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МИСЛИЛО

О здравом 
разуму

„Ево шта простота и сује
верје виче: Тако су наши 
стари чинили, тако хо

ћемо и ми! Али,наши су стари због многих 
којекаквих ствари после љуто пострадали: је 
ли, дакле право и паметно да и ми у њима 
остајемо и страдамо? Нипошто! Кад би људи 
увек исти остајали, никада ниједан народ не 
би се побољшао ни просветио.

Разумни иду све на боље, а неразумни или 
остају како су били, или (што је вероватније), 
ако се не побољшавају, иду све на горе.

Цело друштво, и свако понаособ, кад се не 
управља по здравом разуму и мудрим саве
тима, мора се злопатити и пропадати.

Ми смо као људи слични птицама које се 
увек у истим мрежама хватају, и опет неће 
да се чувају. Од истих погрешака од којих су 
наши стари страдали, и ми смо много пута 
због њих злопатили, и опет нећемо да их се 
чувамо.“

Доситеј Обрадовић

БАЈИНОБАШТАНСКЕ НОВИНЕ
настављају традицију локалног 
омладинског листа ГЛАСно из 1986.

Бајинобаштанске новине су уписане у Регистар медија 
под бројем 2573. YU ISSN 0354 – 5296. Рукописе и фото-
графије примамо редовном или електронском поштом. 
Прилоге не хоноришемо. 

Ставови и мишљења аутора текстова нису обавезно 
ставови и мишљења Редакције.

Редакција охрабрује и позива читаоце да узму учешће у 
креирању садржаја и тако допринесу квалитету јавног 
информисања и задовољењу јавног интереса. Сви тек-
стови се могу коментарисати, полемисати и покретати 
нове теме за истраживање и објављивање коришће-
њем опција за коментарисање на  Интернет порталу 
www.prviportal.net или слањем писма Редакцији. 

Бајинобаштанске новине, као и сва издања и програми 
„РТВ Прима Интернационал“ настоје да остваре што 
је могуће већи степен стваралачке и уредничке неза-
висности, како од директних тако и од посредних по-
литичких, економских, идеолошких, верских и других 
супремативних утицаја, којима би се нарушила нови-
нарска професионалност и објективност.

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

РТВ „Прима Интернационал“ доо, је један од оснивача и члан Асоција-
ције 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 шире-
ње пријатељства међу људима и уклањање граница међу народима за 
1998. годину, „Златне плакете“ Радија Слободна Европа RFE/RL за најбо-
ље ратно извештавање 1999. године и Повеље Асоцијације независних 
електронских медија АНЕМ.

ОВО НАМ ЈЕ НАША БОРБА ДАЛА!
Издање Бајинобаштанских новина које уп

раво читате јесте иницијални број нове 
серије која за циљ има обнављање овог ме
сечника. Иако је покушаја да се ББН обно
ве било у протеклим годинама, тај успех је 
изостао пре свега због недостатка новца за 
излажење листа, али и због укупе кризе која 
погађа и тржиште медија. Ипак, обзиром да 
је свака криза и својеврсни изазов, осмелили 
смо се да нову серију отпочнемо са 103. бро
јем. А после тога – у нове радне победе!

Обзиром да ББН имају вишедеценијску 
традицију подсетићемо наше млађе читаоце 
на историјат и генезу наших новина. Као што 
и стоји у импресуму ББН настављају тради
цију негадашњег алтернативног омладинског 
часописа ГЛАСно, који је излазио у Бајиној 
Башти другом половином осамдесетих годи
на па после неколико бројева угашен. Ето, 
ни тада слуха за локалне медије није било! 
Чудна ли чуда! Први број нашег листа излази 
1991. године под називом Бајинобаштанске 
новости од другог броја новине мењају име 
у Бајинобаштанске новине и почињу серију 
првих бројева.

Алтернатива локалном јавном информи
сању била је појава тадашње радио станице 
Независни Радио ББ у мају 1992. Године. 
И Бајинобаштанске новине и Независни 
Радио ББ били су потпуно самостални и у 
уређивачком и финансијском погледу. За 
ове медије тада није било разумевања нити 
финансијске подршке од локалне општине 
па чак ни од колектива. Због своје отворене 
уређивачке политике и начина извештавања 
о политичким и ратним сукобима у региону 
Радио ББ је брзо стао на листу за одстрел код 
тадашњег политичког режима. Због финан
сијских проблема ББН су излазиле сасвим 
нередовно али су ипак постојале, док се Ра

дио ББ борио за опстанак уз помоћ и сарад
њу са осталим независним медијима у Срби
ји. Захваљујући тада добијаним дотацијама 
међународних организација, као и програм
ској сарадњи са великим медијима програм 
радија ББ је опстајао и унапређиван је. 

Бајинобаштанске новине су излазиле у 
месечној динамици све до 2005. године, када 
динамика почиње да опада а финансијска 
ситуација постаје тежа. Све време излажења 
ББН никада нису имали апсолутно никакву 
финансијску дотацију са буџета Општине Ба
јина Башта, нити од стране јавних предузећа 
и установа. Једини приход од јавних благајни 
био је за продате примерке и плаћање огла
шавања, али и то су били скоро симболични 
износи. Последњи број Бајинобаштанских 
новина изашао је у јануару 2016. године а 
њему је претходила дуготрајна организаци
она и финансијска криза у којој се одвијала 
борба за опстанак радија и телевизије. Ме
дијски простор у том периоду почео је да по
пуњава и нови лист ББ Глас који је основало 
Предузеће „Стефан Ко“. Визуелним изгле
дом и концепцијом, као и неким од уредника 
и сарадника, овај лист је наставио у неким 
идејама тамо где су наше новине стале услед 
финансијске кризе и политичких притисака. 

Покрећемо нову серију у тренутку у коме 
је судбина локалних медија више него неи
звесна. Локална јавност, локална полити
ка и све врсте интелектиалних и мислећих 
авангарди кризирају и скоро да не постоје. 
Локални медијски простор је скоро угушен, 
јер постојећи медији немају довољно новца 
за своју слободу и робују ситним парама који 
им стиже из јавних благајни. Време промена 
ће ускоро уседити а процес рационализације 
локалних медија је више него нужан. У при
лог томе иде и чињеница да нашим медијима 

од 5 милиона динара који су предвиђени оп
штинским буџетом за медијско извештава
ње, није додељен ни динар. Око 4.3 милиона 
динара наших суграђана додељено је меди
јима ван Бајине Баште. Да ли је испоштована 
процедура приликом расподеле средстава 
обзиром да нигде није истакнуто ко су били 
чланови комисије за доделу средстава и да 
ли су баш сви медији испунили критерију
ме расписане конкурсом, а на првом месту 
да буду регистовани као медији, писаћемо у 
наредним издањима.

Због тога покрећемо ову нову серију и 
намењујемо је искључиво Вама – нашим 
читаоцима! ББН неће бити новине по мери 
ни једне политике, већ искључиво по мери 
објективности, одговорног новинарства, ал
тернативне и авангардне мисли и дела. Вре
ме затуцаности, политичког слепила, међу
собних трвења и злурадих чињења једних над 
другима, за ББН јесте плусквамперфекат! 
Покушаћемо да правимо оно што читаоци 
траже – објективну истину, другачији угао 
гледања на ствари, интерес заједнице и јав
ности. Свесни смо да ће то да смета некима. 
Али, није ни први ни последњи пут!

Редакција ББН

У МЕЂУВРЕМЕНУ
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ФОТОГРАФИЈА БРОЈА

МЕСЕЧИНА

МУРАЛ ЗА ДЕСПОТА
У нашем граду освануо је мурал посвећен нашем прерано пре

минулом суграђану Деспоту Лазићу. Мурал је урађен на трибинама 
градског стадиона. Идеју да се на овај начин одржи сећање на Деспо
та дао је Никола Ордагић. Он је изабрао део текста  панк рок групе 
„Погон Бгд“ који је исписан поред  Деспотовог портрета и предста
вља својеврсни епитаф малишану :“Нек’ ветар носи наше речи, нек’ 
стигну тамо где си сад, знај да улица и даље јечи, заувек те воли твој 
град.“

Наши талентовани суграђани Сандра Новаковић и Немања Сте
вановић су били задужени за израду цртежа. Иако је напољу био ми
нус и подлога није била најбоља они су ово урадили као један велики 
гест и поклон како породици Лазић тако и свим нашим суграђани
ма, да се не заборави храброст малог хероја.

Малени Деспот Лазић који је успео да цео град али и Србију ује
дини у хуманости боловао је од булозне епидермолизе, а због ком
пликација са срцем преминуо је 11. октобра прошле године.

БРОЈКА МЕСЕЦА

1.134.784.000,00
ДИНАРА Износи општински буџет за 2020.годину. Преко 100 милио
на динара предвиђено је занабавку асфалта, што је довољно за 40 ки
лометара путева. За реконструкцију Трга предвиђено је 72 милиона 
динара. Средства текуће буџетске резерве износе 20 милиона динара 
док средства сталне буџетске резерве износе 4,5 милиона динара.

НАЈБОЉИ АТЛЕТИЧАР 
ЈЕ НАШ СУГРАЂАНИН

Иако је Атлетски клуб „Аутоцентар“ уз финансиј
ску подршку Драгише Миливојевића и стручни рад 
Јовице Ђурића, већ одавно изборио место међу успешнима, овог 
пута вредан хвале јесте најуспешнији атлетичар овог Клуба. Под 
окриљем овог Клуба већ су се формирали зрели атлетски борци, а 
најуспешнији је свакако Божидар Божо Марковић који је репрезен
тативац и првак Србије у сениорској конкуренцији.Он, само на јед
ном другом нивоу, подједнако доприноси промоцији атлетике као 
и сви млади атлетичари овог Клуба. Краљица спортова је значајна 
спортска дисциплина можда највише због тога што потпомаже да 
се „разбије клан“ и доминација фудбала у спортском животу града. 
због тога што је атлетика у најбољем смислу те речи – прави спорт!

ОБЈАВА МЕСЕЦА 

OrlixLjubaat Carsija 10. јануар у 17:40

Hteo sam u Novoj da objavljujem samo lepe postove ali ...?

Sinoć na slavi kod komšinice, njena gošća doktorka iz Beogra
da žali se kako trideset godina lomi svoj kofer sa točkićima preko 
ove džombe. Kaže da ga trideset godina prenosi uz ogroman napor i 
sinoć sam ga nosila i pita se do kada će?

Pitala me ko je nadležan?
Samo sam joj rekao da je Svetosavska ulica na ovom delu pod 

jurisdikcijom Republike Srbije, magistralni put za Perućac, Taru i 
Višegrad. Pita me šta radi Komunalno preko puta? Rekao sam joj da 
Komunalno preko puta nije u stanju 5 godina da popravi stepenište 
na ulazu u svoju zgradu i da nije nadležno za trotoar ispred mosta i 
to sa druge strane ulice?

Zamislite turiste koji prvi put stignu u obećani turistički raj u Ba
jinu Baštu i kada izađu iz busa i krenu prema Glavnoj ulici i na tride
set metara od autobuske stanice sa dva kofera sa točkićima nagaze 
na ove rupčage?

СВЕ МАЊЕ БАШТА
Брига о јавном зеленилу не подразумева само гаје

ње, окопавање, орезивање... Брига о биљним врстама у 
градским срединама подразумева и одговоран однос 
према прошлости зеленила а посебно према старим стаблима и 
ретким врстама. Посебно оним које су преживеле много деценија. 
Тек када моторке зазује сетимо се да су нам нека стабла важна и 
драга. Али, да ли је икада ико од надлежних или значајних поје
динаца и институција покренуо акцију да се нека важна стабла у 
градском језгру или околини законом заштите? Као да нам је пре
више што је цела Тара заштићена, па нам смркне пред очима кад 
помислимо да треба да штитимо ретка и вредна стабла у граду. Е, 
зато сви губимо а нарочито наша деца и унуци који неће уживати у 
даровима предака које смо ми прокоцкали. Уз пуно уважавање чи
њенице да се нека вредна стабла, силом природе, некада и морају 
сахранити, остаје горак укус небриге и немара за природно наслеђе 
које смо добили од предака а арчимо га потомцима.

ПОГОДАК

ПРОМАШАЈ
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ЗАШТО ЈЕ ВАЗДУХ ТОЛИКО ЛОШ?

Нека рјешења за овај нимало јединствен 
проблем постоје. Као и обично, што 

дуље игнорирање проблема, то су скупља 
и рјешења. Будући да се расправа и даље 
примарно води у контексту приватизације 
и страних инвестиција, еколошки дискурс 
неће бити лако наметнути.

Агенција надлежна за мјерење квалите
те зрака (Агенција за заштиту животне сре
дине) упозорава да је ситуација ових дана 
поновно јако лоша у бројним српским гра
довима. Београд се поново нашао међу 15 
најзагађенијих градова свијета, а висок ниво 
загађења забиљежен је и у Приштини, Нишу, 
Косјерићу, Ваљеву, Смедереву и Панчеву, 
али и у Бору и Зајечару. Подаци Агенције 
биљеже рекордну присутност од 555 микро
грама у Косјерићу. Но, ситуација је најгора 
у Нишу, Бору и Смедереву гдје је на снази 
пети, највећи ступањ загађења. Нешто боље, 
четврти ступањ на снази је у Панчеву, Обре
новцу, Новом Саду и Суботици.

Највећи проблем су тзв. лебдеће честице 
познате као ПМ10 и ПМ 25 тежине до 215 
микрограма по кубном метру. Оне улазе у 
плућа гдје узрокују проблеме у дишном су
ставу, али и друге здравствене проблеме. Као 
рјешење, грађанима се нуди да затворе про
зоре и не излазе из станова.

Медији, чији новинари у просјеку још 
увијек нису довољно образовани у питањима 
климатских промјена, не знају што очитава
ни подаци значе, стога преносе само чиње
нице, без контекста, али уз понеко упозоре
ње које гарантира нове кликове: „не излазите 
напоље“. Новински суговорници углавном 
објашњавају зашто би грађани требали оста
ти у кући, а јавну расправу о узроцима има 
тек понеки медиј. РТС и Инсајдер преносећи 
изјаве из Агенције за заштиту животне среди

не истичу пребацивање одговорности с једне 
институције на другу, при чему се углавном 
говори о одговорности локалних самоуправа 
према ресорном министарству. Политика с 
друге стране, улази дубље у проблем те на
води како дио заинтересиране јавности лоше 
стање приписује факторима попут географ
ске позиције и ниским температурама, дио 
дакако криви незаобилазну страну јавност 
те тврди да је ситуација пуно боља него што 
нам се приказује. Логика је то ваљда „не вје
рујем у оно што голим оком не видим“. А ако 
нешто не видим, онда су лоше српске стати
стике на страним сајтовима сигурно резул
тат злоћудних намјера вањских непријатеља.

Ипак, новинарка Вишња Аранђеловић ис
тиче како прича о „квалитету ваздуха у на
шој земљи не може да се исприча без приче о 
нашој економији“. Она лошу квалитету зра
ка доводи у везу с продуженом економском 
транзицијом, лошим пословањем државних 
фирми и ниском разином еколошке свије
сти. Узроке загађења стога види у сектору 
енергетике, индустрији опћенито и промету. 
„Проблем су фирме попут Електропривре
де Србије, РТБ Бор, Азотара, Петрохемије, 
градске топлане“, које нису подузеле нужне 
мјере да смање свој допринос загађењу. На 
примјер, како пише Данас, зрак у Бору ових 
је дана посебно загађен јер је смањена прои
зводња у творници сумпорне киселине, због 
чега долази до повећаног избацивања пли
нова кроз димњак творнице. Аранђеловић 
у Политици истиче да је у Бору проблем и 
нова топионица Бакра, но не улази дубље у 
детаље. Ипак истиче како држава чини се не 
види проблем у постојећем стању, јер још 
није усвојила стратегију о заштити зрака.

Нека рјешења за овај нимало јединствен 
проблем постоје. Као и обично, што дуље иг

норирање проблема, то су скупља и рјешења. 
Тако прорачун Фискалног савета предвиђа 
да ће Србију рјешење коштати 2,4 милијарде 
еура. Највиши рачун платит ће Електропри
вреда Србије која ће морати искесати 650 
милијуна еура, и то након што је у санацију 
загађења ова фирма у периоду од 2003. до 
2016. већ уложила 322 милијуна еура. Про
блемом су се показала рјешења која то ипак 
нису била. На примјер „електрофилтери за 
отпрашивање димних гасова“ који су функ
ционирали неколико мјесеци да би се потом 
поновно почеле појављивати слободнолебде
ће честице. На том се примјеру види да при
ликом имплементације нових рјешења треба 
више рачуна водити о томе да ли уграђена 
опрема задовољава прописане стандарде. 
Идући проблем су градске топлане које још 
увијек користе мазут и угљен. Оне ће морати 
пријећи на биомасу или за почетак, природ
ни плин, али и проширити своје топловодне 
мреже, па у промет који је такођер дотрајао 
такођер треба увести сувремене стандарде. 
Ту би свакако помогла замјена старих ауто
буса новима, еколошки повољнијима. Треба
ло би забранити и неке типове дизел горива 
и слично…

Будући да се расправа и даље примарно 
води у контексту приватизације и страних 
инвестиција, еколошки дискурс неће бити 
лако наметнути. Притом држава не показу
је никакве намјере да крене са санацијом. 
Премали је број еколошких инспектора, који 
срећом барем постоје, али никаква страте
гија, никаква политичка воља још увијек не 
постоје.

Фото: Загађење
Андреа Милат

peščanik.net
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Ловачка забава

Главна премија – 
аутомобил

Ловачка забава већ традиционално годинама уназад биће одржа
на 21. фебруара у хотелу Цептер Дрина. Да ли ће и ове године као и 
претходне забави присуствовати представници ловачких удружења, 
нису знали да нам кажу у Ловачком удружењу ''Соко''. И ове године 
организатори најављују дружење уз вечеру, пиће, музику, томболу. 

Ове године главна награда је аутомобил марке ''Поло''. Срећке се 
купују у просторијама ЛУ по цени од 100 динара. Улазница на забаву 
ове године износи 2000 динара. У цену је урачуната вечера и пиће у 
неограниченим количинама. 

Пијачни барометар

На пијаци слаба 
потражња

Хладни фебруарски дани допринели су слабијој посећености на 
пијаци у Бајиној Башти. Зимске залихе пољопривредних производа 
су једина понуда на пијачним тезгама.

Иако је потражња слабија, продавци се не жале.  На тезгама су 
углавном кромпир, црни и бели лук, шаргарепа, целер, цвекла, ора
си, јабуке али и сухомеснати производи.  Цена килограма кромпира 
креће се од 35 до 50 динара, килограм црног лука кошта од 60 до 80 
динара, бели лук продаје се за 800 динара, шаргарепа од 60 до 80 
динара, корен першуна кошта 250 динара, целер 200 динара, један 
килограм цвекле кошта 60 динара, јаја се могу пазарити од 10 до 20 
динара по комаду, а кисели купус се може купити за 100 динара по 
килограму. Килограм ораха кошта 800 динара, за јабуке треба из
двојити од 30 до 60  динара. Килограм крушака на пијаци кошта 150 
динара, суве шљиве се продају од 250 до 350 динара док се мед може 
пазарити за 800 динара.

