПИШЕ: ЈЕЛЕНА СТАНИЋ, 

струковни инжењер 
заштите животне средине

У МЕЂУВРЕМЕНУ
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ФОТОГРАФИЈА БРОЈА
ПЛАНИНАРСКЕ 
ТАРСКЕ СТАЗЕ
Да планинарење постаје све популарнија рекре- 
ација потврђују и бројне групе које посећују на-
ше планине. Из дневника ужичких планинара 
окупљених у Планинарском друштву „Рујно“ до-
носимо фотографију броја и запис водича ак-
ције од 12. децембра ове године: „Старт акције 
је био испред тунела испод Шаргана 868мнв. 
Прелазак реке Братешине и пењање по магли и 
снегу на Шарган, према Кобиловцу. На Шаргану 
нас чека Сунце и ту се укључујемо на један део 
стазе Виа Динарика. Идемо макадамом испод 
Путног брда, испод Великог брда и испод Збо-
ришта и стижемо на Милошевац 1412 мнв. Уско-
ро испод Руњеве главе напуштамо Виа Динари-
ку и низ Плећа стижемо на врх Ивица 1353мнв 
па на Ивички оглавак 1257мнв. Успут наилази-
мо и на трагове медведа. Силазимо на Шарган 
Витасе и завршавамо акцију. Прешли смо 20 ки-
лометара. На акцији су учествовали: Ана Нинко-
вић, Даница Поп-Митић, Јадранка Сепи, Татјана 
Лангура, Светлана Младеновић, Теодора Фил-
ковић (9 година), Предраг Марић... Водич Иван 
Обућина захваљује свим учесницима акције.“

МИШ И СЛОН У СПИНУ
Недавно објављени подаци Туристичке организације Србије 
о броју туриста током летње сезоне у Београду, послужи-
ли су локалним аналитичарима туризма да брзо закључе ка-
ко је Бајина Башта, у једном временском интервалу током ле-
та, имала више туриста него – Београд! Не оспоравајући ваљаност подат-
ка, уопштавање истог и његово довођење у контекст изванредних успеха 
локалног туризма (који је бољи него чак онај у Београду!) је потпуно по-
грешна и збуњујућа пракса управљања подацима. Ту чињеницу је треба-
ло сагледати у њеном контексту, укупном броју туриста у Бајиној Башти и 
Београду током године, оствареном промету, убраним приходима, развој-
ном тренду и сл... Овако се стиче утисак да нас надлежи и на овом пољу 
убеђују у ванредно добре резултате развоја туризма, посебно у време све 
гласнијих јавних критика на начин организације и финансирања Мост фе-
ста и Регате као кључних манифестација. Тако искоришћен податак из ана-
литике ТОС-а личи највише на незрео покушај политичког правдања и 
спиновања што, можда, и није била намера актера.

ЧЕДИН ЈАСЕН У 
ДРВОРЕДУ
Предлог вредан пажње и похвале је свака-
ко понуда нашег суграђанина Чеде Илића, 
популарнијег као „Чедо боксер“. Овај ен-
тузијаста и дугогодишњи заљубљеник у узгајање сад-
ница дрењка, ораха и канадског храста, спреман је да, 
у време приче о обнови дрвореда у граду, Општини 
поклони 100 садница дрена! „Спреман сам и да коор-
динирам садњу ових садница, а Општина да се поста-
ра за израду заштитне конструкције.“ каже Чедо. Ина-
че, вредност ове његове донације била би око 100.000 
динара. Без улажења у стручне стране овог предло-
га и различите укусе и естетске норме ово је сигурно 
редак пример бриге за завичај и жеље да се нешто за 
њега учини, и то – конкретно! Општина је на потезу.
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БРОЈКА МЕСЕЦА

27.000.000,00
ДИНАРА је издвојено у буџету Општине Баји-
на Башта за 2015. годину за плаћање струје 
коју потроши јавна расвета на територији 
општине. Према подацима из Дирекције за 
изградњу јавна расвета је пре десет година 
трошила мање од десет милиона динара го-
дишње. Раст броја лампиона највидљивији је 
у граду и приградским насељима, али је чес-
та појава да лампиони раскалашно „горе“ и 
где треба и где не треба. Да ли су баш сви они, 
подигнути у предизборним кампањама, мо-
рали да буду ту где су и у толиком броју? Ула-
гања у уштеду струје нема. Уградње енергет-
ски ефикаснијих расветних тела такође нема, а 
струја је све скупља. Ако ову цифру упоредимо 
са укупним улагањима у културу, или на при-
мер у – медије (којих наравно – нема!) онда је 
јасна тенденција да се физички мрак смањи, 
а да се унутрашњи, духовни и медијски мрак 
повећа. Било би чудно да није таргично!

ОБЈАВА МЕСЕЦА

BUKA
Like · Reply · 15 · December 25 at 10:46pm

„Национализам је тема до 300 евра прихода месечно. Кад плата пређе 500 евра, онда почиње 
разговор о гардероби и кафићима. Кад пређе хиљаду, онда је топ тема здрава храна. Опет се 
пумпа национализам и инсистира на поделама.Национализам је тема до 300 евра прихода ме-
сечно. Њима се сервира та прича. Кад плата пређе 500 евра, онда почиње разговор о гардеро-
би и кафићима. Кад пређе хиљаду, онда је топ тема здрава храна, летовања и зимовања, а кад 
се попне на више од три хиљаде, онда престаје свако паламуђење. Људи онда причају о вре-
менској прогнози и љубави. С обзиром на то да већина људи на овим просторима има просеч-
ну плату од 300 до 500 евра (ако уопште и прима плату), зато национализам и јесте доминант-
на. Како другачије оправдати тако бруталну чињеницу да је стандард у време социјализма био 
пет пута већи него у капиталистичком амбијенту, него да је свима она друга нација крива. На-
ционализам је само пуштање магле, једна димна завеса, као кад сипа баци црно да би побегла 
или ухватила рибу. Тако и једно младо капиталистичко друштво баца то црнило национализма 
да би капитализам могао несметано отети још мало. Национализам је параван за капитализам, 
отпочетка“ – каже Рамбо Амадеус познати музичар у интервјуу загребачком Експресу.

https://www.facebook.com/bukamagazin/?fref=nf
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Знам да ме мрзе због мог једноставног говора, а шта је та 
мржња до доказ да говорим истину? То је разлог њихове клевете 
и то ћете сазнати кад год се будете распитивали.

СократА
ГО

РА

Пантљичара која разједа  
јавни интерес
Проблем јавног сектора у нашем граду нису бројке и људи, већ – 
апсолутна нефункционалност јавних предузећа и установа.

Небројено пута сам, у задњих пар деценија, писао и говорио о табу 
теми нашег система, па, логично, и наше мале чаршије – нефунк-

ционалности и потреби радикалних резова у јавном сектору. Можда 
је и добро, што су се у том времену, када су моји ставови сматрани 
„паметовањем“, на власти променили сви чиниоци политичког жи-
вота, те показали не да нису у стању да било шта промене, већ их до-
лазак на власт муњевито убацује у колотечину и бразду разорану од 
оних претходних. 

Ипак, да је враг однео шалу, показале су и (изнуђене) намере држа-
ве да скреше јавни сектор, па и недавна листа Општина, која говори 
да и у нашем граду има (само) петнаестак „прекобројних“. Нећу по-
лемисати са овом (као и на државном 
нивоу) смешно малом бројком, јер про-
блем јавног сектора у нашем граду нису 
бројке и људи, већ – апсолутна нефунк-
ционалност јавних предузећа и устано-
ва! А оне су, у Бајиној Башти, време је 
показало и показује – и скупе и неефи-
касне, често нестручане и – подложне 
корупцији, где год за то има прилике... 
О радо цитираним „европским“ стан-
дардима нећу говорити, јер је на нивоу 
државе већ заузет став да су они преви-
ше „тесни“ за набујалу пантљичару на-
шег јавног сектора. Но добро, и то ће нас 
стићи. У будућности. Но, пробајмо да 
будемо оно што можемо – локал-патриоти, па кренимо неким редом.

Дирекција за изградњу, потврђено је изјавама свих који су осети-
ли сласт власти (ја само цитирам), представља место које се у јавно-
сти све гласније сумњичи за корупцију, па и криминал! Стога би је 
хитно требало прекомпоновати, и од места за одлагање партијских 
кадрова и некорисних „стручњака“, и центра за „погађање послова“, 
претворити у малу и стручну канцеларију за израду планова и проје-
ката за све оно што је потреба овог града, било то сутра или за деце-
нију. Тендери, корупција..? Јавност рада и одговоран и вишеструко 
контролисан руководећи кадар свели би ту пошаст на „разумну меру“. 

СТЦ треба „демонтирати“, туризам организовати кроз Туристич-
ку организацију, а спорт подвести у другачије устројен Спортски са-
вез. Обе целине, кроз смањено финансирање, усмерити да зарађују 
новац, једни од боравишне таксе и других профитабилних садржаја, а 
ову другу од комерцијализације постојеће и будуће спортске инфра-
структуре. Тако би сви клубови и учешће у њиховом финансирању би-
ли брига једне институције која има план, програм, буџет и, наравно – 
одговорност. Све ово би, после десет година празних, а скупих прича, 
коначно донело приходе и од хале и спортских терена, наравно и од 
боравишне таксе, што је сада потпуно „скрајнута“ категорија, о којој 
нико чак и не говори. Истовремено, СТЦ из године у годину све више 
кошта општинску касу, а „приватизација“ спортске хале и терена од 
стране приватних клубова јавна је тајна и стални терет свих грађана. 

Комунално је постало најскупљи део 
јавног сектора. У политичким играма и не-
одговорности, упропашћене су бар две ре-
организације, а раст цена услуга је у еви-
дентној вези са кадровским хировима ско-
ро свих владајућих гарнитура. Ово преду-
зеће нужно је хитно поделити по пословима и  приватизовати оно 
што треба да иде на „утакмицу“, а да би мање коштало. Вода, кана-
лизација, градско гробље па и будући паркинг сервис могу остати у 
јавном сектору, а одржавање зелених површина (и спортских терена), 
чишћење, одношење смећа и прање улица – све су ствари које се мо-

гу пустити у поступак приватизације. У 
супротном, Комунално ће и даље бити 
скупа, црна рупа за кадровање, запо-
шљавање и исисавање буџетског нов-
ца разних врста. 

„Топлана“ се мора, пре свега кроз 
нову систематизацију, вратити у ме-
ре потребне стручности, растеретити 
од вишка који је створен кроз изливе 
међустраначке захвалности у сменама 
неких власти, те оспособити за напла-
ту по утрошку енергије, а и убрзано ра-
дити на свим идејама које значе ефи-
касније, јефтиније и еколошки прихва-
тљивије начине грејања. А то, јасно, ко-

шта, што не значи да се та чињеница може решавати политиканском 
уравниловком и мимо начела социјалне политике.

Установу „Култура“, зарад функционалности и уподобљавању 
структуре заспослених са потребом да у њој раде они који и припа-
дају миљеу културе, треба прекомпоновати и – припојити библиотеци. 
Два чиновника, одговорна за културу у оквиру библиотеке, могу ла-
гано да носе све културне активности, ако је, овако омеђивши поме-
нуту Установу, град подвукао свој интерес у „надградњи“ друштвеног 
бивствовања. Биоскоп са техником „под ренту“, Галерија под киријом, 
Дом као превазиђена  „интернет – кафана“, једини агилан и стручан 
радник под Уговором, дугогодишњи културни посленици свих врста 
потпуно искључени и из тела и из одлучивања о било чему, финан-
сирање активности и манифестација сведени на личне препоруке и 
лобирање интересних група блиских власти. Прилично лоша перс-
пектива за културу.

Библиотека је годинама опстајала као колектив који је био по-
штеђен кадровске самовоље власти, али очито да ова данашња ко-
алиција не познаје границе, ни што се тиче стручности, а поготову 
непотизма. Ето, како неко рече – ја вам дадох, а ви – јал` носите, јал` 
баците. Ако се, као и до сада (а радо), и ова власт опет одлучи за ово 
друго, онда је то још један поуздан знак да нису дорасли месту на ко-
ме с налазе и да судбину града подређују опстанку на власти. А Баји-
на Башта више нема времена.

ЈАВНА СТВАР

ПИШЕ:  

БЛАДИСАВ БИЉИЋ
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ФРАНЦ БОГОВИЋ, бивши министар пољопривреде и екологије у Влади Словеније

Природа даје  
највеће шансе!
Од када је Словенија унутар Европске уније имамо раст извоза од 6% до 8% сваке године. Мислим 
да је у томе највећа предност – једном кад уђеш у Европску унију ти си партнер са предузетницима 
из великог круга ЕУ у коме се поштују правила и закони, а отворен је терен за сарадњу и размену. На 
другој страни онај ко уђе у ЕУ треба да је доста добар и офанзиван да би користио то тржиште

Франц Боговић је словеначки посланик 
у Европском парламенту, а био је ми-

нистар пољопривреде и екологије у влади 
Словеније. Један мандат је био и председник 
Словеначке народне странке (СЛС) и три пу-
та градоначелник Општине Кршко. Велики 
је пријатељ Бајине Баште у којој је више пу-
та боравио отварајући нове мостове сарадње 
гардова побратима. Приликом недавне посе-
те Србији дао замолили смо га да за ББН ка-
же како гледа на шансе и изазове који нас че-
кају у ЕУ.

Како гледате на развој односа Србије и 
Европске уније у овом тренутку и како 
оцењујете испуњавање обавеза Србије 
на путу евроинтеграција? Да ли је Ср-
бија кооперативна?

У Европском парламенту сам посланик из 
Словеније од прошлог јула, а од тада сам и 
члан делегације за Србију која прати развој 
догађаја у Србији и морам рећи да се Србија 
одлучила за прави пут. Оно што је најзначај-
није је да Србија прави оне промене које је 
потребно правити због себе, не због Европ-
ске Уније. На нивоу регионалне сарадње ви-
димо позитивне промене и то је оно што тре-
ба да се ради са суседима и са Косовом, то је 
оно што треба да се ради на дуже стазе, да 
буде мир и да људи овде сарађују. Реформе 
које су на страни привреде Србија ради због 
себе, не због ЕУ и мислим да су премијер Ву-
чић и његова влада одлучили и иду храбро са 
тим стварима. У Европском парламенту пра-
тимо развој догађаја, и у последње време и 

на нивоу Европског парламента, Комисије па 
и света извештаји кажу да Србија иде у пра-
вом правцу и са отварањем првих поглавља 
тај процес почиње и у пракси. Једном речју, 
мислим да је Србија треба храбро да настави, 
а ја ћу, колико могу, да помогнем.

Да ли је могуће унапредити привредну 
сарадњу између Словеније и Србије и на 
који начин?
Словенци и Срби су увек добро сарађива-

ли, како у Југославији, тако и сада. Мислим 
да то сведочи постојећа привредна размена 
од преко једне милијарде евра, затим скоро 
две хиљаде предузетника сарађује међу со-
бом и мислим да су односи на неком нивоу 
где радимо као пословни партнери, а са друге 
стране и као пријатељи. Мислим да има још 
доста простора за сарадњу. У неким ствари-
ма смо ми у предности, у неким сте ви. Ва-
ша пољопривреда је јака, док ми имамо ма-
ло земље, а ми смо боље развили мале преду-
зетнике. С једне стране постоји размена ис-
куства, а са друге улагање и у једну и у дру-
гу земљу, доста српских компанија има ин-
вестиције у Словенији, тако да мислим да ова 
сарадња може само да иде напред. Из нашег 
искуства видимо да кад је Словенија ушла у 
ЕУ, пошто смо земља са два милиона људи, 
ако имаш мало бољи посао, одмах треба да 
извезеш. 

