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Започети договори Србије 
и БиХ у први план су 

ставили и наше погранично 
подручје. Заједничка градња 

хидроелектрана на средњој 
Дрини и будући струјни 

коридори далеко су већи 
приход него што је дуг за 

потопљено земљиште 
расход.





У МЕЂУВРЕМЕНУ

Џаба смо кречили!
Незапосленост је много је већи проблем од свих 
тротоара и дрвореда овог града

У протекла два броја ББН писали смо о две актуелне те-
ме, прва посвећена питању шта млади Бајинобаштани 

мисле о садашњости и будућности свога града и где виде 
перспективу и друга о сечи градских дрвореда. Обрађујући 
ове теме морам да приметим да локалној јавности, изгле-
да, није довољно стало до проблема нити до става младих 
људи који трпе последице неразвијености средине. То се 
осећа по много чему.

Бурније реакције јавности, па и неких политичара са 
локала, изазива проблем сече стабала, ко је надлежан и 
коме ће се приписати кривица за сечу стабала, него све 

већи одлазак перспективних младих људи који одлучују 
да срећу окушају у већим градовима из разлога што у свом 
немају баш неке могућности. Ако бисмо проширили ову 
тему на неке будуће године поставља се питање за ко-
га се обнављају дрвореди, сређују паркови и улице, када 
се узме у обзир да је просечна старост становника наше 
општине 40,7 година. 

Ни у једном моменту не желим да кажем да није битно 
како нам град изгледа и да ли је сређен или не, наравно да 
јесте. И наравно да случај сече стабала заслужује пажњу 
и негодовање грађана збпг много неких пропуста. Али, ја 
желим да изразим своје изненађење због изостанка реак-
ција на једну изузтно битну чињеницу и тему о којој смо 
писали, а то је забринутост омладине за своју будућност. 
Након разговора са неколико младих људи у 99. броју ББН-
а, рећи ћу само да их у потпуности разумем. 

Зашто се не би окренули из-
веснијој будућности која их че-
ка у великим центрима, ако им 
је овде једина опција „родитељи-
ма на грбачу“? 

Поставља се питање шта се 
предузима да би млади житељи 
Бајине Баште имали неку перс-
пективу и сами пожелели да остану у свом граду и касније 
одгајају сопствену децу у њему? Зашто им се не обезбеђују 
бољи услови и прилике да покажу оно што знају, за шта 
су се школовали и спремали у нади да ће моћи да се ост-
варе и постигну нешто? 

Основни проблем који су навели је недостатак 
посла. Тога смо сви свесни, нове фирме се не отварају, 
у постојећим је страначко запошљавање, године на би-
роу, без икакве наде да ће се у блиској будућности неш-
то променити. Долазимо до тога да све више младих 
који су одвајали и године и новац како би се школовали 
и имали дипломе, алтернативу траже у пословима који 
немају додирних тачака са њиховом струком. Данас ни-
какво изненађење није видети особу са факултетском 
дипломом како за минималац ради тешке физичке по-
слове. И можда баш на тешким физичким пословима ко-
пања канала или уређивања тротоара испред Општине 
и којекаквим другим грађевинским јавним пословима, 
раде и млади људи са факултетском дипломом што је 
далеко већи проблем од тога да ли и како треба среди-
ти тротоаре и дрвореде. 

Из свега овде наведеног, сматрам да је ипак најпрече 
више пажње посветити омладини и фокусирати се на ре-
шавање ових проблема него на мењање дрвореда.

МИСЛИЛО

Опрезни 
према себи
Будите неповерљиви пре-
ма себи, својим осећањима 
и расположењима. Будите 
неповерљиви према себи 
па нећете имати потребе 
да будете претерано непо-
верљиви према целом осталом свету., а тиме ће-
те бити бољи, праведнији, свима пријатнији, и са-
ми себи лакши. Чим осетите општу зловољу пре-
ма свету и неповерење према људима, више него 
што је то разумно оправдано и потребно, одмах 
будите на опрезу, али према самом себи, и обра-
тите пажњу на своју унутрашњост, јер то је нај-
бољи знак да нешто у вама није у реду.
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настоје да остваре што је могуће већи степен стваралачке и уредничке независности, 
како од директних тако и од посредних политичких, економских, идеолошких, 
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Бајинобаштанске новине, програми и издања „РТВ Прима Интернационал“ 
организовани су као привредно друштво али послују на непрофитној основи, 
користећи приходе од делатности, донације и износ годишње нето добити, 
искључиво за покривање трошкова. 

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

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

Ако бисмо проширили ову тему на неке 
будуће године поставља се питање 

за кога се обнављају дрвореди, сређују 
паркови и улице

ПИШЕ: ЈЕЛЕНА СТАНИЋ, 

струковни инжењер 
заштите животне средине

ОКТОБАР 2015.

99 / 3НББ



ФОТОГРАФИЈА БРОЈА
Чудна шума 
Урошева
Последње нијансе зелене боје у шума-
ма нашег краја ишчезавају под првим 
сланама и мразевима. Само ретке дубо-
ке шуме још помало одолевају док им 
је лишће увелико на тлу или пожутело. 
У прашумској атмосфери на Тари објек-
тив је „усликао“ Уроша Петровића, књи-
жевника, дизајнера и великог природо-
слова. Он је често на Тари и камером и 
пером. Ту проналази инспирацију, ис-
тражује и ствара, дружи се са мештани-
ма и туристима, а када оде шири лепе 
слике и још лепше приче о Тари. Нама 
је открио важни тајну: пре неколико не-
деља са Јованом Мемедовићем вршио 
је опсежна истраживања једног важног 
варијетета популарне гљиве – тартуф! 
Каже, сада чекају званичну потврду на-
учне лабораторије па да објаве велику 
вест да је на Тари у близини Шљивовице 
пронађен тартуф. Заслужује и више од 
фотографије броја! Уживајте у призору!

РУШЕЊЕ БЕЗ УРЕЂЕЊА
Нелегални објекти са обале језера Перућац су 
уклоњени али проблем намене овог простора 
није решен. После акције уклањања објеката на 
терену су остале тоне грађевинског материјала 
од кога велики део гурнут под воду. Поставља се 
питање колико је сама активност рушења и третмана грађе-
винског отпада деградирала простор? И коначно шта сада 
са тим остацима и простором? Да ли је простор лепши? Није! 
Да ли је функционалнији? Није! Рушење само по себи није 
решење јер се простор мора привести својој намени, а о то-
ме нико не говори нити шта ради. Држава, као надлежна за 
ову област, мора да финансира уређење овог простора ина-
че ће их поново бити девастиран што потпуно обесмишљава 
и борбу против дивље градње и заштиту природе.

ПРОТОКОЛ ПРОТИВ 
НАСИЛНИКА
Хвалимо покушај Центра за социјални 
рад да окупи и активира све надлежне 
актере за превенцију и сузбијање поро-
дичног насиља. Чињеница да је поро-
дично насиље у нашој општини у пора-
сту мора да алармира јавност. Ко је и колико зака-
зао или нерадом омогућио тај пораст – видећемо. 
Али, потписивањем Протокола о сарадњи институ-
ција надлежних за третман насилника, указује се на 
одговорност тих институција, а смањује могућност 
за „извлачење“ и жмурење пред будућим појавама 
насиља.
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БРОЈКА МЕСЕЦА

883.445.000,00
ДИНАРА износе укупни приходи и при-
мања буџета Општине Бајина Башта за 
2015. годину. Ова бројка добијена је по-
сле другог ребаланса буџета. Укупни рас-
ходи буџета у овој години треба да износе 
876.445.000 динара што значи да Општина 
планира буџетски мањак од 4.601.432,73 
динара. Иако је до краја године остало 
нешто више од месец дана већ сада се из 
прегледа основне намене буџета види да 
ће грађани Бајине Баште за плате јавних 
чиновника издвојити 114.023.834 динара, 
за социјалну заштиту 21,1 милион, док ће 
у развој туризма бити утрошено 30.240.000 
динара, културу 26.317.000 динара, пољо-
привреду 11 милиона, спорт 33,2 милиона. 
Три највећа прихода буџета у овој години 
и даље су порез на зараде (180 милиона), 
порез на имовину (167.5 милиона) и кому-
нална такса (136.000.000 рсд).

ОБЈАВА МЕСЕЦА

Mirko Uzelac
Like · Reply · 10 · October 25 at 10:46pm.

Pa sad...Platani se jesu malo razbaškarili i baš onako domaćinski raspojasali u centru grada. 

Nisam član kluba pljuvača ili ljubitelja vlasti pa ću pokušati pratim logiku. 

U pomenutoj ulici ne nalaze se zgrade novije gradnje koje imaju temelje i do nekoliko 

metara duboke već stare zgrade čije temelje korenje stabala i te kako može potkopati. 

Mislim da bi se svako od vas zabrinuo da ima toliko drvo na dva metra od kuće. 

Trotoari su već oštećeni što ni Dr.Biljić ne može poreći. Znači, nije toliki problem u 

posečenom drveću koliko u odsustvu transparentnosti. Ipak je to zahvat koji zadire u samu 

dušu grada i bio bi red da se zna kako izgleda kompletna zamisao rekonstrukcije. Ko je 

radio projekat. Ko je izvodjač. Koja je visina investicije. 

I na kraju, da li je to šminkanje ulice stvarno prioritet ili samo najpogodnije da se nekome 

namesti posao.  

Recimo, vodovodna mreža je pred raspadom, а već od manjeg pljuska grad bukvalno pliva.

https://www.facebook.com/groups/bajinabasta
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ЈАВНА СТВАР

Закон за ослобађање од одговорности
Људи на власти се не обазиру на последице својих недела, па су и тада и данас посвећени 
остварењу само два циља – опстанку на власти и избегавању одговорности.

Директор владине Канцеларије за помоћ и обнову поплавље-
них подручја Марко Благојевић обавестио нас је ове недеље 

да би „Србија до краја године требало да добије нови Закон о 
управљању ризицима и ванредним ситуацијама“. Контекст ове 
најаве сугерише да до данас питање превентивног деловања у 
случајевима ванредних ситуација у домаћем праву није било ре-
шено и да ће тек овај закон отворити врата новом и другачијем 
деловању државе у ванредним ситуацијама. Тиме се јавност до-
води у озбиљну заблуду, у намери да се одговорност за жртве 
и материјалну штету у прошлогодишњим поплавама свали на 
тобожњу празнину у правном систему: без установљених оба-
веза државе, нема ни њене одговорности.

Да бисмо показали да је намера владе и директора владине 
канцеларије заиста стварање утиска да се питање реаговања у 
ванредним ситуацијама по први пут регулише у Србији, вра-
тимо се корак уназад. У изјави за телевизију Н1, Благојевић ка-
же да ће „закон јасно дефинисати задатке, улоге и одговорност 
свих релевантних институција на локалном и националном ни-
воу“. Из те изјаве може да сле-
ди само то да тренутно инсти-
туције на локалном и нацио-
налном нивоу немају јасно де-
финисане задатке, улоге и од-
говорности. Да је другачије, 
Благојевић би нам саопштио 
шта је то што ће се у још ва-
жећем закону о ванредним си-
туацијама променити тако да 
задаци, улоге и одговорности 
буду боље дефинисани него до 
сада. Даље, Благојевић у својој 
изјави каже да се новим зако-
ном мења све што се тиче пре-
венције, „којом се до сада ни-
смо бавили ни онолико близу 
колико је требало“. Дакле, питање превентивног деловања др-
жаве се третира као произвољно, као питање добре воље, а не 
унапред предвиђених обавеза. Намеру владе најбоље разоткри-
ва Благојевићева изјава из јуна ове године у којој он наводи да 
ће „први пут након три деценије Србија имати организован и 
системски приступ решавању проблема изложености ризику од 
дејства природе“. Слично је и са његовом изјавом из маја ове го-
дине „да је можда било потебно да добијемо шамар какав смо 
добили у мају прошле године, али лекцију смо научили, поуке 
смо извукли и почели смо да се бавимо превенцијом“. Дакле, 
био је потребан само један шамар природе да владу подсети на 
три деценије нерешено питање ванредних ситуација. Један ша-
мар је био довољан да се извуче поука: сада влада зна да се ово 
питање мора регулисати. Готово да је права срећа што је сплет 
природних околности довео до тога.

Пошто је суштина ове прозирне обмане да се покаже како 
наводно нису постојала правила у случајевима ванредних ситу-
ација, по ко зна који пут треба поновити да мајске поплаве нису 
биле дело виших сила нити некакве божје воље. Србија има ва-
жећи закон о ванредним ситуацијама који успоставља озбиљне 
обавезе за велики број актера – од владе, преко министарстава, 
градоначелника, председника општина и локалних самоупра-
ва. У том закону је кључно то што је он оријентисан пре свега 

на превентивно деловање и већина обавеза које успоставља за 
представнике државе су таквог карактера.

Поново треба рећи и да пре и током мајских поплава влада 
и њени чланови нису на време прогласили ванредну ситуацију; 
да нису мобилисали цивилно становништво, већ су дозволили 
хаос и унели панику међу грађане; да локални штабови за ван-
редне ситуације нису на време прогласили ванредну ситуацију 
у својим општинама и да нису на време наложили евакуацију 
становништва (неки су је и спречавали, као градоначелник Бео-
града); министарство унутрашњих послова није испунило број-
не задатке које има по закону о ванредним ситуацијама – чиме 
су сви они јасно прекршили своје законске обавезе.

У овом заплету се појављују и нека споредна, али важ-
на питања. Рецимо, нови закон ће успоставити Дирекцију за 
управљање ризиком у ванредним ситуацијама и несумњиво је 
да ће то бити искоришћено за ново (страначко) запошљавање. 
Даље, Дирекција ће према изјавама Благојевића „да одговара 
премијеру“. Дакле, поново се ради о негацији сваког система, 

доказивању да премијер мо-
же да се бави свим питањима, 
као и тежњи да сви одговарају 
једино и директно њему. Зато 
је сликовита интернет презен-
тација канцеларије за обнову, 
у чијој организационој струк-
тури постоји само једно име – 
Марко Благојевић. Као да ни-
ко не уме да размишља ван 
поједностављене слике о са-
мо једном човеку у структури 
одлучивања.

Битно је и следеће питање – 
где је закон о коме говори ди-
ректор владине канцеларије? 
Он наводно има шансу да буде 

усвојен до краја године, а план је и да почне да се примењује од 
првог јануара следеће године. Овај закон није доступан јавно-
сти, иако Благојевић тврди „да се налази у јавној расправи“. Где 
и када се та јавна расправа одвија и о ком тексту се расправља 
– вероватно ће остати непознаница до дана када ће овај закон 
по хитном поступку ући у скупштинску процедуру.

Дакле, читава бука око најављеног закона није усмерена на 
заштиту грађана од ванредних ситуација, већ се ради о још јед-
ном покушају државе да се заштити од одговорности за последи-
це прошлогодишњих мајских поплава. Будући да се политички 
догађаји муњевито смењују, можда влада мисли да је грађанима, 
а поготово унесрећенима у поплавама, могуће подвалити такву 
тезу. Управо због тога је потребно рећи да је то још једна у низу 
неистина и манипулација владе. Није јасно због чега је Марко 
Благојевић пристао да буде протагониста ове илузије, ако зна-
мо да он у време поплава није био у државним структурама и да 
самим тим не може сносити одговорност за учињене пропусте. 
Упуштањем у стварање овакве заблуде он посредно учествује 
и у злочину који је држава учинила према својим грађанима у 
мају прошле године. Људи на власти се не обазиру на последи-
це својих недела, па су и тада и данас посвећени остварењу са-
мо два циља – опстанку на власти и избегавању одговорности.

СОФИЈА МАНДИЋ, pescanik.net
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ИНТЕРВЈУ

Наши развојни 
фаворити
Директор регионалне развојне агенције „Златибор“ из Ужица СЛАВКО ЛУКИЋ верује у развој 
пољопривреде и туризма и говори о резултатима и новим пројектима Агенције у овом подручју.

ББН: Представили сте данас проје-
кат „Рулал нет“. Какав је пројекат 
у питању и о чему се заправо ради?
СЛ: Пројекат обухвата неколико ком-

поненти. Упознавање пољопривредни-
ка, и свих грађана Бајине Баште, Чајети-
не, Ариља и Лучана о свим мерама и под-
стицајима које ради наше Министарство 
пољопривреде и са свим мерама које нас 
очекују з процесу уласка Србије у Европ-
ску Унију. Пројекат реализује низ актив-
ности информисања пољопривредног 
становништва путем СМС порука о ро-
ковима, јер врло је често да многи саз-
нају за неке подстицаје, за законске из-
мене и регулативе веома касно. Бајина Ба-
шта је издвојила значајан део средстава 
у пољопривредни буџет на локалном ни-
воу, али је јако важно видети које су на-
мене тих средстава у овој години, а која у 
наредној. Шта је то што није искоришће-
но, а планирано је, па да се појача или по-
већа у идућој години и да донесе што већи 
резултат, како их ускладити са оним што 
планира Министарсво, шкоја ће се сред-
ства тражити из ИПАРД програма. 

Када говоримо о примарним пољо-

привредним произвођачима, ми-
слите ли да су они довољно инфор-
мисани о свим додатним изворима 
финансирања која могу да добију и 
остваре?
Мислим да нису, такође мислим да ће 

овај пројекат, са садржајем који ће има-
ти и активностима, решити овај проблем. 
Дешава се да средства и подстицаје које 
има министарство или неки други изво-
ри финансирања користе исти људи. Они 
који су видели да то може, да је једностав-
но попунити те обрасце уз помоћ служби 
у општини, они су доста поједностављени 
и доступни су преко интернета али ко не 
користи интернет може да добије подрш-
ку кроз општинске службе. Нама је циљ да 
се склони та предрасуда да су то компли-
ковани обрасци, наравно има и компли-
кованих али за те подстицаје министар-
ства су веома једноставни. 

Рекли сте да је потребно напра-
вити процену са чим је најбоље 
бавити се када је у питању пољо-
привредна производња, шта мисли-
те ви са чим је се најбоље бавити у 
пољопривреди у Западној Србији?

Кључно је како и шта радити, а да вам 
конкуренција не угрози посао. Јако је ва-
жно да користимо природне предности 
нашег бртско-планинског подручја. Тре-
ба користити природне микро-климатске 
промене Бајине Баште у односу на друге 
делове Србије. Исто је и са пчеларима, јер 
смо кроз програм за пчеларе имали мо-
гућност за 130 пчелара поделу кошница, 
пријавило се 750 пчелара. Багремов мед 
из Србије је веома цењен и добро плаћен, 
постоји велика тражња из Европске Уније 
за нашим медом који траже минимална 
улагања, не тражи велике хале, скупе ма-
шине и може да буде основна делатност 
или јак додатни извор прихода јер у брд-
ско-планинским подручјима се не може-
мо ослонити на само једну производњу. 

