ДРИНА ЗОВЕ
Интересовање туриста
за Тару и Дрину је велико,
јер природа има шта
да понуди. Проблем је
људски немар за природу
и све агресивније загађење
изливима канализација,
депонијама отпада,
уништавањем корита,
вађењем шљунка и
криволовом. Докле?
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Човек и природа

ВРЕМЕ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Пандемија показује колика је рањивост савремене
цивилизације и колико се човек удаљио од природе
и самога себе. Наде у излечење има само ако поново
будемо људи и ако планету пустимо да буде планета.

У МЕЂУВРЕМЕНУ 3

О ЧУВАЊУ РЕКЕ
ОПЕТ И ПОНОВО
Нама, грађанима који се ништа не питамо остаје да бар мало дамо свој
допринос у очувању Дрине, и да покушамо да је не загађујемо и да на обалама
не остављамо ђубре
Када одрастете уз реку, када вам се многе дечије успоме
не налазе баш на обали реке, не можете бити равнодушни на
неправду која јој се често чини. За мене је река Дрина, прва
асоцијација на мир и лепоту, за мене лето није лето ако сваки
дан не проведем на обали Дрине. Али бојим се да ми неких
наредних година асоцијација на Дрину не буду неке ружне
ствари јер нажалост све је више лоших ствари које јој се чине.
Не желим да асоцирам на пробеме, већ на зелену брзу лепо
тицу, која својом лепотом привлачи риболовце и туристе из
разних делова Србије и света.
У предизборним кампањама политичари се хвале и ко
ристе све лепоте реке, кућица на Дрини и регата, а пробле
ме сви занемарују. Пођимо од дивљих депонија и експло
атације шљунка, то нико не контролише и нема ко томе
да стане на пут. Такође велики проблем је невероватно
неконтролисано изловљавање рибе. О свему томе се ћути,
тек понекад се понегде помене злоупотреба ресурска реке
Дрине.
Да ли се тако дају одрешене руке људима који злоупотре
бљавају реку и тако уништавају њене лепоте и богатства?
Да ли се тиме подстиче неконтролисано изловљавање рибе?
Због чега се проблеми не решавају? Да ли наше надлежне
пече савест док дају медијске изјаве поред реке о могућ
ностима развоја туризма, знајући да Дрина није наша нити
ће бити, и да ли им служи само за украс? На ова питања
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Пише
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нажалост одговора нема. Мени је лично жао што проблеми
пролазе поред нас, јер ја Дрину доживљавам као бисер на
шег краја, и уместо да се то негује и чува све мање се обраћа
пажња и проблеми остају нерешени.
Сматрам да је потребно да се развије сарадња са Репу
бликом Српском, јер колико је и наша толико је и њихова
река и сматрам да треба да сарађујемо јер младица и остале
рибе не познају границе. Заједно треба да вршимо пориб
љавање, заједно да водимо бригу о Дрини и о рибљем фонду.
Као једно од решења за ове, нимало безначајне проблеме
можда би требало учини нешто да се рибочувари подрже и
ојачају, да ако у потпуности не могу да се спрече бесправне
радње, бар делимично да заштитиомо реку свакодневном и
јачом контролом. Такође оно што може допринети, поред
свакодневне контроле, су разне едукације на тему очувања
Дрине, о томе како се треба понашати у њеном окружењу,
како се као риболовац или рекреативац савесно опходити
према њој и слично.
Надам се да ће до надлежних допрети свест о важности
реке и да ће покушати да стану на пут свим бесправним
и штетним радњама. А до тада, нама, грађанима који се
ништа не питамо остаје да бар мало дамо свој допринос у
очувању Дрине, и да покушамо да је не загађујемо и да на
обалама не остављамо ђубре.
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Слобода је
у промени
Човек није дрво, и ве
заност је његова не
срећа, одузима му хра
брост, умањује сигурност. Вежући се за
једно место човек прихвата све услове,
чак и неповољне и сам себе плаши
неизвесношћу која га чека. Промена
му личи на напуштање, на губитак
уложеног, неко други ће запосести
његов освојени простор и он ће почи
њати изнова. Укопавање је прави по
четак старења, јер је човек млад све
док се не боји започињати. Остајући,
човек трпи или напада. Одлазећи, чува
слободу, спреман је променити место
и наметне услове. Куда и како да оде?
Меша Селимовић