Словенија има бруто домаћи производ 
као што има Србија, нешто мање од 40 ми-
лијарди евра, а ове године очекујемо око 28 
милијарди извоза. Ми смо једна од најотво-
ренијих земаља, извеземо више од 70 одсто 
бруто домаћег производа, а 80 одсто овог из-
воза је ЕУ. Сада, када смо унутар Европске 
уније, када компаније сарађују између себе, 
ми имамо раст извоза од шест до осам одсто 
сваке године. 

Мислим да је у томе највећа предност –  
једном кад уђеш у Европску унију ти си парт-
нер са предузетницима из великог круга ЕУ. 
Истина,  треба прво услове да испуниш и 
дођеш у тај круг у коме се поштују правила и 
закони, а отворен је терен за сарадњу и разме-
ну. Кроз ова искуства и отворен простор који 
имамо ту је велика прилика, на једној страни 
за европске земље се отварају тржишта, а на 
другој страни онај ко уђе у ЕУ треба да је дос-
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Европа је овде већ стигла!  
Компанија “Еуротехна“ постоји већ 25 година и данас запошљава 
37 радника.  Ова успешна бајинобаштанска фирма сарађује 
са водећим компанијама у Словенији, региону, а и шире.

Компаније које су активне у областима ауто 
индустрије, кућних апарата, пољопривре-

де, текстилне индустрије, телекомуникација, 
спорта и рекреације познају и признају Еуро-
техну као поузданог партнера на тржишту. Еу-
ротехна је компанија у развоју, која тежи за-
довољењу потреба тржишта и запослених, а 
компанија стално унапређује процесе рада и 
има за циљ што боља и ефикаснија решења 
комплексних потреба и жеља својих клијена-
та и партнера.

Власник, Горан Стевантић истиче да  је његова фирма стручно и производно, врло спо-
собна  да испуни и захтеве клијената који не представљају стандардни део програма про-
изводње њиховог предузећа. „Разумевањем потреба и очекивања наших клијената, стал-
ним побољшањем квалитета наших производа и услуга, поштујући признате стандарде, 
законе и прописе из наше делатности, ми стално унапређујемо позицију Еуретехне на тр-
жишту. Такође подстичемо све запослене да свој посао ураде добро први пут, сваки пут и 
на време, и да теже непрекидном побољшању квалитета свих наших производа и наших 
услуга“ каже Стеванетић. 

Он каже да је раст фирме јако важан, као и проширење и увођење иновација у произ-
водни програм. У Еуротехни се надају се да ће већ за три до четири месеца у свој производ-
ни програм увести и алуминијум за варење електричних роштиља, као и мобилни роштиљ 
на гас, чврсто гориво и струју. На питање какав је извозни програм, Стеванетић одговара 
да, нажалост, до сада није било великих послова, мада су радили извоз алата за Словенију, 
Аустрију и Немачку. Истиче да је сарадња са Словенијом одлична, ова фирма сарађује са 
„Горењем“ и више од 50 одсто производне је за њих. Доста раде и за „Јуб“, који има фабрику 
у Шимановцима. Кључ успеха, власник Стеванетић објашњава: „Слободно могу да кажем 
да је кључ нашег успеха знање. Као и у сваком послу и у нашем се свакодневно учи неш-
то ново Што се тиче тржишне утакмице тренутно могу да је окарактеришем као фер игру. 
Фирме са стране очекују да ми ове радимо јефтино, међутим  не знају да оно што ми на-
правимо за један сат они могу направити за десет минута, зато што имају савременију и 
скупљу опрему, боље су организовани. Код њих све тече лагано, у нашим фирмама се увек 
жури и јури, а крајњи резултат је да они заврше то брже. Кад се све сабере и одузме, имамо 
проблем некад са набавком, са поузданошћу партнера. На пример кад тамо нешто нару-
чите, знате да ће стићи до вас, а код нас је увек присутан страх да ли ће вам роба бити ис-
поручена. Код нас су мање плате доста, у Словенији је просечна плата 600 еура, а у Србији 
је 200 еура. Код нас је такође проблем недостатак радне снаге, али боримо се и дајемо све 
од себе. Kонстантна брига о квалитету производа наш је императив. До тог циља стижемо 
успостављањем ефективног и ефикасног система менаџмента и спровођењем стандарда 
квалитета“ објашњава Стеванетић.

Ј. СТАНИЋ

та добар и офанзиван да би користио то тр-
жиште. Ту је корист за обе стране и мислим 
да ће Словенија и Србија још лакше сарађи-
вати када заједно будемо у ЕУ и кроз искуства 
и познанства која имамо у прошлоти и данас 
то је добра основа. 

Шта би сте предложили Србији како 
би што пре изашла из економске кризе, 
које привредне активности сматрате 
шансом када је Србија у питању?
Мислим да Влада иде у добром правцу ка-

да су реформе у питању, а оно што видим као 
проблем и што треба да се побољша је раз-
вој Србије као целине, није Србија само Бе-
оград, дакле децентрализација државе, да се 
прави активност у свим деловима Србије и 
да се на томе доста ради. Сматрам и да треба 
бити доста пажљив и да се административ-
ни капацитети по општинама, по регионима 
унапреде. Европска економија, исто важи и 
за Словенију, темељи се на малим и средњим 
предузећима. И ту постоји проблем на коме 
у Србији треба доста да радите, да стимули-
шете да не буду само велике фирме, већ што 
више мањих. 

Друштво се добро развија ако има што 
више људи који су у бизнису и праве мала и 
средња предузећа и мислим да на то треба 
обратити пажњу. Што се грана тиче, мислим 
да је пољопривреда јако значајна, такође зад-
руге су јако битне, да се људи удруже и зајед-
но раде. Европска унија има посебне фондо-
ве за људе који сарађују нарочито на подручју 
воћарства, повртарства, 900 милиона евра го-
дишње иде у тај фонд да људи заједно про-
дају и иду на нова тржишта. Уз пољопривреду 
иду и туризам и шумарство као јако значајни. 

Ви сте пријатељ Бајине Баште и пуно 
сте сарађивали са нама, шта бисте 
поручили Бајинобаштанима?
Драго ми је што смо са тадашњим пред-

седником општине Бобаном Томићем обно-
вили побратимство после оних времена која 
не треба никад да се врате и стварно сам био 
доста пута у Бајиној Башти. Срео сам пуно до-
брих људи, са којима је угодно проводити вре-
ме и мислим да код вас, уз енергетику, која је 
јако значајна грана, има могућности за раз-
вијање дрвне индустрије, као и туризма. Оно 
што мислим да треба Бајиној Башти је прили-
ка унутар ЕУ да се Бајина Башта отвори до ау-
топута да би капитал дошао и бизнис се раз-
вијао. Мислим да су заједнички пројекти ја-
ко важни за повезивање региона.

Када ћете поново посетити Бајину Башту?
Још немам датум, ове јесени смо покуша-

ли да додђемо, али наћи ћемо брзо термин, 
немам навику да дам датум, а онда га не ис-
пуним. Покушаћу што пре да дођем и да про-
ведем који дан у Бајиној Башти.

РАЗГОВАРАЛА ЈЕЛЕНА СТАНИЋ

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs
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Шта је, 
по Вашем 
мишљењу 
обележило 
2015. годину?

Ова година, за мене 
лично, је пуна лепих до-
гађаја и успомена. Али 
постоје и лоше ствари 
које су обележиле ову 
годину, а то је на првом 
месту што још увек није 
сређено купалиште на 
Рачи. Тако да је целу се-
зону базен био полуп-
разан или изрован.

За мене је 2015. годину 
у професионалном сми-
слу обележило пости-
зање важних погодака 
који су ми донели вео-
ма битне бодове. Оно 
што је, по мени, остави-
ло снажан утисак и емо-
тивно ме погодило су 
стравичне слике избе-
глица и терористичких 
напада.

Уписала сам Академију 
„Шобота“ што је за ме-
не јако велико иску-
шење. 2015. је била јако 
лепа, пуна догађаја која 
су на мене оставила леп 
утисак, као и успомене. 
Ружне ствари које су 
обележиле протеклу го-
дину су немири који су 
погодили многе државе 
у свету, па и нашу.

Изузетно лоше стање у 
држави. Политичка са-
мовоља, стање у судству, 
здравству и образовању 
и могућност младих за 
запошљавање никад ни-
су били гори. Нажалост, 
наша општина се по не-
гативном истиче у свему 
наведеном.

За мене је лично обеле-
жило постизање добрих 
резултата на факултету 
у протеклој години. Наш 
град је обележила по ме-
ни лоша организација 
за летње манифестације 
које су одржане.

Протеклу годину ми је 
обележила добра при-
лика за посао коју сам 
искористио и напредо-
вао по том питању. Са 
друге стране 2015.год 
су обележиле многе по-
тресне слике избеглица, 
глади и тероризма.

Која личност 
је, по  Вама, 
обележила 
2015. годину?

Личности које су обеле-
жиле протеклу годину 
за мене су свакако чла-
нови моје породице.

Личност која је по мени 
обележила 2015.год је 
Владимир Путин.  Због 
његовог јаког ауторите-
та и спремности на све 
за своју земљу.

Постоје две личности 
које су по мени обеле-
жиле 2015 годину. То 
су моја породица и мој 
дечко. Почетак године 
ми је био јако тежак пе-
риод, али током целе го-
дине подршку, љубав и 
пријатељство сам до-
бијала са обе стране.

По лошем, много њих 
се истиче, па не бих ни 
могао да се определим. 
По добром, то би сва-
како био неко од на-
ших успешних спорти-
ста, Новак Ђоковић или 
омладински репрезен-
тативци, који су освоји-
ли Светско првенство у 
фудбалу. 

Личност која је по ме-
ни обележила 2015.год 
је Бранислав Лечић. Од-
лучио сам се да код ње-
га похађам часове глу-
ме јер сматрам да је од-
личан глумац и педагог, 
тачно зна да на најбољи 
начин пренесе свој та-
ленат и знање на нас 
почетнике.

Дефинитивно то није ни-
ко од локалних или др-
жавних функционера. 
По мом мишљењу то је 
Валдимир Путин. Човек 
челичног става и ауто-
ритета који показује ка-
ко треба стати уз своју 
земљу. Неки би требало 
да уче од њега.

Шта бисте 
променили у 
2016. години?

Лично сам задовољ-
на и волела бих да ми 
и 2016. година протек-
не лепо и мирно као и 
2015. година. Али воле-
ла бих када би се реши-
ла нека важна питања 
у нашем граду, нпр. да 
се среде и боље одр-
жавају паркови за де-
цу, да деца имају више 
могућности за играње у 
природи.

Променио бих ,на мом 
личном плану, прела-
зак у бољи фудбалски 
клуб. Волео бих да се у 
нашем граду промени 
вредновање таленто-
ваних спортиста у свим 
областима и да им се 
омогући лакше напре-
довање у спортској ка-
ријери, а не да због по-
литике спорта у нашем 
граду остају у локалним 
и сеоским клубовима.

Волела бих да добијем 
посао, да не зависим од 
родитеља и да се у гра-
ду нађе више радних 
места за младе. Наш 
град је јако леп, и ту-
ристички атрактиван 
тако да мислим да би 
Бајина Башта «живела» 
целе године, а не само 
у летњем периоду. И по 
мом мишљењу треба да 
се отвори позориште, 
да се отвори спортски 
центар.

Нама су потребне ко-
рените промене, у ско-
ро свим структурама 
друштва, за шта је по-
требно да прође доста 
времена. Нека у 2016. 
години, направимо 
бар први корак ка том 
циљу. 

Волео бих да више на-
предујем на пољу глу-
ме, и да остварим још 
боље резултате на фа-
култету, у односу на 
претходну годину. Во-
лео бих да се у Баји-
ној Башти више обрати 
пажња на младе јер они 
одлазе услед недостат-
ка школа и слободних 
места за запошљавање.

Волео бих да Дрина опет 
буде у власништву Баји-
не Баште. Волео би да 
се адекватно казне сви 
они који незаконито ва-
де шљунак и самим тим 
уништавају њен при-
родни ток. Штете нама 
риболовцима као и са-
мом водотоку. Волео би 
да почнемо да поштује-
мо и вреднујемо то што 
имамо.

Шта бисте по-
желели Вашим 
суграђанима у 
2016. години?

Пожелела бих свима пу-
но здравља, среће и ус-
пеха. То је довољно за 
све.

Пожелео бих, пре свега, 
здравља и среће на сва-
ком плану, као и љубави. 
А уз мало среће, паре ће 
саме доћи.

Пожелела бих свој деци 
херојима, деци која се 
боре са болешћу, да им 
ова нова година вра-
ти осмех на лице. И њи-
ма и њиховој породи-
ци. Да не будемо увек 
задњи по лечењу деце. 
Да се врати хуманост 
код наших људи и да 
увек притекну у помоћ 
када је то потребно. 

Радите оно што вас ис-
пуњава и чини срећ-
ним, па шта год то било.

Пожелео бих свима да 
пре свега буду здрави 
и срећни, да уживају у 
сваком тренутку и д се 
труде да у наредној го-
дини буду успешнији 
него у претходној.

У 2015 год су се десили 
разни немири у целом 
свету па би пожелео да 
таква слика остане у тој 
години, а у 2016-ту уђемо 
у миру, здрављу и срећи.

ПРИПРЕМИЛЕ: 

ЈЕЛЕНА 

СТАНИЋ  

И ИВАНА  

МАТИЋ

ТЕМА БРОЈАСТАРА И НОВА ГОДИНА

За ово, прзнично издање ББН разговарали смо са младим Бајинобаштанима и 
Бајинобаштанкама о утисцима, жељама и плановима за наредну годину

ВИШЕ ПОСЛА, МИРА И ЉУБАВИ
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Шта је, 
по Вашем 
мишљењу 
обележило 
2015. годину?

Ова година, за мене 
лично, је пуна лепих до-
гађаја и успомена. Али 
постоје и лоше ствари 
које су обележиле ову 
годину, а то је на првом 
месту што још увек није 
сређено купалиште на 
Рачи. Тако да је целу се-
зону базен био полуп-
разан или изрован.

За мене је 2015. годину 
у професионалном сми-
слу обележило пости-
зање важних погодака 
који су ми донели вео-
ма битне бодове. Оно 
што је, по мени, остави-
ло снажан утисак и емо-
тивно ме погодило су 
стравичне слике избе-
глица и терористичких 
напада.

Уписала сам Академију 
„Шобота“ што је за ме-
не јако велико иску-
шење. 2015. је била јако 
лепа, пуна догађаја која 
су на мене оставила леп 
утисак, као и успомене. 
Ружне ствари које су 
обележиле протеклу го-
дину су немири који су 
погодили многе државе 
у свету, па и нашу.

Изузетно лоше стање у 
држави. Политичка са-
мовоља, стање у судству, 
здравству и образовању 
и могућност младих за 
запошљавање никад ни-
су били гори. Нажалост, 
наша општина се по не-
гативном истиче у свему 
наведеном.

За мене је лично обеле-
жило постизање добрих 
резултата на факултету 
у протеклој години. Наш 
град је обележила по ме-
ни лоша организација 
за летње манифестације 
које су одржане.

Протеклу годину ми је 
обележила добра при-
лика за посао коју сам 
искористио и напредо-
вао по том питању. Са 
друге стране 2015.год 
су обележиле многе по-
тресне слике избеглица, 
глади и тероризма.

