
У ОВОМ БРОЈУ:

У МЕЂУВРЕМЕНУ

Социјална и морална 
дистанца

СТРАНА 3

ЛЕТОПИС

У слици и речи догађаји 
који су обележили март

СТРАНА 6

ИНТЕРВЈУ

Др Ранко Рајовић: Децу 
школујемо за занимања 

која још не постоје!

СТРАНЕ 10–11

ЕЛЕКТРОНСКО СЕЛО

Баштован годинама 
дигитализован

СТРАНА 13

 ФЕЉТОН

Шпанска грозница 
претеча короне 

у Подрињу

СТРАНЕ 14–15

ВАСКРС 2020.
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их уместо дела, а ако 
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смирењем, то ће бити 
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Човек и природа

ВРЕМЕ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Пандемија показује колика је рањивост савремене 

цивилизације и колико се човек удаљио од природе 
и самога себе. Наде у излечење има само ако поново 

будемо људи и ако планету пустимо да буде планета.
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МИСЛИЛО

О љубави и 
вољенима...

Љубав… Она је тешка 
као болест и када човек 
има среће да је преживи, 
заувек му остану ожиљци који пробадају у 
одређено време; при помену неког имена, 
у неком бледом предвечерју, уз музику 
коју смо некада заједно слушали, чак и при 
летимичном погледу на улични сат под којим 
смо се састајали. Усамљеност није у томе што 
смо сами, него у томе што не постоји ништа за 
чим чезнемо.

Никада немамо довољно времена за оне 
који нас воле, већ само за оне које ми волимо. 
Можда се срећа састоји у томе да на време 
престанемо са трком за срећом? Да стигнемо 
до живота пре но што нам лекари забране 
пушење, алкохол, храну, купање, сунчање и 
љубав? Човек може да нађе колико год хоће 
пријатеља са којима ће да прича, али мало је 
оних са којим ће да ћути.

Момо Капор

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.

Социјална и морална дистанца
Можемо ли у кризним временима да научимо лекције које ће нам ко-
ристити када све ово прође? Како криза може да нам помогне да се 
боље снађемо, организујемо и ојачамо?

Колико брзо и неприметно живот може 
да се промени сведоци смо последњих не-
деља, када се у нас уселио немир и страх 
за сопствену али и судбину свих људи око 
нас. Један, прилично дуго познат вирус, 
успео је својом мутацијом да изазове пан-
демијску кризу и размере заразе које су 
из темеља пореметиле свет и посебно еко-
номску активност. Више није ни важно где 
и како је све почело и да ли је вирус део 
нечијег специјалног рата или завере.

Нисмо ни слутили колико се све брзо 
мења а ванредна ситуација постаје као ре-
довна. Иако је неколико недеља пре изби-
јања коронавируса у Италији све изгледа-
ло невино испоставило се да је враг однео 
шалу. Све до тренутка када су прве сумње 
у инфекције стигле у наше суседство, ско-
ро нико није ни схватао ствар озбиљно. 
Одбијали смо да мирујемо код куће, да 
носимо заштитне маске и рукавице и по-
штујемо социјалну дистанцу од два метра. 
Али, када смо чули прве сумње а потом и 
истините званичне податке о томе да су 
вирусом инфицирани људи из нашег су-
седства, почела је да се увлачи најпре бла-
га а потом све јача паника. Прве жртве, са 
именима која познајемо, додатно су ојача-
ле зебњу.

У таквим критичним тренуцима пока-
зујемо наше право лице и природу. Бива-

мо уплашени и постајемо себични па из 
једне крајности лако прелазимо у другу. 
Типичан пример такве хипокризије јесте 
онај када очекујемо да нека власт физич-
ки затвори границе нашег простора (било 
државне, општинске или месне...) те да 
нашим људима из иностранства, или Бео-
града забрани да дођу кући. Све под изго-
вором како ће нас придошлице заразити!?

Страх има велике очи и то јесте при-
родно, али зар у страшним временима 
није потребно показати људску и хума-
нију природу и из љуштуре страха изаћи 
и помоћи слабијима и немоћнима. Добар 
пример за то јесу хуманитарне акције, по-
моћ старијима и разне волонтерске акције 
каквих је било и у нашој средини. Црвени 
крст се по том питању добро организовао 
и функционисао. Било је а има их још увек 
и веома позитивних примера корпоратив-
не друштвене одговорности локалних при-
вредника и појединаца и то јесте за сваку 
похвалу.

И када смо код привредника треба 
скренути пажњу и на насушну потребу 
размишљања о томе шта ће бити са ло-
калном привредом после кризе са коро-
навирусом? Да ли ико размишља о томе? 
Како ће неке врсте пословања као што су 
угоститељство, производња и прерада оп-
стати ако их криза буде исцрпла до краја? 

Подстицајне мере Државе нису ни издале-
ка довољне за све а многи неће испунити 
услове за добијање државних дотација за 
спас. Време је да се и о томе неко озбиљ-
није и темељније замисли и потражи ре-
шења пре него проблеми искрсну.

И напокон, једна од добрих ствари која 
се десила у доба коронавируса у нашем 
атару јесте то што је силан народ из ве-
леграда нахрлио у планинске и долинске 
викендице нашег завичаја. У првим дани-
ма ванредног стања тражиле су се викен-
дице за вишемесечни најам а за цену се 
није питало. Они, који су могли да плате 
дугорочан боравак далеко од урбанизаци-
је, организовали су како одмор тако и рад 
из природе. Већина објеката за смештај 
туриста има солидну инфраструктуру и 
покривеност интернет сигналом, тако да 
се дани у самоизолацији употпуњују ра-
дом од куће и одмором у природи – исто-
времено. Ред би био да из овог примера 
извучемо поуку и размотримо идеје око 
унапређења туристичких капацитета а не 
да туризам, као врло просперитетну де-
латност, остављамо на милост и немилост 
стихији.

Редакција ББН

У МЕЂУВРЕМЕНУ
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ФОТОГРАФИЈА БРОЈА

МЕСЕЧИНА

Дани које ће 
памтити генерације
Потпуно празне улице овог пролећа у 
нашем градићу. Једино што подсећа на 
живот је знак апотеке на углу Светосавске и 
Војводе Мишића и специјално возило ЈКП 
„12. септембар“ које дезинфикује тротоаре. 
Наш репортер Мирољуб Јанковић Мике 
овековечио је Предрага Лаловића радника 
Комуналног на радном месту у специјал-
ном возилу, иако се он не види на слици. 
Осим њих двојице, улица која иначе врви 
од пролазника и возила, беше овог касног 
пролећног поподнева потпуно празна. Коро-
навирус је стигао и у нашу чаршију, колико 
га има ту око нас и куда његове честице све 
доспевају – можемо само да нагађамо. Како 
Вучић рече непријатељ јесте невидљив, али 
наше понашање и поступци треба да буду и 
предвидљиви и рационални. Само тако пре-
владаће се и ово чудно време још чудније 
болести. Останите код куће!

БРОЈКА МЕСЕЦА

1
ПРЕМИНУЛИ грађанин Бајине Баште од последица инфекције коро-
навирусом у време закључења овог броја ББН. Овој трагичној бројки 
морамо додати и податак да је и још један млађи живот однео опа-
ки вирус а реч је житељу Лазаревца који је рођен у Бајиној Башти 
а у којој је често боравио и дружио се са пријатељима. У тренутку 
закључења овог броја позитивних на коронавирус у Бајиној Башти је 
9. Верујемо и надамо се да ће ове трагичне бројке остати овакве али 
то највише зависи од нас самих и поштовања мера које су прописане 
за време самоизолације.

ОБЈАВА МЕСЕЦА 

Ратко Рогић, aприл 9 у 12:09 АМ

Нејасноћа....

Није ми јасно да за све ове дане ниједан 
новинар не поста ви питање, са чиме се лече 
на ши оболели од Ковида – 19...? Имамо ли 

ми те лекове, и јесу ли то лекови који дају позитивне резултате?
И није ми јасно да са ВМА, у Кризном штабу нема ниједан ви-

русолог, нити инфектолог, а имамо врхунску екипу, која је радила 
широм света, и по Африци, и сусретали су се са много тешких 
обољења по разним жариштима и мировним мисијама...

Ако неко зна одговоре, да ми објасни... и где нам је министар 
здравља..?

МС КОНФЕКЦИЈА 
ДОНИРАЛА МАСКЕ

У првим данима ванредног стања најтежа 
ситуација је била са снабдевањем, како прехра-
ном и разно-разним потрепштинама, тако и 
заштитном опремом. Дезинфекциона средства 
су зачас распродата а заштитних маски нигде није било. Локална 
конфекција „МС“ помогла је запослене у Дому здравља тако што 
је у првим данима бесплатно сашила већу количину заштитних 
маски за медицинске раднике који су се први нашли на удару ри-
зичних ситуација. Овај, као и све друге примере друштвене одго-
ворности, свакако треба истаћи и отворено похвалити.

ПОГОДАК

НЕОДГОВОРНОСТ ЗА 
СЕБЕ И ДРУГЕ

Забрана кретања која је ступила на снагу да-
ном проглашења ванредног стања највише је 
погодила старије суграђане преко 65 година 
живота. Сви остали грађани подлежу дневним и 
викенд ограничењима кретања од 17:00 часова до 5 ујутро. Међу-
тим ову меру изгледа н нису довољно озбиљно схватили неки наши 
млађи суграђани, посебно тинејџери па чак и њихови родитељи. У 
више наврата Полиција је морала да интервенише и спречи оку-
пљања у већим групама на градским излетиштима. Млади нису по-
штовали мере дистанце нити ношења заштитних маски и рукавица 
па су већ недељама током дружења изложени ризицима не само за 
себе. Хоће ли неко да објасни овој деци и њиховим родитељима да 
ово лудило од вируса не бира по годинама и да они уопште нису 
заштићени само због тога што су млади?

ПРОМАШАЈ
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Неолиберализам на респиратору
Попут неког поквареног старца разореног болестима неолиберализам је за-

вршио на респиратору и сада је јасно да поредак неће моћи да опстане без 
промене. Или ће прихватити социјалдемократску реформу, чиме ће инкорпо-
рирати новолевичарску критику и спречити побуне глобалне сиротиње, или 
ће скренути у нови корпоративизам са облицима техно-фашизма.

Баук коронавируса кружи планетом. Све 
силе посрнулог Света сјединиле су се у свету 
хајку против тог баука, и амерички риђокоси 
пајац-плутократа и руски олигарх-цар, капи-
талистички комуниста Xи Јинпинг и соција-
листички папа Фрања, француски неолибера-
ли и немачки ордо-полицајци. Настрану шалу 
на страну, чињеница је да је вирус означен 
кодним именом САРС-CoV-2 успео оно што 
свеколике радничке побуне и штрајкови нису 
успели деценијама, а то је да зауставе захук-
талу капиталистичку машинерију, и принуде 
владе најмоћнијих држава да иду против соп-
ствене суштине – манијакалне производње 
и продаје робе/услуга, односно рингишпила 
индуковане понуде и потражње по цену људ-
ских живота, одрживих заједница и природе.

Жиле куцавице глобалне економије су за-
крчене, финансијска тржишта подрхтавају, 
авио-компаније су грубо приземљене, док се 
слобода као декларативно врховна вредност 
либерализма (и у политичком и у економ-
ском смислу) у Западном свету никад темељ-
није у мирнодопским условима није (само)
довела у питање.