Говеђа пршута је продавана по цени од 1800 до 2000 динара док је 
свињска била нешто јефтинија и кретала се 1300 до 1600 динара. Ки
лограм домаћих кобасица продаје се по цени од 900 до 1000 динара а 
сланина се може купити за 400 колико стаје она јефтинија па до 1000 
динара колико треба издвојити за нешто квалитетнију. Стеља кошта 
800 динара, а чварци се продају за 1000 динара.

Што се тиче млечних производа сир се на пијаци продаје од 300 до 
350 динара за килограм, а кајмак од 550 до 650 динара.

Војни одсек

Упис регрута у војну 
евиденцију

Особе мушког пола рођене 2002. године треба да се јаве у канце
ларије Министарства одбране у својим општинама ради уписа у вој
ну евиденцију, саопштило је Министарство одбране Србије. Регрути 
са подручја општине Бајина Башта који се уводе у војну евиденцију 
треба да се јаве у општинску канцеларију која се налази у улици Бра
ће Нинчића број 46, сваког петка у времену од 9 до 14 часова до 28. 
фебруара. Са собом треба да понесу личну карту или други лични 
документ ради идентификације. У евиденцију требали би бити упи
сани и мушкарци рођени у периоду од 1990. до 2001. године. Подсе
ћамо да је упис у војну евиденцију законом прописан. Упис је почео 
пре два дана и траје до краја фебруара. Потребно је да кандидати 
са собом понесу личну карту или други лични документ и да се јаве 
у канцеларије Министарства одбране на територији пребивалишта. 
Евидентирење ће се обавити од 9 до 15 часова.

ЛЕТОПИС

Реконструкција трга

Радови теку планираном 
динамиком

Радови на реконструкцији трга у Бајиној Башти који су почели 
крајем новембра, изводе се онако како је извођач и предвидео. 
Тренутно се изводе земљани радови који обухватају машинско 
равњање подлоге и истовремено насипање ситним каменом. Об
зиром да смо увелико календарски ушли у зиму, време иде на 
руку ангажованим на овим пословима. Тренутно је ангажовано 
седам радника испред фирме ‘’Bauwesen’’ јер обим посла још 
увек не захтева додатно ангажовање радника.
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Погребни трошкови

Повећана накнада за погребне 
трошкове

Висина накнаде погребних трошкова од 1. јануара 2020. године износи 41.650 динара. 
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о ПИО накнада погребних трошкова 
исплаћује се у висини износа те накнаде у исплати на дан ступања на снагу овог закона 
(39.516 динара) и тај износ се надаље усклађује на исти начин као и пензије. У складу са тим 
висина накнаде погребних трошкова од 1. Јануара 2020. Године износи 41.650 динара. Основ 
за исплату накнаде погребних трошкова је оригинал рачун и фискални исечак које Фонду 
доставља лице које је сносило трошкове сахране корисника пензије. Износ накнаде која се 
исплаћује једнак је висини накнаде погребних трошкова у исплати према датуму издавања 
рачуна, без обзира на износ трошкова са рачуна.

Комунална инспекција

Корисници 
чисте 

тротоаре
Из Одељења за инспекцијске послове 

и комуналне делатности Општине Ба
јина Башта подсећају да су корисници 
стамбених, пословних и управних згра
да, помоћних и привремених објеката 
– продавница, занатских радњи, киоска 
и паркинга у обавези да са кровова укла
њају снег и лед који представља опа
сност за пролазнике. Снег са паркинга 
за такси возила у обавези су да уклањају 
корисници паркинга. За непоштовање 
одредаба Одлуке предвиђене су новчане 
казне за правна и физичка лица и преду
зетнике – истиче се у саопштењу.

Полицијска станица организовала акцију 
давалаштва крви

Акција добровољног давалаштва крви, 
прва у овој години, организована је у паро
хијском дому Цркве Св Пророк Илија. Реч је 
о  традиционалној акцији коју већ дужи низ 
година организују  Полицијска станица у Ба

јиној Башти и Црквена општина уз подршку 
Службе за трансфузију крви из Ужица. 

Како је за ББН рекао Дарко Савић,  ово је 
41 по реду акција коју организује Полицијска 
станица а девета по реду која се организује 

у бајинобаштанској цркви. Полиција овакве 
акције организује четири пута у току године 
и сваког пута гледају да то буде у некој од 
цркава са подручја наше Општине. 

Ово је једна велика ствар, пре свега хумана, 
да помогнемо свима којима је помоћ потребна. 
У исто време да покажемо хуманост на делу, 
како нас и учи наша вера, да будемо хумани 
у сваком погледу. Када имамо неки проблем 
тек тада видимо колико нам је то потребно и 
колико нам значи оваква врста помоћи. Везано 
за ову акцију, пре свега се захваљујемо добро
вољним даваоцима, нашој Полицијској стани
ци која је годинама са нама и организује све 
ово и Служби за трансфузију из Ужица   Каже 
Милинко Лукић намесник рачански.  

Желим да се захвалим што су људи одвоји
ли време и дошли да помогну да пребродимо 
овај период празника који је иза нас како би 
обновили резерве крви и на тај начин будемо 
обезбеђени у неком наредном периоду. Си
туација са залихама крви је задовољавајућа 
каже др Ивана Филиповић из ужичке транс
фузије а као разлог тога наводи свакоднев
не акције  давалаштва крви које организује 
Служба за трансфузију. Како је даље навела, 
за сада нема одлагања оперативних захвата.

Скелани

Служен парастос жртвама
У четвртак 16. јануара у  Скеланима је 

служен парастос и одата почаст страдалима 
у нападу на ово место током ратних сукоба 
16. јануара 1993. године. У тадашњој офан
зиви на Скелане страдало је 69 мештана, 
углавном цивила, жена и деце. Парастос 
жртвама је служен код споменика испред 
скеланске цркве где се окупила родбина жр
тава, представници борачких организација и 
представници Скупштине општине Сребре
ница и Општине Бајина Башта. 

Цвеће за настрадале у Скеланима и дру
гим селима сребреничке општине, на споме
ник су положили Миодраг Линта председник 
одбора за дијаспору и Србе у региону Народ
не скупштине Србије, Милан Торбица испред 
министарства рада и борачко инвалидске 
заштите Републике Српске, Младен Груји

чић начелник општине Сребреница, Петар 
Петровић заменик председника Општине 
Бајина Башта, представници организације 
породица заробљених и погинулих бораца 
и несталих цивила, делегације борачких ор
ганизација, Савеза логораша, ветерана као и 
бројне страначке делегације и удружења.
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Нови правилник приликом 
уписа у вртић

Редакција Бајинобаштанским новина раз
говарала је са директорком Предшколске 
установе „Невен“ Весном Лештаревић . На 
почетку године 120 деце није примљено у 
вртић, али сналажењем и уписивањем пре
ко норматива примљено је још деце па је тај 
број смањен на 50. 

Питали смо директорку Предшколске 
установе „Невен“ ;

Због чега смо дошли у ситуацију да поје
дина деца буду ускраћена за место у вртићу?

„Довела је једна срећна околност да има
мо деце пуно рођено да имамо доста деце 
за јаслице, имамо шест група предшколаца 
скоро њих 200. Нажалост ми немамо капа
цитет , немамо дозволу за запошљавање и бо
римо се на све могуће начине да опстанемо у 
оваквом броју. Међутим, добили смо дописе 
од Министра просвете да се морамо строго 
држати норматива и не знам како ће то из
гледати, ако не проради Дом у Вишесави за 
који се тренутно оправдано надамо. Имамо 
обећање председника који је од самог почет
ка у тој причи и охрабрио ме је да ће се то 
и реализовати. Ја сам урадила предрачун са 
папирологијом са вештачењем, и све то би 
износило три милиона динара. Председник 
је рекао да то није много и да ћемо крену
ти са тим ових дана, прво са папирологијом, 
употребном дозволом, добити одобрење ме
сне заједнице Вишесава да се Дом пренесе 

на Општину. Најдаље до септембра би требао 
тај дом да буде стављен у функцију.“

Колики је капацитет једне групе и која су 
правила за упис?

„Има скала по групама, тако да се не може 
повећавати број у групи . Обично је то од 28 
до 30 максимално. Ми сада у јаслицама на 
пример имамо превише деце, ту где по скали 
треба 9 ми имамо 24, али имамо три сестре. 
Трудимо се и сналазимо да деца не трпе. 
Имамо стажисте који по закону имају право 
да раде у групи самостално до три месеца, 
увек имамо помоћ сем ту у млађим групама 
где имамо преко 30оро деце и ту мало теже 
иде, али навикли смо. Два васпитача иду на 
једну групу, односно васпитач и по.Васпитач 
је сам до 9 и 30 часова, па су заједно до 12,а 
када деца спавају остаје један васпитач и за 
испраћај један.  Из личног искуства као ва
спитач знам да је све организовано, па чак 
и игра и услови су такви да може да се ради.

Од маја ступа на снагу Правилник о упису 
где ћемо строго морати да по њему уписујемо 
децу. Такође постоји и Правилник о ближим 
условима за утврђивање приоритета за упис 
деце у Предшколску установу. На првом месту 
није запослење родитеља, како се често мисли, 
тај предуслов је тек на десетом месту. Пред
школска установа у складу са својим могућ
ностима и исказаним потребама породица за 
различитим програмима предшколског васпи
тања и образовања, на захтев родитеља, одно
сно старатеља, врши упис деце предшколског 
узраста, према следећим критеријумима за 
утврђивање приоритета за упис: 1) деца из дру
штвено осетљивих група и деца жртве насиља 
у породици, (2) деца из породица која користе 
неки облик социјалне заштите и деца без ро
дитељског старања, (3) деца самохраних роди
теља, (4) деца из социјално нестимулативних 
средина, (5) деца са сметњама у психофизич
ком развоју, (6) деца из породице у којој је дете 

које је тешко оболело или има сметње у пси
хофизичком развоју, (7) деца тешко оболелих 
родитеља, (8) деца чији су родитељи ратни вој
ни инвалиди или имају статус расељеног или 
прогнаног лица, (9) деца предложена од стране 
центра за социјални рад, (10) деца из средина 
у којима је услед породичних и других живот
них околности угрожено здравље, безбедност 
и развој;  деца запослених родитеља и редов
них студената;  деца која имају статус трећег и 
сваког наредног детета у примарној породици; 
деца чија су браћа или сестре уписани у исту 
предшколску установу;  остала деца.“

Удружење малинара Србије
Председник Асоцијације произвођача 

малина и купина Србије Добривоје Радовић 
рекао је данас да то удружење тражи од др
жаве да посредује између произвођача и от
купљивача у договарању оквирне цене што 
хитније јер желе да знају услове на тржишту 
пре него што почне сезона обраде тог воћа. 
Он је за Бету рекао да је род у Чилеу, који 
је међу највећим светским произвођачима 
малина, подбацио до 70 одсто и да је нагло 
скочила цена смрзнуте малине на залиха
ма. Килограм класиране (роленд) смрзну
те малине кошта 250 динара, а 125 грама у 
малопродаји кошта од 1,3 до два евра“;, ре
као је Радовић.  Додао је да су произвођачи 
донели одлуку да затраже помоћ државе у 
посредовању на синоћном Управном одбору 
тог удружења и да ће  Влади Србије и Ми
нистарству за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство упутити писмо са таквим за
хтевом. 

Радовић је оценио да ће, због прошлого
дишњих временских непогода снега, ветра и 
мраза који су оштетили стабла малина и ку
пина, овогодишњи род малина бити мањи за 
око 30 одсто и да ће због тога понуда бити 
мања, а цене више и да не желе да их као до 
сада откупљивачи уцењују. "Килограм ку
пина је прошле године откупљиван за 30 до 
50 динара, а сада се продаје по 100 динара. 
На ком се то послу може остварити таква 
зарада";, рекао је Радовић. Истакао је да се 
прошле године у решавање проблема ниске 
откупне цене малина и купина укључило је
дино Министарство пољопривреде, али не и 
Министарство финансија и Министарство 
трговине, а да произвођачи тог воћа нису 
добили никакав одговор од Комисије за за
штиту конкуренције која је прошле године 
на терену испитивала да ли има злоупотребе 
доминантног положаја откупљивача. Он је 
рекао да ни комисија коју је основао Нацио

нални савет и која је требало да ради на изра
ди заштитне маркице о пореклу малине није 
урадила ништа за скоро годину дана, а нема 
извештаја ни о томе да ли је неко контроли
сао продавце заштитних средстава и њихове 
марже, а што су тражили производјачи тог 
воћа. "Прошлогодишњи род малине није био 
већи од 50.000 тона до 60.000 тона, а држав
ни званичници тврде да се из Србије извезло 
око 100.000 тона, па ми није јасно чија је то 
малина која излази из Србије, а није срп
ска";, рекао је Радовић.

Извор: Бета

Услуга еВртића у 
Бајиној Башти

Грађани Бајине Баште од сада на потпу
но електронски и бесплатан начин могу да 
пријаве децу за упис у предшколске уста
нове. Услуга еВртић представља електрон
ску пријаву деце за упис у предшколске 
установе. Родитељ више не мора да одлази 
на разне шалтере приликом пријаве детета 
у предшколску установу, већ пријаву може 
да обави електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се 
једноставно попуњавања онлине, а при
лагање извода из матичне књиге рођених, 
пребивалишта и уверења о запослењу није 
потребно, јер се аутоматски прибављају.
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Политичка сцена

Ново руководство ОО ДС-а

На непосредним  изборима за органе Оп
штинске организације Демократске странке 
Бајина Башта, одржаним крајем децембра 
2019. године, на основу избројаних листића, 
гласало је 35 чланова од укупно 47 уписаних 
чланова Демократске странке.

 За кандидата за председника ОО ДСа  
Ивана Милосављевића гласало је свих 35 
чланова са правом гласа. Других кандидата 
за место председника није било. 

На истим изборима изабрани су и члано
ви општинког одбора странке а то су: Алек
сандар Ђурић, Александра Ковачки, Вален
тина Марковић, Владе Радовановић, Гордана 
Јевтић, Драган Срећковић, Игор Васиљевић, 
Милан Злопорубовић, Саво Средојевић и 
Славиша Чанић . За председника Извршног 
одбора ДСа изабран је Горан Марић.

Политичка сцена

Основан покрет 
„Живим за Србију“

Oснован је општински одбор покрета 
„Живим за Србију“ у Бајиној Башти. Осни
вању покрета присуствовала је и председ
ница покрета др Јована Стојковић. Она је 
поздравила све присутне уз констатацију 
да јој је драго што је у Бајиној Башти и да 
јој је драго што и овде почињу са радом. Др 
Стојковић је у јавности позната по борби 
против вакцинације на шта је она изјавила: 
“Ово није само борба против обавезне вак
цинације, ово је борба за права родитеља, за 
права свих грађана Србије која су загаран
тована Уставом.“ 

Председник општинког одбора покрета 
„Живим за Србију“ у Бајиној Башти Дејан 
Аџић је рекао да је битно да сви изађу на 
локалне изборе, јер је велики број оних који 
изборе бојкотују, а само на тај начин могу да 
се створе неке нове опције.

Политичка сцена

„Здрава Србија“ и у Бајиној Башти
У Бајиној Башти је недавно отворена 

страначка канцеларија ''Здрава Србија'' на 
чијем се  челу налази Милан Стаматовић 
председник Општине Чајетина. Приликом 
посете новоотвореној канцеларији и у не
формалном разговору са симпатизерима и 
људима који прате његов рад, Стаматовић 
је рекао да је у плану формирање још кан
целарија а касније и општинских одбора 
како би спремни дочекали локалне изборе. 
Иначе, ова канцеларија је 50 по реду која је 
отворена до сада. У новооснованој странци 
се надају да ће до расписивања избора бити 
отворено близу 100 страначких канцелари
ја. Како је том приликом истакао председ
ник ''Здраве Србије'' програм његове стран
ке је заснован на патриотским принципима, 
на заштити националне економије и децен
трализацији Србије.

Политичка сцена

Радикали одржали 
конференцију за медије

Општински одбор Српске радикалне 
странке у Бајиној Башти одржао је конфе
ренцију за медије. Конференцији је прису
ствовао и потпредседник Српске радикалне 
странке Миљан Дамјановић. Он је похвалио 
рад странке у Бајиној Башти и пожелео до
бре изборне резултате на предстојећим из
борима.

Председник Општинског одбора странке 
у Бајиној Башти Синиша Спасојевић је го
ворио о раду странке у 2019. где је нагласио 

да су били најактивнија одборничка група у 
локалној Скупштиниса највише покренутих 
иницијатива, постављених одборничких пи
тања и предложених решења за бројне про
блеме и кључна животна питања, почев од 
инфраструктуре па све до културе и спорта.
Такође, нагласили су да је Бајина Башта јед
на од ретких општина која нема увид јавно
сти у седнице Скупштине општине допри
носи томе да грађани нису у довољној мери 
информисани о активностима и предлозима 

наше странке али и о бројним конкретним 
предлозимаи одлукама који се тичу живота 
сваког нашег суграђанина. Они су у  више 
наврата инсистирали на увођењу преноса 
седница Скупштине општине Бајина Башта 
или њиховом снимању јер је то је један од 
предуслова функционисања демократије.

Теме којима су се бавили у протеклој го
дину су и мале хидроелектране и спречавање 
девастације подручја наше општине, затим 
решавање статуса хотела“Језеро“, питања 
везана за својину општиненад становима 
и пословним просторима, затим заштитом 
културног наслеђа и потребном за отвара
њем Завичајног музеја, као и декларацију о 
заштити ћирилице.
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Туризам

Велико интересовање туриста за Тару
Попуњеност смештајних капацитета у 

објектима Војне установе Тара током 
јануара месеца била је између 80% и 90% а 
по досадашњим резервацијама иста попуње
ност се очекује и у фебруару месецу – изја
вила је Невена Дробњак руководилац марке
тинга и продаје у ВУ Тара. У зависности од 
хотела али и собе за коју се гости определе, 
цене полупансиона се крећу од 2.800 дина
ра за боравак у Белом Бору до 7.500 динара 
колико треба издвојити за боравак у хотелу 
Оморика. Цене важе до 14. фебруара када 
почиње да важи нови ценовник и веће цене. 
Гости који се у периоду од 14. до 17. фебру
ара буду одмарали у Оморици и Белом Бору 
за дневни полупансион платиће од 3.200 до 
8.000 динара. Гостима хотела на располага
њу су базен, сауна, теретана, куглана, салон 
игара за децу са разним садржајима. Гости 
такође могу уживати у организованим шет
њама и скијању. За оне који желе да науче да 
скијају организоване су школе скијања.

У хотелу Оморика, бесплатно коришће
ње базена уз куповину дневног менија биће 

могуће и у будуће за све заинтересоване гра
ђане који нису гости хотела. Сви који буду 
желели да искористе ову погодност, то могу 
учинити у другој половини фебруара, од 
када ће почети ова акција.