Сви говоре да је развојна шанса 
Западне Србије пољопривреда, да 
ли смо ми ту шансу довољно иско-
ристили и да ли је довољно кори-
стимо?
Није искоришћена довољно и мислим 

да је ту велика предност Западне Србије, 
јер чињеница је да ми нисмо на коридо-
ру 10, далеко смо од великих инвестиција 
и тако ће бити вероватно и у наредном 
периоду јер већина великих инвестиција 
које су се десиле десиле су се на коридору 
10. Пољопривреда је развојна шанса али 
уз стручну помоћ и коришћења свих под-
стицаја, препорука стручњака. Мислим да 
је то оно што може да буде шанса за раз-
вој. Кроз различиту производњу на селу, 
од гајења малине која је основни извор 
прихода у великом делу брдско-планин-
ских општина Западне Србије, имамо фи-
нални производ пршуту која је омогућила 
у неким деловима Чајетине, Ужица, Злата-
ра и околних општина огромне приходе. 

Који су најуспешнији пројекти у 
овој и претходној години када је у 
питању РРА?
Један од најзначајнијих пројеката је 

швајцарски програм развоја приватног 
сектора, где смо имали један део актив-
ности у туризму везан за обуке угости-
тељских кадрова. Чињеница је да Злати-
бор увози угоститељски кадар из Црне Го-
ре у многим хотелима и ресторанима, јер 
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ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Творница из Србије сели 
у БиХ:

Нових 30 радних мјеста на подручју Сребренице

Проток идеја, људи и капи-
тала на граници може да 

буде већи, вреднији и корис-
нији за становнике обе држа-
ве. Капацитети прекограни-
чне сарадње далеко су од ис-
кориштених и могућности за 
привредну сарадњу и раст има 
у сваком пограничном под-
ручју. Један од таквих примје-
ра је и отварање нове творнице 
на самој граници Босне и Хер-
цеговине и Србије. Овај случај 
сликовито показује да кретање 
људи, роба и капитала може да унапреди живот грађана али и привредни развој ло-
калних заједница.

У Скеланима код Сребренице почетком новембра почела је са радом творница 
„Маг-мал“ у којој ће се производити алати за бризгање пластике и калупи за термо-
формирање. То ће значити посао за 30 радника ове недовољно развијене општине.

„Принцип је да оно што Опћина иницира мора имати мултиетнички састав 
упослених. Тако ће бити и са овим пројектом“ – каже начелник Опћине Сребрени-
ца Ћамил Дураковић.

Цијели пројекат покренут је захваљујући сарадњи Опћине Сребреница и Про-
грама за развој Уједињених нација. Уз помоћ донацијских средстава УНДП општи-
на је изградила објекат хале за ову малу фабрику који је понудила инвеститору на 
кориштење на дужи временски период. Погодности које инвеститор овим путем 
добија свакако су атрактивне и представљају знатан допринос локалне самоуправе 
локалној привреди. Инвеститор има обавезу да упошљава локално становништво 
мултиетничког састава и разних квалификација. Тиме се, поред економског осна-
живања и јачања постиже и напредак у односима и заједништву као и социјална 
кохезија Срба и Бошњака који дијеле животну судбину на овом простору. 

„Запошљавамо раднике техничке струке, машинске инжињере, економисте и 
ЦНЦ оператере. Проблем нам представља што још увијек нема довољно образова-
них људи усмјерених у овај вид производње“ – каже Небојша Стевандић директор 
компаније „Маг-мал“.

Захваљући оваквом договору и повољностима компанија „Маг-мал“ преселит ће 
дио своје производње из Бајине Баште у Скелане. Важно је и то што ова компанија 
већ има стабилно тржиште у Њемачкој и другим европским земљама, а продуци-
рају алате за масовну израду дијелова од пластике.

ИЗВОР: FAKTOR.BA

недостају квалитетни бармени и кувари, 
људи на рецепцијама у управљању ми-
ни хотелима. Мислим да је то врло зна-
чајна област па смо ми у Агенцији имали 
обуке, а од 280 полазника 205 се запосли-
ло. Ту врсту обука које су радили највећи 
стручњаци ћемо наставити. Поред то-
га, у току је рализација обележавања ту-
ристичких простора. Врло често ни до-
маће становништво не може да се снађе 
како отићи, како наћи доброг произвођа-
ча пића, сира или неких традиционалних 
производа. То радимо са Туристичком ор-
ганизацијом Србије и Путевима Србије и 
појачава се саобраћајна сигнализација за 
велики транзит који се дешава на подручју 
Западне Србије. Како задржати те госте 
један, два или више дана кроз неку до-
датну понуду, а не само смештај и храна. 
Такође, кроз швајцарски програм, који је 
најзначајнији пројекат који смо реализо-
вали, имамо и активности за Бајину Башту 
и Ужице, а наравно најзначајнији је проје-
кат тунела кроз Кадињачу. Ту бих хтео да 
похвалим сарадњу са Општином Бајина 
Башта јер смо заједно обавили значајан 
посао на припреми за израду пројекта ту-
нела. Тај пројекат можда у овом тренут-
ку није толико видљив, јер неће доћи су-
тра до изградње тунела, али услов је да се 
дође прво до пројекта.

Да ли постоји прекогранична са-
радња?
Да, ту смо имали одличан пројекат уп-

рављања отпадом, радили смо за депонију 
Дубоко и депонију Тузла. Потом смо ради-
ли и пројекат „Школе без отпада“ у Баји-
ној Башти који је кроз европски програм 
оцењен као један од најбољих, јер уводи 
и неке новине. Прекогранична сарадња 
има значај и за јавни сектор и за приват-
ни сектор. Очекујемо нови конкурс за пре-
кограничне пројекте до краја ове године 
или почетком идуће, који неће бити уско 
фокусиран него ће имати све области у 
том позиву. Желим да позовем све инсти-
туције и удружења општине Бајина Баш-
та да нам се обрате са неким предлогом 
за прекограничну сарадњу са Босном и 
Републиком Српском, јер су у току при-
преме за тај пројекат тако да мислим да 
је то нешто добро за ограничене локалне 
буџете и јавни и приватни сектор. Беспо-
вратна средства која можемо искористи-
ти на конкурсима су драгоцена за развој 
и јачање конкуретности јавног и приват-
ног сектора.

НАТАША МИЛИЋЕВИЋ

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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МАРИЦА ВУКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БАЈИНА БАШТА

Жена није 
створена 
да трпи
Жене понекад необјективно виде ситуацију, 
налазе оправдање за насиље, најчешће 
кривећи себе. Оправдавају поступке насилника 
мислећи да су их саме изазвале.

Који су први кораци које предузи-
мате када се региструјe насиљe у 
породици?
М.В: Центар за социјални рад посту-

па по процедури из Посебног протокола и 
пошто идентификује насиље у породици, 
евидентира карактер насиља, узимају се 
подаци о жртви, о насилнику, околности-
ма под којим се дешавало насиље, о при-
суству деце, употреби оружја, оруђа; фор-
мира се писана документација о клијенту; 
узима се изјава и од жртве и од насилни-
ка, обавештава се полиција. Центар за со-
цијални рад или полиција пишу кривичну 
пријаву и прослеђују је тужилаштву, ор-
ганизује се излазак на терен, по прави-
лу уз асистенцију полиције, ако постоји 
потреба и са патронажном службном До-
ма здравља. 

Пружамо неопходну помоћ жртва-
ма насиља и информишемо их о њихо-
вим правима. Уколико је неопходно да 
се обезбедити жртви смештај то чини-
мо на тај начин што испитујемо могућ-
ност обезбеђивања привременог смештаја 
код сродника или у Сигурну кућу у Бео-
граду или Прибоју, јер на нашој терито-
рији оваква услуга не постоји. У циљу заш-
тите жртава подносимо предлоге суду за 
ограничење родитељског права насилни-
ка у делу виђања са децом, за делимично 
лишавање родитељског права насилника, 
за потпуно лишавање родитељског права 
насилника, за изрицање мера заштите од 
насиља у породици. Уколико је потребно, 
жртви се обезбеђује материјална подрш-
ка у виду једнократних материјалних да-
вања или уколико испуњава услове, нов-
чана социјалну помоћ.

Шта доприноси овом друштвеном 
проблему? 
Овом друштвеном проблему доприно-

се неповољни друшвени и економски ус-

лови, атмосфера несигурности и усвајања 
погрешних модела васпитања. Истражи-
вања показују да је насиље у породици 
посебно распрострањено у земљама у 
транзицији.

Зашто жене трпе насиље?
Многе жене су научене да насилничко 

понашање мушкарца прихватају као жи-
вотни концепт, те се не супротстављају. 
Уз то често иде и врло погрешна порука 
мајке „трпи и ја сам трпела“ или „жена је 
створена да трпи“ и сл.

Недовољна инфомисаност жена о њи-
ховим правима често их задржава у браку 
са насилником. Плаше се да да при разво-
ду неће добити старатељство над децом. 
Многима партнери говоре да немају ни-
каква права, ни на децу, ни на стан, по-
делу имовине, издржавање... и на жалост 
жене им верују. 

Насилници примењују над женом то-
талну контролу, управљају њеним живо-
том, изолују је и искључују од свих жи-
вотних токова. Социјално изолована же-
на, економски несамостална не види из-
лаз из насиља, нема информације, нити 
подршке од других. После насилних ин-
цидената већина насилника моли за оп-
роштај и обећава да се тако нешто неће 
поновити. Жртве понекад необјективно 
виде ситуацију: налазе оправдање за на-
сиље најчешће кривећи себе. Претње да 
ће је убити саставни су део вербалног на-
силног понашања – страх паралише жену 
и она нема храбрости да помене развод. 
Ако жена жели да оде насилник је дово-
ди у ситуацију да се осећа кривом што на-
пушта породицу.

Каква је статистика што се тиче 
нашег града
На територији Бајине Баште од почет-

ка 2015. поднете су укупно 34 кривичне 
пријаве. Полиција је написала 28, а шест 

Центар за социјални рад. Није било тужби 
за заштиту од насиља у породици.

Шта је Сигурна кућа и да ли је по-
требна Бајиној Башти?
Сигурне куће за жртве насиља у по-

родици јесу специјализована прихвати-
лишта која пружају заштиту жртвама на-
сиља које немају другу могућност да се 
склоне од насилника. Обезбеђује се си-
гурност, бесплатан смештај и храна, пси-
хосоцијална подршка, правна помоћ. Сва-
ки град би требао да има простор који би 
могао да задовољи потребе жртава у си-
туацијама насиља. То не морају бити бук-
вално куће – довољан је и већи стан који 
би могао послужити сврси. У ситуација-
ма насиља када се измештају и деца мно-
го је боље да остану у својој средини, да 
наставе да иду у исту школу, него да се 
премештају у други град и поврх свега 
прилагођавају и новој средини. 

Да ли сте имали случејева насиља 
жена над мушкарцима?
Да, мада ретко. Верујем да има поро-

дица где је насилник жена, али се такви 
случајеви заиста ретко пријављјују, јер је 
мушкарце је у принципу стид да прија-
вљују такав проблем. Улога жртве је ипак у 
савременом друштву резервисана за жене, 
односно код жена жртава насиља се иза-
зива саосећање, а код мушкараца жртава 
насиља од стране жена углавном подсмех 
и неверицу. Међутим, мушкарци трпе од 
жена шиканирање, бесконачне свађе, па 
чак и физичке ударце тупим предмети-
ма, гребање... 

Морамо схватити да су конфликтне 
ситуације саставни део живота, али мо-
рамо имати адекватан приступ његовом 
решавању. Уз адекватну, ненасилну кому-
никацију можемо доћи до конструктив-
них решења.

БИЉАНА ЂУРЂИЋ
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МРАЧНИ ЛАВИРИНТИ НАСИЉА

Како прекинути зачарани круг?
Насилници могу бити, и најчешће јесу, мушкарци. Али у задње време све 
чешће слушамо и о женама и о деци насилницима. У самом чину насиља 
постоје две социјалне улоге, а то су улога насилника и улога жртве.

Покушајем Србије да иде у корак са модерним светом до-
шло се и до тога да се морају решити заборављени пробле-

ми. Заправо, невидљиви људи и њихови невидљиви проблеми 
осванули су недавно на свим билдордима већих и мањих гра-
дова, сви медији пишу и говоре о њима, а можда их виђамо и 
уживо, а можда смо и ми они. Говорим о људима који су жртве 
породичног насиља. Сви смо некад чули за то, а можда и виде-
ли такву немилу ситуацију. Но, проблем је како у таквим ситу-
ацијама поступити и како томе стати на пут. Многи људим јед-
ноставно не знају коме и да ли уопште да се обрате за помоћ. 

Кренимо од тога како да породично насиље препознамо. На-
сиље у породици је понашање којим један члан породице уг-
рожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство 
другог члана породице. Осим физичког постоје и: психичко на-
сиље, које се односи на ментално угњетавање, претње и друго 

застрашивање, понижавање, узнемиравање; економско насиље, 
које подразумева насилно одузимање ствари од вредности, нов-
ца, као и наметање аутократије у располагању породичним фи-
нансијама као и сексуално наиље.

Ко су жртве насиља у породици? Најчешће жене, али злоста-
вљана су и деца, мушкарци, стара и нејака лица. Статистички 
подаци би били још вернији уколико би се свако злостављање 
пријавило полицији. 

Ко врши насиље? Насилници најчешће јесу мушкарци. Али у 
задње време све чешће слушамо и о женама насилницама, као 
и о деци насилницима, оба пола. У самом чину насиља постоје 
две социјалне улоге, а то су улога насилника и улога жртве. На-
силник може бити човек било ког узраста, социјалног статуса, 
националности, вероисповести, мада су такве ситуације чешће 
у породицама нижег образовања и нижег социоекономског и 
културног статуса, као и међу припадницима маргинализова-
них друштвених група.

Тема која ће увек изазивати прекор и неверицу јесте на-
сиље над децом. Као што смо навели, постоје четири врсте на-
сиља која су универзална и могу се применити на свакога, па 
и на децу. 

Како можемо препознати дете жртву породичног насиља? 

Прво, и најлакше уочљиво, јесу телесне по-
вреде као модрице, огреботине, посекотине. 
Оно што је теже приметити јесу психичке по-
вреде детета које се могу огледати у емоционалним тешкоћама 
као што су равнодушност, анксиозност, депресија. Емоционал-
не тешкоће узрокују широк спектар других тешкоћа, као нпр. 
поремећаје понашања, асоцијалност и неке патологије. Дете је 
равнодушно јер је изгубило радост живота и често је анксиоз-
но, под стрепњом да ће му се нешто лоше десити, јер ни само 
не зна шта је то што је окидач његовом насилнику. Депресија 
се код деце и одраслих испољава кроз потиштеност, повлачење 
у себе, несаницу, губитак апетита, успореност мисаоног тока, 
безнадежност и беспомоћност. Самим тим дете и не може има-
ти лепу слику о себи која му итекако треба, јер ће у школи мо-
рати да се покаже као јединка, да покаже своје способности и 

да се у позитивном духу надмеће са другима. Умес-
то тога, дете није заинтересовано за наставу и даје 
лошије резултате.

Стога губи самопоуздање, мисли да није компе-
тентно да се дружи са другима, него је исфрустрира-
но и бесно. Акумулација таквих осећања се испољава 
као самоповређивање, самоубилачко понашање и хе-
тероагресивно понашање, тј. агресија према други-
ма. Врло је важно знати да се дететова агресија према 
другима не сме нагло спречавати јер се тиме повећа-
вају тежње ка самоповређивању и самоубилаштву. 
Деца жртве у даљем животу чешће и сама преузимају 
улогу насилника, у односу на децу ненасилних роди-
теља. Уколико учитељ или наставник примети неки 
вид понашања које указује на насиље у породици у 
обавези је да се консултује са школским педагогом.

А како прекинути овај зачарани круг? Прво што 
нам пада на памет јесте да се свако насиље пријави. 

Међутим, искуство нам говори да се то не дешава. Оно што је 
део слагалице који недостаје у овој причи је, уствари, инфо-
рмисање особа којима је помоћ потребна. Под информисањем 
се подразумева предочавање наших права и информисаност о 
локалним службама које су надлежне у тим ситуацијама, као и 
њихова приступачност. Друго, можда и битније, је подстицати 
самог себе за што брже реаговање, истрајност и одлучност у бор-
би против породичног насиља. У овом случају је потребан рад 
са психологом, социјалним службама, агенцијама и организа-
цијама које пружају подршку особама у проналажењу привре-
меног смештаја, обезбеђивању сигурности ван смештаја, изна-
лажење могућих решења за даљи живот. Јако је важно, а можда и 
најважније, детету обезбедити мирно и стабилно место за живот, 
показати му љубав и створити атмосферу сигурности. Уколико 
град у коме живимо нема Сигурну кућу, или неко друго место 
за привремено смештање жртава, ту улогу могу преузети чла-
нови уже и шире родбине или блиски пријатељи.

Како околина реагује на насиље у породици? Често се во-
димо политиком „нека свако живи свој живот“ или „нећу да се 
мешам“. Једна таква наша одлука некога може пуно да кошта., 
а наш позив полицији може бити анониман и можда је баш он 
у молитви онога који трпи ударце. 

ПИШЕ

АНДРИЈАНА 

ЂУРЂИЋ
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ВЕСНА  
ПОПОВИЋ

ЈЕЛЕНА  
МАТИЋ

МИЛИЦА 
ДРАГОЈЛОВИЋ

МИРЈАНА 
МИЛАНОВИЋ

ОГЊЕН  
ЈАШИЋ

СТЕФАН  
БОЖИЋ

 Да ли сте 
некад били 
сведок 
породичног 
насиља и 
какво је ваше 
мишљење о 
томе?

Никад нисам била све-
док породичног насиља 
и најстроже то осуђујем. 
Постоје други видови и 
начини да се проблеми 
реше. Свакако да постоје 
проблеми различитих 
врста у свакој породици, 
али ниједан начин реша-
вања проблема не сме да 
води насиљу.