Која личност 
је, по  Вама, 
обележила 
2015. годину?

Личности које су обеле-
жиле протеклу годину 
за мене су свакако чла-
нови моје породице.

Личност која је по мени 
обележила 2015.год је 
Владимир Путин.  Због 
његовог јаког ауторите-
та и спремности на све 
за своју земљу.

Постоје две личности 
које су по мени обеле-
жиле 2015 годину. То 
су моја породица и мој 
дечко. Почетак године 
ми је био јако тежак пе-
риод, али током целе го-
дине подршку, љубав и 
пријатељство сам до-
бијала са обе стране.

По лошем, много њих 
се истиче, па не бих ни 
могао да се определим. 
По добром, то би сва-
како био неко од на-
ших успешних спорти-
ста, Новак Ђоковић или 
омладински репрезен-
тативци, који су освоји-
ли Светско првенство у 
фудбалу. 

Личност која је по ме-
ни обележила 2015.год 
је Бранислав Лечић. Од-
лучио сам се да код ње-
га похађам часове глу-
ме јер сматрам да је од-
личан глумац и педагог, 
тачно зна да на најбољи 
начин пренесе свој та-
ленат и знање на нас 
почетнике.

Дефинитивно то није ни-
ко од локалних или др-
жавних функционера. 
По мом мишљењу то је 
Валдимир Путин. Човек 
челичног става и ауто-
ритета који показује ка-
ко треба стати уз своју 
земљу. Неки би требало 
да уче од њега.

Шта бисте 
променили у 
2016. години?

Лично сам задовољ-
на и волела бих да ми 
и 2016. година протек-
не лепо и мирно као и 
2015. година. Али воле-
ла бих када би се реши-
ла нека важна питања 
у нашем граду, нпр. да 
се среде и боље одр-
жавају паркови за де-
цу, да деца имају више 
могућности за играње у 
природи.

Променио бих ,на мом 
личном плану, прела-
зак у бољи фудбалски 
клуб. Волео бих да се у 
нашем граду промени 
вредновање таленто-
ваних спортиста у свим 
областима и да им се 
омогући лакше напре-
довање у спортској ка-
ријери, а не да због по-
литике спорта у нашем 
граду остају у локалним 
и сеоским клубовима.

Волела бих да добијем 
посао, да не зависим од 
родитеља и да се у гра-
ду нађе више радних 
места за младе. Наш 
град је јако леп, и ту-
ристички атрактиван 
тако да мислим да би 
Бајина Башта «живела» 
целе године, а не само 
у летњем периоду. И по 
мом мишљењу треба да 
се отвори позориште, 
да се отвори спортски 
центар.

Нама су потребне ко-
рените промене, у ско-
ро свим структурама 
друштва, за шта је по-
требно да прође доста 
времена. Нека у 2016. 
години, направимо 
бар први корак ка том 
циљу. 

Волео бих да више на-
предујем на пољу глу-
ме, и да остварим још 
боље резултате на фа-
култету, у односу на 
претходну годину. Во-
лео бих да се у Баји-
ној Башти више обрати 
пажња на младе јер они 
одлазе услед недостат-
ка школа и слободних 
места за запошљавање.

Волео бих да Дрина опет 
буде у власништву Баји-
не Баште. Волео би да 
се адекватно казне сви 
они који незаконито ва-
де шљунак и самим тим 
уништавају њен при-
родни ток. Штете нама 
риболовцима као и са-
мом водотоку. Волео би 
да почнемо да поштује-
мо и вреднујемо то што 
имамо.

Шта бисте по-
желели Вашим 
суграђанима у 
2016. години?

Пожелела бих свима пу-
но здравља, среће и ус-
пеха. То је довољно за 
све.

Пожелео бих, пре свега, 
здравља и среће на сва-
ком плану, као и љубави. 
А уз мало среће, паре ће 
саме доћи.

Пожелела бих свој деци 
херојима, деци која се 
боре са болешћу, да им 
ова нова година вра-
ти осмех на лице. И њи-
ма и њиховој породи-
ци. Да не будемо увек 
задњи по лечењу деце. 
Да се врати хуманост 
код наших људи и да 
увек притекну у помоћ 
када је то потребно. 

Радите оно што вас ис-
пуњава и чини срећ-
ним, па шта год то било.

Пожелео бих свима да 
пре свега буду здрави 
и срећни, да уживају у 
сваком тренутку и д се 
труде да у наредној го-
дини буду успешнији 
него у претходној.

У 2015 год су се десили 
разни немири у целом 
свету па би пожелео да 
таква слика остане у тој 
години, а у 2016-ту уђемо 
у миру, здрављу и срећи.

За ово, прзнично издање ББН разговарали смо са младим Бајинобаштанима и 
Бајинобаштанкама о утисцима, жељама и плановима за наредну годину

ВИШЕ ПОСЛА, МИРА И ЉУБАВИ
КАКО ДА ПРЕЖИВИМО ПРАЗНИКЕ

Празник је само Ваш доживљај!
Најсрећније доба године за неке истовремено је најгоре за друге. Око Нове 
године долази до највећег броја самоубистава, највише људи падне у 
депресију, зато смо питали стручњака за савет - како то да избегнемо?

Сви имамо велика очекивања кад дођу празници, 
али финансијски проблеми, превише обавеза или 

недостатак партнера свакоме могу да покваре дочек. 
На сву срећу, психолози и психијатри нам саветују ка-
ко да у нову годину уђемо весели и задовољни!
1. Смислите како ћете себи угодити током празника 

– многе ситнице и оно што учините сами за себе и 
своје ближње ће учинити да се осећате боље, а и сва-
ка врста физичке активности побољшаће вам кон-
дицију и расположење. И, да – покушајте за не идете 
на Фејсбук и сличне убице времена макар за праз-
нике! Даље од компјутера и виртуелне реалности! 
Нарочито не гледајте фотошопиране пластичне љу-
де направљене од лажне среће и кинеске јефтиноће 
из онлајн продавница. И ви и стручњаци знате да је 
све то једна – велика лажа!

2. Избегавајте конфликте у породици - да, знамо да је 
тешко, посебно кад она тетка 17. пут пита кад ћете 
се удати, или кад вам родитељи придикују како да 
васпитавате своју децу... или када нису плаћени сви 
рачуни, а обавезе се гомилају док вас из банке зову 
и питају када ћете платити рачун. Али, смирите се, 
и дајте неутралне одговоре на све. Не дозволите да 
вам то поквари празнике. Касније, назовите најбољег 
пријатеља и поверите му се па ће отуда доћи и нека 
врста подршке, идеје и решења за ваше пробелеме.

3. Заборавите на филмски савршене празнике. Украша-
вање, спремање оброка, потрага за савршеним пок-
лонима... Филм је само филм као и све оно што ви-
димо у медијима поводом празника. Живот је неш-
то сасвим друго не заборавите то. Сви имамо про-
блеме, чак и они на фоткама насмејани ко зна как-
ву бол маскирају јефтиним шминкама. Осврните се 
мало око себе, учините неко мало корисно и лепо 
дело, например посетите неког сиромашка или не-
коме поклоните нешто што му недостаје, а вама је 
вишак. Поклоните стару одећу или обућу. Утоплите 
озебле. Видећете да постоји много добрих ствари у 
вашем животу.

4. Закажите себи мало више сна и искористите праз-
нике да се одморите и напуните батерије. У свој гу-
жви и хаосу који друштво вештачки ствара, верова-
тно сте заборавили да одспавате својих осам сати. 
Одвојите времена за дремку, понекад се депресија 
прикрада због неиспаваности. Ружне снове, ако се 
појаве, одмах заборавите, а ако се касније поврате 
после празника попричајте са пријатељем или пси-
хологом. Углавном не дајте им да вам покваре праз-
нике. Не заборавите да вам треба сваког дана 7 – 8 
сати квалитетног спавања. 

5. Изађите на сунце. Јесте зубато ових дана, али ако се 
осећате уморно, нерасположено и лако вас је изнер-

вирати, могуће је да је то реакција вашег организма 
на мањак излагања сунчевој светлости. Сунце у ово 
доба године представља прави поклон са неба јер је 
корисно и пуни организам добром енергијом и по-
правља расположење. 

6. Изађите у природу и организујете себи дуге шетње. 
Са пријатељима или породично проведите који сат у 
природи, на планини или поред реке свеједно. При-
рода опоравља ум и тело и враћа нас у равнотежу, 
а тамо нема уобичајених смарача, крвопија и емо-
ционалних вампира који вам исисавају менталну 
енергију и пију крв. Зато у природу или само или у 
друштву људи чије присуство вам прија.

7. Фокусирајте се на оно што је заиста битно.  Праз-
ници не би смели да се врте око новца, али финан-
сијски проблеми чине да заборавимо на то. Ако не-
мате новца, да купите, договорите се са пријатељи-
ма и породицом да се поклони ове године праве. На 
интернету ћете сигурно наћи нешто што можете да 
направите или умесите, а да не кошта много. 

8. Не претерујте са храном и пићем. Знамо колико је 
тешко контролисати се, али неизбежан осећај кри-
вице кад се преједете чини да будете незадовољни 
собом и “храни” депресију. Једите много воћа и по-
врћа јер шете се боље осећати, бити виткији, а и си-
гурно ћете боље спавати. Јабуке су јефтине и најбољи 
су избор.

9. Избегните тешке људе и напорне теме, међу обич-
ним малим људима има много оних који зраче по-
зитивном енергијом па будите близу њих за праз-
нике. Шетајте поподне и даље од градског смо-
га и магле, штрапацирајте брдима и планинама. 
Немојте баш све време у шетњи да слушате музи-
ку са смартфона, ослушкујте звуке природе, живо-
тиња, птица, шума, ветра – они имају моћ да смире...  
После боравка напољу и зимских шетњи, пронађи-
те стару књигу са лепим причама. Бајке, поучне ста-
ре приче из детињства на које смо заборавили могу 
значајно поправити расположење и вратити опти-
мизам и радни елан. Прочитајте и неку књигу из мо-
тивационе психологије она ће вам бити посебно ко-
рисна у борби против депресије и провинцијске де-
струкције. Мали екран користите за гледање старих 
филмова али избегавајте оне са тешким садржајима 
и јаким емоцијама.

10. Пијте чајеве и уносите доста витамина Ц. Избега-
вајте индустријска пића, шећере и скроб. Туширајте 
се и топлом и хладнијом водом, што више – ем по-
маже, ем смирује. И обавезно за празнике испишите 
своју листу новогодишњих одлука које ће вам про-
менити живот и спасити од депресије.
И срећна Вам победа над празничном депром!
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После „најлуђе ноћи“ чека нас статистич-
ки најдепресивнији месец у години. По-

кушали смо на разне начине да га учинимо 
пријатнијим – спајали смо празнике, ишли 
на репризу дочека и на репризу репризе, за-
писивали новогодишње одлуке… Онда смо 
покушали да бојкотујемо све што има везе 
са Новом годином. Одбијали смо да будемо 
срећни, китимо јелку, одушевљено обилази-
мо штандове, купујемо поклоне, чекамо по-
ноћ, јер је до сада почетак готово сваке годи-
не био мање-више исти.

Иако понекад то не желимо да признамо, 
од Нове године увек нешто очекујемо. С једне 
стране, очекујемо да ће се нешто променити 
самим тим што почиње један нови циклус, 
док истовремено од себе очекујемо да буде-
мо бољи, активнији, срећнији. Често се спо-
такнемо о своја нереална очекивања, али то 
не би требало да нас спречава да се труди-

мо да поправимо себе или ситуацију у којој 
се налазимо.

Да не би све било тако једноставно, увек 
су ту и туђа очекивања. Неретко се дешава да 
оно што други очекују од нас поистоветимо са 
сопственим очекивањима, па уместо да оства-
рујемо своје амбиције и жеље, почињемо да 
испуњавамо туђе. Наравно, постоје и они 
брижни и добронамерни, као 
што су родитељи и пријатељи. 
С њима и њиховим очекивањи-
ма је можда и најтеже изаћи на 
крај, најпре зато што не желимо да их разоча-
рамо, нити пак желимо да они изневере на-
ша очекивања. У тој игри увек неко губи, сто-
га треба бити јако опрезан. Најлакше је рећи 
да треба заборавити на узајамна очекивања, 
волети и прихватати људе са свим врлинама 
и манама, иако знамо да је то најтеже спро-
вести у дело. Пре него што постанемо савр-

шене личности и изградимо исто тако савр-
шене међуљудске односе, треба да размисли-
мо о томе колико нас и туђа и сопствена оче-
кивања мотивишу, а колико спутавају. Ако се 
усредсредимо на остваривање амбициозних, 
али достижних циљева, уколико не прихвата-
мо више обавеза него што можемо да испуни-
мо, умемо да тражимо и понудимо помоћ и 

радујемо се туђем успеху, бићемо на добром 
путу да будемо срећнији, испуњенији и оства-
римо функционалније међуљудске односе.

С друге стране, треба бити свестан и чиње-
нице да свако увек очекује нешто од нас и има 
одређену слику о нама, укључујући и про-
лазнике на улици. У шта год да верујемо и 
како год да се понашамо, треба да имамо на 

КО СЕ СЕЋА 

ДЕДА МРАЗА 

ЈОШ?
ОНО НАЈБОЉЕ У ВЕЗИ СА ОЧЕКИВАЊИМА 

ЈЕСТЕ ТО ШТО СЕ ПОНЕКАД НЕ ИСПУЊАВАЈУ

Често се спотакнемо о своја нереална 
очекивања, али треба да наставимо  
да се трудимо

ТЕМА БРОЈА
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ФЕСТИВАЛ ИЗВИЂАЧКИХ ПЕСАМА – ЗЕНИЦА 2015

Песмом преко Дрине
У оквиру пројекта „Гласници будућности“, Савез извиђача града Зеница 
(СИГЗ) организовао је у суботу 12. децембра 2015. године Интеретнички 
сајам волонтеризма и трећи по реду Фестивал извиђачке песме (ФИП). 

На овој манифестацији су учешће узели и извиђачи из нашег Одреда извиђача “Бајина 
Башта“. Они су представили пројекат који су реализовали, а односи се на помоћ угро-

женом становништву наше општине за време поплава 2014. године. 
У такмичарском делу Фестивала извиђачких песама, извиђачи Лука Кунчак, Марта Вуч-

ковић, Тамара Крстић и Неда Стаменић извели су песму „Ми волимо Тару.“ По стручној  
оцени жирија Лука, Тамара, Неда и Марта проглашени су за најбоље извођаче. Песму „Ми 
волимо Тару“ написали су Тијана Јакић и Тамара Крстић, музику Лука Кунчак, док је аран-
жман  урадио Милан Маринковић – Шиме наш суграђанин иначе такође један од старијих 
извиђача. Песма на стваралачки и лирски начин промовише љубав према завичају и лепо-
тама природе у којој извиђачи проводе време чтитећи је и учећи о њој.

„Врло смо задовољни и поносни на учешће и постигнут успех наше музичке екипе у Зе-
ници, а ово је доказ да извиђачи могу да буду ствараоци у многим дисциплинама и облас-
тима не само у природи где се иначе највише налазимо. Честитао бих нашим младим умет-
ницима, а и свим извиђачима бих пожелео много успеха у наредној години“ – каже Милош 
Лазаревић – Влаја, старешина Одреда.

Иначе, учешћем на овогодишњем Фестивалу у Зеници Одред извиђача „Бајина Башта“ 
наставља и унапређује досадашњу успешну сарадњу са другарима извиђачима из Зенице. 
После више акција у којима су једни другима узвраћали посетама и радним акцијама из-
виђачи Зенице и Бајине Баште у новој години планирају нова дружења и заједничке акције. 