Влада Србије и ове године грађанима до
дељује ваучере за одмор у Србији. Ове годи
не се очекује да ће грађани моћи да бирају 
више од 1500 хотела, апартмана и категори
саних објеката. Своје смештајне капацитете 
понудили су угоститељи са Таре, Копаоника, 
Дивчибара, Палића, Златара, Сребрног језе
ра, али и Врњачке Бање, Бање Ковиљаче, Ри
барске Бање, Мионице, Кнића, Крагујевца, 
Горње Трепче. Сви који желе да оду на одмор 
у Србији са попустом од 5.000 динара могу 
да се пријаве на шалтеру најближе Поште. 
Право на добијање ваучера имају пензионе
ри, незапослена лица, корисници права на 
туђу негу и помоћ и запослени чија прима
ња не прелазе 60000 динара као и носиоци 
активног породичног газдинства. Рок за под
ношење пријава је 15. октобар 2020. године.

Ски-школа

Најмлађи уче 
скијање

''Смарт изазов и авантура'' је агенци
ја која већ годинама уназад организује 
школу скијања на Тари уз подршку Вој
не установе Тара. Поред школе скијања 
деца узраста од осам до 14 година имају 
прилику да се пријаве и за такмичење у 
играма на снегу. Како истичу организа
тори, зимске игре на снегу су се показа
ле као добар избор када је у питању ак
тивност, безбедност и креативност деце. 
Пријава за школу скијања у току. Прија
ве се врше на телефоне: 064 6488666 и 
063474833.

Сајам туризма 2020.
Међународни београдски сајам туризма 42 по реду одр

жан је у периоду од 2023 фебруара И ове као и претход
них година Туристичка организација регије Западна Србија, 
учествује на сајму туризма. На јединственом штанду тури
стичку понуду представило је  12 Туристичких организа
ција, чланица туристичке регије Западна Србија: Златибор, 
Ужице, Бајина Башта, Чачак, Ивањица, Драгачево, Ариље, 
Пожега, Косјерић, Златар, Пријепоље и Сјеница.

На једном месту посетиоци су током сајма имлти при
лику да виде најновију понуду Националног парка Тара, 
свих туристичких агенција из Бајине Баште, хотела и ка
тегорисаног приватног смештаја, да пробају најпознатије 
брендове ракија из овог краја, као и да се упознају са мо
гућностима за бројне активности у природи које пружа ова 
дестинација.

ТУРИЗАМ
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Милан Стаматовић, председник општине Чајетина

У Србији се успех не опрашта

У Бајиној Башти је отворена канцелари-
ја Здраве Србије. У просторијама стран-
ке дочекали су Вас бројни грађани који 
подржавају оно што радите. Какви су 
Вам планови?

Планови су као што смо и рекли да у За
падној Србији мало поправимо страначку 
инфраструктуру и формирамо канцеларије, 
а касније формирамо општинске одборе. Да  
изађемо на локалне изборе спремни са ча
сним и поштеним људима који баштине про
грам Здраве Србије јасан прецизан заснован 
на патриотским принципима, на заштити 
националне економије и децентрализацији 
Србије.

Колико је до сада отворено канцеларија 
Здраве Србије?

Канцеларија у Бајиној Башти је око 50та 
по реду коју смо до сада отворили. Покрили 
смо читав Златиборски, Рашки и Моравич
ки округ. Такође смо отворили канцелари
је по Војводини, тако да се надам да ће до 
расписивања избора бити отворено око 100 
канцеларија широм Србије. То би нам свака
ко помогло да мирно да чекамо предстојеће 
локалне изборе и да улазимо у коалиције са 
сличним или сродним локалним удружењи
ма и лидерима који се боре за интересе своје 
општине и за децентрализацију Србије.

Дуго година сте у политици и на челу 
општине Чајетина, опсоравани од прет-
ходне али и ове власти, због чега?

У Србији је познато да ће вам све опро
стити само успех неће. Успешни људи данас 
у Србији овако како се одвија политичка 

ситуација изгледа ником нису добро дошли 
као ни људи који размишљају својом главом 
и који се боре за општи интерес. Тако да ми 
је драго што ме оспоравају те политичке 
партије и ти неки људи који ништа у живо
ту нису урадили за своју државу и своје ме
сто одакле потичу. Ја знам свој пут и имам 
свој циљ. Оно што је најбитније јесте да вам 
је савест мирна и чиста и да су вам намере 
добре. Моје намере, што се тиче политичког 
живота, политичких идеја и посла су добре и 
то се увек враћало на добар начин и сигурно 
је да ће људи које сам одабрао дати позитив
не резултате не само за мене него и за људе 
који сарађују и за које се ми залажемо и које 
представљају.

Уживате велико поверење ваших суграђа-
на, а свседоци смо великих инвестиција 
на Златибору. Како се то постиже?

Несебичним радом и поштеним односом 
према свом послу. Морате да покажете на 
сопственом примеру да сте спремни да ра
дите у општем интересу. Ја сам дугогодишњи 
председник општине Чајетина и на челу сам 
скоро двадесет година те локалне самоупра
ве где постижемо значајне резултате и људи 
препознају оно што им ви нудите. Ако им 
нудите добро то ће се добро завршити, ако 
нудите нешто лоше неће се добро завршити. 
Имају оне познате изреке наших свештени
ка и  монаха који кажу „Какве су вам ми
сли, такав вам је живот“, дакле ако мислите 
позитивно позитивно ће бити, ако мислите 
негативно, негативно ће вам се и дешавати. 
Ја овде немам дилему, мој развојни пут је 

заснован на овим позитивним принципима 
и позитивним идејама тако да то је разлог 
зашто толико година трајемо и правимо то
лико позитивних резултата. 

Колико општина Чајетина броји незапо-
слених?

Ми немамо незапослених. На сву срећу, 
развојем Златибора и отварањем хотела и 
производних погона на територији општине 
Чајетина ми смо принуђени, односно вла
сници тих објеката, да морамо са стране да 
тражимо стручну радну снагу и то је нама 
веома драго зато што помажемо целокупан 
округ и људи који траже посао могу то да 
остваре на Златибору и да пристојно живе и 
да своју будућност и будућност својих поро
дица виде на Златибору и остану на терито
рији општине Чајетина. 

Пре него што смо започели овај разговор, 
поменули сте да је буџет општине Чаје-
тина увећан сто пута. Како је то могуће?

Ево...ми смо показали како је могуће. Да 
кренете од буџета од неких 200 хиљада евра 
и полако са неким развојним плановима, са 
добрим инвестицијама и добрим програми
ма из године у годину повећавате и инве
стиције и број инвеститора и да нудите неке 
нове програме и садржаје и онда лако дођете 
до буџета од преко 20 милиона евра. 

Како изгледа један ваш радни дан?

Веома сложен. Сваки радни дан председ
ника општине као што је општина Чајетина 
је попуњен од раних јутрањих до вечерњих 
часова. На крају дана завршава се са анали
зом тог радног дана и полако се припремате 
за сутрашњи дан. Сваки дан је на Златибору 
исти зато што Златибор живи током целе 
године и сваки дан имамо наша дешавања. 
Прављење планова за општину Чајетина, за 
усвајање буџета, за усвајање програма јавних 
предузећа касније долазе планови за при
прему зимске и летње туристичке сезоне, 
да уберете тај новац па да распишете јавне 
набавке, да исконтролишете да реализујете 
и да оправдате новац, тако да из дана у дан 
морате све то да одрадите и покажете на соп
ственом примеру да желите нешто добро за 
своју општину. Често волим да кажем да су 
наши запослени у јавним предузећима људи 
који раде одговорно за мале личне дохотке, 
да су ентузијасти, а ја ето за себе кажем да 
сам мазохиста.

Желимо да покажемо да и ван Београда 
има квалитетних људи и да управо одавде, 
из унутрашњости, треба да крену промене на 
боље. Када победимо на локалним избори
мо у Златиборском округу, али и у осталим 
градовима и општинама у Србији, донећемо 
нешто ново на политичкој сцени, јер ћемо 
радити у општем, а не у личном интересу.

Који је рецепт за успешно вођење једне 
општине?

Да волите свој посао, да радите у општем 
интересу и да имате циљ.

ИНТЕРВЈУ
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ОБЕЛЕЖЕН САВИНДАН У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Сечењем славског колача и приредбама 
ученика школе у заједничкој згради гимна
зије “Јосиф Панчић” и Техничке школе да
нас је обележена школска слава Свети Сава, 
у част првог српског архиепископа и просве
титеља.

 Свештеник Владимир Васиљевић је уз 
молитву окадио славски колач након чега 
је уследила беседа: „Да Свети Сава и његов 
дух увек обитава у овој школи. Да нас уму
дри,уразуми, просветли јер у овим смутним 
временима заиста нам је потребна помоћ 
Божија, а хвала Богу радимо у школама и ту 
је Свети Сава да нас просветли и треба да га 
спомињемо  и да му се молимо што чешће,а 
не само од године до године.“

Велики број прусутих поздравио је Јован 
Ђурић, директор гимназије: „Свети Сава је 
био велики српски духовник и српски про
светитељ. По целој српској земљи он је раз
бацао семенке из којих су произашле школе. 
И ова школа је плод тог семена што је још 
давно Свети Сава посејао. На нама је унутра

шњи садржај ових школа. Да  пре свега деца 
у њима буду добри људи уз што више знања 
и да ове две школе буду што боље.“ Директор 
Јован Ђурић је представио и Пројектни биро 
Ремонт центра Ужице који су приказали 
идејно решење  школе како би она требала 
да изгледа у будућности. 

„Овим пројектом предвиђена је надоград
ња школе и у њему се предвиђа проширење 
два кабинета за информатику и две учиони
це /лабораторије за хемију тако да ће ђаци 
имати више простора за учење. Предвиђена 
је комплетна реконструкција свих завршних 
радова односно комплетних подова у школи, 
раде се све нове инсталације и нови санитар
ни чворови. Што се тиче сале за физичко у 
плану је комплетна рекострукција сале, па 
ће бити могућа реализација квалитетније на
ставе. Такође овим пројектом је предвиђено 
да се уради видео надзор и озвучење школе, 

као и нова модерна фасада.“ – Рекла је пред
ставница Пројектног бироа „Ремонт центар 
Ужице“.

Свечана приредба одржана је у холу шко
ле, у оквиру које су ученици, заједно са сво
јим професорима, приредили пригодан про
грам рецитала и песама посвећених Светом 
Сави.

САВИНДАН
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Јубилеј на Савиндан
У основној школи „Свети Сава“ је поред 

обележавања школске славе, обележен и ве
лики јубилеј 30 година рада школе. Свечано 
резање славског колача обавили су свештени
ци Владимир Малешевић и Раденко Глигић. 

Присутним гостима, пензионерима, запо
сленима и ученицима се обратила директор
ка школе Маријана Лукић.

„Част ми је и задовољство да вас поздра
вим и од срца честитам школску славу и 
захвалим што сте својим присуством данас 
увеличали важан јубилеј; 30 година постоја
ња и успешног рада Основне школе „Свети 
Сава“. Године које су иза нас биле су за понос 
и памћење, али и обавеза јер нас постигнути 
резултати подстичу да будемо још бољи и да 
то стално доказујемо нашим радом. Много 
је генерација за све ове године прошло кроз 
школу и успешно наставило пут ка својим 
сновима. Све ово време школа се заједно са 
својим ученицима и запосленима развијала
,опстала и носила са тешкоћама које наме
ће ново време, као и новинама да је треба 
пратити и применити. Али ова школа је и 
постала сведок да младост и жеља за знањем 
и напредовањем увек нађе свој пут јер ми 
смо Светосавци. Његов пут, пут православља 
и светосавља препознајемо увек и то је пут 
којим ваља ићи. Срећан Савиндан и овогои
шњи јубилеј у жељи да оваквих прослава и 
генерација успешних ђака буде још много.“

Наставница енглеског језика Ана Драгој
ловић присетила се почетака рада школе:

„Као један од наставника који поред  на
ставника Ведрана, Бранислава, Дане и Љиље 
има највише година радног стажа желим да 
се подсетим дана када смо почели да ради
мо у овој школи, тачније од њеног оснивања 
1990, значи од првог дана. “Добра стара вре
мена“ –каже се кад човек има нечега да се 
сећа, нечега лепог. Тражећи неко вече старе 
фотографије да понесем овде за Савиндан 
заиста су ме преправила носталгична сећа
ња. Када смо из старе школе „Рајак Павиће
вић“ прешли у нову школу „Свети Сава“ од 
првог дана се видело да то није само нова, 
лепа и модерна зграда опремљена најсавре
менијим наставним средствима,кабинетима 
и другом пратећом опремом, на пример ку
хињом у коју су сви долазили да виде и чуди
ли се зар тако нешто постоји или на пример 
језичком лабораторијом за енглески језик 
за коју колеге на семинарима из Београда, 
Новог Сада,Ниша нису веровали да имам на 
располагању за рад. Ипак, ову школу одувек 
су чинили и чине људи и њени ученици. Као 
прво, њени учитељи, наставници, профе
сори,педагози и стручни сарадници – чита
ва плејада образованих стручних,  мудрих, 
вредних и одговорних колега. Нажалост, 
неки од њих више нису међу нама, али их се 
увек радо сећамо. Многи драги пензионери 
су данас међу нама, драго ми је да сте дошли, 
пуно вам хвала што присуствујете овој нашој 
свечаности, нашој слави, нашем јубилеју. 
Међутим, могу да кажем да није увек било 
лако ићи вашим утабаним стазама, такође, 
са поносом, поштовањем, кажем да смо се 
увек трудили да са достојанством ширимо 

мисију просветног радника, без обзира на 
разне околности.“

Приказан је филм о оснивању школе 
„Свети Сава“ у коме су представљени резул
тати школе и најуспешнији ученици који су 
својим знањем и стручношћу понос школе.

Уз песме и рецитале о Светом Сави ђаци су 
приказали и занимљиву представу у којој се 
преплићу ликови попут Марка Краљевића и 
виле Равијојле са ликовима савременог доба.
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Тотални диктат

Акција популаризације руског језика
Од 29. јануара до другог фебруара у Москви 

се одржала VIII Међународна научнопрак
тична конференција Тоталног диктата, "Дина
мични процеси у савременом руском језику"

Професорка Олгица Филиповић је на
ступала, на позив и о трошку организатора, 
у својству говорника на Мастер класу" Тест 

TruD" – питање организације. Ту је пред
ставила начин на који већ четири године за  
редом заједно са својим тимом професора 
руског језика организује Тотални диктат и 
његов неодвојиви део  Тест TruD. Присутни 
су били изузетно позитивно изненађени и 
радосни да виде фотографије великог броја 
бајинобаштанских ученика у препуној био
скопској сали, који су дошли да истог дана
када и цео свет пишу диктат из руског језика.
Олгица је једини учесник конференције из 
Србије, међу 29 земаља и преко 200 учесни
ка.Ово је прелеп начин да се прикаже наш 
град и наша земља.

Конференција јеобухватила велики број
панелдискусија, семинара стручног уса
вршавања и повишења квалификације.
Присуствовао је велики број званичника и 
угледних имена савремених друштвених на
ука у Русији.

„Тотални диктат” је добровољна, бесплат
на акција провере знања из руског језика, 
која поштује принципе опционе анонимно
сти, професионалног приступа провери те

стова и принцип јединства времена, текста, 
поретка одржавања и критеријума оцењива
ња. Ова акција одржава се једном годишње 
истог дана у свим градовима.

Захваљујући основној школи „Свети 
Сава“, која је склопила уговор о партнерсву 
са Фондом подршке језичке културе грађана 
„Тотални диктат” из Новосибирска, аутором 
пројекта, наш град, Бајина Башта, је учество
вао у овој акцији и тиме је постао један од 
1000 градова у 76 земаља света који су истог 
дана били део ове акције. У Бајиној Башти 
„Тотални диктат” одржан је први пут 2015. 
године.

Школска слава обележена у свим школама
У основној школи „Рајак Павићевић“ приредбу је отворио хор који је извео химну „Боже 

правде“. Затим су ученици пожелели свим присутним срећну славу Светог Саве уз пригодне 
песме и рецитале.

Традиоцинално обележавање школске славе Свети Сава  одржано је и у школи „Душан 
Јерковић“ у Костојевићима, школи „“Стеван Јоксимовић“ у Рогачици и школи „Коста Тодо
ровић“ у Скеланима.

САВИНДАН

КОСТОЈЕВЦИ

РОГАЧИЦА

СКЕЛАНИ

РАЈАК
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Радови на пчелињаку у фебруару – марту

ОБРАТИМО ПАЖЊУ НА СИТНИЦЕ

Пчелињак у фебруару – При обављању 
одређених радњи у овом месецу, кошницу 
треба што краће држати отворену да не иза
зовемо прехладу легла, што може знатно 
успорити развој.

Фебруар, календарски гледано, је послед
њи зимски месец. Мада је време променљи
во примећује се повећање дневне темпера
туре, али и ноћне. Температура се креће од 
5 па до 17 степени, са врло мало падавина, 
али са појачаним ветровима, и то у источној 
Србији и Војводини, чувени источни ветар 
или топлији југоисточни (кошава) и по мало 
северца, али сунце греје нешто дуже него 
у јануару. Фебруар је месец када се јављају 
први весници пролећа. Али игром случаја ти 
весници појавили су се још у јануару, који је 
имао натпросечно високу температуру. Прве 
висибабе, леска и маслачак. Пчеле су се мо
гле видети у великом броју на лески како 
марљиво сакупљају полен, такође и на ма
слачку. Пчеле су у зимском клубету са доста 
легла. Када год се указивало топлије време 
оне су излазиле, посећивале цветнице, уно
силе полен. Унутар кошнице постају актив
није, отварају медне поклопце по средини 
гнезда, размештају мед, ослобађају ћелије, 
полирају их и припремају матици за полага
ње јаја. Све се то догађало у јануару.

Сви они који су своје кошнице припреми
ли за зиму са доста протеинскоенергетске 
хране неће имати никаквих проблема у вези 
изимљавања, а ко је имао мало хране морао 
је да додаје, рамове са медом преко сатоно
ша или чарапу са кристалисаним медом и 
задња солуција погаче.

Погача

Подњаче су нам биле отворене у јануару, 
сада у фебруару подњаче треба затворити и 
додатно утоплити, разлог томе је већа повр
шина легла. Пчелари немате бојазни у вези 
презимљавања пчела, само им треба додати 
хране ако нема довољно. У фебруару има
ћемо по дватри рама са леглом различитог 
узраста пчела, чак се догађа да почињу и 
младе да излазе.То све опет зависи од спољне 
температуре, јачине заједнице, старости ма
тице, количине меда, полена. Много услова 
морају бити испуњени да би заједница могла 
да крене на време да функционише. У том 
периоду матица полаже дневно јајашца у за
висности од температуре, количине хране и 
од тога како ће се наставити цветање пола
рица. Такво легло изискује одржавање кон
стантне температуре од 35 степени, што до
датно исцрпљује пчеле и чини их недовољно 
способним за неговање легла током пролећа. 
Пчелиње клубе при ниским температурама 
помера се на горе и тада користи медну капу 
изнад легла. Али чим је леп дан пчеле почи
њу пребацивање меда са бочних рамова и ла
герују га изнад легла, тако да увек одржава 
контролу висине медне капе, јер пчеле неће 
никада напустити своје легло и преместити 
се на мед по цени да угину. Утрошак меда по
већава се, и у току месеца износи 2,5 до 3 кг 
просечно за пчелиње друштво. Услед повећа
не потрошње хране, нарочито полена, пчеле 
користе и најкраткотрајније отопљавање у 
неким деловима дана, углавном око подне
ва, за облетање и пражњење дебелог црева. 