4 МЕСЕЧИНА
ФОТОГРАФИЈА БРОЈА

На почетку и на крају
конфекције
Велика, зидна урамљена фотографија предратног кројачког радника
Миленка Топаловића у скоро празној и напуштеној производној хали
некадашње Конфекције „Таратекс“. Текстилни гигант нашег града
поникао је из мале послератне кројачке радионице која је понела
име Миленка Топаловића да би се током осамдесетих година развио
у модеран колектив са 1300 запослених на врхунцу успеха и славе.
Током 2004. године под теретом дуговања, продора јефтине кинеске
робе, као и транзиционог отварања тржишта, овај колектив је отишао
у стечај и ликвидацију. Имао је тада око 650 запослених. Данас је у
халама „Таратекса“ смештено неколико производних погона разли
читих делатности а после више од деценије мрака у неким халама
је поново звук машина и људи који раде и стварају у овим тешким
временима. Један велики део производних хала је још увек у фази
припрема и без производне активности. Више хиљада квадратних ме
тара, некада најсавременијих, погона без радника је. У једном од њих
је и ова симболична фотографија Миленка Топаловића, као и ње
гова заборављена спомен-биста у дворишту некадашње конфекције.
Историја и време затварају своје циклусе симболичним чиновима из
којих треба знати извући поруке и поуке.

БРОЈКА МЕСЕЦА

ОБЈАВА МЕСЕЦА

167
ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА. Од почетка епидемије до закљу
чења нашег листа, на златиборском округу укупно је тестирано 4979
особа а потврђено је 167 случајева инфекције новим корона вирусом.
Укупан број опорављених 139. Тренутно је активно (хоспитализовано)
16 случајева. Још једно лице је умрло од последица инфекције новим
корона вирусом, ради се о особи мушког пола из Нове Вароши старо
сти 81 годину. Укупан број умрлих је 12 просечне старости 74 године.
Корона по градовима златиборског округа изгледа овако: Ужице:
број потврђених 46 број опорављених 41, број умрлих 1, Бајина Ба
шта: број потврђених 30, број опорављених 26, број умрлих 1, По
жега: број потврђених 21 број опорављених 16, број умрлих 0 Ари
ље: број потврђених 19, број опорављених 17, број умрлих 2 Прибој:
број потврђених 19 број опорављених 16 број умрлих 1 Нова Варош
: број потврђених 11 број опорављених 6, број умрлих 5 Пријепоље:
број потврђених 9 , број опорављених 6, број умрлих 2 Сјеница: број
потврђених 6, број опорављених 6, нема преминулих Чајетина: број
потврђених, 5 број опорављених 4, нема преминулих Косјерић: број
потврђених 1, број опорављених 1, нема преминулих.

ПОГОДАК
ПРЕДЛОГ ЗА
НЕРАДНУ НЕДЕЉУ
Први пут у овој рубрици један исти догађај
заузима обе позиције – погодак и промашај.
Разлози су једноставни. У нашој и највећим
светским културама и религијама недеља (па и
субота) су одувек нерадни дани. Седми дан је и
Бог приликом стварања света наменио за одмор.
Некада, у социјалистичкој држави, недељом нису радиле продав
нице. У већим градовима постојале су, врло ретко, продавнице које
су радиле непрекидно и звали смо их – драгстори. Служиле су за
хитне потребе празником и викендом и ноћу. У нашем граду скоро
све продавнице је држало Трговинско предузеће „Звезда“ и Земљо
радничка задруга. Приватних скоро да није ни било. У тадашњем
друштву, које је у веома мањој мери било потрошачко друштво,
недеља без продавница је била сасвим у реду. Не само због одмора
трговаца, већ и због тога што ништа недељом није недостајало. У
том смислу носталгија за таквом нерадном недељом и призив за
повратак је пун погодак.