И. СТАНИЋ

уму да нисмо створени да бисмо постали не-
чија идеална слика, да схватимо колико смо 
подложни туђим утицајима и научимо докле 
треба ићи у испуњавању очекивања других.

Парадоксално, оно најбоље у вези са оче-
кивањима јесте то што се понекад не испуња-
вају. Деси се да уместо оног што замишљамо и 
прижељкујемо добијемо нешто сасвим супро-
тно, другачије, неретко и боље, а неочекивано.

Још је шездесетих година 19. века Чарлс 
Дикенс писао Велика очекивања, тако да она 
и притисак који због њих осећамо нису ништа 
ново, нити су последица убрзаног савременог 
живота. Било их је и биће, а наше је да, као 
и толико пута до сад, научимо да успостави-
мо равнотежу, радујемо се и оном неочеки-
ваном и надамо се да ће публика и критича-
ри за нас, као и за Дикенсовог Пипа, пожеле-
ти срећан крај.

САНДРА ДАНЧЕТОВИЋ
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ТРГОВИНА „ЛАЗИЋ“

Велики успех  
из малог комшилука
Једна од успешпних трговинских фирми у нашем граду несумњиво је и Трговонски центар “Лазић”. 
Од мале трговине до озбиљне породичне фирме пут води преко много одрицања, напорног рада 
и посебно поштовања муштерије – истиче утемељивач и отац породице Радивоје Лазић.

Фирма је основана 1993. године, прe 22 го-
дине у породичној кући у улици Доситеја 

Обрадовића 28 у Бајиној Башти. Други малоп-
родајни објекат у Улици Миленка Топаловића 
14 отворен је 2004. године и имао је десетак 
запослених, док је „Маркет“ у Ужичкој 1 отво-
рен 2013. године. Тренутни број запослених 
у овом породичном предузећу је 36 и могао 
би још да нарасте. 

Укупна површина продајног простора, у 
који спадају три малопродајна објекта и је-
дан велепродајни износи 700 квадратних ме-
тара, док магацински простор заузима 1.400 
квадратних метара. И поред досадашњег ус-
пеха Радивоје Лазић истиче да проширење 
свакако имају у плану, јер како кажу - посао 
се добро развија и захтева нова проширења.  
Радивоје Лазић каже да је трговина једина де-
латност којом се фирма бави. „Нисмо свашта-
рили, не бавимо се тренуто ни са чим другим. 
Од како сам постао неко ко је почео да ствара, 
бавио сам се само трговином. У селу из ког сам 
дошао сам радио у друштвеном сектору, овде 
сам дошао силом прилика и наставио сам да 
се бавим тим истим послом. За мене је при-
ватни сектор био непознаница и био сам ја-
ко велики песимиста. Зато бих сваког посаве-
товао да верује у себе“ – присећа се Радивоје 
почетака свог приватног бизниса. 

Када говоримо о улози породице и њеном 
значају за развој посла и постизање успеха, 
глава породице и човек без чије истрајности, 
упорности и посвећености успех сигурно не 
би био овако велики каже: „Свакако да највећу 
подршку имам од породице. Ми имамо и ја-
ко здрав колектив, превасходно су битни љу-
ди који воде, они уочавају проблеме, међутим 
ипак сматрам да је најбитнија породица. Од-
носи у породици су јако битни, онда не мора-
те да трошите снaгу на неке друге ствари. И 
други су ме питали за тајну успеха, а тајна је у 
напорном и истрајном раду“ – каже Радивоје. 

Он не брине много за будућност када је 
конкуренција у питању. Иако је конкуренција 
на сваком кораку док велики трговински лан-
ци владају Србијом, Радивоје каже да нема 
страх од конкуренције. “Конкуренције има, на 
200 метара од нас је Идеа која је ипак моћна, 
али ми немамо неки страх, одлучни смо да ра-
димо и искрено кажем да свим конкурентима 
желим да могу да живе од тога чиме се баве. 

Ни на кога нисам љубоморан, никога не пре-
цењујем, али ни своју фирму не потцењујем. 
Када је уместо Идее била Рода радницима сам 
рекао да не брину, они јесу моћни, али никад 
не могу радити јефтино, као што можемо ми. 
Сматрам да је наша предност што брзо реа-
гујемо. Например, ако је у питању неко ве-
сеље, ми ћемо брзо донети одлуку да спус-
тимо цену, што они не могу јер морају да се 
консултују са својом централом. Они немају 
наш вољни моменат, ми побеђујемо и вољом, 
што је јако битно. Сматрам да је наша побе-
да, ако могу тако да се изразим и наша воља, 
то што смо спремни  да радимо даноноћно“ 
– објашњава Радивоје. На питање како обја-
шњава сталне акцијске продаје и да ли су ак-

ције исплативе Радивоје одговара: „Како да 
нису. Од почетка смо препознатљиви по тој 
борби и ценама. Ми и данас имамо продавни-
цу кући, од 13 квадрата која је можда најне-
изгледнија продавница у целој Србији, у сле-
пој улици, а дешавало се да по 30 аутомоби-
ла стоји паркирано, јер смо се у време неста-
шица увек сналазили. То нас је надоградило, 
и дан данас имамо купце који су нам верни 
ево већ  скоро 23 године. Трудили смо се да 
их никад не разочарамо, не само као купце, 
већ и као људе. Имали смо случајеве да у по-
ла ноћи отварамо продавницу, и ја то нисам 
сматрао као терет, већ задовољство што мо-
гу да помогнем некоме.“ 

Ј. СТАНИЋ

Кључ успеха су добри односи у породици и колективу:  Радивоје Лазић
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Онима који погледе не скидају са разно-
разних екрана, кад се помене реч „Фар-

ма“ прсти заиграју, а очи зажаре неким чуд-
ним сјајем. Ако су у кафићу, на сплаву или 
неком клубу једни у друге не гледају, нити 
једни са другима причају. На националним 
фреквенцијама телевизијских кућа све вр-
ви од „живота“: Једни су на „Фарми“, други 
у „Паровима“, а трећи беспоговорно слушају 
заповести „Великог брата“. 

Но, није све изгубљено и кад се чини да 
јесте! У то смо се уверили у нашој непосред-
ној близини на „само“ два сата хода од Дрине 
у селу Божићима на обронцима осатске пла-
нине Јавор у Републици Српској. 

Но, ускоро ће се до овог осатског села од 
Бајине Баште, Сребренице и Братунца, умес-
то излоканим макадамским путем стизати 
много брже, новим асфалтираним друмом 
који се ових дана завршава. 

А један млади осатичанин Предраг Пеђа 
Јевтић имао је визију да ће се ово што се ра-
ди данас једног дана доћи и вратио се из ибе-
глиштва у Бајиној Башти у своје село Божиће. 

Били су Јевтићи надалеко познати и као 
добри мајстори – осећански неимари. Мно-
ге куће су по Србији поправљали, а неки су 
чак стигли и до Русије. Ипак, Јевтић Предраг 
одлучио је да на имању својих родитеља кре-
не са узгојем оваца. Почео је само са три грла 
и за неколико година стпљивог рада постао 
је озбиљан фармер. Његово газдинство да-

ПОЉОПРИВРЕДА

Од Осата 
до Ајфела

УМЕСТО ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ „ФАРМЕ“ ПЕЂА ЈЕВТИЋ ИЗ СЕЛА 

БОЖИЋИ ОДАБРАО ЈЕ  ПРАВУ ФАРМУ У ОБНОВЉЕНОМ 

ДОМАЋИНСТВУ СВОЈИХ ПРЕДАКА. ЦЕЛА ПОРОДИЦА 

ВРЕДНО РАДИ, А ПРИЗНАЊА И ПОДРШКА СТИЖУ

Заједничким радом до успеха: 
Породица Јевтић
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нас има стадо од преко стотину расних ова-
ца најпознатије француске расе Île-de-France. 

Министарство пољопривреде Републике 
Српске је Предрагу пружило сву подршку и 
подстицај. Стручне службе и пољопривред-
ни и ветеринарски факултет лиценцирао је 
ову фарму и она је постала огледна фарма за 
источни део Републике Српске. Предраг Јев-
тић је последњих година учествовао са својим 
приплодним грлима на сајмовима у Бијељи-
ни, Власеници и шире. На сајму пољопривре-
де у Бијељини Пеђа је освојио златну медаљу 
за успех у најбољем гајењу приплодног овна. 
Пеђина супруга Николина и три њихова сина 
настанили су се у обновљеној очинској кући 
у селу Божићима. Два сина свако јутро са Ја-
вор планине силазе у средњу школу у Бајиној 
Башти, а трећи се спрема да на јесен крене у 
основну школу у Скеланима. 

Јевтићима је десна рука отац Радан. И он 
је пре неколико година оставио свој стари за-
нат – мајсторију и са децом започео нови жи-
вот у Божићима. За сав уложен труд и рад Јев-
тићи су добили бројна признања и подршку. 

Пеђи је у најлепшем сећању остало сту-
дијско путовање у Француску на које је 
ишао захваљујући подршци програма UNDP 
без које не би постигао сав успех. Осим тога 
каже да је захвалан за помоћ која му је до-
шла од Владе РС, министарстава и Општи-
не Сребреница.

ЦВЕТКО ПЕТРОВ СТОЈКАНОВИЋ

Предраг Јевтић и француска раса оваца 
на обронцима Осатске планине
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ПЧЕЛАРСТВО

Пчела не познаје 
државне границе
У Републици Српској и Федерацији БиХ, подстицаји за пчеларе су јако мали, а пчеларство има 
огромне потенцијале – каже Мујо Салиховић председник Удружења пчелара „Скеланка“

Поред тога што су велики радници, пче-
ле из нашег краја су једини произвођачи 

који слободно прелазе границу, а своје про-
изводе увек могу слободно да преносе преко 
Дрине и то без личних докумената, царина и 
пореза. Редакција ББН новина била је у посе-
ти Удружењу пчелара „Скеланка“ из Скелана, 
где смо у пчеларењу у овом крају разговара-
ли са председником удружења Мујом Сали-
ховићем о раду удружења и проблемима са 
којима се сусрећу.

„Удружење пчелара је формирано 2006. го-
дине под називом „Скеланка“, а циљ је био 
да се унапреди производња меда и пчелињих 
производа на просторима општине Сребре-
ница, и ми смо у протеклих пар година ин-
тензивно радили на развијању пчеларства. 
У задње време освајамо престижне награде 
за квалитет меда. У 2013. години смо освоји-
ли 10 златних медаља у Тузли, 2015. године  
смо освојили 12 медаља, од којих је 7 злат-
них и 5 сребрних. Сада смо прешли на интен-
зивније досађивање пчеларских погона, од-
носно паковање меда, производња пчелињих 
сатних основа и пчелињих погача, тако да се 
удружење изузетно добро развија. Све то ми 

не би постигли сами, зах-
ваљујући јапанској органи-
зацији „Џајка“ и СО Сребре-
ница, тренутно на челу са 
Ћамилом Дураковићем који 
у сваком моменту изађе у 
сусрет пчеларима и помогне 
онолико колико може“ – ка-
же Салиховић. 

Тренутно се воде актив-
ности за припремање објекта у старој ос-
новној школи у Скеланима, на реновирању и 
пуштању машина у погон јер ово удружење 
већ поседује машине за паковање меда. Је-
дан део тих машина се већ налази унутар бу-
дућег производног погона, а други у магацину 
и тек ће бити монтиран. Већ на пролеће пче-
лари очекују интензивнију производњу. Уд-
ружење окупља завидан број чланова, а не-
када их има више некада мање – зависно од 
испуњења обавеза и успеха у раду. Код њих 
је пракса да уколико не измире обавезе пре-
ма Удружењу ичи не плате чланарину члано-
ви се аутоматски бришу из евиденције. Тако 
број чланова варира до 400 – 500 људи, али 
често се деси да тај број падне на 100 пчелара. 

„Удружење је добро узна-
предовало, ми немамо про-
блема са пласманом меда, 
наш мед може да се прода 
за кућну употребу по веома 
повољној цени. Цена једног 
килограма у Босни је 15 кон-

вертибилних марака. Ми смо ове године по-
стигли споразум са једном јапанском фирмом 
и већ од ове године ми ћемо кренути са изво-
зом меда за Јапан, за почетак у неким мањим 
количинама које ће се касније увећавати“ – 
истиче Салиховић.

Треба напоменути да је све више грађана 
са овог подручја жели да се бави пчеларством, 
а то доказује да су пчелари перспективни рад-
ници и да су им организације добре и да на-
предују. Борба за пчеларство и за то како се 
пласирати и како се усавршити и бити добар 
пчелар овим људима је стална брига и обавеза 
– то се види по њиховом елану и резултатима 
рада. У Босни и Херцеговини би требало ви-
ше пажње да се посвети пчеларству, јер БиХ 

Наш је мед одличан, стигао је 
и до Јапана: Мујо Салиховић
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Помозимо 
малој Искри! 
Искра Зејак из Гуче дошла је 
на свет пре десет месеци под 
окриљем љубави и среће њених 
најближих. Искре среће обасјале 
су тада дом Зејака али, нажалост 
прва велика препрека на њеном 
путу дошла је сувише рано. Ова 
мала слатка девојчица упустиће 
се у борбу са опаком болешћу, 
а тек јој је десет месеци. Има 
велику шансу да победи али 
јој је неопходна наша помоћ.

Искри је дијагностиковано тешко малигно 
обољење ока. Доктори су рекли да је је-

дино решење операција у белгијској клини-
ци „Сент Луис“ за шта ће бити потребно око 
30.000 евра.

Њена мајка Ивана 
верује у племенитост 
људи и нада се да ће 
што пре обезбедити 
новац како би Искра 
могла да погледа свет 
широм отворених очију. „Знамо колико је то 
новца, али то је Искрина једина шанса. Много 
нам је тешко ипак нам снагу дају сви ти људи 
добре воље који се укључују и спроводе акције 
помоћи за Искру у Ивањици и Гучи, јер без 
помоћи ми смо готово немоћни. Све се оди-
грало тако брзо, приметила сам само да Ис-
кри једно око чудно сјаји, као да у њему има 
неки бљесак. Искрено, потражила сам одмах 
на интернету објешњење, шокирала сам се од 
онога што сам прочитала, нажалост касније 
су стручне анализе потврдиле моје сумње“ – 
прича мајка Ивана. 

Једини начин да Искра победи је да се што 
пре обезбеди новац за њену операцију. Уз ог-
ромну захвалност свим људима доброг срца, 
породица Зејак позива оне који су у могућ-
ности да помогну Искри да у њеном оку по-
ново сија искра среће.

Отворен је рачун у Комерцијалној бан-
ци преко ког се могу донирати средства за 
помоћ.

ТЕКУЋИ РАЧУН  
ЗА ДИНАРСКЕ УПЛАТЕ ЈЕ:  

20 5 – 9 0 1 1 0 0 628 5 5 67 – 43
ДЕВИЗНИ РАЧУН:  

IBAN: RS35205903102223903712 
SWIFT: KOBBRSBG

ЗА СВАКУ ПОМОЋ У ИСКРИНО ИМЕ 
– ВЕЛИКО ХВАЛА!

заиста велике количине меда увози из дру-
гих држава, између осталог и из Србије. Али, 
постоји и друга страна медаље, јер босански 
пчелари би могли можда да подмире потребе 
тржиша у БиХ, али окружење има јефтинији 
мед у односу на мед произведен и БиХ и због 
тога се велике количине увозе. 