Политичке елите су у циљу спречавања 
пандемије, наводно закуване на питорескним 
пијацама Вухана, од четвртине светске попу-
лације направили затворенике, стављајући их 
у кућни притвор. Сами грађани засути пљу-
ском медијске параноје и репресије власти, 
растројени су између сламке уставно зага-
рантованих права и страха од смрти (средња 
класа), или ако су нижег класног статуса – из-
међу страха од губитка посла (сиромаштва) 
и/или страха од смрти. Но, упркос надањима 
бројних праведника овог света, коронавирус 
није агенс револуције ког је Маркс заборавио 

да помене нити тихи савезник-убица немоћ-
них и обесправљених, већ болест-дијагно-
стичар времена у ком живимо. COVID-19 је 
свукао кожу са наших костију и пустио нас да 
бојажљиво зуримо у скелет политичко-еко-
номских структура које управљају нашим од-
носима и друштвима, успоримо време и ви-
зуализујемо разгранату анатомију неправди 
и неједнакости које се у током корона-кризе 
виде боље него икад.

Толико се добро виде да је и торијевски пре-
мијер Велике Британије Борис Џонсон идео-
лошки прогледао. Наиме, пост-конзервативни 
Џонсон изјавио је готово револуционарну ре-
ченицу (мало нам за срићу триба) да је криза 
због коронавируса показала да „друштво ипак 
постоји“, реферишући на (не)славну изјаву не-
олибералне иконе Маргарет Тачер да друштво 
не постоји, већ само појединци и њихове поро-
дице. Надамо се да Џонсон ову изјаву није дао 
због тога што му у самоизолацији недостаје 
друштво или због тога што му је страх од коро-
на-смрти помутио памет.

Да су џонсони овога света мислили ра-
није, па чак и само неколико недеља раније, 
смртне и економске последице пандемије 
не би биле оволико катастрофалне. За вла-
ду Бориса Џонсона до скоро није било дру-
штва, већ напросто крда. Водећи се еконо-
мистичком логиком као критеријумом за 
борбу против вируса, Влада је планирала да 
пусти COVID -19 да хара читавом земљом, 
покоси старе и немоћне, а све то како нор-
мални проток људи, робе и капитала не би 
угрозио економију земље, односно профите 
компанија. Међутим, када је стопа смртно-
сти порасла толико да држава више не може 
да испоштује друштвени уговор и гарантује 

животе грађана, напрасно су се сетили соли-
дарности и – заједнице.

Ипак, фамозни друштвени уговор, та те-
мељна фикција либералних демократија, 
давно је прекршен. Деценијама раније када 
је проглашено да друштва у ствари нема, и 
када је политика испражњена од (идеоло-
шког) садржаја постала слушкиња еконо-
мије, односно великих корпорација. Управо 
сада када живимо (и умиремо) последице 
пандемије, јасно се види колико је carpe diem 
идеологија себичног индивидуализма дева-
стирала све јавне институције и учинила свет 
неспремним за било какве озбиљне шокове.

И што су државе више одустајале од за-
штите здравља својих суграђана, то је фарма-
коиндустрија више профитирала. Поједини 
од зараде нису желели да одустану ни након 
почетка корона-кризе. Један произвођач ме-
дицинских уређаја брже-боље је запретио 
тужбом италијанским инжењерима који су 
помоћу 3D технологије иштампали недоста-
јуће вентиле за респираторе. С друге стране, 
када је реч о проналажењу вакцина за ви-
русне епидемије, приватни сектор није био 
толико ажуран иако је често грабио огром-
на средства из јавних фондова. У последњих 
двадесет година било је неколико епидемија 
– Sars-CoV-1, Мерс, Зика, Ебола – али је само 
вакцина за Еболу одобрена, и то тек прошле 
године. Речником економиста (а не лекара, 
јер су они секундардни), нема потражње на-
кон што епидемија утихне.

„Да нисмо гурнули истраживачки про-
грам за вакцину против САРС-а у страну, 
имали би много више темељних знања да 
развијемо лек за овај нови, сличан вирус“, 
изјавио је недавно Џејсон Шварц, професор 
на Јејловој Школи јавног здравља.

У свему овоме није недужна ни Светска 
здравствена организација. Током епидеми-
је свињског грипа државе су, по савету СЗО, 
масовно куповале тамифлу, лек који је ре-
кламиран као решење за последице грипа, 
међутим, правих доказа да тамифлу заиста 
помаже није било, али јесте они да су ек-
сперти који су радили за СЗО били на плат-
ним списковима фармацеутских компанија 
као што су Roche и GSK.

Фармакоиндустрија ни овога пута не мора 
да брине. Ако ће неко да заради од ове панде-
мије, то су они. И током, али и након – када се 
здравље великог броја становништва драстич-
но уруши од физичке неактивности, стреса, 
сиромаштва и усамљености. А сам бог зна ко-
лико ће коштати вакцина против вируса.

„Фармацеутске компаније виде COVID-19 
као пословну прилику која се јавља једном 
у животу“, изјавио је Џералд Познер, аутор 
књиге Фармација: Похлепа, лажи, и тровање 
Америке.

Саша Драгојло
www.portalnovosti.com

„Не заборавимо да је ту и Кина, такође једна од најразвијенијих земаља света. Фасцинантно је то да су најразвијеније 
земље света сада и најугроженије. Постоји нека дубља филозофија болести која глобално прети људском роду, а коју 
ми не разумемо. Мислим да када говоримо о филозофији зараженог човека пре свега треба да говоримо о филозо-
фији зараженог друштва. Треба лечити заједницу – не мислим само метафорично – треба лечити друштво, па ће кроз 
излечење друштва и сам појединац бити излечен. То су неке од тих суштинских порука које нам велике књиге од ан-
тике до данас нуде“ – Александар Шурбатовић, књижевни критичарА
ГО

РА
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Сви Бајинобаштани који имају било 
који респираторни проблем, могу се 

јавити Центру за респираторне инфек-
ције који је одмах по избијању пандеми-
је у Србији отворен при локалном Дому 
здравља. Овај изолациони блок помаже 
у збрињавању и  дијагностиковању паци-
јената који имају било какву сумњу на 
ЦОВИД – 19. Такође у овом респиратор-
ном центру  врши се тестирање грађана 
код којих се посумња  на корона вирус.  
Локални лекари редовно подсећају гра-
ђане да, уколико  имају симптоме обо-
љевања од Цовид-19 (повишену темпе-
ратуре, кашљу или их боли грло треба 
одмах да се јаве у посебну амбуланту 
Дома здравља које су опредељење за па-
цијенте са респираторним инфекцијама 
и температуром. 

Директорка Дома здравља Бајина Ба-
шта др Стојанка Ђурић,  каже да је рад  
ове установе организован на нивоу како 
то и приличи у време пандемије и да је 
све спремно уколико буде било потребе 
за прихват пацијената, што се до сада 
није у значајној мери десило. 

 „Дом здравља Бајина Башта се ор-
ганизовао као и све остале здравствене 
установе у Србији у зависности од нивоа 
заштите, примарни, секундарни или тер-
цијални. Ми смо примарни ниво зашти-
те те тако и функционишемо  по упут-
ствима Министарства здравља и са свим 
препорукама које су сада најбитније у 
време ванредне ситуације. Дом здравља 
Бајина Башта отворио је амбуланту која 
се зове Амбуланта за фебрилна стања и 
респираторне инфекције која ради од 
07:00 до 22:00. За разлику од ванредног 
стања са почетка ситуације и објашњења 
како треба да радимо, сада се препору-
чује да се долази у Дом здравља одмах 
по добијању температуре или било ка-
кве респираторне инфекције. Пацијент 
са неким од симптома одмах одлази у ту 
амбуланту“ – истиче Ђурићева.

О томе како функционише прва ли-
нија одбране од корона вируса у Дому 
здравља кажу да су процедуре једин-
ствене за целу земљу и да се и у нашем 
Дому здравља примењују доследно. 
„Уколико  пацијент позове неке од бро-
јева које смо навели, веома је битно у 
ово време пандемије да пацијент зна 
због чега зове. Треба да објасни своје 
симптоме, да ли има температуру или 
не. То је веома важно јер тада излази и 
Хитна медицинска помоћ али под на-
рочитим условима а то је особље под 
комплетном медицинском заштитом. 
Најпре ће изаћи на терен уколико па-
цијент има температуру а да је особа 
непокретна и из тог разлога не може 
сама да дође. Углавном, важно је да 
сви они који могу да дођу управо у ту 
амбуланту. Суштина јесте да се то дво-
је одвоје као засебне целине и да се ту 
јавља грађанство а са друге стране да 
остали део Дома здравља буде ван мо-
гућности било какве инфекције, како 
би се одвијао неометан рад осталих 
служби“ – наглашава докторка Ђурић.

Да ли је Бајина Башта погођенија од 
других средина или не тешко је сада го-
ворити али у Дому здравља истичу да се 

са појавама успешно носе. „Не јавља се 
неки велики број грађана али уколико 
се и јави, посебна пажња се обраћа на 
тог пацијента, максимална пажња али 
свако фебрилно стање није сумња на 
Ковид. Када људи зову Хитну медицин-
ску помоћ, они су преплашени, боје се 
и то је разумљиво. Са друге стране ми 
као медицинско особље треба да буде-
мо ти који ће их саслушати, охрабрити 
и објаснити. Али, дешава се да позову и 
када не треба, чак и да нас провере. Ми 
све у ово време разумемо и покушавамо 
да изађемо максимално у сусрет“, каже 
директорка Дома здравља др Стојанка 
Ђурић

Изолациона јединица у Дому здравља 
Бајина Башта ради сваким даном од 7:00 
до 22:00 часа за све грађане који имају 
респираторне тегобе и температуру. На-
кон 22:00 часа грађани позивају Хитну 
службу Дома здравља. Бројеви телефо-
на Изолационе јединице су 865-695 и 
064/8170576

Данка Гојгић Радовановић 

ДОМ ЗДРАВЉА 
ОДОЛЕВА ПАНДЕМИЈИ

Изолациона јединица од почетка пандемије спремна и у 
функцији а и дежурне екипе се уредно одазивају и по потреби 
излазе на терен.

Др Стојанка Ђурић
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Кризни Штаб СО Бајина Башта

ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА МЕРА
Штаб редовно заседа, прати ситуацију 

и усклађује мере са прописима и одлукама 
Владе Србије.

Са подручја Општине Бајина Башта од 
почетка епидемије тестирано је 60 особа. 
Од укупног броја тестираних, код њих 13 је 
потврђено присуство инфекције корона ви-
руса. У међувремену је осам пацијената опо-
рављено и отпуштено из болнице док је једна 
особа на жалост преминула, ово су подаци 
добијени на седници Штаба за ванредне си-
туације одржаној 21. 04. 2020. године. 

Према задњим подацима добијеним у по-
лицији, у кућној изолацији тренутно се нала-
зи 84 лица и то су они грађани који су били у 
контакту са оболелим особама као и они који 
су допутовали из иностранства. Сада је број 
самоизолованих прилично смањен у односу 
на период пре истека самоизолације од 28 
дана, где се у једном тренутку налазило 1000 
грађана у кућној изолацији што због прела-
ска границе у БиХ тако и због доласка гра-
ђана из подручја највећих жаришта корона 
вируса у том тренутку. 

На седници Штаба за ванредне ситуације 
Општине Бајина Башта било је речи о томе 
како решити проблем људи који живе на тери-
торији Општине Бајина Башта а имају обради-
ву земљу на левој обали реке Дрине. Како би 
покушали да изнађу решење да пољопривред-
ници пређу гранични прелаз и дођу до својих 
њива у време ванредног стања, председници 
Општина Бајине Баште  и Сребренице упутили 
су допис министру пољопривреде Браниславу 
Недимовићу у нади да ће се решити проблем 

пољопривредника који обрађују земљу у БиХ.  
”Министар Недимовић је упознат са тренут-
ном ситуацијом и одговор од министра очеку-
јемо у току ове недеље”, рекао је Радомир Фи-
липовић председник Општине Бајина Башта. 
Према његовим речима, око 300 домаћинста-

ва са подручја наше Општине има обрадиву 
земљу у Босни. 