Јувал Ноа Харари
Никада не треба подценити људску глу
пост. Веома је лоша идеја провести сат вре
мена дневно хранећи сопствене страхове
или бес. Било да то чините гледајући неку
серију или читајући измишљене вести које
су и направљене да нам запале емоције. Пажња је данас најређи
и најдрагоценији ресурс на свету. Свако покушава да вам привуче
пажњу притискајући ваше емотивне дугмиће. Највећа дугмад у
нашим мозговима су она за страх, за бес и за пожуду.

ПРОМАШАЈ
ПРЕДЛОГ ЗА
НЕРАДНУ НЕДЕЉУ
Социјалистичка планска привреда одавно је
иза нас а ово што данас имамо, ми и многе др
жаве света, зове се тржишна економија у којој
је скоро све подређено раду, економском успеху и законима тр
жишта. Сви трговци света добро знају да је за успех на тржишту
потребно много рада, одрицања али и подједнака права за све
професије. Једно од основних права у тржишној привреди јесте
право на рад, избор посла, времена и места пословања. Успешне
економије се боре да омогуће привредницима (и трговцима) мак
симум услова за рад, међу којима је и време. Професије су сло
бодне да бирају радно време и свако може радити или не радити
било којим даном па и недељом. Посао је тај који одређује рад
не и нерадне дане у току седмице. У коришћењу тог права нема,
нити може бити привилегованих, нити ограничених без обзира
јесу ли трговци или неке друге професије. То значи да свако може
слободно да бира када жели да ради и то је тековина позитивног
права. Радна недеља траје 42 часа или пет радних дана а за одмор
радника су предвиђена два дана, без обзира у које дане падају. Ко
хоће да ради викендом мора за викенд ангажовати додатну радну
снагу и платити је по посебној цени рада – што је и нормално и
поштено. Ту нема шта да се ни дода ни одузме. Па ни забрани.

ЈАВНА СТВАР 5

Друштвена мрежа
за лаку ноћ
Под притиском савремених средстава комуницирања полагано се отуђујемо од
стварних начина општења а тако и квалитета живота у заједници па и сопственог
осећаја људскости.

АГОРА

„Филозофи су свет само различито
тумачили, али ради се о томе да се он
измени“ – рекао је друг Маркс пре више
од 160 година. Тако је и данас. Само што
данас свет не тумаче само филозофи већ
скоро свако мислеће биће. Од детета,
школарца, научника, радника, пензио
нера до политичара! Нема више скоро
никога а да свет и догађаје
не промишља и не даје им
сопствени обрис, перспекти
ву или значај. Од глобалних
светских катастрофа па до
рупа у локалним тротоарима
– све се то смењује у главама
и мислима данашњих људи.
Међутим, суштина цити
ране мисли није у „тумаче
њима“ или промишљањима,
већ у нагону и потреби за
практичним деловањем. Да
кле, у позиву на акцију. Зато
се чини да живимо у време
ну када је само филозофи
рање и промишљање однело
битку над практичним де
ловањем и радом. Пракса лењствовања
и мудровања је превагнула над радом и
акцијом више него икада раније, па су
нам и резултати, оличени у средствима
за преживљавање као што су новац и ма
теријални услови, врло оскудни.
Да је савремени човек, како онај из
великих урбаних центара, тако и онај
из паланачке средине или сеоских про
странстава, отуђен од друштва и од себе
самог уверљиво говоре и начини на које
комуницирамо, размењујемо мисли,
идеје, поруке. Користећи огромне ресур
се виртуелног комуницирања, оличеног
посебно у друштвеним мрежама, човек
нашег поднебља губи везу са стварнишћу,
бива отуђен од реалија, временско-про
сторних одредница па и сопственог бића.
Предавајући се „чарима“ виртуелног
универзума и бескрајног мора „шарених
лажа“ које искачући из монитора урања
ју у нашу подсвест, чинимо додатни ко
рак у излоацију и пасивизацију. Као да
нека врста опијата делује на нас.