Салиховић сматра да локални пчелари 
„имамају квалитет меда, то потврђује и по-
датак да смо учествовали на сајму у далеком 
Јапану, у Токију, где смо постигли добре резул-
тате са квалитетом меда, али треба још боље 
организације. Трудимо се да будемо доступ-
ни увек када треба, моји телефони су 24 часа 
отворени за пчеларе, они ме могу у сваком 
тренутку позвати и питати било шта, а ако не 
могу сами да реше проблем, излазимо моји 
сарадници и ја на терен. Али такође имамо 
у свакој месној заједници пчелара ментора, 
да не би ми морали да идемо увек на терен 
из Скелана, али уколико и они не могу то да 
реше, онда ми идемо“ – наводи Салиховић. 

Овдашњи пчелари се иначе могу похва-
лити да нису имали проблем са највећом бо-
лести пчела – америчком кугом, међутим у 
протеклој години било је америчке трулежи 

у пчелињацима од Бијељине до Братунца, па 
су морали да се укључе републичке инспек-
ције и многи други да би се решио проблем. 
Успели су да направе добру заштиту да то не 
пређе на локално подручје. Овде стално апе-
лују на локалне пчеларе које мере треба пре-
дузети да не би дошло до лоших ствари у пче-
лињим друштвима. Пчелари су много узнап-
редовали у протеклим годинама. 

У пчеларству иначе постоји проблем са ма-
линарима који прскају малине када су пчеле 
пуштене на испашу, међутим у скеланском 
крају тај проблем покушавају да реше дого-
ворима јер је заједнички интерес и малинара 
и пчелара да и једни и други успешно раде и 
производе квалитетне производе. 

У овом Удружењу су јако поносни што 
имају доста младих пчелара и што имају 
добру сарадњу са пчеларима из Бајине Баш-
те. „Био сам и на пчеларској слави у Рачи и 
приметио сам да у Бајиној Башти има више 
старијих пчелара, док је код нас обрута си-
туација. Код нас је просечна старост пчелара 
35 година, код нас има деце од 12 – 13 годи-
на који су ушли дубоко у пчеларство. Ми мало 
другачије радимо него пчелари у Србији, они 
више посвећују пажњу разним семинарима, 
едукацијама и слично, док ми мање. Ми са на-
шим пчеларима радимо и преносимо им на-
ше искуство директно у пракси – у пчелињаку. 
Пчеларство нигде није исто, најбољи је пчелар 
који у свом пчелињаку све искуси и преживи 
и тако постане врсни пчелар. Имамо некад 
предавања, али више практикујемо практич-
ни рад него теоретски“ – истиче Салиховић. 

Сваке године код њих буде минимално 10 
нових пчелара, сви они прођу одређену врсту 
едукације пре него што постану прави пче-
лари. Сви добијају литературу о пчеларству 
и помоћ старијих и искуснијих пчелара. Што 
се тиче помоћи државе, морам рећи да је по-
моћ јако мала. У Републици Српској ако имате 
преко 50 кошница, имате подстицај 4,5 марке 
по једној кошници, тако да је то безначајно у 
односу на оно колико би требали , а дају али у 
Федерцији БиХ не постоји ни овај подстицај. 
Надам се да ће у будуће бити више улагања у 
пчеларство јер БиХ има добре услове за пче-
ларство, закључује разговор Мујо Салиховић, 
председник Ддружења пчелара из Скелана

МЛАДЕН САРИЋ

ИВАНА МАТИЋ
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АКТУЕЛНО

Српски медији који 
сами себе цензуришу
Цензура медија у Србији званично не постоји. Барем то оштро одбацују представници власти. Осим 
неколико изјава новинара и догађаја који директно указују на примере цензуре, нема много доказа за 
такве тврдње. Међутим, слобода медија и изражавања засигурно је веома ограничена у Србији

Главни узрок томе је широко распрострање-
на аутоцензура која влада у медијима. Али, 

ни аутоцензура не би била могућа да засигур-
но није било покушаја цензуре, отворених и 
прикривених политичких и економских при-
тисака на рад медија, али и чињенице да су 
власници многих медија уско повезани са 
владајућим структурама. Тежак економски 
положај новинара, самим тим и страх од гу-
битка посла, и зависност од оглашавања сва-
како су погодно тло за развијање таквог ни-
воа слободе изражавања у Србији.

Тема о постојању цензуре медија провла-
чи се кроз српску јавност последњих неко-
лико година, а многи оцењују да је за такво 
стање заслужна још претходна власт под Де-
мократском странком, коју је актуелна вла-
дајућа структура радо прихватила, обула те 
ципеле и додатно их разгазила. То је уједно 
и једна од ретких области на коју је и Бри-
сел изнео замерке – и у прошлогодишњем и 
овогодишњем извештају о напретку Србије 

на путу ка ЕУ.
У последњем, недавно објављеном из-

вештају за 2015. наводи се да скривено ме-
дијско власништво, нерегулисано финанси-
рање, индиректни и директни политички и 
економски утицаји на медије и преусмера-
вање новца на фаворизоване медије из разли-
читих државних извора, и даље карактеришу 
медијско окружење у Србији. У извештају Ев-
ропске комисије наводи се и да се на програ-
му јавних сервиса чешће могу видети и чути 
званичници из владајућих партија и аналити-
чари који деле њихова мишљења, док је при-
суство опозиције и критичких и независних 
стручњака много ређе. „Новинарима је посао 
под знаком питања и примају мале плате, те 
су подложни притиску и утицају економских 
и политичких кругова. Такве околности под-
стичу аутоцензуру“, оценила је Европска ко-
мисија у извештају.

Један од највећих примера цензуре било је 
укидање политичке емисије „Утисак недеље“ 

прошле године, емисије са дугогодишњом 
традицијом и симбола критичког новинар-
ства, са националне телевизије Б92. Аутор-
ка те емисије, Оља Бећковић, истакла је ви-
ше пута да је њена емисија забрањена, а од-
говорност директно пребацила на премијера 
Александра Вучића. Премијер је то, наравно, 
више пута демантовао, као и сваки други на-
вод о постојању цензуре у српским медијима.

Не рачунајући раније примере мистериоз-
них нестанака критичких текстова са поједи-
них веб-портала, постоји још доста сличних 
примера. Један од њих је и наведени разлог 
због којег је дугогодишња новинарка Даница 
Вученић решила ове године да напусти нови-
нарство. Она је рекла да представници вла-
сти бојкотују интервјуе у њеној емисији, због 
чега више не може професионално да оба-
вља свој посао.

Недавно „признање“ уредника најтираж-
нијег провладиног таблоида „Курир“ бацило 
је поново велику сенку над слободом медија. 
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Уредник Александар Родић је отворено ука-
зао да у Србији нема слободе медија и да су 
га представници власти директно цензури-
сали због чега се на једној од недавних на-
словних страна извинио грађанима Србији. 
Не сумњајући у веродостојност његових речи, 
ова прича ипак се узима у јавности са дозом 
резерве под сумњом да је реч о неизглађе-
ним односима овог таблоида са интересним 
странама.

Оно што је свакако алармантније јесу от-
ворени притисци највеће владајуће стран-
ке, Српске напредне странке, и представни-
ка власти, који неретко у јавности комента-
ришу, критикују и оспоравају рад многих и 
то углавном кредибилних медија. Тиме, сви 
се слажу, врше директан притисак на њихо-
ве уређивачке политике.

Тако је, на пример, такође недавно, СНС 
због ставова које је изнео главни уредник 
листа Данас, Зоран Пановић, оптужила јав-
ни сервис Радио-телевизију Србије због ста-
вова које је изнео гост у њиховој емисији. 
Пановић је оптужио премијера да је “режи-
рао” недавни инцидент у који је укључен 
британски амбасадор у Србији и филмски 
редитељ Емир Кустурица. И РТС и Пановић 
су добили жестоки одговор владе која је оз-
начила ове наводе као “нечувене” наводећи 
антагонистичке шале о томе да ће оставити 
режирање РТС-у.

Ни многи чланови владе нису били иму-
ни на критике медија према власти, а један 
од последњих примера је министар унутра-
шњих послова Небојша Стефановић који је 
истакао да телевизија Н1 и дневни листови 
Курир и Данас воде „ужасну кампању“ про-
тив премијера и Владе Србије. И то без икак-
вих аргумената.

„Србија има законодавни оквир који би 
уз ваљану имплементацију могао да обли-
кује медијску сцену на један сасвим другачији 
начин, али оно што нас у медијској заједници 
највише брине је то што не примећујемо по-
литичку вољу власти да медијску сцену пос-
матра као део демократског процеса. Напро-
тив, често смо сведоци да поједини полити-
чари својим поступцима показују да и даље 
виде медије као средство за постизање по-
литичких рејтинга и манипулисање јавним 
мњењем. Другачије не умем да објасним неке 
поступке носилаца највиших државних функ-

ција који често не показују довољно пошто-
вања према новинарима и својим поступци-
ма деградирају значај медија. Да се не зава-
равамо, не постоји ниједна власт, па ни ова у 
Србији, која ће се добровољно одрећи утицаја 
на медије. Без обзира на законска решења и 
прокламоване циљеве, очигледно је да постоје 
велики отпори у спровођењу медијских ре-
форми“, оцењује за Косово 2.0 Вукашин Об-
радовић, председник Независног удружења 
новинара Србије.

Посебан акценат на притисак на медије 
уочљив је и у односу према истраживачком 
новинарству у Србији, на шта је такође ука-
зала ЕУ у извештају о напретку Србије. Многе 
приче које су истраживали и открили новина-
ри БИРН, Мреже за истраживање криминала 

и корупције КРИК и Центра за истраживач-
ко новинарство дочекане су од представни-
ка јавности као „глупости“ и нико никада није 
реаговао на откривене случајеве корупције и 
неправилности у раду представника власти. 
Недавно је један провладин таблоид покре-
нуо и кампању против ове три мреже истра-
живачких новинара, односно серијал текстова 
у којима су они означени као “страни плаће-
ници” који раде против владе.

„Власт у Србији медије који се баве истра-
живачким новинарством и разоткривају ко-
рупцију и криминал, не види као савезнике, 
већ као противнике и то је велики проблем 
за развој демократије у земљи и борбе про-
тив корупције. Ми смо у КРИК-у открили не-
колико значајних случајева, везаних за гра-
доначелника Београда Синишу Малог и ми-
нистра спољних послова Ивицу Дачића, али 
након наших открића није било реакције на-
длежних институција. Уместо тога, премијер 
је једну нашу причу назвао ‘глупошћу’, а ме-

дији блиски власти су објављивали текстове 
у којима су нас прозвали за стране шпијуне 
који желе да руше власт. Док се не призна зна-
чај медија у откривању корупције, неће би-
ти ни јаке борбе у сузбијању исте“, објашња-
ва за Косово 2.0 главни уредник КРИК-а Сте-
ван Дојчиновић.

Након објављивања приче КРИК-а о гра-
доначелнику Београда, представници власти 
нису били благонаклони у изјавама, а новина-
ри те мреже су ометани у даљем раду. Наиме, 
након покушаја новинара ове мреже да поста-
ве питања градоначелнику на јавном месту, 
његово обезбеђење их је онемогућило у томе, 
одузело опрему и обрисало све снимке са ка-
мере и телефона.

Сличну ситуацију у Београду имала је и 
екипа портала Истиномер, којој су пред-
ставници Комуналне полиције забранили 
да снимају интервју на месту где се гради 
пројекат Београд на води. Интервју је тре-
бало да снимају са представником иниција-
тиве „Не да(ви)мо Београд“, која се противи 
изградњи Београда на води, а о томе колико 
је власт осетљива на критике на овај проје-
кат раније је писао и портал Косово 2.0.

Ништа од горе наведеног можда и није 
толико изненађујуће ако узмемо у обзир 
чињеницу да су многи власници медија по-
везани са политичким структурама у Ср-

бији или су директно зависни од новца који 
добијају од њих, како је показао прошли из-
вештај о контроли медија Савета за борбу 
против корупције, иначе владиног савето-
давног тела. Случајност или не, пре неколи-
ко дана, а непосредно пред објављивања но-
вог извештаја, непознати нападач физич-
ки је напао чланицу Савета за борбу против 
корупције Мирославу Миленовић. Нови из-
вештај, чије се објављивање очекује до поло-
вине децембра, бави се тиме како и колико 
новца државне институције троше на мар-
кетинг и оглашавање у медијима и тиме ин-
директно контролишу медије. Објављивање 
овог извештаја засигурно је да ће дати додат-
ни прилог овој причи о слободи медија у Ср-
бији и политичким притисцима, али је и даље 
неизвесно колико ће сви ти подаци утицати 
да се ситуација и однос власти према медији-
ма промени.

БОЈАН ЦВЕЈИЋ

WWW.CENZOLOVKA.RS
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ИЗЛОЖБА У „КУЛТУРИ“

Радови 
дуета 
кичице 
и длета 
Удружење „Дрина Етно Арт“ окупља 
ликовне ствараоце нашег краја 
и ради на њиховој афирмацији 
и стварању повољнијих услова 
за ликовно стваралаштво. 
Недавно су отворили редовну 
годишњу изложбу у галеријском 
простору Установе „Култура“.

Удружење ликовних стваралаца „Дрина 
Етно Арт“ из Бајине Баште основано је 

2008. године, а у својим редовима окупља ли-
ковне ствараоце, подједнако аматере и оне са 
неком од академских звања. Сви они актив-
но раде и стварају у нашем граду и то у вре-
мену у коме је култура ван главних друштве-
них токова и скрајнута на периферију бриге, 
како на државном, тако и на локалном нивоу. 
До сада је у организацији Удружења приређе-
но 15 колективних и самосталних изложби, а 
редовна је пракса да се кроз његов рад про-
мовише и сарадња са уметницима из дру-
гих градова, који као гости узимају учешћа 
на изложбама, веле у Удружењу. 

„Верујемо да је Удружење, као једино у 
Бајиној Башти које окупља ликовне ствара-
оце, овом поставком обогатило свеукупни 
културни живот Бајине Баште. Посебно нам 
је задовољство што је овим започета и са-
радња са Установом „Култура“, а што је и је-
дини начин да се сви чиниоци овог сегмента 
јавног живота допуњују у тежњама за ства-
рање што квалитетнијег амбијента за развој 
и унапређење културне понуде Бајине Баш-
те“ – каже Владисав Биљић председник Уд-
ружења. Протеклих недеља у Галерији Уста-
нове „Култура“ отворена је редовна годишња 
изложба радова у разноврсним техникама и 
мотивима. 

„Овог пута смо се потрудили да доведемо 
пријатеље Удружења. Нарочито ми је драго 
што је међу њима Драган Јовићевић звани 
Мацола, наш познати вајар који после 2003. 
године први пут излаже у нашем граду, а на-
ши гости су такође Евгеније Хошевски и Дра-

ган Димић, академски сликари. Укључено је 
и осам наших локалних уметника чланпва 
Удружења и то Ана Гачић, Драгош Дакић, Го-
ран Екмешчић, Мирко Узелац, Слађан Мија-
товић, Миломир Даговић, Дарко Петровић и 
Владисав Биљић. Дарка Петровића бих по-
себно истакао, јер он је ученик Уметничке 
школе у Ужицу, веома талентован. На свакој 
изложби се трудимо да се појави неко млад 
и неафирмисан, да се мало ослободи и пока-
же свој таленат. Пошто удружење окупља ви-
ше уметника, заступљени су разни стилови 
и технике. Заступљена је оловка, уље, пастел, 
скулптуре, имамо и каширану икону. Надам 
се да ће школе довести децу да се упознају с 
оним што нуде различите сликарске тенике“ 
– истакао је Биљић.