На седници Штаба за ванредне ситуације 
Општине Бајина Башта донет је закључак да 
зелена пијаца поново почне са радом у петак 
24. априла, након паузе рада више од месец 

дана. За пијачне продавце старије од 65 го-
дина и даље остаје на снази забрана кретања 
тако да ће они до даљег бити ускраћени за 
продају својих производа на пијачним тезга-
ма. Радници ЈКП ”12 септембар”  ће у петак 
када пијаца почне са радом закупцима тезги 
поделити 100 пари рукавица и 100 комада 
заштитних маски. Комунално предузеће ће  
извршити дезинфекцију пијачног простора, 
пре и по завршетку пијачног дана. Из Кому-
налног предузећа  истовремено апелује на 

све пијачне продавце али и купце да се при-
државају мера које је, ради сузбијања шире-
ња вируса корона, донела Влада Републике 
Србије.

Прекршен полицијски час
Током ванредног стања а посебно у првим недељама дошло је до неколико случаје-

ва мера ограничења кретања. Популарно названи полицијски час, кршили су најчешће 
млађи суграђани и тинејџери који су се окупљали на излетиштима, шеталиштима и не-
формалним местима окупљања. Најчешће по лепом времену, у већим групама и без за-
штитне опреме кршен је и полицијски час и мере заштите. Полиција је реаговала у свим 
случајевима за које је имала сазнања а најчешће је превентивно поступала. Против тежих 
случајева кршења полицијског часа поднето је 11 прекршајних пријава.

АПЕЛ ВАТРОГАСАЦА: ПОВЕЋАН БРОЈ 
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ 

Иако су упућивани апели на строгу за-
брану паљења ватре на отвореном простору, 
мештани у бајинобаштанском крају апеле 
надлежних нису схватили озбиљно, судећи 
по броју интервенција које су у току месеца 
марта и априла имали наши ватрогасци.

Наиме, од почетка марта до половине 
априла на територији наше општине, забеле-
жена су 41 пожара  и то скоро 90 % изазвана 
људском непажњом, каже за бајинобаштан-
ске новине командир Ватрогасно спасилачке 
јединице, Петар Ракић

Сви пожари догодили су се у околним 
месним заједницама: Злодолу, Заглавку, Па-
шној Равни, Коларима, Калуђерским бара-

ма, Дубу, боље рећи у скоро свим МЗ наше 
општине 

Пожари су настали услед неконтролиса-
ног паљења отпадног материјала и корова. 
Законом о заштити од пожара забрањено је 
спаљивање остатака стрних усева, спаљива-
ње смећа на отвореном простору и спаљива-
ња биљних остатака. Законом су предвиђене 
новчане казне за непоштовање ове одредбе. 

Полицијска управа подсећа грађане да је 
строго забрањено: 

– спаљивати отпадни материјал и биљне 
остатке на отвореном простору,

– ложити ватру у близини шумских по-
вршина, већих површина сувих травњака и 
лако запаљивог материјала,

– бацати неугашене опушке цигарета на 
слободан простор, где има лако запаљивог 
материјала, а посебно из возила на отворен 
простор,

– бацати лако запаљив материјал поред 
саобраћајница, путева и на отворен простор.

У циљу спречавања настанка пожара не-
опходно је:

– уредно чистити и уклањати суве гране и 
суво растиње испод електричних водова, 

– чистити и уклањати суву траву и коров 
поред пружних колосека и поред саобраћај-
ница.

Надлежни још једном користе прилику 
да упуте апел мештанима да не пале ватру 
након крчења имања јер постоји могућност 
одлагања те врсте отпада а све информације 
у вези одлагања могу се добити у Комунал-
ном предузећу ”12 септембар” на број теле-
фона 061/2388146 

Б. Ђурђић

ИНСПЕКЦИЈЕ РАДЕ 
РЕДОВНО

За време трајања ванредног стања 
оштећени или незадовољни грађани могу 
поднети пријаве Тржишној инспекцији 
због непоштовања одговарајућих одлука 
и уредби које је Влада Републике Србије 
донела од проглашења ванредног стања. 

Пријаве се могу поднети телефоном 
начелнику Одељења тржишне инспекци-
је Ужице Раду Радивојевићу (телефон: 
064/818-85-63) или шефу Одсека тржишне 
инспекције Ужице Љубиши Тешићу (теле-
фон: 064/818-85-59) или на меил адресе: 
rade.radivojevic@mtt.gov.rs i ljubisa.tesic@
mtt.gov.rs.

ЛЕТОПИС
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Центар за социјални рад

Редовно и у ванредним околностима
У циљу помоћи угроженима важна је интеракција са грађанима који Цен-
тру могу пријавити уколико је некоме у њиховој околини потребна помоћ.

Током ванредног стања захтеви које прима 
Центар за социјални рад у Бајиној Башти од-
носе се највише на набавку лекова и основних 
животних намирница. До сада је затражено 
око 200 једнократних новчаних помоћи, за 
које средства обезбеђује локална самоуправа.

Када год постоји потреба, наши суграђани 
знају да увек могу да поднесу захтев Центру 
за социјални рад како би им  се омогућила 
једнократна новчана помоћ, каже Марица Ву-
ковић директор Центра за социјални рад. Она 
каже да локална самоуправа издваја значајна 
средства за ту намену па су у могућности да 
ову врсту помоћи и реализују. „Што се тиче 
новчане социјалне помоћи, то је право које 
наши корисници остварују али то финанси-
ра Република Србија. Таквих корисника има 
143 породице, а то значи  143 носиоца права 
И наравно њихових чланова породице. То су  
корисници који су и радно  способни и они 
који су старији више од 65 година. У првом 
моменту Црвени крст је делио пакете стари-
јим нашим суграђанима који су корисници 
новчане социјалне помоћи а који живе сами. 
У међувремену је кренула дистрибуција па-
кета и свим осталим корисницима новчане 
социјалне помоћи, што је  додатно још око 90 

пакета који це бити подељени у наредном пе-
риод“ – каже Вуковићева.

За исплату једнократне новчане помоћи 
лакше је уколико корисници јаве свој број 
жиро рачуна Центру обзиром да Управа за 
трезор у Бајиној Башти не ради, па је неоп-
ходно ићи у Ужице ради вршења исплата.

У сарадњи са председницима Месних 
заједница, Центар за социјални рад је обез-
бедио и пакете за најугроженије породице 
са сеоског подручја. Како каже директорка 
Центра за социјални рад, то није велики број 
породица, отприлике око 6 до 7 породица из 
сваке месне заједнице.

У циљу помоћи угроженима важна је ин-
теракција са грађанима који Центру могу 

пријавити уколико је некоме у њиховој око-
лини потребна помоћ. 

Значајан ресурс у локалној заједници је-
сте и Удружење герантодомаћица коме Цен-
тар пружа процедуралну подршку. Удружење 
има шест герантодомаћица које брину о 28 
корисника. На питање како поднети захтев 
за помоћ у кући, Марица каже да се захтев 
подноси преко Центра за социјални рад а 
свакако смо ту за њих И уколико је потребна 
саветодавна подршка

Центар за социјални рад поштујући ин-
струкције Министарства, део свог кадра по-
слао је на рад од куће. 

Током ванредног стања у Центар није 
било много позива за психолошку помоћ коју 
Центар пружа. Марица Вуковић, директорка 
Центра истиче: “Важно је сада  да се сада 
сконцентришемо  на краткорочне циљеве, да 
структурирамо време на дневном нивоу, да 
се не бавимо неким дугорочним плановима 
и наравно будемо свесни сопствене одговор-
ности када су у питању мере заштите, како 
би што пре изашли из ове кризе.” 

Када је у питању породично насиље за 
време ванредног стања, Марица каже да се 
на жалост бележе такви случајеви, али не у 
толиком броју колико се иначе дешавају у 
редовним ситуацијама.

По завршетку епидемије у Центру очекују 
захтеве за помоћ за плаћање рачуна, шко-
ловању деце и за многе друге потрепштине 
за које социјално угрожени грађани немају 
довољно новца.

Црвени крст

Волонтери помажу доставу помоћи
У складу са новонасталом ситуацијом и увођењем ванредног стања због 
епидемије корона вируса, у општини Бајина Башта настављена је  по-
дела прехрамбених и хигијенских пакета свим материјално угроженим 
лицима без адекватне породичне заштите.

У акцији поделе пакета учествовао је Цр-
вени крст са својим волонтерима. Чланови 
планинарског клуба “Тара“, затим чланови 
ловачког удружења „Соко“ су у акцији поде-
ле пакета угроженима. Несебично помажу и 
ренџери Националног пара Тара а оно што 
посебно истичем је и наш велики број студе-
ната који су се јавили да волонтирају у овој 
ситуацији. Они углавном дежурају и јављају 
се на позиве у Кол центру Црвеног крста . 
Један број волонтера ангажован је на изради 
извештаја, каже за Бајинобаштанске новине 
Љиљана Матић, секретар Црвеног крста Ба-
јина Башта.

У бајинобаштанском Црвеном крсту су 
рекли да они и даље настављају са редов-
ним активностима дистрибуције и доставе 
лекова као и потребних намирница лицима 
старијим од 65 година. Код нас је ситуација 
мало специфична због конфигурације те-
рена наше општине. Од самог града до не-
ких села где волонтери морају да дођу је и 
до 50 километара у једном правцу. Чланови 
наше јединице су момци и девојке које има-
ју најразличитије лиценце, од лиценцираног 

предавача прве помоћи , лиценцираног пла-
нинарског  водича, затим спасиоце на води 
и волонтере који су обучени за спашавање 
из саобраћајних несрећа, истиче  Матићка. 
Тренутно је активно 25 волонтера и такође 
пријављених још 25.

На питање шта највише траже лица која 
позову кол центар,  каже да су то најчешће 
лекови. То је нешто што је најургентније и 
најпроблематичније. Волонтери по пози-
ву записују број здравствене легитимације, 
одлазе у апотеку и подижу лекове, односно 
оне што су на позитивној листи а што није, 

купује се за готовину и уз фискални рачун 
и налогом Црвеног крста  , одлазе на терен 
и достављају лекове за грађане. Спорадично 
има и позива са потребама за основним  жи-
вотним  намирницама и средствима за  хи-
гијену али не толико. Оно што је важно је да 
корисници народне кухиње која је престала 
са радом , а сада их има око 100, су такође 
добили пакете хране, тако да су и они збри-
нути. Ова пракса ће се наставити и наредних 
месеци све док се не оконча процес Јавних 
набавки у Црвеном крсту Србије а онда ће се 
посао наставити по старом.

Најважније је да се истакне да се сва ху-
манитарна помоћ дели по критеријумима и 
списковима Центра за социјални рад Бајина 
Башта. Најпре су то била материјално угро-
жена лица без адекватне породичне заштите 
а ту су спадала и лица млађа од 65 година. У 
проширеном списку то су била и лица ста-
рија од 65 година. Центар за социјални рад 
у истто време дели једнократне новчане по-
моћи, тако да ми радимо синхронизовано са 
њима, каже Љиљана Матић, секретар Црве-
ног крста. Новац за пакете је обезбедила ло-
кална самоуправа а нешто новца смо и ми 
обезбедили из својих извора

Оно на шта желе да скрену пажњу јесте, 
да је протеклих дана више од половине пози-
ва грађана који су се јављали на телефон Цр-
веног крста било неоправдано и неосновано. 
Апелују на суграђане старије од 65 година да 
уколико у свом окружењу имају некога ко им 
нуди помоћ у достави хране и лекова да исту 
и прихвате.