Наравно, не може савремени човек
(опет подједнако онај из града и са села)
бити изолован од савремених техноло
гија, напротив. Цивилизацијска потреба
човека јесте да прати и буде осавреме
њен како у технолошком тако и у личном
стилу и избору модела живота. Онај ко
се гнуша интернета и друштвених мре

жа и тумачи их на онај затуцани, „стар
малски“ начин, подједнако је осуђен на
изолацију као и онај ко се непоправљиво
„навукао“ на зависност од нових техно
логија. Управо у равнотежи употребе и
рационалности избора и коришћења но
вих начина комуницирања можемо про
наћи онај прави и најбољи пут.
Једна од највећих претњи коју сами
себи свакодневно потхрањујемо јесте ро
бовање представи коју гајимо о другима
и коју други гаје о нама. У том погубном
послу нам највише „помажу“ модерна
средства комуникације. Мобилни теле
фони, таблети, рачунари, ТВ пријемни
ци свакодневно нас засипају терабајтима
које сами наручујемо а да користи или
штете нисмо ни свесни. Научници кажу
да човек највише информација прима чу
лом вида, потом додиром па тек онда слу
шањем. Ето сјајног разлога за дружење са
мониторима.
Неселективно приступамо бројним
„постовима“, објавама, „сторијима“ који

Пише
Бобан Томић

су још неселективније објављени и деље
ни. Виртуелна реалност нам се чини ре
алнија и важнија од „реалне реалности“ и
ускочивши у екране ових уређаја као да
искачемо из сопствених живота. У томе
смо сви заједно, од деце до политичара.
Разликују се само модели симулираних
живота, осећања, искустава и начини њи
хове медијске размене.
Нисмо довољно у реалном
свету, нисмо физички про
дуктивни колико би смо
могли или желели. Отуда
немамо ни довољно самопо
уздања а ако га и изградимо
околина, посебно она која
нам се умиљато представља
као „највећи пријатељи“, нам
рекордном брзином и ефи
касношћу то самопоуздање
разоре! Виртуелни простор,
будући да је брз и ефикасан
у свакој врсти осуде, критике
и стигматизације, одличан је
амбијент за агресивност. У
таквој ситуацији почињемо
да тупимо а од количине неког егоизма у
ваздуху и обима гордости и сујете губимо
координате и прелазимо у неку врсту ле
визације. Млади би рекли – блејимо!
У идеји да свет треба мењати налази
се потреба за акцијом и радом, ма које
врсте. Било да смо ратари који обрађују
оранице, малинари који орезују засаде
или смо људи од пера који каквом инте
лектуалном активношћу стичемо за жи
вот. У сваком случају неопходна нам је
акција и рад као суштинска покретачка
активност и акција која ствара нову вред
ност. Не требају нам ни слике рупа на
тротоарима баш као што нам не требају
ни слике закрпљених рупа на тротоари
ма. И једна и друга слика су суштински
исте. Реч је о томе да рупа не треба да
буде а не да ли се оне крпе или не! Док је
„тих „рупа“ и „крпа“ дотле ће и интернет
и друштвене мреже харати нашим живо
тима и зарађивати на нама енормне суме
новца.

„Зло и несрећа не долазе од Бога, него од човека. Велика је несрећа кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. За сваку нашу несрећу крива је или наша лакоумност, или наша гордост, или
наша глупост или наш порок. Сви људи имају истоветне среће и несреће откад су постали, а само лудаци
имају сопствену срећу. Није тачно речено да је сваки човек ковач своје среће, тачно је, напротив, да је сваки
човек увек сам ковач своје несреће“
Јован Дучић

6 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Конкурс за пољопривреду

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БИЉНЕ КУЛТУРЕ
После овог Конкурса очекује се и позив за конкурисање за сточарску
производњу.