Нисам никада била све-
док породичног насиља. 
Сматрам да је сваки об-
лик породичног насиља, 
како физички, тако и пси-
хички, одраз слабости 
и поремећена структу-
ра личности особе која је 
склона томе.

Нисам никада била све-
док породичног насиља 
али у сваком случају га 
најоштрије осуђујем 
баш као и свако друго 
насиље.

У мом присуству се то 
никад није десило, са-
мо сам слушала о то-
ме од других и у ме-
дијима. Ипак, мислим 
да је то неки вид пси-
хичког поремећаја код 
насилника који се ис-
пољава том грозном 
агресивношћу. 

Никада нисам био све-
док породичног насиља, 
најстрожије бих осудио 
сваки вид насиља у поро-
дици. Ја сам иначе, по при-
роди, миран тип, и не во-
лим никакво насиље око 
себе. Мишљења сам да све 
насилнике треба строго 
казнити.

Не подржавам никакву 
врсту насиља, а нарочито 
породичног, а нисам ни-
када био сведок. Не могу 
ни да замислим какав је 
живот у таквој породици. 
Мој став је да насилнике 
нарочито у породици где 
има деце треба најстро-
жије осудити.

Да ли су људи 
у нашем 
крају склони 
породичном 
насиљу?

Нисам толико упућена 
али надам се да га нема 
у великој мери. Колико 
пратим актуелности ни-
сам приметила да се на-
воде примери насиља 
те врсте. Верујем да по-
стоји, само што људи сла-
бо говоре о томе, да ли 
из страха или саме при-
роде људи.

Не сматрам да су људи у 
нашем крају склонији по-
родичном насиљу, али 
Србија генерално има 
проблем са тим због не-
довољно развијене све-
сти код жена и деце која 
су најчешће злоставља-
на лица као и недовољ-
на посвећеност држав-
не заједнице у решавању 
и искорењавању овог 
проблема.

Нажалост мислим да јесу 
склони породичном на-
сиљу и то је велики про-
блем који се мора реша-
вати у нашем друштву, 
а посебно овде у нашем 
крају.

У мом блиском окру-
жењу нисам чула за 
такве случајеве и ко-
лико ја знам не бих 
рекла да су људи у на-
шем крају генерално 
насилни. Мислим да је 
то свуда слично и да 
су људи мање или ви-
ше склони насиљу у 
свим срединама.

Свугде га има у сваком 
граду, па тако и нашем, 
само што се о томе сла-
бо говори и ретко одлу-
чује да то пријави због 
срамоте због страха од 
осуде јавности. Колико 
год да се прочује за не-
ке случајеве, има их до-
ста више.

Мислим да јесу, нарочито 
у сеоским срединама али 
породице нису обавеште-
не како да стану томе на 
пут, и коме да се обрате 
па се тако врте у зачаран 
круг и тај проблем затр-
павају под тепих.

Да ли сте за-
довољни како 
зајдница и др-
жава реагују 
на породично 
насиље?

Колико знам из медија 
код нас је заступљено 
злостављање и да по-
стоје установе које се ба-
ве тим питањима. Да ли 
је проблем у надлежним 
органима или у жртвама 
насиља тешко је одгово-
рити, али свакако треба 
радити да нема жртава 
или да буду минималне.

Нисам задовољна и сма-
трам да би у Србији тре-
бало увести строжије 
казне за починиоце зло-
стављања, како би се 
смањио број случајева. 
Такође, охрабрити ош-
тећена лица да јавно го-
воре о томе и да потра-
же помоћ и реагују на 
време.

Не, нисам задовољна, 
а мислим да су потреб-
не много строжије каз-
не, како затворске тако 
и новчане јер би то једи-
но могло да утиче ефи-
касније да потенцијални 
насилници одустану од 
насиља.

Мислим да се не при-
даје велики значај 
ни самој превенцији 
насиља ни ублажа-
вању последица,бар 
не онолики колики би 
требало и да баш због 
тога жртве и осећају 
несигурност јер не 
постоји довољно за-
штићено место ни по-
верење које је жртва-
ма потребно.

Нисам баш најбоље 
упознат са мерама које 
се предузимају, али чи-
тајући разне новине чи-
ни ми се да реакција није 
баш најбоља. Мислим да 
жртве насиља нису у до-
вољној мери заштићене 
законом. 

Не знам какве мере пред-
узима заједница, а какве 
држава али сматрам да 
чим се пријави породич-
но насиље одмах треба 
обавестити полицију ка-
ко не би дошло до трагич-
нијих исхода, а не да се 
иде од институције до ин-
ституције, узимају пода-
ци, изјаве жртве, а ништа 
не урадити.

Шта сма-
трате да би 
најефикасније 
елиминисало 
или ублажило 
породично на-
сиље и какво је 
ваше мишљење 
о сигурним 
кућама?

Мислим да би требало 
покренути акције едука-
ције, да се указује на по-
следице које остају и до 
чега може да доведе на-
сиље. Сигурна кућа је не-
што што се јавља тек кад 
до насиља дође. Сматрам 
да је то добро, јер би љу-
ди имали где да траже 
уточиште, али ефектније 
би било да до насиља 
уопште не дође. 

Сигурна кућа је само при-
времено решење и држа-
ва такође не улаже у њу. 
Жртве треба да буду охра-
брене да говоре о томе и 
да потраже и стручну по-
моћ, да буду едуковане 
на који начин могу про-
менити даљи ток живо-
та, коме се могу обратити 
за помоћ и како ублажи-
ти трауме.

Концепт сигурне куће 
подржавам, али код нас 
то много боље звучи у 
теорији него што је у 
пракси спроведено. Што 
се ублажавања тиче, као 
што сам рекла у претход-
ном питању, сматрам да 
строжије новчане и за-
творске казне могу да 
помогну у решавању 
проблема.

Најефикаснији би био 
покушај лечења на-
силника, а уколико то 
није могуће на тај на-
чин, онда затварање 
у установе, јер се та-
кви људи увек враћају 
насиљу. Што се сигур-
них кућа тиче, оне још 
увек нису довољно 
сигурне и за то је кри-
вац, наравно, држава.

Подучавање деце од ма-
лих ногу породичним 
вредностима, едукација 
и ширење свести о стра-
хотама које се могу де-
сити када дође до на-
сиља, не само породич-
ног. Сматрам да је идеја 
сигурних кућа добра али 
као привремено решење 
док се не нађе начин да 
се проблем реши.

Једино уколико се потен-
цијалне жртве информишу 
и едукују о својим правима 
на време овај проблем мо-
же бити решен. Што се ти-
че сигурних кућа знам да у 
Бајиној Башти не постоји, а 
на надлежнима у општини 
остаје да процене да ли је 
треба изградити или не. 

ПРИПРЕМИЛЕ: 

ЈЕЛЕНА 

СТАНИЋ И 

ИВАНА МАТИЋ

ТЕМА БРОЈАПОРОДИЧНО НАСИЉЕ

Наши млади суграђани листом осуђују свако насиље, а посебно породично, 
а едукацију и јаке институције виде као најефикасније решење!.

ПРЕВЕНТИВА И СТРОГА КАЗНА
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БОЖИЋ

 Да ли сте 
некад били 
сведок 
породичног 
насиља и 
какво је ваше 
мишљење о 
томе?

Никад нисам била све-
док породичног насиља 
и најстроже то осуђујем. 
Постоје други видови и 
начини да се проблеми 
реше. Свакако да постоје 
проблеми различитих 
врста у свакој породици, 
али ниједан начин реша-
вања проблема не сме да 
води насиљу.

Нисам никада била све-
док породичног насиља. 
Сматрам да је сваки об-
лик породичног насиља, 
како физички, тако и пси-
хички, одраз слабости 
и поремећена структу-
ра личности особе која је 
склона томе.

Нисам никада била све-
док породичног насиља 
али у сваком случају га 
најоштрије осуђујем 
баш као и свако друго 
насиље.

У мом присуству се то 
никад није десило, са-
мо сам слушала о то-
ме од других и у ме-
дијима. Ипак, мислим 
да је то неки вид пси-
хичког поремећаја код 
насилника који се ис-
пољава том грозном 
агресивношћу. 

Никада нисам био све-
док породичног насиља, 
најстрожије бих осудио 
сваки вид насиља у поро-
дици. Ја сам иначе, по при-
роди, миран тип, и не во-
лим никакво насиље око 
себе. Мишљења сам да све 
насилнике треба строго 
казнити.

Не подржавам никакву 
врсту насиља, а нарочито 
породичног, а нисам ни-
када био сведок. Не могу 
ни да замислим какав је 
живот у таквој породици. 
Мој став је да насилнике 
нарочито у породици где 
има деце треба најстро-
жије осудити.

Да ли су људи 
у нашем 
крају склони 
породичном 
насиљу?

Нисам толико упућена 
али надам се да га нема 
у великој мери. Колико 
пратим актуелности ни-
сам приметила да се на-
воде примери насиља 
те врсте. Верујем да по-
стоји, само што људи сла-
бо говоре о томе, да ли 
из страха или саме при-
роде људи.

Не сматрам да су људи у 
нашем крају склонији по-
родичном насиљу, али 
Србија генерално има 
проблем са тим због не-
довољно развијене све-
сти код жена и деце која 
су најчешће злоставља-
на лица као и недовољ-
на посвећеност држав-
не заједнице у решавању 
и искорењавању овог 
проблема.

Нажалост мислим да јесу 
склони породичном на-
сиљу и то је велики про-
блем који се мора реша-
вати у нашем друштву, 
а посебно овде у нашем 
крају.

У мом блиском окру-
жењу нисам чула за 
такве случајеве и ко-
лико ја знам не бих 
рекла да су људи у на-
шем крају генерално 
насилни. Мислим да је 
то свуда слично и да 
су људи мање или ви-
ше склони насиљу у 
свим срединама.

Свугде га има у сваком 
граду, па тако и нашем, 
само што се о томе сла-
бо говори и ретко одлу-
чује да то пријави због 
срамоте због страха од 
осуде јавности. Колико 
год да се прочује за не-
ке случајеве, има их до-
ста више.

Мислим да јесу, нарочито 
у сеоским срединама али 
породице нису обавеште-
не како да стану томе на 
пут, и коме да се обрате 
па се тако врте у зачаран 
круг и тај проблем затр-
павају под тепих.

Да ли сте за-
довољни како 
зајдница и др-
жава реагују 
на породично 
насиље?

Колико знам из медија 
код нас је заступљено 
злостављање и да по-
стоје установе које се ба-
ве тим питањима. Да ли 
је проблем у надлежним 
органима или у жртвама 
насиља тешко је одгово-
рити, али свакако треба 
радити да нема жртава 
или да буду минималне.

Нисам задовољна и сма-
трам да би у Србији тре-
бало увести строжије 
казне за починиоце зло-
стављања, како би се 
смањио број случајева. 
Такође, охрабрити ош-
тећена лица да јавно го-
воре о томе и да потра-
же помоћ и реагују на 
време.

Не, нисам задовољна, 
а мислим да су потреб-
не много строжије каз-
не, како затворске тако 
и новчане јер би то једи-
но могло да утиче ефи-
касније да потенцијални 
насилници одустану од 
насиља.

Мислим да се не при-
даје велики значај 
ни самој превенцији 
насиља ни ублажа-
вању последица,бар 
не онолики колики би 
требало и да баш због 
тога жртве и осећају 
несигурност јер не 
постоји довољно за-
штићено место ни по-
верење које је жртва-
ма потребно.

Нисам баш најбоље 
упознат са мерама које 
се предузимају, али чи-
тајући разне новине чи-
ни ми се да реакција није 
баш најбоља. Мислим да 
жртве насиља нису у до-
вољној мери заштићене 
законом. 

Не знам какве мере пред-
узима заједница, а какве 
држава али сматрам да 
чим се пријави породич-
но насиље одмах треба 
обавестити полицију ка-
ко не би дошло до трагич-
нијих исхода, а не да се 
иде од институције до ин-
ституције, узимају пода-
ци, изјаве жртве, а ништа 
не урадити.

Шта сма-
трате да би 
најефикасније 
елиминисало 
или ублажило 
породично на-
сиље и какво је 
ваше мишљење 
о сигурним 
кућама?

Мислим да би требало 
покренути акције едука-
ције, да се указује на по-
следице које остају и до 
чега може да доведе на-
сиље. Сигурна кућа је не-
што што се јавља тек кад 
до насиља дође. Сматрам 
да је то добро, јер би љу-
ди имали где да траже 
уточиште, али ефектније 
би било да до насиља 
уопште не дође. 

Сигурна кућа је само при-
времено решење и држа-
ва такође не улаже у њу. 
Жртве треба да буду охра-
брене да говоре о томе и 
да потраже и стручну по-
моћ, да буду едуковане 
на који начин могу про-
менити даљи ток живо-
та, коме се могу обратити 
за помоћ и како ублажи-
ти трауме.

Концепт сигурне куће 
подржавам, али код нас 
то много боље звучи у 
теорији него што је у 
пракси спроведено. Што 
се ублажавања тиче, као 
што сам рекла у претход-
ном питању, сматрам да 
строжије новчане и за-
творске казне могу да 
помогну у решавању 
проблема.

Најефикаснији би био 
покушај лечења на-
силника, а уколико то 
није могуће на тај на-
чин, онда затварање 
у установе, јер се та-
кви људи увек враћају 
насиљу. Што се сигур-
них кућа тиче, оне још 
увек нису довољно 
сигурне и за то је кри-
вац, наравно, држава.

Подучавање деце од ма-
лих ногу породичним 
вредностима, едукација 
и ширење свести о стра-
хотама које се могу де-
сити када дође до на-
сиља, не само породич-
ног. Сматрам да је идеја 
сигурних кућа добра али 
као привремено решење 
док се не нађе начин да 
се проблем реши.

Једино уколико се потен-
цијалне жртве информишу 
и едукују о својим правима 
на време овај проблем мо-
же бити решен. Што се ти-
че сигурних кућа знам да у 
Бајиној Башти не постоји, а 
на надлежнима у општини 
остаје да процене да ли је 
треба изградити или не. 

Опис 2012. 2013.

Породична убиства, убиства у покушају, тешка 
убиства, тешка убиства у покушају

Нема евидентираних 
случајева

Нема евидентираних 
случајева

Пријаве случајева насиља у породици 
Збирни подаци за обе године

Укупно догађаја: 932
Дела из чл.194 КЗРС: 113
Прекршаја по Закону о јавном реду и миру: 819

Прекршаји јавног реда извршени у кући или стану 
укупно 2.959 - према објекту извршења највише 
извршено у к/с ( 28 %) 819 

Укупно 1542 
кућа/стан 514 (33%)

Укупно 1417 
кућа/стан 305 (22%)

Код кривичног дела насиље у породици, према наведеним подацима, уочава се висока повезаност између алкохолизма и извршења кривичног 
дела. Према начину извршења дела, у основи су поремећени породични односи.Пријављена лица чланове своје породице физички и психички 
малтретирају у дужем временском период, користећи углавном физичку снагу и претње да ће напасти на живот и тело. Неретко насилници 
користе И оружје или оруђе, којим наносе или могу да нанесу телесне повреде. У нападима често користе нож, каиш, флашу, палицу или друга 
оруђакоја се могу наћи у кући. Забележени су случајеви да пријављени својим понашањем застрашују сроднике (нпр. ломљење покућства), 
истерује из куће чланове своје породице, не дозвољава им да спавају у кући или им не дозвољавају да спавају уопште и друго. 

Опис 2012. 2013.

Регистровано кривичних дела дела насиља у 
породици по чл. 194 КЗ РС

укупно 113 дела

Учешће КД насиља у породици у укупном броју 
дела општег криминала

1242 од тога насиље у 
породици 54 (4%)

1426, од тога насиље у 
породици 59 (4%)

Број кривичних дела насиља у породици по 
општинама које покрива ПУ Ужице

2012. 2013.

Укупно све општине 113 54 59

Ужице 51 22 21

Бајина Башта 18 15 3

Косјерић 1 0 1

Пожега 22 7 15

Ариље 4 2 2

Чајетина 17 8 9

Полна и старосна структура лица против којих су 
поднете кривичне пријаве за КД из чл. 194 КЗ РС 

2012. 2013.

Узраст Укупно Мушкарци Жене Мушкарци Жене

14 – 15 1 1

16 – 17 1 1

21 – 30 14 8 5 1

31 – 40 29 19 10

41 – 50 25 6 18 1

51 – 60 30 15 1 12 2

Преко 60 10 3 6 1

Укупно свих узраста 110 52 1 52 5

Исход кривичних пријава 2012. 2013.

Укупно за КД насиље у породици 113 54 59

Број одбачених кривичних пријава 29 15 14

Од 113 регистрованих кривичних пријава за дело насиља у породици, у периоду за који се извештава, одбачено је или је поступак обустављен за 
29 (26%) кривичних пријава. Најчешћи разлог одбачаја кривичних пријава је недостатак доказа да је осумњичени извршио кривично дело – 12 
случајева, затим да је извршио прихваћену обавезу из чл. 236.ст.1. ЗКП-а – 15 случајева, а одустато је од кривичног гоњења у два случаја.

Извор података: Одељење аналитике Полицијске управе Ужице

ПРЕВЕНТИВА И СТРОГА КАЗНА

ОКТОБАР 2015.
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АУТЕНТИЧНА ИСПОВЕСТ ЗЛОСТАВЉАНЕ ЖЕНЕ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ

Родитељи су ме спасили
Када је чула да је тема нашег истраживања породично насиље, ову причу за наше новине 
написала је жена која је претрпела насиље. Без откривања идентитета виновника, жртава и 
учесника случаја, доносимо аутентичну животну причу колико драматичну толико и поучну.

Сећам се, била сам заљубљена, волела 
сам га., а онда се први пут десило да 

ме физички злостављао. Нисам помишља-
ла на раскид, мислила сам да не могу без 
њега да живим. Тада сам сматрала да не 
постоји алернатива. Желела сам да будем 
са њим иако је „незгодне“ нарави, сада 
могу слободно рећи - насилан. Веровала 
сам да ће то престати ако се сви будемо 
правили да не примећујемо те проблеме. 

У друштву је био пријатан, дружељу-
бив, али веома манипулативан. Контро-
лисао ме је, био је љубоморан. То ми је 
пријало, мислила сам да су контрола и љу-
бомора доказ његове љубави. Свађали смо 
се, али ја никада нисам осећала да сам ус-
пела да изразим свој став до краја и да га 
убедим да имамо проблем, да желим про-
мене у нашем односу, јер ми је било вео-
ма стало да нам буде пријатно и да обоје 
уживамо у нашој вези. 