Директор Установе „Култура“ професор 
Јован Ђурић је на отварању ове изложбе ре-
као да је ово добар пример сарадње са орга-
низацијама и локалним уметницима. „Мени 
је јако драго што наши суграђани излажу и 
што се баве уметношћу, јер то је нешто што 
оплемењује човека. Такође мислим да је сада 
прави моменат у децембру на крају године 
да се направи ретроспектива протеклих до-
гађаја, и да је ово сумирање ликовне сцене 

у Бајиној Башти. Надам се да ће ово постати 
наша градска традиција, а Установа „Култу-
ра“ ће пружити све од себе да овај, као и ос-
тали наши простори и програми, буду отво-
рени за све грађане ствараоце па их у том 
смислу и позивам на даљу успешну сарадњу“ 
– казао је на отварању изложбе Ђурић.

У данима свог трајања ова изложба при-
влачи велики број наших суграђана љуби-
теља ове лепе уметности, а међу њима су 
људи различитих интересовања и афини-
тета. „Мислим да је ово добар пример ка-
ко треба да раде и буду организовани не 
само уметнички ствараоци у нашем граду, 
већ и сви људи који нешто раде и стварају. 
Важно је да су они организовани и да знају 
шта хоће, а онда је на потезу наша Општи-
на да им помогне. И похвалила бих органи-
заторе јер знам да у Општини нема слуха за 
овакве ствари тако да су организатори Уд-
ружење „Дрина Етно Арт“ и Установа „Кул-
тура“ за сваку похвалу ово припремили“ – 
каже пензионерка Милена Миловановић го-
шћа изложбе.

Изложба је отворена током децембра, а 
радно време Галерије је од 8 до 21 часова.

ИВАНА МАТИЋ

КУЛТУРА

Са отварања изложбе
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Коло, коло, 
наоколо ...
КУД Миленко Топаловић, пред крај године, већ 
тардиционално одржава своје концерте. Овај пут поставу 
КУД-оваца су чинила деца, пионири полазници.

Традиционални новогодишњи концерт 
креирала су деца узраста од 4 до 12 годи-

на. Пред препуном салом, они су извели сплет 
игара и приказали богатство културне баш-
тине Шумадије, Поморавља и Ужичког краја. 
Руководиоци овог КУД-овог подмлатка  су Не-
бојша Симић, Весна Михаиловић и Наташа 
Александрић.

„Деца су изврсна, припреме за концерт 
су трајале око два месеца. Укупно имамо око 
200 деце - петлића, бумбара и пионира, док је 
150 деце су у категорији припремног ансам-
бла, носиоци клуба.  КУД Миленко Топало-
вић постоји преко 40 година, и ово је по пр-

ви пут да имамо толики број деце, сада  њих 
око 350, а и даље се уписују нови полазници. 
Анимирамо и децу из руралних подручја, а не 
само градску, у том смислу што после школске 
наставе они имају пробе у сеоским  школама, 
што родитељима и деци доста олакшава јер 
не морају да долазе у Бајину Башту на пробе. 
То су деца из Костојевића, Рогачице и Варде. 
Поред ових традиционалних концерата, де-
ца учествују у разним културним манифеста-
цијама“  каже Небојша Симић. Труд и енту-
зијазам који су уложили, публика је препозна-
ла и наградила бурним аплаузом и радошћу.

И. МАТИЋ

ИЗБОР НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ  
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

ИЗБОР НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ  
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

Најчитаније књиге 
током новембра

1. Пауло Кoељо, Прељуба, Лагуна 2014
2. Исидора Бјелица, Спас 2, Лагуна 2014
3. Дејан Лучић, Теорија завере, Лагуна 2014
4. Добрица Ћосић, У туђем веку 2, Лагуна 2015
5. Е. Л. Џејмс, Педесет нијанси сиве 1-3, Лагуна 2012
6. Санта Монтефјоре, Савршена срећа, Еврођунти 2011
7. Звева Казати, Леони, Еврођунти 2013
8.  Звева Казати, Ђулија, Еврођунти 2012
9. Џејмс Патерсон, Невидљиви, Еврођунти 2014
10. Харуки Мураками, Кафка на обали мора, Геопоетика 2014

БИБЛИОТЕКА ПРЕПОРУЧУЈЕ 
ТРИ НАСЛОВА ЗА ПРАЗНИКЕ
АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВИЋ 
Кроз прстохват цимета 
Роман без илузија, 
али са трачком 
наде. Кроз живот 
који личи на црну 
хронику, зрнце наде 
се не пробија као 
оптимизам верујућих 
наиваца, него као 
крхка могућност 
да људскост сачува 
своје лице како би 
свет уопште .

ВЛАДИМИР 
КЕЦМАНОВИЋ 
Осама 
Приповедач ове 
потресне приче, 
стари муслиман из 
Босне, исповеда свој 
живот некадашњем 
земљаку са којим се 
сусрео у Америци, 
где је доспео после 
ратова и распада 
Југославије. 

МАСИМО 
ПЈЕТРОЗЕЛИ 
Иродов рукопис 
Трагични догађаји 
потресају Рим. 
Нестало је четворо 
деце која носе имена 
четворице апостола 
јеванђелиста.

Разиграна младост и неговање богатства културне баштине нашег краја
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СТАРА ВАРОШ

Стара Бајина Башта  
и Гина зубарка
Сви градови, поготово градови који трају у дужем временском периоду, 
имају свој успоне и падове, доба економског просперитета и доба 
стагнације. У зависности од  тих кретања формира се практично читав 
живот града што је случај и са Бајином Баштом посебно  периоду између 
Првог и Другог светског рата, односно од 1918. до 1941 године.

У том релативно кратком периоду Бајина Башта је направи-
ла огроман напредак, наравно према економским пара-

метрима важећим за ондашње прилике, Тај напредак постиг-
нут је захваљујући способним и поштеним пословним људима, 
трговцима и занатлијама који су зарађена средства улагали у 
изградњу свог града, посебно у подизање лепих кућа, нарочи-
то у главној улици, коју и данас украшавају те старе господске 
куће у којима су у приземљу биле трговачке радње или занат-
ске радње, а на спрату пространи станови  у којима су стано-

вале породице власнка. Пођимо од Веизовића куће, у којој је 
раније био хотел, а сада ресторан „Европа“, а преко пуа су куће 
Радосављевића и Чучковића, онда даље, идући главном улицом 
према центру града где је сада парк, налазе се куће: Мике апо-
текара, у којој је сада „Експрес Ресторан“ па одмах поред је кућа 
Димитријевића, па онда куће Стаменића, Дуњића, Бјеличића. 
Онда се посебно издваја Јокића кућа која је, за оно време би-
ла права палата са више модерних конфорних стнова за изда-
вање. Затим, ту је и управна зграда предузећа за дуван „Бајино-
вац“, па онда куће браће Поповића, Рајаковића, Бешлића. Око 
садашњег парка где је у овдашњој Бајиној Башти бла пијаца, 
налазе се куће браће Јокановића, Малинића, Кнежевића и да 
не набрајам даље јер има још лепих старих кућа у Бајиној Ба-
шти чији значај за њихове власнике ја нимало не подцењујем, 
али простор ми не дозвољава да их све именујем, па сам се ра-
ди тога ограничио на главну улицу.

Бајина Башта је већ у то доба имала савремен регулацио-
ни план града по коме су се све улице секле под правим углом 
што се  и данас уочава. Изграђена је водоводна и канализацио-
на мрежа најпре у центру града па се временом ширила даље. 
Изградњом мале хидроелектране на Перућачком врелу, Баји-
на Башта је двадесетих година добила електричну струју што 
је била реткост и међу већим градовима ондашње државе. При 
свему напред изнетом треба имати у виду да је све што је у том 

периоду изграђено у Бајиној Башти, финансирано сопственим 
средствима без помоћи државе или банкарских кредита.

Поред овог економског фактора, у Бајиној Башти је почео да 
се одвија прави градски живот. У два пристојна хотела, „Евро-
па“ и „Босна“ одседају путници који својим пословима долазе 
у Бајину Башту. У пространим салама тих хотела, преко зиме су 
се одвијале чувене градске забаве (трговачка, чиновника, занат-
лијска, затим забава тадашњег женског удружења „Коло српских 
сестара“ и позната Светосавска забава...). Имућније породице 

шаљу децу на даље школовање, 
углавном у Ужице у гимназију 
или учитељску школу, као и у Бе-
оград у Трговачку академију или 
студије на неком од београдских 
факултета. Ти бајинобаштански 
ђаци и студенти при доласцима 
на своје распусте у Б.Башту уно-
сили су један нови дух у градски 
живот који се већ почео форми-
рати у граду. У томе су свакако 
учествовали државни чиновни-
ци који су по потреби слубе рас-
поређивани у Б.Башту, а посеб-
но су неизбрисив траг оставили 
геометри који су у то доба врши-
ли пример земљишта.

Прва зубна ординација у ста-
рој чаршији

Упоредо са свим овим, чаршија је имала један посебан начин 
будог праћења сви збивања у граду. О свакоме се све знало. Сва-
ки грађанин је био изложен суду чаршије, ша је тако формиран 
и степен симпатија. Посебном суду чаршије биле су изложене 
особе које су се на неки начин издвајале од осталих грађана. У 
таквом амбијенту су и настале одређене личности које су обе-
лежиле своје доба и кроз сећања старих Бајинобаштана оста-
ле трајно пристутне у свом граду. Овога пута биће речо п гос-
пођи Гини зубарки, уз извињење читаоцима за овако велики 
увод који је, по мом мишљењу био неопходан.

Рођена у грађанској чиновничкој породици Милована Ми-
ливојевића већ од малих ногу се издвајала међу својим вршња-
цима. Била је вандредно надарено дете по свему: интелиген-
цији, дружељубљ, успеху у школи, чак по мало и мушкобањаста. 
Хтела је свугде да се истакне. На време је завршила гимназију 
у Ужицу, потом студије стоматологије у Београду, што је у оно 
време била велика реткост била је на специјализацији у Пари-
зу одкле се вратила и са солидним знањем француског језика. 
По повратку из Париза отворила је зубну ординацију у Баји-
ној Башт, што је била прва зуна ординација у историји Бајине 
Баште. Ординација се налазила у кући Гининих родитеља која 
и сада постоји  Светосавској улици 2, и у којој је сада седиште 
Црвеног крста.

Наставиће се...

АУТОР МИОДРАГ МИЈО 

ДИМИТРИЈЕВИЋ
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Са Алексића моста  
пред матичара
Давна 1960. година текла је као и многе тадашње, мирно али са 
много знакова друштвеног прогреса и рада. Развој града и села 
осећао се на све стране, а времена је било и за заљубљивање и женидбе и удадбе.

Te, 1960. године, Земљораднич-
ка задруга у Бајиној Башти отку-

пила је Јокића магацин где је добила 
много боље услове за производњу по-
знате бајинобаштанске ракије. На про-
изводњи ракије радило је 15 радника. 
Иначе ракија се правила на стари при-
митиван начин (ручно).

У августу 1960. године у Бајину Баш-
ту долази легендарни учитељ са својом 
породицом Боро Марковић и у Бајиној 
Башти остаје до краја свог живота - 19. 
августа 1994. године када је његово пле-
менито срце престало да куца.

Септембра 1960. године у Бајиној Ба-
шти преминуо је Милош Ивановић у 104. 
години живота. Био је један од најста-
ријих житеља рачанског крај, рођен 1856. 
године у Борју, доселио се у Бесерови-
ну, а последње године живота провео је у 
Бајиној Башти.

Августа 1960. године српски патријах 
Герман посетио је ужички крај. Прво је 
отишао у Мокру Гору где га је сачекао про-
та Милан Смиљанић, после тога је стигао 
у Севојно где му је председник народног 
одборног среза Олга Живановић прире-
дила свечану вечеру, а сутрада је посетио 
стару ужичку цркву. Зашто је заобишао 
Бајину Башту нама није познато.

Директор Основне школе те давне 
1960. године био је Радован Ђокић, а се-
кретар Олга Митрашиновић .

Маја месеца 1960. године испред Цу-
рића куће у Бајиној Башти одржан је ве-
личанствен збор на коме је говорио Сла-
вко Дакић.

На месту где се сада на-
лази продавица „Ласта“ тачно испред 
Ширликине куће налазио се „Алексића 
мост“. У летњим вечерима много 
заљубљених је до касно у ноћ седело на 
том мосту. А доста их је са тог моста оти-
шло пред матичара: Мићо Мандић и Сне-
жана; Иван Јеличић и Весна бабица; Ратко 
Јаре и његова Мирка. Касније смо то ме-
сто назвали „Мост заљубљених“.

Те 1960. године на основу извештаја 
угоститељске коморе у Ужицу, угоститељ-
ско предузеће „Тара“ из Бајине Баште са 
својим угоститељским радњама у Бајиној 
Башти 3, у Кремнима 2, на Тари хотел и 
бифе и објекат у Перућцу. У хотелу „Та-
ра“ има 57 соба са 129 лежајева, а у преду-
зећу ради 53 радника и 13 службеника. 
 До 1960. године, Бајина Башта се снадбе-

вала електрич-
ном енергијом са локалне хидроцентра-
ле у Перућцу веома мале снаге. Те дале-
ке 1960. године Србија је имала 6.638.000 
становника, склопљено је 62.341 хиљада 
бракова, а разведено је 10.585 бракова. А 
1.маја 1960. године прослављена је десе-
тогодишњица рада „Црног Врха“. У овој 
години почело се размишљати о рекон-
струкцији овог предузећа којом би се по-
већали  производни капацитети и осавре-
менила технологија рада и створила мо-
гућност за веће запошљавање јер је тада 
предузеће бројало 50 радника.

Те 1960. године за фудбалски тим „Сло-
ге“ играли су: Карадаревоћ, Мијо Тришић, 
Танасијевић, Тошић, Стојановић, Милова-
новић, Петковић, Миливојевић, Т. Тана-
сијевић, Милош Тришић и Јакић.

Наставиће се...

БАЈИНА БАШТА НЕКАД И САД

АУТОР ЖИКО 

ВАСИЉЕВИЋ
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Руска љубав у Стрмову
Или како су стрмовки задругари попили 700 килограма ракије па оптужили свог председника

Још док сам био млад наставник математике и омладински активи-
ста у Бачевцима, негде око 1977. године, у мој мали станчић у Ба-

чевцима дође већ остарели Димитрије – Дишо Обрадовић. Са собом 
је донео једну малу свешчицу у коју је записивао нека своја виђења 
о Стрмову и једну фасциклу у којој је био откуцан на писаћој маши-
ни рукопис Бранка Вучићевића „Бачевци 1941. - 1945. године“. Рекао 
ми је да Општински одбор СУБНОР-а  Бајина Башта врши припреме 
за прикупљање мемоарске грађе учесника НОР-а и прави детаљан 
списак свих учесника рата, а он је предложио да за Стрмово тај по-
сао повере мени. Предложио је да поред учесника НОР-а попишем и 
изгинуле, жртве и учеснике у ратовима 1912. – 1918. године. Дао ми 
је и непотпун списак изгинулих у ратовима 1912. – 1918. године и но-
силаца Албанске споменице и упутио на Милоја Ђорђевића и Раден-
ка Лазића да са њима попишем остале.