Лакше до механизације
Министарство пољопривреде шумар
ства и водопривреде - Управа за аграрна
плаћања расписала је јавни позив за под
ношење захтева за остваривање права за
набавку опреме и механизације која се ко
ристи у производњи биљних култура. По
љопривредни произвођачи који су у међу
времену набавили опрему и механизацију
са рачунима од 1. јануара 2020 године као
и они који тек планирају набавку захтеве
могу поднети од 1. до 15. јуна.
Први и основни услов за добијање опре
ме је да су регистрована газдинства, рекла
је Ана Илијашевић из канцеларије за по
љопривреду. Оно што је такође потребно
за остваривање права за набавку опреме
јесте, да је нешто од биљних култура упи
сано у регистар пољопривреде. Услови де
финисани јавним позивом су да пољопри
вредник нема никаквих пореских дуговања
као и потврда да није конкурисао по истим
основама код других фондова.

Услов за добиајње помоћи од државе
свакако је и површина под одређеним по
љопривредним културама која се обрађује.
То значи да у регистру пољопривредног га
здинства имају уписано до два хектара ја
годастог воћа, до три хектара под поврћем
на отвореном пољу, до пет хектара осталог
коштичавог јабучастог воћа или да имају
до 50 хектара под житарицама и крмног
индустријског биља.
''Вредност инвестиција мора бити једна
ка или већа од 65.000 динара. Појединач
ни рачуни не могу бити мањи од 50.000
динара, већ морају бити једнаки или већи
од тог износа. Такође, на једном рачуну
може бити више инвестиција и ни једна не
може бити мања од 50.000 динара'', рекла
је Илијашевић.
Пољопривредници могу поднети захтев
за противградне мреже, опрему за заштиту
од болести и штеточина, атомизере, фре
зе, тарупе, конструкције за пластенике,

Спортски риболов

Где и како до риболовних дозвола
У току је продаја годишњих дозвола за
риболов у водама којим управља ЈП На
ционални парк “Тара” по цени која износи
4.500 динара. Риболовци за дневну дозволу
треба да издвоје 1.000 динара, док седмод
невна дозвола кошта 2.000 динара и обе
дозволе се могу набавити код рибочува
ра. Из Службе лова и риболова НП “Тара”
наглашавају да дозвола важи искључиво
за риболовне воде које се налазе на тери
торији парка и да се на осталим риболов
ним водама мора имати важећа дозвола.
Риболовци који су поседовали дозволу за
рекреативни риболов у прошлој години
били су дужни да до краја протекле годи
не доставе кориснику рибарског подручја
попуњени образац евиденције улова. Они
који то нису урадили треба да у што кра

ћем року доставе поменути извештај како
би избегли казну за тај прекршај а која је
предвиђена Законом о заштити и одржи
вом коришћењу рибљег фонда. Дозволе за
риболов на територији НП Тара издају се у
Националном парку и код рибочувара.
Бистри и чисти водени токови погодују
станишту разноврсне речне рибе међу који
ма се истиче младица и липљан, шаран, ско
баљ, клен, мрена и поточна пастрмка. Цена
јединствене годишње дозволе за риболов на
реци Дрини износи 7.000 динара док је цена
дневне дозволе за рибарење 1.000 динара.
Лица преко 65 година живота и жене пла
ћају нешто нижу цену за годишњу дозволу
и она износи 3.500 динара. Најнижу цену
плаћају особе са телесним оштећењем ве
ћим од 60% и дозвола за њих је свега 600