Потичем из патријархалне породице, 
мислила сам да ће ме родитељи преко-
рити и да ме неће подржати, ма не, било 
ко да ми је рекао да предузмем било как-

ве кораке, ја бих у том периоду то игно-
рисала, јер ја нисам била спремна да жи-
вим без њега. Добили смо и дете, а про-
блеми су остали исти. Физичко насиље 
је постајало чешће, а интензитет разли-
чит. Било је испада и према другим чла-
новима породице, али и даље сам тражила 

оправдања за његово понашање, мислила 
сам да сам ја крива што је нервозан, што 
је незадовољан, јер ме на крају скоро увек 
убеди у то. Потврду таквог мишљења су ми 
давали и његови родитељи, игнорисали су 
проблем, стављали под тепих, саветовали 
ме да се повлачим. 

А онда се десио догађај који ми је 
променио живот. Изашли смо у град не 
слутећи шта ће се догодити. Ту ноћ сам 
претрпела такво физико злостављање 
од стране мог партнера, да се целу годи-
ну нисам могла опоравити у потпуности. 
Те ноћи сам успела само да узмем дете и 
моји родитељи су дошли по мене. Изгле-

дала сам ужасно, осећала сам се још горе. 
Његови родитељи су долазили и савето-
вали ме да ставим облоге, нису ме поса-
ветовали да одем код лекара. Била сам у 
шоку, нисам могла да мислим, хаос ми је 
био у глави, ројиле су ми се мисли од тре-
нутка изласка у град до момента када сам 

била ударана песницима, шутиранаа по-
том, празнина, безнађе. Мислила сам Бо-
же, шта ће бити са мном и мојим дететом. 

Уз подршку пријатеља, одласка код 
лекара суочила сам сам се са реалношћу. 
Рендгенски снимак моје главе је изгледао 
као рендгенсики снимак лопте, јер се од 
отока нису виделе кости лобање. Иако зву-
чи узасно, још језивије је изгледало, отоци 
по целом лицу, нисам личила на себе. Боје 
мога лица су смењивале од плаве, љуби-
часте, зелане и жуте. Али то је ипак заве-
дено као лака телесна повреда – јер није 
било прелома. Болело ме је тело, а боле-
ла ме је душа. Смењивала су ми се разли-

Захваљујући мојој одлуци да се разведем, наше 
дете сада има живу мајку и оца на слободи. 
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чита осећања. Имала сам страх од будућ-
ности, како даље. Нисам могла себе зами-
слити да могу поћи другим путем. Желела 
сам брак за цео живот, али очиледно сам 
направила погрешан избор. 

Дуго је трајао мој опоравак. Било је 
поступака пред судом, пред Центром за 
социјали рад. Неопходна ми је била сва-
кодневна подршка како би остала на по-
вршини. Ја сам је имала и зато сам успе-
ла. Сада сам одлично. Имам нови живот, 
дете које одраста у здравој средини, по-
сао. Дете ми је поверено, а са оцем одр-
жава контакте. Захваљујући мојој одлуци 
да се разведем, наше дете сада има живу 
мајку и оца на слободи. Односно таквом 
одлуком сам му приуштила да одраста уз 
обоје. Да смо остали заједно, сигурно би се 
дело поновило, а не могу бити сигурна да 
бих имала толико среће. Читала сам да је 
некад довољно незгодно да паднете и да 
исход буде фаталан, а преживети онолико 
удараца у главу и проћи без прелома, пу-
цања капилара то је била срећа у несрећи.

Ову причу причам јер сам се проме-
нила, оснажила и желим да је поделим са 
свима онима који се налазе у сличној си-
туацији у којој сам се ја налазила пре ви-
ше година. Порука коју шаљем је: Воли-
те себе, цените себе, имате право на свој 
став, на своја осећања. Нема нико права 
да вас угрожава било физички или на дуги 
начин, да вам намеће нешто што не жели-
те. Немојте трпети ни толерисати насиље 
јер неће само проћи од себе. Сада сам си-
гурна ко једном учини насиље учиниће га 
поновво. Не праштајте. Уколико праштате 
или прелаазите преко тога насилник ће то 
схватити као вашу слабост и убрзо ће то 
доказати тако што ће поновити насиље. 

Немојте дозволити да ваше дете одрас-
та у средини насиља. Схватите своју одго-
ворност и обезбедите себи и свом детету 
сигурну и стабилну средину, а то је дале-
ко од насилника. Неће бити лако али се 
вреди потрудити..

Уколико знате да неко трпи насиље 
обавезно докажите да сте одговони члан 
овог друштва и пријавите насиље. 

Драге моје, будите храбре, заслужује-
те живот без насиља. Предузмите неопхо-
дне кораке како би изашле из зачараног 
круга насиља.

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

БИЗАРНО АЛИ ИЗГЛЕДА ТАЧНО

Не туку када малина роди
Разлоге нешто смањеног обима насиља у породици током протекла два месеца 
у нашој општини, надлежни виде у нешто бољој микро-економској ситуацији.

Центар за социјални рад „Бајина Башта“ је почетком новембра ове године орга-
низовао састанак свих потписника Посебног протокола о поступању и сарадњи 

установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама и децом у по-
родици и у партнерским односима.

Позиву су се одазвали сви потписници протокола: Дом здравља, Полицијска ста-
ница, Основно јавно тужилаштво, Основни суд, свих шест школа са територије на-
ше општине и Дечији вртић „Невен“. Учесници су разменили своја искуства када 
је у питању сарадња установа, органа и организација на територији наше општи-
не, такође су појаснили обавезе сваке установе када је у питању насиље у породи-
ци и партнерским односима. 

Изнети су подаци да је много већи број пријава насиља у породици у односу 
на претходну годину, једино у октобру месецу, по изјави представника полиције и 
Центра, није било пријава насиља. Звучи помало бизарно, али учесници су саглас-
ни да се смањено породично насиље у овим месецима може приписати бољој ма-
теријалној ситуацији на територији наше општине, а због добре сезоне малине па 
се осећа бољитак у кућним буџетима и мања неизвесност у економском смислу. У 
прилог овој тези иде и податак Полицијске управе Ужице који каже да је у проте-
кле две године у општини Косјерић евидентиран само један случај породичног на-
сиља. Косјерић има један од највећих износа просечних плата у Србији.

Учесници су истакли задовољство међусобном сарадњом и сви су сагласни да 
јавност мора бити осетљивија када је о породичном насиљу реч, односно да друштво 
и држава морају показати нулту толеранцију на насиље. „Насиље није приватни 
проблем, већ друштвени и обавеза сваког од нас је да реагујемо, да пријавимо на-
сиље . У складу са прописаним процедурама ће се обезбедити адекватна заштита 
жртве“, истакла је Марица Вуковић директорка центра за социјални рад.

ОКТОБАР 2015.
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ИЗ СТРУЧНОГ УГЛА

ДЕЦА НАЈВИШЕ 
ИСПАШТАЈУ
Највећа снага којом човечанство располаже је ненасиље. —Махатма Ганди

Несагледиве су последице емоционал-
них траума насталих у осетљивим фа-

зама развоја личности детета. То су реци-
мо прве три године живота, када се фор-
мирају особине личности које им трај-
но обележавају судбину и животни пут, а 
упијајући ум детета у овом периоду абсор-
бује све, што као клетву или благослов, но-
си кроз цео живот. Злостављана деца на-
лазе се свуда око нас и она трпе психички 
бол због неадекватних породичних одно-
са и то од особа које би требало да им бу-
ду највећа подршка у животу.

Велики је „репертоар“ свакодневних 
увреда и понижавања, физичког зло-
стављања и батина које деца добијају, од 
родитеља који су љути на беспарицу, ше-
фа, државу... који ту децу, жртве, потен-
цијално претварају у насилнике који ће 
се касније светити другима. Јер та деца у 
процесу социјализације усвајају моделе 
страха, насиља и мржње.

Психолошко злостављање је и игнори-
сање, обезвређивање, не прихватање де-
тетове потребе за нежношћу и афектив-
ном разменом. Деградација је када се дете 
подвргава критици, стигматизацији, ка-
да се назива погрдним именима. И када 
се тежи дететовој изолацији, када се де-
тету ускраћују нормалне социјалне пот-

ребе: одбија се контакт са њим у кући; 
забрањује му се да се дружи са вршњаци-
ма, забрањују му се изласци, одузима те-
лефон, интернет итд.

Физичко кажњавање деце од стране 
родитеља у већини култура сматра се ле-
гитимном дисциплинском мером. Физич-
ки злостављана деца и одрасли по прави-
лу испољавају и емоционалну симптома-
тологију. Обично су анксиозна, депресив-
на, повучена и уплашена, често агресивна, 
ниског самовредновања и самопоуздања. 
Нису ретке суицидалне мисли и радње. 
Деца се са тешкоћом уклапају у групу вр-
шњака, док код мале деце често касне по-
казатељи раног психомоторног развоја.

Понашање деце која могу указивати на 
сумњу у погледу сексуалног злостављања 
су детаљно познавање полног акта непри-
мерено узрасту детета (такви показатељи 
се најчешће примећују кроз игру са дру-
гом децом, преко цртежа), као и интези-
виран и претеран страх од одраслих. Kод 
одраслих жртава сексуалног злостављања 
присутно је агресивно понашање, сексуал-
но провокативно облачење и понашање, 
или пак потпуна инхибиција. 

Нарушен доживљај базичне сигурно-
сти, снижено самопоуздање и самопош-
товање, стална стрепња и страх од поно-

вног повређивања, 
стид и срамота, ка-
рактеристичне су пр-
ве фазе виктимизације 
односно реакције на на-
сиље. Удружено са тим 
срећу се и бројне промене у социјалном 
функционисању, као што су повлачење 
и затварање у себе, прекид контакта са 
пријатељима и родбином, губитак со-
цијалне активности и сл. У случајевима 
израженијег насиља наглашавају се пре-
тходно описане последице, али се и ја-
вљају симптоми психичке дисфункцио-
налности који могу бити различити, а за-
висе од општих карактеристика личности 
особе која трпи насиље и карактеристика 
преживљених насилних искустава. У том 
контексту можемо поменути развој пси-
хосоматских тегоба, депресивности, фо-
бија, анксиозности и сл. што, у најтежем 
степену виктимизације, поприма и раз-
мере тежих душевних обољења као што 
су психотичне депресије, параноје, као 
и самоубиства или убиства, те психичке 
дисфункционалности, које могу бити раз-
личите, а зависе од општих карактерис-
тика личности особе која трпи насиље и 
карактеристика преживљених насилних 
искустава.

ПИШЕ:  

ДР ЛИДИЈА 

ШАРАЦ
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ПСИХОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЗЛОСТАВЉАЧА

Најчешће су злостављачи били и сами 
злостављани у детињству па се, уместо љу-
бави, у њихов дух уселила мржња и страх 
из чега се јавља потреба да изазову патњу 
и бол у другима. На неки начин се све-
те за оно сто су сами проживели, са чуд-
ном врстом задовољства коју прати тор-
тура најближих. Они су дволични, живе 
дуплим животима, јер су пред другима 
фини, частни људи, пријатни за комуни-
кацију и дружење, увек спремни да по-
могну, а свој однос према породици при-
казују на друштвено најповољнији начин. 
Али сасвим су другачији и породици, и 
што су бољи према другима, то су лошији 
за најближе.

Најчешће је веома тешко препознати 
особу која је злостављач. Такве особе своје 
право лице показују само у својим поро-
дицама. Злоствљачи су у суштини сла-
бићи и кукавице, који се неће супротста-
вити и напасти јаче од себе. Жртве су они, 
који на било који начин зависе од њих. 
Постоји неколико типичних понашања 
према жртвама у породици, као сто су:

1) Наметање кривице жртви, окри-
вљује је да је крива за све, и оно што је 
било и оно што тек предстоји

2) Понижавање жртве, која губи са-
мопоштовање, сумња у себе и своје 
вредности,временоим развија комплек-
се ниже вредности и сама почиње да ми-
сли о себи лоше.

3) Застрашивање је налажење слабе та-
чке жртве и држање у покорности. Често 
се те претње односе на децу, на неке лич-
не податке из живота жртве или њене по-
родице, и тиме се постиже потпуна кон-
трола живота жртве.

4) Изолација из друштвеног живота у 
смислу ограничавања контакта са поро-

дицом и пријатељима, кретање ван куће, 
чиме онемогућава подршку других и ства-
рање мреже људи за помоћ и разумевање, 
што је психолошки значајан моменат за 
жртву, која ћути јер верује да је за све кри-
ва, пропала, безвредна, да јој нема спа-
са и да јој једини ослонац може бити сам 
злостављач.У екстремним случајевима из-
олације и злостављања развија се и тзв. 
Стокхолмски синдром.

5) Финансијска зависност од злоста-
вљача значи и потпуну зависност жртве.

Највећи страх злостављача је да жртва 
не проговори и не демистификује праву 
слику њиховог односа и живота, када би 
се све отргло контроли, па се често у јав-
ности жртва приказује као мање вредна, 
болесна, неспособана, показује забрину-
тост, служећи се лажима.

Најчешће злостављање жене тешко 
одлуче да проговоре и потраже помоћ. 
Постоји више разлога за то, а најчећи су:

1) Имају децу, и желе да деца одрастају 
у комплетној породици, али и не могу да 
их самостално издржавају, имају страхо-
ве да ће бити удаљени од своје деце, да ће 
их на неки начин изгубити.

2) Стид да признају да су злостављане.
3) Веровање у сопствену кривицу, 

осећај безвредности, немоћи да било шта 
промене.

4) Надају се промени ситуације.
5) Немају где да оду.
6) Страх од последица пријаве, јер ин-

ституције друштва немају механизме да 
им брзо помогну и заштите их од агресије.

ШТА УРАДИТИ

Изађите иза зида чутања, разговарајте 
са неком особом од поверења, искуства 
насиља се не заборављају, али могуће их 
је олакшати искреном причом.

Мислите на себе, волите себе, верујте 
себи. Нађите снагу у себи да изађете из 
зачараног круга насиља.

Изађите из изолације, повежите се са 

другим људима, члановима породице, 
пријатељима који ће вас саслушати, раз-
умети, помоћи.

Отиђите код лекара, узмите уверење 
о повредама, пријавите насилника поли-
цији, обратите се Центру за социјални рад, 
психологу, психијатру.

АЛКОХОЛИЗАМ И НАСИЉЕ

Алкохоличарске породице су хаотич-
не, неконзистентне, са нејасном поделом 
родитељских улога. У њима се може јави-
ти инцест. Деца у оваквим породицама, 
често трпе стално насиље и имају трајне 
трауме. У таквим породицама деца уче да 
потискују своје емоције, и уче се да не ве-
рују никоме, не осећају ништа и не гово-
ре. Алкохоличари су склони нападима бе-
са и насиља, због чега се касније кају, али 
то све трајно оставља последице на пси-
ху детета, код кога се развија депресија 
или анксиозност, а често имају проблем 
са блискосшћу са другим људима и раз-
вијају контролишући став који их штити 
да и сами у одређеном периоду живота не 
постану алкохоличари, док се женска де-
ца у даљем животу везују за потенцијал-
не алкохоличаре, побнављајући тако си-
туације из детињства.

Зависници од психооактивних супстн-
ци могу бити веома насилни у фазама ап-
стиненцијалних криза, а због проблема у 
личности занемарују своју децу и често 
доводе у питање њихову егзистенцију.

Психотрауматизоване жртве породич-
ног насиља, најчешће жене и деца, траже 
комплексну помоћ институција и психо-
лошку помоћ и подршку. У процесу ле-
чења оснажују се да предузму нужне ко-
раке у промени начина живота, осамос-
таљавању, самозаштити, заштити и начи-
нима остваривања својих права у инсти-
туцијама система.

Kонцепт сигурне куће омогућава жрт-
вама насиља брзу заштиту и сигурност, 
као и прву помоћ у сналажењу након на-
пуштања злостављача, који у првој фази 
може бити веома опасан што додатно тра-
уматизује жртву. У том контексту, сарадња 
здравствене службе, полиције и Центра за 
социјални рад неопходна је претпоставка 
успешности у помоћи и збрињавању жр-
тава и њиховој безбедности. Успешност 
овакве организације и рада охрабриће и 
многе друге жртве породичног насиља да 
се осмеле и потраже помоћ и тако на пра-
ви начин помогну себи и својој деци. 

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs

Злостављана деца немају осмех 
и не носе радост детињства

ОКТОБАР 2015.
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21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ПАРЛАМЕНТА

РЕБАЛАНС 
ПРОДУБИО СУКОБЕ
Дискусију су обележила неслагања и различита гледишта на буџетске ставке. 
Поновљене оптужбе радикала против општинског руководства. 

Седница Скупштине општине Бајина 
Башта, 21. по реду одржана је у среду 

28. октобра. На дневном реду ове седни-
це главна тема је био други ребаланс ло-
калног буџета али међу најважнијим та-
чкама биле су и оне од усвајању Програ-
ма обнове објеката јавне намене, Одлуке 
о условима за издавање грађевинских и 
употребних дозвола за изградњу и лега-
лизацију објеката у долини реке Дрине. 
Поред ових тема одборници су разматра-
ли и усвојили Извештај Комисије за без-
бедност саобраћаја о стању безбедности 
саобраћаја на пордучју Општине за 2014. 
годину. 

Пословично највише пажње и актив-
ности увек изазива усвајање Одлуке о 

буџету, а тако и његово мењање у току 
године, које наступа из различитих раз-
лога. У Образложењу Одлуке о ребалан-
су Општинско веће, као предлагач, наве-
ло је више случајева и систуација у који-
ма је наступило до повећања обима при-
мљених средстава у току ове године. То је 
главни разлог због кога је неопходно ре-
балансирање прихода и расхода буџета и 
због тога се истом и приступило – наве-
дено је у предлогу.

Овим ребалансом предвиђено је да 
укупна буџетска примања и приходи из-
носе 883.445.000 динара у току 2015. го-
дине. Укупни расходи буџета у овој годи-
ни треба да износе 876.445.000 динара 
што значи да Општина планира буџет-

ски мањак од 4.601.432,73 динара. Иако 
је до краја године остало нешто више од 
месец дана већ сада се из прегледа основ-
не намене буџета усвојеног на овој сед-
ници Скупштине општине Бајина Баш-
та, види да ће грађани Бајине Баште за 
плате јавних чиновника издвојити пре-
ко општинског буџета 114.023.834 дина-
ра, за социјалну заштиту 21.100.000 дина-
ра док ће у развој туризма бити утроше-
но 30.240.000 динара, културу 26.317.000 
динара, пољопривреду 11.000.000 динара, 
спорт 33.200.000 динара. На другој стра-
ни, три највећа прихода буџета у овој го-
дини биће и даље порез на зараде са из-
носом од 180.000.000 динара, порез на 
имовину са износом од 167.500.00 ди-
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нара и комунална такса са износом од 
136.000.000 динара (подаци преузети.