Најрадије излазе кроз отвор горњег лета на 
чишћење и то на +8° Ц. Истовремено оне чи
сте кошницу, преносе свежи нектар, полен и 
воду. Иначе се сматра да ако је пчелиње дру
штво квалитетно зазимљено, са доста квали
тетне хране и са око 15.000 20.000 пчела, не 
треба га дирати све до почетка воћне паше. У 
фебруару треба очистити подњаче кошница. 
Ако је подњача чиста, то је знак да пчелиње 
друштво добро зимује и да се налази у до
бром стању. Треба извршити контролу лета, 
јер се може десити да мртве пчеле затворе 
лето. Пчелар треба често да обилази пче
лињак, нарочито када је време сунчано. На 
основу облетања пчела, влаге и ослушкива
ња пчелињих друштава он доноси закључак 
о њиховом стању. Топле часове (1012° Ц) он 
користи да обави први пролећни преглед, да 
на брзину погледа гнезда и открије узроке 
евентуалних недаћа. Према могућностима, 
пчелар одмах треба да пружи помоћ најугро
женијим друштвима.

Подњача је књига за читање

Ако је подњача чиста, са врло мало или 
нимало мртвих пчела, то нам казује да се 
ради о снажној и здравој пчелињој заједни
ци са израженим хигијенским понашањем. 
Уколико се сумња на неко оболење, угинуле 
пчеле треба скупити (око 100 комада) у па
пирне кесице (никако не у пластичне), ке
сице нумерисати према кошницама и исте 
однети у Ветеринарски институт. Ово се све 
може видети исто и на жичаним подњачама, 
поклопце медне на лиму подњаче, а пчеле 
испод гледајући кроз сито или подизањем 
тела. При прегледу, ако се установило да је 
пчела избила на врх медне капе, можемо до
дати преко сатоноша рам са медом затворе
ним или погачу. Ово се ради кад температура 
пређе преко 14 °Ц, а још је боље ако је преко 
17 °Ц. Тад се изврши и први пролетњи пре
глед легла и снаге друштва, а ту је прилика и 
да се уверимо колико нам је било прецизно 
“читање подњаче”. Број поседнутих улица 
говори нам о снази друштва, компактност 
и количина легла о квалитету матице, а ако 
су пчеле на сатоношама то нам казује да 
су потрошени венци меда изнад легла и да 
смо благовремено додали потребну храну. 
При обављању ових радњи, кошницу треба 
што краће држати отворену да не изазовемо 
прехладу легла, што може знатно успорити 
развој. Тада при прегледу већ константујемо 
шта ћемо спојити и које и колико заједница 
нам је остало без матице. После свих обавље
них послова мирни дочекујемо март.

Слободан Јевтић
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КАЖЊИВА ПРОДАЈА ВОЗИЛА НА ТРОТОАРУ 

Одлуком о техничком регулисању са
обраћаја у насељима на територији Оп
штине Бајина Башта прописана је забрана 
држања нерегистрованих и запуштених 

возила и возила намењених продаји која 
се налазе на улицама, тротоарима, парки
ралиштима и другим јавним површинама 
намењеним за саобраћај у свим насеље

ним местима на подручју Општине Бајина 
Башта.

Одељење за инспекцијске послове и  кому
налне делатности Општинске управе Бајина 
Башта позвало је ових дана грађане да своја 
нерегистрована возила и возила намењена 
продаји не паркирају на јавним површинама 
намењеним саобраћају.

Овај, пре свега непрописан, начин заузи
мања ионако малог броја паркинг места, оп
терећује и саобраћај и могућност паркирања 
у граду. Општинари кажу да су жалбе грађа
на учестале па ће морати да предвоструче 
папир и почну са кажњавањем оних који не
прописно користе паркинг места.

За  несавесне суграђане, који не буду по
штовали наведену Одлуку и изврше неке од 
напред наведених забрањених радњи пропи
сане су новчане казне у износу од 5.000 до 
50.000 динара за физичка лица.

Случајеве излагања ради продаје нереги
строваних возила на паркинзима могу прија
вити и грађани позивом на телефонски број 
општинске Комуналне инспекције.

Комисија за саобраћај

Трактористи најугроженији у саобраћају
Дана 21.02.2020. године, у сали општи

не Бајина Башта, са почетком у 10 часова, 
у организацији општинске управе  Бајина 
Башта, Комисије за безбедност саобраћаја 
и Агенције за безбедност саобраћаја из Бео
града, одржаће се предавање за трактористе. 
Након предавања уручиће се 70 ротација за 
тракторе, табле за означавање спорих возила 
и светлоодбојни прслуци. Позивају се сви за
интересовани возачи трактора са територије 
општине Бајина Башта да присуствују овом 
предавању.

Циљ овог предавања је пре свега укази
вање на чињеницу да саобраћајне незгоде у 
којима је бар једно возило које учествује у 
саобраћајној незгоди трактор. Они су једна 
од најугрожених категорија учесника у са

обраћају на територији општине Бајина Ба
шта. Од 2001. године чак 11 лица је изгубило 
живот  у саобраћајним несрећама у којима 
је бар једно возило које је учествовало у са
обраћајној незгоди трактор, што чини 26 % 
од укупног броја погинулих лица у саобра
ћајним несрећама на територији општине 
Бајина Башта, односно сваки четврти по
гинули припада овој категорији учесника у 
саобраћају.  ( Укупно 42 лица на територији 
општине Бајина Башта је изгубило живот у 
саобраћајним несрећама од 2001. до 2020. 
године ). Овим предавањем ће се приказати 
најчешћи разлози настајања саобраћајних 
незгода, последице као и објаснити начин 
безбедног понашања ове категорије учесни
ка у саобраћају. 

Полиција

СВАКИ ТРЕЋИ СТАНОВНИК ВОЗИ АУТОМОБИЛ
Према подацима из полиције, на територији Општине Бајина Ба

шта регистровано је преко 7.000 возила. Ако се узме податак да на 
територији општине према последњем попису живи 26.022 станов
ника то би значило да сваки трећи становник у нашој Општини вози 
ауто. За преко 7000 аутомобила колико је регистровано у граду је 
недовољно паркинг места, тако да је неопходно решење овог пробле
ма. Прошле године на седници скупштине је донета Одлука о јавном 
паркиралишту које треба да буде у надлежности ЈП''ББ Терм'' а ко
јом би требало да се уреди управљање, одржавање и наплата јавних 
паркинг места. Међутим, осим усвојене Одлуке до сада се ништа није 
урадило по том питању. Због недостатка паркинг простора, место за 
своје четвороточкаше најчешће покушавају да пронађу на импрови
зованим паркинзима где често буду на мети саобраћајне полиције. 
Ситуацију додатно отежавају возила на паркинг местима која су без 
регистарских ознака и са натписом „На продају“.

КОМИСИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
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Анализа стања безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице у Бајиној Башти 
у периоду од 01. 01. 2019. од 01. 01. 2019. године до 31. 12. 2019. године.

СВЕ ВИШЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Анализа стања безбедности саобраћаја
а) Стање безбедности саобраћаја

Према апосолутним показатељима безбедности саобраћаја, у 
2019. години, на подручју ПС Бајина Башта, у односу на 2018. годи
ну, увећан је укупан број саобраћајних незгода за 35 или 71,4% број 
незгода са настрадалим лицима већи је за 16 или 51,6%, а док је број 
незгода са материјалном штетом увећан за 19 или 105,5%. Погину
лих лица у 2019. години било је четири.

ПС/СПИ 2017. 2018. 2019.
Укупан број саобраћајних незгода 63 49 84
незгода са настрадалим лицима 35 31 47
незгода са материјалном штетом 28 18 37
погинуло лица 3 4
повређено лица 44 40 58
тешко повређено 9 12 11
лако повређено 35 28 47

Укупна материјална штета настала у саобраћајним незгодама 
током 2018. године износи 4.204.000,00 динара, док у 2019. износи 
8.765.500,00 динара, што је увећање за 4.561.500,00 динара.

У 37 незгода са материјалном штетом, које су се догодиле то
ком извештајног периода,настала је укупна материјална штета од 
2.540.000,00 динара, што је за 879.000 динара увећање него у 2018. 
години.

б) Аналитичка оцена саобраћајних незгода са настрадалим лцима 
према месту и времену настајања

У 2019. години, догодило се укупно 47 саобраћајних незгода са 
настрадалим лицима, на путевима у насељеном месту и ван насеља.

Локација СН
Број 

незго
да

Поги
нуло 
лица

Повре
ђено

НАСЕЉЕНО МЕСТО – УКУПНО 38 – 18

– улица 20 5

– раскрница 18 9

– пролаз државних путева кроз насеље 21 4

ВАН НАСЕЉА   УКУПНО 46 40

– државни путеви 41 3 40

– локални путеви  5 1

УКУПНО: 84 4 58

На следећим табелама дајемо преглед броја саобраћајних незгода 
по месецима и данима у недељи:

БРОЈ НЕЗГОДА ПОСЛЕДИЦЕ

МЕСЕЦИ

са 
матери-
јалном 
штетом

са 
настра-
далим 

лицима

погину-
ло

повређе-
но 

теже – 
лакше

ЈАНУАР 3 1 1

ФЕБРУАР 1 1

МАРТ 2 2 2

АПРИЛ 4 4 4

МАЈ 5 2 2

ЈУН 3 7 2 5

ЈУЛ 8 8 10

АВГУСТ 2 6 11

СЕПТЕМБАР 4 4 5

ОКТОБАР 1 7 1 7

НОВЕМБАР 4 2 1 3

ДЕЦЕМБАР 1 3 7

УКУПНО: 37 47 4 58

По броју незгода са настрадалим лицима најугроженији месеци у 
току године били су јул, август и октобар (са 21 саобраћајних незго
да,где је повређено 28 лица, док је једно лице погинуло), а по после
дицама најугроженији месеци у току године били су јун, октобар, и 
децембар (са 17 саобраћајних незгода у којима је 19 лица повређено, 
док је погинулих било 4 лица)

По категоријама учесника у саобраћају погинуо је један возач мо
торног возила, један возач трактора, један пешак, и један путник.

На основу ових показатеља стање безбедности саобраћаја на 
подручју ПС Бајина Башта у 2019. години је неповољнији по бро
ју саобраћајних незгода са настрадалим лицима за 16, као и броју 
настрадалих лица за 18. Стање безбедности неповољније је по броју 
погинулих лица, где је у току 2019. године било је четири погинула 
лица, док је у току 2018. било три погинула лица.



18

Јога за децу
Модерно доба се све више сусреће са 

проблемима међу младима као сто су : де
пресија, дијабетес, хиперактивност, астма, 
гојазност, алергије, анксиозност, деконцен
трација. То је условљено савременим начи
ном живота који, и ако пружа сву удобност, 
са собом носи и другу страну која се поред 
осталог огледа и у нарушеном менталном и 
физичком здрављу деце.

Развија моторику  различити покрети 
развијају флексибилност, снагу и равнотежу.

Правилно држање тела – мишићи леђа ја
чају и кичма се развија правилно.

Правилно дисање – деца уче да правилно 
дишу и проширују капацитет плућа.

Психички развој деца постају уравноте
женија.

Развијање свести о чулима откривају 
како да боље користе своја чула.

Емоционални развој  откривају своја осе
ћања и уче да уживају у њима.

Јачање самопоуздања – вежбањем деца 
постају сигурнија у себе.

Креативност  развијају машту, спонта
ност и оригиналност.

Циљ јоге за децу је да усмери дете ка ра
звоју и хармоничном буђењу целе личности. 
Јогом можемо дечији ум усмерити на праву 
тачку равнотеже.

У Бајиној Башти одскора су отворени 
термини јоге за децу узраста од 7 до 15 го
дина. Термини за млађи узраст су уторак и 

петак од 17 часова на адреси Рајка Тадића 
20. Програм јоге за децу води дугогодишњи 
инструктор Јоге са међународно признатим 
сертификатом Сања Чолић. Она је осмисли
ла сопствени метод рада који је заснован на 
индивидуалном приступу сваком појединцу 
у складу с његовом личношћу, физиологи
јом, годинама, стањем и потребама кроз це
ловито и свестрано формирање свакоднев
них навика. 

„Моја професија и истраживачки рад у 
области јоге и психотерапије траје преко 20 
година, а самим тим и рад са децом. Начин 
данашњег живота заправо је доста суров како 
за нас одрасле, тако и за децу. Јако је важно 
да деца у узрасту између седам и петнаест 
година науче неке од техника и вештина 
како би лакше превазишли адаптацију на 
начин школовања који их у овом тренутку 
обасипа као и сам развој. Сада већ од осме 
године у телу детета  почиње да се развија 
хормонални развој који утиче на прилив 
веће енергије у њиховом телу, да би знали 
како да каналишу ту енергију и шта да раде 
са њом. Тако да је јако важно да их ми усме

римо у овом смислу кроз јогу. Хормонални 
развој их обично одведе у два нека правца 
један од њих је хиперактивност која уколико 
та енергија није адекватно каналисана може 
да произведе њихову агресивност, неартику
лисане емоције, узнемиреност. Или уколико 
та покренута енергија у њиховом телу није 
адекватно каналисана може да их одведе у 
друго стање и други стадијум, а то је да су 
незаинтересовани, летаргични и неактивни. 
Зато је у овом узрасту важно да науче неке 
основне ствари и основне технике када је 
јога у питању што ће итекако утицати на њи
хов даљи развој. Бенефити јоге су јако добри 
како за одрасле тако и за децу. Негде у овом 
узрасту је итекако важно да их усмеримо и 
да их што више анимирамо и склонимо са 
негативне стране онога што ће добити на 
улици. Ово је један од начина како деца могу 
да науче корисне алате и технике које могу 
да користе у свакодневном животу“ – рекла 
је за Бајинобаштанске новине Сања Чолић, 
инструктор јоге.

Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација
У Србији се 31. јануара под слоганом „Жи

вот без дувана – за бољу будућност нових 
генерација“ обележава Национални дан без 
дувана. Активности у оквиру обележавања 
Националног дана без дувана упозоравају 
јавност на штетне ефекте употребе дувана 
као и последице излагања дуванском диму.

У оквиру обележавања Националног дана 
без дувана интензивирају се активности на 
промоцији живота у окружењу без дувана 
као и значаја престанка употребе дуванских 
производа.   Током овогодишњег Национал
ног дана без дувана посебно се   наглашава 
значај заштите младих од употребе дувана  и 
указује на нове изазове у вези са дуваном са 
којима се млади сусрећу.

Дувански дим садржи преко 7000 различи
тих супстанци, међу којима је преко 250 једи
њења опасних по здравље и око 70 материја за 
које је утврђено да изазивају малигна оболе
ња. У свету сваке године услед употребе дува
на и изложености дуванском диму превреме
но умире близу осам милиона људи односно 
више од 20 000 сваки дан. У Србији, најмање 
15 000 људи превремено умре због пушења.   

Употреба дувана је повезана са наста
ном бројних болести. Готово да нема органа 
у  људском телу на који дуван нема штетан 
утицај, а докази о болестима изазваним ду
ваном се повећавају већ деценијама.

Од свих смртних случајева узрокованих 
кардиоваскуларним болестима, 17% је узро
ковано употребом дувана и изложености 
дуванском диму. Пушење је такође повеза

но са раком плућа као последица директног 
излагања плућа карциногенима у дуванском 
диму. Поред рака плућа, употреба дувана 
повезана је са обољевањем од других малиг
них обољења као што су рак бешике, дебелог 
црева и ректума, једњака, јетре, панкреаса, 
трахеје, бронха.  Употреба дувана је фактор 
ризика за многе друге болести као што су 
опструктивна болест плућа, астма, емфизем, 
хронични бронхитис, реуматоидни артри
тис, болести уста као што су пародонтитис 
и многи други. Поред тога, употреба дувана 
утиче и на репродуктивне органе, па тако 
може утицати и на смањење плодности. Упо
треба дувана је такође повезана са повећа
ним ризиком умирања код оболелих од не
ких заразних болести као што је туберкулоза.

Посебно осетљива популација су млади, 
а већина данашњих пушача прву цигарету 
је запалила током адолесценције.   Рано от
почињање пушења повезано је са интензив
нијим пушењем у одраслој доби и чешћом 
појавом здравствених проблема повезаних 
са пушењем. Млади који пуше, поред већег 
ризика обољевања од бројних хроничних не
заразних оболења током живота, обично су 
мање физички активни и имају више пробле
ма са дисајним органима.

Деца су посебно осетљива и на изложе
ност дуванском диму из окружења, који код 
деце и одојчади узрокује бројне здравствене 
проблеме као што су чешћи и јачи напади 
астме, респираторне инфекције и инфекције 
уха. Непушачи који су изложени дуванском 

диму   удишу исте канцерогене материје као 
и пушачи. Што је већи ниво изложености ду
ванском диму, већи је ризик од развоја  рака 
плућа, болести срца и крвних судова и дру
гих оболења.

У оквиру обележавања Националног дана 
без дувана посебно се апелује на родитеље 
да заштите своју децу од дуванског дима, јер 
мала деца често немају могућност избора бо
равка у простори безу дуванског дима. 

Поред директној изложености дуванском 
диму здравље угрожавају и остаци штетних 
материја из дуванског дима који се дуго 
након пушења дувана задржавају на одећи, 
намештају, завесама, зидовима, кревету и 
постељини, теписима, играчкама, возилима 
итд. и не могу се елиминисати проветрава
њем. Ради се, у ствари, о честицама из ду
ванског дима које приањају за површине, a 
не о дуванском диму у ужем смислу речи. Са 
тих површина, честице се могу ослобађати, 
претрпети хемијску трансформацији или се 
акумулирати. Све је више података из ис
траживања о штетним ефектима „задржаног 

ЗДРАВЉЕ



19

Европска недеља превенције рака грлића материце 
 Европска недеља превенције рака грлића 

материце се обележава од 20. до 26. јануара 
2020. године у циљу подизања свести жена о 
раку грлића материце и начинима превенци
је. Прва Европска недеља обележена је 2007. 
године после интервенције Интересне групе 
за рак грлића материце, када је Савет Евро
пе донео препоруке о започињању Кампање 
и обележевању Европске недеље превенције 
рака грлића материце.

Препознајући значај ове кампање, Србија 
већ тринаести пут активно учествује у њеном 
обележавању.

Овом недељом преносимо поруку о зна
чају доступних мера превенције у нашој зе
мљи, у циљу спречавања оболевања и умира
ња од рака грлића материце.

