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САВИНДАН ПОД 
ПОВЛЕНОМ

Марко, Жељко, Владица, 
Остоја, Лазар, Славица и 

Верица су ђаци пешаци 
са Дебелог Брда. Сваког 
дана пешаче од 2 до 14 

километара, а не боје се ни 
зиме и мећаве, ни звериња. 

Не боје се ни градива. 
Напротив, одлични су ђаци,  

обожавају учитељицу 
Миленку, блиски су и 

срдачни.  
Светитељу Саво дај Србији 

овакве деце што више!

РИБОЛОВАЧКО БЕЗВЛАШЋЕ

ДРИНУ ИМА  
КО ДА ЧУВА!
Неуспех конкурса за доделу Дрине на управљање изазвао 
је огорчење љубитеља зелене лепотице. Надлежни ћуте, 
риболовци жестоко негодују. И те како Дрину има ко да чува, 
а ради се о томе да још само власти треба то да схвате и да 
Дрину предају у праве руке. Онима који је воле и поштују!
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Хитно вратите  
чуваре на Дрину!
Нама, грађанима који се ништа не питамо остаје да бар мало 
дамо свој допринос у очувању Дрине, и да покушамо да је не 
загађујемо и да на обалама не остављамо ђубре

Када одрастете уз реку Дрину, када вам се многе 
дечије успомене налазе баш на обали реке, не мо-

жете бити равнодушни на неправду која јој се често 
чини. За мене је Дрина, прва асоцијација на мир и ле-
поту, за мене лето није лето ако сваки дан не прове-
дем на обали Дрине. Али бојим се да ми неких наред-
них година асоцијација на Дрину не буду неке ружне 
ствари јер нажалост све је више лоших ствари које јој 
се чине. Не желим да асоцира на пробеме, већ на зе-
лену брзу лепотицу, која својом лепотом привлачи 
риболовце и туристе из разних делова Србије и света.

У предизборним кампањама се хвале и користе 
све лепоте реке, кућица на Дрини и регата, а проб-
леме сви занемарују. Пођимо од дивљих депонија и 
екплоатације шљунка, то нико не контролише и не-
ма ко томе да стане на пут. Такође велики проблем је 
невероватно изловљавање рибе. О свему томе се ћу-
ти, тек понекад се понегде помене злоупотреба Дри-
не. На нашем подручју тренутно нема ко да чува ре-
ку, рибочувара више нема. 

Да ли се то дају одрешене руке људима који злоу-
потребљавају реку? Да ли се тиме подстиче неконтро-

лисано изловљавање рибе? Због чега се проблеми не 
решавају? Да ли наше општинаре пече савест док дају 
медијске изјаве поред реке о могућностима развоја 
туризма, знајући да Дрина није наша нити ће бити, и 
да ли им служи само за украс? На ова питања нажа-
лост одговора нема. Мени је лично жао што пробле-
ми пролазе поред нас, јер ја Дрину доживљавам као 
бисер нашег краја, и уместо да се то негује и чува све 
мање се обраћа пажња и проблеми остају нерешени.

Сматрам да је потребно да се развије сарадња са 
Републиком Српском, јер колико је и наша толико је 
и њихова река и сматрам да треба да сарађујемо јер 
младица и остале рибе не познају границе. Заједно 
треба да вршимо порибљавање, заједно да водимо 
бригу о Дрини и о рибама. 

Као једно од решења за ове, нимало мале, пробле-
ме можда би требало учини нешто да се рибочувари 
врате, да ако бар у потпуности не могу да се спрече 
бесправне радње, бар делимично да заштитиомо ре-
ку свакодневном контролом рибочувара. Такође оно 
што може допринети, поред свакодневне контроле, 
су разне едукације на тему очувања Дрине, о томе 
како се треба понашати у њеном окружењу, како се 
као риболовац савесно опходити према њој и слично.

Надам се да ће до надлежних допрети свест о важ-
ности реке и да ће покушати да стану на пут свим 
бесправним радњама., а до тада, нама, грађанима 
који се ништа не питамо остаје да бар мало дамо свој 
допринос у очувању Дрине, и да покушамо да је не за-
гађујемо и да на обалама не остављамо ђубре.

МИСЛИЛО

О труду и 
суду
Животни циљ сваког поједин-
ца је увек исти: Напредовање 
у доброме.
Најбољи знак истине је једно-
ставност и јасноћа, лаж је увек 
замршена, накинђурена и речита. Људи не теже у 
животу да учине оно што они сматрају добрим, већ 
за тим да што већи број ствари назову својим.
Најбољи таленти се губе у нераду. Не ради оно што 
не треба, па ћеш урадити све што треба. Ко је задо-
вољан собом, тај је увек незадовољан другима. Ко је 
незадовољан собом, тај је увек задовољан другима. 
Људи се дијеле у две врсте: Једни прво мисле, а за-
тим говоре и раде, други прво говоре и раде, а тек 
затим мисле. Све мисли које имају велике последице 
увек су једноставне. Где је суд, тамо је и неправда.
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У предизборним кампањама се хвале и 
користе све лепоте реке, кућица на Дрини 

и регата, а проблеме сви занемарују – 
дивље депоније, екплоатација шљунка, 

изловљавање рибе
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ФОТОГРАФИЈА БРОЈА
КАДА ШУМУ  
ПРЕКРИЈЕ СНЕГ
Зимовања на планинама постала су колико рет-
ка толико и необична за малишање савременог 
доба. Само ретки имају прилику да оду на пла-
нину и ако изузмемо оне који имају баку и деку 
на планини, скоро занемарљив је број деце која 
могу да зимују на планини. Наравно, родитељи 
оних са дубоким џепом могу увек и у најскупље 
ски центре, али то није то, и то није планинско зи-
мовање. У дечјем граду на Митровцу овог јануара 
има деце, додуше није баш пун капацитет али око 
400 малишана ужива у зимским чарима лепоти-
це Таре. Током боравка у природи малишанима 
се прижа прилика да свакодневно проведу не-
колико сати на свежем планинском ваздуху који 
им прија и прави неописиво позитивну атмосфе-
ру међу њима. Сазнајне шетње организују се сва-
ког дана, и лети и зими. Али ове зимске шетње 
су још лепше, јер шума под снегом изгледа и ча-
робно и бајковито! У обавезном „менију“ зимског 
планинског доживљаја јесте посета Тепих ливади 
и упознавање са њом, чак и када је она покриве-
на снегом. Чари шетње кроз шуму оковану сне-
гом, међу јелама, смрчама, буквом и осталим рас-
тињем које је окићено снежним украсима – неза-
боравни су део доживљаја. На фотографији броја 
рекреатор Гордана Јевтић са гостима упознаје 
малишане са природним лепотама и занимљи-
вим причама о тепих ливади.

АЛАН ФОРД МЕЂУ 
МАЛИНАРИМА
Упућени знају да је Робин Худ био онај ко је отимао од бо-
гатих, а делио сиромашнима. Међутим, постојао је и стрип 
јунак Алан Форд који је отимао од сиромашних па делио богатима! Гле 
чуда, такав један лик (а не знамо ко је) појавио се и у општинском буџе-
ту. Како? Једноставно! Наиме, у буџету од ове године нема средсата-
ва за субвенционисање малих засада малине, већ се средства у већој 
мери концентришу на субвенције крупнијим произвођачима. Они који 
имају засаде испод 30 ари неће моћи да добију субвенцију јер су мали, 
иако су до сада добијали субвенције. Буџетске субвенције иду у већој 
мери моћнијима и већима. Ако узмемо у обзир да је највећи број упра-
во тих малих произвођача, који се са малим засадима подупиру за кућ-
ни буџет јасна је логика по којој се узима од малих и даје великима. Да-
кле „узима“ се од сиромашних и даје „богатима“. Ето Алан Форда у буџе-
ту!, а ако није Алан Форд онда је сигурно продужена политичка полуга 
моћи неког од малинарских картела који су противници „уситњавања“ 
малинарских засада, јер наводно, нису исплативи. Видећемо ускоро!

РЕНОВИРАЊЕ 
ХАЛЕ
Иако је хала одавно направљена, а мно-
ги су у њој већ одрасли, због скупоће ње-
ног одржавања и опреме ни једна власт 
до сада није успела да је за свога мандата у потпуно-
сти доврши и комплетира. Три деценије од изградње 
хале дошло је време да се стари кров замени, а ујед-
но и направи енергетски ефикаснија фасада, а не-
шо помало и нагланца. Иако има замерки да дизај-
ном подсећа на хладњачу за малине, заштита али и 
шминка на хали је добро дошла и сигурно иде у ред 
добрих инвестиција. Такође је добродошла и за по-
здравити фудбалска утакмица са циљем прикупљања 
средстава за малог Деспота. Остаје да се хала што ви-
ше и наменски користи, а да се остатак потребних ра-
дова у будућности реализује на ефикасан и рациона-
лан начин.
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БРОЈКА МЕСЕЦА

1.001.699.000,00
ДИНАРА износи буџет Општине Бајина Башта за 2016. го-
дину. Први пут износ буџета је прешао једну милијарду ди-
нара, односно нешто више 8 милиона Еура. Од 2000. године 
до данас буџет Општине се увећао за преко тридесет пута 
са ондашњих 27 милиона динара.
Највећи „пуниоци“ бајинобаштанског буџета су локални 
привредници и њихове фирме које буџет пуне по основу фи-
скалних обавеза са 514.200.000 динара. Овај буџет је плани-
рао да има и суфицит, то јест вишак средстава, од 26.500.000 
динара. У тек усвојеном буџету за 2016. годину евидентира-
но је и стање дуга буџета Општине на дан 31.12.2016. у изно-
су од 521.220,76 евра. Планирано је да из Републике у буџет 
дође 136.974.000 динара ненаменских трансфера.

ОБЈАВА МЕСЕЦА

 Mijodrag Nada Matic Like · Reply · 15 · January 15 at 7:46pm
Moja malenkost apeluje na opstinsku vlast bajne baste olicenu u srpskoj 
naprednoj stranci da obezbedi rizlu za mz Okletac jer sneg pada, а asvalt je 
nov i mnogo gladak kojisu uradili kakosu i obecali u vise zaseoka pabi trebalo 
baciti rizlu da nedodje nedaj boze do povreda.narodna kaze nelivsi magarce do 
zelene trave pred sledece lokalne izbore cujem obecace pistu ex kaki ijudi taka 
i bjeseda
https://www.facebook.com/bukamagazin/?fref=nf
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Пошто су најпре заглупели своју домаћу стоку, брижљиво спречавајући да се та 
мирна створења не одваже ни на један корак из дупка у који су их затворили, 
ти тутори после указују на опасност која им прети ако покушају да иду сами. 
 Имануел Кант (1724–1804) „О незрелости“А

ГО
РА

Спиновање – лудом радовање!
Тако је гласио слоган једне велике кампање за медијску писменост која је 
вођена у Србији. Нема томе шта да се дода ни одузме ни сада

Када сам пре више од 15 година изабран за Председника Скупшти-
не општине Бајина Башта одмах сам од својих сарадника тра-

жио да прионемо на посао и да пронађемо начин да што више ин-
формација о свом раду дајемо грађанима. Изашли смо из 90-их го-
дина у којима је ондашњи режим грубо манипулисао већину јавних 
информација, углавном их сводећи на своју партијску пропаганду. 
У Бајиној Башти смо имали две телевизије, радио станицу и Баји-
нобаштанске новине, а ове потоње сам лично основао и уређивао у 
пређашњој деценији. Ипак, није нам био циљ да се рекламирамо у 
локалним медијима иако смо за то имали све услове. Знали смо да 
је грађанима политичка пропаганда у минулим годинама огадила. 

Хтели смо да имамо ефикасан, благовремен 
и тачан извор основних информација о раду 
Скупштине општине, њених служби и функцио-
нера. Дакле, много година пре закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја 
ми смо то питање покренули и делимично реши-
ли. Слушајући свој унутрашњи глас и осећај за ред, 
логику и право предложио сам да штампамо де-
таљан Извештај о најважнијим активностима већ 
после шест месеци мандата. Тако смо и учинили.

У мају 2001. године грађанима смо доставили 
на обичној белој хартији, једноставне једнобојне 
штампе табеларни преглед активности и резулта-
та. Били су ту подаци о започетим, завршеним и 
планираним пројектима, добијеним донациама, 
извршењу буџета и све то напиано простим на-
родним језиком да може сваки обичан грађанин 
да разуме. И, нараво, показало се у том првом Из-
вештају да смо за шест месеци испунили све што је било планирано 
за прву годину и скоро половину од свега планираног за цео мандат. 
Можете то видети и данас! Да, и поред тог Извештаја штампали смо 
у два наврата детаљну брошуру Водич кроз Општину у којој је било 
написано све што грађани треба да знају о својој Општини. Биле су 
ту надлежности, списак услуга, имена и контакти свих службеника и 
запослених у Општини и све то много година пре него што је закон 
обавезао општине на Информатор о раду и слободан приступ инфор-
мацијама од јавног значаја. Пре бесплатног Интернета, друштвених 
медија и веб сајтова на сваком кораку. 

Те, као и сваке наредне године састављали смо посебан Извештај 
на крају године у коме су биле све детаљне информације како о реа-
лизованим пројектим, тако и о потрошеним новцима из свих јавних 
каса. Било је то тако сложено да је обичан грађанин могао да разуме 
све, а не као у службеном обрасцу буџета који је просечним људи-
ма неразумљив одувек. Било је места и за фотографије по принципу 
да једна слика вреди више од хиљаду речи. На крају мандата штам-
пали смо и завршни Извештај грађанима о сто најбољих пројеката 
које смо урадили за Бајину Башту у мандату од 2000. До 2004. годи-
не. Није то био мој лични извештај, нити предизборно рекламирање, 
иако су ме противници за то тада жестоко напали. Био је то основни 
ред да се каже и остави записано шта је урађено, јер имали смо чи-
ме и да се покажемо сви ми који смо на томе радили од скупштин-

ских одборника, руководилаца до јавних 
запосленика.

Зашто ово пишем? Због тужне чиње-
нице да сам у једном истраживању ових 
дана пронашао податке о транспарентно-
сти локалних самоуправа у Србији у који-
ма стоји да је наша Општина Бајина Баш-
та међу најлошијим и да је оцењена као – 
нетранспарентна! (види истраживање на 
адреси: www.dostup.no) Она је од свих општина у Србији на 18-том 
месту одпозади, а доступност информација у Информатору о раду 

износи свега 28,57% док је доступност докумена-
та која се по Закону морају објавити свега 33,77%. 
Иако данас постоји Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја као и методо-
логија за израду и објављивање информатора о 
раду јавних институција количина података које 
су дате јавности је недопустиво мала. Да не кажем 
да је пре петнаест година годишњи буџет Општи-
не Бајина Башта био око 34.000.000 динара, а да-
нас је 30 пута већи јер износи 1.001.699.000 ди-
нара. Дакле, недостатак информација се не може 
правдати недостатком новца. 

Или се ствари погрешно схватају или се 
уопште не схватају! По броју објава на веб сајто-
вима и друштвеним мрежама надлежне локал-
не институције не каскају. У скоро свакој локал-
ној јавној служби па и у Општини свакодневно 
се „постује“, а тамошњи „задужени за медије“ су 

међу рекордерима по броју објава, лепих вести, фотографија и уг-
лавном хвалоспева. Проблем је у томе што се таква активност у це-
лом свету зове – спиновање, а не информисање грађана! 

Свих ових година покушавао са да убедим све потоње председ-
нике Општине, али и партијске вође, да треба да одвајају више нов-
ца у буџету за све медије у граду јер је од пресудне важности да сви 
медији преживе. Сви локални медији су из Општине и јавног секто-
ра добијали део новца на име оглашавања, понеке рекламе, угово-
ра о информисању али су ти износи далеко испод реалних трошко-
ва медија. Обзиром да сам тада био власник РТВ Прима осећао сам 
да код њих постоји отпор и да то сматрају мојом личном борбом за 
мој интерес. То што ни динара годинама нисам зарадио у РТВ При-
ма и што тај медиј ради као „социјално предузеће“ они нису разу-
мели, а нити желели да знају. На крају сам иступио из власништва 
РТВ Прима, између осталог и због тог несносног притиска, апсолут-
но субјективним слабостима створеног од стране локалних функ-
ционера који не желе медије у граду. 

Последица свега јесте да је информативност о раду наше Општине, 
мерена бар доступним садржајем Информатора о раду у 2015. годи-
ни, незадовољавајућа, иако новца у буџету има све више, а и медија у 
граду има довољно. Све то сведочи о недовољно развијеној пракси и 
свести о потреби јавног комуницирања као мери поштовања грађа-
на и задовољењу јавног интереса у области јавног информисања.

ЈАВНА СТВАР

ПИШЕ: 

БОБАН ТОМИЋ
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СВИ НА СНЕГ

НАЈМЛАЂИ  
УЧЕ СКИЈАЊЕ

Овогодишња традиционална акција „Сви на 
снег“ одржава се у време зимског распуста, 

тачније од 01. фебруара на истом месту – Мит-
ровцу на Тари. Организатор акције је Плани-

нарско смучарски клуб „Тара“, а програмом 
су, као и ранијих година, предвиђени почетна 

скијашка обука али и рекреативни садржај.

По речима професора Бранка Стевановића ове 
године, изостала је подршка Општине, иако 
је акција непрофитног карактера и заснива 
се само на покривању основних трошкова. 

„Трудимо се да не изневеримо најмлађе као ни 
све оне који годинама учествују у овој акцији. 

Ово је једина прилика када наша деца из града 
могу организовано да дођу на Тари и да седам 

дана проведу учећи скијање и дружећи се са 
вршњацима“ – каже Стевановић. 

Цена коштања акције покрива превоз од града 
до Митровца и назад, трошколе изнајљивања 
скијашке опреме, коришћења стазе и сендвич 

за сваког учесника.

СКЕЛАНИ

Подсећање на трагични догађај 
У суботу 16. јануара у Скеланима је служен парастос и одата почаст страдалима у нападу на Ске-
лане 16. јануара 1993. године. Пуне 23 године после страдања 69 цивила, углавном жена и деце, 
код споменика у Скеланима окупила је се родбина жртава, представници борачких организација 
и Скупштине општине Сребреница. Парастос код споменика испред скеланске Цркве служили су 
месни свештеници. 

Цвеће за настрадале у Скеланима и другим селима сребреничке општине, на споменик су поло-
жили изасланик председника Републике Српске Миладин Драгичевић, делегација Министарства 
рада и борачко-инвалидске заштите РС, Миломир Савчић председник Борачке организације РС, 
представници Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих 
цивила, Савеза логораша РС и друге локалне делегације и удружења. 

Пре служења парастоса у Скеланима, делегације и мештани положили су цвеће на спомен обеле-
жја настрадалим Србима у Ћосићима и Калиманићима.

ЧИТАОЦИ РЕПОРТЕРИ!
ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ, ПОЗИВАМО ВАС 

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

ЗАНИМЉИВУ ТЕМУ, ДОГАЂАЈ ИЛИ ПОЈАВУ, ЈАВИТЕ НАМ И МОЖЕМО ОТВОРИТИ 
СТРАНЕ ББН-А ЗА ТЕ ТЕМЕ.

АКО СТЕ БИЛИ СВЕДОК ИЛИ ЗНАТЕ ЗА НЕКЕ ВАЖНЕ ДОГАЂАЈЕ И ЉУДЕ У ВАШОЈ 
ОКОЛИНИ ЈАВИТЕ НАМ ИЛИ НАПИШИТЕ САМИ ТЕКСТ О ТОМЕ.

ПОШАЉИТЕ НАМ И ФОТОГРАФИЈЕ.

ВРЕДНЕ ЧИТАОЦЕ НАГРАЂУЈЕМО  
БЕСПЛАТНОМ ПРЕТПЛАТОМ НА НАШЕ НОВИНЕ  

(ОБЗИРОМ ДА СРЕДСТАВА ЗА ХОНОРАРЕ НЕМАМО НА РАСПОЛАГАЊУ).