У току расправе вођене на овој се-
дници одборници, али и грађани који 
преносе седница Скупштине прате пре-
ко телевизије, могли су да чују речи кри-
тике из опозиционих редова. Најкон-
кретнији је био одборник СРС Миро-
слав Лукић који је изнео више оптужби 
на рад руководства Општине и Дирек-
ције за изградњу. Критикујући поједине 
садашње и претходне функционере он 
је тврдио да је постојало много пропус-
та и незаконитости у раду ових служби у 
време отклањања последица од попла-
ва. Председник Општине Радомир Фи-
липовић је одговорио на ове и друге оп-
тужбе негирајући постојање незакони-
тог рада али и замерајући Лукићу на не-
довољном и неблаговременом ангажо-
вању док су заједно били функционери. 

У реаговањима опозиције забеле-
жене су примедбе Валентине Марко-
вић (ДС) на поједине позиције из буџе-
та попут оне о издвајању 1.400.000 ди-
нара за грејање зграде УНХЦР-а када 
Општина после 10 година није више у 

обавези да ту зграду греје. Она је упита-

ла и зашто је Општина од државе добила 
само 11.000.000 милиона на име помоћи 
за штете настале од поплава и да ли је мо-
гуће да су возачима у прошлој години ис-
плаћене дневнице у износу од 600.000 што 
значи да су 150 дана били на путу? Изнела 
је незадовољство око уређења главне ули-
це и сече здравих стабала и питала ко је 
донео ту одлуку, а подсетила да је пре де-
сет година ангажован Архитектонски фа-
култет, урађен план, а пре свега тога, тра-
жен је документ о историји зграда у Баји-
ној Башти како се не би нарушио иденти-
тет нашег града.

Одборница Данијела Стаменић (ЛДП), 
казала је да се пореметио ток дневног ре-
да и не прича се о буџету већ се све ок-
ренуло ка оптужбама изнетим од стране 
одборника Лукића. Питала га је како он 
може да излази у јавност са оптужбама о 
проневери, злоупотреби, крађи када је у 
то време и он био један од челних људи 
Општине и зато је она захтевала од пред-
седника Општине да се јавно изјасни у ве-
зи ових навода и оптужби. 

У вишечасовној расправи одборници 
су износили различита гледишта о свим 
актуелним темама, али скупштинска 
већина, коју чине одборници СНС, ДСС, 
СПС као и неколико самосталних одбор-
ника, гласала је за усвајање свих предло-
жених одлука и других аката које су овла-
шћени предлагачи доставили.

Б.Ђ.

РАСТЕГЉИВА ОДЛУКА

ШТА ЈЕ „ДОЛИНА ДРИНЕ“?
Одборници су на овој седници донели Одлуку о условима за издавање грађевинских и 
употребних дозвола за изградњу и легализацију објеката у долини реке Дрине.

Овом одлуком је прописано да се у долини Дрине убудуће може градити и вршити ле-
гализација само ако власници потпишу изјаву да неће тражити одштету ако Дрина на-
дође и поплави им објекат. Истом изјавом власник се обавезује да надокнади и штету 
коју у току поплаве његов објекат нанесе другим објектима. 

У тексту Одлуке нема прецизног описа подручја „долине реке Дрине“, а у тексту ове 
Одлуке није утврђено испод које коте се то подручје простире. Такође, под попла-
вом се подразумева „меродавна велика вода реке Дрине“, а уопште није прецизиран 
висински ниво водостаја или количински обим протока – што би било логично.

Намера да се градња на самој обали Дрине уреди на овај начин је потребна управо да 
би се спречила дивља градња у кориту и на самој обали реке и да би се резервисао 
простор за будуће акумулације. Али, овом Одлуком није прецизирано до које коте 
или границе се протеже «долина реке Дрине» и која је то количина воде која се зове 
«меродавна велика вода»?

Уколико се овакве обавезе буду примењивале то дословно значи да у целој долини 
Дрине (ма шта то значило) више нико не може градити док се не одрекне сваке могуће 
штете од поплава и док не прихвати на себе да надокнади штету комшијама ако бујица 
понесе све редом.

Остаје и дилема да ли ова одлука доводи у неравноправан статус грађане који тек 
желе да граде и оне који су објекте већ изградили и добили употребне дозволе. Да ли 
ови први неће имати право на накнаду штета, а ови други хоће. Или се можда највише 
исплати градити без дозволе?

ПОСКУПЉЕЊЕ КАД МУ (НИ)ЈЕ ВРЕМЕ

Подгрејани 
рачуни из 
топлане
Нови систем обрачуна топлоте 
из градске топлане привремено 
погађа новчанике корисника 
али дугорочно уређује 
односе топлане и потрошача 
– сматрају стручњаци.

Од ове грејне сезоне, ЈП «Топлана ББ 
Tерм» у Бајиној Башти почело је да 

примењује наплату грејања по утрошку, 
а о чему су наше новине недавно писале.

Идеја о обрачују и наплати услуге 
грејања није нова и она се у Србији на 
различите начине већ примењује. Оно 
што је добро јесте да се применом ове 
идеје корисницима омогућава да плате 
онолико толотне енергије којико су по-
трошили. Међутим, пут до тога није та-
ко једноставан како се наизглед чини.

„Овај начин дистрибуције и наплате 
топлотне енергије је успешан и прмењје 
се у многим градовима као начин да 
потрошачу добију довољно топлоте, да 
обрачун бде поштен али и да се створе 
могућности за уштеду и рационалније 
коришћење топлоте» – каже за ББН 
инжињер Милан Ђуровић из радне групе 
за енергетску ефикасност Министарства 
енергетике.

Прва фаза примене система напла-
те по утрошку отпочела је у нашем гра-
ду и то тако што је градска топлана из-
двојила стамбене зграде у које је угра-
дила централне калориметре. Топлана 
је од Министарства енергетике добила 
укупно 52 калолиметра који су уграђени 
у наведене зграде. Корисници услуга 
грејања у тим зградама сада добијају 

Техником до праведнијег обрачуна: 
Мерач потрошње топлотне енергије

Буџет, питања и препуцавања: 
Радна атмосфера на заседању
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ИНФРАСТРУКТУРА

За сеоске путеве 
17 милиона
Финансијско учешће грађана и даље је кључно за 
извођење радова на локалним путним правцима

Дирекција за изградњу Бајина Баш-
та, ових дана је почела са радови-

ма у улици Милоша Црњанског у Mес-
ној заједници Вишесава. Извођач радова 
је „Стобекс“ из Лознице који је на jавној 
набавци добио посао за извођење радова 
за шест улица, сазнају ББН у Дирекцији. 
Тренутно радници извођача раде на из-
вођењу кишне канализације, постављање 
цеви па потом ће и асфалтирање колово-
за. Вредност изградње ове улице као и 
попречне саобраћајнице у њеној близи-
ни износи 6.800.000,00 динара, а средства 
су обезбеђена из пословног плана Дирек-
ције, односно Буџета СО Бајина Башта. 

„Из ове jавне набавке предвиђено је да 
ових дана почну радови на мањим ули-
цама у Обајгори и Трсти, а ако временске 
прилике буду одговарајуће радиће се и ре-
конструкција Тарске улице“ – каже Душан 
Глишић директор Дирекције за изградњу. 

Друга фаза ове jавне набавке пред-
виђена је за пролеће када ће се радити 
улица поред Зелене пијаце, затим улица 
Бошка Бухе и улица Милована Глишића. 

Дирекција је расписана позив за јавну 
набавку за изградњу путних праваца на 
територији општине Бајина Башта, од-
носно 10 путних праваца у 10 различи-
тих месних заједница. Појединачне дужи-
не ових саобраћајница које ће бити рађе-
не су од 300 до 600 метара, а предвишено 
је и учешће грађана у финансирању које 
према општинској одлуци из 2005. годи-
не износи 25% вредности радова. Укупна 
вредност расписане јавне набавке за ас-
фалтирање ових путних праваца у месним 
заједницама износи 17 милиона динара .

До краја новембра, по речима одго-
ворних у Дирекцији, биће завршени ра-
дови на путу Кондер - Бурмази у Месној 
заједници Дуб, где су мештани за сана-
цију свог пута уплатили своје учешће и 
више него што је то предвиђено општин-
ском одлуком.

Б.Ђ.

УКЉУЧИТЕ СЕ У  
ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ! 

Овај чланак можете читати и 
коментарисати у интеренет 
издању Бајинобаштанских 

новина, на адреси www.bbn.rs

нове рачуне који се састоје од фиксног 
и варијабилног дела. Али, проблем је у 
томе што не троше сви станови подјед-
нако тпоплотне енергије, чак ни онда ка-
да су исте површине. Да би се тај про-
блем решио потребно је да у свим ста-
новима и то на свим радијаторима буду 
уграђени појединачни уређаји. Када се 
прикупе подаци са радијатора из свих 
станова и са централног калориметра, 
могуће је тачно утврдити потрошњу то-
плоте по сваком стану.

Бројни суграђани су незадовољни 
због новог начина обрачуна топлотне 
енергије јер сматрају да су су им рачуни 
за грејање који су стигли ових дана 
превисоки. С друге стране дирекотр 
градске топлане «ББ Терм» Велимир 
Радовановић изјавио је за ББН да је 
најбоље решење да сваки дом у наредних 
неколико месеци, уколико то одлучи 
већина станара, купи калориметре, или 
делитеље топлотне енергије. Та набавка, 
према нашим сазнањима, на тржишту 
тренутно кошта између 350 до 400 евра 
у зависности од површине стана и броја 
радијатора у њему. Један делитељ то-
плотне енергије по једном грејном те-
лу кошта 54 евра. 

„Уколико скупштина станара одлучи 
да угради појединачне делитеље 
топлотне енергије у сваки стан принцип 
наплате по утрошку подразумева да 
сваки потрошач плати само енергију коју 
је сам потрошио. Уградњом делитеља 
топлотне енергије свако домаћинство 
може, уколико жели, да угаси радијатор 
када нема никога или, пак, да појача 
грејање у најхладнијим месецима» – на-
глашава Радовановић. 

Због новог начина наплате грејања 
30 корисника се до сада на свој захтев 
искључило са градске топловодне 
мреже.  Н.МИЛИЋЕВИЋ

Подгревање топлане: Да ли се исплати 
инвестирати у калориметре
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БЕЛЕШКА

До Раче 
преко 
Београда
Пут до Манастира Рача је у 
надлежности Републике, а 
Београд је веома далеко!

У каквом су стању бајинобаштанске 
саобраћајнице најбоље могу да све-

доче возачи. Иако има веома разруђену 
мрежу локалних и некатегорисаних пу-
тева Бајина Башта има и веома дугу мре-
жу државних путева. Први су у надлеж-
ности Општине, а други су у надлежности 
Државе.

Због оваквог стања скоро увек се де-
шава да неко не уради свој посао на вре-
ме, или Општина или Држава, па удар-
не рупе недељама и месецима узрокују 
оштећења и саобраћајне инциденте, а 
неретко и незгоде. О броју материјалних 
штета могу сведочити поред возача и вул-
канизери који у сезони отворених удар-
них рупа имају пуне руке посла.

На приложеној фотографији виде се 
тренутна оштећења на путу Бајина Баш-
та – Манастир Рача уз напомену да је овај 
пут тренутно у катастрофалном стању. Иа-
ко је у надлежности ЈП „Путеви Србије“ 
као крак пута Бајина Башта – тара, овај 
пут улази у зимску сезону у веома лошем 
стању.

Док пролазници и возачи не фотогра-
фишу и не објаве на друштвеним мрежа-
ма узалудна су сва обећања надлежних ру-
ководилаца и функционера, посебно у си-
туацији у којој се оваквим путем иде до 
највреднијег верског и културног споме-
ника нашег краја.

Чекајући републичку закрпу: Пут за Рачу

ИЗ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

ОПРЕЗ! УЧЕСТАЛЕ 
САОБРАЋАЈКЕ
Расветљено више крађа и провала у приватним 
и службеним објектима, а у саобраћају и даље 
сезонске саобраћајке главни проблем.

Припадници Министарства унутра-
шњих послова у Бајиној Башти 

саслушали су три лица из Бајине Башта 
због постојања основа сумње да су извр-
шили укупно шест тешких крађа и јед-
ну тешку крађу у покушају. Сумња се да 
су они, у току марта 2015. године, извр-
шили три кривична дела на штету влас-
ника кућа у месту Обајгора насилно от-
варајући прозоре на кућама оштећених, 
улазећи и односећи из кућа намештај, 
електричне апарате и друге предме-
те које су касније продавали. Такође, 
постоји основ сумње да су извршили и 
две крађе у току ноћи 6. и 7. септембра 
2015. године. Тада су опљачкане прода-
вница и и цвећара у Бајиној Башти, на тај 
начин што су разбијена стакла и однете 
цигарете и новац од пазара, у укупном 
износу од око 5000 динара. Осумњичени 
се терете и да су 26. августа 2015. године 
починили тешку крађу у улици Рајка Та-
дића у Бајиној Башти, на тај начин су из 
путничког возила „фијат пунто“ отуђи-
ли CD уређај, а 7. септембра 2015. године, 
тешку крађу у покушају на штету једног 
предузећа из Бајине Баште.

У другој седмици новембра на тери-
торији коју покрива Полицијска стани-
ца Бајина Башта догодиле су се чети-
ри саобраћајне незгоде. У месту Окле-
тац дошло је до слетања са пута једног 
путничког возила на срећу без повређе-
них лица. У току викенда, услед непри-
лагођене брзине дошло је до превртања 
путничког возила на Калуђерским Бара-
ма. Ово превртање је било без повређе-
них лица, а материјална штета се про-
цењује на 150.000 динара. У недељу у гра-
ду десила се још једна саобраћајна нез-

года. Због непоштовања прописаног од-
стојања између возила, дошло је до су-
дара у коме су учествовала два путничка 
возила. Због непоштавања саобраћајних 
прописа и сигнализације током прошлог 
викенда се у граду десила се још једна са-
обраћајна незгода у којој су учестваова-
ла једно теретно и једно путничко вози-
ло. Материјална штета је процењена на 
50.000 динара. 

Током новембра и децембра, пре-
ма речима Бојана Ђорђевића команди-
ра Полицијске станице Бајина Башта, 
управа саобраћајне полиције појачаће 
контролу саобраћаја. Полиција ће у 
наредном периоду појачати контро-
лу учесника у саобраћају у погледу 
поштовања саобраћајних прописа, а 
посебно контролу која се тиче упра-
вљања возилом под дејством алкохо-
ла и поштовањаа везивања појаса. Из 
полиције апелују на све возаче да под 
дејством алкохола не седају у своја во-
зила како не би угрозили своје и живо-
те других учесника у саобраћају. Посебну 
пажњу скрећу возачима да возе крајње 
опрезно и пажљиво због појаве јутарње 
магле и клизавог коловоза нарочито у 
дринској долини, те да брзину кретања 
прилагоде условима на путу

Бајинобаштански ватрогасци током 
протеклог месеца нису имали превише 
интервенција на пожарима али су има-
ли асистенције код саобраћајних нез-
года. Већ првог дана новембра, имали 
су техничку интервенцију у саобраћај-
ној незгоди када су једно лице са теш-
ким повредама извлачили из хавариса-
ног возила. 

Б.Ђ.

ПРИЗОР СТРАШАН 
– ПУТНИЦИ 
НЕОГРЕБАНИ!
У суботу 7. новембра на седмом колиметру пута Бајина Башта – Калуђерске Баре дого-
дила се саобрађајна незгода у којој повређених није било али је причињена знатна ма-
теријална штета. Путничко возило које се кретало у правцу Бајине Баште, због непри-
лагођене брзине, излетело је из кривине на високу обалу одакле се услед силоне удар-
ца вратило на пут и преврнуло на кров. Срећом везани сигурносним појасевима, маке-
донски држављани који су били у возилу остали су – неогребани! 

ОКТОБАР 2015.
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СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ У СРЕБРЕНИЦИ

Сребреница – мост сарадње
Србија ће помоћи Сребреницу са пет милиона Еура што треба да буде 
пут у развој и сарадњу у региону – истакао премијер Вучић.

На Инвестиционо – развојној конфе-
ренцији „Могућност и перспективе 

развоја - Сребреница 2015“, која је одржа-
на у Сребреници 11. И 12. новембра пред 
више од 300 учесника из региона предста-
вљене су могућности улагања, као и ме-
ре стимулисања инвестиција које пружа 
ова општина.

Конференцију је отворио начелник 
општине Сребреница Ђамил Дураковић 
који се захвалио гостима истакавши да су 
грађани Сребренице вредни људи, да мо-
гу да живе и да се овај град развија, али да 
им треба подстицаја. „Данас је прилика да 
сви заједно допринесемо да 11. новембар 
буде историјски дан за Сребреницу, и да 
се данас договоре велики пројекти обно-
ве који ће помоћи становницима овог гра-
да“, истакао је Дураковић.

Отварању конференције претходила 
је кратка шетња учесника центром овог 
градића и наступ дјечијег хора Суперар 
из Сребренице. 

Међу учесницима су били Председ-
ник Републике Српске Милорад Додик и 
и премијерка Жељка Цвијановић, пред-
седник Владе Србије Александар Вучић, 
министар унутрашњих послова Србије 
Небојша Стефановић, те бројни гости из 
земаља региона.

На конференцији су учествовали ми-
нистар унутрашњих послова Српске Дра-
ган Лукач, министар индустрије, енерге-
тике и рударства Републике Српске Пе-
тар Ђокић, министар саобраћаја и веза 
Неђо Трнинић, чланови Председништва 
БиХ Младен Иванић и Бакир Изетбеговић, 
замјеник предсједавајућег Представнич-
ког дома Парламентарне скупштине БиХ 
Младен Босић, предсједавајући Савјета 
министара БиХ Денис Звиздић, шеф Де-
легације ЕУ у БиХ Ларс-Гунар Вигемарк, 
те бројни амбасадори земаља из региона, 
као и представници компанија и међуна-
родних организација у БиХ.