фолије, системе за наводњавање и све оно
што им је неопходно за бављење пољопри
вредном производњом. Све детаљније ин
формације везане за остаривање права за
набавку пољопривредне опреме пољопри
вредни произвођачи могу добити у канце
ларији за пољопривреду Општине Бајина
Башта.
Како је истакла Илијашевић, највећи
проблем подносиоцима захтева предста
вљају дуговања по основу пензионо-инва
лидског осигурања јер не могу да конкури
шу за набавку опреме. Тако да за те људе
кроз програм пољопривреде налазе начи
не да им помогну, како би и они остварили
право на одређене подстицаје.
Само пре пар година за набавку пољо
привредне маханизације конкурисала су
свега два пољопривредна произвођача са
подручја наше Општине да би их данас
било преко 150 који конкуришу за субвен
ције на националном нивоу.
''У наредном периоду биће расписан и
јавни позив за набавку опреме и механиза
ције у сточарству. Оно што ће бити новина
приликом подношења захтева за набавку
опреме у сточарству јесте да ће људи који
се баве сточарством морати уписивати своје
објекте у регистар објеката Управи за вете
рину. То не значи да морају у катастру има
ти уцртан објекат већ ће им та потврда тре
бати ради попуњавања захтева а то ће бити
услов да би могли конкурисати за субвенци
је у сточарству'' рекла је Ана Илијашевић.
Подсетимо, подношење захтева по ко
шници пчела траје до краја маја. Оно што је
битно за наш крај и што може имати велику
важност јесте ИПАРД 7 мера програм која
се односи на сеоски туризам. До краја ме
сеца требало би да изађе Правилник и јавни
позив у оквиру ИПАРД програма за сеоски
туризам. Сви који буду желели да се баве
сеоским туризмом имаће право да конку
рише за бесповратна средства за изградњу
објеката, доградњу и опремање објеката.

Д. Радовановић
динара колико износи и за децу узраста од
14 до 18 година. Почетак овогодишње рибо
ловне сезоне на реци Дрини почиње 1. јуна.
Ловостај на младицу траје све до 1. септем
бра. Треба подсетити љубитеље риболова да
је ноћни риболов забрањен као и употреба
чамаца. По мишљењу многих тек са јуном
месецом почиње права сезона риболова.
Сезона риболова на реци Дрини које
припада општини Сребреница је у току. До
зволу издаје корисник рибарског подручја а
како је за ББН испричао Златан Марчета из
рибочуварске службе, младицу је дозвоље
но ловити до 1. јуна. Цене дозволе за рекре
ативни риболов на реци Дрини керећу се од
10 КМ за дневну дозволу док за дозволу на
годишњем нивоу треба издвојити 98 КМ. За
дозволу на седмичном нивоу треба платити
50 КМ. За риболовце преко 65 година дозво
ла на годишњем нивоу износи 43 КМ.
Д.Р.
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Најаве из „ББ Терма“

БИОМАСА ЧИСТИ ВАЗДУХ
У Европи, посебно на северу, биомаса се увелико користи у даљинском систему грејања, док у Србији за сада само једна топлана
користи тај енергент иако постоји велики потенцијал у дрвној и
пољопривредној биомаси. Први кораци се чине на том плану, а топланa на биомасу могла би после Прибоја бити и у Бајиној Башти.
Од Канцеларије за јавна улагања
Општина Бајина Башта је добила сред
ства за изградњу топлане на биомасу,
чиме ће се осим исплативијег грејања
добити и чистији ваздух у зимским ме
сецима. Канцеларија за јавна улагања
је за изградњу ове топлане одобрила 4
милиона еура. Осим тога Јавно преду
зyеће „ББ Терм“ припрема и пројекат
реконструкције топловодне мрежe.
Јавна набавка за извођача радова
на постројењима за биомасу је рас
писана 6. марта. Након месец дана
очекивало се и да наповољнија пону
да одлучи ко преузима радове. Обзи
ром да је током реализације радова
проглашена ванредна ситуација, три
понуде од, како каже Велимир Радо
вановић, три озбиљна конзорцијума
из Србије, донета је одлука да се све
тендерске активности одложе до сле
деће сезоне.
„Радиће се реконструкција посто
јеће котларнице на угаљ, убацују се
два нова котла на дрвну сечку од по
3 мегавата, затим ради се замена то
пловода школске котларнице према
градској котларници. То значи рекон
струкција самог тог дела као и повези
вање ове две котларнице, тако да би се
са овом котларницом на био масу гре
јао један део града. У већим темпера