Основна порука свим женама је да је рак 
грлића материце малигна болест која се може 
спречити. „РАНО ОТКРИВАЊЕ МОЖЕ СПРЕ
ЧИТИ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган 
који ће обележити потребу да још једном апе
лујемо на жене одређених узрасних група да у 
Европској недељи превенције рака грлића ма
терице размишљају о свом репродуктивном 
здрављу, и да у току године одвоје дан када ће 
посетити свог лекара и искористити неки од 
доступних превентивних прегледа.

Током 2016. године у Србији је регистро
вано 1239 новооболелих жена свих узраста 
од рака грлића материце, а током исте годи
не 453 жене су у Србији умрле од ове врсте 
рака. Када је реч о оболевању од рака грлића 
материце, Србија се налази на петом месту 
у Европи, после Летоније, Босне и Херцего
вине, Естоније и Молдавије. Такође, наша 
земља се и по умирању од ове врсте рака код 
жена налази на петом месту у Европи, после 
Румуније, Молдавије, Бугарске и Литваније.

Најефикаснија мера примарне превенци
је је имунизација против хуманог папилома 

вируса, али имунизација не искључује по
требу за обављањем превентивних прегледа, 
будући да постојеће вакцине не штите од 
свих типова ХПВ. Важно је знати да се ско
ро сваки случај рака грлића материце може 
спречити. Добро организовани скрининг 
програми могу да спрече и до 80% случајева 
рака грлића материце, откривајући малигну 
дегенерацију у преинвазивној фази.

Европска асоцијација за рак грлића ма
терице (ЕЦЦА) је дала препоруке за обеле
жавање Недеље превенције. Препоручене 
активности се односе на:

•  дистрибуцију едукативнопромотивног 
материјала на јавним местима, као и пружа
ње савета и информација о значају коришће
ња доступних превентивних програма,

• организовање едукативних семинара за 
становништво у локалној заједници, у шко
лама, на факултетима, у радним организа
цијама,

• организовање трибина за родитеље о зна
чају ХПВ имунизације као мере превенције,

•  организовање предавања о превенцији 
рака грлића материце за адолесенте у сред
њим школама

• одржавање семинара о превенцији рака 
грлића материце намењених студентима ме
дицине као и здравственим радницима,

•  јавне манифестације, наступи на меди
јима, и слично са порукама о значају ПАПа 
прегледа, као и одзива на скрининг рака гр
лића материце,

•  дискусије на друштвеним мрежама на 
тему превенције грлића материце.

У недељи која је пред нама потребно је 
интензивирати активности на промоцији 
значаја очувања репродуктивног здравља и 
могућности коришћења доступних мера пре
венције рака грлића материце.
Епидемиолошки подаци

Према подацима Регистра за рак Инсти
тута за јавно здравље Србије „Др Милан Јо
вановић Батут”, у просеку се у Србији сваке 
године региструје више од 1214 новооболе
лих жена од карцинома грлића материце. 
Карцином грлића се чешће јавља у узрасту 
од 35. године, али највише узрасноспеци
фичне стопе оболевања су у узрасту од 50 до 
59. године. Током 2016. године регистровано 
је 1239 новооболелих жена од рака грлића 
материце и стандардизована стопа инциден
ције је износила 21,9 на 100.000 жена. Током 
исте године, 453 жене су у Србији умрле од 
ове врсте рака и стандардизована стопа мор
талитета је износила 6,7 на 100.000 жена.  
Када говоримо о оболевању, највише  стан
дардизоване  стопе  инциденције  од  рака  
грлића материце у 2016. години,  у  одно
су  на  просечну  стопу инциденције од ове 
малигне локализације у Републици Србији, 
регистроване су у Нишавској, Средњеба
натској, Зајечарској и Пиротској области, а 
најниже у Подунавској, Јабланичкој, Јужно
банатској и Браничевској области. На основу 
регистрованих стопа оболевања и умирања, 
као и на основу  најновијих процена Међуна
родне агенције за истраживање рака (IARC)  
за 2018. годину, Србија се и даље налази у 
групи земаља са високим стопама оболевања 
и умирања у Европи. 

дуванског дима”, на које су најосетљивији 
најмлађи – одојчад и мала деца.  

Родитељи могу да заштите децу од дуван
ског дима уколико:

– Не дозволе пушење унутар или у близи
ни куће.

– Не дозволе пушење у ауту, чак ни када је 
отворен прозор.

– Залажу се да вртићи, школе и сва друга 
места на којима деца проводе време буду без 
дуванског дима.

У свакој прилици за боравак своје поро
дице бирају објекте, јавне површине, про
сторије и ресторане у којима пушење није 
дозвољено и буду  свесни чињенице да дели
мична забрана пушења не пружа заштиту од 
изложености дуванском диму.

  У оквиру обележавања овогодишњег На
ционалног дана без дувана, истичу се и нови 
изазови у контроли дувана као што су употре
ба наргила и електронских цигарета међу мла
дима. Посебно забрињава пораст учесталости  
истовремене употребе више дуванских произ
вода или електронских цигарета и дувана.

 Подаци о употреби дувана међу младима 
у Србији.

  Резултати Глобалног истраживања упо
требе дувана код младих (Global Youth 
Tobacco Survey (GYTS))  које је спроведено 
2017. године од стране Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
уз подршку Министарства здравља, Мини
старства просвете науке и технолошког ра
звоја и Светске здравствене организације, 
међу ученицима старости од 13 до 15 година 
на репрезентативном узорку свих школа у 
Србији  показују да: 

– 11% ученика пуши цигарете, подједнако 
девојчице и дечаци

– 6% ученика користи електронску цигарету
– 6 од 10 садашњих пушача покушало је да 

престане са пушењем у претходних 12 месеци.
– 70,4% ученика који сада пуше цигарете 

долази до цигарета тако што их купује у про
давницама, самопослугама или на киосцима.

– 82,6 % оних ученика који купују цигаре
те није било спречено да их купи због својих     
година.

– 61% младих изложено је дуванском 
диму на затвореним јавним местима

– 82,2% ученика подржава забрану пуше
ња у затвореним јавним местима.

Резултати Истраживање о здравственом 
понашању школске деце (Health behaviour 
in schoolaged children survey, HBSC) које 
је у Србији   реализовано 2018 године у 101 
основној и средњој школи у Србији уз подр
шку Министарства здравља и Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја пока
зују да је:

– проценат ученика петих и седмих разре
да основних школа који су бар једном попу
шили цигарету више од три пута мањи (2,6% 
и 7,1% редом) у поређењу са првим разреди
ма средњих школа у којима је цигарете про
бао скоро сваки трећи ученик (28,3%).

– наргиле икада током живота пушила 
скоро једна трећина ученика првих разреда 
средњих школа (29,3%), а у претходних 30 
дана скоро сваки пети ученик (16,6%).

 У оквиру обележавања овог значајног да
тума из календара здравља мрежа института 
и завода за јавно здравље са својим партне
рима као и друге институције и организације 
широм Србије интензивираће активности на 
тему превенције употребе дувана и изложе
ности дуванском диму одржавањем великог 
броја предавања, трибина, јавних манифеста
ција, спортских догађаја и других догађаја.
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Млади у туристичкој индустрији
Пројекат "Млади у туристичкој инду

стрији" нуди подршку за успешну транзи
цију младих који су завршили школовање 
на тржиште рада. Пројекат је финансиран 
средствима Европске уније и кофинансиран 
средствима Владе Републике Србије, а спро
води га Удружење Србија за младе и општина 
Неготин.

Циљна група пројeкета се састоји од неза
послених младих без или са ниским нивоом 
квалификација, "НЕЕТ" (младих без образо
вања, запослења и праксе), младих ћланова 
рањивих група са посебном пажњом на мла
де жене и угорожене групе.

Пројекат се реализује у општинама Не
готин, Бајина Башта, Нова Варош, Савски 
венац, Рашка, Ниш, Бач и Бечеј. Од свих уче
сника програма биће укључено најмање 40% 
жена и 15% припадника угрожених група.

Овај пројекат нуди шансу за запослење, 
јер улога туризма постаје све важнија у све
укупном привредном развоју, с обзиром на 
то да је у питању радно интезиван сектор, из
грађен првенствено од малих и средњих пре
дузећа, а који запошљава велики број жена 
и младих.

Фокус пројекта је на запошљавању мла
дих. Туризам је важан покретач економског 

и друштвеног развоја. Циљ је младима пру
жити шансу да у својој земљи науче све што 
им је потребно за успешно покретање и во
ђење одрживог пројекта из области туризма.

Овим пројектом се жели допринети ства
рању нових могућности за запошљавање 
младих у туристичкој индустрији, кроз ди
ректно укључивање циљних група и подршку 
заинтересованим странама. Пројекат је по
дељен у одређен број активности од којих је 
најзначајније одржавање тренинга.

Тренинзи у Бајиној Башти биће одржани 
почетком марта где ће предавања држати 
реномирани стручњаци из ове области, а на
кон успешно завршене обуке полазници ће 
добити сертификате. Позивају се заинтере
совани да се благовремено пријаве и додатно 
информишу на број Канцеларије за младе: 
065\6362732

Одувек ме нешто 
Солотуши вукло

Жељко Јанковић је млади пољопривред
ник из Солотуше. Родитељи су му одувек 
били посвећени раду на селу иако су ради
ли и у фирмама. Он је још као мали заволео 
живот и рад на селу и по повратку из Ужица 
где је учио средњу школу наставио роди
тељским стопама. Пољопривреду је схватио 
озбиљно и покушава да унапреди породич
ну традицију.

Увек се информише о новитетима што се 
тиче семена житарица, врсти ђубрива, пре
парата и хемије, а све у сврху бољег квали
тета и кванитета производа. Жељко прати и 
конкурсе и субвенције, па је тако конкури
сао за нови трактор воћар који је добио уз 
повраћај новца. Овај трактор им доста значи 
за даљи развој јер им је сада олакшан рад на 
њиви и производњи хране за стоку. Ипак, нај

већи извор прихода су малине. Прошле го
дине су их проширили, па сада имају 13.000 
садница. Све ово породица сама обрађује, 
а кад дође берба морају да ангажују и до 6 
радника. 

Жељко младима који су заинтересвани за 
бављењем пољопривредом поручује: „По
љопривреду пре свега мораш да волиш. Да 
волиш природу,биљке, животиње, али и да 
будеш спреман на велики физички рад и 
преданост.  Од пољопривреде тешко да може 
да се обогати, али може да се пристојно и 
поштено живи. Само је потребна велика пре
даност.“

Када смо га питали за планове за будућ
ност, он нам искрено каже: „Ако се икада 
стекну услови, наравно и мени је жеља да се 
запослим негде у некој  фирми. Али и тада 
планирамда се и даље  бавим пољопривре
дом. Поштујем традицију мојих предака и 
никада нећу дозволити да ми имање зара
сте.“

Оно што је посебно занимљиво код Жељ
ка јесте да одаје утисак урбаног типа који 
је увек спреман за изласке, а све то успева 

након напорног радног дана. Посебну пажњу 
привлачи његове друштвене мреже које су у 
служби популаризације пољопривреде код 
младих. Тако нас је Жељко свакодневно у 
време бербе малина увесељавао фотографи
јама и описима из његове Теленове „Малине 
у залеђу“ . Такође, Жељко често објављује 
фотографије његовог газдинства које прате 
сезонске радове.

ПРИВРЕДА
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НАУЧНИЦИ УКАЗУЈУ ДА ОМОРИКА МОЖЕ ДА 
НЕСТАНЕ У НАРЕДНИХ 50 ГОДИНА

Пројекат „SAVE – Очување јединствене 
биолошке разноликости у сливу Дрине“, ре
ализује се у оквиру ИПА Програма преко
граничне сарадње Србија – Босна и Херце
говина 20142020, уз подршку Министарства 
за европске интеграције Владе Републике 
Србије и Дирекције за европске интеграције 
Босне и Херцеговине. Тело за уговарање овог 
пројекта је Министарство финансија, Сектор 
за уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније (CFCU), Републике 
Србије.

Циљ пројекта је допринос очувању и про
моцији биодиверзитета, нарочито угрожених 
ретких врста,  у региону заједничким развој
ним акцијама у области заштите природе.

ЈП „Национални парк Тара“ (Србија) у 
партнерству са ЈП шумарства“ Шуме Репу
блике Српске“ (БиХ) реализоваће пројектне 
активности у трајању од  18 месеци, почев 
од 5. јула 2019. године до децембра 2020. 

gодине. Укупна вредност пројекта финан
сираног из предприступних фондова ЕУ је 
165.197,07 евра.

У реализацију пројекта ће бити укључени 
Заводи за заштиту природе, научноистра
живачка заједница (Биолошки и шумарски 
факултети и институти), школе, организаци
је цивилног друштва, извршна власт и ми
нистарства надлежна за заштиту природе и 
животне средине. Идеја пројекта је да се у 
6 општина у сливу Дрине развије дугорочно 
партнерство и платформа за очување нају
гроженијих ендемских врста. Стварање еко
лошке мреже и партнерства, између већи
не репрезентативних институција на пољу 
заштите природе обе земаље, унапредиће 
механизме очувања биодиверзитета и упра
вљања природним ресурсима како би се 
створили услови да се пре свега сачувају ста
ништа Панчићеве оморике.

Ово ретко четинарско дрво природно –се 
може наћи само у средњем току реке Дрине 
који обухвата делове западне Србије и источ
не Босне. Ова врста представља симбол био
лошке разноликости читавог региона. Ме
ђутим, у последњим деценијама природно 
распрострањене и број јединки Панчићеве 
оморике константно опада, а неки од разлога 
су лоша регенерација и слаба компетитивност 
са другим врстама потпомогнута, све израже
нијим, климатским променама. Научници из 
региона су у својим радовима указали да омо
рика може нестати у наредних 50 година.

Ова ситуација је алармантна и тражи од 
нас на брзо реаговање и брзе акције, а обе зе
мље имају глобалну одговорност да сачувају 
ову јединствену врсту. Пројекат ће обухвати
ти 20 станишта Панчићеве оморике на по
дручју општина Бајина Башта, Сребреница, 
Милићи, Рогатица, Вишеград и Фоча које се 
налазе у сливу Дрине.

САЈТ НП ТАРА МЕЂУ 50 НАЈБОЉИХ 
У СРБИЈИ

Магазин Пи Си Прес (PC PRESS) је у оквиру акције ТОП 50 по 23. пут изабрао најбо
ље сајтове у Србији. Стручни жири су чинили Урош Богдановић главни извршни дирек
тор „KrAn studio“, Анђелка Дуцић главни извршни директор „Symbiotica“, Мићко Љубичић 
главни извршни директор   „Tim Talenata“ и Бора Миљановић главни извршни дирек
тор „Represent Communications“. Интернет презентација НП Тара је проглашена за најбољу 
у категорији Спорт и (Аван)туризам.

НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА
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WWF је једна од највећих независних ор
ганизација и широм света признатих која се 
бави заштитом природе и има активну гло
балну мрежу у више од 100 земаља. Мисија 
ове организације  је да заустави уништавање 
животне средине и да створи будућност у 
којој људи живе у складу са природом путем 
очувања светске биолошке разноврсности, 
одрживог  коришћења природних ресурса и 
смањења загађења и претеране потрошње. 
Као таква организација препознала је уло
гу подстицаја у развоју нових технологија у 
енергетици.

Министарство рударства и енергетике је 
16. јануара 2020. године објавило да је пре
стала да важи Уредба о подстицајним мера
ма за производњу електричне енергије из 
обновљивих извора. Међутим, светска орга
низација за заштиту природе (WWF) сматра 
да је то прилика да Влада Републике Срби
је из будуће законске регулативе искључи 
подстицаје за мале хидроелектране, на чију 
штетност већ годинама упозоравају струч
њаци, организације цивилног друштва и ло
калне иницијативе широм Србије.

Према анализи социоекономске оправ
даности подстицајних мера за мале хидрое
лектране, коју је за WWF Адрију урадио еко
номски стручњак Дамир Миљевић, не постоје 
никакви социјални, нити економски разлози 
због којих би требало наставити са подстица
њем изградње малих хидроелектрана.

У студији се између осталог наводи да је 
заступљеност струје произведене у 85 посто
јећих малих хидроелектрана у Србији свега 
0,76% од укупно произведене струје у 2018. 
години. Из тога произлази да Србија, иако 
је уложила значајне напоре у измене зако
на и осигурала цео низ високих подстицаја 
за производњу електричне енергије у малим 
хидроелектранама, неће достићи циљеве де
финисане Стратегијом развоја енергетике до 
2020. године. Како се наводи у студији „то 
говори да је изабрани модел и начин под
стицања производње из обновљивих извора 
енергије био неефикасан, поготово ако се 
има у виду чињеница да је производња из 
енергије сунца и ветра била ограничена го
дишњим квотама, за разлику од производње 
из мХЕ.“

Поставља се питање за кога је осмишљен 
овакав систем подстицаја? Подаци из сту
дије указују на то да мХЕ немају значајну 
улогу, нити могу допринети развоју елек
троенергетског система Србије. Истовреме
но, имају веома штетан утицај на природу и 
биодиверзитет у односу на остале обновљиве 
изворе енергије.

 Анализа даље показује како су „подсти
цајне откупне цене у Србији далеко веће од 
тржишних цена по којима се електрична 
енергија може купити на берзама. С обзиром 
на то да су подстицајне откупне цене веће од 
тржишних цена за 91% до чак 2,7 пута, по
ставља се озбиљно питање рационалности 
одлука Владе да по овим ценама врши откуп 
електричне енергије из мХЕ, јер би економ
ски рационалније било купити ту електрич
ну енергију на слободном тржишту.“

Уз све наведено, јасно је да друштвена ко
рист од струје произведене у малим хидро
електранама није велика. Штавише, када се 
подвуче црта, постојећи модел подстицаја 
доноси губитке за цело друштво. И док су 
грађани Србије према овом моделу губит
ници, највећи добитници су инвеститори у 
мале хидроелектране и финансијске устано
ве које су омогућиле средства за њихову из
градњу. Они не сносе никакав финансијски 
ризик, јер им држава гарантује откупну цену 
струје у раздобљу од 12 година.

“С обзиром на то да финансијску штету 
коју MХЕ чине грађанима и непоправљиве 
последице које имају на природу и биоди

верзитет, потребно је трајно укинути посто
јећи модел подстицаја електричне енергије 
произведене у малим хидроелектранама, а 
све будуће подстицаје треба усмерити према 
другим обновљивим изворима енергије, по
пут сунца и ветра”, поручује Игор Вејновић 
из организације Банкњатцх.

Ова иницијатива наставља се на отворено 
писмо које су организације цивилног дру
штва крајем прошле године упутиле пре
мијерки Ани Брнабић, а на коју до данас из 
Владе није стигао одговор. У њему се позива 
на измене прописа и искључивање малих хи
дроелектрана из система подстицаја, те фор
мирање радне групе која би била укључена у 
припрему измена Закона о енергетици Репу
блике Србије.