Б. Ђурђић

Марица Вуковић

Волонтери Црвеног крста на терену
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ: 
САЧУВАЈМО ПЧЕЛЕ ДА БИ БИЛО 

ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ

Ова 50. годишњица Дана планете Земље 
проћи ће у сенци глобалне пандемије иза-
зване корона вирусом. Није ли баш ова пан-
демија последња опомена човечанству да се 
савесније односи према природи, биљном и 
животињском свету у њој? Зато је ово при-
лика да се још једном осврнемо на тај живи 
свет и укажемо на значај очувања пчела као 
важног фактора очувања и обнове биодивер-
зитета на нашој планети.

Медоносна пчела има изузетно значајно и 
комплексно место у спонтаној природи, али 
још значајније када су у питању разне пољо-
привредне културе. Медоносна пчела својом 
активношћу у природној средини неизмерно 
утиче на производњу људске и сточне хране, 
разних индустријских сировина пољопри-
вредног порекла, као и на човеково здравље 
и естетске аспекте живљења.

На земљиној површини има око 250 хиља-
да врста биљака-цветница, од којих су многе 
у веома комплексним односима са инсекти-
ма опрашивачима, у првом реду са медоно-
сним и дивљим пчелама. Захваљујући пче-
лама у свету се произведу пољопривредни 
производи у вредности од око 577 милијарди 
долара годшње; више од три четвртине усе-
ва у свету се ослања делимично или потпуно 

на опрашивање од стране инсеката и других 
опрашивача; да опрашивачи зависе од бриге 
милиона пчелара (укупан број је процењен 
на 1,4 милиона људи); као и безбедност хра-
не човечанства, одржавања биодиверзитета 
на нашој планети и стабилност екосистема 
се ослања на директне доприносе пчела.

У Србији се пчеларством бави око 15.000 
пчелара, који поседују око 1,2 милиона ко-
шница. Опрашивањем, пчеле сваке године 
подигну приносе у пољопривреди Србије за 
око 450 милиона евра. Само једно пчелиње 
друштво у Србији годишње подигне приносе 
околних усева пољопривредника за 370 евра.

Укупна корист од пчела остварена опра-
шивачком функцијом, сто пута је већа од 
вредности добијене од свих пчелињих про-
извода заједно. Утврђено је да пчеле пове-
ћавају приносе воћака и то: јабука, шљива, 
крушака, трешања и вишања за око 60%, сун-
цокрета за 40%, семена детелине за око 70%, 
а плодове и семење разног поврћа за више од 
70%. У САД највећи приход пчелари оства-
рују од услуга опрашивања пољопривредних 
култура пчелама (у противвредности од 100 
кг меда по кошници).

Пестициди су производ хемијске инду-
стрије и представљају у извесном смислу за-

гађиваче који су штетни ако се не примењују 
у тачно прописаним количинама, времену и 
на одговарајући начин. Они загађују воду, зе-
мљиште и биљне производе и тиме изазивају 
болести људи и животиња. Неконтролисана 
и прекомерна употреба пестицида изазива 
многобројне штетне последице. Данас се у 
пољопривредној производњи против више 
од 20 хиљада штетних агенаса води борба са 
више од 800 регистрованих препарата пести-
цида, на бази 400 и више активних супстан-
ци, од којих су око 150 инсектициди.

Европска комисија је 27. априла 2018. 
године већином гласова донела одлуку о 
потпуној забрани употребе три озлоглаше-
на неоникотиноида на отвореном простору 
(клотианидин, имидаклоприд и тиаметок-
сам), инсектицида који према Европској 
агенцији за безбедност хране (ЕФСА) пред-
стављају ризик за пчеле. За предлог забране 
употребе гласало је 18 земаља, међу којима 
су и највеће земље чланице ЕУ, док су про-
тив били представници Мађарске, Руму-
није, Данске и Чешке (www.spos.info/tri-
-neonikotinoida-trajno-zabranjena-u-eu).

Сваке године, 22. априла, обележава се Међународни дан планете Зе-
мље у више од 150 земаља широм света, у циљу скретања пажње гра-
ђанима на значај очувања природе и спречавање негативних последи-
ца по животну средину. Циљ обележавања овог датума је упозорење на 
опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зо-
нама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног 
загревања и климатских промена, како би светска популација постала 
свесна своје одговорности према планети на којој живи и тако смањила 
негативан утицај на животну средину.

ПЧЕЛИЊАЦИ 
КРИТИЧНО

Актуелно стање у вези са епидемијом 

корона вируса и уз увођење ванредног 

стања и свих могућих мера и ограничава-

ње кретања, изнедрило је и проблем пче-

лара, односно њихов ограничен приступ 

пчелињацима.

Већ недељама, на апел Савеза пчела-

ра Србије траје интензивна комуникација 

Министарства пољопривреде и Министар-

ства унутрашњих послова, око допуштања 

пчеларима старијим од 65 односно 70 го-

дина, да ипак могу да одлазе на пчелињаке.

Министарство пољопривреде је про-

следило Министарству унутрашњих по-

слова све аргументе које је Савез пцелара  

доставио, између осталог и примере из 

Немачке, Аустрије, Новог Зеланда… где 

пчелари имају дозволу да оду на пчели-

њаке, објавила је ова организација. 

СПОС је доставио апсолутно све аргу-

менте и инсистира да се проблем реши 

позитивно по пчеларе, али и по државу, 

јер ће бити трагичних последица по пи-

тању приноса хране. Ових дана је и ба-

грем на многим локацијама измрзао, и 

потребна је пуна слобода пчеларима у 

припреми пчела за пашу и тражењу ло-

кација за селидбу, јер на стационарима 

у нижим пределима багрема скоро да 

више нема јер је измрзао.

Судбину пчелара из целе Србије деле и 

бајинобаштански пчелари па стрпљиво оче-

кују попуштање мера ограничења како би 

притекли у помоћ пчелињим друштвима.
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Статистике неумитно потврђују да десет најтраженијих занимања 
данашњице уопште нису постојала пре једне деценије. Да ли то значи 
да ми данас школујемо 90% деце и младих за занимања која још не по-
стоје и која ми уопште не познајемо? Да тачно тако – тврди чувени 
и признати педагошки експерт Ранко Рајовић који је недавно у нашем 
крају боравио и одржао одлично предавање.

Сала Основне школе „Коста Тодо-
ровић“ у Скеланима била је препуна 
приликом недавног гостовања др Ран-
ка Рајовића када је одржао предавање 
на тему „IQ детета родитељска брига“. 
Предавање је било намењено широкој 
публици, али су међи присутнима били 
углавном просветари и педагози из Ске-
лана и Бајине Баште. Организатор овог 
посећеног и корисног предавања било је 
нетом основано Српско културно-про-
свјетно друштво „Осат“ чији председник 
Душко Манадић је поздравио присутне 
и обећао још сличних корисних преда-
вања, трибина и културно-просветних 
догађања.

Ову прилику искористили смо за кра-
ћи разговор са професором Рајовићем 
који је ексклузивно за читаоце нове се-
рије „Бајинобаштанских“ одговорио на 
неколико питања и појаснио суштину 
његових ставова, размишљања и савета 
о образовању, васпитању и одрастању.

Пуно проблема имамо у праћењу ра-
звоја деце. Ми сада када пратимо децу, 
нове генерације видимо шта се дешава. 
Учитељи нам говоре да је свака генера-
ција мало слабија у односу на претход-

не две генерације. Како то видимо? Не 
могу да седе, не могу да пишу, не могу 
да читају, не могу да рачунају, концен-
трација кратка. Знате како деца данас 
уче, десет минута и не могу више, следи 
пауза. Па опет десет минута и не могу. 
То се описује као нови поремећај који се 
зове хиперпажња. 

Због чега је то тако?

То је проблем окружења. Значи сад не-
урофизиологија покушава да да одговор 
шта се десило у мозгу, зато што је мозак 
наше деце другачији него наш. Неке ре-
гије мозга су смањене у односу на наше. 
То значи да је нешто из окружења ути-
цало на развој, сада видимо шта је то - 
недостатак кретања. То је јако важно да 
родитељи схвате. Жива бића која немају 
кретање то су биљке немају неуроне док 
жива бића која се крећу то имају, а нај-
сложенији нервни систем има човек. По 
тој аналогији ми смо жива бића за кре-
тање. Сада и знамо из медицинских ис-
траживања да се мозак највише развија 
од друге до пете и до седме године. Шта 
је посао детета? да се креће, да трчи, да 
се врти, да се преврће, да се пење, да се 
спушта а не да седи и да гледа ТВ и да 

игра видео игрице. Нису проблем видео 
игрице ако дете игра пола сата или сат 
времена а онда иде три сата да се истр-
чи. Проблем је када дете игра два три, 
четири сата и престане да се креће. Зна-
чи нове технологије јесу добре али су 
опасне. Оне могу да заробе дете и онда 
дете игра игрице по два три сата. Моји 
пријатељи са факултета који имају децу 
школског узраста, су пратили децу како 
би видели када је телефон активан и до-
шли смо до резултата да је телефон ак-
тиван од један до два у ноћ или од један 
до три, што значи да деца устану када 
родитељи спавају. Ово родитељи морају 
да знају. 

Где онда почињу проблеми?

Ми имамо проблем када дете уђе у 
виртуелни свет то је као дрога. Оно ће 
слагати родитеље, што значи да морамо 
да пазимо. Граница треба да буде радним 
днима пола сата и викендом сат време-
на. Ако дете игра игрицу пола сата, онда 
напољу у парку мора да проведе сат вре-
мена или ако игра игрицу сат времена, 
два сата треба да проведе напољу како 
би компензовао ту штету што је седео. 
Морам да нагласим да мозак брзо реа-
гује на промену окружења, нажалост по-
грешно реагује и онда имамо проблем. 
То је значи основе НТЦ програма развој 
мозга то је први део програма. 

Други је развој способности за учење. 
Нова открића показују да мозак напамет 
не може да ради или ради јако тешко. 
Дете мора да понови лекцију више пута 
неколико дана и опет заборави. Онда се 
појављује неурофизиологија и ту је НТЦ 
програм где сам дао нека објашњења 
како мозак учи. То значи да морамо у 
школи да покренемо регије мозга које 
уче а не да учимо напамет. То је потпу-
но друга филозофија учења. У принципу 
деца морају да уче да мисле. Да повезују 

ДЕТЕ РАЗВИЈА МИШЉЕЊЕ 
И ПРЕ ШКОЛЕ

Др Ранко Рајовић

Др Рајовић: Девет од десет савремених ученика не може да зна чиме ће се бавити јер 
занимања будућности још не познајемо
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информације. Зато што од тога зависи 
будућност. Долазимо до важног подат-
ка, од десет најтраженијих занимања 
ако гледамо данас у свету девет није по-
стојало пре десет година. То практично 
значи спремамо децу за занимања која 
још не постоје и шта је функција школе, 
да учимо дете да мисли или да зна напа-
мет? Наравно, размишљање и мишљење 
су приоритет а никако репродуктивно 
знање и бубање напамет. Дете почиње да 
мисли пре школе, што значи да морамо 
почети са неким посебним програмима 
да активирамо мисаоне процесе, још од 
вртића. 

Обзиром на све наведене проблеме 
и сложеност питања одрастања, 
који би сте савет могли да дате 
родитељима?