Током скупа представљени су развојни 
пројекти ове општине под називом „Заш-
то улагати у Сребреницу“, као и они из 
области инфраструктуре чијом реализа-
цијом би били побољшани услови за ин-
вестирање и привредну дјелатност у овој 
локалној заједници. 

Члан Председништва БиХ Бакир Изет-
беговић изјавио је да Инвестиционо-
развојном конференцијом треба да бу-
де отворено ново поглавље Сребренице 

и Сребреничана. Он је истакао да кон-
ференција треба да подржи позитивне 
трендове у односима са Србијом и оста-
лим земљама региона, на добробит свих. 
Прва асоцијација на Сребреницу су, како 
је навео, рат, сахране и комеморације, до-
давши да је због тога интерес инвестито-
ра за Сребреницу недовољан, а живот ста-
новника тог места тежак. „Наша обавеза 
је да ту слику мењамо. Време у којем жи-
вимо је турбулентно, пуно криза и иза-
зова, али састав данашњег скупа сведочи 
нашу спремност да заједничким радом и 
добросуседским односима у најбољој на-
мери решавамо све потешкоће и ствара-
мо квалитетне услове за инвестирање у 
овај град“, навео је Изетбеговић.

Председник Републике Српске Ми-
лорад Додик изјавио је да власти РС же-
ле да виде Сребреницу далеко развије-
нијом него што је данас и да ће подржа-
ти све напоре да инвеститори улажу у то 
место. „Чинили смо то у прошлости, чи-
нићемо то и у будућности. Држава не мо-
же да прави фабрике, али може да ство-
ри услове да стимулише оне који то желе“, 
рекао је Додик. Он је истакао и да је при-
оритет обнова Бање Губер и најавио да ће 
Влада РС у наредне две године подржати 
буџет Општине са по 250 хиљада евра, као 
и додатних миллион евра за заједничке 
пројекте, који ће касније бити договорени.

„Сем поштовања прошлости и разуме-
вања онога што се овде догодило, са ве-
ликим оптимизмом гледамо у заједнич-
ку будућност“ изјавио је председник Вла-
де Србије Александар Вучић, по доласку 

у Дом културе у Сребреници. „Пошто сам 
видео и злураде коментаре, желим да ка-
жем да нико сестрама не може да врати 
браћу, ни мајкама синове, али можемо да 
гледамо у будућност и да је учнимо друга-
чијом“. Он је додао да можемо да бринемо 
о 21.000 људи који данас живе у Сребрени-
ци да би у будућности били бројнији, да 
заједно живимо у благостању, да учини-
мо да буду задовољнији својим судбина-
ма и будућношћу. Вучић је рекао да жели 
да Сребреница буде мост сарадње између 
Србије и Босне и Херцеговине. Он је зах-
валио на гостопримству домаћинима из 
Босне и Херцеговине. „Два милиона евра 
пребацујемо директно на рачун општине 
Сребреница. Поштовани Ћамиле имаће-
те тај новац у понедељак“, истакао је Ву-
чић и нагласио да је осталих три мили-
она евра такође доступно одмах за пројек-
те. „Заједнички са вама, Републиком Срп-
ском, БиХ ћемо оформити тим који ће ра-
дити на пројектима у висини од три ми-
лиона евра. И тај новац је спреман одмах. 
Ако желите да уложите у школе, путеве, за 
шта год кажете ми смо спремни истог се-
кунда“, поручио је Вучић. 

Он је такође подсетио да је по доласку 
у Сребреницу имао прилике да чује како 
се Сребреница развија и како Срби и Бо-
шњаци заједно живе. „Посетили смо Пото-
чаре и поклонили се невиним сребренич-
ким жртвама. Овде смо да бисмо улагали 
у заједничку будућност“ рекао је Вучић.

ББН И АГЕНЦИЈЕ

Помен жртвама и улагање у развој: 
Александар Вучић у Сребреници 
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НОВИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИОЦЕ НП ТАРА

Наша кућа природе
Прва и најобимнија, стална изложбена поставка, посвећена Тари, а 
намењена како туристима тако и локалном стнаоништву.

Ово је други уређени центар за посе-
тиоце, после оног на Митровцу, који 

скоро деценију обавља функцију инфо-
рмисања и анимирања посетилаца Пар-
ка. Уједно ово је прва значајнија поставка 
изложбено – музејског типа која се налази 
у Бајиној Башти, а која је подједнако на-
мењена посетиоцима нашег туристичког 
подручја, као и локалном становништву. 
У Парку истичу како би волели да се међу 
посетиоцима овог Центра што више нала-
зе деца и омладина, јер је на њима и чу-
вање и унапређење Парка у будућности.

Поздрављајући госте на отварању 
„Наше куће природе“ Драгић Караклић, 
ВД директора Националног парка Тара, 
нагласио је обавезу свих нас да настави-
мо да чувамо ово богато наслеђе и пре-
носимо га на следеће генерације. Он је 
казао да је Парк уложио труд и рад да се 
овај Центар отвори као и да ће са овак-
вим приступом и у будућности наставити.

Милица Томић, помоћник директо-
ра за Сектор планирања, заштите и раз-
воја, захвалила се у име организатора Ми-
нистарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, које је финансијским сред-
ствима омогућило отварање Наше куће 
природе, као и бројним стручњацима уз 
чију су помоћ су успели да опреме овај 
Центар. 

Ивана Кафеџић, руководилац Службе 
уређења, посетиоце је упознала са циље-
вима које су се трудили да постигну сви 
људи који су радили на овом пројекту. 
Навела је да је главни циљ био да се кроз 
занимљиве елементе ове поставке сви по-
сетиоци упознају са разноврсношћу тар-
ског биодиверзитета. Посебна циљна гру-
па су деца и млади за које је најважније 
да знају и схвате колико је важно чувати 
животну средину, унапређивати је и омо-
гућити да то богатсвто у будућности буде 
сачувано. Она је нагласила да се кроз из-
ложбен поставке и кроз изложбене експо-
нате на најбољи начин промовишу вред-
ности Националног парка, а у исто вре-
ме се чува културна и природна баштина.
Непроценљив је значај да се младе гене-
рације позитивно односе према живот-
ној средини ма где се налазили, истакла 
је Кафеџићева.

По садржају и бројности изложених екс-
поната поставка у „Нашој кући природе“ је 
веома обимна и богата јер се у простору од 
преко 200 квадратних метара, на два ни-
воа, налази тематски изложена комплет-
на активност управљача овог заштићеног 
подручја. Посетиоци ће овде моћи да се де-
таљно упознају, како са пословном актив-
ношћу шумарства, тако и са заштитарским 
и управљачким доменом рада. 

Посебна секција посвећена је развоју 
шумарства на Тари јер је Тара, превас-
ходно, препозната као подручје са квали-
тетним и очуваним шумским пределима. 
Богатство и садржај не само шума, већ и 
других природних структура као што су 
геологшка и педолошка подлога, рељег, 
флора и фауна, овде су представљени 
кроз бројне експонате, илустрације, фо-
тографије, текстуалне описе и примерке 
из природе. Нарочито привлачна за по-
сетиоце и школарце је изложбена колек-
ција геолошког наслеђа таре, са узорцима 
и описима стена, камена, мунерала али и 
фосилних остатака живог света некада-
шњег мора које се овде у прошлости на-
лазило. Биљни свет планине представљен 
је делимично узорцима самих биљака, а 
делимично фотографијама, док се фауна 
приказује у новојим формама модифико-
ваних фотографија и неке облике конзер-
вираних животиња, попут збирке тарских 
лептира и ситних гмизаваца. На питање 
зашто нема више примерака препарира-
них дивљих животиња и птица које деца 
и посетиоци увек воле да гледају, органи-
затори истичу да је тај концепт у презен-
тацији превазиђен посебно под утицајем 
новијих приступа у едукацији и идеја о 
хуманистичком приступу и односу пре-
ма животињама. 

Посебан део, поред природне, пос-
већен је и културној баштини подручја 
планине Таре, те се у доњем нивоу по-
ставке може сагледати солидна количина 
експоната и информативног материјала о 
археолошким налазиштима, споменици-
ма културе, духовне баштине и етнолош-
ког наслеђа нашег краја. Стручне службе и 
радници из Службе уређења успели су да 
веома вешто и квалитетно израде реплике 
средњовековних стећака у природној ве-
личини што значајно обогађује поставку.

Организатори очекују да се у локалној 
заједници гради позитиван однос и према 
природи и према овој идеји, а Ранко Ми-
лановић из Службе за промоцију и инфо-
рмисање НП Тара, истиче да је сама свр-
ха визиторских центара, па тако и овог, 
упознавање посетилаца са заштићеним 
подручјима које планирају да посете.

Наша кућа природе отворена је сваког 
радног дана, а у случају најављених груп-
них посета своја врата отвара и у другим 
терминима.

Ј. СТАНИЋ

ОКТОБАР 2015.
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АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ

Играју за игре 
не за игрице
Један од успешнијих аматерских драмских ансамбала окупља око 40 младих и деце, припрема и дечје и 
комаде за одрасле. Никола Васиљевић је руководилац ове трупе, а о резлтатима и плановима говори за ББН.

Како изгледа кратак историјат 
позоришне трупе?
Позоришнe трупe којe се бавe припре-

мом и извођењем позоришних предста-
ва у Бајиној Башти постоје још од дав-
них времена, а у новине време негде од 
80 – их година у различитим облицима 
организације. Раније је била у саставу 
КУД „Миленко Топаловић“ да би се кас-
није спроводила кроз Удружења грађана 
„Аматерско позориште младих“ и „Ака-
демска сцена“. Драмска секција Установе 
„Култура“ за децу основних школа почела 
је са радом 12. октобра 2011 године када 
се на расписану аудицију пријавило 120 
ученика. Секција је тада радила у 4 гру-
пе по 30 ученика. Временом се број деце 
смањио на 20 младих глумаца најзаинте-
ресованијих за рад ове секције, да би смо 
у новембру 2013. године кренули у при-
прему прве представе. Била је то предста-
ва под називом „Црвено светло“, а у њој је 
улоге добило 17 ученика. 

Где сте дебитовали и наступали у 
првим месецима?
Представа је своју премијеру доживела 

на „Међурепубличкој смотри дечјег ства-
ралаштва“ у Прибоју на којој је поред на-
граде за најбољу режију и колективну иг-
ру у јакој конкуренцији, добила и награ-
ду за најбољу представу фестивала. Ово је 
уједно био и први наступ ученика на јед-
ној позоришној сцени, што додатно даје 
на значају успеха представе и њено ква-

лификовање на дечији фестивал „Враго-
ласте позориштарије“ који се исте године 
одржавао у Смедеревској Паланци. Поред 
ових наступа, представа је изведена и на 
Међурепубличком фестивалу у Зворнику 
као и на фестивалу позоришних предста-
ва српске дијаспоре у Вишеграду, где је 
поново проглашена за најбољу. У оквиру 
Дечије недеље 2014. године, представу су 
одгледала и деца старијих разреда обе ос-
новне школе у Бајиној Башти. 

Колико сада има чланова у Вашем 
ансамблу?
У новембру прошле године, извршен 

је нови упис за ђаке основних школа, та-
ко да секција данас ради са 40 деце који 
припремају нови комад.

Како је до сада изгледао репертоар?
Радили смо представе све од 1996. Го-

дине када смо припремали „Стилске веж-
бе“, потом 1999. године комад „Судница 
у мојој соби, а онда долази наша пред-
става из 2003. „Маратонци трче почас-
ни круг. Током 2008. Приредили смо на-
ше извођење комада „Прича на путу из-
међу добра и зла“, а 2009. „Јастучко“, 2010. 
понављамо извођење комада „Судница у 
мојој соби“ после кога током 2012. године 
спремамо представу под насловом „Мара-
тонци - клан Топаловића. Коначно прошле 
године радили смо комад под насловом 
„Црвено светло“ и то по литерарном пред-
лошку Данијела Ћоровића, младог писца 
из Бајине Баште. 

Ко су чланови ансамбла? Одакле 
Вам долази инспирација за позо-
ришни аматеризам?
Инспирација за позоришни амате-

ризам долази искључиво из љубави пре-
ма позоришној уметности која се година 
уназад развијала захваљујући ентузијаз-
му неколико појединаца који су учество-
вали у припреми и извођењу наведених 
представа.

Шта је тема и идеја представе на 
којој тренутно радите?
Тренутно је у припреми дечија пред-

става која разрађује тему одрастања да-
нашњих генерација у поређењу са ге-
нерацијама деце која су имала „игре“, 
а не „игрице“. Формат представе је за-
мишљен као видео игра у којој су глав-
ни актери деца 70-их, 80-их и 90-их го-
дина прошлог века. 

Судар генерација које се не сналазе у 
туђем детињству, последице на живот које 
из тога произилазе.

Колико сте (не)задовољни услови-
ма за рад и зашто?
Драмска секција се одвија на сцени 

биоскопа која је пре пет година адапти-
рана и пружа основне услове за рад ама-
терског позоришта. Технички услови 
увек могу бити бољи али њихов недос-
татак надокнађујемо импровизацијом 
коју развијамо и код деце и на тај начин 
унапређујемо њихову машту.

Н. МИЛИЋЕВИЋ

Никола Васиљевић и деца 
глумци на сцени позоришта
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ИНИЦИЈАТИВА АРТ МОМЕНТ-А

ШКОЛА МУЗИЧКИХ 
ТАЛЕНАТА
Иако недавно основана ова уметничка радионица 
показује успех и отвара нове програме.

У нашем граду протеклог месеца 
отворена је музичка радионица за 

децу и омладину која пружа талентованој 
деци прилику да развијају своју уметност 
и стичу нова знања. Радионица има пет 
одсека, а то су одсек за клавир, одсек 
за клавијатуру, одсек за певање, хорско 
певање и Мали хор. 

Марко Лазић, професор и оснивач 
ове радионице дошао је на идеју да от-
вори радионицу јер је упознао много деце 
која су талентована, а немају прилику да 
покажу и развију свој таленат. Татјана, 
једна од надарених полазника радионице, 
је показала изузетно знање и раније на 
приватним часовима, али тек сада је 
показала невероватан таленат. Одзив 
деце је задовољавајући, за сада има 12 
полазника, а то су деца узраста од 7 до 17 
година. Једанаест полазника је на одсеку 
за клавир, а једна девојчица је на одсеку 
за певање. 

„Доста деце је заинтересовано за 
свирање гитаре, али план нам је да 
касније отворимо одсек за гитару. У току 
су преговори са директором Ваљевске 

музичке школе за полагање испита, јер 
им припремамо програм за нижу музичку 
школу. Циљ нам је да их описменимо 
музички, да не свирају по слуху јер је 
много боље свирати по нотама. То се 
не може савладати за један час, за то је 
потребно доста времена. Са Татјаном 
имам добру основу, брзо прелази ствари 
и брзо напредује. Свиђа ми се што су 
ученици упорни и вредни. Такође их 
учимо и теоретским стварима, оно што 
је најбитније је да деца разумеју музику» 
каже за ББН професор Марко Лазић.

У периоду од 8. до 12. фебруара 
2016. године у просторијама Музичке 
радионице Арт момент биће одржана 
Радионица креативног писања. Сви 
који воле да пишу или желе да унапреде 
и развију свој литерарни таленат, сви 
они који мисле да не знају да пишу и 
желе да савладају вештину лепе речи – 
добродошли су! Један од часова биће 
посвећен савременим новинарским 
формама и коришћењу друштвених 
мрежа као извора вести.

ИВАНА МАТИЋ

ИЗБОР НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ  
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

ИЗБОР НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ  
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

Најчитаније књиге 
током октобра

1. Нора Робертс, Свети греси, Вулкан, 2015
2. Мајкл Њутн, Путовање душа, Зрак, 2013
3. Стив Бери, Пророчанство Романов, Лагуна, 2008
4. Санта Монтефјоре, Жена из Париза, Еврођунти, 2014
5. Дејан Лучић, Теорија завере, Лагуна, 2014
6. Алин Оханесјан, Орханово наслеђе, Лагуна, 2015
7. Дејан Стојиљковић, Кишни пси, Лагуна, 2015
8. Звева Казати, Тајна јужњачких корала“, Еврођунти, 2014
9. Ју Несбе, Оклопно срце, Лагуна, 2015
10. Харуки Мураками, Кафка на обали мора, Геопоетика, 14

Препоруке за новембар
ВАЛЕРИЈ СИЊЕЉЊИКОВ 
Заволи своју болест 
Шта је болест? Одакле дола-
зи? Због чега је наш подсвес-
ни ум ствара? Који су главни 
закони самоисцељења? Ово 
су нека од најважнијих пи-
тања на која одговара др Ва-
лериј Сињељњиков, лекар, психотерапеут 
и хомеопата са Крима. Књигама које су про-
дате у више од осам милиона примерака 
Сињељњиков је стекао огромну популар-
ност у Русији. 

ИВО АНДРИЋ 
Приче о селу 
У свим приликама и време-
нима, јунаци књиге умеју да 
буду мудри, лукави и дови-
тљиви, храбри, правдољуби-
ви и поносити, вредни, бор-
бени и упорни, понекад склони заносима, 
тврдоглави, брзоплети и кратковиди, али 
највише чврсто везани за сурову али лепу 
земљу која их храни и за поднебљње где 
трају генерације њихових саплеменика.

AМОС ОЗ 
Црна кутија 
Снажна, трагикомична ме-
шавина политике и личне 
судбине, „Црна кутија“ кроз 
низ писама бележи причу 
о пропалом браку Илане и 
Алекса. Седмогодишње ћу-
тање наступило након жуч-
ног развода, прекида се кад Илана Алексу 
напише писмо тражећи помоћ за њиховог 
својеглавог и неписменог сина Боаза, чиме 
се изнова отварају старе ране.Марко Лазић и талентована ученица Татјана
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СТАРА ВАРОШ

Спортски туризам  
у старој вароши
„Соколски сплет“, најзначајнија спортска приредба. Посебан облик спортске 
и туристичке активности били су заједнички пешачки излети на Тару.

У то време постојала је, под покровитељством Краљевине 
Југославије, јака организација „Соко“, чији је задатак био 

организовање разних видова спортских активности у циљу 
унапређења физичког здравља омладине. Њени чланови, који 
су се звали „Соколи“ имали су прекрасне китњасте униформе 
које су облачили приликом државних празника и других све-
чаних прилика. Негде с‘ пролећа сваке године имали су своју 
спортску приредбу која се звала „Соколски слет“. Та приредба 
се одржавала у једној травнатој улици поред бајинобаштанске 
цркве. Била је то прилика да бајинобаштански соколи прикажу 
своје вештине и то у млађем и старијем узрасту, а сви су имали 
специјално шивене униформе које им је бесплатно обезбеђива-
ла држава. На челу бајинобаштанске организације соколи био 
је господин Малешевић кога су сви чланови соколске органи-
зације ословљавали са брат Малешевић, како су се иначе осло-
вљавали и сви чланови ове организације.