„Време је да Влада прихвати чињенице и 
заустави штетне прописе када су у питању 
мале хидроелектране. Последњих десетак 
година сведоци смо системске девастације 
природе и река широм Србије, а све у корист 
малог броја подобних појединаца и финан
сијских институција. Због свега тога, ЊЊФ је 
покренуо кампању за заустављање система 
подстицаја у Србији, али и другим земљама 
Региона, како би се стало на крај екоциду и 
заштитиле последње реке слободног тока у 
Европи. Иако сви имамо право на очувану 
природу и здраву животну средину, суставно 
се уништавају наши природни ресурси ко
јима се мало која земља у Европи може по
хвалити“, закључује Наташа Миливојевић из 
WWF Адрије.

ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЈА

Штетан утицај мХе на природу
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ТАРА БОГАТА МЕДВЕДИМА
Тема предавања које је одржао др Милан 

Пауновић из Природњачког музеја у Београ
ду  било је стање популације великих звери – 
вука, медведа и риса са посебним освртом на 
западну Србију прецизније општину Бајина 
Башта. Према његовим речима, ово је један 
мали пројекат који ради Природњачки музеј 
и Светска организација за природу где поку
шавају да сазнају шта људи мисле о великим 
зверима и како их осећају.

„Јако је битно да знамо шта људи мисле 
о зверима с обзиром да су велике звери зна
чајне у економском смислу, јер могу да чине 

штете али и користи. Оно што људе у локалу 
највише занима јесу штете. Дакле, боримо се 
и за очување звери али и за нормалан живот 
људи у руралним срединама“ рекао је др Па
уновић.

Како је навео, последњих 15 година струч
њаци из Природњачког музеја овде се инте
зивно баве медведом и вуком.  2005. године 
проценили су да медведа у Србији има негде 
око 50 примерака. Међутим, само на Тари 
сада их има око 50 примерака. Медведа сада 
све више има у западној Шумадији, централ
ним деловима Шумадије на Руднику. Нека 

експертска процена је да вукова има око 
1000 примерака, док ловачке организације 
имају процену да их има преко 1600 приме
рака.

У неком наредном периоду, могуће је 
очекивати да се на Тари поново појави кар
патски рис који је према речима др Пауно
вића 70тих година пуштен у Словенију да се 
размножава. С обзиром да је тамо нестао, и 
у периоду од тада до данас се проширио до 
централне Босне, сада се први примерци по
јављују у источној Босни  на граници са Ср
бијом. 

Ловачко удружење „Соко“

Успешна ловна 
сезона

Активности предвиђене Годишњим 
планом  газдовања ловиштем Ловачког 
удружења ''Соко'' за ловну 2019  2020. 
годину успешно се приводе крају. У за
висности од дивљачи, ловна сезона на 
срну је завршена 31. јануара, док се лов 
на дивљу свињу и лисицу завршава кра
јем фебруара. План одстрела дивљачи 
реализован је између 60% – 80%  каже 
Милан Леонитијевић управник ловишта 
Ловачког удружења ''Соко''.

Ловочувари ЛУ ''Соко''свакодневно 
износе храну за животиње на местима 
где уочавају груписање дивљачи.

“Оно што ће сигурно обележити лов
ну сезону јесте лов на лисице што га ујед
но сврстава у највећи одстрел до сада. У 
току сезоне лова на лисицу, одстрељено 
је 225 примерака ове дивљачи. Све гаје
не врсте дивљачи су у доброј кондицији, 
доброг здравственог стања  што потврђу
је и здравствени преглед одстрељене ди
вљачи од стране  ветеринарских служби'' 
– каже Леонтијевић.

 Занимљив податак је да је почетком 
лета ЛУ ''Соко'' купило 600 фазана ста
рости 12 недеља, који су храњени до ка
сне јесени а потом пуштени. На њихово 
место планирано је убацивање нових 
500 комада фазанске дивљачи.

Риболов

Обавезна 
евиденција улова

У току је продаја годишњих дозвола за риболов у водама којим 
управља ЈП Национални парк “Тара” а по цени која износи 4.500 ди
нара. Риболовци за дневну дозволу треба да издвоје 1.000 динара,  
док седмодневна дозвола кошта 2.000 динара и обе дозволе се могу 
набавити код рибочувара. Из Службе лова и риболова НП “Тара” на
глашавају да дозвола важи искључиво за риболовне воде које се нала
зе на територији парка и да се на осталим риболовним водама мора 
имати важећа дозвола.

Риболовци који су поседовали дозволу за рекреативни риболов у 
прошлој години били су дужни да до краја протекле године доставе 
кориснику рибарског подручја попуњени образац евиденције улова. 

Они који то нису урадили треба да у што краћем року доставе поме
нути извештај како би избегли казну за тај прекршај а која је пред
виђена Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
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Арт момент

Традиционални музички догађај

Након малог фестивала „Три дана музике 
и балета“, Музичка радионица „Арт момент“ 
је подарила својим суграђанима још један 
музички догађај. Традиционални зимски 
концерт, одржан 29. јануара 2020. године у 
биоскопу „Влаја“, показао је колико тален
товане деце овај град има. Након пет година 
постојања, ова школа је окупила већ више од 
50 ученика музичке школе и 20 малих бале

рина. Професор музичке педагогије Марко 
Лазић и његова супруга Олгица Петровић 
успели су да поново направе нешто лепо и 
другачије у нашем граду. На традиционал
ном зимском коцерту, наступала су деца која 
похађају часове клавира, виолине, хармони
ке и гитаре. На концерту се јасно видео сав 
њихов труд и залагање које су уложили и као 
резултат тога био је врло успешан концерт. 
Некима је ово био први наступ у животу, док 
су други, већ успешни такмичарци, поде
лили са млађим другарима своја искуства. 
Породице су се окупиле да подрже своје 
најмлађе и уживају у резултатима њиховог 
озбиљног рада. На лицима родитеља, бака, 
дека, пријатеља било је много нескривених 
осмега и поноса. Наш град, иако мали и са
кривен међу брдима, рађа нове велике људе.

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 100 ГОДИНА ОД УПОКОЈЕЊА 
ВЕЛИКЕ ДОБРОТВОРКЕ ЕВЕЛИНЕ ХАВЕРФИЛД

У сусрет години у којој се обележава сто
годишњица од упокојења велике добротвор
ке Евелине Хаверфилд, 15. новембра 2019.  
године Општинско веће општине Бајина 

Башта формирало је Радну групу за органи
зацију програма обележавања овог јубилеја. 

Низом активности и програмских садржа
ја потсетићемо на живот, рад и значај ове на
рочите личности, али и успоставити, надамо 
се дугорочну, сарадњу са народом Шкотске 
и Велике Британије на темељима добротољу
бља које је поставила сама Евелина.

Програм обележавања 100 година од упо
којења Евелине Хаверфилд је подељен у два 
сегмента, при чему ће се први сегмент одр
жати у марту, на стогодишњицу смрти а дру
ги, у августу, у данима око храмовне славе 
цркве Светог пророка Илије у Бајиној Башти 
у чијој порти је сахрањена. Уз бајинобашта
не, овај меморијал ће, у организацији и при
суством, подржати потомци и представници 
Британске амбасаде у Београду, а стручњаци 
из различитих сфера делатности даће свој 
допринос достојном помену ове личности 
племените пореклом и делима. 

У марту 2020. године, на дан упокојења 
Евелине Хаверфилд у цркви Светог пророка 
Илије одржаће се молитва у присуству све
штенства црквене општине Бајина Башта. 

У оквиру програма током марта, планиран 
је квиз из познавања живота Евелине Хавер
филд у коме ће учестовати ученици средњих 
школа у Бајиној Башти, потом отварање до
кументарне изложбе посвећене животу ове 
шкотске добротворке, представљање идејног 
решења бисте Евелине Хаверфилд, као и 
предавања на тему Болница шкотских жена.

У активностима везаним за обележавање 
упокојења велике хуманитарке планираним 
за август 2020. године, припремљен је ви
шедневни програм, који почиње крајем јула 
а завршава 2. августа, на дан славе храма 
Светог пророка Илије у Бајиној Башти. По
ред позоришних и музичких наступа, биће 
организована ликовна колонија у част Еве
лине Хаверфилд на којој ће учешће узети 
уметници из Шкотске и Србије, као и науч
ни скуп односно трибина на тему Болница 
шкотских жена. 

Радна група за обележавања 100 година од 
упокојења Евелине Хаверфилд

Фебруар у галерији посвећен Нађи Тешић
У галерији Установе „Култура“, током 

фебруара програм ће бити превасходно по
свећен животу и раду Нађе Тешић, америч
ке књижевнице рођене у Ужицу али дубоко 
везане за село свог оца Радише Тешића, за 
Солотушу и Рачу, где је провела, како је че
сто говорила, најлепше дане свог детињства. 

У галерији Установе „Култура“ је отвoре
на је документарна изложба о  животу и раду 
Нађе Тешић (аутори изложбе Зоран Јеремић 
и Душица Мурић). Исте вечери одржала се и 
промоција тематског броја часописа „Међај“ 
у потпуности посвећеног Нађи Тешић (при

ређивач Зоран Јеремић) и пројекција филма 
„Нађа у Паризу“ у режији Eрика Ромера.

О животу и раду Нађе Тешић говорили су 
аутори изложбе Душица Мурић и њен дуго
годишњи пријатељ, новинар и публициста 
Зоран Јеремић.

КУЛТУРА
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ИЗБОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

Најчитаније књиге током 2019. године

 1. Јелена Бачић Алимпић: Његове беле рукавице
 2. Весна Дедић: Никад нисам
 3. Лусинда Рајли: Седам сестара
 4. Елена Феранте: Моја генијална пријатељица
 5. Вук Драшковић: Александар од  Југославије
 6. Вајола Шипман: Наруквица успомена
 7. Ањес МартенЛиган: Срећни људи читају и пију кафу
 8. Павлина Сајмонс: Бронзани коњаник
 9. Влада Арсић: Бродолом
 10. Марица Поповић: Дуња и ја

БИБЛОТЕКА ПРЕПОРУЧУЈЕ ТРИ НАСЛОВА ЗА ФЕБРУАР

Фредрик Бегбеде
Живот без краја

Највећи денди савремене европске књижевности и неоспорни љубимац домаће публике Фредерик Бегбеде враћа се мега
бестселером „Живот без краја“. Ово је роман у коме се обрачунава са сопственом (бе)смртношћу, том опсесијом модер
ног човека, обилазећи свет у потрази за чаробним напитком вечне младости.

Слободан Владушић
Велики јуриш

Док сам као историчар уживао у уверљивој атмосфери Првог светског рата, као читалац сам био привучен Владушиће
вим спојем елемената историјског, крими и љубавног романа којима је придодата и црта мистике. Овај необичан спој, 
чини ми се, дочарава праву дубину Великог рата, дубину патње, храбрости и пожртвовања српских војника и официра 
који су из њега изашли као победници (Милош Ковић, историчар)

Олга Токарћурк
Вуци своје рало по костима мртвих

Овај филозофскоеколошки манифест  и уједно морални трилер који нам стиже од добитнице Нобелове награде за књи
жевности 2018. чита се у једом даху, држи у напетости, и на осебујан начин прераста у протест против званичне нарације 
према којој смо дивља врста којој је у генима то да убијањем доказује своју надмоћ (Милица Маркић)

У току 2019. године у библиотеку се уписало око 2500 чланова.
Библиотечки фонд је увећан за 1608 нових наслова, тако да сада библиотека располаже са фондом од 79955 књига.

У 2019. години библиотеку је посетило око 17.000 корисника који су позајмили око 9.500 књига.
Чланарина је била 200 динара на годишњем нивоу, а тако ће бити и у 2020. години.

Студенти и ученици не плаћају чланарину.

Кафе „Култура“
Кафе Установе „Култура“ након успешног 

Божичног концерта на коме су наступили 
„Партибрејкерси“, а сутрадан Никола Врањ
ковић окупили су рекордан број посетила
ца. Богати музички програм који је трајао 
за време празника се наставља концертима 
који се одржавају сваке суботе.

Кафе је од скора реновиран и повећани 
су капацитети простора. У веома пријат
ном, опуштајућем и оргиналном ентеријеру 
овог кафеа сви поклоници и заљубљеници у 
квалитетну музику могу да уживају у овом 
простору.

У распореду који је унапред најављен сва
ко може да пронађе музички правац који му 
највише одговара. Али, једно је сигурно – Ба

јинобаштани имају где да се викендом опу
сте уз квалитетан звук и пријатну атмосферу.

Распоред свирки:

08. фебруар(суб) – Јанне & Ђунне (Ваљево)

15. фебруар(суб) – Вече блуза:
The Hightlanders (Ужице)
Октава (Крагујевац)
Војвођански блуз бенд (Нови Сад)

16. фебруар(нед) – Сасвим случајно (Ба
јина Башта)

22. фебруар(суб) Миран, Марко и Јоца 
(Аранђеловац)
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ВЕК И ПО ШКОЛЕ У БАЧЕВЦИМА
Прође и 2019. година и упути нас у нову, округлу 2020. У 

њој смо били сведоци обележавања разних годишњица, пе
тогодишњица, десетогодишњице, ... обележавања догађаја из 
блиске прошлости. Један догађај из „давне“ прошлости, сада 
стар више од 150 година остао је потпуно незапажен. Ретко 
која школа у Србији се може похвалити традицијом дужом 
од 150  година. Једна таква школа налази се у нашој општи
ни. Ради се о основној школи у Бачевцима, трећој школи у 
Рачанском срезу, после Рогачице и Бајине Баште. Решење о 
отварању школе у Бачевцима донело је Министарство просве
те и црквених 13. фебруара 1869. године, а исто је потписао 
министар др Димитрије Матић.

Нико из школе, нико из Месне заједнице Бачевци, нико 
из општинских структура, нико из Школске управе у Ужицу, 
нико из Министарства просвете, нико... није се сетио да бар 
једну реч проговори о овом јубилеју и да га на било који начин 
обележи. Предходних месеци сведоци смо учесталих насту
па директора школе у таблоидама и државним телевизијама 
у којима сам себе хвали, али да помене овај јубилеј ниједном 
му није пало на памет. 

Као бивши ученик, учитељ, наставник, руководилац шко
ле, директор и градитељ нове школске зграде, годинама сам 
прикупљао документа, фотографије и разне податке о њеним 
радницима, ученицима, школским зградама, ..., тако је наста
ла хроника школе спремна за штампу. Један њен део објављен 
је у књизи СТРМОВО СЕЛО ПОРЕД ДРИНЕ. Објављивање ове 
хронике ипак ће морати да сачека нека боља времена.

Овом приликом, повдом 150 година рада и постајања шко
ле на светло дана износим неколико нових докумената фо
тографијаи података из историјата школе, који нису до сада 
публиковани.

ПРВИ УЧИТЕЉ ДИМИТРИЈЕ ИЛИЈИЋ

На објаву Министарства просвете, преко званичних нови
на, јавио се, 18. августа 1869. Године Димитрије Илијић, свр
шивши приправнак; имао је завршена 2 разреда гимназије, 
једну годину Богословије  и похађао је Педагогијум у Сомбо
ру.  Истог дана написао је и молбу да му Министарство испла
ти унапред 100 пореских гроша, како би могао да отпутује у 
Бачевце. Одмах по одобрењу исплате позајмице кренуо је у 
Бачевце и настава је почела почетком септембра.

У МИРУ УЧИТЕЉИ, ПРОСВЕТИЉИ, ПЕСНИЦИ, 
ПИСЦИ – У РАТУ ОФИЦИРИ

Основна школа у Бачевцима имала је тако познате учите
ље свога времена којима се нису могле похвалити ни многе 
градске основне школе. Ваљда, зато што су Бачевци били нај
удаљеније школско место Ужичког округа од његовог среди
шта града Ужице.Тамо су слати они најхрабрији и најслобо
доумнији,  који су имали смелости и знања да се супроставе 
властодршцима кад год би уочили њихове противзаконите и 
нечастиве радње. Али њихово знање и углед у народу држави 

је у ратним временима увек био добродошао. Ево неколико 
података о неким учитељима, који су свој траг оставили у бур
ним, ратним временима кроз које је Србија пролазила. 

Томо Деспота Вучићевић (Бачевци, 1853 – 1920) син пред
седника Општине Стрмовске и народног посланика Деспота, 
био учитељ Основне школе у Бачевцима од 1875 – 1880. го
дине. Учествовао је ослободилачким ратовимаа 1876 – 1878. 
године, као ађунтант батаљона народне војске прве класе. 

Михаило О. Бугариновић (Севојно, 1864 – Вертекоп, 1816) 
службовао у Бачевцима 1887. године, одликован сребреном 
медаљом за грађанске заслуге, подлегао тешкој болести, као 
ратник на Солунском фронту, у Вертекопу у Грчкој. Име му се 
налази на списку изгинулих у ратовима 1912 – 1918. године, 
као и на спомен плочи на Саборној цркви у Ужицу. 

Владислав Жеравчић ( Бајина Башта 1875 – Битољ 1918) 
службовао у Бачевцима 1894. године, учесник балканских и 
Првог светског рата, после битке на Кајмакчалану  био је  на
челник војне станице у Битољу, где умро 1918.године и сахра
њен на Српском војничком гробљу.

Андрија Лојаница (Ужице 1875 – Београд , 1859)  учитељ, 
сатиричар и песник, службовао у Бачевцима 1899 1900. го
дине, када су школу посетили краљеви Милан и Александар 
Обреновић и отворена нова школска зграда. Као резервни по
ручник  учествовао је у оба балканска рата и Првом светском 
рату. Заробљен је 1915. године и остатак рата провео у немач
ком логору Грединг.

Стеван А. Обрадовић (Стрмово, 1885 – Ваљево 1857) учи
тељ, школски надзорник, писац уџбеника, био је учитељ и 
управитељ школе у Бачевцима од 1906 до 1914. године, оста
вио драгоцене податке о раду школе до почетка Првог свет
ског рата. Као резервни официр учествовао је у оба балканска 
и Првом светском рату. Рањен и заробљен 1915. године , оста
так рата провео у заробљеничком логору за официре у Ашаху 
код Салцбурга у Аустрији. По повратку из ропства , октобра 

ВРЕМЕПЛОВ

Димитрије Матић (1821 – 1884) био је 
доктор филозофије, министар просвете, 
министар правде, заступник министра 
иностраних дела, председник Друштва 
српске словесности, члан Државног саве-
та, члан Касационог суда, професор Ли-
цеја, председник Скупштине Србије.

Молба за пријем у службу свршившег приправника 
Димитрија Илијића
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1918. године, службовао је као командир чете у Загребу, Оси
јеку, Копривници и Печују.

Миладин-Млађо Јована Ковачевић (Ужице 1910 –Кара
шок, Норвешка1942) службовао у Бачевцима од фебруара 
1938. године до почетка Другог светског рата. У Устанку 1941. 
године ступио у Прву рачанску партизанску чету, а по осни
вању Друге рачанске чете постављен је за командира вода.  
Као командир чете рањен на Буковима. Затим је распоређен у 
Штаб Ужичког НОП одреда. При повлачењу Врховнохг штаба 
из Ужица остаје у зашттници и тако губи везу са главнином 
одреда.Заробљен 9. децембра 1941. године на Златибору и де
портован у логор на Бањици. У априлу 1942. године упућен 
је у логор Карашок на северу Норвешке, где су логораши ра
дили на изградњи пута.Болестан, изнемогао и неспособан рад 
стрељан је 13. новембра 1942.године. Његово име носи школа 
у Бачевцима. 