Да гледају да им дете до шесте годи-
не живота буде спретно и окретно. И да 
буде мршаво. Питала ме једна мама на 
предавању, је л’ то значи да се виде ре-
бра? Може и то. Значи спретно и окрет-
но дете. Јер дете које трчи које скаче, 
које се врти преко гране, испод гране, 
преко потока мора да мисли о кретању 
и тако развија мозак. Ако седи цео дан 
неће повезати регије мозга. Ово морам 
да кажем, пошто предајем у Словенији 
на факултетима у Копру, Љубљани на 
педагошким факултетима где сам радио 
велика истраживања, У неким вртићима 
у Словенији, поновио сам то и у Србији 
нека деца од четири године и то доста 
њих, преко 50% не могу да скоче у на-
зад. Онда ме колега питао на факулте-
ту какве то има везе. Ја сам онда рекао, 

па ако дете не може да скочи у назад са 
четири или пет година, он у школи неће 
разумети математику о минусу односно 
неће моћи да савлада зато што покрет 
формира мозак и нервне путеве а у тим 
путевима су мисаони процеси.

Постоје бројне теорије о значају 
наслеђа и атавизма за психо-физички 
развој младих. Шта Ви мислите 
колико је пресудна генетика а колико 
окружење?

Генетика је важна 100% као потен-
цијал. А тај потенцијал развија се 100% 
зависи од окружења. значи то је 100% 
генетика и 100% окружење, па ме сту-
денти често питају како мислите 200%. 

па то не може да се сабира. Значи, ге-
нетика је потенцијал а развој зависи 
од окружења. Ако се окружење мења, 
мења се и мозак наше деце, значи да ми 
морамо да се прилагодимо окружењу и 
да мењамо планове и програме и у шко-
лама и у вртићима а то иде јако споро 
и цену на жалост плаћају деца. Морају 
реформе брже да се раде. Јер како се 
окружење мења морамо брзо да реагу-
јемо да спремамо ту децу а не да чека-
мо неке развојне сметње, дислексија, 
дисграфија, јер то су проблеми који су 
настали због окружења на које нисмо 
припремили децу.

Разговарала
Данка Гојгић Радовановић

Сала Школе у Скеланима дупке пуна

Пример добре 
праксе

Општинске власти Ставангера, града 
у Норвешкој, осим забране мобилних те-
лефона у школама планирају да млађим 
ученицима онемогуће индивидуални при-
ступ рачунарима.

Већина градских одборника је подржа-
ла ову идеју, напомињући да је на овај на-
чин потребно деци омогућити „детокс“ 
од виртуелног света, пише РТС.

Планирано је да ученици од првог до 
четвртог разреда више немају приступ 
личним рачунарима, а уместо тога биће 
постављени заједнички ДЕТОКС рачуна-
ри у учионицама који ће се моћи кори-
стити уз дозволу учитеља.

Циљ је да поменуте мере буду уведене 
за ученике свих разреда, од првог до де-
сетог.

ИНТЕРВЈУ
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ПОЧЕЛА СА РАДОМ Е-ПИЈАЦА
Грађани могу да наручују зелени асортиман користећи повољности електронске трговине. 

Једна од мера предузетих ради спреча-
вања ширења заразне болести Covid-19 je и 
забрана рада зелених пијаца. У оваквој си-
туацији, ПКС-РПК Златиборског управног 
округа спровела је активности на повезива-
њу примарних пољопривредних произвођа-
ча, који су у претходном периоду своје про-
изводе продавали на закупљеним тезгама на 
пијацама, и њихових купаца.

У сарадњи са локалним самоуправама и 
јавним комуналним предузећима која газду-
ју пијацама, прикупљени су подаци о оним 
произвођачима свежег воћа, поврћа, млеч-
них производа, прерађевина од меса, меда 
и других производа, који желе да купцима 

испоручују робу на кућну адресу. Од прода-
ваца и купаца се очекује да поштују законске 
одредбе као и све мере заштите у циљу спре-
чавања инфекције.

За сада су почеле са радом електронске 
пијаце у Ужицу, Пожеги, Ивањици и Косјери-
ћу, а ускоро се очекује укључивање осталих 
општина.

Сви заинтересовани произвођачи који на 
овај начин желе да продају своје производе, 
могу се јавити Регионалној привредној ко-
мори Златиборског округа на контакт теле-
фон 0668750527.

Заинтересовани купци контакт телефоне 
продаваца:

ПРОБЛЕМ С 
ПЧЕЛАРИМА

Актуелно стање у вези са епидемијом 
корона вируса и уз увођење ванредног 
стања и свих могућих мера и огранича-
вање кретања, изнедрило је и проблем 
пчелара, односно њихов већ трећи дан 
заредом, на апел Савеза пчелара Срби-
је траје интензивна комуникација Мини-
старства пољопривреде и Министарства 
унутрашњих послова, око  допуштања 
пчеларима старијим од 65 односно 70 
година, да ипак могу да одлазе на пче-
лињаке. Министарство пољопривреде је 
проследило Министарству унутрашњих 
послова све аргументе које је Савез пче-
лара  доставио, између осталог и приме-
ре из Немачке, Аустрије, Новог Зелан-
да… где пчелари имају дозволу да оду на 
пчелињаке, објавила је ова организација. 
СПОС је доставио апсолутно све аргу-
менте и инсистира да се проблем реши 
позитивно по пчеларе, али и по државу, 
јер ће бити трагичних последица по пи-
тању приноса хране. Ових дана је и ба-
грем на многим локацијама измрзао, и 
потребна је пуна слобода пчеларима у 
припреми пчела за пашу и тражењу ло-
кација за селидбу, јер на стационарима 
у нижим пределима багрема скоро да 
више нема јер је измрзао.



13

Шест деценија неуништивог духа и поштеног рада

БАШТОВАН ГОДИНАМА 
ДИГИТАЛИЗОВАН

Обрадин Илић, надалеко  познат под надимком Баштован иза себе има  
60 година озбиљног бављења производњом расада и један је од зачетника 
пластеничке производње у нашем крају. Не боји се новонастале ситуаци-
је и  није забринут за продају својих производа.

„За ових 60 година, било је много падова 
и  успона али се све дало савладати“ - каже 
за Бајинобаштанске новине Обрадин Илић 
и додаје: „Фамозне 2014. године би она не-
погода, односно  велика поплава а све моје 
пластенике је у трену порушила и сравнила 
са земљом. Остао сам без и једног јединог 
пластеника. Читаво поље за трен је нестало 
и постало пустош. Тада сам морао све из 
почетка. Захваљујући само великом труду 
и даноноћном раду успео сам да производ-
њу обновим, не баш сто посто али скоро 
да је тако“ – присећа се Баштован једне од 
својих животних битки са обрадивих рога-
чичких поља из маја 2014. Године када се 
нашао на удару подивљале реке Рогачице..

„Ја већ 60 година производим све исто, 
летњи и зимски програм. Финални прои-
зводи моје фабрике под небом су зелена 
салата, спанаћ, млади црни и бели лукац, 
першун, шаргарепа а сада је период када 
је кренуо и расад. Расаде гајим у два пла-
стеника. Један је “матичњак”, са грејањем 
а из њега се разређује и  пребацује у дру-
ги.  Пошто сада због Уредбе Владе Србије 
пијаце не раде, а ту сам све године расад 
продавао, сада радим кућну продају. Мада 
мени је и свих ових година продаја расада 

ишла боље од куће него на пијачним тезга-
ма. Муштерије се увек јаве, долазе кући, ја 
им робу спакујем и они је  одвозе“ – вели 
Обрадин о свом послу и занату у овим вре-
менима.

Обзиром да се цела пољопривред-
на власт Србије дала у посао да обезбеди 
дигитално снабдевање пољопривредним 
производима, Обрадину то не представља 
никакав проблем. Он је већ – дигитала! 
Обрадин је и до сада поруџбине примао те-
лефоном а наравно да има могућности да 
поруџбину прими и на све друге савремене 
начине комуникације. За дигитализацију је 
спреман јер по примљеној поруџбини ис-
порука му неће бити тешка, мада он лично 
неће моћи да развози робу, али млађи ће 
моћи.

„Да нисам прешао у године за које важи 
општа забрана кретања, ја би сву моју робу 
довозио до домова свих мојих муштерија 
Овако, из то разлога, они долазе код мене. 
Немам проблема ни око финалних прои-
звода, јер увек свежа роба свако јутро одла-
зи  у продавницу “Баштован” у Бајину Ба-
шту, тако да смо ову ситуацију прихватили 
онако како јесте и другачије се не може. На 
првом месту треба да нам је здравље, које 

је увек најпрече. Ја нигде не излазим, осим 
у пластенике, имам помоћ у производњи 
али битно је да ништа не недостаје, ни 
мени ни у производњи“ – каже Илић.

На наше питање да ли поштује све мере 
које су власти прописале за грађане,  Обра-
дин каже “Важим за врло дисциплинованог 
човека и  домаћина. Не може се другачије 
него да се поштују све мере Владе, иначе 
одосмо у пропаст. Поред ових Владиних 
мера, ја поштујем све мере и у производњи 
сезонског поврћа и расада. Све оно што су 
стручњаци прописали ја то и примењујем. 
Наравно да се дугогодишњим радом откри-
ва нешто што није нигде ни записано Моја 
препорука је да  сви који су заинтересовани 
за расад могу да дођу до мојих пластеника 
и изаберу шта им одговара. Биће услужени 
квалитетном и  разноврсном робом. Имам 
све врсте сорти и  парадајза, паприка, кра-
ставаца, па ко воли, нек изволи“ – поручује 
рогачичка баштованска легенда.

Обрадин има за крај ове приче и једну 
поруку а она гласи: „Не излазите из куће 
или свог поседа уколико за то није нужна 
никаква наредба. Ово говорим мојим коле-
гама, пољопривредним произвођачима а 
ови у граду, нек не излазе из станова, да би 
остали здрави и  читави“.

Приредио
Мирољуб Јанковић

Поље под пластеницима Илића страдало у поплавама 2014. године

Обрадин Илић Баштован

ПОЉОПРИВРЕДА
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ШПАНСКА ГРОЗНИЦА 1918 – ПРЕТЕЧА КОРОНЕ
Најстрашнија пандемија која је задесила човечан-
ство десила се крајем Великог рата 1918. године и од 
ње је обелела трећина човечанства (око 500 милиона 
људи) а однела је преко 50 милиона живота – три 
пута више него збир свих жртава рата. За њу је од-
говоран малецни вирус, који није марио за стране у 
сукобу нити је познавао разлике у политичим, идео-
лошким и верским опредељењима.

Стигао је у све крајеве земаљске кугле па 
и до изолованих острва на острва на Па-

цифику и народа Инуита на крајњем северу. 
Није тачно утврђено где је болест настала, а 
први забележен случаје је у америчкој војној 
бази у Канзасу у марту 1918. године, ода-
кле су је војници пренели у Европу. Болест 
је била је погубна за младе и до тада здраве 
особе у најбољој животној снази, у доби од 
20 до 40 година. Грозницу је пратила гало-

пирајућа упала плућа, екстремни умор, гро-
зница, кашаљ и главобоља. Жртве би помо-
дриле, а тежак и снажан кашаљ би покидао 
трбушне мишиће. Многе особе су се будиле 
здраве а до ноћи умирале. Вирус се преносио 
капљичним путем кијањем и кашљањем. На-
зив шпанска грозница добила је по томе што 
се о њој најпре писало у Шпанији, која није 
била учесник рата, тако да није било цензуре 
штампе.

У наш крај пандемија је стигла у новем-
бру 1918. године, заједно са ратницима са 
Солунског фронта. Ровови су били идеално 
тло за развој инфекције, а стање су погорша-
вале повреде, неухрањеност, лоша хигијена, 
недостатак витамина Б. Услови живота ста-
новништва наших села, при крају рата, како 
због намета окупатора и недостатка радно 
способног становништва, тако и због живота 
у бројним патријархалним задругама, у ма-
лом затвореном простору, где је и по десетак 
особа спавало у истој просторији, додатно су 
погодовале ширењу вируса.