Поред наведене соколске организације у старој Бајиној Баш-
ти су неговане и друге спортске активности у којима је предња-
чио фудбал. Бајина Башта је између Првог и Другог светског 
рата неговала прилично развијен фудбалски спорт. После за-
вршетка Првог светског рата основан је ФК „Тара“ који је био 
миљеник бајинобаштанске публике, а игралиште је било у Лу-
гу, који је био арена испуњена навијачима приликом фудбал-
ских утакмица. Противници на терену били су фудбалски клу-
бови из околних градова (Ужице, Пожега, Љубовија, Вишеград). 
Било је то право витешко борилиште уз одушевљено навијање 
публике. Пред Други светски рат у Бајиној Башти је основан ФК 
„Слога“, чије име носи и данас постојећи фудбалски клуб. ФК 
„Тара“ тада је нестао са спортске сцене мада је постојао више 
година од ФК „Слога“. 

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ НА ТАРИ

Посебан облик спортске и туристичке 
активности, били су заједнички пешачки 
излети на Тару. Посматрано из данашње 
перспективе тај облик туристичко-забавне анимације ондашње 
бајинобаштанске младежи изгледаће невероватан, јер се сада 
на Тару стиже аутомобилом за 20-30 минута, а онда се пеша-
чило од три до четири сата до Таре и исто тако натраг за Бајину 
Башту. Ево како су изгледали ти излети који су иначе упражња-
вани неколико пута у летњим месецима, искључиво недељом 
или неким другим празничним нерадним даном. 

Неколико дана пре дана за који је договорен излет почеле 
би припреме и договори: Ко све иде, шта ко носи од хране, која 
маршута ће бити, час поласка (свакако у најранијим јутарњим 
сатима, „пре певца“). У договорени дан и сат поласка почели би 
на одређено место да пристижу „бајинобаштнски туристи“. Била 
је то незаборавна слика: Прикладна одећа и обућа за пресвла-
чење, торбе или ранчеви са храном, чутурице са водом, итд. Би-
ло је ту и девојака, не само момака, па и по неки млађи брачни 
пар. Морам да истакнем да при свему томе није било никаквих 
разлика, а посебно „класних“. Било је ту девојака и момака из 
свих слојева бајинобаштанских житеља, богатих, средње бога-
тих и сиромашних. Такође је било учесника из породица инте-
лектуалаца, трговаца, занатлија, а обзиром да је то био период 
летњег распуста учествовали су ђаци гимназијалци и студен-
ти којих је у оно време био скроман број. 

Пут је водио поред бајинобаштанске цркве, преко Плане, Ла-
кетића, Церија, Приседла и Жлебца, излазило се на прекасне 
ливаде и још лепше борове шуме Калуђерских Бара. То је била 
прва етапа и ту би био одмор са оброком, при коме се заједнич-
ки јело све што је свако појединачно донео. Калуђерске Баре 
су већ у то време наговештавале да ће то бити место за развој 
планинског туризма. Већ у то доба било је изграђено неколи-
ко породичних планинских кућа имућнијух бајинобаштанских 
породица. Постојала су и два пансиона, али о теми развоја пла-
нинског туризма на Тари бићи речи у посебном чланку, у јед-
ном од наредних бројева ББН-а. 

После Калуђерских Бара излетници би кренули кроз пре-
красне борове јелове шуме према пределу званом Шљивови-
ца где је већ у оно веме постојао санаторијум за летњи боравак 
београдске сиромашне омладине. Тај објекат се звао Санато-
ријум изграђен је 30-их година, а инвеститор је био Централ-
ни хигјенски завод из Београда, а под покротиљством краљице 
Марије Карађорђевић. Ту би излетници опет имали један леп 
одмор, па би се онда ишло према Калуђерским Становима где 
је било планинско добро манастира Раче и у чијем је саставу 
постојао хотел-пансион у коме су летовали гости из Београда 
и других градова, Са Калуђерских Станова ишло се према Ка-
луђерским Барама где би се затварао круг њихове шетње по 
Тари. После краћег одмора на Барама кренуло би се натраг у 
Бајину Башту где би стигли у вечерњим часовима после једног 
заиста дивног излета.

 Са овим би завршили ову туристичко-спортску тему с’ тим 
што у наредним бројевима ББН-а настављамо са причама из 
старе вароши.

Наставиће се...

АУТОР МИОДРАГ МИЈО 

ДИМИТРИЈЕВИЋ
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БАЈИНОБАШТАНСКИ ВРЕМЕПЛОВ

Давно топло лето
Тог јула на Тари су харали медведи од којих су сељаци морали чувати њиве, а 
Земљорадничка задруга набавила је први комбајн.

Тог 10. јануара 1960. године Савез бо-
раца је констатовао да на територији 

Бајине Баште има 905 бораца. Исте годи-
не у Бајиној Башти основано је ДТВ „Пар-
тизан“, друштво за телесно васпитање. То 
му дође као социјалистичка верзија пред-
ратног Соколског друштва.

Дана 15. маја 1960. године Школски од-
бор на заједничкој седници са наставнич-
кин већем доноси одлуку о изградњи 
школске зграде која би својим капаците-
том задовољила потребе школства у Баји-
ној Башти. Те године осмогодишња шко-
ла „Рајак Павићевић“, где је директор био 
Радован Ђокић купи бицикл за потребе 
школе, да би се ученици на часовима фи-
зичког васпитања обучавали. Једнога да-
на прогласише да је бицикл украден. То је 
највише погодило нас ученике који смо 
много жалили за тим двоточкашем. По-
сле два-три месеца видимо директоро-
вог сина Драгишу како по Лугу вози ту би-
циклу. Касније, када смо порасли, схвати-
ли смо да бицикла није била ни купљена 
за ученике.

Дана 23. априла 1960. године на пред-
лог једног броја одборника на заједничкој 
седници оба већа Народног одбора Баји-
на Башта, у присуству 71 делегата, одлу-
чено је да за новог председника општине 
Бајина Башта, буде проглашен Драгослав 
Јовановић Ђођа, а за потпредседника Јез-
димир Тодоровић. После избора председ-
ника исте године изабране су и комиси-
је: За изборе и именовања Драган Паје-
вић, за молбе и притужбе Милан Ђокић, за 
кадровска питања и службеничке послове 
Јездимир Тодоровић, за народну одбрану 
Драгослав Јовановић и за одликовања Сре-
доје Ковачевић,

Исте године грађевинско 
предузеће „Дрина-Црепана“ 
инвестирала је 25 милиона ди-
нара у грађевински део прос-
торија за производњу цре-
па, а 33 милиона за набавку 
опреме.

До 1960. године, Бајина Ба-
шта се снадбевала електрич-
ном енергијом са локалне 
хидроцентрале у Перућцу 
веома мале снаге. Те далеке 
1960. године Србија је има-
ла 6.638.000 становника, скло-
пљено је 62.341 хиљада бракова, а разведе-
но је 10.585 бракова., а 1.маја 1960. годи-
не прослављена је десетогодишњица рада 
„Црног Врха“. У овој години почело се раз-
мишљати о реконструкцији овог предузећа 
којом би се повећали производни капаци-
тети и осавременила технологија рада и 
створила могућност за веће запошљавање 
јер је тада предузеће бројало 50 радника. Те 
1960. године за фудбалски тим „Слоге“ иг-
рали су: Карадаревоћ, Мијо Тришић, Та-
насијевић, Тошић, Стојановић, Миловано-
вић, Петковић, Миливојевић, Т. Танасије-
вић, Милош Тришић и Јакић.

Те године у биоскопу „Тара“ прика-
зан је филм „Неки то воле вруће“. Аме-
ричка комедија са Мерлин Монро у глав-
ној улози. Те године приказани су фил-
мови „Странац у седлу“, „На окуци реке“, 
„Шпијун“, „Последњи из племена Коман-
чи“ и „Човек у кратким панталонама“.

Кошарка се активније у Бајиној Башти 
почела играти 1960. године. Тад је израђен 
и први терен за игру под обручима на мес-
ту данашње поште. Многи се и данас радо 
сећају кошаркашког игралишта Под Берзом.

Те 
1960. године прва рачанска омла-
динска бригада „Браћа Нинчић“ радила је 
на траси ауто пута кроз Македонију, код 
Ђевђелије. Командант бригаде била је ом-
ладинка Будимка Јордовић - учитељица. 
Бригада је бројала 125 омладинаца од чега 
су њих 25 били чланови Савеза комуниста. 

Исте године јула месеца на Тари се 
појавио велики број медведа који су на-
падали задружне пчелињаке. Сељаци су 
штитили жито, торове, пчелињаке, наро-
чито током ноћи, буком и буктињом луча.

1960. године Земљораднича задруга ку-
пла је први комбајн марке „Змај“. Почели 
су први радови на задружној парцели у ра-
саднику. На велико изненеађење мешта-
на који су се крстили и левом и десном ру-
ком када су видели шта машине раде од 
пшенице. Иначе пшеница се до тада жње-
ла срповима. Комбајнериста Биљић, када 
је видео колика га маса света посматра, ус-
тао је и у стојећем положају почео са ком-
бајном да изводи разне керефеке по за-
дружној њиви.

Наставиће се...

БАЈИНА БАШТА НЕКАД И САД

АУТОР ЖИКО 

ВАСИЉЕВИЋ

ОКТОБАР 2015.
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ЗАПИСИ И СЕЋАЊА

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

ПИШЕ: МИЛКА БЈЕЛАКОВИЋ

Дана 17. фебурара 2004. године у Бео-
граду је, у 74. години живота преста-

ло да куца велико и племенито срце моје 
драге тетке, очеве рођаке, Браниславе – 
Бране Јојић. Мајка јој беше учитељица Ми-
лева Лазић Јојић из Ужица, а отац свеште-
ник Стеван Јојић, из Пилице.

Имали су најлепши цветњак са холанд-
ским лалама, ружама, зумбулима, хортен-
зијама, шебојима, хладњак и кућу у Баји-
ној Башти, на врх чаршије, на путу пре-
ма Пилици. Кућа пуна радости, љубави, 
пријатељства, кућа умних и великих љу-
ди, сада ћути сама. Посећују је, лети, Ђу-
ла са ћеркама и Јасминка Хасанбеговић- 
Бранине ћерке и Ненад Алексић са поро-

дицом, син Бранине сестре Заге. Брана је 
имала две сестре Драгу и Загу. Зага је умр-
ла, а Драга живи у Београду и има 85 годи-
на. Њих три су живеле једна за другу.1939. 
године мајка Милева је из Бајине Баште 
по казни премештена у Шарган. Одељење 
школе у Кремнима. Њих три су биле ђаци 
те школе, са две другарице и 39 другова у 
одељењу. Гимназију су завршиле у Ужи-
цу и отишле на студије у Београд. Након 
завршетка студија запослиле су се, али су 
редовно одлазиле у Бајину Башту. Брана 
се одувек издвајала, није марила за мајчи-
ну строгоћу, била је радознала, немирна и 
ведрог духа. Постала је др. правних наука. 

Драга тетка, дани не муте слику у којој 
си нам остала. Волела си нас несебично, а 
ми тебе волесмо и испоштовасмо. Враћа-
ла си нам снагу и будила интересовања. 
Памти те Ужичка гимазија, знао те цео Бе-
оград, Крагујевац, Мостар. У теби је било 

места за туђе бриге, а нарочито радости. 
Студентима си била добар професор, пе-
дагог, предавач, а родбини мајка.

Године 1968. за време студенских де-
монстрација остала си уз своје студенте. 
Мој школски друг Драгослав Николић, 
директор привредне коморе Ужице, твој 
студент рече ми: „Код Јојићке сам добио 
седам. Питала ме нешто и о „Првом пар-
тизану“ ваљда је хтела да види да ли сам 
пратио развој нашег града. Била је ви-
шестран професор, смирена и стрпљива. 
Са нама је била и за време демонстрација 
те 1968. године, када сам био студент.“ 

У Ужице, град своје младости, редов-
но је долазила на сусрете своје генерације 

Тада је одседала код своје рођаке Мили-
це Новаковић, а њеног сина је волела као 
свог. Седамдесетих година напустила је 
Правни факултет, јер беше несугласи-
ца. Отишла је за Сарајево и Мостар, где 
је такође била цењена и поштована. Би-
ла је удата за Газу Хасанбеговића, дивног 
и племенитог човека, са њим је имала две 
ћерке Ђулу и Јасминку.

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

Брана је у људима видела само добро. 
Волела је сир, али не и проју јер јој је у ра-
ту досадила. Мени је поклањала књиге, а 
лети сам са њом ишла на Тару. У Бајиној 

Башти је увек имала времена за пријатеље 
и родбину, како из вароши тако и из Пили-
це, где јој је одрастао отац. Имала је вре-
мена за многе који су у њеној кући тра-
жили савет, реч охрабрења некад и утехе. 
Читала је до дубоко у ноћ, писала дневник 
. Лети су јој долазиле колега са факулте-
та, водила их је на Митровац и Перућац. 
Спремала им је јела која воле, увек је би-
ла ведра и добре воље. Са Јованом, мојим 
оцем је разговарала о летини и воловима, 
које је он волео као и нас децу, о рођака-
ма Милки и Љубици и да ли је писао брат 
из Сарајева. Са њима је ишла и на брда, 
на гробље, да посети гроб свог деде Ми-
ладина, бабе Наде и чика Сретена. После 
ручка стрина Дика, моја баба, давала јој је 
кајмак и сир и обавезно је терала да пије 
млеко јер је лековито. Затим се враћала у 
Бајину Башту пешке и успут разгледала 
ливаде својих Јојићана. У Пилицу је до-
лазила да испрати стрина Ику до њене 
куће и на свадбу Јовановом сину Мила-
дину. 1965. године поводом двадесетого-
дишњице дедине смрти, школа јој је пок-
лонила 50 књига. 1969. године у ужичкој 
болници је неговала мајку Милеву која јој 
је на рукама умрла. Сахранили су је у Лу-
гу, а оца су одвеле у Београд. У Београду је 
ишао у цркву, читао, шетао и у 89. години 
умро код Бране. Оца су сахранили у Баји-
ној Башти поред Милеве. Испратили су га 
бројни свештеници и пријатељи. У свом 
стану који је Газо добио слалвила је крсну 
славу Св. Алимпија. Долазиле су јој коле-
ге са факултета Вера Радосављевић, Рада 
Ђуруша, Лука Драгојловић.

Године 1980. са Газом је хтела да иде 
на одмор, али је Газо преминуо тог сеп-
тембра у 60.години живота. Колико туге 
беше у њеним очима, отишао је велики 
човек, револуционар, муж и отац. Дваде-
сет четири године корачала је кроз живот 
без њега и решавала и своје и наше проб-
леме као да је он био уз њу. Иза ње, у ње-
ној соби у Радојка Лакића 15, остаде вели-
ка библиотека, остале су Ђула и Јасмин-
ка, унуке Весна и Ана, сестре Драга и За-
га, сестрић Ненад Алексић са породицом, 
бројни пријатељи и студенти који су данас 
правници,судије,адвокати широм земље. 
Чувала је име Јојића од рођења до смрти, 
својим марљивим радом, несебичношћу и 
својом љубављу за све што је лепо и трај-
но, и што служе за наук младима. Знала је 
помоћи другима, саветовала је али и при-
хватала савете од мудријих. Знала је да не-
гује децу, цвеће, лепу реч. Знала је певати 
и играти, путовати и никада није падала 
у очај. Била је велика ћерка, мајка, супру-
га, сестра, тетка и пријатељ. Остала је у 
нашим сликама. Из љубави према њој сам 
1987. године дала ћерки име Бранислава.

Породична 
кућа Јојића у 
Бајиној Башти
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Општина Бајина Башта

На основу члана 11. Одлуке о стипендирању студената (‘’Службени лист општине Бајина Башта’’ број 9/2005) и Одлуке о из-
менама и допунама Одлуке о стипендирању студената (‘’Службени лист општине Бајина Башта’’ број 12/2012) , Комисија за сти-

пендирање студената на седници одржаној дана 03. 11. 2015. године, расписује 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/16 ГОДИНУ

I – УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу пријавити редовни студенти, почев од пр-
ве године основних студија па до краја студија.

Право да конкуришу имају студнети који су у претходној 
школској години постигли изузетан успех. 

a/ Под изузетним успехом подразумева се: 

–  за студенте прве године /бруцоше/ средња оцена 5,00 ост-
варена у завршној години средње школе, 

–  за студенте старијих година средња оцена /просечна/ у пре-
тходној години најмање 9,00. 

Право на стипендију могу остварити студенти који имају пре-
бивалиште на територији општине Бајина Башта и то најмање 
две године пре расписивања конкурса за доделу стипендије. 

Право на стипендију могу остварити и стипендију користи-
ти само они студенти који редовно уписују одговарајуће године 
студија у роковима предвиђеним Статутом факултета. 

II – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Учесници подносе Комисији следећа документа:

– пријаву на конкурс, односно захтев, 

–  доказ о испуњењу услова конкурса који морају бити зва-
нични документи факултета, односно уверење о успеху из 
претходне године студија или средње школе издати у про-
писаној форми и оверени,

– оверену фотокопију личне карте и индекса. 

III – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И 
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 06. 11. 2015. године до 
20. 11. 2015. године служби за образовање Општинске управе у 
Општини Бајина Башта, соба бр. 5.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена 
конкурсна документа не разматрају се. 

Документа поднета на конкурс не враћају се. 

IV – ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Комисија формирана од стране Скупштине општине Бајина 
Башта која се састоји од 7 /седам/ чланова, додељује стипендије 
студентима са подручја општине Бајина Башта, а према крите-
ријумима прописаним Одлуком о стипендирању студената обја-
вљеној у /’’Службеном листу општине Бајина Башта’’, бр. 9/05/. 

Кандидат који је незадовољан одлуком о додели стипендије 

може уложити приговор Општинском већу у року од 10 дана од 
дана пријема обавештења о избору. 

Рок за одлучивање по приговору је 10 дана. 

Са студентом који је добио стипендију закључује се посебан 
уговор којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе. 