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

још боље: пишите, сликајте и шаљите мобилним телефоном на  
+381-64-849-75-72 или на друштвене мреже.

WWW.BBN.RS
Profil: Бајинобаштанске новине

FB strana: Prima Portal Bajina Bašta

МЕДИЈИ

Промена 
власништва у  
РТВ Прима
Решењем Агенције за привредне регистре 
од 30. 12. 2015. године извршена је промена 
власништва у РТВ „Прима Интернационал“ 
из Бајине Баште. Досадашњи власник био је 
Бобан Томић са уделом од 100%, а целокупан 
удео је пренео запосленима у РТВ „Прима“ 
Биљани Ђурђић и Браниславу Мијановићу 
без накнаде. 

Бобан Томић је покретач и оснивач РТВ 
„Прима“ од 1992. године када је почео са еми-
товањем радио програма, а потом и 1997. го-
дине са телевизијским програмом. „Медијс-
ку кућу смо градили деценијама напорно 
и заједнички и време је да уступим место 
млађима који ће наставити да раде и буду још 
бољи. Ја остајем да им помажем, искуством и 
саветима“ – изјавио је Томић поводом транс-
фера власништва.

Биљана Ђурђић остаје на месту директо-
ра и главног и одговорног уредника на којој 
позицији се налази скоро 10 година, а Бобан 
Томић ће председавати Програмским саве-
том који се ускоро оснива. Основни принци-
пи и начела рада неће се мењати. 
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МЗ ГВОЗДАЦ

Мештани 
поправљају 
путеве
Одржавање сеоских путева одувек је 
велика главобоља житеља Овчиње, 
Гвосца, Оклеца и Бачеваца. Иако су 
многи засеоци тек добили асфалтне 
путеве, а неки на то још увек чекају, 
испоставља се да је лакше асфалти-
рати него после одржавати те путеве.

Одлазак младих из села и недо-
вољна привредна активност остави-
ли су село без радне снаге, па тако 
данашње путеве, водотокове и зајед-
ничке површине нема ко да одржава. 

Мештани Гвосца нису чекали 
Општину ни Дирекцију да им попра-
ви пут, иако су више пута молили и 
чекали машине да закрпе асфалт. Са-
ми су се организовали и малом до-
бровољном акцијом успели да сани-
рају банкине и критичне делове ас-
фалтног пута.

ЦРНА ХРОНИКА

Марихуана на  
Тарском путу
Полиција је почетком јануара у двe зaплeнe, нa 
пoдручjу Пoжeгe и Бajинe Бaштe, прoнaшла и 
oдузeла oкo 13 грaмa прaхa нaлик нa хeрoин и 
6,9 грaмa биљнe мaтeриje зa кojу сe сумњa дa je 
мaрихуaнa. 

Aлуминиjумскa фoлиja сa биљнoм мaтe-риjoм 
oткривeнa je кaдa je пoлициja нa путу Taрa – Бajинa 
Бaштa пoкушaлa дa зaустaви „рeнo клиo“ кojим je 
упрaвљaло једно лице из Бajинe Бaштe. Сумњa сe 
дa сe лице oглушилo о нaрeдбe пoлициje, прeшло 
нa лeву стрaну кoлoвoзa и из вoзилa, крoз прoзoр, 
избaцилo мaтeриjу нaлик нa мaрихуaну, нaкoн чeгa 
гa je пoлициjскa пaтрoлa сустиглa. Прoтив њeгa je 
пoднeтa кривичнa привjaва збoг пoстojaњa oснoвa 
сумњe дa je пoчинило кривичнa дeлa нeoвлaшћeнo 
држaњe oпojних дрoгa и oмeтaњe oвлaшћeнoг 
службeнoг лицa у oбaвљaњу пoслoвa бeзбeднoсти 
или oдржaвaњу jaвнoг рeдa и мирa. O дoгaђajимa 
су oбaвeштeни тужиoци Вишeг и Oснoвнoг jaвнoг 
тужилaштвa у Ужицу.

ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

Основан Покрет 
социјалиста
У Бајиној Башти је 28. децембра 2015. 
одржана оснивачка конференција 
Покрета Социјалиста Александар Ву-
лин за општину Бајина Башта. Осни-
вачку седницу су поздравили функ-
ционери Покрета социјалиста из Бео-
града Бојан Јоцић, члан Главног одбо-
ра као и заменик председника Опш-
тине Бајина Башта Петар Петровић. 

„Изградња путне инфраструктуре и 
обезбеђење локалног превоза у се-
лима требао би бити приоритет као и 
изградња инфраструктуре у градском 
језгру где станује велики број станов-
ника, а поготово деце на које се се 
сви позивају, а најмање за њих раде 
требао би бити приоритет у наред-
ном периоду општинских и држав-
них институција›› – рекао је у свом 
обраћању Иван Маринковић. 

„У будућем периоду радићемо на ја-
чању општинске организације и пру-
жању подршке најугроженијим слоје-
вима друштва, посебно породицама 
са троје и више деце, као и помоћ со-
цијално угроженим породицама којих 
је све више са акцентом на породице 
које имају децу са посебним потреба-
ма“ – истакао је Дарко Глишић.

Новоосновани Одбор је за пред-
седника изабрао Дарка Гли-
шића, а за подпредседника Ивана 
Маринковића.

ПОЛИТИЧКА СЦЕНА

Ново руководство 
локалног СДПС
Почетком јануара у Бајиној Башти је одржа-
на друга изборна сскупштина општинског од-
бора Социјалдемократске партије Србије за 
Бајину Башту, а на којој је изабран нови опш-
тински одбор ове сранке. Скупштина је одр-
жана 13 јануара уз присуство чланова ове 
странке као и чланова коалиционих партне-
ра са локала. 

Душко Милекић, новоизабрани председник 
Oпштинког одбора СДПС-а захвалио се својим 
члановима што су му указали поверење и 
истиче да ће се трудити да ојачају општински 
одбор и каже да овај општинки одбор не же-
ли да преставља само своје чланове него и да 
заступа све грађане Бајине Баште. Наставиће 
даљу сарадњу са свим чиниоцима политич-
ког живота, а нарочито и на првом месту са 
својим коалиционим партнерима 

Гост на овој скупштини био је Бранко Гогић, 
председник Извршног одбора СДПС који ка-
же да су избором Душка Милекића и избором 
новог општинког одбора, планови и амбиције 
много веће и озбиљније што исказује сигур-
ност у то да постају озбиљан политички парт-
нер у Бајиној Башти. „У наредним предизбор-
ним дешавањима, прво ћемо разговарати са 
нашим коалиционим партнерима и свакако да 
ћемо се трудити да ојачамо општински одбор, 
да се појача инфраструктура и да се ради на 
оснивању месних одбора ове странке у чему 
ће имати подршку врха странке и председни-
ка Расима Љајића“ – каже Гогић.

Б.Ђ
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ДР СЛОБОДАН ПУЗОВИЋ, секретар Пограјинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине АП Војводине и еминентни орнитолог

Подриње има 
немерљиве ресурсе
Др Слободан Пузовић деценијама проучава биодиверзитет Подриња, а чест гост је на Тари где 
смо са њим недавно разговарали о горућим проблемима заштите природе у нашем крају.

Колико су значајна и шта то имају 
подручја Националног парка Тара, а 
што је значајно за проучавање птица?
Тара је један од националних и европских 

центара биолошке разноврсности, што зна-
чи да је ту богатсво биљака, животиња и њи-
хових заједница од изузетног значаја и вред-
ности. То, наравно, морамо да спознамо и о 
томе причамо да би то схватили грађани и 
јавност и да се на адекватан начин односимо 
према тој јединственој природној баштини. 
Када имамо такву баштину и ако смо свесни 
колико је она вредна и у међународним ок-
вирима, онда треба да знамо и да размишља-
мо како ту баштину да искористимо на одр-
жив начин, да је не угрозимо и искористимо 
на добробит локлних заједница тј. да те ло-
кане зајднице, знајући какав драгуљ приро-
де имамо користе за за еко и етно туризам, 
за еколошке садржаје, програме едукације и 
програме рекреације. Тако могу да помогну 
локалном становништву да се одрживо раз-
вија, да пласира своје локалне производе, да 
брендирају те производе и негују обичаје и 
културу, самим тим да се повеже природа са 
културним наслеђем и духовним наслеђем и 
да се одрживо развијамо. Оно што је суштин-
ски битно је то да ако не чувамо нашу при-
роду угоржавамо наше шуме, реке, воде, као 
и птице,а ред ће доћи и на нас, људе. Самим 
тим, колико год угрожавамо животну средину 
толико се то негативно рефлектује и на ква-
литет живота самог човека.

Често посећујете станишта птица у 
Србији, посебно у региону Дрине. Које су 
то врсте птица које само код нас по-
стоје и да ли су довољно заштићене?
Свако подручје у Србији има своје специ-

фичности у односу на географски простор, на 
типове станишта, у односу на климу, геолош-
ку подлогу. Када је у питању Западна Србија, 
конкретно Подриње, Тара је вероватно бисер 
на том простору што се тиче његових вред-
ности, богатства, значаја, међународног по-
тенцијала за развој, међутим постоје и нека 
друга подручја у овом делу наше земље која 
су вредна да се еколошки прате, истражују, чу-
вају, рецимо Ваљевске планине. Њихов завр-
шетак, део где излазе на Дрину поседује изу-
зетне пределе и пејзаже, очувану природу и 
водотокове, ретке врсте биљака и животиња. 

Поменућемо клисуру реке Трешњице. Ту 
постоји јединствена колонија белоглавих су-
пова, лешинара који су остали у Подрињу, ус-
пели да преживе разна тровања, угрожавања, 
убијања и тако даље. То је сада један резер-
ват који се чува, постоји и ресторан за супо-
ве, из кланица се износи кланички отпад који 
никоме није потребан, а којим се они хране. 
Постали су туристичка атракција, пуно људи 
долази да то види и да ужива у лепоти приро-
де и да гледају те небеске летаче, орлове, који 
имају распон крила од преко два и по метра. 
Такође, када је већ реч о Подрињу, једном тре-
нутку Дрина излази из тих планина и клису-
ра и долази у Мачву. Са једне стране Мачва, 
са друге стране Семберија и то је занимљив 
контраст. Дрина је и даље ту брдска река, пла-
ховита, наноси пешчане и шљунчане спрудо-
ве, меандрира, а около мање-више равница. И 
ту постоји доста занимљивих врста биљака и 
животиња и рекао бих да Дрина има хиљаду 
лица. Подриње заиста треба чувати, неговати 
и спречити загађење и деструкцију, проблема 
има пуно, али њени потенцијаи су сачувани. 

Може ли се љубав према природи, по-
себно према птицама на неки начин 
валоризовати кроз туристичку пону-
ду?

Ми ако желимо да се развијамо, квали-
тетније и здравије живимо, морамо да чува-
мо нашу животну средину, да негујемо тра-
дицију и обичаје и да се прилагодимо свом 
подневљу. Нажалост многи доносиоци одлу-
ка, политичари, доносили су катастрофалне 
одлуке што се тога тиче зато што су помодно 
хтели да следе трендове неких других држа-
ва, али то није могло да се примени на нашем 
подневљу због нашег капацитета и ментали-
тета наших људи. Тога треба да се манемо и да 
се окренемо ка ономе што наша земља нуди 
као потенцијал, да ресурсе максимално иско-
ристимо али одрживо, тј да имамо корист од 
тога али да не угрозимо животну средину, то 
је нажалост била немогућа мисија. Догађало 
се у Србији да дођу инвеститори који склопе 
ангажмане са политичарима, а тај аранжман 
подразумева да отворе фабрику и да запосле 
људе који би били јефтина радна снага. Али 
да не праве пречистаче воде, да не праве фил-
тере за издувне гасове, јер то их пуно кошта, 
и онда на тај начин загађују животну среди-
ну. Дешавало се да су отварали руднике, а да 
притом нису размишљали шта ће са јалови-
ном и отпадним водама. Битно је да је Тара 
национални парк, да Дрина има национал-
ни значај и морамо да инсистирамо на томе 
да економија не буде једини репер за доно-
шење одлука, већ мора да прати и социјал-
ни статус и животну средину. Само сектор-
ски и у договору се људима може обезбедити 
бољи живот. Решење за будућност је да чува-
мо своју животну средину јер то не радимо 
само због птица и биљака већ и због нас, и 
нашег бољег живота.

Како решити проблем прекомерене и 
неконтролисане експлоатације шљун-
ка из Дрине и штету која се том при-
ликом нанноси рибљем фонду?
То је веома занимљиво питање и заиста 

сам претходних двадесет година обишао све 
шљункаре које су активне у Подрињу, а још 
више таквих шљункара обишао сам уз доли-
ну Велике Мораве. То јесте један велики еко-
лошки проблем, не само за очување лепоте 
предела и уопште управљање водотоком реке 
Дрине већ је проблем одбране од поплава, јер 
када имате доста таквих дивљих шљункара уз 
обале Дрине мења се морфологија корита, во-
да при високом нивоу продире у те споредне 
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УГОРЖЕНЕ ВРСТЕ ПТИЦА

Заљубљен ко тетреб
Некада је велики тетреб био веома распрострањен у планинским 
подручјима Србије. На смањивање његове популације 
утицало је уништавање шума и велики лов. Данас се њихова 
популација процењује на само 80 до 90 гнездећих парова

Велики тетреб (Tetrao urogallus) је станарица, која спада у ред кока. Посебно занимљив 
украс његовог тела је реп, који приказује у „свадбеним играма“. Живи у северној и 

средњој Европи, на Балканском и Пиринејском полуострву, као и у широком појасу уме-
рене Азије. Насељава углавном високе планине и четинарске шуме.

Може да буде дуг и до 110 цм, тежине до 8 кг. Мужјак је обично дуг од 74 до 90 цм, а жен-
ка мања, од 54 до 63 цм. Он изгледа занимљивије, има лепше перје, знатно је снажнији и 
кочопернији од женке, а око очију има истакнуту црвену меснату ружу.

Парење великог тетреба почиње у априлу и траје око 20 дана. У периоду парења мужја-
ци се беспоштедно боре да освоје женку. Већ у зору мужјак почиње своју „свадбену песму“, 
налик на брушење косе у којој изражава љубавни занос. Сматра се да док пева долази до 
анатомских промена, као што су затварање ушних дупљи и очних капака. Док дуго пева 
он испружи врат и помера га увис и на доле, не види и не чује. То дуго певање, ловци зло-
употребљавају и приближавају му се.

Велики тетреб се гнезди на земљи, у приземној вегетацији. Женка снесе и до 8 јаја, а 
птићи се излежу након око 26 дана. Природни непријатељи великог тетреба су сове уша-
ре, а њихова јаја и птиће уништавају и сиве вране, свраке, лисице, куне, јазавци, јежеви.

Храна великог тетреба су углавном семење, бобице, пупољци и лишће дрвећа, иглице 
четинара, а понекад житарице, јагоде, малине, купине. Храни се и ларвама, пужевима, гу-
сеницама, црвима и другим бескичмењацима.

Некада је велики тетреб био веома распрострањен у планинским подручјима Србије. На 
смањивање његове популације утицали су сеча шума, изградња шумских путева, уништа-
вање четинарских шума, велики шумски пожари, као и узнемиравање на гнездилишту и 
велики лов. Данас се њихова популација процењује на 80 до 90 гнездећих парова.

Велики тетреб је у Србији угрожена врста птице. Проглашен је за природну реткост и 
заштићен трајном забраном лова.

Многи ловци и природњаци тврде да тетреба има на Тари, а један леп планински предео 
у Заовимана ка Босни зове се Тетребица. Званичне потврде још нема, а обзиром да мно-
гуи тврде да су га чули и видели могао би сваког часа да искочи па макар из ловачке приче.

шљункаре, копове. Тако долази до неконтро-
лисаног ширења воде, до ерозије до подлока-
вања високих обала, а и до уништавања не-
ких објеката, људима страдају пољопривред-
на земљишта уз само корито реке. Има дос-
та негативних аспеката отварања тих шљун-
кара и то треба ставити под контролу. Поста-
вља се питање ко је одобрио рад тих шљун-
кара, међутим то су скоро све дивље шљун-
каре. Наравно, пошто су оне видљиве голим 
оком, очигледно не постоји политичка воља и 
не постоји довољна координација између ин-
спекцијских органа, истражних органа, суд-
ства, да се ти који експлоатишу ставе под кон-
тролу, да се то забране или казни, или ако је то 
легално да им се наплаћује порез. Међутим, 
постоје и позитивни аспекти тих шљункара, 
што се тиче природе и биодиверзитета, Ми 
смо утврдили и у Подрињу и у Поморављу да 
се много ретких птица населило у те копове 
шљунка због тога што су они активни. Реци-
мо, у напуштеним шљункарама остану рупе 
које се испуне водом, ту се населе рибе, дођу 
неке птице и често такве шљункаре неки ло-
кални људи претворе у мале оазе за спортски 
риболов, за рекреацију, направе неке мале ту-
ристичке објекте и тако та рекултивација тих 
шљункара може да помогне да се развије не-
ки еко-етно туризам на неким локалитетима, 
али то само у односу н неке локације где је то 
могуће. Међутим, то често није могуће и уг-
лавном се те шљункаре и напуштени копови 
претварају у депоније. 

Које су природне вредности Таре и како 
ускладити коришћење природних ре-
сурса са очувањем природе?
Тара има јединствен биодиверзитет, богат-

ство флоре и животињских група. То је нешто 
што је препозннато и то се цени. Битно је да 
доводимо научнике и истраживаче да истра-
же неоткривене делове овог блага. Када знамо 
колико нешто вреди, више ћемо га ценити и 
волети. Битно је рећи да је на Тари током ве-
кова простор коришћен у разне сврхе, каме-
ноломи, ливаде, гљиве, дрво, лековито биље. 
Тара је проглашена за национални парк још 
пре 30 година, у новом закону о националним 
парковима Тара је сада и проширена. Права 
зона је зона строге заштите где се човек не 
може појављивати као екплоататор већ само 
може да дође и да ужива и то уз пратњу чува-
ра, али то нису велике површине. Друга зона 
је тзв. прелазна зона, у њој нема толико мо-
гућности за експлоатацију шума, камена, ли-
вада, ту је пре свега рекреација и туризам у 
оптицају. Трећа зона је уједно и највећа зона. 
Ту је све дозвољено шумарство, лов, привре-
да, али је забрањено отварање каменолома. 
То је зона развоја.

ИВАНА МАТИЋ

ЈЕЛЕНА СТАНИЋ

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs

ЈАНУАР 2016.

НББ9 / 101



АЛЕКСАНДАР 
ЗЕЧЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА
МИЛАНОВИЋ

АНА
БЛАГОЈЕВИЋ

ДАНЕ
ЈАНКОВИЋ

НИКОЛА
ОГЊЕНОВИЋ

МАРИЈА
СЕЛАКОВИЋ

Да ли је 
веронаука 
испунила 
очекивања 
која су била 
везана за њу?

Мој сестрић, који је 
други разред основ-
не школе изабрао је тај 
предмет, и врло је задо-
вољан. Постао му је је-
дан од омиљених пред-
мета. Са моје тачке гле-
дишта то сасвим опра-
вдава постојање веро-
науке као предмета у 
школама, који иначе 
није обавезан предмет. 

Мислим да не. Мислим 
да веронаука као пред-
мет у школама није би-
ла довољно прилагође-
на савременом добу и 
конкретном времену у 
којем живимо и свим 
оним захтевима и иза-
зовима које ово ново 
време намеће. 

Верујем да веронаука 
никада неће бити попу-
ларна међу ученицима 
као што су неки други 
предмети. Можда због 
тога што је сама по себи 
изборни предмет. Ми-
слим да је врло битно 
децу приближити својој 
вери јер је она велики 
део националности и 
личног индетитета. 

Веронаука је испунила 
очeкивања, а у оквиру 
веронауке, садржано је 
и грађанско васпитање. 
Садашњи Министар про-
свете очигледно није 
имао часове веронау-
ке чим излази са изјава-
ма да је веронаука непо-
требна па дозвољава да 
у сред Србије исламска 
заједница то подржава.