Сахране су вршене на брзу руку, најчешће 
без присуства свештеника. Најпре се сахра-
њивало на устаљеним сеоским гробљима, а 
када умрле није више имао ко да однесе до 
гробља,  почели су их сахрањивати  на њиви, 
у воћњаку, код куће, у гају, на брегу... Тако 
су настала нека породична гробља која су се 
одржала до данашњих дана.

Списак умрлих од Шпанске грознице
Списак је направљен на основу Матичних књига умрлих Парохије Гвоздачке (1916–1918) које су се, до 1945. године налазиле у архиви 

цркве у Гвосцу, од тада у Месној канцеларији у Рогачици, а од недавно су  у Матичној служби Скупштине општине Бајина Башта. Датуми су 
по старом календару.

ОКЛЕТАЦ

Судећи по Матичним књигама умрлих Парохије гвоздачке епидемија је у Оклецу имала 
нешто блажи облик него у суседним општинама (Стрмово и Овчиња), или, можда, свештеник 
Глигорије није успео све да попише, тим пре што на неким споменицима пише да су умрли 
од шпанске грознице, а нема их уписаних у матичним књигама умрлих. Број уписаних умр-
лих Оклечана је 4 пута мањи него у суседним општинама Стрмово и Овчиња. И овде имамо 
повратнике из рата Ђоко Обрадиновић, Нешко Нешковић и Теофило Ранковић.

Теофило Ранковић из Оклеца живи часно и 
поштено 45. г. Учествовао је у ратовима од 
1912. до 1916. год. војник III позива дође сво-
јој кући и умре од тешке болести 6. новембра 
1918. г. Био је тишљер, дунђер и пинтор.

Пише: 
Митар Јосиповић
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Свештеник родом из познате свештеничке 
породице из Рогачице Григорије Поповић (1888 
– 1956) у Парохији гвоздачкој службовао је пу-
них 20 година, у веома тешким ратним вре-
менима. Био је и војни свештеник са чином 
капетана и учесник балканских и Првог свет-
ског рата. По повратку са Солунског фронта 
обишао гробља, опајао и пописао помрле. Кре-
нуо је од Доне и Бачеваца који су припадали 
Парохији горњотрешничкој, а затим обишао 
своју парохију којој су припадала села Стрмо-
во, Оклетац и Гвозда и Овчиња.

СТРМОВО

Поред великих страдања и покоља који су Бачевцима у августу 1914. године починили аустроугарски војници и епидемије тифуса 1915. 
године, уписано је 85 Стрмоваца умрлих од шпанске грознице. Резервни поручник српске војске Витомир П.  Симеуновић стигао је болестан 
са Солунског фронта. Убрзо је преминуо, а за њим још 6 чланова његове породице. Преживео је само стриц Велисав и његова ћерка Драгиња. 
Редов Миливојевић М. Димитрије умро је у Злодолу, при крају пута ка родној кући. Марковић С. Милош, редов трећег позива стигао је кући 
и одмах преминуо.

Подржите излажење 
„Бајинобаштанских новина“

БУДИТЕ ПРЕТПЛАТНИК 
„БАЈИНОБАШТАНСКИХ“

Бајинобаштанске новине Вас позивају 
да помогнете и подржите наш рад путем је-
динствене претплате на штампано и елек
тронско издање „Бајинобаштанских“! 

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

Претплатом постајете члан клуба при-
јатеља „Бајинобаштанских новина“ чиме 
помажете и подржавате рад и излажење 
ББН. 

За претплату позовите нас на број 
+381 31 863 111 (Срб) или +387 65 172 
182 (БиХ) или пишите на е-адресу bbn.
redakcija@gmail.com 

Тел: +381 64 849 75 72

Ваша редакција ББН!

ФЕЉТОН
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КАКО СУ БАЈИНОБАШТАНИ 
БИРАЛИ ПРЕДСЕДНИКА БЕКРИЈА

Славље се завршавало тако што је новоизабрани председник стављен 
у ручна колица, па уз пратњу музике, вучен пред своју кућу и предаван 
породици.

У овом броју ББН-а биће речи о једном 
необичном догађају који се у старој 

Бајиној Башти збивао сваке године, једног 
дана у месецу фебруару. Тог дана падао 
је и хришћански празник, по мом сећању 
били су то Три јераха или Сретење. Тог 
дана бајинобаштанске бекрије бирале су 
свог председника. Избор се одржавао у хо-
телу „Босна“, где би се већ у поподневним 
сатима нашли сви бајинобаштански „при-
јатељи чашице“. Поред њих, присуство-
вао је и знатан број грађана који су забаве 
ради били ту, али не и као такмичари, већ 
као организатори и финансијери догађаја. 
Истовремено они су били и жири чија је 
дужност била да будно прате и правично 
мере колико је ко попио, а да је остао „при 
себи“, бар толико да чује и разуме да је он 
победник. Благовремено је припремље-
на и пристојна количина хране за мезе уз 
пиће које се точило у неограниченим ко-
личинама.

Изборна процедура одвијала се на сле-
дећи начин. На договорени знак једног од 
виђенијих грађана ритуал би отпочео. Тре-
бало је видети полет са којим су такмича-
ри кренули. Добро се јело, али се још више 
пило. Успут се причало, певало, збијале се 
познате чаршијске шале и сл. Како је вре-
ме одмицало тако су већ почели да се из-
двајају бољи тј. издржљивији такмичари. 
Ту и тамо глава неких такмичара се све 
више клатила, док би се на крају спусти-

ла на место његовог тањира, који је неко 
од чланова жирија благовремено склонио. 
Тај такмичар би блажено почео да хрче и 
самим тим је дисквалификован из даљег 
такмичења. На крају онај који би највише 
издржао од свих, а то значи  да без обзи-
ра што је пијан као земља, и даље може 
да држи главу усправно, да проговори по 
неку реч, али на ноге не може, што по про-
позицијама такмичења није ни морао, и 
онда би он био проглашен за председника 
бајинобаштанских бекрија. Као победнич-
ко обележје стављен му је око врата венац 
са нанизаним црвеним сушеним паприка-
ма. На крају, славље се завршавало тако 
што је новоизабрани председник стављен 
у ручна колица, па окружен организатори-
ма догађаја уз пратњу музике, био вучен 
пред своју кућу и предаван породици. 

Забава уз највеће хришћанске празнике

Сви хришћански празници су обележа-
вани и прослављани у складу са важећим 
канонима а посебно место заузимали су 
Божић и Ускрс. На прослави Божића свака 
породица поред обавезне чеснице, пече-
ња и колача имала и свог „положајника“. 
Био је то један од пријатеља, родбине или 
комшија који се на сам дна Божића у ра-
ним јутарњим сатима долазио да први 
честита Божић. Про доласку у кућу он би 
већ са врата честитао празник са речима 

„Христос се роди“, а укућани би му одго-
варали са „Ваистину се роди“. Затим би 
положајник прилазио шпорету или пећи 
где је горела ватра, уз коју су стајала дрва 
нацепана од бадњака који је домаћин још 
уочи Божића припремио, при чему је из-
говарао речи „Домаћине срећан био, ко-
лико варница толико и парица“. Прослава 
Божића је иначе обележавана и великом 
пуцњавом. Пуцали су сви који су имали 
било какво ватрено оружје. Чак су и деца 
пуцала из неких малих плеханих пиштоља 
који су се продавали у ондашњим тргови-
нама, са мецима без зрна, тако да су исти 
могли само да изазову пуцњаву али нису 
могли да нанесу повреду.

Што се тиче Ускрса, по значају другог 
хришћанског празника, он је био у знаку 
хришћанских јаја. Деца су са пуним џепо-
вима таквих јаја испунила бајинобаштан-
ске улице и међусобно се надметала у 
томе чије је јаје чвршће. На такав начин 
што би један од њих држао јаје у руци а 
други ни одозго ударао својим јајетом. 
Победник, односно онај чије јаје није на-
прсло као награду добијао би напрсло јаје 
од свог противника. Тако су се на једној 
страни шепурили они са пуним џеповима 
добијених јаја, а другу страну су испунили 
губитници жалосних лица. 

Ђурђевски уранак

Стари бајинобаштани би ми замерили 
ако не споменем и начин како се просла-
вљао чувени „ђурђевски уранак“, што је 
заиста представљало својеврстан и незабо-
раван догађај. Тог дана у раним јутарњим 
часовима почело би окупљање грађана на 
старој пијаци испред хотела „Босна“, дана-
шњи „Инекс“. Узгред, буди речено, ја сам 
лично помало тужан што није остао назив 
„Босна“ који је тај хотел носио од почет-
ка ХХ века и који је представљао обележ-
је једне епохе и нераскидиве везе између 
комшија са обе стране Дрине.

О „ђурђевском уранку“, том својевр-
сном и незаборавном догађају, као и о 
осталим догађајима који су сваки на свој 
начин, забављали старе варошане, у на-
редном броју ББН-а.потпис

Аутор: Миодраг
 Мијо Димитријевић
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СПАСОЈЕ, ГАСИ СВЕТЛО!
Те 1967. године могли су се купити капути на обвезнице Федерације, 
већина је искористила ову повољност, да јефтино дођу до овог зимског 
артикла. Највише се узимало у продавници коју је држала конфекција 
„Миленко Топаловић“.

Рекли смо да је још 1966. године у Ба-
јиној Башти отворена нова аутобуска 

станица. А нова аутобуска станица налази-
ла се преко пута продавнице два огледала 
тачно испред хотела "Босна". Аутобус од 
Бајине Баште до Београда путовао је скоро 
три дана. Јутро, пет часова, 20-ак путника 
окисло и моли се Богу у ишчекивању да ли 
ће мајстор Лојаница упалити ову скаламе-
рију од возила. 

Аутобус је личио на оно чудо из филма 
"Ко то тамо пева", а палио се на курблу. 
Када би аутобус упалио, настало би народ-
но весеље између возача и путника. А онда 
је кондуктер Миле Тенић пуштао једног 
по једног путника с тим што сте морали да 
купите кесу за повраћање која је коштала 
пет динара. У аутобусу несносан смрад, 

кондуктер наређује да нико не сме повра-
ћати док се не прођу Стајића куће, а онда 
настаје ригање и наравно поновна продаја 
кеса. После, негде у кафани, мајстор Ло-
јаница, када је био под гасом причао је 
друштву да су више зарађивали на кесама 
него што су примали плату.

Између 1967. и 1968. године на мссту 
председника омладине у Бајиној Башти, 
налазио се Драган Печничић. Биће забеле-
жено да је Драган овај посао радио волон-
терски и био је једини председник који није 
имао плату. Најпознатији бунарџија у Баји-
ној Башти био је Мића Лакетић из горњег 
Луга. Како је причао овај занат је научио 
као младић. Када је напунио 65 година имао 
је сто ископаних бунара. Иако у годинама, 
није размишљао да се повуче са посла.

У септембру 1967. године у Бајиној Ба-
шти почиње са радом школа за квалифи-
коване раднике, познатија као ШУП (скра-
ћеница од Школа ученика у привреди), од 
четири одељења првог разреда, уписано је 
122 ученика четвртог смера (металци, уго-
ститељи, трговци и мешовито одељење. У 
биоскопу Тара, те 1967. године, могли смо 
гледати филмове: Пустиња страха, Крвава 
освета, Конопац, Краљ Ричард и Крсташи, 
Знак четворице, Херкулес, Родитељски 
дом и Плавобради.

Тог 12. септембра 1967.године, пово-
дом Дана ослобођења Бајине Баште оди-
грана је пријатељска фудбалска утакмица 
између домаће „Слоге“ и ужичке „Слобо-
де“, победила је „Слобода“ са 3:1.