турним минусима, као испомоћ новој
котларници радиће и мазутни котао.
У оквиру овог пројекта, радиће се и
реконструкција 6 подстаница поста
вљених у јавним објектима, односно
у ОШ „Свети Сава“, спортској хали,
две подстанице у старој и новој згради
Дечјег вртића, Гимназији и Техничкој
школи“ – наводи Радовановић.
Како за Бајинобаштанске новине
каже Велимир Радовановић, поста
вљањем ове котларнице на биомасу,

Велимир Радовановић

вредности, често и изнад тих вредно
сти. Друга корист је економски фак
тор, јер сва средства за енергенте која
смо плаћали, у овом случају остају на
територији Бајине Баште, јер ће се от
купна сировина углавном куповати са
подручја наше општине. Трећи је дуже

ШТА ЈЕ БИОМАСА?
Биомаса је материја биљног или животињског порекла која се може користи
ти као гориво или за индустријску производњу. Најчешће се користи директно у
коначној потрошњи енергије за грејање, кување или загревање топле воде, али се
може користити и за производњу електричне енергије и топлоте, те се однедавно
све више користи за производњу биогорива. Биомаса је обновљиви извор енергије,
а уопште се може поделити на дрвну, недрвну и животињски отпад, унутар чега се
могу разликовати: Дрвна биомаса: Остаци и отпад настао при пиљењу, брушењу,
блањању...Често је то отпад који оптерећује пословање дрвно-прерађивачке фир
ме. Служи као гориво у властитим котловницама, сировина за производе, брикете,
пелете. Јефтиније је и квалитетније гориво од шумске биомасе. Остаци и отпаци из
пољопривреде: Слама, кукурузовина, окласак, стабљике, коштице, љуске... То је хе
терогена биомаса различитих својстава Има ниску огрјевну вредност због високог
удела влаге и различитих примеса (хлор!). Прерађује се пресовањем, балирањем,
пелетирањем.

грађани добијају више користи. На
првом месту је заштита животне сре
дине. „До сада смо имали котларницу
на угаљ где је емисија штетних мате
рија у атмосферу била око граничних

радно време. До сада смо имали 15-то
часовно радно време топлане док ће
топлана на дрвну сечку радити и до 20
сати дневно, што скоро значи непре
кидна дневна испорука топлотне енер
гије“ – наглашава Радовановић.
По идејном решењу пројекта која
обухвата и реконструкцију целе ко
тларнице и примарног топловода
који повезује две котларнице и 6 под
станица које финансира Канцеларија
за јавна улагања, износи 415.000,00
динара без пореза. Радови на котлар
ници на биомасу требали се да поч
ну одмах по завршетку грејне сезо
не., међутим због ванредног стања и
укупне ситуације са пандемијом, од
ложени су до следеће грејне сезоне.
Б. Ђ.

8 ЛЕТОПИС
Ћирилична баштина

ЈЕЗИК СА ДВА ПИСМА
ОГРОМНО БОГАТСТВО
Ћирилична баштина је манифестација која се организује у месецу
мају у Бајиној Башти, а посвећена је српском језику и очувању српске
ћирилице. Она се одржава сваке године у трајању од три дана, око 24.
маја, када Српска православна црква прославља Свете Ћирила и Методија и када се обележава Дан словенске писмености.

Детаљ са отварања манифестације
Прошлогодишња Ћирилична башти
на је уз изузетан и разноврстан програм
привукла велику пажњу медија а од
Министарства културе и информисања
награђена наградом „Културни образац
године“. Током трајања Ћириличне ба
штине уручене су награде појединцима
и компанијама које се посебно истичу у
заштити и неговању ћирилице.
У Бајиној Башти је од 22. до 24. маја
организована друга по реду манифеста
ција Ћирилична баштина. Носилац Ма
нифестације је Установа „Култура“ под
покровитељством Скупштине општине
Бајина Башта.
Манифестацију „Ћирилична башти
на“ отворио је директор Установе култу
ра Милован Јездић и рекао да имајући
у виду специфичне околности због епи
демије корона вируса програм и актив
ности током манифестације томе су и
прилагођене, са ограниченим бројем
публике али да је направљен разновр
стан програм.
А то је практично значило да су про
грами на отвореном простору тј до
ступни током читавог дана случајним
пролазницима: изложба калиграфских
радова на улици испред галерије Уста
нове „Култура“ као и изложба у самој
Галерији. Такође, у посебно осмишљени
амбијент испред галерије изложени су