Мислим да није не толи-
ко због наставе и пре-
давача колико због тога 
што је у данашње време 
све мање људи који при-
дају значај самој вери, 
а сматрају да је важније 
децу учити неким другим 
стварима. Тако када дођу 
у сусрет са веронауком, 
не сматрају је битном.

Сматрам да је верска на-
става у потпуности ис-
пунила очекивања. Моје 
мишљење је да је веро-
наука битан предмет као 
и остали и врло је важно 
да се кроз цело школо-
вање учи веронаука ка-
ко би било довољно ча-
сова за све лекције.

Који проблеми 
су најчешће 
везани за 
наставу верона-
уке по Вашем 
мишљењу?

Што се тиче техничког 
дела наставе нема ни-
каквих проблема. Ме-
ни лично би сметало 
ако би се учење дове-
ло у питање и почела 
мењати његова сушти-
на. Присталица сам 
„старог“ начина веро-
вања без убацивања 
нових идеја као што су 
нпр. смртности душа и 
слично.

Мислим да није нај-
боље решена сама кон-
цепција наставе ве-
ронауке и приступ ка 
оним особама које нису 
верници. То је умело да 
створи проблеме и зато 
би то требало решити.

Највећи проблем веро-
науке у окружењу је тај 
што је већина сматра су-
вишном и застарелом 
науком. Поштоваоци 
Православне цркве, па 
и полазници веронауке 
често су извргавани сит-
ним и крупним прозив-
кама и често су назива-
ни „богомољцима“.

У моје време веронаука 
није постојала као нас-
тавни предмет. Мислим 
да она сада нема про-
блем са окружењем. 
Наши спортисти, по-
бедници, показали су 
људима да човеку у сва-
кој борби помаже Бог 
и то је у великој мери 
подстакло народ да се 
врати својој вери.

Пре свега то што је из-
борни предмет. Када 
би био обавезни деца 
би од малих ногу имала 
додира са тим и самим 
тим би је боље разуме-
ла веронауку као науку 
и оно што она заправо 
представља. 

Проблеме најчешће пра-
ве ученици грађанског 
васпитања јер имају не-
занимљиве прозивке 
као и питања.

Да ли веро-
науку треба 
изместити из 
школе?

Изместити у случају 
прихватања неког но-
вог концепта Право-
славне вере. Суштина 
је да је овај предмет не-
опходан јер је један од 
ретких који учи децу 
моралним вредности-
ма и важности породи-
це јер Православље је 
највећа наука и има од-
говоре на сва човекова 
питања.

Мислим да је не треба 
избацити из школе. Јер 
ако постоји интересо-
вање и ако је довољно 
добро осмишљен као 
предмет веронаука тре-
ба да остане у школама, 
јер веронаука јесте вео-
ма важан предмет иако 
је изборни.

Не треба да буде из-
мештена. Човек мора 
бити свестан своје ис-
торије и вере, и ако ве-
ру не мора практикова-
ти свакако је боље да о 
њој нешто зна. Треба-
ло би је убацити као ре-
дован предмет, како би 
се ученици мотивиса-
ли да у томе учествују 
активније

По мом мишљењу ве-
ронаука треба да бу-
де обавезан предмет, а 
не ствар избора. Ника-
ко је не треба измешта-
ти из школа али свака-
ко треба децу што више 
окретати вредностима 
хришћанства.

Мислим да не би тре-
бало. Без обзира на то 
што се многи људи не 
слажу са тим и сматрају 
да је треба изместити, 
мислим да веровали 
у Бога или не требамо 
бити упознати са соп-
ственом вером и знати, 
ако ништа, бар основне 
ствари.

Моје мишљење је да је 
не треба изместити из 
школе ни у ком случају. 
Она је изборни предмет, 
и свако може да се од-
лучи да ли ће да похађа 
веронауку или не, та-
ко да свако има слободу 
сопственог избора.

Како модер-
низовати 
веронауку 
у складу са 
савременим 
окружењем? 

 Модернизовати је као 
и остале предмете уз 
помоћ технике, уз ви-
ше посета манастири-
ма и црквама како у 
земљи тако и у ино-
странству за време екс-
курзија. Никако кроз 
прилагођавање учења 
времену у ком живимо, 
јер Господ нам је дав-
но рекао како треба да 
живимо и то се не сме 
мењати. 

Најбоље би се осавре-
менила тако што би била 
искључиво едукативног 
карактера. Да довољно 
објашњава разне свет-
ске религије и њихове 
сличности и разлике.

Кроз савремена нас-
тавна средства, модер-
не методичке приступе, 
а најбоље ће то успети 
када буду имали већи 
број ученика. Веронау-
ка није ништа бабско и 
прашњаво, већ је оду-
век човека учила до-
бром, што у данашњем 
свету није „ин“, па са-
мим тим само ствара 
гужву.

Наша бајинобаштан-
ска деца немају могућ-
ност обиласка наших 
православних храмо-
ва. Школа никада није 
омогућила такво нешто 
где би се деца едукова-
ла. Модернизацијом и 
приближавањем техно-
логије наставе у смеру 
едукације деце али ни-
како не прилагођавати 
веру времену, Христу 
прилагођаваш себе, а 
не обрнуто.

Мислим да нема пот-
ребе за модерниза-
цијом, јер је ово један 
од предмета који треба 
да се заснива на причи 
и предавањима профе-
сора без неких савре-
мених уређаја, попут 
компјутера и да је са-
ма драж овог предмета 
у томе.

Не треба, јер то је наука 
која се не може модерни-
зовати. Једино се може 
наставни програм прила-
годити савременом добу. 
У Бајиној Башти су вероу-
читељи добри предавачи, 
и на прави начин предају 
овај предмет.

ПРИПРЕМИЛЕ: 

ЈЕЛЕНА 

СТАНИЋ  

И ИВАНА  

МАТИЋ

ТЕМА БРОЈАСВЕТОСАВЉЕ И ШКОЛОВАЊЕ

Ускликнимо с делима Светитељу Сави!
Оца српске просвете славимо, а Светосавље све више уоквирујемо као српску духовну посебност, међутим пракса нас често демантује. Однос према 
веронауци све више зависи од политике и државе у чијим рукама је и судбина одумирућих сеоских школа. Иако су некада биле расадници мудрости, 
знања и људи који су мењали свет, сеоске школе једна по једна нестају, деце је мање, а оних који никада нису одрасли је све више. „Ускликнимо с љубављу“ 
требало би заменити са „Учинимо нешто да се одужимо“ Светитељу Сави! Тема овог броја ББН посвећена је проналажењу могућности за то.
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Да ли је 
веронаука 
испунила 
очекивања 
која су била 
везана за њу?

Мој сестрић, који је 
други разред основ-
не школе изабрао је тај 
предмет, и врло је задо-
вољан. Постао му је је-
дан од омиљених пред-
мета. Са моје тачке гле-
дишта то сасвим опра-
вдава постојање веро-
науке као предмета у 
школама, који иначе 
није обавезан предмет. 

Мислим да не. Мислим 
да веронаука као пред-
мет у школама није би-
ла довољно прилагође-
на савременом добу и 
конкретном времену у 
којем живимо и свим 
оним захтевима и иза-
зовима које ово ново 
време намеће. 

Верујем да веронаука 
никада неће бити попу-
ларна међу ученицима 
као што су неки други 
предмети. Можда због 
тога што је сама по себи 
изборни предмет. Ми-
слим да је врло битно 
децу приближити својој 
вери јер је она велики 
део националности и 
личног индетитета. 

Веронаука је испунила 
очeкивања, а у оквиру 
веронауке, садржано је 
и грађанско васпитање. 
Садашњи Министар про-
свете очигледно није 
имао часове веронау-
ке чим излази са изјава-
ма да је веронаука непо-
требна па дозвољава да 
у сред Србије исламска 
заједница то подржава.

Мислим да није не толи-
ко због наставе и пре-
давача колико због тога 
што је у данашње време 
све мање људи који при-
дају значај самој вери, 
а сматрају да је важније 
децу учити неким другим 
стварима. Тако када дођу 
у сусрет са веронауком, 
не сматрају је битном.

Сматрам да је верска на-
става у потпуности ис-
пунила очекивања. Моје 
мишљење је да је веро-
наука битан предмет као 
и остали и врло је важно 
да се кроз цело школо-
вање учи веронаука ка-
ко би било довољно ча-
сова за све лекције.

Који проблеми 
су најчешће 
везани за 
наставу верона-
уке по Вашем 
мишљењу?

Што се тиче техничког 
дела наставе нема ни-
каквих проблема. Ме-
ни лично би сметало 
ако би се учење дове-
ло у питање и почела 
мењати његова сушти-
на. Присталица сам 
„старог“ начина веро-
вања без убацивања 
нових идеја као што су 
нпр. смртности душа и 
слично.

Мислим да није нај-
боље решена сама кон-
цепција наставе ве-
ронауке и приступ ка 
оним особама које нису 
верници. То је умело да 
створи проблеме и зато 
би то требало решити.

Највећи проблем веро-
науке у окружењу је тај 
што је већина сматра су-
вишном и застарелом 
науком. Поштоваоци 
Православне цркве, па 
и полазници веронауке 
често су извргавани сит-
ним и крупним прозив-
кама и често су назива-
ни „богомољцима“.

У моје време веронаука 
није постојала као нас-
тавни предмет. Мислим 
да она сада нема про-
блем са окружењем. 
Наши спортисти, по-
бедници, показали су 
људима да човеку у сва-
кој борби помаже Бог 
и то је у великој мери 
подстакло народ да се 
врати својој вери.

Пре свега то што је из-
борни предмет. Када 
би био обавезни деца 
би од малих ногу имала 
додира са тим и самим 
тим би је боље разуме-
ла веронауку као науку 
и оно што она заправо 
представља. 

Проблеме најчешће пра-
ве ученици грађанског 
васпитања јер имају не-
занимљиве прозивке 
као и питања.

Да ли веро-
науку треба 
изместити из 
школе?

Изместити у случају 
прихватања неког но-
вог концепта Право-
славне вере. Суштина 
је да је овај предмет не-
опходан јер је један од 
ретких који учи децу 
моралним вредности-
ма и важности породи-
це јер Православље је 
највећа наука и има од-
говоре на сва човекова 
питања.

Мислим да је не треба 
избацити из школе. Јер 
ако постоји интересо-
вање и ако је довољно 
добро осмишљен као 
предмет веронаука тре-
ба да остане у школама, 
јер веронаука јесте вео-
ма важан предмет иако 
је изборни.

Не треба да буде из-
мештена. Човек мора 
бити свестан своје ис-
торије и вере, и ако ве-
ру не мора практикова-
ти свакако је боље да о 
њој нешто зна. Треба-
ло би је убацити као ре-
дован предмет, како би 
се ученици мотивиса-
ли да у томе учествују 
активније

По мом мишљењу ве-
ронаука треба да бу-
де обавезан предмет, а 
не ствар избора. Ника-
ко је не треба измешта-
ти из школа али свака-
ко треба децу што више 
окретати вредностима 
хришћанства.

Мислим да не би тре-
бало. Без обзира на то 
што се многи људи не 
слажу са тим и сматрају 
да је треба изместити, 
мислим да веровали 
у Бога или не требамо 
бити упознати са соп-
ственом вером и знати, 
ако ништа, бар основне 
ствари.

Моје мишљење је да је 
не треба изместити из 
школе ни у ком случају. 
Она је изборни предмет, 
и свако може да се од-
лучи да ли ће да похађа 
веронауку или не, та-
ко да свако има слободу 
сопственог избора.

Како модер-
низовати 
веронауку 
у складу са 
савременим 
окружењем? 

 Модернизовати је као 
и остале предмете уз 
помоћ технике, уз ви-
ше посета манастири-
ма и црквама како у 
земљи тако и у ино-
странству за време екс-
курзија. Никако кроз 
прилагођавање учења 
времену у ком живимо, 
јер Господ нам је дав-
но рекао како треба да 
живимо и то се не сме 
мењати. 

Најбоље би се осавре-
менила тако што би била 
искључиво едукативног 
карактера. Да довољно 
објашњава разне свет-
ске религије и њихове 
сличности и разлике.

Кроз савремена нас-
тавна средства, модер-
не методичке приступе, 
а најбоље ће то успети 
када буду имали већи 
број ученика. Веронау-
ка није ништа бабско и 
прашњаво, већ је оду-
век човека учила до-
бром, што у данашњем 
свету није „ин“, па са-
мим тим само ствара 
гужву.

Наша бајинобаштан-
ска деца немају могућ-
ност обиласка наших 
православних храмо-
ва. Школа никада није 
омогућила такво нешто 
где би се деца едукова-
ла. Модернизацијом и 
приближавањем техно-
логије наставе у смеру 
едукације деце али ни-
како не прилагођавати 
веру времену, Христу 
прилагођаваш себе, а 
не обрнуто.

Мислим да нема пот-
ребе за модерниза-
цијом, јер је ово један 
од предмета који треба 
да се заснива на причи 
и предавањима профе-
сора без неких савре-
мених уређаја, попут 
компјутера и да је са-
ма драж овог предмета 
у томе.

Не треба, јер то је наука 
која се не може модерни-
зовати. Једино се може 
наставни програм прила-
годити савременом добу. 
У Бајиној Башти су вероу-
читељи добри предавачи, 
и на прави начин предају 
овај предмет.

Ускликнимо с делима Светитељу Сави!
ИЗ УГЛА ВЕРОУЧИТЕЉА

Веронаука испуњава  
животе младих 
Бајинобаштански вероучитељи Љубинка Печеничић, Јереј Владимир Малешевић, 
Ана Црепуљаревић, Александра Малешевић и Слободанка Милинковић 
заједнички су одговорили на питања из нашег малог истраживања:

Да ли је веронаука испунила очекивања која су 
била везана за њу?
Највећим делом очекивања су испуњена. Нама, ве-

роучитељима је најважније то да деца на часове дола-
зе радо, без страха од негативних оцена, будући да је 
оцењивање описно. Неретко се догађа да се ђаци своје-
вољно задрже и после часа како би расправили неку за-
нимљиву тему. То се не би догађало да они доживља-
вају овај предмет као некакво нарочито оптерећење, 
од кога их интервенцијом министра просвете треба 
ослободити.

Трудимо се да у настави обухватимо све оно, са чи-
ме ће се деца сусрести у свакодневном животу: да могу 
разликовати Православну веру од сујеверја, магијских 
радњи, или паганских обичаја. Упознајемо их са начи-
ном деловања разних деструктивних секти које су за-
ступљене на нашим просторима.

Поносимо се тиме што су часови Верске наставе 
постали место где ђаци могу разрешити разне недо-
умице и проблеме који их оптерећују; научити се по-
зитивним животним вредностима, толеранцији и љу-
бави према ближњем. Осим тога, упознавање са биб-
лијском и националном историјом и књижевношћу; са 
обичајима разних хришћанских и нехришћанских вер-
ских заједница, доприноси обогаћивању опште култу-
ре и разумевању савремених друштвених и културних 
токова. Позитивни ефекти веронауке се такође јасно 
виде у литургијском животу Цркве, нарочито у начину 
понашања младих људи у храму за време богослужења.

Који проблеми су најчешће везани за наставу 
веронауке у вашем окружењу?
Ми у Бајиној Башти имамо довољан број стручно 

оспособљених вероучитеља, чиме се можемо похвали-
ти. У Жичкој Епархији имамо неколико магистара и 
два доктора теологије. Све школе у окружењу, а наро-
чито Основна школа Свети Сава, имају веома корект-
ну сарадњу са Црквом и вероучитељима, који су лепо 
прихваћени у својим колективима и укључени у разне 
школске активности (стручна усавршавања, учешће у 
дежурствима и раду стручних тимова, подршка едука-
цији о болестима зависности, коју је у Гимназији Јосиф 
Панчић спровела локална Канцеларија за младе, итд.)

Нисмо приметили, а ни наше колеге који предају 
Грађанско васпитање, тај проблем сегрегације о коме 
говори господин министар. Међу ђацима нема никак-
ве нетрпељивости у том смислу, нити је икада дошло 
до непријатних ситуација поводом раздвајања ђака по 
групама, будући да су већ навикли на то у настави стра-
них језика и осталих изборних предмета.

Због свега наведеног сматрамо да је у нашој среди-
ни повратак Верске наставе у школе, спроведен успеш-
но и без икаквих проблема.

Да ли веронауку треба изместити из школе?
Богословски факултет СПЦ је угледан члан и један од 

оснивача Београдског Универзитета, који оспособљава 
вероучитеље управо за озбиљан и одговоран посао у 
просвети, и за свештеничку службу, такође. Не видимо 
ни један аргумент који иде у прилог измештању веро-
науке из школе, јер је пракса код нас, као и у многим 
европским земљама показала успешну имплемента-
цију овог изборног предмета унутар школског обра-
зовног система.

Како модернизовати веронауку у складу са сав-
ременим окружењем?
Жао нам је што је у јавности некако створена сли-

ка веронауке, као предмета „из средњег века“, у коме 
неки страшни вероучитељи врше агресивну индоктри-
нацију и уче децу да је земља равна плоча. Буквално 
такве коментаре можемо наћи ових дана у медијима. 
Такви ставови нас боле и лично и професионално, јер 
то напросто није истина!

Одговорно тврдимо да на нашим часовима ђаци сас-
вим слободно исказују властито мишљење, без обзи-
ра да ли је оно у складу са верским догмама. Тренутно 
имамо гимназијалце који се изјашњавају као атеисти, 
или агностици, а ипак су бирали веронауку као избор-
ни предмет. Они сасвим нормално учествују у разго-
вору на часу, износе своје сумње, скепсу и неверицу. 
Због тога они апсолутно немају другачији третман у 
односу на остале ђаке. Различита мишљења заправо 
доприносе динамици дијалога и квалитету наставе, а 
успут практично вежбамо толеранцију и цивилизова-
но супростављање различитих ставова.

Питања којима се веронаука бави су увек актуелна. 
Ми их интерпретирамо терминологијом која је деци 
блиска и разумљива. На тај начин им приближавамо 
хришћанске вредности, на којима почива савремена 
цивилизација. То је нарочито битно у средњој школи, 
када се млади људи по први пут хватају у коштац са 
озбиљним промишљањем о смислу живота, о идејама 
добра и зла, правде, части, људског достојанства, као 
и о властитој смртности. Бављењем овим темама они 
формирају идентитет – лични и национални, усвајају 
моралне норме које доприносе чврстини карактера и 
образују зрелу и одговорну личност.

У данашње време нема много места, где се један 
млади човек може креативно бавити датим темама. За-
то би укидање Верске наставе у основној и средњој шко-
ли донело непроцењив губитак за друштво у целини. 
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МОГУ ЛИ ОПСТАТИ 
СЕОСКЕ 
ШКОЛЕ?
Сеоске школе у Србији, па и ширем региону, 
се гасе као што се и сама села гасе. Тај 
процес се не зауставља, а да ли има смисла 
више улагати у сеоске школе ако се не улаже 
довољно у сеоски живот – питање је које од 
надлежних слабо ко разуме. Какво је стање у 
преосталим сеоским школама бајинобаштанског 
краја покушали смо бар мало да откријемо у 
сусрет Савиндану – слави српских школа!

Нетакнута природа, мир, свеж и чист ваз-
дух прве су асоцијације када се помене 

живот и боравак у селима. Међутим, и поред 
свих ових предности и здравијих услова за 
живот све мање младих људи одлучује се за 
останак и породични живот у селима. Одла-
зак у градове који, опет, у односу на сеоска по-
ручја има својих предности довео је, између 
осталог, до тога да је све мање ђака у истуре-
ним сеоским школама. 

Митар Јовић, директор Основне школе 
„Свети Сава“ и Драган Ресимић, директор 
Основне школе „Рајак Павићевић“ изнели су 
своје мишљење о овој ситуацији и рекли на 
који начин би она могла да се поправи. 