Крајем септембра 1967. године на так-
мичењу аматера певача које је одржано у 
Задружном дому у Расовачи, пред вели-
ким бројем публике победио је такмичар 
из Бајине Баште Здравко Симић, са пе-
смом „Мој зумбуле“ и освојио прву награ-
ду од 300 динара.

Да је некада држава мислила о свом рад-
ном народу, види се из следећег прилога. 
Те 1967. године могли су се купити капути 
на обвезнице Федерације, већина је иско-
ристила ову повољност, да јефтино дођу до 
овог зимског артикла. Највише се узимало 
у продавници коју је држала конфекција 
„Миленко Топаловић“. На улицама нашег 
града људи обучени у ове капуте до земље, 
шарени, са шареним каишима „де моде“ 
али коме је тада стало до моде? Важно је 
да је људима било топло, и верујете капути 
су били тешки до 10 килограма и видите Ви 
како је било овим мученицима у њима. 

У граду су сви знали Спасоја филмаџију 
или Спасоја Илића, кинооператера бајино-
баштанског биоскопа „Тара“. Рођен је не-
где у Босни, у сиромашној породици. Као 
ратно сироче за време окупације дошао 
је у Бајину Башту, овде одрастао, стекао 
породицу и радио као електричар у Кому-
налној радној организацији 12. Септембар 
. Био је тренер легендарних рукометашица 
„Хидроелектране“ али је био веома попу-
ларан и кино оператер. Свака пројекција 
у биоскопу „Тара“, почињала би: „Спасоје 
гаси светло“ или „Спасоје дигни слику“! 
Била су то добра стара времена.

Наставиће се...

Из пера Жике
Васиљевића

Некад и сад

ЈЕДНА ИЗГРАДЊА И ВИШЕ 
ПОПРАВКИ ТРГА

Градски трг у Бајиној Башти је једно од најстаријих места окупљања, уједно прва пијаца 
и раскрсница дринског и планинског пута кроз некадашњу варошицу. Данашњи облик трг 
је добио далеке 1985. Године када је уз изградњу Робне куће „Београд“ изграђен и градски 
трг. Из архиве објављујемо фотографију снимљену 07. јула 1985. Године када је била у 
току изградња трга и садашњу слику једне од неколико реконструкција трга.

Трг 1985. године Трг радови сада
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КОРОНА НЕ РАЗЛИКУЈЕ МИРКА 
ОД МИРСАДА

„Болест не бира”, народна је изрека на Балкану. У актуелном случају 
корона-вирус такође не бира и једнако погађа и богате и сиромашне, а 
не бира ни нације.

„Шта је сад Иване? Шта је сад Сафе-
те? Шта је сад Марко? Пита ли вас 

Корона које сте вјере?” – Ово је само једна 
од бројних порука сличне садржине, које се 
ових дана у Босни и Херцеговини појављују 
на друштвеним мрежама. Сурова истина да 
болест не бира, једна је од народних умотво-
рина на Балкану.

Међутим, има доста порука, које „не про-
зивају”, већ их шаљу предузимљиви И спрем-
ни да помогну: „Ако немате посао и не при-
мате ничију помоћ, а понестало вам је хране, 
МОЛИМ ВАС ДА НЕ ИДЕТЕ НАВЕЧЕР У 
КРЕВЕТ ГЛАДНИ. Јави ми се приватном по-
руком на Messenger без срама. Научен сам да 
гдје један може јести, има мјеста и за двоје”…

Било како било, али од појаве првих слу-
чајева заразе свакодневна политичка надму-
дривања нису прва тема у медијима; али, ни 
у разговорима обичних људи. Чини се да је 
заједнички проблем, барем привремено, ако 
не помирио, онда барем примирио, оне што 
готово тридесет година опстају на кормилу 
власти захваљујући тензијама које у народу 
стварају. Примјетно је то на готово свим ни-
воима власти, а посебно међу обичним љу-
дима.

„Нема ње овдје!"

Тридесетак километара од Сребренице на 
лијевој обали вјештачког језера Перућац на 

самом улазу у кањон Дрине угнијездило се 
бошњачко село Клотјевац. Прије рата броја-
ло је око 70 кућа у којима су живјели вријед-
ни људи бавећи се разним пословима: спла-
варењем, сточарством, грађевинарством, 
неимарством, шумским пословима. Али, 
било је и инжењера, умјетника, итд. Доста их 
је у рату изгинуло, а остали су се расули од 
Шведске до Аустралије. У селу данас стално 
живи само пет породица. На улазу у село из 

бетонске громаде из које теку четири, као 
рука дебела, млаза воде, хладне љети и зими, 
вјеште руке мајстора бетонску громаду пре-
свлаче зеленомодрим мермером. Донијели 
су га овдје са обала Неретве из Коњица. Ома-
лени вижљасти мајстор, каже да се зове Мир-
ко, не хаје за вирус короне.

„Нема ње овдје. Овдје је све чисто. Нај-
прије људи, па природа, ова вода је право бо-
гатство. Овдје успијевају и лимуни и смокве, 
таква је клима и не вјерујем да короне има. 
Ријетко ко и долази да би је донио”, каже 
кроз смијех.

Лијепо је вријеме па Мирко жури да што 
више уради. Има још доста посла и око џа-
мије – показује нам педесетак метара удаље-
ну богомољу.

„Ту има још једна мања обредна чесма за 
абдест (вјерско прање пред молитву прим. 
аут) и још неки детаљи” каже Мирко.

„Ваљда ће послије короне народ доћи 
памети"

Мирко (Секулић) је самоуки умјетник из 
Сребренице. Ради са дрветом и каменом. На 
Неретви је годинама уређивао одморишта 
рафтера, градио фонтане, водоскоке и ками-
не. У Берлину рестаурирао камене скулптуре 
на старим фасадама. У Шведској зидао кру-
шне пећи. У Француској експериментисао са 
керамиком. Слика и резбари у дрвету, прави 
разне сувенире, за православне манасти-
ре, али и за Меморијални центар Поточари 
у Сребреници Откуд он овдје у бошњачком 
селу, питам, и како то да ради око џамије.

„Људима се свидјело то што ја радим. Зва-
ли ме да радим и то је све. Мене политика 
не интересује. Људе дијелим само на добре 
и лоше, тако сам одгојен. Са оним што овим 
рукама зарадим могу да преживим. Помаже 
ми један син јер ни за њега нема посла. Дру-
ги је на Малти – отишао трбухом за крухом. 
Супругу у рату убио снајпер, нас тројица 
сами живимо. И ови људи овдје су изгубили 
своје најмилије. Рат ником доброг није до-
нијео. Политичари нас годинама завађају да 
би они добро живјели. Ваљда ће послије ове 
короне народ доћи до памети и увидјети да 
смо сви исти и да морамо живјети заједно. 
Она не разликује ко је од нас двојице Мирко 

Мирко и Мирсад

Мирко Секулић
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а ко Мирсад”, каже и показује на Мирсада 
Бечића.

„Ми обични људи смо на губитку"

Мирсад је један од повратника и члан је 
грађевинског одбора за градњу џамије и пра-
тећих објеката којег су одабрали мјештани 
Клотјевца и њихови пријатељи диљем свије-
та. Око 500 људи је донирало новац да се то 
све изгради, јер је у рату било све сравњено 
са земљом.

„Ми смо презадовољни овим како нам 
Мирко ради”, каже Мирсад и наставља: „То 
што је он Србин а ја Бошњак није нам уоп-
ште битно. Битно је да радимо, сарађујемо и 
као људи се поштујемо. Био је рат. Не може 
се и не смије заборавити шта се десило. Јер, 
ако заборавимо зло ће се десити опет. Сви ми 
обични људи смо на губитку. У рату су само 
појединци профитирали, они који нам и да-
нас кроје капу. Ми живјети и радити једни са 
другим' морамо, и што то прије народ схвати 
и прихвати, свима ће нам бити боље”.

Од почетка пандемије у многим мјестима 
Босне и Херцеговине добровољно се ангажу-

ју групе младих, тако је и у Сребреници. Они 
као волонтери помажу у раду службама Ци-
вилне заштите и Црвеног крста. Волонтери 
достављају храну и лијекове старијим особа-

ма и другима којима је то потребни на по-
дручју општине Сребреница. Укључени су и 
у дезинфекцију стамбених зграда. Ништа им 
није тешко И то сматрају својом дужошћу. 
При том Адем, Бранимир, Милена, Хасудин, 
Сабахудин и други – не желе посебно да се 
истичу.

„Вук длаку мијења, ал' ћуд никада"

На корону нико није имун па ни власт 
кажу неки. Могло би се закључити тако и по 
овом како последњих мјесец дана функцио-
нише власт и у Сребреници. Не чују се више 
унутарстраначке свађе ни код Бошњака ни 
код Срба. Нема ни међусобних подвала у 
оквиру предизборне кампање. Све је пра-
вовремено и ефикасно организовано да се 
становништво што боље заштити од шире-
ња пандемије, тако да за сада у Сребреници 
нема ни један обољели. Данас је под меди-
цинским надзором свега 8 особа.

Примјетне су неке промјене и код оних на 
вишем нивоу. Тако је трочлано Предсједни-
штво БиХ, које се иначе о мале чему слаже 
у потпуности, издало заједничко саопште-
ње у којем Жељко Комшић, Милорад Додик 
и Шефик Џаферовић позивају грађане да 
„имају повјерење у институције система”, те 
„да прате њихове наредбе и упуте и придр-
жавају се прописаних мјера”.

Чак је и Милорад Додик недавно у позиву 
свим политичким странкама у БиХ написао: 
„Сада није вријеме за политичке говоре. Не 
желим никакве такве изјаве ни коментариса-
ти. Битно је да политичари буду јединстве-
ни и окупљени око јединог циља да се спасе 
људски животи".

Много је оних који на све то гледају као 
назнаку да би се, након кризе коју је изазва-
ла пандемија корона-вируса, коначно и у 
Босни и Херцеговини могло почети боље и 
норамалније живјети. Исто тако није мали 
број који сумњичаво врте главом цитирајући 
народну изреку „вук длаку мијења, ал’ ћуд 
никада”.

Текст и фото: 
Маринко Секулић/DW

Џамија у Клотијевцу

На путу до оних који не могу или не смију ван својих мућа

Помагачи у кризним временима
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Иницијативе

ТРАДИЦИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ
На иницијативу Душка Мандића и Радо-

мира Павловића недавно је основано Српско 
културно-просвјетно друштво „Осат“ у Ске-
ланима. 

„Циљ новог удружења је окупљање око 
традиционалних вредности и српске култур-
не баштине овог поднебља, али и организо-

вање корисних предавања, трибина, изложби 
и догађаја који окупљају све људе добре воље 
и жеље да се упознаје култура, традиција и 
шири знање“ – казао је за „Бајинобаштанске“ 
Душко Мандић.

На оснивачкој Скупштини Друштва при-
суствовало је 23 оснивача – члана а за пред-

седника Друштва изабран је Душко Мандић 
а за председника Скупштине Радомир Па-
вловић, док је за секретара изабрана Весна 
Поповић. Средства за рад Друштво прику-
пља добровољним прилозима и чланаринама 
грађана односно чланова. У међувремену из-
вршена је и формална регистрација Друштва 
у Регистру удружења који се води код Основ-
ног суда у Бијељини а обављене су и све дру-
ге формалне радње везане уз оснивање.

Прва активност којом се Друштво „Осат“ 
појавило јесте недавна трибина и предавање 
Др ранка Рајовића у сали основне школе у 
Скеланима и судећи по одзиву грађана са 
обе стране реке Дрине, можемо очекивати 
плодан рад Друштва.

Б. Ђ.