Ђорђе Уроша Новаковић први учитељ у Бачевцима по
сле после Првог светског рата. После Бачеваца био учитељ у 
Ужицу и соколски надзорник за Ужички округ. Када је почео 
Други светски ступио је у Златиборскоужички четнички кор
пус. Био је ађунтант и заменик команданта одреда Манојла 
Кораћа. Ухапшен је од стране Немаца 5. децембра 1942. го
дине, 8 новембра доведен у логор на Бањици, где стрељан 26. 
новембра 1942. године. 

Стеван Уроша Новаковић (р. 1902 ) пре Другог светског 
ратабио је учитељ у Ужицу. Заробљен у Априлском рат 1941. 
године. Рат провео у заробљеништву. Иако су и он и супруга 
Босиљка пре рата радили у Ужицу, због припадништва брата 
Ђорђа четничком покрету упућени су у Бачевце где остају од 
1945. до 1953. године.

ОСМОЉЕТКА

Законом о основним школама из 1950. године уведено је 
обавезно основно школовање за сву децу и омладину од 7 до 
15 година. 

Народни одбор Среза рачанског, на основу предлога Савета 
за просвету и културу15.маја 1953. године доноси одлуку да се 

у Бачевцима отвори осмогодишња школа. Осмогодишња шко
ла, као петоразредна почела је са радом школске 1953/1954. 
године. Стрмовци нису са одушевљењем прихватили да децу 
шаљу до 15 године у школу. После завршеног четвртог разре
да, задржавали су их код куће, јер су им били потребнији као 
чобани. Било је и оних који су долазили у школу сваки други 
дан,без књига, без прибора, са рукома у џеповима, само да ро
дитељи не би платили казну. Од прве генерације петог разреда 
редовно су завршило осми разред само њих 13.

ДАН ШКОЛЕ

Посебан доживљај за ученике, наставнике, ђачке родитеље 
биле су прославе дана школе које су одржаване сваке шрве су
боте у априлу, а поводом 1. априла рођендана Миладина Ко
вачивића ,чије име носи школа. Сала задружног дома у коме 
су одржавани ове свачаности била је увек препуна. На некој 
од изнајмљених ливада, за ову прилику, хиљаде гледалаца 
пратиле су спортска такмичења ученика из Факовића, Горње 
Трешнице и Бачеваца.

Митар Јосиповић

Лево:Скица прве школске зграде која је била у употреби готово 30 
година, по сећању Стеве Обрадовића. Десно: Буквар Стеве Обрадоваћа 
– око милион примерака продато је широм Југославије, од Битоља до 

Карловца на Купи.

Томо Вучићевић, Андрија Лојаница, Миладин Ковачевић и Стеван 
Новаковић

Прва генерација ученика који су завршили осми разред са директором 
школе Слободаном Гавриловићем

Дан школе 1967. године – глумачка екипа из представе Хасанагица, са 
наставницима Стевом Илићем и Недељком Павићевићем
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ПИСМА БАЈИНОБАШТАНСКОГ УЧИТЕЉА ВУКУ КАРАЏИЋУ
Срећом по нашу књижевност и културно наслеђе, иза великог 

броја српских писаца остала је преписка коју су водили са својим 
савременицима. Због тих списа, који су у највећем броју случајева 
сачувани захваљујући бризи сродника наших културних прегалаца 
(и/или њихове систематичности), ми смо данас у могућности да боље 
разумемо прилике тог времена, политичку и друштвену климу али и 
да научимо више о самим писцима и њиховим заносима и пркосима. 
Чини се да је преписка коју је Вук Караџић водио са својим прија
тељима, сарадницима и потенцијалним помагачима при скупљању 
усменог народног блага, једна од најобимнијих преписки која посто
ји на нашим просторима. Природа Вуковог посла била је таква да је 
свакодневно добијао велики број писама, ма где се налазио, јер је 
често оглашавао позиве за пренумерацију за своја дела али и молбе 
љубазним људима да му пошаљу приче, песме и податке о обича
јима, карактеристичне за све делове Србије. Његов сакупљачки по
духват никада не би изнедрио толико разнолике и обимне студије о 
традицији српског народа која је до тада постојала само као усмено 
сведочење које се преносило с колена на колено. 

У једној од тринаест приређених и издатих књига Вукове препи
ске (дванаестој по реду1), налазе се писма која је Вуку послао учитељ 
Василије А. Стефановић из Бајине Баште. Писама има осам, а Вуку 
су послата у Београд у периоду од 1859. до 1862. године. Нажалост, 
немамо податке да ли је реч о континуираној размени писама, јер 
Вукови одговори нису сачувани, или не постоје, иако бајинобаштан
ски учитељ у једном писму Вуку захваљује на одговору, а у неком 
од наредних се пита због чега Вукови одговори изостају. Ова писма 
нису само пословне природе, мада је иницијална интенција нека вр
ста сарадње – учитељ шаље приче за које сматра да би Вука могле 
занимати и пописе села у околини Бајине Баште, преко Дрине. Осим 
тога, наводи неколико генерација раније занемарене родбинске везе 
између Караџића и Стефановића, као и жељу да их обнови и учврсти. 
Из учитељевих писама сазнаћемо и о осталим члановима бајиноба
штанске породице Стефановић, али и Василијевој жељи да промени 
посао, за шта му је потребна помоћ његовог давно изгубљеног ро
ђака, тада једног од најутицајнијих људи на културној мапи Србије.

Писма ћемо, транскрибована и дата савременом ћирилицом срп
ског језика, уз примену актуелних правописних правила, наводити 
по редоследу којим су стизала Вуку у Београд. Изоставићемо приче 
које је Василије послао Вуку (реч је о причама Краљ, сељак, генерал-
-мајор; Царев зет и крилата баба; Војник и воденичар и Свети Сава и 
ђаво). Оригинали ових писама чувају се у Архиву Српске академије 
наука и уметности у Београду.

68. Бајина Башта, 30. јуни 1859.

Почитајеми Господине!
Јошт 1848. год[ине] имао сам чест бити код Вас са покојним Госпо-

д[ином] Лазаром Војводићем, којом сам приликом показао Вам да сам од 
породице „Караџића“ и да желим с вама изближе упознати се.

Околности, које су нас за прошли[х] 11 година раставиле, излишно 
ми је доказивати, јер су сада ишчезле.

Време је, дакле, Господине мили, да не останемо заборављени – па 
зато Вам се овим кратким начином за сада јављам, извештавајући 
вас учтиво, да ћу, ако ме здравље послужи, овог лета и лично к вама у 
Београд доћи. 

Жао ми је што Вам достаточно родословије моје описати не могу; 
само утолико Вам могу казати да ми је мати више пута причала како 
су јој Никола, Шујо и или Симо или Мимо Караџићи, ујаци, и да њена 
– матере моје – породица сада[ш]ња произилази од некакве Караџића 
или „Манде“ или „Канде“. Но при свем том и пак је моја особита жеља 
да се са Вама лично састанем; па зато Вас учтиво молим да ме са Ва-
шим мени драгим и милим писмом почествујете, јавивши ми јакошње 
место Вашег обитавања.

Поздрављајући Вас, јесам
с највећим поштовањем
Ваш понизни слуга
Василије А. Стефановић
учитељ бајинобаштански

18. јунија 1859. год. у Бајиној Башти

1 Вук Стефановић Караџић, Преписка 12: 1859–1862, Београд: Просвета, 1998.

126. Бајина Башта, 30. новембар 1859.

Многопоштовани Господине!
Овде под /. //. ///. ////.2 приложене четири приповетке народне, које 

сам до сада саставио, пошиљем Вам с том понизном молбом, да и[х] Ви 
примити изволите са онаквим усрдијем с каковим и[х] Вама пошиље, 
Вас срцем и искрено љубећи и поздрављајући

Ваш сродник
Василије А. Стефановић
учитељ

у Бајиној Башти, 18. н[о]в[емб]ра 1859. год.

163. Бајина Башта, 12. фебруар 1860.

Многопоштовани Господине!
Ја сам пре два дана добавио о мом трошку једног Турчина из Осата 

и преко њега сам подробно дознао: колико има села у Осату у којима су 
сами Срби, колико са Турцима помешани и у колико села станују сами 
Турци. Овако сам исто описао Лудмер, и тек ћете сада имати право 
поњатије о овима стварима. Сад вам не пошиљем овај опис зато што 
баш данас имам крштење, т[о] је[ст], добио сам кћерку па данас по-
звао Кума и свештеника да Крштење свршим, но ћу вам мало доцније 
ово послати.

Ово вам пишем у највећој хитњи, па зато вас понизно молим, да ми 
опростите, што је овако неуредно ово писмо написато.

Поздрављајући вас и сестру моју, као и Г. Василију са свима мојим 
пријатељима и молећи вас, да подејствујете код Г. Попечитеља, не 
би ли како год гди год за среског писара поставио ме – макар и у срезу 
Ужичком, кад се овај скројио буде.

Јесам
ваш покорни слуга
Василије А. Стефановић
учитељ

у Бајиној Башти, 31. јануара 1860. год.

198. Ужице, 27. март 1860.

Поштовани Господине!
Ја сам јошт пре 30 дана описао и послао вам поименце села из Оса-

та и Лудмера. Јесте ли ви ово писмо примили или не, ја нисам до данас 
ни од кога извештен – па зато сумњам да вопросно писмо није како 
застало гдегод и до ваши[х] руку не дошло.

Молим вас дакле да ме о овом известити изволите, како би[х] вам 
у противном случају повторително ову ствар послати могао. Даље 
вас учтиво молим да изволите подејствовати код Г. Попечитеља вну-
трењи[х] дела, да ме он, или за писара среза Рачанског, где је место 
упражњено, или за извршитеља у истом срезу представи. Ја ћу се, Го-
сподине, надати да ћете ви отачески настати, да ми се овој молби 
удовлетвори.

Поздрављајући вас и љубећи вам руку, јесам
ваш поштоватељ
Василије А. Стефановић
учитељ бајинобаштански

у Ужици, 15. марта 1860. год.
(Наставак у следећем броју)

2 Ознака редних бројева приложених приповетки.

Приредила Маријана С. Јелисавчић
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БАЈИЋУ ЧАСНИ КРСТ

На традиционалном Богојављенском пли
вању за Часни крст које је и ове године одржа
но на језеру Перућцу победио је Марко Бајић.
Овај младић од двадест три године је у свом 
родном месту победио у такмичењу са још 19 

учесника међу којима су били и представници 
Жандармерије. „Већ дуги низ се пријављујем 
и све до сада нисам успео да допливам први, 
тако да сам веома поносан на себе што сам то 
ове године успео.“  изјавио је Бајић.

Симпатије многобројног присутног наро
да покупио је најмлађи учесник трке, осмо
годишњи Вук Павловић из Лазаревца који је 
први пут учествовао на овој манифестацији 
и каже да није било тешко на кратко ући у 
хладну воду и мало отпливати.

Најстарији учесник је био Драган Нико
лић који је у својој шесдестседмој години 
успешно завршио трку.

Организатори манифестације су Црквена 
општина Бајина Башта и Туристичка органи
зација Тара – Дрина која је победника награ
дила пехаром, златником и иконом. Посети
оци су уз кувано виноаплаузом испратили 
такмичаре. Уз песму „Густа ми магла“ осмо
годишња Нина Павловић  је најавила доделу 
поклона.

Отац Горан Милинковић је након молитве 
одржао беседу: „Данас смо овде дошли да 
учествујемо и да молитвено подржимо ове 
младе људе који су смогли снаге да покажу 
нама да је могуће и у овим хладним дани
ма дати свој допринос и показати своју веру. 
Данас су сви победници. Нека им Господ Бог 
да снаге да издрже ову хладну воду и да им 
да доста благослова у њиховим животима, и 
њима и њиховим породицама. Амин Боже, 
Бог се јави!“

„Протекло је изузетно лепо,хладно је,а
ли као што видимо из године у годину све је 
већи број такмичара. Поред наших традио
ционалних гостију из београдске Жандарме
рије долази нам и све више људи из Бајине 
Баште.То је нешто што заиста радује и надам 

се кад дефинитивно завршимо излетиште 
Рача да ћемо преместити ово такмичење у 
Бајину Башту. Иако се данас на Перућцу ску
пио велики број људи, верујем да ће на Рачи 
бити још већи број посетилаца.“ – рекао је 
Дејан Млађеновић, директор Туристичке ор
ганизације „Тара  Дрина“.

Такмичари који су учестовали у трци за 
Богојављенски крст су: Марко Радичевић, 
Марко Бајић,Игор Савић, Александар Алек
сић,Љубомир Јефтић, Ненад Савић, Зоран 
Раковић, Душан Јанковић, Недељко Јовано
вић, Милорад Јокић, Драган Николић, Мир
ко Миочић, Богољуб Томић, Перица Марко
вић, Марко Ристић, Предраг Радић, Богдан 
Тодоровић, Душан Егић.
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Сви на снег

Овогодишња традиционална акција ''Сви 
на снег'' одржава се у време зимског распуста 
од 2. Фебруара на Митровцу на Тари. Органи
затор акције је Скијашко планинарски клуб 
''Тара'' а програмом су као и ранијих година 
предвиђени обука скијаша која обухвата две 
групе полазника. Прву групу полазника чине 
скијаши почетници а другу групу они који су 
већ савладали почетне вештине скијања. 

Скијашко планинарски клуб Тара посто
ји од 2001. Године. Током свих ових година 
кроз ову школу скијања прошло је 1500 деце. 

По речима професора Бранка Стевано
вића на самом почетку рада школе имали 
су помоћ од стране Општине, међутим, по
следњих година изостала је подршка локал
не самоураве, иако је акција непрофитног 
карактера и заснива се само на покривању 
основних трошкова. 

''Надамо се да ће Трудимо се да не изневе
римо најмлађе као ни све оне који годинама 
учествују у овој акцији. Ово је једина прили
ка када наша деца из града могу организова
но да дођу на Тару и да те дане  колико траје 
школа скијања проведу учећи скијање и дру
жећи се са вршњацима'' – каже Стевановић 
и додаје да се нада да ће Општина и Спорт
ски савез препознати значај ове акције кроз 
коју деца стичу радне навике, физички су 
активна, срећна и задовољна јер је то основ 
за даљи психофизички развој као и то због 
чега је важно да деца у том узрасту слободно 
време проводе на чистом ваздуху.

Цена коштања акције покрива превоз од 
града до Митровца и назад, трошкове изнај
мљивања скијашке опреме, коришћења стазе 
и ужину за сваког учесника.

Нови тренер ФК Слога
Прошлогодишњи капитет фудбалског клу

ба Слога, ове године води клуб као главни 
тренер. Припреме за пролећну сезону у За
падноморавском лиги су почеле и редакци
ја Бајинобаштанских новина  је тим поводом 
разговарала са овим тридесетшестогоди
шњим тренером.

Ви сте преузели тренерство над Фудбал
ским клубом Слога, какви су ваши планови 
поводом вођства тима?

Када сам добио понуду од председника 
клуба у децембру прошле године нисам се 
много двоумио јер сам прошле године завр
шио тренерску Б лиценцу и знао сам да ме 
у неком наредном периоду то и чека. Успут 
ја сам и помоћник селектора младе женске 
репрезентације тако да ће ми ово бити први 
самостални посао али нећу дебитовати у тре
нерском послу. Што се тиче екипе претрпели 
смо доста измена, као што вероватно и знате, 
сви играчи који су ван Бајине Баште напу
стили су клуб док смо вратили наше играче. 
Још увек нисмо комплетирали цео играчки 
кадар, имамо тренутно на располагању 18 
играча, моја је жеља да их имамо око дваде
сетак, с тим што ћемо често прикључивати и 
пар момака из јуниорског тима.

Што се тиче самог тима видимо овде да 
су врло млади играчи. Каква је њихова пер
спектива?

Искрено, то је и била нека моја жеља да 
мало подмладимо тим, поготово са нашим 
домаћим играчима. Овде је проблем што је 
велики јаз што се играча што се тиче година, 
доста је њих од тридесет и кусур година као 
и играча који су између 18 и 20 година. Јако 
мало имамо играча који су у такозваним 
најбољим играчким годинама. Моја је нека 

жеља да тим младим играчима дамо шансу и 
да они у неком наредном периоду буду носи
оци игре Слоге.

Ви сте завршили јесењи део на одличном 
трећем месту, каква су очекивања за други 
део првенства?

Па ево кад сте то поменули да се пре све
га захвалим момцима који су носили дрес у 
првој полусезони као и тренеру Росићу који 
је одрадио фантастичан посао,имали смо и 
јако добру полусезону, добру игру, добре ре
зултате, све је било на високом нивоу. Што 
се тиче друге полусезоне очекујемо да оста
немо у врху табеле. Моја нека размишљања 
су да будемо међу прва четири, а нећемо 
одустати ни од првог места ако кренемо до
бро са резултатима. Све зависи од првих пар 
кола како ћемо стартовати. 

Да ли у току тренинга видите неког од 
младих играча који се издваја?

Јако је рано још говорити о томе, доста 
смо дугу паузу правили. Оно што ме радује 
је што су ти млади момци показали добре 
резултате у суботу на тесту који смо радили 
и видим да имају јако велику жељу да се до
кажу и наметну. Што се тиче њиховог квали
тета ја сам упознат са квалитетом свих ових 
играча који су сада ту, ја сам инсистирао да 
се сви они врате и на све њих рачунам. Од су
боте крећемо са припремним пријатељским 
утакмицама тако да ће се до почетка првен
ства искристалисати постава.

Што се тиче припрема, да ли ћете целе 
припреме одржати у ББ или имате у плану и 
да идете негде

Дефинитивно ћемо целе припреме одра
дити у Бајиној Башти, а искрено се надам 
да ће нас временски услови послужити. Већ 

смо заказали већину припремних утакми
ца, већину играмо на нашем терену на овој 
вештачкој подлози,а зависи ако временски 
услови буду дозвољавали можда одиграмо 
неку и на главном терену. Углавном, остаје
мо у Бајиној Башти и спремамо се овде до 
почетка првенства.

Што се тиче руководећег кадра, ви сте 
тренер, ко су вам помоћници,кога још имате 
у саставу?

Млади Владимир Гагић ће ми бити аси
стент, он ће уједно водити једну младу се
лекцију, већ је радио у фудбалском клубу 
Бежанија у млађим селекцијама, тако да има 
искуства. Ту је и повратник тренера голмана 
Зоћо Новаковић кога људи у ББ дуго знају 
као тренера голмана, долази нам из Слободе 
Ужичке и он је легенда што се тиче голмана 
у овом делу Србије.

 Одбојкашице 
на заслуженом 

одмору
Кадеткиње одбојкашког клуба Дри

на у суботу 1. Фебруара су победиле 
на домаћем терену екипу Слобода из 
Чачка резултатом 3:0 и након убедљи
ве победе налазе се на другом месту на 
табели.