Када је реч о конкретним проблемима ис-
турених сеоских школа, по мишљењу дирек-
тора Основне школе „Свети Сава“ пад ната-
литета са једне стране и миграциона кре-
тања становништва из села ка градовима с 

друге стране довели су до значајног смањења 
школске популације што доводи у питање оп-
станак малих сеоских школа. Последице тога 
су мања улагања у сеоске школе, па је стање 
школског простора , опреме и учила лошије 
него у градским школама. Драган Ресимић на 
исто питање каже: „Основни проблем је ма-
ли број ученика, због чега се испољава нее-
кономичност у пословању која подразумева 
покривање трошкова за грејање, превоз учи-

ТЕМА БРОЈА
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ПРИЧА ИСПОД ПОВЛЕНСКИХ СМЕТОВА

Седам величанствених 
пешака
Како кажу често уме да буде врло тешко због великог снега, 
за страх не знају и храбро сви заједно пешаче и увек има 
занимљивих ситуација у путу које радо препричавају.

У сеоским школама и даље има ђака пеша-
ка, деце која да би дошла до школе мо-

рају да пређу по неколико километара пеш-
ке кроз пределе који често нису проходни ни 
за дивље животиње. Екипа ББН-а је посети-
ла издвојено одељење основне школе „Сте-
ван Јоксимовић“ у Пашној Равни два дана 
уочи школске Славе – Савиндана, са једном 
једином жељом да видимо и напишемо не-
ку реч о деци која до школе путују као и њи-
хови дедови. 

Наставу, у овој планинској школи, похађа 
десет ученика, од тога је седам школараца и 
три предшколца. По речима учитељице Ми-
ленке Андрић ученици су добри, вредни и 
радознали. Проблем који настаје у зимском 
периоду је у томе што поједини ученици пе-
шаче и до чак седам километара да би до-
шли до школе. Услед снега и осталих непо-
года често се уквасе, покисну и буде им изу-
зетно хладно, али како каже учитељица, пр-
вих пола сата наставе користе како би се сви 
угрејели, осужили и затим крену са наставом.

Марко Крстић (9) и Жељко Прокић (8) до 
куће имају да пешаче нешто више од једног 
километра, што је најкраћа раздаљина ове 
групе пешака. Верица Тодосијевић (8) да би 
дошла до школе треба је да препешачи че-
тири километра у једном правцу и то по се-
оском макадамском путу који је зими углав-
ном неочишћен, већ само има „пртину“. Она 
је једна од најмлађих ученика и није је страх 
да пешачи јер увек другари буду са њом. Вла-
дици Тешићу (9) и Остоји Остојићу (7) кућа 
је удаљена нешто више од три километра. 
Владица такође воли да иде пешке, док Ос-
тоја не пешачи јер по његовим речима на 
путу до његове куће има кучића који знају 
да нападну па избегава да иде пешке. Тада 

га углавном неко повезе ако је пут проходан 
и неко уопште и наиђе. Лазар Спасојевић (8) 
до школе пешачи четири километра, а каже 
да је изузетно лакше лети, јер је лепше вре-
ме и лакпше се пређе пут него у зиму, када 
снег то знатно отежава. Славица Павићевић 
(7) која до школе иде колима, али се враћа 
пешке и тада треба да пређе 6 километара, 
често се плаши због дивљих животиња које 
се могу срести на путу.

Сви су добри ученици, и другари, заједно 
пешаче, друже се и уче. Једни друге пропи-
тују и преслижавају лекције и ето планин-
ске пешачке вршњачке едукације о којој 
стручњаци бројне беседе слове. Без обзира 
што увек рано устају у школу увек долазе вед-
ри и расположени. Како кажу често уме да 
буде врло тешко због великог снега, за страх 
не знају и храбро сви заједно пешаче и увек 
има занимљивих ситуација у путу које радо 
препричавају. Најбитније им је да им је учи-
тељица Миланка добра, да их разуме и да им 
увек помаже у свему, а свима је најзанимљи-
вији предмет математика. 

„Период једног школског полугодишта је 
довољан да школу на Пашиној Равни са си-
гурношћу назовем одичним местом за об-
разовање и васпитање деце. Здрава среди-
на, добри људи, може се рећи очуван систем 
вредности, доприноси томе да ја, као про-
светни радник, имам веру у то да моји уче-
ници ходе правим путем у своје боље сутра. 
Школу не доживљавају као обавезу већ као 
место за дружење са другарима које током 
викенда и за време распуста не виђају чес-
то. Што се учења тиче, истичу се добрим ус-
пехом, вредни су и сложни, што је и најбит-
није“ – рекла је за ББН учитељица Милен-
ка Андрић.

М. ЈАНКОВИЋ

тељица, вероучитеља и наставника енглеског 
језика.“

По питању опстанка ових школа нема оп-
тимизма. И један и други се слажу да ће из-
двојена одељења полако да нестају и да се 
ове школе тешко боре са смањењем школске 
популације и да ће се на крају угасити у на-
редних неколико година. Ресимић додаје и 
да Влада треба да пропише критеријуме, од-
реди рок локалним самоуправама да донесу 
акт о мрежи школа, којим би се питање из-
двојених одељења решило. Међутим, и по-
ред тога што се полако гасе, у њима још увек 
има ђака који знања стичу окружени вео-
ма малим бројем вршњака. Основна шко-
ла „Свети Сава“ има издвојено одељење у 
Перућцу, где од првог до четвртог разреда 
има укупно једанаест ученика и два ученика 
која су обхваћена предшколским програмом. 
Са друге стране, Основна школа „Рајак Па-
вићевић“ има четири истурене школе. Шко-
ла у Пилици броји 106 ученика од првог до 
осмог разреда и заједно са њима је осам 
предшколаца. Шест ученика и два предш-
колца тренутно похађају наставу Основној 
школи у Црвици. Када је у питању Основна 
школа у Јасиковицама, осам ученика и че-
тири предшколца похађају наставу у тој се-
оској школи, док четвороразредна школа у 
Пепељу броји три ученика и нема предшко-
лаца. У саставу „Рајака Павићевића“ некад је 
била и школа у Солотуши, међутим угашена 
је услед недостатка деце која би је похађала.

ЗАВЕЈАНА И ЗАТВОРЕНА

До недавно понос сеоског школства, основ-
на школа у Вежањи сада је завејана, затворе-
на, полипаних прозора и са језивим осећајем 
напиштености. У прелепој природи Таре овде 
је некада учило и до 800 ђака. Приликом из-
градње насеља 1982. године изграђена је једна 
од тада најсавременијих школских зграда. Чак 
и овако запуштена и сада је у бољем стању од 
многих градских школа у Србији. Општина је 
пре скоро 20 година покушала да спасе обје-
кат претварањем у објекат за наставу у при-
роди, али тај пројекат никада није успео. Ви-
доје Лазић, председник МЗ Заовине са сетом 
се сећа дана када је учио у овој школи, а данас 
сматра да шансе скоро да нема. „Моја кћерка 
је овде била у последњој групи која јеучила и 
после је све затворено. То је тужна судбина, 
а овакве потенцијале имамо. Мислим да на-
длежни треба да пронаћу неки начин да се 
овде направи нека активност ако већ нема 
деце која овде живе да се оснује неко одма-
ралиште или ма на који начин да се објекат 
приведе намени само да не пропада“ – каже 
Лазић. Има ли шансе да се ма каквој наме-
ни приведу ови објекти и бар мало неког на-
претка уведе?

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs
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ОПОЗИЦИЈА ОШТРО 
КРИТИКУЈЕ БУЏЕТ! 

Овогодишњи буџет владајућа 
коалиција сложно је креирала и 
усвојила, међутим и опозиција 
је сложно оптужила власт да је 
направљен буџет по партијским 
потребама СПС-а, СНС-а и ДСС-а 
те да власт не мисли на потребе 
грађана већ само на партијске 
па и личне интересе страначких 
функционера и активиста. 

Редовна седница Скупштине општине Баји-
на Башта, одржана је 31. децембра, а као 

главна тачка о којој су одборници дискутова-
ли свакако је била везана за доношење Одлу-
ке о буџету за 2016. годину. Ове године буџет 
је пројектован на нешто више од милијарду 
динара, од чега су изворни приходи буџета 
897 милиона, а остали трансфери из других 
извора износе 103 милиона динара. 

За програм комуналне делатности из буџе-
та ће бити издвојено око 157 милиона, док је 
за развој пољопривреде опредељено 20 ми-
лиона динара. Осам милиона у оквиру ове 
буџетске ставке предвиђено је за подстицаје 
за набавку нове основне пољопривредне ме-
ханизације, 7 милиона за набавку нове опре-
ме за мини хладњаче и сушаре воћа и поврћа, 
зачинског и лековитог биља. За програме пут-
не инфраструктуре планирано је око 268 ми-
лиона. Са буџетске позиције предвиђене за 
развој спорта и спортске инфраструктуре ове 
године издвојено је 33,5 милиона динара, од 
тога за Спортски савез и спортска удружења 
14 милиона динара. Каснијим конкурсом ова 
средства биће додељена спортским клубови-
ма. За социјалну и дечију заштиту издвојено 
је 45 милиона динара. За медије ове године, 
на позицији за информисање, општина је оп-
ределила 1.5 милион динара. За развој култу-
ре ове године предвиђено је нешто преко 29 
милиона. Од тога за функционисање локал-
не Установе Култура 16 милиона, као подсти-
цај у културном и уметничком стваралаштву 
у износу од 8,250,000 док је за пројекат „Летње 
вечери“ и пројекат „Фестивал краткометраж-
ног филма Башта фест“ издвојено 1.000.000 
односно 1.050,000. За пројекат „Омладински 
центар“ ове године издвојено је 3.360.000.

Што се тиче рационализације броја за-
послених, председник општине Радомир 
Филиповић је рекао на седници Скупштине 
да неће бити нових запошљавања, без обзи-

СКУПШТИНА

Владајући у акцији: Заседање Скупштине општине
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ра што се на неким местима појављује вишак 
запослених док у самој Општинској управи 
има мањак неких занимања, на првом мес-
ту правника.

Са друге стране један део опозиционих 
странака не подржава овај буџет па тако Да-
нијела Стаменић (ЛДП) каже да је ово препи-
сивачки буџет и готово идентичан као прошле 
године. „Много је замерки, а мало похвала на 
рачун планова општинске власти за ову годи-
ну. Веома мала давања за просвету, здравство, 
недовољни и скромни планови за реконструк-
цију путне инфраструктуре и никаква давања 
за привреднике у Бајиној Башти. Планирано 
је да се пољопривредницима повећају субвен-
ције, а о малим и средњим предузећима нико 
не води рачуна. За њих из буџета нема ништа, 
а они су ти који преко пореза, фирмарина и 
такси дају готово 5 одсто износа годишњег 
буџета. У питању су на десетине и десетине 
милиона, а предузетници немају никакве ко-
ристи од тога“ – каже Данијела Стаменић. Она 
напомиње и да не треба да заборавимо да су 
предузетници један од најзначајнијих стубова 

развоја Бајине Баште, људи који запошљавају 
друге људе, потпуно неоправдано су скрајну-
ти у други план. „Мислим да је власт морала 
да пита те људе какви су им планови, имају ли 
какве идеје, како им помоћи и укључити их 
у доношење важних одлука. Међутим, наша 
власт је самодовољна себи, нема слуха нити 
визије како од Бајине Баште направити место 
у којем ће се људи враћати, а не бесповратно 
одлазити“ – каже за ББН Данијела Стаменић 
испред ОО ЛДП-а Бајина Башта. 

Сличног мишљења је и одборница ДС-а, 
Валентина Марковић која каже да је овај буџет 
„ништа друго до партијски буџет коалиције 
Српске напредне странке, Социјалистичке 
партије и ДСС-а, јер једино га тако можемо 
назвати, јер није буџет заснован на потреба-
ма грађана Бајине Баште, а штетан је и опа-
сан као и нуклеарна бомба, пун „чкаља и коп-
рива“ са плановима установа и јавних преду-
зећа који су индиговани у односу на планове 
за 2015-ту и засновани на претпоставкама те 
у већини случајева стоји „требало би“ без де-
таљног објашњења буџетских ставки и коло-

Шта о буџету  
каже Дирекција  
за изградњу?
Дирекција за изградњу града Бајина Башта, 
што се тиче асфалта у месним заједницама, 
ове године ће мање радити него у 
претходној. У плану су радови на три путна 
правца у Дубу и Рогачици, а по речима 
директора Дирекције Душана Глишића 
важно је да се настави оно што је започето.

„Стигла је иницијатива Месне заједнице 
Солотуша да реконструишемо и онај путни 
правац који се креће ка школи и реци. Он 
је заиста у јако лошем стању, и мислим 
да ћемо моћи бар километар тог пута 
реконструисати» каже Глишић и додаје 
да је планирана и изградња тротоара у 
улици Вука Караџића, са десне стране 
према Гимназији. „То је велика потреба, 
јер фрекфенција возила је ту јако велика, а 
велики број деце туда иду у школе и вртић. 
Још једна важна активност је изградња 
тротоара ка Бушинском пољу. 

То је иницијатива коју су грађани покренули 
још 2002. године, али до сада није било 
слуха да се то уради. На првом месту то је 
потребно урадити из безбедносних разлога, 
јер становници сада Месне заједнице 
Бушинско поље, имају јавну расвету, а 
немају тротоаре. Ми смо то препознали 
као проблем и планирали смо да тај 
део приградског насеља повежемо са 
централим делом града једном безбедном 
пешачком стазом. За изградњу ова два 
тротоара од 200м у Вука Караџића и мало 
више од 1км у Бушинском пољу потребно је 
око 4,5 милиона динара» – казао је Глишић.

Једна од већих инвестиција у санацију се-
оских путева требала би да се рализује ове 
године у Гвосцу. „Вредност извођења радова 
је 22 милиона динара. Тако да је укупно 
што се тиче инвестиција, предвиђено 148 
милиона динара из Општинског буџета и 
67 милиона динара из других нивоа власти. 
Првенствено мислим на 25 милиона које 
смо добили од Министарства трговине и ту-
ризма, на 20 милиона које имамо договоре-
но у Министарству привреде који ћемо та-
кође реализирати у овој години, и на 22 ми-
лиона која смо планирали од Министарства 
за вандредне ситуације, што укупно чини 67 
милиона» – истиче Глишић. 

Укупан буџет Дирекције за изградњу за 
ову годину је планиран као и за претходну 
годину, задњим ребалансом тај буџет је био 
314 милиона динара. 

Опозиционари у акцији:  
Радован Кремић  

и Бојан Зечић

Реч заменика 
председника 
општине
Петар Петровић, заменик председника оп-
штине, самим тим и предлагач овог буџе-
та, каже да је овогодишњи буџет више него 
реалан. По његовим речима ни један буџет 
није идеалан али у овом тренутку бољи није 
могао да се направи. 

„Повећања буџета су на основу новог зако-
на о озакоњењу објеката, тако да ћемо има-
ти велики приход на основу озакоњења 
објеката који су до сада били нелегални. 
Једно од повећања буџета је и  на основ-
ну пореза на приход имовине који ћемо 
имати на основу тих објеката. Имаћемо по-
већања буџета на основну комуналних так-
си за хидроелектрану. Што се тиче смањења 
расхода, нема посебних промена, има на 
основу оних ствари које смо реализовали 
у претходној години, као што је помињано 
на Скупштини. Смањење за Дом Здравља у 
ствари и није смањење, већ смо реализова-
ли све што је планирано, рекао је Петровић, 
иначе на месту заменика председника опш-
тине Бајина Башта из редова СПС-а
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на, засновани на одлукама које нису у складу 
са законом. Сама чињеница да је буџет пред-
седника општине повећан за 30 одсто, а буџет 
Дирекције за изградњу преко 400 милиона, 
што заједно чини половину буџета, на уштрб 
образовања, културе, бриге о деци, младима, 
здравствене заштите и рањивих група. Мили-
они су предвиђени за услуге по уговору, у че-
му не видимо ништа друго до могућности ма-
нипулације и страначког запошљавања. Иако 
се грађани налазе у тешкој елементарној из-
нудици, на ивици егзистенције драстичном 
погоршању социјално-економске ситуације у 

граду као последица владавине СНС-а, буџет 
је конципиран тако да отвара могућност ко-
рупције, регресиван је и фиксиран за инте-
ресе појединаца. Многе колоне у плановима 
су празне и не верујемо да је то случајност“ – 
истиче Валентина Марковић. 

Она сматра да ће „план „ББ Терм“ грађа-
не оставити у овој и наредној сезони у хлад-
ноћи и празним џеповима, јер је тешко да ће 
са мизерним пензијама и платама моћи да 
измире само трошкове грејања. Буџет такође 
одузима слободу говора, јер за финансирање 
медија нису предвиђена никаква средства, а 
недавно је председник општине забранио да 
се на страницама локалних новина ББ Глас 
нађе текст о ОО Демократске странке. Конач-
но, очекивали смо да буџет буде развојни, да 
прати потребе грађана посебно се ослањајући 
на изјаву председника општине на седници 
скупштине да одлично познаје економију, са-
вршену обраду дрвета, да изучава права, једи-

но није био сигуран у знању социјалне поли-
тике“ – категорична је Валентина Марковић.

За ББН ставове око буџета износи и Бојан 
Зечић испред ванпарламентарне опозиције 
оличене у ОО СДС-а: „Само време доноше-
ња буџета показује да је у његовој изради би-
ло извесних проблема и компромиса са ко-
алиционим партерима. Нема издвајања за 
покретање самозапошљавања тј сопственог 
бизниса, а знамо да је то мотор развоја ма-
лих средина као што је наша. Оваква средња 
и мала предузећа су остављена да се сама бо-
ре у веома неравноправној конкуренцији, где 

је исход већ познат. СДС као социјално одго-
ворна странка ће се увек залагати за већу по-
моћ социјално угроженим и рањивим дело-
вима нашег друштва, нажалост таквих је мно-
го на подручју наше општине. Осиромашење 
друштва не прати повећање буџета за ове ка-
тегорије угрожених грађана“ – сматра Зечић.

„Буџет за пољопривреду је увећан за 
око 30 одсто, али и даље је недовољно да се 
пољопривредна производња унапреди, а зна-
мо да је то још увек грана привреде која до-
носи највећи прилив финансијских средстава 
у нашу општину. Још увек општинско руко-
водство не препознаје значај развоја рурал-
них средина ако се мисли побољшати живот у 
овим срединама и задржати становништво у 

њима, а то се види и у издвајању буџетских 
средстава за ову намену. Значај треба дати 
самозапошљавању, сеоском туризму и фор-
мирањем задругарства где би се поспешили 
и олакшали услови приверђивања у сеоским 
срединама. Буџет за 2016 годину није развој-
ни и социјално одговоран, него је изборни. 
Писан на брзину, већи део преписан из прет-
ходног, где се није водило рачуна о потребама 
становништва, него су средства усмеравана у 
оне области друштва која доноси највећи број 
гласова“ – сматра Бојан Зечић из ОО СДС-а. 

Још једно мишљење опозиционе странке, 
која не учествује у одлучивању о буџету изнео 
је Радован Кремић, председник Општинског 
одбора Нове Србије који је некада и сам учест-
вовао у креирању буџета. 

„Буџет који је предвиђен за текућу 2016. 
годину не представља неки драстичан преок-
рет у односу на буџете из претходних године. 
Са друге стране ми се налазимо у изборној го-
дини када постоје неке стратешке активности, 
мада руку на срце таквих активности у про-
теклом периоду није ни било. Прва половина 
године проћи ће у изборној кампањи, а дру-
га половина ће проћи у неким персоналним 
променама и активностима везаним за пост 
изборна дешавања. Тако да ће се све актив-
ности по питању извршења буџета водити на 
техничком нивоу. С тим што верујем да ће-
мо крајем године имати ребланс буџета, ка-
же Кремић. Сматрамо да ће јако битно бити 
шта ће се дешавати након избора. Каква ће се 
већина направити и са каквим мотивом. Ми 
смо суочени са великим проблемима. Град на-
гло стари, деца се не рађају, а и ово омладине 
што има гледа како да напусти ову средину“ 
– сматра Кремић. 