Душко Мандић, председник Друштва 
„Осати“

Осаћанска традиција градитељства

О пореклу и наслеђу Осата

Богатство култура и народа
Василије Стефановић који је радио као учитељ у Бајиној Ба-

шти од 1855. до 1861, и који је био сарадник Вука Стефановића 
Караџића, је 1860. записао да Осат чине следећа села: Блажи-
јевићи, Бољевићи, Божићи, Бујаковићи, Црвица, Јакетићи, Ка-
рина,  Калиманићи, Костоломци,  Крњићи,  Млечва,  Моши-
ћи, Осатица, Петрича, Постоље, Прибидол Срп ски, Прибидол 
Турски, Радошевићи, Ратковићи, Станатовићи, Тегаре, Топли-
ца, Вранешевићи, Вуцаре, Жабоквица Српска, Жабоквица Тур-
ска, Жлијебац.

Ова област на крајњем истоку Босне и Херцеговине, односно Ре-
публике Српске у средишњем току ријеке Дрине представља посеб-
но географско подручје са специфичним етнографским особинама. 
Осат је готово цијелим временом свог постојања представљао и ад-
министративну цијелину некада мањег а некада већег ранга.

Осат се први пут спомиње у уговору којег су у Тати 1426. године 
потписали угарски краљ Жигмунд и српски деспот Стефан Лазаре-
вић. У том уговору Осат се наводи у измјењеном облику ОЗАЦХ. Овај 
уговор предмет је разматрања др Људевит Талоција у прилогу под 
називом “К хисторији деспотске породице Бранковић “ којег је обја-
вио Гласник земаљског музеја. Као додатак овом раду у броју 3., ГЗМ 
из исте године професор травничке гимназије Александар Хофнер 
објављује чланак“ Положај неких мјеста у повељи краља Сигисмунда 
од год. 1426.“ у којем потврђује положај Осата уз навођење, данас, 
већ опште познатог фра Јукићевог описа Осата али и мало позна-
тог описа Осата који је дао Хаџи Калфа у коме каже “кадилук Оссад 
близу Ваљева, 23 дана од Цариграда окружен котарима ужичким, 
вишеградским и сребреничким, друго име тому кадилуку је Шахин-
-Јувасси“ (Соколово гнијездо то јест Соко у Србији“ ).

За град Бродар који се налазио на планини Бујак, Хофнер даје мо-
гућност да је био смјештен изнад данашњег села Бујаковића у близи-
ни Скелана (изнад Бујаковића постоји узвишење Кулина), али додаје 
и да на ушћу Лима у Дрину постоји планина Бујак. 

О постанку и значењу ријечи Осат има више верзија, које су ра-
ђене “у погрешним фонетским транскрипцијама и морфолошки и 
деривационим аналогијама, такви ставови су најближи наивној на-
родној етимологији“.

У стручној литератури било је више покушаја да се одреде грани-
це Осата као специфичне етногеографске области. Те границе разли-
кују се од аутора до аутора при чему се мисли на западну границу, јер 
остале три чини ријека Дрина па стога су неупитне.

www.np.drina.com
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Доминира страх од неизвесности
Ако се суочавате са анксиозно-паничним нападима као последицом изо-
лације, потребно је да научите и повећате свест о правилном дисању 
коришћењем стомака, а не само грудног коша, јер се на тај начин пове-
ћава прилив кисеоника у плућа.

Све остало је, како у овонедељном Интер-
вјуу на мрежи каже др Марко Јовашевић, 
саветодавни психотерапеут, јако индивиду-
ално.

„Некоме ће у овом тренутку одговарати 
медитација, некоме молитва, некоме јога, а 
некоме кратке вежбе интензивних тренин-
га. Неко ће искористити ову ситуацију да се 
више дружи са укућанима и децом. Некоме 
ће мир доносити играње игрица или дру-
штвених игара, а некоме креативност, писа-
ње или читање. Ту је и прегршт неодгледа-
них серија и филмова које већ дуго чекају на 
вас“, каже Јовашевић.

Главни страх који у овом тренутку доми-
нира, оцењује он, јесте страх од неизвесности.

„И у мирнодопским условима као и у 
овим околностима мисли углавном лете од 
размишљања о прошлости које води у туго-

вање и кајање, а ако потраје и у депресију, до 
одласка у будућност, неконструктивног раз-
мишљања о будућности које води у анксио-
зност. У овој ситуацији свако размишљање о 
будућности одвешће нас у неизвесност, страх 
и панику. Остаје нам садашњи тренутак, оно 
једино што постоји и оно једино на шта би 
требало да се фокусирамо у овим данима. Да 
наша јутарње питање не буде ‘до када ће ово 
да траје’, већ ‘шта ја могу данас корисно да 
урадим да ми овај дан не прође узалудно’. Да 
бисте успели да освестите садашњи тренутак 
користите сопствена чула, она су главна и 
одговорна да бисмо у сваком тренутку били 
свесни онога што се заиста дешава око нас“, 
саветује Јовашевић.

Уочи наговештаја кризе, како каже, реак-
ције појединаца појављивале су се у двема 
крајностима.

„Једни су били превише неозбиљни и 
опуштени, док су други били ирационално 
уплашени. Сада, након неколико недеља, и 
даље је подељено, али између оних који про-
активно користе ову ситуацију и оних који су 
забринути за непредвидиву будућност“, каже 
наш саговорник.

Панику у трговинским објектима и го-
милање непотребних количина намирница 
уочи најављивања ванредног стања објашња-
ва ратовима и инфлацијама које су наши 
грађани искусили у протеклих неколико де-
ценија.

„Све се то издешавало јако брзо и у крат-
ком историјском периоду и оставило непри-
јатан ожиљак сећања који се полако уграђује 
и у наш ген. Када наступи страх у екстрем-
ној дози и када се помеша са искуством и 
сећањима из прошлости, то доводи до пани-
ке међу људима који тада почињу да праве 
некакве непромишљене и нерационалне 
потезе, као што је масовна куповина хране 
и средстава за личну хигијену што доводи до 
пустошења рафова у маркетима, чиме пока-
зујемо изузетну несолидарност, а ако то тра-
је дужи временски период, онда прераста у 
свеопшту ксенофобију“, сматра он.

О могућим последицама оваквог стања по 
нашу психу, уколико оно потраје, још увек је 
рано говорити.

„За развијање одређене патологије када је 
у питању психичко здравље потребна је ду-
готрајна изложеност одређеном стресу, зато 
напомињем да време овде игра кључну улогу 
и функцију“, закључује Јовашевић.

Л. Д.

Девет начина како да останете сав свој у доба Короне
1. Искључите се на кратко са интернета – Дневно барем пола 

сата, ујутру након буђења и увече пре спавања – без друштвених 
мрежа, портала, без вести, слушајте неку лепу музику, ко медитира 
– одлично, ко не, можда да сад почне, бирајте мисли захвалности, 
лепе мисли, нека лепа сјећања…

2. Пишите или изговарајте подржавајуће мисли, лепе речи, 
уколико никад нисте – почните да пишете, водите дневник у доба 
Короне…

3. Смехом против Короне –  Што би Дино Мерлин рекао: „Сми-
јехом страх покријем“… Ако не можете баш из чиста мира наћи ра-
злог да се смејете, гледајте комедије, смешни садржај на интернету, 
пар минута смеха, је сјајан допинг за имунитет.

4. Сунцем против Короне – Уколико имате терасу, што више 
боравите на њој, небитно да ли сунце убија вирус или не, али оно 
што је сигурно оно поправља наше расположење.

5. Знањем против Короне – Он-лине едукације, можда је баш 
сад време да упишете неки курс за који раније нисте имали прије, 
бирајте квалитетан садржај на нету, добре књиге, филмове.

6. Фокус на лепе ствари – Размислите шта би сте волели да ра-
дите након Короне, шта би сте желели да постигнете, које циљеве, 
креирајте неке нове идеје.

7. Кућним пословима против Короне – постоји теорија да увек 
у кући можемо пронаћи толико непотребних ствари да напунимо 
велику кесу за смеће. Средите, довршите послове за које раније ни-
сте имали времена, од ситних поправки до можда документације.

8. Солидарношћу против Короне – Помогните другима, будите 
солидарни колико је у вашој моћи. Сјајан пример за солидарност су 
бројне акције за помоћ старијима, који су уједно и најугроженији.

9. Љубављу против Короне – Волите се и покажите сада љубав 
према себи, другима.

Извор: НЛП Мрежа

Психотерапеут др Марко Јовашевић
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Општина Бајина Башта

КОНТАКТ ЦЕНТАР
Телефони за позиве грађана

за пријаву грађана старијих од 65 година за 
доставу лекова, намирница и других потреба

031865370 
0648259430

Радно време од 08 до 16 часова
Суботом и недељом од 08 до 14 часова

Црвени крст Бајина Башта

031865465
Радно време од 0816 часова

Суботом и недељом од 0814 часова

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Из Комуналног предузећа ”12 септембар” обавештавају грађане који имају потре-

бу за одлагањем био-отпада (грање настало орезивањем воћа и траве) да исти могу 
одложити на локацији сточне пијаце, уз претходну најаву у Комуналном предузе-
ћу на телефон: 061/2388146. Депоновање ове врсте отпада може се обавити само 
уз присуство овлашћеног радника предузећа у времену од 7 до 14.30 часова. Друга 
врста сувог отпада попут папира, пластике и стакла може се одлагати сваког радног 
дана у кругу Комуналног предузећа. Што се тиче грађевинског отпада и отпада из ис-
копа, грађани треба да одвезу на локацију Црног врха и истоваре у рупу или на стару 
депонију уз претходну најаву у предузећу ”Стандард”.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 
ПРЕДАЈУ МАЛИХ 

ОГЛАСА
Ваше личне мале огласе објављујемо 

на странама „Бајинобаштанских новина“ 
бесплатно. Ваше огласе можете доставити 
лично у нашој редакцији, слањем поштом 
на адресу редакције или слањем елек-
тронске поште на bbn.redakcija@gmail.
com

Мали огласи могу садржати и највише 
две фотографије које је потребно достави-
ти уз текст огласа.

Обавештења правних лица и организа-
ција објављујемо по важећем ценовнику.

Маркетинг ББН
031866 111

КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА 
КРЕТАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Министарство пољопривреде, шу-

марства и водопривреде позвало је по-
љопривреднике, који имају неодложне 
послове током забране кретања, да под-
несу захтев да им се одобри кретање у 
том периоду. Захтев се подноси Управи 
за заштиту биља на e-mail agromere@
registar-uzb.rs. Пољопривредни ци из 
Златиборског округа могу поднети при-
јаву на телефон 064/88–18–412.

КАКО ПРЕКО 
ГРАНИЦЕ У ЊИВЕ
На седници Штаба за ванредне ситу-

ације било је речи о томе како решити 
проблем људи који живе на територији 
Општине Бајина Башта а имају обрадиву 
земљу на левој обали реке Дрине.

Како би покушали да изнађу решење да 
пољопривредници пређу гранични прелаз 
и дођу до својих њива у време ванредног 
стања, председници Општина Бајине Ба-
ште  и Сребренице упутили су допис ми-
нистру пољопривреде Браниславу Неди-
мовићу у нади да ће се решити проблем 
пољопривредника који обрађују земљу у 
БиХ. 

”Министар Недимовић је упознат са 
тренутном ситуацијом и одговор од мини-
стра очекујемо у току ове недеље”, рекао 
је Радомир Филиповић председник Оп-
штине Бајина Башта.

Према његовим речима, око 300 дома-
ћинстава са подручја наше Општине има 
обрадиву земљу у Босни.
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Бајина Башта
на клик до Вас

www.prviportal.net

Најбржи извор локалних
вести и информација

Проверите
Укључите се!
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