Кандидати који остваре право на стипендију исту примају у 10 
месечних рата и настављају са коришћењем права на стипендију 
до краја студија, уз подношење уверења факултета о испуњењу 
школског услова, коју подносе у време конкурсног рока. Месечни 
износ рате биће одређен према средствима у буџету за ту замену. 

Комисија за стипендирање ће утврђивати износе стипендија. 

V – ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ 

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата сти-
пендије ако: 

–  се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ 
за остваривање права на стипендију не одговарају чиње-
ничном стању, 

– студент нестекне услове за упис у наредну годину студија,

–  промени пребивалиште, једнострано раскине уговор о 
стипендирању. 

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза 
враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана 
пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити. 

Корисник стипендије дужан је да се јави Општини у року од 
месец дана од завршетка студија. Општина ће корисника сти-
пендије упутити на рад у установу, орган или предузеће на под-
ручју општине Бајина Башта у року од три месеца од дана када 
се пријавио Општини, чему је он дужан да се одазове, као и да 
остане на раду дупло више времена од времена за које је при-
мао стипендију. 

Уколико се корисник стипендије не одазове на рад или на ра-
ду не остане онолико времена колико је прописано, сматраће се 
да је једнострано раскинуо уговор, у ком случају је дужан Опш-
тини вратити стипендију. 

Уколико Општина кориснику стипендије не обезбеди запо-
шљавање, корисник стипендије је слободан да заснује радни од-
нос по свом избору, у ком случају му престаје обавеза враћања 
стипендије. 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Дејан Млађеновић

ОКТОБАР 2015.
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ЦРНИ ДАНИ РИБОЛОВА НА ДРИНИ?

Рибе мање, криминала више, 
одговорних нема!
Све више канализација, нерегуларно вађење шљунка, корморани, ноћни криволов и неусклађеност 
прописа на обе обале Дрине – уништавају и животну средину и рибљи фонд.

Најрањивија риба у Дрини је свакако 
младица, а на њену субину утиче и 

прекомерни лов али и проблеми са при-
родним мрестом. Природна мрестилишта 
младице су ушћа река, односно притока 
у Дрину попут Раче, Рогачице, Бачевач-
ког потока, Трешњице, затим низводно 
Љубовиђа и притоке са босанске стране, 
сазнајемо од наших саговорника Оливе-
ра Ђурића председника ОСР „Младица“ и 
Милоја Јовановића дринског рибочувара.

„Младица је годинама угрожена врс-
та рибе у Дрини, делом због криволова, 
делом због ратних дешавања крајем 90-
тих година, као и због неких радова који 
су били катастрофални по реку, као што 
је пражњење језера Перућац. Радило је се 
на побољшању рибљег фонда, постојао је 
пројекат вештачког мреста који је трајао 
четири године. У том периоду је око 40-45 
хиљада млађи порибљено у Дрину. Попла-
ве такође могу бити погубне за природ-
ни мрест, јер у периоду када риба положи 
икру у шљунку уколико тада падне велика 
количина кише и подигне се ниво воде од 
максималног уобичајног нивоа, сва та икра 
буде однета низ Дрину. Водимо борбу и са 
корморанима, који знају да знатно оштете 
рибљи фонд“ – каже Оливер Ђурић.

Заједно са „Еко рибарством“ – упра-
вљачем риболовних вода ОСР „Млади-
ца“ је покушала вештачко порибљавање 
младицом али и другим врстама рибе али 
искуства нису позитивна. „Тај пројекат је 
завршен и тада је убачено око 45 хиљада 
млађи у реку Дрину. Трајао је четири годи-
не и нажалост је прекинут раскидом угово-
ра. Ми не знамо тачно због чега је дошло 
до раскида уговора, знамо да је једностра-
но раскинут од стране Општине“ – исти-
че Милоје Јовановић и додаје да има пуно 
проблема и у незаконитом лову младице 
од стране несавесних риболоваца.

„Човек својим несавесним радом и по-
нашањем према природи може неповољ-
но да утиче на мрест младице. Имамо при-
мер експлатације шљунка на ушћима ре-

ке, где се са тешком механизацијом улази 
у реку,на места где рибе полажу своју икру, 
чак и у периоду мреста, и тада се наруша-
вају милиони млађи. Испуштање штет-
них материја такође може нанети вели-
ку штету. Мислим на канализације којих 
је све више целим током Дрине, затим се-
парација. Све то утиче директно на сваку 
дринску рибу, а нарочито на младицу која 
је најређа, а уједно и најосетљивија“ – сма-

тра Оливер Ђурић.
Риболов на младицу је дозвољен од 1 

септембра до 1 марта, у летњем периоду 
се пеца од 5 часова ујутру до 21 час увече, 
а у зимском периоду од 5 часова до 18 ча-
сова. Минимална мера рибе која сме да се 
извади је 100цм , и три рибе годишње ри-
боловац сме да извади. Шест хиљада ди-
нара кошта годишња дозвола за риболов, 
дневна је хиљаду динара, а вишедневна је 
две хиљаде динара.

Како кажу наши саговорници, коју су 
на Дрини свакодневно, највећи проблем 
прави ноћни криволов и то посебно на 
младицу. Контроле су појачали и чешће 
излазе ноћу на терен, често у сарадњи са 
граничном полицијом и резултата има али 
проблем још није решен. У случају када на 
терну затекну криволовце следи законска 
процедура. „У том случају пишемо пријаву 
и одузимамо опрему на лицу места. Уко-
лико лице избегава да сарађује, морамо да 
контактирамо пограничну полицију да би 
могли даље да спроведемо поступак“ – ка-
же рибочувар Јовановић.

Наши саговорници не деле оптими-
зам по питању односа локалне заједнице 
и друштва у целини према Дрини, па нема 
ни улагања од стране јавних институција. 

„У Удружење не улажу, а да ли улажу у Дри-
ну и колико улажу не знам. Евидентно је 
да се не ради на сређивању канализација, 
коју људи уводе у речно корито. То најбоље 
могу да коментаришу риболовци који се 
спуштају до обале реке и виде тај немар. 
Дрина је чиста вода, али у последње вре-
ме имамо проблем са локалном сепара-
цијом која својим радом мути тај део Дри-
не. То утиче на флору и фауну, на саму воду 

јер сепарација мути Дрину и када дође до 
пораста нивоа воде радом Хидроелектра-
не тај помутљај креће од Бајине Баште и 
стиже до Оклеца“ – истиче Оливер Ђурић.

Према подацима Риболовачке служ-
бе „Еко рибарства“, као и увида чланова 
ОСР „Младица“ број риболоваца на Дри-
ни је значајно смањен ове године. Рибо-
ловци доста негодују због мутне воде, због 
великих осцилација. Чак и ове године где 
нема додатних доплата за дозволе, рибо-
ловаца је мање јер очито нису задовољни 
условима риболова.

Једна од тема свакако је и сарадња са 
рибочиварским службама на босанској 
страни Дрине али те сарадње скоро да не-
ма, сматрају наши саговорници. У Репуб-
лици Српској су заступљени други режи-
ми риболова и риболовци из Србије чес-
то прелазе преко границе да пецају, због 
другачијег начина риболова који им омо-
гућава јефитији лов и већи улов. Да ли би 
требало да се критеријуми, прописи и из-
вршне мере усагласе то треба да буде те-
ма државних власти и риболовачких ор-
ганизација, али садашњи несклад услова 
на две обале сигурно води ка девастирању 
реке и рибљег фонда.

Б. ЂУРЂИЋ

Милоје Јовановић: Краљица 
дринских брзака – младица у 
успешном вештачком мресту.

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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Немања Маринковић је фудбалер из 
села Оклетац, а је рођен 1999. годи-

не. Као и већина вршњака фудбал је заво-
лео још од раног детинства када је лопта 
за њега била омиљена играчка. Седам го-
дина успешно игра фудбал у ФК „Соко“ из 
Бајине Баште где је прошао кроз све се-
лекције да би сада играо за први тим се-
ниора у окружној лиги Златибор. 

У протеклој сезони играо је за кадет-
ску екипу ФК „Соко“ где је на крају првен-
ства проглашен за најбољег стелца лиге 
са постигнутих 15 голова.

„То је за мене велико признање, врло 
је леп осећај јер је то резултат мог тре-
нирања и заједничког рада на терену са 

мојим вршњацима“ – каже Немања. 
Када је дошао у клуб Немања је играо 

у одбрани, а тренер је приметио његове 
квалитете и сада Немања игра као напа-
дач што је резултирало и титулом нај-
бољег стрелца у прошлој сезони. 

Ове сезоне Немања дебитује за први 
тим, тј. за сениоре па види шансу за на-
предак. „Ово је јачи ранг и имам просто-
ра да напредујем зато што играм са дос-
та старијим играшима и за мене је то ве-
лики успех. Добро сам се снашао, саигра-
ци су добри и стално сам у првој постави.

За успех Немање Маринковића дос-
та је заслужан и тренер ФК „Соко“ Зоран 
Радовановић, човек који је пре пар годи-

на у договору са „АБ Ракетом“ био омо-
гућио да деца из околних села имају бес-
платан превоз на тренинге и утакмице до 
Бајине Баште. Тако је и Маринковић по-
чео да тренира спорт који највише воли. 
Тренер Радовановић је задовољан игром 
и пожртвованошћу на терену, иако због 
обавеза које има кући некада се деси да 
Маринковић пропусти неки трениг али 
тренер увек има разумевања. 

 На крају нашег разговора Немани-
не жеље су да настави и даље да се бави 
фудбалом, а ко зна можда за коју годи-
ну и овај млади фудбалер крене стопама 
браће Милутиновић, Мијатовића, Илића, 
Јовановића, Максимовића ...

МЛАДЕН САРИЋ

СПОРТСКИ ПОРТРЕТ

СОКОЛОВ 
ГОЛГЕТЕР 
СЕЗОНЕ
ДА ДОЂЕ НА ТРЕНИГ И УТАКМИЦУ 

НЕМАЊА МОРА ДА ПЕШАЧИ 4 

КИЛОМЕТРА ОД КУЋЕ ИЗ СЕЛА 

ДО АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ, А ОНДА 

ЈОШ 20 КИЛОМЕТАРА ДО БАЈИНЕ 

БАШТЕ И ТАКО ТРИ ДО ЧЕТИРИ 

ПУТА СЕДМИЧНО. КАЖЕ ДА МУ 

ТО НИЈЕ НИМАЛО ТЕШКО

СПОРТ

ОКТОБАР 2015.
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НА ТУРИНРУ У УЖИЦУ

Јесења жетва 
„Омладинца“
У оквиру прославе јубилеја, 45 година постојања и рада, 

Карате клуб „Ужице“ у суботу 7. новембра у дворани Ве-
ликог парка организовао је традиционални турнир „ Ужички 
победник 2015“. На овом турниру наступило је 27 клубова са 
380 такмичара. Карате клуб „Омладинац“ из Бајине Баште је 
имао 7 представника. 

Анђела Ивановић освојила је златну медаљу, Јован Његић 
сребро, Стефан Благојевић такође сребрну медаљу, Кристина 
Петковић сребро, затим бронзане медаље Дајана Моћевић, 
Ђорђе Радовановић и Никола Нешковић. 

Ово је прво такмичење у јесењем делу сезоне, а Карате 
клуб „Омладинац“ је од првог октобра прешао из Карате Уније 
у Карате федерацију Србије. У недељу 15. новембра карати-
сти „Омладинца“ учествују на Меморијалном турниру „Зоран 
Петровић „ који се одржава у Чачку. Н.М.

ОДБОЈКАШИЦЕ ОК „ТАРА“

ВИДРЕ 
НАДИГРАЛЕ НА 
КОСОВУ
Задовољни квалитетом игре, резултатом и 
гостопримством домаћина у Зубином Потоку.

Одбојкашице бајинобаштанске „Таре“ оствариле су још јед-
ну победу у Другој лиги у Зубином Потоку на Косову, а про-

тив тамошње екипе „Мокре Горе,“ Коначним резултатом 3:1 у 
сетовима Бајинобаштанке су преузеле вођство и заузеле прво 
место на табели лиге. 

Бајинобаштанке су утакмицу одиграле сигурно и прециз-
но у прва два сета, када нису дозволиле противницима да им 
се резултатом приближе. Али, у трећем сету дошло је до пада 
темпа у игри у екипи, а Мокра Гора је то искористила и тако је 
смањила резултат на 2:1 у сетовима. Када се ближио крај четвр-
тог сета све је било извесније да Тара излази као победник јер 
је играла све сигурније и боље. На крају је било 3:1 и то по се-
товима 21:25, 22:25, 25:18, 18:25.

„Наше одбојкашице као и цела екипа из бајине Баште била 
је изузетно добро угошћена од стране домаћина. На утакмицу 
смо отишли дан раније и преспавале смо у њиховом спортском 
центру“ – каже за ББН Михајило Јефтић из ОК „Тара“. Следећу 
утакмицу наше популарне Видре играју у недељу 15. новембра 
у градској хали у Бајиној Башти против екипе „Гимназијалаца“ 
и то је дерби између две најбоље екипе у лиги. М.С.

РЕАГОВАЊА ЧИТАЛАЦА

ПОЛИТИКУ ВАН СПОРТА!
Поштована Редакцијо, читајући у прошлом броју текстове о 
спорту као и интервју са тренером Рујићем стекао сам утисак да 
желите да објавите различита мишљења о спорту у нашем граду 
па ево и ја дајем мој мали допринос томе.

Пре од свега мислим да је најважније да редовно у сваком броју 
пишете о спорту и дешавањима која су важна за опстајање на-
ших спортских клубова. Ту је од свега најважније какав је однос 
локалне власти према спорту и како ће то бити представљено 
у јавности. Пошто су многи политичари (свака част изузецима 
којих ипак има) користили спорт, а поготово фудбал да би про-
мовисали себе и своје странке, спорт је постао како Рујић ка-
же „за клијентелу“. Сви знамо на шта Рујић мисли када говори 
о фудбалу и корупцији у спорту и незаконитим стварима у на-
шем спорту. Политичари злоупотребљавају спортске клубове за 
личну промоцију и то свима боде очи. И ови нови који су сада 
на власти су се брзо навикли и уклопили. О томе треба јавност 

да зна што више и то је најважније да се зна да би се политича-
ри и политика из ББ спорта удаљили како је то и прокламовано 
у Србији. Колико се сећамо то је био став и владајуће странке па 
би било добро да га овде испоштују бар они који су у тој опцији 
политике.

Мислим да је важно да се настави да се пише о спортским клубо-
вима који нису миљеници локалних странака на власти ни јавних 
предузећа која их финансирају и да се запитају одговорни ка-
ко то да клубови којима руководе политички активисти могу да 
имају више донација из буџета и јавних предузећа, а они који се 
сами сналазе да немају ништа или скоро ништа?

Крајње је време да неко покрене акцију и тражи да се локални 
политички активисти склоне из спортских савеза и клубова ка-
ко би спорт припадао спортистима. Ако то покренете биће то до-
принос развоју нашег спорта у нашем граду.

Захваљујем се на простору!

ИМЕ И АДРЕСА ПОЗНАТИ РЕДАКЦИЈИ
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ФУДБАЛ

(Наше) мреже пуне голова
Почетак новембра није обећавајући, осим за Слогаше који су победили домаћине у Ариљу.

Први фудбалски викенд у новембру (7. 
и 8. новембар) био је врло деприми-

рајући за бајинобаштанске фудбалске клу-
бове. Одиграно је 13. коло Златиборске ок-
ружне лиге, а сви клубови из Бајине Баш-
те су изгубили мећеве, како на домаћем 
тако и на гостујућем терену.

Фудбалски клуб „Перућац“ на свом те-
рену поражен је од екипе ФК „Први Пар-
тизан“ из Ужица и то убедљивим резул-
татом 1:3. Овим поразом ФК „Перућац“ 
заузима 11. место на табели Златиборске 
окружне лиге. У 14. колу фудбалери „Пе-
рућца“ гостују на Златибору где их доче-
кује ФК Чајетина из Чајетине.

Екипа ФК „Вишесава“ гостовала је пр-
вопласираној екипи ФК „Црнокоса“ из 
Косјерића, а лидер на табели био је оче-
кивано успешнији. На крају ове утакми-
це славио је домаћин резултатом 3:0 чи-
ме је задржао прво место на табели док 
бајинобаштанска „Вишесава“ мора да се 
задовољи шестим место на табели. У 14 
колу фудбалери „Вишесаве“ гостује еки-
пи ФК „Железничар“ из Пожеге.

Убедљив пораз у овом колу забележи-
ли су и фудбалери ФК „Соко“ који су са 
гостовања у Чајетини донели пуну мрежу 
голова. Тамошњи домаћин је славио ре-
зултатом 7:1 чиме је заузео пето место на 
табели док ФК „Соко“ после овог кола зау-
зима 12 место Златиборске окружне лиге. 
Рано примљени гол и доста јача и искус-
нија екипа условили су пораз ФК „Соко“ 
– каже тренер Зоран Радовановић. И по-
ред доста шанси једини стрелац за бајино-
баштанску екипу био је голгетер Немања 
Маринковић. У следећем колу ФК „Соко“ 
дочекује у Бајиној Башти фудбалере „Цр-
нокосе“ из Косјерића.

Бајинобаштанска „Слоге 1940“ про-
теклог викенда једина је скинула паучи-
ну са протовничких голова остваривши 
још једну победу. Овога пута били су ус-
пешнији од домаћина ФК „Будућност“ из 
Ариља, а са терена су отишли са резулта-
том 1:2. Домаћин је прво полувреме завр-
шио вођством да би у другом полувреме-
ну Бајинобаштани перузели доминацију и 
променили ток игре. У 51. минуту Милош 
Николић поравњава резулт, а пет мину-
та пре краја Дејан Савков доноси „Слоги“ 
победу. Током целог другог полувремена 
утакмице фудбалери Слогаши су били 
надмоћнији и имали су доста више шан-
си. На гостовању у Ариљу било је и доста 

навијача ФК „Слоге“ који су пружали вели-
ку подршку нашој екипи. Овом победом 
фудбалери „Слоге 1940“ заузимају друго 
место са 30 бодова, а то је 5 бодова мање 
од прво пласираног „Златибора“. У наред-

ном колу Слогаши дочекују дванестопла-
сирану екипу „Спартака“ из Љига, која на-
шој екипи не би требало да представља 
велики проблем за борбу за прво место.

МЛАДЕН САРИЋ

ФК Вишесава

ФК Соко
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