Кремић каже да се „на жалост још увек 
бавимо локалном политиком на начин ко ће 
добити ФК „Слогу“ као играчку или неки ко-
мад јавног предузећа као пашњак. Надам се 
да она већина која буде формирала будућу ло-
калну власт мора узети у обзир чињеницу да 
се аларм укључио и да будућност овог места 
зависи од њих. Будућа локална власта мора 
да схвати да је она та која мора да носи развој 
привредних активности и да омогући, отва-
рање нових радних места. Уколико то не бу-
де схваћено озбиљно можемо само рећи ко 
буде задњи нека угаси светло. Наравно дос-
та локалних политичара има више квадрата 
стамбеног и пословног простора на Вождовцу 
и по београдским општинама него што им је 
деда оставио ари у родном селу. Наравно они 
који нису направили одступницу преко Дебе-
лог Брда истурили су прву породичну линију 
по јавним предузећима,а друга линија чека 
ко ће отићи у пензију. Надам се да ће грађани 
на следећим изборима изабрати представни-
ке који ће омогућити свима нама једну бољу 
и извеснију будућност. У том смислу Ваше 
будуће питање везано за буџет 2017. године 
имаће више смисла“ – истиче Радован Кре-
мић испред Општинског одбора Нове Србије.

Б. ЂУРЂИЋ

ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА

Има ли у Скупштини сукоба интереса?
Законом о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Службени гласник Ре-
публике Србије“ бр 43/2004) одређена је дужност избегавања сукоба интереса. Прописано је 
да јавна функција јесте функција коју лице, функционер, врши на основу избора, постављења и 
именовања у органе Републике Србије, аутономне покрајине, општине, града и у органе јавних 
предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономнапокрајина, општина и град..

Функционер је дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди приватном, ни-
ти да међу њима изазове сукоб. Сукоб јавног и приватног интереса постоји кад функционер 
има приватни интерес који утиче или може утицати на вршење његове јавне функције.

Функционер не сме бити ни у каквом односу зависности према лицима која би могла утицати 
на његову непристрасност у обављању јавне функције, нити користити јавну функцију за сти-
цање било какве користи или погодности за себе или повезано лице.

У том смислу поставља се питање да ли међу вршиоцима јавних функција (одборници и функ-
ционери) има оних који учествују у доношењу скупштинских одлука на основу којих касније 
имају директну или индиректну корист. Такође је важно и питање условљавања гласањем од 
стране оних одборника који касније имају приступ добрима о којима се гласа. 

Овом темом за сада се нико не бави, ни власт ни опозиција ни грађанско друштво, а судећи 
по дискусијама које су у току прошле године вођене у скупштини ово би могао бити озбиљан 
проблем.

Осиромашење друштва не прати повећање 
буџета за социјално угрожене и рањиве 

категорије друштва, којих је много на 
подручју наше општине. – сматра Зечић.

СКУПШТИНА

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs
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Под притиском 
незадовољних грађана 
Општина попустила 
и вратила начин 
обрачуна по квадрату.

Од ове грејне сезоне ЈП „ББ Tерм“ почелo је 
да примењује наплату грејања по утрош-

ку топлоте, а који се мери на калориметрима 
на подстаницама у самим зградама потроша-
ча. Градска топлана је од Министарства енер-
гетике добила 52 калориметра који су уграђе-
ни у стамбене зграде и помоћу њих се ме-
ри целокупан утрошак топлоте свих стана-
ра зграде. 

Корисници грејања од сада добијају но-
ве рачуне који се састоје од фиксног и про-
менљивог дела износа. Међутим, многи ко-
рисници грејања су незадовољни због овог 
начина обрачуна топлотне енергије јер су се 
уверили да су им рачуни за грејање који су 
стигли за новембар и децембар превисоки. 
Тако се за стан од 70 квадратних метара ра-
чуни се крећу и до 19.000,00 динара. 

„Уградња калориметара открила је мно-
го неправилности, а једна је и та што стана-
ри плаћају губитке на вертикалама од којих 
су неке чак и у појединим одјављеним ста-
новима“ – каже Драгутин Ракоњац представ-

ник скупа незадовољних станара. Упућујући 
низ критика на рачун директора „ББ Терма“ 
Ракоњац тврди да се обрачун топлотне енер-
гијене не врши у складу са прописаном Уред-
бом Владе Србије, већ својевољно се одређује 
обрачун који није ни по Закону, а на штету је 
грађана корисника грејања. 

Незадовоство је својим потписом изразило 
око 80 грађана па се ова тема нашла на ван-
редној седници Општинског већа где је као 
једина тачка дневног реда усвојен захтев не-
задовољних грађана и донета је одлука да се 

од јануара врати обрачун на предходни сис-
тем плаћања. Дакле биће враћен систем об-
рачуна и наплате по квадратури грејане по-
вршине станова, а не по утрошку толпотне 
енергије који показује заједнички калориме-
тар у подстаници. 

Министарство енергетике наложило је 
бајинобаштанској топлани да до јуна 2016. го-
дине нађе решење, како поставити разделни-
ке у све станове и остале објекте који су у сис-
тему грејања са градске топлане.

Б.ЂУРЂИЋ

ГРАДСКО ГРЕЈАЊЕ

Пропао 
обрачун по 
заједничком 
калориметру

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs

Где нема дима, нема ни грејања: Бајинобаштанска топлана

Шта је битније, кућни буџети грађана или будџет топлане: Драгутин Ракоњац и Велимир Радовановић 
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Из Европе 
новац за аграр
Средства из ИПАРД фондова на располагању нашим пољопривредницима

ИПАРД програм представља пету компо-
ненту ИПА, то јест предприступних фон-

дова Европске уније и та средстав намење-
на су руралном развоју. Нашој земљи биће 
дато на располагање 175 милиона евра, и та 
средства се могу искористити до 2020. го-
дине. Намењена су пре свега успостављању 
институционалних структура и њиховом 
својеврсном тренингу за коришћење мно-
го значајнијих средстава из фондова Зајед-
ничке пољопривредне политике Европске 
уније, али и увођењу много строжијих пра-
вила којих морају да се придржавају потен-
цијални корисници. Најзначајнији циљ на-
ше земље треба да буде искоришћавање ових 
средстава до максимума, како би се конку-
рисало за већа средства из фондова Европс-
ке уније. Недавно је у бањи Врујци одржана 
презентација ИПАРД фондова, а помоћник 
министра пољопривреде и заштите животне 

средине Драган Мирковић каже да је велика 
предност за потенцијалне кориснике висина 
средстава које могу добити.

„Повраћај је од 50 до 70 процената инвес-
тиције, а за разлику од националних мера, где 
смо лимитирани на буџетске износе од два 
односно пет милиона евра, овде говоримо о 
знатно већим средствима која се крећу и до 
милион и по евра.“ 

Ипак, до средстава Европске уније није ла-
ко доћи. 

„Процедуре су доста сложене. Морају да 
се испуне услови јер је основна намена ис-
пуњавање европских стандарда. За ту наме-
ну су одобрена средства, за тај посао морамо 
сви заједно да радимио. Мора да се припре-
ми администрација у министарству, као и ин-
спекцијске службе. Морамо нашим пољопри-
вредницима да брзо и ефикасно преносимо 
информације како се долази до тих средста-

ва и ја се надам да ћемо ове године успешно 
почети тај процес „ – каже Мирковић. 

Да би Србија могла да рачуна на новац из 
Европске уније намењен за пољопривреду 
морала је, између осталог, да повећа број за-
послених у Управи за аграрна плаћања. 

„План који смо предали прошл егодине се 
поштује у дан. Чак смо одређене ствари ура-
дили и пре рока. Што се тиче питања за за-
пошљавања, то ће бити континуиран про-
цес. У овом тренутку нашој Управи за аграр-
на плаћања недостаје 103 запослена. Већ смо 
разговарали са Министарством финансија и 
мислим да ће се ускоро кренути у процес за-
пошљавања. Сама управа за аграрна плаћања 
је веома сложен финансијски механизам и све 
до уласка у Европску унију имаћемо сталну 
потребу за повећањем броја запослених, ка-
ко бисмо ефикасно урадили све те послове“ 
– наводи Мирковић. 

ИПАРД програм ће се у Србији спроводити 
у неколико фаза. У прву фазу спадају инвес-
тиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, инвестиције у прераду и марке-
тинг пољопривредних и производа рибарства, 
диверстификација пољоприврених газдин-
става и развој пословања и техничка помоћ. 
Крајњи корисници су пољопривредни про-
извођачи уписани у Регистар пољопривред-
них газдинстава и то : физичка лица, односно 
правна лица са мање од 25 процената јавног 
капитала или гласачких права у поседу орга-
на јавне власти. 

ИЗВОР: НАПРЕД, ВАЉЕВО

ПОЉОПРИВРЕДА

Процедура је компликована, али исплатива, а 
средства за развој су итекако добродошла: Драган 
Мирковић, помоћник министра пољопривреде
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ОБЕЛЕЖЕНО РЕНОВИРАЊЕ ХАЛЕ

Спортом за 
Деспота
Одзивом на хуманитарну утакмицу грађани куповином улазница 
сакупљали новац неопходан малом Деспоту Лазићу.

Поводом реновирања спортске хале 17. ја-
нуара СТЦ „Бајина Башта“ организовао је 

свечано отварање уз пропратни програм. Тим 
поводом одиграна је пријатељска фудбалска 
утакмица између Бајинобаштана и глумаца 
из популарног филма „Монтевидео“. Утакми-
ца је била хуманитарног карактера, и сав са-
купљен новац је дониран за лечење нашег су-
грађанина Деспота Лазића.

Овом догађају су присуствовали многи 
који су помогли да се хала реконструише, а 
директор СТЦ Бајина Башта, Дејан Млађе-
новић се захвалио свима који су помогли у 
остварењу овог циља, као и свим суграђани-
ма који су својим присуством и добровољ-
ним новчаним прилогом подржали ово све-
чано отварање на тај начин показали своју 
хуманост. 

„Ово је доказ како ми сви заједно може-
мо лепо, без икаквих предрасуда да урадимо 
једну лепу ствар. Помогли су нам директори 
школа, директори јавних предузећа и спорт-
ски клубови који овде тренирају., а оно што 
посебно хоћу да нагласим је велики допри-
нос амбасаде Краљевине Норвешке у Београ-
ду која је издвојила највећи део средстава око 
11,5 милиона, док је остало платила Општи-
на Бајина Башта“ – истакао је Млађеновић 

обраћајући се присутнима. Она је у наставку 
програма захвалио свима који су помогли да 
се овај посао успешно и на време реализује, 
а њума је уручио и захвалнице.

Обраћајући се присутнима Председник 
Општине Радомир Филиповић рекао је да је 
хала започета 1985. године али је тек 2002. го-
дине званично отворена и приведена наме-
ни. Никада није завршена у потпуности и, на-
поменуо је, да ни у овом тренутку хала није 
скроз завршена, али је најбитнији део на њој 
завршен, и коначно имамо пристојну двора-
ну у граду. „Очекујемо да ће нам ове године 
Министарство спорта изаћи у сусрет да заме-
нимо подлогу и да уз још неке финесе, то за-
вршимо и да будемо мирни 10-20 година. Та-
кође желим да напоменем да је део ка Цркви 
који није завршен, да ћемо у току године на-
правити идејно решење и за њега. Јер ово је 
један велепни простор, гради се црква, хала 
је фактички завршена, и треба овај део града 
довести у ред до краја“ рекао је Филиповић.

Предраг Перуничић државни секретар за 
спорт, који је такође био присутан на отва-
рању спортске хале, сматра да је ово велика 
ствар, јер у ранијим посетама Бајиној Башти 
видео је у каквом је стању била хала, и да је 
ово битан догађај за наш град. 

„Ми као министарство сваке године рас-
писујемо конкурсе, преко 500 пројеката је 
прошло. Надамо се да ће ове године конку-
рисати Бајина Башта и учинићемо све да ово 
што је започето, да се и заврши. Ми ћемо учи-
ни све да помогнемо општини Бајина Башта 
са којом имамо одличну сарадњу“ истакао је 
Перуничић.

Глумци из филма „Монтевидео“ су оду-
шевљени нашим градом, суграђанима, као и 
халом. Посебно су истакли да им је част да 
присуствују на једном оваквом догађају.

„Сматрам да најмање што можемо да учи-
нимо је да се одазовемо позиву и присуствује-
мо овом пре свега хуманитарном догађају. 
Гостопримство је на завидном нивоу, и баш 
ми је драго што смо дошли“ рекао је Урош 
Јовчић из глумачке екипе.

„Ово је јако важно за младе, јер пуно зна-
чи када у свом граду имате халу у којој може-
те несметано да вежбате, тренирате и при-
суствујете разним манифестацијама. Јер та-
кође је одлично што је комплетан догађај ху-
манитарног карактера“ изјавио је Петар Стру-
гар. Слажу се у једном, а то је заовољство што 
виде велики број омладине на оваквом спорт-
ском догађају јер је хала пре свега за њих  
отворена. Б. ЂУРЂИЋ

СПОРТ И ХУМАНОСТ
Препуна спортска 

дворана и 
Деспот Лазић са 

спортистима
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ПРИЧЕ ИЗ ЛОВИШТА

Број 
тарских 
медведа 
расте
Ловишта су једна од најквалитетнијих у 
региону, а сарадња са становништвом 
и ловцима је значајна за добро 
управљање ловиштем.

Национални паркови као неисцрпни изво-
ри природне лепоте планина, река, живо-

тиња и биљака одувек привлаче заљубљенике 
у природу, који су се ту обрели ради уживања 
у природи, планинарењу, риболову, лову, као 
и многим другим активностима. Национални 
парк као заштићено добро захтева добру ор-
ганизацију у виду одржавања и чувања при-
роде од свих бесправних радњи.

У НП Тара је врло популаран лов на ди-
вљач, што нарочито изискује добру сарадњу 
Службе за заштиту и унапређење лова и ро-
болова у НП са ловцима који долазе да лове. 
Пошто је сезона лова у пуном јеку ми смо ппо-
сетили Службу лова и риболова у НП Тара и 
разговарали са Миланом Малинићем, руко-
водицем Службе, о тренутном стању у Парку 
и ловишту, о животињама које се лове, као и 
о плановима за наредну годину. 

Површина ловишта којим НП Тара упра-
вља је 19.200 хектара, очекују да ће се у будућ-
ности када се буду проглашавала ловишта у 
Србији ловиште Тара прошири за део који је 
додат Националном парку. Очекује се да ће тај 
део Заовина припасти ловишту Тара, односно 
да ће површина ловишта бити 25.000 хектара.

На питање ко може да лови и које живо-
тиње су најзаступљеније Малинић је рекао: 
„Најзаступљеније врсте животиња су дивљач, 
дивокоза и медвед. То су врсте које се ретко 
виђају на другим локалитетима у Србији. Та-
ра је једино природно станиште дивокозе, на 
друга станишта у Србији су унета вештачким 
путем. Такође су заступљене дивља свиња, 
вук, лисица, а у мањем броју зец и јеребица. 
И даље се спекулише да ли у Националном 
парку постоји тетреб, нико не може са сигур-
ношћу да потврди али трагови постоје. Треба 
напоменути, са обзиром да се ради о природ-
ном заштићеном добру, да су квоте за одстрел 
врло рестриктивне. Узимајући у обзир и гу-
битке који се дешавају на дивљачи, које ми не 

можемо у сваком тренутку евидентирати, циљ 
нам је да тим смањеним одстрелом одржимо 
бројно стање дивњачи у оптималном броју за 
дате површине које се налазе у простору ло-
вишта. Ловити могу ловци у комерцијалном 
лову, ловци који се најаве и уговоре одређе-
не термине за лов, као и преко агенција које 
су регистроване за пружање услуга у ловном 
туризму са којима ми склапамо уговоре, то 
се првенствено односи на дивокозу и срнећу 
дивљач. Док дивље свиње на просторима НП, 
без обзира на њихову бројност, не ловимо у 
комерцијалном лову. Али лов дивљих свиња 
врше локални ловци из удружења „Соко“ и уг-
лавном су настањене у простору НП, то су се-
ла Заовине, Растиште и Јагоштица., а што се 
тиче медведа можемо слободно тврдити да 
се бројност увећава из године у годину. Сама 
чињеница да се виђају у селима, да праве ште-
ту на домаћој стоци, пчелињацима и воћем. 
Са сигурношћу тврдим да их има и више од 
броја са којим ми оперишемо, а то јњ 50-60 
грла годишње „

Занимљиво је да је у протеклој години би-
ло више страних него домаћих ловаца. У ло-

виште Парка долазе ловци из разних крајева 
света, Аустрије, Словачке, Мађарске па чак и 
Турске, који након посете Националном пар-
ку и ловишту остају одушевљени природом и 
теренима на којима лове. 

Некада су биле актуелне хајке на вука, али 
како смо приметили задњих година то није 
пракса. Малинић нам је тим поводом рекао: 
„Последњих година нисмо организовали хајке 
на вука из разлога што се те хајке организују 
углавном крајем ловне сезоне, од почетка па 
до краја фебруара, док то и закон дозвољава. 
Главни разлог је био велике падавине које из-
искују доста рада, труда и средстава. По пи-
тању чишћења путева и припрема терена. На-
ше виђење је да у таквим прирдним заштиће-
ним добрима где и у том периоду не треба ра-
дити такве ловове, такође и због других жи-
вотиња које су ту налазе.“

Успешна сарадња са ловачким удружењем 
„Соко“ је нешто што негују дуги низ година. 
Помажу једни другима, размењују искуства 
и труде се да одрже успешну сарадњу на обо-
страно задовољство. Такође имају коректну 
сарадњу са житељима који живе у Национал-
ном парку. По речима Милана они разумеју 
када житељи понекад изразе незадовољство 
јер им дивљач некад прави штету у домаћин-
ству, и онда они настоје да их упознају са њи-
ховим обавезама, о начинима на који ону мо-
гу да заштите домаћинство и тиме избегну 
или бар умање штету.

Тренутно се у Националном парку Тара 
врши одржавање, обилажење и заштита ло-
вишта, обнављају се залихе соли на солиш-
тима, и прави се планска документација за 
2016. годину.

ИВАНА МАТИЋ

Планина богата ловином, коју 
треба пажљиво неговати: Милан 
Малинић и тарски капиталци

ЕКОЛОГИЈА
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ДРИНУ НЕМА КО ДА ЧУВА!

Риболовцима смркло – 
криволовцима свануло!
У време кад је рибљи фонд осиромашен несавесним риболовом и криволовом, а 
популација младица угрожена, река Дрина нема ни рибочуварску службу.

Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине донело је још непра-

воснажну одлуку да се велико рибарско под-
ручје „Западна Морава“, на 10 година, уступа 
на коришћење приватном предузећу из Прије-
поља. Али око 3.500 заљубљеника у наше воде 
– из Заједнице организација рекреативних и 
спортских риболоваца „Западна Морава и Дри-
на“ – сумња да је одабир био намештен. Одлука 
још није правоснажна и Заједница је уложила 
приговор након увида у конкурсну докумен-
тацију. део је саопштења Заједнице у коме је и 
бајинобаштанско удружење „Младица“ 

Међутим за рибарско подручје „Колубара“ 
коме припада река Дрина, на овом конкурсу 
нико није испунио услове. Председник удру-
жења „Младица“ Оливер Ђурић на питање на-
шег новинара каква је ситуација сада са газ-
довањем реком Дрином каже да тренутно на 
реци нема корисника вода пошто на конкур-
су Министарства за доделу газдовања, нико 
није испунио услове па тако тренутно рибар-
ско подручје „Колубара“ коме припада и слив 
реке Дрине је без корисника. 

Надлежно Министарство би највероват-
није требало да у наредном периоду одреди 

привремено корисника вода за 2016-ту годи-
ну. Поред тога што је нови Закон о рибарству 
изашао 25. новембра 2014. године, скоро 14 
месеци од тада, надлежно Министарство није 
успело на време да рибарска подручја распо-
дели корисницима тако да тренутно имамо ја-
ко непопуларну ситуацију на водама, односно, 
немамо сада рибочуварске службе које су не-
моћне и не смеју ништа да раде на води та-
ко да појединци и те како ту ситуцаију зло-
употребљавају. Криволовом на првом месту. 