У последњем колу одбојкашке ме
ђурегионалне лиге, пионирке Дрине 
победиле су у гостима екипу Златибор 
резултатом 3:0. Након завршеног кола, 
пионирке Дрине налазе се такође на 
другом месту на табели. Како су саоп
штили из Управе клуба, до 15. фебруара 
одбојкашице су на паузи када се враћа
ју такмичењима где ће у Пожеги играти 
утакмицу против екипе Слога 031.

СПОРТ

Владимир Јашић, нови тренер Слоге
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Спортски портрет

Марко Марјановић кајакаш

ДРИНА ИМА ИДЕАЛНЕ УСЛОВЕ ЗА КАЈАК

„Први пут сам чуо за кајак 2008. када сам 
преко лета по цео дан веслао гумени душек 
док је тата пецао. Једном приликом он ме је 
питао да ли бих пробао кајак, прихватио сам 
тај предлог иако тада нисам знао ни како он 
тачно изгледа. Уписао се у Кајак клуб „Дри
на“ и у њему остао до данас.Ту прву зиму сам 
провео тренирајући на сувом, свидела ми се 
атмофера у клубу, дружење и једва сам чекао 
да и ја завеслам са њима. Још увек памтим 
тај трећи јул 2009. када сам први пут сео у 
кајак и тај диван осећај никад нећу забора
вити. Тада сам био под вођством тренера 
Милана Мандића са којим сам тренирао док 
се он није разболео 2017. Са њим  и данас 
сарађујем и радо прихватам његове савете.“

Прво Марково такмичење је било већ 
у септембру 2009. на Првенству Србије за 
пионире и већ тада су могли да се наслуте 
успеси који ће овај млади спортиста у бу
дућности остварити. Тада је освојио сребрну 
медаљу која је уједно била и прва медаља у 
његовој каријери. Свака медаља му је драга и 
свака има своју причу, али ипак издваја ону 
са Еуро купа где је као јуниор 2016. године 
у конкуренцији сениора освојио 3. место.
Марко на Еуро купу 2018. осваја две брон
зе и тада се нашао на постољу са освајачем 
медаља са светских првенстава.Последње 
такмичење у овој сезони је био Светски куп 
у далекој Кини где је уживао у прелепом ис
куству и добрим тркама. У Кини је бранио 
боје Србије и освојио  десето место и то било 
и његово прво сениорско финале у светској 
конкуренцији.

 Његов највећи успех је пак четврто место 
на првенству Европе за јуниоре које се одр
жалоу Аустрији 2016. где му је само пар се
кунди недостајало да се нађе на постољу. То 
би била и прва медаља за Србију у кајаку на 
дивљим водама у Европском првенству.Ујед
но то му је и најдрже такмичење, тај трену
так га и даље мотивише да тренира јер је тада 
схватио да може да се такмичи са најбољима 
у овој дисциплини.

Марко пожртвовано тенира шест дана у 
недељи. Некада тренира једном, а некада три 

пута на дан,све зависи који је период у го
дини и за које се такмичење спрема,па тако 
некада има и по 13 тренинга седмично. По
ред свих ових успеха Марјановић је студент 
треће године Факултета спорта и физичког 
васпитања у Београду. Времена за хоби има 
највише пред крај сезоне и тада се труди 
да утроши време на планинарење, скијање 
и пливање које преко зиме користи уместо 
тренинга. Када има предавања на факултету, 
мало времена му остаје за слободне актив
ности, али увек налази временена за изласке 
са друштвом. Његова највећа подршка је пре 
свега породица, пријатељи и људи из Кајак 
клуба „Дрина“.

Што се планова за будућност тиче пре 
свега циљ му је да успешно заврши факул
тет. Планира да и након студија настави да 
се такмичи у кајаку, а тренутно се припре
ма за следећу сезону где му је главни циљ да 

се покаже у најбољем светлу на Европском 
првенству за млађе сениоре и да у тој кон
куренцији оствари неки озбиљнији резултат.

За родни град има само речи хвале. Ми
шљења је да Бајина Башта има скоро идеалне 
услове за тренирање кајаком. За Дрину каже 
да је веома погодна за тренинг поготово за 
млађи узраст, аједино што недостаје је још 
мало такозване „дивље воде“. Поред Дри
не ту су и два језера, али и планина Тара за 
зимски трениг.  „Уживам у сваком завеслају 
на Дрини,много километара сам провеслао 
Дрином али сваки пут видим нешто ново.
Доживео сам мноштво прелепих погледа на 
излазак и залазак Сунца. Много сам ствари 
научио на Дрини које ми и данас значе у жи
воту. Када сам у Београду, веслам на Сави 

или или Ади, али не уживам као на Дрини. 
После тренинга на нашој реци у мени остане 
нешто што ме посебно испуњава  и даје ми 
снагу.“

Кајак клуб „Дрина“ је од добио ново руко
водство па се овај млади перспективни каја
каш нада да ће сада услови бити много бољи 
и да ће генерације које долазе имати све по
требне услове за врхунске резултате. Нада 
се и да ће већи број деце основношколског 
узраста заволети Дрину и кајак. За крај Ма
ријановић нам поручује:“Мислим да би кајак 
у Бајиној Башти требао да постане један од 
традиоционалних спортова. Свако треба да 
се окуша у овом спорту, да овлада кајаком и 
упозна прелепу реку која тече нашим крајем. 
Овом приликом бих позвао и родитеље деце 
да упознају Дрину кроз рекреативну вожњу и 
да се увере да кајак није толико опасан спорт 
када се поштују правила природе и реке.“
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Велики у очима малишана
У предговору књиге „Оловка пише срцем“ Душко Радовић је између осталог написао: „Говор и симболи којима се 

одрасли служе и комуницирају заборавили су лепо и узбудљиво детињство речи. Изгубљени рај личног упознавања 
и именовања, конкретног чулног, животног повода за мисао и реч - ти сликовити предели припадају далеким и 
давним данима раног детињства…“

Ако ваша деца увелико улазе у свет одраслих са њима сигурно водите зреле разговоре о животу и успеху и сигурно 
сте већ заборавили период њиховог одрастања када су вам улепшавали дане духовитом и чистом дечјом логиком.

Ако планирате децу, ове дечје мисли ће вас увести у свет детињства и спремити на најлепше што следи.

Ако имате клинце и управо вас сада питају нешто на шта немате одговор или на ваше питање одговарају тако 
да доведу у питање зрелу логику и вас насмеју до суза, онда су вам оваква дечја размишљања врло позната.

У сваком случају, уживајте у дечјим мислима и размишљањима о моћи, политици, евру, компјутеру које ће вам 
бар улепшати дан, а можда и пољуљати нека од ваших, одраслих уверења.

• Завист је кад те завију са завојем.

• Изненађење је кад хоћеш да једеш колаче, а оно их 
појели разни у кући.

• Изобиље је неко биље што се набије у земљу па после 
само избије и има неко лишће и то се биље једе али 
није лепо зато што је спанаћ.

• Моћан. Моћан је неко кад мути. Моћан је један што 
има времена много.

• Карактер. То је спорт. Мој брат је карактериста.

• Одговорност је кад одговараш друга да не учи и наго
вараш га да се игра.

• Хоби је нешто бесплатно што те скупо кошта.

• Политика. Политика је лепа реч за покварене посло
ве. То су људи који чудно причају да би други мисли
ли како су паметни. То је кад чике у оделима лажу 
пред пуно света а ови им тапшају.

• Евро. То је исто што и еврокрем само у мањој тегли. 
Чуо сам кад је мама рекла комшиници да је гледала 
Евра са онога свијета.

• Доктор наука. То је доктор који лечи науку. Он ти не 
каже да отвориш уста, само он прича!

• Мафија је један господски врло плаћен посао.

• Конференција за штампу. На то се терају новинари. 
Ко год хоће нешто да слаже он направи ту конферен
цију.

• Компјутер. Он служи да мама и тата не спавају више 
заједно.

• Расправљати се. То је кад си нешто крив па те отац са 
штапом расправи. Нећу да ти кажем ништа зато што 
то није лепо питање.

• И тужибаба је човек. То је један што га удариш по 
ушима а он оде па каже а није му ништа пошло ни на 
нос ни нигде.

• Кафа. Кафу највише измишљају гости зато што они 
дођу па свашта измишљају. Кафа је једно јело за од
расле служи и за растење репова на деци.

• Храброст је када мог тату храбрим да ћу други пут 
бити добар па да ме не бије.

• Усамљен. Кад мислиш на домаћи задатак и када те 
нико не воли.

• Променљив. То је кад је неко бистар па кад оде где је 
важно он се одмах промени у лице. То је мој тата кад 
лупа песницом у радио да се промени.

• Лакомост. Мој брат што је велики па му је лако.

• Почетак је када сам се ја родио а краја нема.

Цитати су преузети из књиге „Оловка пише срцем“
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Бајинобаштански времеплов

БАЈИНА БАШТА 1966. ГОДИНЕ
Остаће забележено, што је за рубрику Ве

ровали или не, да те 1966. године, у предузе
ћу ''Црни врх'' ради 200 радника у непосред
ној производњи, а у канцеларијама има 100 
слижбеника.

Тих шездесетих година Бајина Башта је 
имала аматерско позориште и глумци тог 
ансамбла су за сваки државни празник са но
вом представом увесељавали овај обелуће
ни народ. Највеће заслуге за рад позоришта 
припадале су наставнику математике Брану 
Јањушевићу. Доста аматерских глумаца про
дефиловало је на сцени: Боро Марковић, 
Милан Средојевић  Дагала, Станиша Велич
ковић, Михаило Рељић  Буцо, Јовиша Об
радовић. Овде ћемо поменути Љубицу Пет
ковић (Кунчак), која је 1966. године добила 
највеће признање за ангажованост у култури 

– Златну значку Културнопросветне зајед
нице Србије, коју је пре ње, од Бајинобашта
на, добио само Бране Јањушевић. 

Те 1966. године, рад омладине у друштве
но  политичким организацијама представља 
значајну компоненту у активностима Цен
тралног комитета, 5. фебруара 1966. године, 
председник комисије за рад са омладином 
Радиша Гачић у уводној речи истиче већу 
ангажованост омладине у друштвено  по
литичким организацијама: Покрет младих 
горана, ДТВ ''Партизан'', Организација изви
ђача, феријалци и сл. 

1966. године, на подручју општине Бајина 
Башта било је преко 600 хектара под вештач
ким ливадама. Може се претпоставити да је 
по резултатима у акцији подизања вештач
ких травњака наша општина међу првима у 

Србији. У току 1966. го
дине, завршене су зграде 
основних школа у Заови
нама, Оклецу и у Бесеро
вини.

Априла 1966. године, 
стоји да у оба већа Скуп
штине ради 36 чланова 
СУБНОРа, у масовним 
организацијама 80 бо
раца у организацији са
моуправљања, Раднички 
савети и Управни одбори 
делује 50 бораца. Само у 
току 1965. године, Скуп
штина општине Бајина 
Башта издваја из стамбе

ног фонда 15 милиона динара за изградњу 
борачких станова, а на име помоћи учесни
цима НОРа, породицама и деци палих бо
раца 320,000 динара. Гледано из данашњег 
угла, сада када се у борачку организацију 
учлане борци – Чичини равногорци не може 
нам помоћи ни амерички војни буџет.

1966. године, у Београду је умро Драгослав 
Јовановић Ђођа, који је на месту председни
ка СО Бајина Башта провео од 1957. до 1963. 
године. Биће упамћен по градњи Колоније. 
У годинама привредне реформе и пољопри
вредна производња на подручју комуне пока
зује знатно повећање. Тако је 1966. године по
сејано: пшенице и ражи 6,575 тона, кукуруза 
4,074 тоне, дувана 151 тона, кромпира 4,691 
тона, произведено млека 5,261 литар, вуне 
596 тона, меса 2,596 тона, убрано воћа 1,620 
тона. Пошто по селима више нема живе душе 
ови подаци ће једног дана бити за Риплија.

Жико Васиљевић

Из пера и у сећање на Жику Васиљевића
Сеоски туризам 2

Сеоски туризам није никаква новост. Он 
је одувек постојао, али се није тако звао, јер 
деда и баба нису ништа наплаћивали.

2007.
Тржиште

На градском тргу, код сата, паркиран кра
гујевачки „Југо“ на коме пише: „На продају! 
Цена 250 Евра!“ А на панађуру на цара Кон
стантина, Томо Перић пољопривредник из 
Вишесаве, продао волове за 3.000 Евра. Из 
приложеног се да приметити да држава више 
пажње треба да посвети воловима.

2007.
Чудо невиђено

Дошла једна Бајинобаштанка у Пошту и 
пита службеницу да ли јој је уплаћена социјал
на помоћ. Пошто је добила негативан одговор, 
дотична извади картицу и пружи службеници. 
„Онда погледајте да ли ми је стигла девизна 
пензија!“ Ево, и ово се догађа у земљи Србији.

2007.
Избори

Сада пред изборе има да се утркују ко ће 
више да слаже. Свуда у свету политичари 
лажу, није то наш изум. Тако је један Арапин 
обећао бирачима да ће читаву пустињу пре
творити у – фатаморгану!

2007.

Забела
Како су новине недавно објавиле, када би 

се сада продавао популарни затвор „Забела“ 
код Пожаревца, 90% бесплатних акција има
ли би чланови једне „шестите“ партије.

2007.
Трст

Када је 1948. године била она позната 
криза око Трста и када се богами доста пу
цало, ненадмашни Вељо Ђутурум упита на 
улици једног млађег човека: „Је ли дјете, да 
је Трст са оне стране Кадињаче?“ „Јесте!“ – 
зачуђено одговори младић. „Па онда нека се 
бију, шта се то нас тиче!“ – одмахну Вељо. 

2007.
Коњ

Омер Циганин је био некада познати фи
јакериста у Бајиној Башти. Био је омиљен и 
популаран међу својим суграђанима. Једном 
приликом, пошто је добро цугнуо, причао је 
својим пријатељима: „Док сам ја жив моја 
кућа неће бити без коња!“

2007.
Сеоски туризам 1

Жали се један Вишесавац свом пријатељу: 
„Дошли ми син и снаја и били у петак, суботу 
и недељу код нас, кажу да су напунили бате
рије а ја видео да су само напунили гепек!“

2008.

Штранга
Ишао Мирко Калбуре код председника 

Општине да тражи помоћ како би платио ви
соки рачун за струју. Жалио се Мирко и кроз 
кукњаву објашњавао да нема ни динара и 
да, ако му председник не да паре, неће има
ти избора него да узме штрангу и обеси се. 
Председник саслуша па упита Мирка коли
ко му пара треба да плати струју. Мирко за
тражи позамашну суму а председник му сав 
озбиљан одговори: „Мирко узимај штрангу и 
вешај се! Јефтинија је сахрана!“ 

2011.
Глодари и пацови

Обавештени извори из добро чуване касе 
Дирекције за изградњу јављају да је ова јав
на институција у протекле две године више
струко смањила трошкове за дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију града. Као ра
злог наводи се чињеница да се сада услуга 
сузбијања инсеката, пацова и глодара наба
вља преко јавног тендера и тако добијамо 
вишеструко јефтиније уништавање пацова 
и глодара. Међутим опозиција се не слаже с 
тим образложењем. Једногласно тврде да су 
се глодари смањили јер су скоро све оглода
ли а да су пацови почели да беже јер брод 
ускоро тоне!  

2011.

Жико Васиљевић је 
био вредни записивач 
варошких дешавања и 
предани сарадник на-
ших новина. Пратио је 
посебно спорт али му 
ни друге рубрике нису 

биле стране. За рубрику Стара варош 
издвајамо серију његових текстова које је 
завештао нашој Редакцији.

СТАРА СЛИКА Б. БАШТЕ
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Извод из матичних књига
Венчани:

Јануар\фебуар
1. Радош Ђурић – Снежана Лазаревић
2. Душан Марковић – Јована Недељковић
3. Бранислав Ђурић – Станимирка Ивановић
4. Ненад Алексић – Милица Јаковљевић
5. Новак Деспотовић – Станојка Продановић

Умрли:
Јануар 2020.

1. Нада Михић - 1965
2. Дринка Бабић  -  1935
3. Винка Ђокић  - 1926
4. Гроздијана Маринковић - 1934
5. Верица Стаменић  - 1944
6. Милорад Пајић  - 1971
7. Јеленка Јанковић -  1942
8. Јулка Савић -  1935
9. Милојко Јелисавчић  -  1947
10. Станимирка Митровић  - 1931
11. Јелена Јовановић  - 1937
12. Милева Мијановић - 1929
13. Добротије Голубовић -  1938
14. Радмила Биљић -  1942
15. Слађана Томић -  1970
16. Стаменко Петровић -  1932
17. Миодраг Тришић -  1936
18. Милица Лаловић -  1926
19. Драгица Јовановић  - 1934
20. Миленко Јовановић  -  1950
21. Јово Марковић  - 1939
22. Тодора Печеничић -  1952
23. Негосава Костић -  1952
24. Миланка Лазић -  1946
25. Миленко Стевановић -  1944
26. Загорка Милановић -  1949
27. Новак Драгићевић -  1946
28. Радомирка Јагодић -  1930
29. Илија Кљајић  - 1936
30. Ружа Марковић  - 1931
31. Милена Петровић -  1932
32. Радиша Маринковић - 1928
33. Симо Радивојевић -  1932
34. Милан Арсеновић  - 1967

Фебруар: 
1. Милун Недељковић -  1950
2. Љубица Поповић  -  1938
3. Весељко Васић -  1960
4. Косана Марјановић  -  1944

СЕЋАЊЕ  

Навршило  се петнаест  година од смрти наше драге маме, 
сестре, тетке, пријатељице

СТАНИМИРКЕ- ЦАКЕ СТОЈИЛОВИЋ
(1931–2005)                             

Поносни на тебе твоји
Стојило и Деба, Јовиша, Биби, Андријана, Нинџа и Мића 

ЧИТУЉА  
Навршава се четири године од како 

бајинобаштанска легенда није са нама

БРАНКО ТОДОРОВИЋ
 (1964–2016.)

Заувек у нашим срцима

Легенди од другоа

СЕЋАЊЕ 
Навршило се четири пуне године од како није са нама

НЕШКОВИЋ Љ. ДУШАН - ДУЛЕ
(1961–2016.)

захвални за године искреног пријатељства и дружења
поздрав великом другу

Друштво из „Гранда“

СЕЋАЊЕ
Пре годину дана отишао је наш велики супруг, тата, течо, друг, и 

много више од тога

РАДОМИР ЂУРЂИЋ-ЂУРО
(1961–2019)

Оличење  расположења, ведра духа, шаљиве природе, доброћудне 
и топле људске нарави које свакодневно недостаје.

Његови најмилији

ЧИТУЉА  
наш вољени  

ЈУГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ - БОБАН
Преминуо после дуге и тешке болести

Сахрана је обављена у понедељак 10. 02. 2020. године на 
градском гробљу у Бајиној Башти

Почивај у миру наш добри капетане 
Заувек у нашим срцима

Легенди од другова
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Бајина Башта
на клик до Вас

www.prviportal.net

Најбржи извор локалних
вести и информација

Проверите
Укључите се!