ДИМИТРИЈЕ – ДИШО, 
РАНИСАВА ОБРАДОВИЋ 

О осталим политичким функцијама у белеш-
кама Дишо је записао: „На првим изборима за 
Народну скупштину био сам кандидат и биран за 
среског народног посланика Србије, као председ-
ник НФ слао сам фронтовске бригаде, такође пома-
гао сам омладини и АФЖ-еу на спремању брига-
да, био сам делегат НФ Србије на Првом векиком 
збору НФ у Загребу 1945.год. Првој скупштини НФ 
Југославије у Београду, такође сам био делегат на 
другој скупштини НФ у Београду, био сам члан ок-
ружног одбора Т.Ужичке области, био сам први пред-
седник Среског савеза земљорадничких задруга у Б. Башти, био сам 
члан Среског комитета Комунистичке партије у Бајиној Башти итд .  

Као председник МНО Општине стрмовске Дишо је интезиивно 
радио на подизању задружног дома у Бачевцима, највећег у Срезу 
рачанском. Када је 22. марта 1950. године, по директиви КПЈ, у Баче-
вцима основана Сељачка радна задруга „Дрина“ постао је први пред-
седник њеног Управног одбора. Као председник био је одговоран по 
свим пословима рада у задрузи и све задругаре и Задругу заступао 
код народних власти и водио рачуна о свим пословима Задруге. По-
сле избора за председника СРЗ Дишо подноси оставку на функцију 
председника МНО јер му је „немогуће вршити две дужности, а да би 
се рад правилно одвијао у МНО и у СРЗ“.

И док је бригадир и други чланови Управног одбора углавном над-
зирали рад радних група и нису радили физичке послове, Дишо је, 
ношен огромном енергијом и ентузијазмом,  иако у шестој деценији 
живота, поред руководећих послова, увек нешто радио, било где да 
се нашао. На својој окућници подизао је расаднике за Задругу, када 
би обилазио раднике на њивама са њима би радио најтеже послове, 
насађивао алатке; крампове, лопате и мотике, ишао је са рабаџија-
ма „па понекад и пут поправљао да се кола не претуре“, на црепани 
је правио калупе и навраћао воду.... 

Међутим, када је стигла Резолуција Инфбироа пао је под присмот-
ру УДБ-е. Волео је „братски руски народ“, а у његовом комунистичком 
поретку налазио је инспирацију за свој рад. Сенка сумње појавила се 
када су Стрмовци пешке путовали у Бајину Башту да дају подршку ју-
гословенском руководству. Пред Бајином Баштом су се постројили у 
двојне редове и истакли паролу:  „Пети конгрес сложно гласа  -  Дру-
га Тита и Ђиласа“ и фотографије комунистичих лидера. Дишо на че-
лу колоне са још једним замљаком носи велику макету Стаљина. Кад 
су пролазили поред Дринске стене одједном се пред њима појавише 
Удбовци и одмах се устремише на Дишу да му отимају Стаљинову 
слику. И док његов компањон одмах попусти, Дишо поче да се оти-

ма. Када је слика запливала Дрином, пратио 
ју је тужним погледом, не схватајући шта се 
дешава. Нису му тада то узели за неко зло, 
јер им је требао као активиста за оснивање 
Сељачке радне задруге,  али су га ставили 
под присмотру. 

Када је дошло до Корејског рата Дишо је 
отворено навијао за Русе и Кинезе. Обилазећи 
своје задругаре поскакивао је и „певао“: „Бије 
Кинез све по туру генарала Маркатуру“. То неко дојави УДБ-и па га 
ухапсише 27. марта 1951. године. Како нису могли судити сељаку-
песнику оптижуше га за подривање Сељачке радне задруге, односно 
што је:

- Омогућио већем броју задругара 
задржавање окућница већих површи-
на  од одобрених;

-  И пропустио да направи план у 
задрузи  за 1950, а такође и за 1951. 
годину па је због тога дошло до про-
падања и труљења 3000 кг сена, 1000 
кг кромпира, око 125 кг дувана и 
изгубљено од прераде 700 кг ракије 
као и делимичног уништења сточ-
ног подмлатка; 

- Те је на овакав начин починио 
кривично дело ПОДРИВАЊЕ ЗАД-

РУГЕ из члана 240 став 1 Кривичног закона. 
У суштини то је био политички обрачун среских власти са Дишом. 

За главног сведока оптужбе изведен је „Мирослав – Милун Вујић, ис-
тражни затвореник“ коме се у исто време судило због тровања поро-
дице и који је „оптуженог врло тешко теретио“. Остали сведоци, уг-
лавом чланови Управног одбора Задруге су углавном покушавали да 
кривицу скину са себе. На тражење Среског суда у Бајинај Башти дао 
је своје мишљење и Извршни одбор МНО Бачевци, који у свом до-
пису износи да је: „оптужени Димитрије пре рата био владања и по-
нашања, како моралног, тако и политичког у свему примерног. Ис-
то тако, и после рата оптужени Димитрије је био у свему примерног 
владања и понашања, за таквог се у грађанству сматрао па није био 
одат никаквим пороцима“. Пресудом Среског суда у Бајиној Башти 
од 23. маја 1952. године, Дишо је осуђен  на казну затвора од 3 годи-
не. Окружни суд у Ужицу му је, 8. августа 1952. године,  ублажио каз-
ну на две године. 

ДИШО У СВОМ РАСАДНИКУ

И тако Дишини расадници и леје осташе незаливени. Без Дише, 
пропадање Задруге је само убрзано. У 1952. години није било раса-
да дувана, а око 35 хиљада тек изниклих садница јабука и крушака  
је пропало. У свему овоме је најчудније шта се десило са 700 кило-
грама ракије. „Зли језици“ тврде да су задругари заједничку задруж-
ну имовину буквално схватили. Кад су могли заједно да купе шљи-
ве и пеку ракију, зашто не би могли да заједно ту ракију и попију, па 
је око казана – чучаваца увек било весело. Прича се, да се дешавало, 
да док протекне следећи казан, задругари су већ попили оно што је 
изашло из предходног.  А на крају је најлакше било оптужити онога 
који је већ нагорео.

А главни сведок оптужбе Мирослав - Милун Вујић, који је отровао 
своју породицу „стављајући мишомор у кувано јело кромпир“ и тако 
отровао шест лица, од којих је умрло двоје, (Миросављева ташта Гвоз-
денија и  Миросављев трогодишњи син Срдан) је осуђен на смрт. Ка-
да је пресуда постала извршна Мирослав је стрељан. 

ПИШЕ:  

МИТАР ЈОСИПОВИЋ
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ЗАПИСИ И СЕЋАЊА

Посвећена завичају 
и људима
Успомене на необично вредну и племениту 
професорку Браниславу Брану Јојић.

ПИШЕ: МИЛКА БЈЕЛАКОВИЋ

Дана 17. фебурара 2004. године у Београду 
је, у 74. години живота престало да ку-

ца велико и племенито срце моје драге те-
тке, очеве рођаке, Браниславе – Бране Јојић. 
Мајка јој беше учитељица Милева Лазић Јојић 
из Ужица, а отац свештеник Стеван Јојић, из 
Пилице.

Имали су најлепши цветњак са холанд-
ским лалама, ружама, зумбулима, хортен-
зијама, шебојима, хладњак и кућу у Баји-
ној Башти, на врх чаршије, на путу према 
Пилици. Кућа пуна радости, љубави, прија-
тељства, кућа умних и великих људи, сада ћу-
ти сама. Посећују је, лети, Ђула са ћеркама 
и Јасминка Хасанбеговић- Бранине ћерке и 
Ненад Алексић са породицом, син Бранине 
сестре Заге. Брана је имала две сестре Драгу 
и Загу. Зага је умрла, а Драга живи у Београ-
ду и има 85 година. Њих три су живеле јед-
на за другу.1939. године мајка Милева је из 
Бајине Баште по казни премештена у Шар-
ган. Одељење школе у Кремнима. Њих три 
су биле ђаци те школе, са две другарице и 39 
другова у одељењу. Гимназију су завршиле у 
Ужицу и отишле на студије у Београд. Након 
завршетка студија запослиле су се, али су ре-
довно одлазиле у Бајину Башту. Брана се оду-
век издвајала, није марила за мајчину стро-
гоћу, била је радознала, немирна и ведрог ду-
ха. Постала је др. правних наука. 

Драга тетка, дани не муте слику у којој си 
нам остала. Волела си нас несебично, а ми те-

бе волесмо и испоштовасмо. Враћала си нам 
снагу и будила интересовања. Памти те Ужич-
ка гимазија, знао те цео Београд, Крагујевац, 
Мостар. У теби је било места за туђе бриге, а 
нарочито радости. Студентима си била добар 
професор, педагог, предавач, а родбини мајка.

Године 1968. за време студенских демон-
страција остала си уз своје студенте. Мој 
школски друг Драгослав Николић, директор 
привредне коморе Ужице, твој студент рече 
ми: „Код Јојићке сам добио седам. Питала ме 
нешто и о „Првом партизану“ ваљда је хтела 
да види да ли сам пратио развој нашег града. 
Била је вишестран професор, смирена и стр-
пљива. Са нама је била и за време демонстра-
ција те 1968. године, када сам био студент.“ 

У Ужице, град своје младости, редовно је 
долазила на сусрете своје генерације Тада је 
одседала код своје рођаке Милице Новако-
вић, а њеног сина је волела као свог. Седам-
десетих година напустила је Правни факул-
тет, јер беше несугласица. Отишла је за Са-
рајево и Мостар, где је такође била цењена и 
поштована. Била је удата за Газу Хасанбего-
вића, дивног и племенитог човека, са њим је 
имала две ћерке Ђулу и Јасминку.

Ђула је била професор физике у једној 
београдској гиманазији. Удата је за Златка 
Петровића са којим има две ћерке Ану и 
Весну. Сада је у пензији и живи у Београду. 
Јасминка је наследила Брану и постала је др. 
правних наука на факултету на ком је и она 
предавала. Овог лета је поводом своје књиге 
боравила у Вашингтону. 

Брана је у људима видела само добро. Во-
лела је сир, али не и проју јер јој је у рату 
досадила. Мени је поклањала књиге, а лети 
сам са њом ишла на Тару. У Бајиној Башти је 
увек имала времена за пријатеље и родби-
ну, како из вароши тако и из Пилице, где јој 
је одрастао отац. Имала је времена за многе 
који су у њеној кући тражили савет, реч ох-
рабрења некад и утехе. Читала је до дубоко 
у ноћ, писала дневник . Лети су јој долазиле 
колега са факултета, водила их је на Митро-
вац и Перућац. Спремала им је јела која воле, 
увек је била ведра и добре воље. Са Јованом, 
мојим оцем је разговарала о летини и воло-
вима, које је он волео као и нас децу, о рођа-
кама Милки и Љубици и да ли је писао брат 
из Сарајева. Са њима је ишла и на брда, на 
гробље, да посети гроб свог деде Миладина, 
бабе Наде и чика Сретена. После ручка стри-
на Дика, моја баба, давала јој је кајмак и сир и 
обавезно је терала да пије млеко јер је леко-
вито. Затим се враћала у Бајину Башту пеш-
ке и успут разгледала ливаде својих Јојића-
на. У Пилицу је долазила да испрати стрина 
Ику до њене куће и на свадбу Јовановом си-
ну Миладину. 1965. године поводом дваде-
сетогодишњице дедине смрти, школа јој је 
поклонила 50 књига. 1969. године у ужичкој 
болници је неговала мајку Милеву која јој је 
на рукама умрла. Сахранили су је у Лугу, а 
оца су одвеле у Београд. У Београду је ишао 
у цркву, читао, шетао и у 89. години умро код 
Бране. Оца су сахранили у Бајиној Башти по-
ред Милеве. Испратили су га бројни свеште-
ници и пријатељи. У свом стану који је Газо 
добио слалвила је крсну славу Св. Алимпија. 
Долазиле су јој колеге са факултета Вера Ра-
досављевић, Рада Ђуруша, Лука Драгојловић.

Године 1980. са Газом је хтела да иде на 
одмор, али је Газо преминуо тог септембра 
у 60.години живота. Колико туге беше у ње-
ним очима, отишао је велики човек, револу-
ционар, муж и отац. Двадесет четири године 
корачала је кроз живот без њега и решавала 
и своје и наше проблеме као да је он био уз 
њу. Иза ње, у њеној соби у Радојка Лакића 15, 
остаде велика библиотека, остале су Ђула и 
Јасминка, унуке Весна и Ана, сестре Драга и 
Зага, сестрић Ненад Алексић са породицом, 
бројни пријатељи и студенти који су данас 
правници,судије,адвокати широм земље. Чу-
вала је име Јојића од рођења до смрти, својим 
марљивим радом, несебичношћу и својом љу-
бављу за све што је лепо и трајно, и што слу-
же за наук младима. Знала је помоћи други-
ма, саветовала је али и прихватала савете од 
мудријих. Знала је да негује децу, цвеће, лепу 
реч. Знала је певати и играти, путовати и ни-
када није падала у очај. Била је велика ћерка, 
мајка, супруга, сестра, тетка и пријатељ. Оста-
ла је у нашим сликама. Из љубави према њој 
сам 1987. године дала ћерки име Бранислава.

Породична кућа Јојића 
у Бајиној Башти
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Из пера и у сећање на Жику Васиљевића
ГРАДСКА ЧИСТОЋА
У комуналној радној организацији „12 септембар“, које држи градску чи-
стоћу послови су некад били тако подељени да су радници празнили 
контејнере, а НЕКИ касу.

2007.

МИШ И АКАН
Причају Миш и Акан и Акан каже свом брату: „Кад мене ухвати грип, ја се 
код куће само добро утоплим, узмем флашу ракије и за неколико сати – 
готово је!“  
„Са флашом?“, упита Миш. 
„Јок, са ракијом“, одговори Акан.

2007.

ЗАБЕЛА
У једној странци на издисају коју још само подржава Мирко Калбура не-
ко је дао предлог да се организује екскурзија до Пожаревца и да се још 
једном ода пошта великом вођи. Овоме су се обрадовали многи члано-
ви странке јер ће још једном моћи да виде Пожаревац.

2007.

НОВИ МОСТ НА ДРИНИ
У току су припреме за изградњу новог моста на Дрини. Ко не верује мо-
же се уверити, наиме сваког викенда стручњаци из наше Дирекције, не 
марећи за своје здравље, газе хладну Дрину двеста метара низводно од 
„Одмора на Дрини“ и вероватно врше сондирање корита. И ако се у ауту 
Нива задеси риболовачки прибор, може и рибе да буде ...

2007.

КАСА
Председник ОО ДС Бобан Томић за слаб изборни резултат оптужи че-
тири касе: Општине и јавних предузећа. Јожеф Каса за сада се не осећа 
прозваним.

2007.

ТРАНЗИЦИЈА 1
У бившој књижари сада је продавница за електро материјал, најбоља 
бајинобаштанска кафана претворена је у коцкарницу, у читаоницу нико 
више не улази јер штампа не долази, ста о је сат и на комитету и на град-
ском тргу, Никола Мијатовић Рус остао је у сенци ... некада је у Бајиној 
Башти певала тереза кесовија, а сада нам неке извитоперене личности 
доводе певаљке које после сваког концерта завршавају у кукуризима ... 
Зар се ово зове успешна транзиција и улазак у Европу? Ја бих то пре на-
звао тамни вилајет!

2007.

ТРАНЗИЦИЈА 2
Функционери не функционишу, радници не раде, интелектуалци не ми-
сле, али срећом, лопови марљиво грбаче!

2007.