„Пошто не постоји контрола, на воду из-
лазе људи без имало морала“, каже Ђурић и 
додаје: „Реку треба превасходно да чувају и 
брину о њој. Сада то није случај. Људи излазе 
на воду, користе ову ситуацију и изловљавају 
рибу и нелегитимним начинима врше криво-
лов. Показало се да су то углавном риболовци 
који ни предходних година нису имали дозво-
лу за риболов, а рибочуварска служба је апсо-
лутно немоћна да се супростави на било који 
начин. Једина метода на који би могло то да се 
реши је да се контактира Министарство, да се 
обавести Републичка инспекција, а након то-
га неко од тих инспекција би требало да кон-
тактира рибочуваре и да изађу на терен и од-

реагују.“ То је, како каже Ђурић дуг пут да би 
се санкционисао неко ко недозвољено пеца 
или врши прекршај.

На питање да ли је на конкурсу за доделу 
газдовања водама, могла Општина као инсти-
туција да конкурише како би Дрина била под 
ингеренцијом Бајинобаштана Ђурић каже да 
верује да је могла можда преко Спортско ту-
ристичког центра али у овој ситуацији теш-
ко јер Дрина није изузета из општег система, 
односно Дрина припада рибарском подручју 
„Колубара“. То рибарско подручје се протеже 
преко Ваљева па све до Аде Циганлије. Пут ко-
ме треба у будућности да се окренемо и тежи-
мо јесте да се река Дрина апсолутно изузме 
од осталих вода, да се изборимо да за Дрину 
важи јединствена дозвола, јер она то заслу-
жује, пре свих река сматра Ђурић.

За крај нашег разговора Оливер каже да 
не види, бар за сада. решење овог проблема. 
Чекамо још увек на потезе надлежних из Ми-
нистарства. Конкурс још увек није завршен 
и нису донете Одлуке коме ће се воде доде-
лити на газдовање. После ћемо видети шта 
ћемо даље и како се изборити за реку Дрину

Б. ЂУРЂИЋ
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Наша деца су  
свирала за нас
Пројекат малдих ентузијаста Марка 
и Олгице, за неколико месеци 
окупио је бројне заљубљенике у 
музичку уметност. То је најбоље 
доказао Божићни концерт 
ове музичке радионице

Успешна три месеца рада и учења, профе-
сори музичке радионице као и њихови 

ђаци су обележили концертом који је одржан 
7. Jануара, на Божи. На концерту се јасно ви-
део сав њихов труд и залагање које су уло-
жили и као резултат тога био је врло успе-
шан концерт. Божићне празнике обележио је 
несвакидашњи догађај. Музичка радионица 
и хор „Арт момент“ организовала је концерт 
за наше суграђане. На Божићно вече, у пре-
пуној Галерији Kултурног центра, наша деца 
су свирала за нас. 

Професор музичке педагогије Марко Ла-
зић и његова супруга Олгица Петровић успе-
ли су за само три месеца да направе нешто 
лепо и другачије. Заинтересовали су децу за 
разне одсеке у њиховој радионици и на пра-
ви начин преносе своје знање на њих, што 
се могло видети на коцерту. Доста таленто-
ване деце има, али до сада нису били у при-
лици да се у нашем граду адекватно музич-
ки образују и да развијају свој таленат, али 
сада захваљујући овим младим људима на-
ши најмлађи суграђани имају прилику да се 
на прави начин баве музиком.

Питали смо Олгицу да нам каже нешто 
више о концерту. „Могли смо да уживамо у 
ведрим барокним композицијама. Програм 
је обухватао, поред озбиљне музике, и компо-
зиције савремених стваралаца. Било је право 
задовољство посматрати децу за клавиром и 
озарена лица њихових родитеља, бака, дека 
и њихових пријатеља. Од једанаест извођа-
ча, узраста од 8 до 17 година, њих деветоро 
је наступало као пијанисти (Нађа Симић, Та-
тјана Баштовановић, Јована Kадијевић, Јанко 
Павловић, Давид Јеличић, Павле Вукашино-
вић, Слађан Тодоровић, Иван Ђокић и Алек-
сандар Јаковљевић), а двоје као вокални со-
листи (Сандра Јелисавчић и Лука Kунчак). 
Највеће овације добила је Јована Kадијевић 

за вокално извођење песме Аве Марија.“ ре-
кла је Олгица Петровић.

Концертна публика била је окупљена у 
простору градске Галерије па је, слободно 
межемо рећи, овај простор био мали да при-
ми све заинтересоване. Ипак, на лицима ро-
дитеља, бака, дека и пријатеља било је много 
нескривених осмеха и радости. Док су млади 
и углавном деца изводили најпознатије ноте 
класичне музике простор је испуњавала не-
обична радост. После много и много година 
у граду опет музицира нека озбиљна екипа 
младих људи и учи једну од најлепших људ-
ских уметничких активности.

„Слушала сам ову златну дечицу и вр-
ло сам задовољна како организацијом тако 

КУЛТУРА

Предиван догађај за све: 
Ученици, професори и публика 

на Божићном концерту
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ИЗБОР НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ  
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

ИЗБОР НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ  
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

Најчитаније књиге 
током децембра

1. Вук Драшковић, Исусови мемоари, Лагуна 2015
2. Исидора Бјелица, Сама, Лагуна 2015
3. Весна Дедић, Чувај ме, Дедић 2015
4. Добрица Ћосић, У туђем веку, Лагуна 2015
5. Влада Арсић, Бродолом, Лагуна 2014
6. Масимо Пјетрозели, Иродов рукопис, Еврођунити 2015
7. Ју Несбе, Слепи миш, Лагуна 2015
8. Јелена Бачић, Ноћ кад су дошли сватови, Лагуна 2015
9. Џефри Арчер, Очеви греси, Лагуна 2014
10. Марица Поповић, Зумбулово семе, Плави феникс 2011

БИБЛИОТЕКА ПРЕПОРУЧУЈЕ 
ТРИ НАСЛОВА ЗА ФЕБРУАР
ИВАН ТОКИН 
Најнормалнији човек на свету 
Роман Ивана Токина 
је дискретно нежан, 
елегантан, с опором 
завршницом. Одлич-
но иде уз вино, сир и 
Мајлса Дејвиса.Чува-
ти на сувом месту за-
клоњеном од сун-
ца, уживати га у са-
моћи мислећи на не-
ког драгог, достиж-
ног или не. (Теофил 
Панчић

АДАМ ЏОНС 
Господарево сироче 
Прича о несрећном 
детету које одра-
ста без мајке („не-
стале“ певачице ). 
Одрастајући,да би 
преживео дечак ве-
што плови по мутним 
водама безакоња. 
Доведен до крајних 
граница људске из-
држљивости, одваж-
но се супроставља 
свом супарнику да 
би спасао жену коју 
воли...

ТОМАС НЕРНХАРД 
Губитник 
„Хтео је да буде умет-
ник, није био задо-
вољан са тим да буде 
уметник живота, иа-
ко је управо тај појам 
све што нас чини 
срећним ако смо видовити... 

НЕ ЦВИКАЈ 
ГЕНЕРАЦИЈО!
Прослављени југословенски хард рок бенд „Атомско склониште“ по 
други пут у нашем граду загрејао више стотина рокерских душа.

Већ неколико година уназад у Дому културе у нашем граду организује се традиционални 
Божићни концерт. Ни ова година није била изузетак па су тако наши суграђани вечерње 

Божићне сате провели уживајући уз звуке никад превазиђене рок музике. 
На овогодишњем концерту наступила је пулска рок група „Атомско склониште“ која је 

своју највећу славу доживела осамдесетих година на просторима бивше Југославије. По жес-
тини музике није било много бендова у СФРЈ који би се с њима могли упоредити, потпуно 
нов приступ донели су својим мултимедијалним пројектом и тадашњим текстовима, сцен-
ском појавом и уметничким фотографијама којима су се представљали јавности. На концер-
тима које су у почетку каријере организовали наступали су окружени бодиљикавом жицом, 
у подераној одећи, праћени пиротехником, а понекад су знали сценографију обогатити са 
стотинама отворених кишобрана као симболима заштите. У почетној фази деловања гру-
пе биће укључено око 20 сталних сарадника из различитих сегмената деловања: сликар-
ство, фотографија, дизајн, књижевност и филм. За назив групе чланови су имали неколико 
предлога, али је „Атомско склониште“ било најприхватљивије име.

У Бајиној Башти су већ наступали на Мост фесту па су тако стекли солидно искуство са 
локалном публиком за који „атомци“ не крију да је једна од најбољих публика. Да ли је то 
због тога што смо доби и фини момци или због тога што добар рок звук врло ретко слуђа-
мо, није нам познато, али је чињеница да су овогодишњи божићни наступ Атомског скло-
ништа одушевљено прихватиле стотине посетилаца из неколико генерација.

Ј. СТАНИЋ

и овим што је марко успео да направи. Све 
похвале за професора и ово што он овде ра-
ди и желим да успеју у даљем раду., а овима 
из Општине поручујем да не гледају само на 
ове њихове сусрете села већ да направе и за 
нас који живимо у граду оно чега смо достој-
ни“ – каже Миленка Ђокић из Бајине Баште.

„Када чујем у граду звуке клавира не мо-
гу да верујем да неко овде свира тако неш-
то, јер смо систематски заглупљивани јер нас 
само уче култури трубача и кича. Некада је у 
градском хотелу постојао концертни клавир, 
а данас ни једна школа ни јавна установа ен-
ма клавир. Зар то није жалосно докле нам је 

догурала култура. Зато све похвале упућујем 
Марку и његовој екипи“ – каже један од ста-
ријих посетилаца концерта.

Ово двоје младих људи, препуни оптими-
зма, наставиће свој рад и са уживањем пре-
носити своје знање и напредовати заједно са 
нашим младим талентима. Једино што преос-
таје да се учини како би овај вредан култур-
ни подухват био унапређен, јесте да и локал-
на заједница, оличена пре свега у културним 
властим и Општини, препозна вредности и 
учини више да се унапређују услови за кул-
турно стваралаштво и да се цени рад култур-
них стваралаца. ИВАНА МАТИЋ
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СТАРА ВАРОШ

Трагична судбина  
Гине зубарке
Тако је Гина почела да лечи и да вади зубе својим сугрђанима, а паралелно 
са тим да даје неизбрисив печат тадашњем животу Бајине Баште. Треба, 
међутим рећи да је Гина још као гимназијалка и студенткиња, при својим 
доласцима на летње и зимске распусте, увек блистала у чаршији. 

По савременом одевењу, слободном понашању, излетима са 
својим друштвом на Тару, Перућац, а преко лета плажи на 

Дрини итд. Једна стара госпођа из Бајине Баште, иначе Гини-
на пријатељица из тих давних дана, рекла ми је да је Гина би-
ла бајинобаштанска Грета Гарбо.

Као зубни лекар, Гина је свој посао обављала високо про-
фесионално у својој ординацији која је, за оно доба, била оп-
ремљена савременим инструментима. Мени је и данас у сећању 
онај њен апарат за стругање зуба који је Гина јуначки покрета-
ла притиском ноге на папучу гломазног преносног механизма. 
Данас то покрећу електромотори. На почетку Гининог рада би-
ло је снебивања код пацијената. Необично је било да млада же-
на вади зубе. До Гининог почетка рада, у Бајиној Башти то је 
радио Обро Андрић, берберин. Но, било како било, круг Гини-
них пацијената се ширио. Није прошло пуно времена, а већ су 

код појединих грађана почели да сијају златни зуби, па и код 
понеког виђенијег домаћина из околних села.

За Гину је везан развој аутомобилизма у Бајиној Башти. Би-
ла је прва жена возач у граду и власник једног прекрасног фор-
да или шевролета. То су оне господствене старе лимузине „олд 
тајмери“ како их сада именују. 

До доласка из Бајине Баште Гина се није удавала, нити је 
имала неких озбиљних веза. По свему судећи одговаарао јој је 
слободан, лепршав живот без обавеза. 

Бајинобаштанска идила са Гином зубрком грубо је преки-
нута почетком Другог светског рата. Гина се некако уз рат или 
одма после рата сели у Шабац где наставља са својом зубарс-
ком праксом. Свакако успешно, пошто је убрзо купила и лепу 
градску породичну кућу. 

Лично, Гину нисам видео од њеног одласка из Бајине Ба-
ште, па све негде до 60-их година овог века. У то време ја сам, 
као дипломирани економиста, радио у Југословенској банци за 
спољну трговину у Београду. Водио сам једно одељење чије је 
задатак био да по одређеној методологији, одобрава девизна 
средства за увоз разних роба из иностранства, па поред оста-
лог и аутомобилских гума. Једног дана, као метеор, појавила се 

на вратима моје канцеларије лично Гина. 
Била је тада већ старија госпођа, спортски обучена, са помало 
шеретским, а као строгим ликом. Са врата њеним промуклим 
гласом повикала је: „Види ти њега! Мој бајинобаштанин! Ста-
менин и Станислављев син, а био си ми пацијент. Јесте да сам 
те понекад и ошамарила кад ниси хтео да отвориш уста. Рекао 
је мени Микица Вуковић (наш познати аутомобилски ас, та-
кође бајинобаштанин) да ти можеш да ми обезбедиш гуме за 
мој фолсваген. Одмах излази доле пред банку да видиш са как-
вим гумама се возим!“

Наравно нисам излазио да проверавам. Прихватила је да 
седне и попије кафу. Мало смо попричали и захтевала је да јој 
обећам да ћу, ако будем пролазио кроз Шабац, свратити да се 
видимо. Телефоном сам окренуо директора једног београдског 
предузећа, који се бавио увозом гума и Гина је купила гуме и 

истог дана се задовољна вратила у Шабац. 
После тога је нисам никад више видео, али сам 

од других сазнао за даљи ток збивања са Гином и 
око Гине. Наиме, Гина је успешо обављала свој посао 
зубног лекара у Шапцу. Блиско је сарађивала са јед-
ним својим прилично млађим колегом, такође зуб-
ним лекаром, који је заједно са Гином радио у њеној 
кући. Пошто се ординација налазила у Гининој кући 
и он је током времена прешао код ње на становање. 
Помало ексцентрична, каква је целог живота била, 
и овог пута је вероватно очекивала више од реалних 
могућности. При томе је изгубила из вида да она и 
њен млађи колега имају лепу асистенткињу која је 
радила заједно са њима у Гининој ординацији. Ги-
на, приметивши да се нешто збива између њеног ко-
леге и младе асистенткиње, симулирала је један пут 
у Београд на 2 до 3 дана, а вратила се изненада пр-

ве ноћи и – катастрофа. Ствар је била „ин флагранати“. Гина је 
изгубила контролу над собом и реаговала је тако што је неку 
опасну текућину која јој је била при руци просула на ово двоје. 
Код девојке је оштећење било кобно, изгубила је вид, а колега 
је имао лакше повреде. 

Шта се даље збило? Полиција, хапшење, суђење и Гина је 
упућена на издржавање казне. Нисам успео тачно да сазнам ко-
лико је била у Казнено поправном дому Пожаревац, само сам 
чуо да није била дуго и да је за тих пар година радила као зуб-
ни лекар у амбуланти Казнено поправног дома. 

Још за време издржавања казне Гина је овластила своје 
пријатеље у Шапцу да продају њену кућу и да јој за добијени 
новац, купе сличну у Ваљеву.

По изласку из КП дома отишла је у Ваљево, где је као пензи-
онер, усамљено живела. Имала је једну мачку. Негде 80-их го-
дина комшије су приметиле да неколико дана не отвара про-
зоре, ни врата, а мачка је скоро непрекидно цвилела. Позвали 
су полицију. Силом су отворена врата, а у соби у кревету лежа-
ла је мртва Гина и поред ње скоро полудела изгаднела мачка. 
Ето тако се завршен животни пут Гине зубарке из Бајине Баште. 

Наставиће се...

АУТОР МИОДРАГ МИЈО 

ДИМИТРИЈЕВИЋ
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Стари циркус и први 
аутобус 1966.
Крајем 1966. године, пред новогодишње празнике у сали биоскопа 
за ученике осмогодишњих школа одржана је, по ко зна који пут, 
позоришна представа за децу. „У цара Тројана козије уши“ редитеља Бранка Јанушевића.

Главни глумац у овој представи био је 
ученик Мијо Карадаревић (Кркљо). По-

сле представе сви ученици су примили 
новогодишње поклоне. Ушли смо у 1967. 
и зиму која је била са доста снега, што је 
највише обрадовало децу, а и време је би-
ло идеално за њихове зимске чаролије.

Тог 15. јануара 1967. почињао би зим-
ски распуст који би трајао д 5. фебруара. 
Био је и онај летњи распуст који 
је трајао три месеца, а сада је то 
све испомерано. Ђаци имају пет, 
шест распуста у току године, па 
ни сами не знају када ће који на-
ићи. То све највише погодује про-
светарима који стигну и у малине 
и за друге врсте бизниса. 

Далеког 6. фебруара 1967. годи-
не у вечерњим сатима, запалио се 
хотел „Босна“. Био је то стари до-
бри предратни хотел који се нала-
зио у центру града. У том момен-
ту ту су се налазили просторије и 
магацини транспортног предузећа 
„Тара“ са кафаном „Инвалид“ која 
је била је уз сами хотел. После овог пожа-
ра просторије и кафана више нису биле за 
употребу. Транспортно предузеће из овог 
објекта прешло је у новоподигнуте објек-
те у Лугу. Нешто касније на месту хотела 
„Босна“, чувеног предратног хотела, от-
ворен је хотел Инекс Дрина.

Маја месеца 1967. године индустријски 
погон „Тара“, издвојен је од Транспорт-
ног предузећа „Тара“ и почео је самостал-
но да ради.

Почетак фебруара 1967. Бајину Баш-

ту задесила је велика трагедија. У набуја-
лој Дрини код Бесеровине утопило се пет 
радника „Електросрбије“ у тренутку ка-
да се изненада преврнуо чамац са преко 
триста килограмна кабла кога је требало 
превести на другу страну Дрине. Овај до-
гађај потресао је цео Златиборски округ. 

Од марта 1967. године на месту прд-
седника Скупштине општине Бајина Ба-

шта, правника Ра-
да Кнежевића заменио је професор Сре-
доје Ковачевић и на овој функцији остао 
је до марта 1969. године. Средоје Коваче-
вић по распореду био је пети председник 
Бајине Баште. 

У току 1967. године у општини Бајина 
Башта добило је посао 1576 радника. У ин-
дустрији 919, у пољопривреди 162, у са-
обраћају 67, трговини 143, у угоститељству 
121, у занатству 163 радника.

Да би унапредило производњу Дрв-
но предузеће „Црни врх“ 1967. године, 

у радни однос примило је 6 инжињера, 
стручњака за обраду дрвета. 

У конфекцији „Миленко Топаловић“ 
12. маја 1967. године уведена је принуд-
на управа.

Слободан Јагодић – Шанто, фудбалер 
бајинобаштанске „Слоге“ те 1967. годи-
не прешао је у ужичку „Слободу“. Тада-

шњи тренер „Слободе“ 
Драгољуб Милошевић 
Бебула, изјавио је да је 
Јагодић замена за Ми-
лана Павловића који је 
прешао у „Црвену звез-
ду“. У ужичкој „Слобо-
ди“ Јагодић је играо 16 
година.

Те далеке 1967. го-
дине у нашој „касаби-
ци“ с времена на вре-
ме појављивали су се 
разни забављачи и 
циркусанти који су 
ишли из места у ме-

сто и засмејавали овај комирани народ. 
Тако је у септембру дошао циркус „Коло-
сеум“ који је своју огромну шатру сместио 
на старој зеленој пијаци и онда су колима 
обилазили градић и са звучника јављали: 
„Још само данас у вашем месту, дођите да 
видите човек сендвич, теле са два трупа и 
шест ногу, човек гута ватру и једе стакло 
и још стотине трикова.“ Радознала марва 
полети и напуни шатру кад тамо !!! „Ша-
ралаза“ Исто то нам сервирају и дан да-
нас, не можемо да се опаметимо.

Наставиће се...

БАЈИНА БАШТА НЕКАД И САД

АУТОР ЖИКО 

ВАСИЉЕВИЋ
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ИЗ КЊИГЕ КОЈА УСКОРО ИЗЛАСЗИ ИЗ ШТАМПЕ „СТРМОВО СЕЛО ПОРЕД ДРИНЕ“

Азбуковачки период 
Стрмова и Бачеваца
Време када су Стрмовци и Бачевчани лутали од Б. Баште до 
Љубовије, а Оклечани се борили за своју независност

Одредбама Устава из 1838.године (такоз-
вани Турски устав) судови у Србији по-

стали су независни (члан 34). Постоје 3 ка-
тегорије судова: 1. Примирителни судови 
по селима (обштинама) 2. Првостепени и 
другостепени окружни суд 3. Апелациони 
суд као највећа судска инстанца.

Србија је подељена на 17 округа. Окру-
зи су подељени на срезове, а ови на општи-
не. Грађанска права су такође загарантова-
на. Судски су заштићена лична и имовин-
ска права. Не постоји казна конфиксације 
имовине, нити институција колективне од-
говорности. Феудални односи су коначно 
укинути. Укида се и кулук.

Из овог Устава 1838. године проистекло 
је Упуство о устројству обштина које се пр-
ви пут у Србији образују као заједнице јед-
ног или више села у једном срезу. У њему су 
чланом 26 дефинисане дужности кметова и 
његових помоћника: „Како кмет тако и по-
моћници сваки ће у свом селу све добиве-
не налоге и уредбе извршавати и данак и 
порез купити, али за распре или кривице 
које се у ком селу догоде сакупљаће се сви у опредељено време у ме-
сто суда Примирителног, па ће сви скупа пресуђивати“.

У Рачанском срезу формирано је 18 општина. Већина се састојала 
од два и више села, а само она најбројнија села (Стрмово, Љештан-
ско и Обајгора) чинила су једну општину. Оклетац и Гвоздац чини-
ли су једну општину. Крајем 19. века почиње укрупљавање општи-
на, укинута је општина Оклетац и формирана Стрмовско-оклетачка 
општина, а Гвоздац је прикључен Овчињи. Тој одлуци су се успроти-
вили Оклечани, који почињу борбу „за своју независност“. Добили су 
је тек после 20 година, 1904. године, посе смена династија и када је 
ослабио утицај Вучићевића из Бачеваца. 

Такво стање остаје наредних 50 година, мењали су се председни-
ци, кметови, народни одбори... Тек у априлу 1951. године донет је но-
ви Закон о подели територије НР Србије на општине, градове и сре-
зове и утврђене су општине и у њима народни општински одбори. 
Из Среског народног одбора у Бајиној Башти стиже предлог да месни 
одбори Бачевци и Оклетац проуче могућности и предложе спајање у 
један општински одбор, а да му седиште буде на Пауновици. Притом 
се скреће пажња да се превазиђу трвења из ранијих година и пред-
лог озбиљно размотри. 

Заказани су зборови бирача на којима је ове предлоге требало раз-
мотрити. Збор у Бачевцима 18. 11. 1951. није имао кворум па је одло-
жен за наредну недељу, док је у Оклецу био веома посећен. „Бирачи 
из Оклеца нису се сложили са предлогом да се њихово село и Стрмово 
споје и буде један општински одбор. Износили су аргументе да су та 
два села до 1904. била заједно и да су се још онда изборили да постану 
‘независни’. Пошто је већина грађана била за то усвојено је мишљење 
народа“ – писале су тадашње Титовоужичке новине.

Оно што 1951. 
године нису при-
хватили Оклеча-
ни, 4 године кас-
није прихватају ста-
новници азбуковач-
ких села. Нови за-
кон о административној подели донет је 
1.7.1955. године. По њему су укинути Рачан-
ски и Азбуковачки срез. Рачански је при-
појен срезу Титово Ужице, а Азбуковачки 
срезу Лозница. Формирана је општина Ба-
чевци са насељима Бачевци, Стрмово, Гр-
чић, Горње Кошље и Горња Трешњица и 
припојена срезу Лозница. 

Приликом избора органа власти ново-
формиране општине Азбуковичани су били 
у већини и на све битније функције изгла-
сали су своје представнике. За председни-
ка Општинског народног одбора кандида-
ти су били Јездимир Срећковић из Стрмо-
ва и Ненад Ненадовић из Горње Трешњи-
це. Већином гласова одборника из азбуко-
вачког дела општине изабрани су: 1. Ненад 

Ненадовић, за председника Општинског народног одбора Бачевци, 2. 
Илија Петровић из Дрлача, за секретара ОНО. 3. Ранисав Радојевић из 
Горњих Кошаља, за општинског судију за прекршаје, 4. Милоје Милу-
тиновић из Стрмова, за члан Извршног одбора ОНО итд.

Нова власт за директора Основне школе у Бачевцима поставила 
је учитеља Слободана Гавриловића из Доње Буковице, за управника 
Земљорадничке задруге Радивоја Вучићевића из Бачеваца, а за ше-
фа месне канцеларије Митра Филиповића из Стрмова.

МИТАР ФИЛИПОВИЋ, НЕНАД НЕНАДОВИЋ 
И МИЛОЈЕ НИКОЛИЋ

У циљу укрупњавања срезова и општина закон о изменама и до-
пунама Закона о подручјима срезова и општина у НРС од 10. 6. 1957. 
припојио је општину Бачевци општини Љубовија, у новоформираном 
срезу Шабац. Пре усвајања овог закона одржани су зборови грађана у 
свим селима, на којима се расправљало о предлогу Закона. Збор Стр-
моваца, који је је био изузетно посећен, одржан је у Бачевцима 24. 
априла 1957. године. На истом је био присутан тадашњи републички 
посланик Милован Ђокановић и представници општина Љубовија и 
Бајина Башта. Грађани су се једногласно изјаснили ако не може да ос-
тане општина у Бачевцима, онда они желе да буду у саставу општине у 
Бајиној Башти, јер су тамо раније припадали, док је постојао Срез ра-
чански. Међутим, на зборовима у Горњој Трешњици, Грчићу и Горњим 
Кошљама бирачи су се изјаснили за општину Љубовија, која се фор-
мирала на територији бившег Азбуковачког среза. Током јесени одр-
жани су избори за одборнике Народног одбора општине Љубовија, 
који је имао два већа, Општинско и Веће произвођача.

Наставак у следћем броју.

ПИШЕ:  

МИТАР ЈОСИПОВИЋ

ФЕЉТОН
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ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ

Луки пехар,  
а гостима вино
Стару традицију православних верника у Бајиној Башти негују врсни спортисти 
и пливачи који су се и ове године окупили на ушћу раче у Дрину.

На дан када Српска Православна црква обе-
лежава празник Богојављење, широм Ср-

бије, Републике Српске и Црне Горе на рекама 
и језерима традиционално се плива за Час-
ни крст. 

У Бајиној Башти на обали реке Дрине, за 
Часни крст пливало је 6 храбрих момака који 
су на темперљатури испод 12 степени Цел-
зијуса запливали водом језерцета на ушћу 
Раче у Дрину. Петар Вучковић, Лука Јашић, 
Слађан Благојевић, Марко Радичевић, Мар-
ко Јанковић и Никола Караклић су одмери-
ли своје пливачке способности на дужини 
од двадесетак метара, колико их је делило 
од старта на брани до позиције на којој их је 
чекао Часни крст. У таласима хладне, али од 
ваздуха ипак топлије, језерске воде проломи-
ли су се снажни замаси и завеслаји мишића-

вих момака пуних снаге и воље за ово такми-
чење. После неколико секунди из такмичарс-
ке групе издвојио се Лука Јашић и устремио 
се ка коначном циљу. Уследило је још неколи-
ко завеслаја док је Лука дохватио венац и на 
њему свој циљ – Часни крст. Нетом иза њега 
пристигли су и остали учесници, а са обала се 
зачуо гомогласан аплауз и честитања. 

Најбржи је био Лука Јашић коме је ово 
трећа победа на Богојављенском пливању. Он, 
као и остали такмичари су добили медаље, 
поклоне, а Јашићу је припао и победнички 
пехар који му је уручио председник Општи-
не Радомир Филиповић. Позлаћени крст Лу-
ки Јашићу је, у име дариваоца крста Мили-
сава Николића, доделио познати певач Бане 
Мојићевић. 

Манифестацију су и ове, као и ранијих 

година, пратили бројни суграђани, а орга-
низатори из Спортско туристичког центра и 
Општине Бајина Башта су за све посетиоце 
обезбедили кувано вино. 

МЛАДЕН САРИЋ
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ИЗВИЂАЧКИ ЦЕНТАР ЗАОВИНЕ

Обука извиђачких 
предводника
Полазници из целе Србије одушевљени су дружењем и Таром, а не крију да су очекивали да 
се овде сусретну и са понеким медведом, вуком или каквом другом дивљом животињом

Зимске дане на Тари провела је група од 27 
извиђача и планинки из целе Србије, која 

је у Извиђачком центру у Заовинама похађа-
ла основни курс за извиђачке старешине. Гру-
пу је сачињавало 27 представника из 15 из-
виђачких јединица широм Србије, а органи-
зато ове зимске обуке био је Савез извиђача 
Србије у сарадњи са домаћином Одредом из-
виђача „Бајина Башта“.

Програмом обуке били су обухваћени ча-
сови теоријске наставе и практичних вешти-
на које су полазницима демонстрирали ин-
структори Савеза извиђача Србије. „Суштина 
је да се младим извиђачима пренесу основна 
знања и вештине руковођења у извиђачким 
јединицама. Они ту уче како се јединица орга-
низује и води, које све обавезе имају водници 
и како да буду успешни предводници својих 
јединица. То је у ствари основна обука за из-
виђачке официре“ – каже Милош Лазаревић 
старешина ОИ „Бајина Башта“.

Неким од полазника ово је било да се пр-
ви пут одвајају од куће и да одлазе у неку та-
ко далеку сеоску средину на планини. Зато 
је било мало и страха, а полазници не крију 
и да су очекивали да се овде сусретну и са 
понеким медведом, вуком или каквом дру-
гом дивљом животињом. Чули су, кажу, да 
их је Тара пуна.

„Ја сам први пут на Тари и ово је феноме-
нално искуство па бих могла само да препо-
ручим свим мојим пријатељима да овде оба-
везно дођу, не сдамо као извиђачи већ и као 
туристи. Обожавам природу и планину по-
готову. Иако нисмо баш имали неке снежне 

дане ваздух нас је опијао и боље смо ради-
ли у оквиру обуке“ – казала нам је Маријана 
из Београда.

Уз учење било је и разоноде, а време на 
планинском ваздуху брзо прође посебно у ко-
рисним и инспиративним шетњама преко за-
овинских предела. Гости су уживали у учењу и 
дружењу, а уз добру домаћу и планинску хра-
ну организатори су иобезбедили и културно 
забавни живот да буде на нивоу.

„Мени се допада опуштена и другарска ат-

мосфера, а посебно је добро то што се ми овде 
окупљамо у малој групи па смо усредсређени 
много више на оно што радимо јер нема шта 
да нам одвуче пажњу. Осим, наравно, преле-
пе Таре и Заовина који су одлично место за 
овакве сусрете. Сигурно ћу доћи опет“ – по-
ручио је Јован из Ниша.

Покровитељ ове школе за извиђачке пред-
воднике било је Министарство омладине и 
спорта Републике Србије.

Ј. СТАНИЋ

ЧИТАОЦИ РЕПОРТЕРИ!
ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ, ПОЗИВАМО ВАС 

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

ЗАНИМЉИВУ ТЕМУ, ДОГАЂАЈ ИЛИ ПОЈАВУ, ЈАВИТЕ НАМ И МОЖЕМО ОТВОРИТИ 
СТРАНЕ ББН-А ЗА ТЕ ТЕМЕ.

АКО СТЕ БИЛИ СВЕДОК ИЛИ ЗНАТЕ ЗА НЕКЕ ВАЖНЕ ДОГАЂАЈЕ И ЉУДЕ У ВАШОЈ 
ОКОЛИНИ ЈАВИТЕ НАМ ИЛИ НАПИШИТЕ САМИ ТЕКСТ О ТОМЕ.

ПОШАЉИТЕ НАМ И ФОТОГРАФИЈЕ.

ВРЕДНЕ ЧИТАОЦЕ НАГРАЂУЈЕМО  
БЕСПЛАТНОМ ПРЕТПЛАТОМ НА НАШЕ НОВИНЕ  

(ОБЗИРОМ ДА СРЕДСТАВА ЗА ХОНОРАРЕ НЕМАМО НА РАСПОЛАГАЊУ).

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

још боље: пишите, сликајте и шаљите мобилним телефоном на  
+381-64-849-75-72 или на друштвене мреже.

WWW.BBN.RS
Profil: Бајинобаштанске новине

FB strana: Prima Portal Bajina Bašta
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СПОРТСКИ ПОРТРЕТ

Стопама стрица,  
Радише Илића
Млади фудбалер Денис Илић из Бајине Баште који је кренуо у остваривање својих снова, говори о томе како 
је одлучио да напусти свој град, да се одвоји од породице и посвети се својој највећој љубави – фудбалу.

„Oд када знам за себе ја волим фудбал. 
Али права љубав према лопти и фудба-

лу јавила ми се када сам био баш мали, са не-
пуних пет година. Чим сам изразио жељу да 
тренирам фудбал, мама ме уписала у фудбал-
ски клуб. Тада сам кренуо да тренирам. Био 
сам најмлађи у екипи, али брзо сам се снашао 
и тренери су препознали мој таленат. Играо 
сам у клубовима „Слога“ и „Космос“, оправдао 
сам се на разним позицијамакао шпиц, бек, и 
средина“ – каже шеснаестогодишњи Денис у 
разговору за наше новине.  

Тренер који је је први препознао Денисов 
таленат и који га је научио да игра фудбал и 
да развија таленат је Илија Милекић – Брко. 
Био је то у доброј мери препознат породични 
таленат јер је Брко од раније познавао и Де-
нисивог оца Жељка и стрица Радишу Илића 
са којима је често проводио време на стади-
ону у Лугу па му није било тешко да и у Де-
нису препозна жицу за фудбал . Иако више не 
тренира код њега, много га воли и поштује, 
као и све чему га је научио. Прве копачке до-
био је од стрица Радише Илића, који је са-
да тренер голмана у „Партизану“ и од њега 
увек добија корисне савете. Породица му је 
највећа подршка, они верују у њега и у његов 
таленат и увек су ту за подршку. Денис је врло 
рано остао да живи само са мајком Санелом, 
јер је његов отац Жељко рано преминуо. Иа-
ко без очеве подршке, што је већини фудбале-
ра најважнији ослонац и мотивација, Денису 
је и мајка Санела пружила срчану подршку и 
мотивацију да успе као фудбалер. Денис по-
ред мајке своју породичну љубав и подршку 
дели и са сестром Емом и братом Сретеном, 
а од његове шесте године спортска подршка 
долази и од очуха Мирослава.

Љубав према фудбалу крунисана је пеха-
ром за најбољег стрелца који је Денис добио 
2009. године у категорији 2000 – тог годишта у 
Бајиној Башти. Након две године, 2011. одли-
кован је и за треће место као најбољи спорти-
ста у категорији до 12. година – пионири. Та-
кође, исто признање добио је и 2014. године 
у категорији од 12 до 14 година. Било је ту још 
разних признања и медаља, али ове су за Де-
ниса најзначајније. Све медаље и пехари дају 
му подстицај за даљи труд и рад.

„Из Бајине Баште сам отишао прошле го-
дине у марту, када ме је тренер Немања поз-
вао да играм за његов клуб „Слобода“ из Ужи-

ца. Није било тешко напустити град, тешко 
је било отићи од породице и другара са који-
ма сам свакодневно проводио време. Било је 
тешко напустити познато окружење и кре-
нути у непознато. Али љубав према фудбалу 
је надјачала сваки страх и сумњу, уписао сам 
Спортску гимназију, што ми је такође била 
велика жеља“ – каже Денис о својим недав-
ним успесима.

Денис вредно тренира сваког дана, иако 
су тренинзи и захтевни и напорни он нала-
зи времена и за дружење, пријатеље и друге-
ре, не само спортисте већ и много шири круг 
пријатеља. Они сви редом о Денису мисле ле-
по и кажу за њега да је прави друг и вредан 
спортиста. Још је рано да га питамо за девој-

ке и какву би изабраницу желео да има али не 
сумњамо да ће и у томе бити успешан.

„И даље играм за фудбалски клуб „Сло-
бода“ из Ужица, на позицији сам десног бе-
ка. Тренинзи су напорни али ја се трудим да 
све постигнем и да сваки пут по мало напре-
дујем јер волео бих да остварим свој сан, а 
то је да заиграм у неком страном клубу, и да 
постанем репрезентативац Србије“ закљу-
чује Денис. 

Иако се од њега као играча на одбрамбеној 
позицији не очекује да постиже голове нада-
мо се да ће у будућности овај перспективни 
фудбалер и са те позиције протресати мреже 
ученика његовог стрица Радише. 

ИВАНА МАТИЋ

СПОРТ
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Зимска џипијада Перуника 2016
Кроз завејане пределе и 
снежна беспућа Дебелог брда 
сваког Божића надмећу се 
горштаци и њихови гости!

Дивља природа и врхови брда Перуника 
сваке године дочекују родбину горшта-

ка са повленских падина која пристиже са 
свих страна света. Најчешће су ту рођаци из 
Швајцарске који се пробијају кроз тешке и не-
пристпачне стазе до својих домова. Између 
њих је по причи настало такмичење у томе 
чији џип може више и боље да се пробије кроз 
сметови али и даље да стигне. Тако се овде и 
родила идеја да се организује вожња џипо-
вима по снежним условима, а све са циљем 
да се мало популаризује овај део бајинобаш-
танске општине и предели око Овчиње и Де-
белог брда. 

Већ пету годину за редом одржана је јуби-
ларна џипијада под називом „Перуника 2016“. 
Сваке године па и ове одржава се на Божић 
7. јануара у Овчињи у месту Алексићи. Тим поводом посетили смо са 
организаторе џипијаде, а један од њихових активиста је Радоје Гајић. 
Он каже да је било око 16 учесника, и да због прилично много снега 
и лошег времена одзив није био као што су очекивали и сматра да је 
било лепше време да би доста више учесника било. Истакао је задо-
вољство како учесницима тако и публиком која је дошла да испра-
ти цео догађај. По његовим речима, најбитније је да је све прошло у 
најбољем реду, и да није било оштећења ни на једном возилу. На овој 
Џипијади, стигли су гости из Косјерића, који су због лошег времена 
каснили, и нажалост нису стигли да учествују у такмичарском делу. 

„Прво место је заузео Владан Јагодић из Зарожја, друго место Мар-
ко Васиљевић из Овчиње, а треће Иван Николић из Гвосца. До сада 
сам увек ја све организаовао, али ове године су ми помогли Милош 
Матић и Зоран Васиљевић. Искористићу прилику да им се захвалим, 
као и Скупштини Општини Бајина Башта, станици Полиције и Дому 
здравља јер су нам они заиста изашли у сусрет и помогли. Следеће 
године ћемо се још више потрудити. Надамо се да ће организација 
бити на највишем нивоу и да ће идуће године бити још већи одзив 
такмичара“ – рекао је за ББН Радоје Гајић.

МЛАДЕН САРИЋ

ИЗ СПОРТСКОГ САВЕЗА

Нови избори за 
руководство
На ванредној седници Скупштине Спортског савеза 
Бајина Башта, одржаној у четвртак 21. јануара расписани 
су и ванредни избори за ново руководство ове највеће 
спортске породице у граду. Главна тема разговора на овој 
седници била је оставка сада већ бившег председника 
Александра Бјеличића и расписивање нових избора 
за избор председника и чланова Управног одбора. 