УСПЕШАН ТРЕНЕР
Један од бољих бајинобаштанских тренера ненад Костић – популарни 
Коста, пре месец дана постављен је за „скаута“ београдског „Партизана“, 
т.ј. у Бајиној Башти прикупља младе таленте да их шаље у Београд. А у 
биографији Ненада Косте стидљиво написано – завршио сам непотпуну 
тренерску школу и навијао за „Звезду“ помало.

2007. 

БОРАЧКА
Враћајући се са прославе на Боровом Брду у аутобусу нико није поме-
нуо рат и револуцију, сина свих наших народа и народности, крваве 
епопеје ... Зато су сви причали о војничком пасуљу...

2007.

АЗИЛ
У дворишту црепане направљен је објекат за псе луталице. Грађани на-
зад могу да одахну јер ће све бајинобаштанске џукеле бити на једном 
месту. 2007.

ЧИТАОЦИ РЕПОРТЕРИ!
ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ, ПОЗИВАМО ВАС 

ДА ПИШЕТЕ И САРАЂУЈЕТЕ СА НАМА!
АКО ИМАТЕ ПРЕДЛОГ, ДА ОПИШЕМО ИЛИ ПРЕДСТАВИМО 

НЕКУ ВАЖНУ ИЛИ ЗАНИМЉИВУ ТЕМУ, ДОГАЂАЈ ИЛИ 
ПОЈАВУ, ЈАВИТЕ НАМ И МОЖЕМО ОТВОРИТИ СТРАНЕ ББН-А 

ЗА ТЕ ТЕМЕ.

АКО СТЕ БИЛИ СВЕДОК ИЛИ ЗНАТЕ ЗА НЕКЕ ВАЖНЕ 
ДОГАЂАЈЕ И ЉУДЕ У ВАШОЈ ОКОЛИНИ ЈАВИТЕ НАМ ИЛИ 

НАПИШИТЕ САМИ ТЕКСТ О ТОМЕ.

ПОШАЉИТЕ НАМ И ФОТОГРАФИЈЕ.

ВРЕДНЕ ЧИТАОЦЕ НАГРАЂУЈЕМО БЕСПЛАТНОМ ПРЕТПЛАТОМ 
НА НАШЕ НОВИНЕ (ОБЗИРОМ ДА СРЕДСТАВА ЗА ХОНОРАРЕ НЕМАМО 

НА РАСПОЛАГАЊУ).

Позовите нас телефоном 031-866-112 (Србија), 056-484-450 (БиХ)  
или пишите на имејл адресу redakcija.bbn@gmail.com

ЈОШ БОЉЕ:  
ПИШИТЕ, СЛИКАЈТЕ И ШАЉИТЕ МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНОМ  

НА +381-64-849-75-72 ИЛИ НА ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ:

WWW.BBN.RS
Profil: Бајинобаштанске новине

FB strana: Prima Portal Bajina Bašta
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ПОРТРЕТ

Челични 
успеси 
нежних 
руку
Боксерски клуб „Душан Силни“ из 
бајине Баште мало је познат али 
прве резултате већ постиже, а у 
тиму окупља и младиће и девојке. 
Један од пионира женског бокса 
је и млада Милица Гавриловић.

Боксерски спорт је најтежа, најкомплекс-
нија и најспецифичнија олимпијска дис-

циплина – кажу спортски стручњаци. Омиље-
ни назив међу његовим присталицама је и 
„племенита вештина“. Бокс је једини спорт 
који подразумева намеран ударац у против-
ника, што јачи (на правилима дефинисану 
ударну површину). Мало је људи у попула-
цији који уопште могу да прихвате, односно 
упражњавају, овакав начин такмичења или 
надметање са партнером кроз жестоку бор-
бу у рингу. Зато су боксери неупоредиви са 
свим другим спортистима.

Пре две године у нашем граду основан је 
Боксерски клуб „Душан Силни“, који од осни-
вања има вежбаче који до данас вредно тре-
нирају и улажу свој максимум у ову племени-
ту борилачку вештину. Поред успешних му-
шких вежбача, увек има и девојака које су за-
интересоване за овај спорт. Редакција ББН-а 
је разговарала са секретаром клуба Јованом 
Милићем као и са женским вежбачем Мили-
цом Гавриловић.

Милица је ученица Средње техничке шко-
ле „Бајина Башта“, она и поред школских оба-
веза стиже редовно да иде на тренинге и да 
напредује што више. „Бокс тренирам укупно 
десет месеци, с тим што сам после четири ме-
сеца направила паузу од два месеца за време 
распуста, и након тога опет наставила. Оду-
век су ме привлачиле борилачке вештине и 
адреналин који оне изазивају, мада многима 
је необично када чују да се девојка бави овим 
спортом. Трудим се да напредујем, доста то-
га сам научила и савладала, без обзира што 
су тренинзи исцпљујући. Тренер је одличан, 
труди се око сваког од нас појединачно, и на 
најбољи начин нам преноси знање и вештину. 
Тренирам пет пута седмично, а тренинг траје 

дневно до два сата. Тренутно немам у плану 
никаква такмичења, али се припремам и на-
порно тренирам као да су такмичења сутра“ 
рекла је Милица за ББН 

Поред такмичара за развој и напредо-
вање у овом спорту незаобилазни су и до-
бри и искусни тренери. Они вежбачима пру-
жају основу обуку, подстицај и мотивацију да 
унапређују своје вештине и кондицију. „По-
чео сам да тренирам пре две године и одувек 
сам желео да се бавим борилачким вештина-
ма. Бокс ми делује као прави спорт за мене, 
ту сам се пронашао. У последња три месеца 
сам помоћни тренер. Наш тренер је тренутно 
одсутан јер припрема једну девојку за такми-
чење. Тренутно га мења Стефан Аћимовић, а 
ја као помоћни тренер му помажем, јер има-

мо два термина дневно. Одзив вежбача је до-
бар, варира од сезоне до сезоне, али увек има 
око 20 вежбача, тренутно имамо 20 мушкара-
ца и пет девојака. Као што сам и рекао тре-
нер Жељко Тодоровић припрема Анђелу Гли-
гић за такмичење, она је такође излазила пре 
пар месеци на такмичење и узела бронзану 
медаљу“ рекао је Јпван Милић помоћни тре-
нер клуба.

Иако је овај клуб у нашем граду релатив-
но млад, а бокс као дисциплина овде нема ду-
гу традицију, надамо се да ће ови редови за-
интересовати нове младиће и девојке да се 
укључе у активности нашег боксерског клуба 
па им у том смислу желимо и много добрих 
резултата и успеха у даљем раду.

ИВАНА МАТИЋ

СПОРТ
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ШАХ КЛУБ „БАЈИНА БАШТА“

Успешно регионално првенство
Шах клуб „Бајина Башта“ био је домаћин регионалног појединачног првенства Ужица 
у организацији Регионалног савеза Ужице и Бајинобаштана као домаћина.  

На овом шаховском такмичењу учествовало је 50 такмичара из 
Бајине Баште, Ужица, Пријепоља, Чајетине, Нове Вароши, При-

боја и Пожеге што до сада никада није у нашем граду био случај. Од 
50 такмичара била су 22 рејтингована мајсторска кандидата, 3 фидел 
маестро и 1 интернационални такмичар. Наградни фонд је био сим-
боличан што се тиче новчане награде, пет првопласираних добили су 
награде, а шести бонус играч, онај који није рејтингован као најбоље 
пласирани не рејтингован такмичар. По речима Станка Кнежевића, 
председника Шах клуба „Бајина Башта“ турнир је  одлично органи-
зован и, како каже, у нашем граду није био организован овако вели-
ки турнир у организацији бајинобаштанског Шах клуба.

Прва два места заузели су шахисти Бајине Баште. Фидер мајстор 

Предраг Марчетић из Бајине са 7,5 поена заузео је прво место, друго 
место је припало мајсторском кандидату Владимиру Васићу такође 
из Бајине Баште са освојених 7,5 поена. Треће место заузео је фидер 
мајстор Мршевић из Прибоја са 7 поена, четврто место припало је 
мајсторском кандидату Минићу из Ужица са освојених 6,5 поена док 
је пето место заузео мајсторски кандидат Теофиловић из Пријепоља 
са освојених 6,5 поена. 

„За ову годину су такмичења завршена, наш Клуб је заузео со-
лидно 4. место у нашој лиги, такође смо освојили бронзану медаљу 
на Моси играма, пласирали смо се и у финале купа Србије. Генерал-
но смо задовољни резултатима ове године“ - каже за ББН Кнежевић.

И. М.

ТАЕ БО

Вежбање за 
дух и тело
Тае-бо је доживео планетарни 
успех и продор у скоро све 
делове света, а ова племенита 
вештина има своје присталице 
и у Бајиној Башти.

Иако борилачки спортови немају велику 
традицију у нашем граду, њихова попу-

ларност све више расте, а присталица, рекре-
ативаца и тамичара је све више. Један од так-
вих спортова је и тае-бо необична спрега бо-
рилачке и креативне вештине. 

У Бајиној Башти тае-бо организовано веж-
бање постоји од септембра 2010. године. Ду-
гогодишња инструкторка фитнеса Тамара Јо-
вичић Јелисавчић, која се овим спортом бави 
већ 17 година каже да су бајинобаштанке вео-
ма заинтересоване за ову врсту спорта. Она 
наводи да се током тренинга у овој изузетно 
забавној фитнес форми раде мишићи целог 
тела, а посебна пажња се посвећује „слабим 

тачкама” женског тела - стомаку, задњици, но-
гама и рукама. 

„Ударци руку са ротацијама сужавају струк, 
обликују бицепсе, трицепсе и растерећују 
напета леђа и врат. Редовни тае-бо тренин-
зи три пута недељно утичу на изглед какав 
пре тога нисте имали“ - каже Тамара Јовичић 
Јелисавчић. 

Тае-бо је јединствен фитнес програм, то 
је комбинација борилачких вештина и ае-
робика, тачније теквонда, тајландског и кла-
сичног бокса „упакованог” у различите коре-
ографије које се изводе уз атрактивну музи-
ку. Тае-бо повећава гипкост, у рекордном вре-
мену сагорева калорије, спречава стрес и јача 

мишиће. Ове вежбе високог интензитета дају 
снагу, флексибилност и мишићну издржљи-
вост. Најважнији ефекти које овај спорт по-
стиже су регулисање телесне тежине, побољ-
шање рада срца, плућа и крвотока, елимина-
ција стреса и напетости, подизање самопо-
уздања и доброг расположења.

Услови за вежбање и тренинге у нашем 
граду су простојни јер вежбачима не треба не-
ки специјално опремљен простор нити рек-
визити. Отуда и број активних вежбача рас-
те, а надамо се да ће и овај спорт ускоро оки-
тити неким признањима своје такмичаре и 
поборнике.

И. МАТИЋ
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ЧИТУЉА

Са великим болом и тугом обавештавамо  
родбину, пријатеље и комшије  

да је наш драги

ЗОРАН МАРКОВИЋ
из Бајине Баште

(1961–2005)
Трагично преминуо 15. децембра 2015. године  

у својој 55. години. 

Сахрана је обављена 17.децембра 2015.године  
на градском  гробљу у Бајиној Башти

Поносни на тебе твоји 
мајка Иванка, супруга Славица,  

син Марко и ћерка Ивана,  
браћа Радан и Ратко, сестра Зора  

и остала многобројна рдбина

СЕЋАЊЕ

Навршава се десет година од смрти  
наше драге маме, сестре, тетке,  

пријатељице

СТАНИМИРКЕ–ЦАКЕ 
СТОЈИЛОВИЋ
(1931–2005)

Праведношћу и поштењем осветљавала си  
стазе којима си корачала кроз живот,  

а та светлост је и нама помагала  
да не устукнемо.

Поносни на тебе твоји 
Стојило и Деба, сестра Рада,  

Јовиша, Ђуро, Биби, Андријана,  
Нинџа, Џаја и Мића 

ЧИТУЉА  

Обавештавамо пријатеље и родбину  
да је наш драги

СЛАВКО ЈАШИЋ
из Бајине Баште

(1956–2015)
Преминуо 16. децембра 2015. године  

у својој 59-ој години. 

Сахрана је обављена 17. децембра 2015.године 
на градском  гробљу у Бајиној Башти 

ожалошћени:

Отац Миломир, супруга Снежана,  
синови Илија и Павле, сестра Славица  

и остала многобројна родбина и пријатељи

ЧИТУЉА  

Обавештавамо пријатеље и родбину  
да је наш драги

ПАНИЋ БОГОЉУБ
(1933–2015)

Преминуо 17. новембра 2015. године  
у својој 82 години. 

Сахрана је обављена 18.новембра 2015.године 
на породичном  гробљу у Љештанском 

ожалошћени:

супруга Златија,  
синови Ђорђе и Цветко, снаја Мира,  

ћерке Цвета и Мирка са породицама,  
унучад, праунучад и остала родбина и пријатељи.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Подржите излажење Бајинобаштанских новина

БУДИТЕ ПРЕТПЛАТНИК на ББН
Бајинобаштанске новине Вас позивају да помогнете 
и подржите наш рад путем јединствене претплате на 
штампано и електронско издање! 

За наше читаоце у земљи и у иностранству омогућили 
смо јединствену претплату која покрива трошкове 
слања штампаног примерка ББН на кућну адресу и 
приступ затвореном делу нашег веб сајта у коме се 
налазе електронско издање и проширени садржаји.

Претплатом постајете члан клуба пријатеља ББН 
чиме помажете и подржавате рад и излажење 
Бајинобаштанских новина. 

Позовите нас на број 031-866-112 (Србија)  
или 056-484-450 (БиХ) или пишите на  
redakcija.bbn@gmail.com

Мобилна 
комуникација 
(SMS, MMS, 
Viber, WhatsApp)    +381-64-849-75-72

Ваша редакција ББН! www.bbn.rs

АПЕЛ 

ДОБРОВОЉНИМ 

ДАВАОЦИМА КРВИ
Кадa  неком затреба крв тек тада схвати колика 

је заправо њена вредност. Како бисмо многим 

људима указали на то много раније, а живећи 

у нади да им крв никада и неће бити потребна 

спроводимо многе активности с циљем 

мотивације и старих и младих да дају крв. На 

промоцији давалаштва крви ради се током целе 

године организовањем кампања, мотивацијом 

вишеструких давалаца крви и повластицама 

које уживају вишеструки даваоци, каже за ББН 

Оливера Ђорђевић, пропагатор Службе за 

трансфузију крви опште болнице Ужице. 

НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА ДАВАЊА 

КРВИ, ЗАКАЗАНА ЈЕ ЗА 25. ДЕЦЕМБАР У 

ПРОСТОРИЈАМА НОВЕ ЗГРАДЕ ЦРВЕНОГ КРСТА. 

Овом акцијом се припремамо за зимски период  

јер је уобичајено да током месеца јануара све 

крвне групе буду у дефициту.

Добровољни даваоци крви су национално 

богатство сваке земље па и наше. Бајинобаштани 

су већ више пута показали да су увек спремни 

да се одазову овим акцијама. Захваљујући 

добровољним даваоцима Бајина Башта се 

налази на првом месту у златиборском региону 

по одзиву.  Статистички подаци говоре да је, 

број наших суграђана који су показали своју 

хуманост на завидном нивоу,  па је тако 607 

особа закључно са новембром 2015.године из 

Бајине Баште већ дало крв, а како је наредних 

дана велика општа акција очекује се доста већи 

број даваоца. 

И да подсетимо,  добровољни даваоц може 

бити свака здрава особа између 18 и 65 година 

која задовољава одређене критеријуме и која 

својим давањем не угрожава своје здравље или 

здравље пацијента 
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