Уз захвалност члановима Савеза и жеље за 
успешан будући рад, Бјеличић је навео да 

оставку даје из личних разлога, јер више неће 
живети у Бајиној Башти, па тако не би имало 
смисла да и даље води Спортски савез. Бје-
личић је током седнице одговарао на питања 
чланова и на крају поднео финансијски из-
вештај и извештај о раду Савеза за време ње-
говог мандата, 

Ново руководство биће 
изабрано након 5. фебруара 
када је и последњи дан за 
пријаву кандидата за пред-
седника Савеза. Већ су кре-
нула нагађања и чаршијске приче ко би то 
могао бити али критеријуми за испуњавање 
услова је да кандидат има подршку најмање 
пет спорских клубова , тако да ћемо 8. фебру-

ара 2016. године за када је заказана изборна 
Скупштина и сазнати ко је нови председник 
и ново руководство Спортског савеза. 

Б.Ђ.

СПОРТ
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Златни  
завеслаји 
кајакаша
Бајинобаштански кајакаши и даље нижу 
успехе, и носе титулу најуспешнијег клуба.

Кајак као спорт у Бајиној Ба-
шти заступљен је већ више 

од пола века. Тадашња омлади-
на се спуштала са кајацима низ 
реку Дрину, уживајући у лепота-
ма реке, где је касније и настао 
кајакашки клуб „Дрина“. Деце-
нијама дуга традиција овог клу-
ба као и залагање великог броја 
људи, довела је до тога да је овај 
клуб један од најуспешнијих у Ср-
бији, као и да су њихови чланови 
већ дуги низ година у репрезен-
тације Србије. 

Кајак клуб Дрина наставља да 
даје добре резултате и да сваким 
даном све више напредује. Не-
давно је проглашен за најбољи 
кајакашки клуб на спусту на ди-
вљим водама за 2015. годину, од 
стране Кајакашког савеза Србије. 

„Кајакашки спорт је најјачи 
појединачни спорт у земљи, ако 
узмемо у обзир чињеницу да је 10 
такмичара из Србије добило визу 
за одлазак на Олимпијске игре, а 
постоји могућност да се још двоје 
такмичара квалификује за одла-
зак на Олимпијаду. Наши кајака-
ши су и претходних година били 
прваци у том спусту, и слободно 
могу рећи да нас неће лако ски-
нути са трона и у будућим годи-

нама. Ми смо били прваци у свим 
категоријама од јуниора до сени-
ора, и сумњам да ће неко успети 
да нам узме ту ласкаву титулу“ – 
каже за ББН тренер клуба Милан 
Мандић.

„План за наредну годину је 
улазак наших такмичара у реп-
резентацију и одлазак на Светско 
првенство. Посветићемо пажњу 
такмичарима који имају потен-
цијал да уђу у репрезентацију. У 
нашем граду резултати Клуба ни-
су битни што се тиче финанси-
рања, јер ми и поред врхунских 
резултата сами себе финансира-
мо.“ истакао је Мандић. 

Мандић на тему финасирања 
спортских клубова изражава по-
себно незадовољство јер како ка-
же по свим критеријумима који 
овај Клуб има, треба и да по за-
слугама добија средства, а не не-
ки спортски клубови, на првом 
месту фудбалски, који немају ни 
резултате, а ни подмладак, и да 
скоро 90 % средставаод буџета 
намењеним спортским клубо-
вима, иду на њихов рачун. Али о 
самом финасирању спорских клу-
бова у неком од наредних броје-
ва ББН-а.

ИВАНА МАТИЋ

Успех карате  
клуба  
„Омладинац“
Да се труд и напорно вежбање исплати 
доказ су спортисти из КК Омладинца.

Карате клуб Омладинац је после дужег времена ушао у Карате Фе-
дерацију Србије,  где су са малим бројем такмичара изашли на 

такмичења. По речима тренера Миленка Ордагића, на првенство је 
излазило неколико пионира,  јуниора и млађих сениора, док сени-
ори нису изашли на првенство, односно на протекле турнире. Та-
кође, како каже нада се да ће у овој години кренути на турнире са 
свим узрасним категоријама.

Недавно су добили прве позиве за репрезентацију Србије чије 
припреме су одржане у Крагујевцу.  Четири такмичари КК Омлади-
нац су добили позив, а то су Јован Његић, Ђорђе Радовановић као и  
Јелена Богдановић и Весна Видовић које због оправданих разлога 
нису могле да се прикључе припремама репрезентације.

„Први циклус припрема био је у Крагујевцу док други који се 
наставља биће на Тари, где долазе сви репрезентативци са ширег 
списка из целе Србије од 21 до 28  јануара. После тога прави се ужи 
списак репрезентативаца који ће учествовати на Европском и Бал-
канском такмичењу ове године.То ће бити категорије кадети, јуни-
ори и млађи сениори.“ рекао је Ордагић.

О првим утисцима и о томе како су задовљни са радом у репре-
зентацији,  причали смо са Јованом Његићем и Ђорђем Радовано-
вићем, којима је ово први пут да су на припремама са репрезента-
цијом и како кажу утисци из Крагујевца су сјајни, и надају се да ће 
тако бити и на Тари.

„У Крагујевцу смо били 5 дана где смо имали 2 тренинга дневно 
што ми је пуно значило и стекао сам ново искуство. С обзиром да ми 
је ово први пут да сам трениро са репрезентацијом утисци су добри, 
тренизи су били напорни и надам се да ће се труд исплатити. Наред-
не припреме очекују нас на Тари од 21 јануара које трају седам дана 
где ћемо се борити да уђемо на списак за Европско такмичење које 
ће се у фебруару одржати на Кипру.“ рекао је за ББН Јован Његић.

„Много смо нових ствари научили, а и упознао сам доста нових 
такмичара, и баш носим позитивне утиске из Крагујевца. Од при-
према на Тари очекујем да ћу бити позван у репрезентацију која 
иде на Европско такмичење на Кипар где бих дао свој максимум“. 
каже Ђорђе Радовановић.

Ми се надамо и желимо пуно среће нашим каратистима у оства-
ривању својих циљева.

ЈАНУАР 2016.
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Из пера и у сећање на Жику Васиљевића
ПИВО
На тераси кафане „Европа“ налази се реклама за Никшићно пиво, уђе-
те ли у кафану на столовима стоје заставице које рекламирају Јелен пи-
во, затражите ли ово божанско пиће конобар одбруси да имају само 
ваљевско!

2007.

БУРЕК
Питали смо једног бајинобаштанског пекара колико меса ставља у теп-
сију бурека. „Па ако правим за обичну рају ставим 250 грама, а ако пра-
вим за Милицију не може да ме окади ни килограм“ – одговори он.

2007.

ЛОПОВ
Једном приликом нашао се Мирко Калбуре на Каленића пијаци у Бео-
граду. Иде Мирко и разгледа робу кад неко повика: „Држ’те лопова!“ 
Мирко поче да бежи кроз масу народа. На крају немаде куд и стаде, а 
милијајци га ухватише. После много перипетија, пошто су га испитали и 
схватили да он нема никакве везе са наводном крађом, дежурни мили-
оционер га упита: 
„Па, добро, што си бежао кад ниси ништа крив?“ 
„Због превентиве!“ – одговори Мирко, а милиционери се слатко 
насмејаше. 

2004.

МИШ И АКАН
Са једног предизборног митинга враћају се два мокра брата, два друга-
ра, Миш и Акан, трезни и невесели. Миш рече Акану: 
„Сви се они лепо представише и све обећаше, а ракију нико не помиње 
...“ 
„Остаје да се сами сналазимо“ – одговори Акан и испод појаса извади 
флашу, а онда почеше наизменично да свлаче гутљаје.

2004.

ЈАГЊЕЋЕ БРИГАДЕ
После сваке седнице градског парламанта одборници СПС-а у кафани 
„Европа“ имају богат ручак. И када смо мислили да је све готово, и да 

смо се укључили у европске токове, „јагњеће бригаде“ почеле опет да 
нам праве проблеме .

2007.

БУЛДОЖЕР
Пре неколико година у растишту нека баба са унуком чувала овце, кад 
путем прође камион и на њему – булдожер. 
„Изгледа да ће ускоро опет избор“ – рече баба. 
„А како знаш, бако?“ – упита је унук. 
„Па ено прође булдожер да нешто копа“ – са смешком рече бака.

2004.

ПЕНЗИОНЕР КРСТО
Да би увећао свој кућни буџет, јер су пензије мале, пензионер Крсто 
оде у Пилицу код неког сељака да млати шљиве. У једном тренутку не-
пажње падне са шљиве и нађе се у ужичкој болници, на ортопедском 
одељењу. Наилази јутарња визита, а лекар пита Крсту: 
„Шта је било? Саобраћајна несрећа?“ 
„Не, докторе, пао сам са шљиве!“ 
„Па што се ниси држао“ Ти си десети из бајине Баште који је пао са др-
вета!“ 
„Држао сам се, докторе, али кад су ми пружили флашу са ракијом ја 
пружио обе руке да је дохватим, мислио сам да сам на земљи“ – испри-
ча Крсто у једном даху свој необичан случај. 

2004.

БОРО УЧИТЕЉ
Бајинобаштански боем и шаљивчина, учитељ Боро Марковић питао је 
после лекарског прегледа доктора Булатовића да ли сме да пије шљи-
вовицу. 
„Може!“ – рече доктор. „По три дневно неће вам шкодити.“ 
„Много је, докторе“ – рече Боро. 
„Зашто много? Попијте слободно, кад вам кажем.“ 
„Па, видите, доктор Станић ми дозволио три, доктор Јездић три, доктор 
Хамдија три ... Не могу ја то финансијски да издржим!“ – рече Боро и са 
смехом напусти ординацију.

2004.

САТИРИКОН

Могли би Срби саставити и паметну владу.

Међутим, то би била избегличка влада.

Паметнима се не може помоћи...

Они све разумеју!

Гуске су спасле Рим.

Ми још експериментишемо са овновима!

Понекад немамо шта да једемо.

Али понекад имамо!

Најтеже је данас бити Србин...

Кад ти нико не брани!

Броз се родио у Кумровцу, 

а школовао у Пожаревцу...

Каква је разлика кад је обрнуто?!

Упалили смо телевизоре...

То је изазвало пожар!

Проклета је земља која има

овако срећну сиротињу!
РАДЕ ЈОВАНОВИЋ

ЈАНУАР 2016.
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Комисија за спровођење поступка јавног надметања ради давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време, а 
на основу члана 12., 14. и 15. Одлуке о грађевинском земљишту.(„Сл. лист општине Бајина Башта“, број 1/15) и Одлуке Скупштине општи-
не Бајина Башта о приступању јавном надметању ради давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време 01 број 
06-37/015 од 31.12.2015.године.

О Г Л, а С 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА У ЦИЉУ ДАВАЊА  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I
Расписује се јавно надметање (лицитација) у циљу давања у закуп 

на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини за поста-
вљање привремених објеката, сходно Програму о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним површинама(„Сл.лист општине Баји-
на Башта’’ број 2/2015).

II
Локације се дају у закуп на одређено време, на период до пет (5) 

године, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
III
Почетна лицитациона цена одређена је сходно одредби члана 

55.Одлуке о грађевинском земљишту.(„Сл. лист општине Бајина Ба-
шта“, број 1/15).

IV
Локација, тип и намена објеката на локацији, као и почетна лици-

тациона цена су следећи:
У Улици браће Нинчића
1. на кат. Парцели број 903 КО БајинаБашта (код бивше књижаре), 

један привремениобјекат, површине 5м2, типа – метални „ Севојно“, 
намене: трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ за-
купнине је износ од 247,45 динара месечно

2. на кат. Парцели број 936 КО БајинаБашта (код „Бајновца“) пет 
привремених објекта и то:

а) објекат број1,површине 21м2, тип: дрвени, по слободномизбо-
ру, намене: трговина, занатске и услужнеделатности,почетни износ 
закупнине је износ од 995,98 динара месечно 

б) објекат број 2,површине 18,75м2, тип: зидани послободноми-
збору, намене трговина, занатске и услужне делатности, почетни из-
нос закупнине је износ од 927,93динара месечно 

в) објекат број 3, површине 19,05м2, тип: метални, по слободно-
мизбору, намене трговина, занатске и услужне делатности, почетни 
износ закупнине је износ од 942,78динара месечно; 

г) објекат број 4, површине17,16 м2, тип: метал и дрво, по слобод-
ном избору, намене трговина, занатске и услужне делатности, почет-
ни износ закупнине је износ од 849,24 динара месечно; 

д)објекат број 5, површине 36,00м2, тип: зидани по слободном из-
бору, намене трговина, занатске и услужне делатности; почетни из-
нос закупнине је износ од 1088,68 динара месечно;

II. У Улици Вука Караџића
1. на кат. Парцели број 831 КО БајинаБашта (испред „ Конзерве“), 

два киоска и то:
а) киоск број 1 (до улице Кнеза Милана Обреновића), површине 5 

м2, типа-метални „ Севојно“, намене: трговина, занатске и услужне де-
латности, почетни износ закупнине је износ од 247,45 динара месечно.

б) киоск број 1(до улаза у зграду „Конзерве“), површи-
не 5 м2, типа-метални „ Севојно“, намене: трговина, занатске и 
услужнеделатности,почетни износ закупнине је износ од 247,45 ди-
нара месечно

2. на кат. Парцели број 834/9 КО Бајина Башта, на углу улице Вука 
Караџића и РајкаТадића, један киоск, површине5 м2, типа-метални 
„ Севојно“, намене: трговина, занатске и услужне делатности, почет-
ни износ закупнине је износ од 247,45 динара месечно;

III. У Улици Душана Вишића
1. на кат. Парцели број 1746 КО БајинаБашта (испред зграде суда), 

један киоск, површине 5 м2, типа-метални „ Севојно“, намене: трго-
вина, занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је из-
нос од 247,45 динара месечно;

IV. У Улици. Кнеза Милана Обреновића
1. на кат. Парцели број 1732 КО БајинаБашта (испред „Бајновца“), 

један киоск, површине 5 м2, типа-метални „ Севојно“, намене: трго-
вина, занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је из-
нос од 928,10 динара месечно;

2. на тротоару кат.парцеле 1732 КО БајинаБашта (код „ Социјал-
ног“) два киоска и то:

а)киоск број 1 (према центру града), површине 5 м2, типа-метал-
ни „ Севојно“, намене: трговина, занатске и услужне делатности; по-
четни износ закупнине је износ од 247,45 динара месечно;

б) киоск број 2 (према СЦ „Луг“), површине 5 м2, типа-метални „ 
Севојно“, намене: трговина, занатске и услужне делатности; почетни 
износ закупнине је износ од 247,45 динара месечно;

V.  Трг Душана Јерковића
1. на кат. Парцели број 1728 КО БајинаБашта (испред Робне куће), 

један киоск, површине 5 м2, типа-метални „Севојно“, намене: трго-
вина, занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је из-
нос од 928,10 динара месечно;

VI. Злодол
1. на кат. Парцели број 633/2 КО Злодол, један киоск, у школском 

дворишту, површине 9 м2, типа-метални, по слободном избору, на-
мене: трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ за-
купнине је износ од 111,24 динара месечно;

VII . Перућац
1. на кат. Парцели број 1492 КО Растиште (плато на левој обали ре-

ке Врело) један киоск, површине 13 м2, типа-дрвени, по слободном 
избору, намене: трговина, занатске и услужне делатности,почетни 
износ закупнине је износ од 160,68 динара месечно;

V
Лице коме јавно грађевинско земљиште bуде дато у закуп на од-

ређено време је у обавези:
-да са ЈП Дирекцијом за изградњу„Бајина Башта“ Бајина Башта 

уговори, а преко Службе за наплату и контролу јавних прихода при 
Одељењу за послове финансија, буџета и рачуноводства Општинске-
управе општине БајинаБашта и плати закупнину

-да са ЈП Дирекцијом за изградњу„Бајина Башта“Бајина Башта уго-
вори обавезу да по истеку рока закупа уклони монтажни објекат са 
површине јавне намене, уз напомену да ако то не учини, да ће исто 
учинит и Дирекција, а на његов рачун. 

VI
Јавно надметање ће се спровести 17.02.2015.године са почетком 

у 11 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душа-
на Вишића број 28.

Учесници јавног надметања су дужни да на име кауције положе 
износ од 10% почетне лицитационе цене локације.

VI
Лицитациони корак се одређује у висини од 500,00 динара.
VII
Оглас ће бити истакнут на огласној табли Општине Бајина Башта, 

званичној интернет страници општине www.bajinabasta.rs и на ло-
калној телевизији.

У Бајиној Башти
18.01.2016.године

Председник Комисије
Миле Јовановић

ОГЛАС

ЈАНУАР 2016.
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СЕЋАЊЕ  

Навршава се шеснаест година  
од смрти нашег драгог  

супруга, оца и брата

Миодрага Томића
(1958–2000)

У најлепшем сећању  
чувамо успомену на тебе. 

На љубав и племенитост  
коју си нам несебично пружао  

и дивне тренутке проведене заједно.

Поносни на тебе  
твоји најмилији

ЧИТУЉА

Oбавештавамо пријатеље да је наш 
драги колега 

Зоран Вујић
(1950–2016)

Преминуо дана 21.01.2016. године  
у својој 65. години живота. 

Поносни смо што смо те познавали

Твоје колеге

СЕЋАЊЕ

Mитровић Страхиња
(1976–2013)

Најдражи сине и брате прошле су три 
године неизмерне туге и бола. 

Време пролази,  
али не лечи наше ране.

Воле те  
отац, мајка и сестра

СЕЋАЊЕ  

Навршава се шеснаест година  
од смрти нашег драгог  

пријатеља

Миодрага Томића
(1958–2000)

Живећеш весео и насмејан  
у нашим срцима. 

Поносни смо што смо те  
познавали.

Твоји другови

ЧИТУЉА  

Oбавештавамо родбину и пријатеље да 
је наш драги и никад прежаљени 

Зоран Вујић
(1950–2016)

Преминуо дана 21.01.2016. године у 
својој 65. години живота. 

Сахрана је обављена у 22.01.2016.године  
на градском гробљу у Бајиној Башти.

ожалошћени:

супруга Милена,  
синови Марко и Иванса породицом, 

брат и сестра са породицом  
и остала многобројна родбина.

ЧИТУЉА  

У понедељак 11. јануара 2016.  
у 44. години живота  

у Ен Абору, држава Мичиген САД, 
престало је да куца племенито срце 
Весне Жигић, рођене у Власеници, 

од оца Момчила и мајке Марије 
Недељковић

Весна Жигић
(1972–2016)

Сахрана је обављена 22. јануара 2016. 
године на гробљу Орловача у Београду.

ожалошћени:

Супруг Славиша, ћерка Ангелина,  
син Коста, отац Момчило, мајка Марија, 

сестра Вера и многобројна родбина, 
кумови и пријатељи у Отаџбини и 

Сједињеним Америчким Државама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ИЗ МАTИЧНИХ КЊИГА
Венчани
1. Александар Савић – Марија Черњавска
2. Урош Ђокић – Јелена Бошковић
3. Радоје Кузмић – Винета Вујић
4. Владимир Мелентијевић – Станија Петровић
5. Зоран Новаковић – Ерониља Чакмаша
6. Драгиша Глигоријевић – Маја Пешик
Умрли
1. Милош Крсмановић (31.03.1930 – 07.12.2016)
2. Милена Ракић (11.11.1934 – 7.12.2016)
3. Драгутин Милићевић (07.03.1944 – 7.12.2016)
4. Милица Петровић (18.10.1951 – 7.12.2016)
5. Томо Мисаиловић (19.10.1922 – 9.12.2016)
6. Лазар Југовић (8.09.1947 – 12.12.2016)
7. Млађен Марковић (22.03.1951 – 14.12.2016)
8. Славко Јашић (25.09.1956 – 16.12.2016)
9. Софија Јовановић (24.05.1931 – 20.12.2016)
10. Николија Матић (16.12.1937 – 22.12.2016)
11. Мирка Игњић (6.11.1931 – 27.12.2016)

ЈАНУАР 2016.
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