награђени радови са поменутих конкур
са. У вечерњим часовима, одржани су
посебни садржаји, као што је јавни час
са предавањем о калиграфији који је
водио академски сликар Душан Мишић
чија је изложба са ћириличним тексто
вима молитви „Слика и реч“ отвори
ла манифестацију. Овај млади аутор је
изложио двадесет својих радова
“Када сам видео рукописе, као што је
Мирослављево јеванђеље, то је остави
ло дубок утисак запечаћен у мом срцу.
Желим да сачувам културну баштину и
скинем слој прашине који је до данас
слаган на њу и да јој у 21. веку вратим
пун сјај“, каће Мишић. Сви радови су
исписани на пергаменту, материјалу
хиљадугодишњег трајања. на начин који
су користили средњовековни преписи
вачи. Писао сам их пером, боје су при
родни пигменти, ту је и позлата. Овим
подухватом поручујем да млади схвате
какву културну баштину поседујемо, јер
се многи данас диве културном наслеђу
других, а не знају какво вредно наслеђе
ми имамо. У Србији је мало калиграфа,
жар у мени да истражујем и стварам
пробудио је додир са страницима је
ванђеља и рукописима из средњег века.
Моја животна жеља је да се у Београду,
као што постоји галерија фресака, отво
ри и галерија средњовековних рукописа,

рекао је Душан Мишић, који води школу
калиграфије у Саборној цркви у Београ
ду
Расписани су литерарни и ликов
ни конкурси за ученике свих основних
школа на територији општине Бајина
Башта, као и интернет конкурс под нази
вом „Ћирилица се пише срцем“ на фејс
бук страници Манифестације. Додељене
су прве три награде у све три категорије.
Ту су и предавања прилагођена теми
и циљевима Манифестације где се иста
кло мултимедијално предавање које је
приредила Анђелка Петровић, магистар
науке о књижевности. „Глагољате ли ћи
рилицу“, запитала се професорка књи
жевности Анђелка Петровић. За преда
вање о почецима словенске писмености
применула је савремене информационе
технологије, а на Википедији је са сво
јим ђацима креирала страницу посвеће
ну народној епској песми Почетак буне
против дахија.
„Довољно је укуцати ћирилицом По
четак буне против дахија и то је наша
страница. Огромно је богатство имати
два писма, ћирилицу и латиницу, Деца
данас користе више латиницу махом
због компјутера, али знају ћирилицу и
користе је регуларно“, каже Петровић.
Прва “Ћирилична даровница“, глав
на награда манифестације установљена
од ове године, припала је листу “Поли
тика“. „Лист „Политика“ од 1904. не
гује ћирилицу и једини је лист који то
никада није мењао. Свако писмо и број
је био посебно рађен. Многи написи у
држави су на нашем фонту, чак и јелов
ници“, каже уредник дописништва „По
литике“ Горан Волф, коме је уручена
ова награда.

Награде за најбоље
Ћирилична баштина завршена је бе
седом о ћирилици након литургије у
Манастиру Рача, који је био центар
преписивачке школе у 17. веку, а током
Другог светског рата сачувао Миросла
вљево јеванђеље. Прошлогодишња Ћи
рилична баштина је од Министарства
културе и информисања награђена на
градом „Културни образац године“.
Б.Ђ.

ЛЕТОПИС 9
Буџетска подршка

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Као и ранијих година, већина поднетих пројеката је прихваћена а подршка из општинског буџета намењена
је удружењима за разне активности – од спортских до здравствених.
Средства која су планирана за подр
шку активностима удружења и невла
диних организација од стране буџета
Општине Бајина Башта, расподељена су
недавном Одлуком Комисије за спро
вођење конкурсног поступка расподе
ле средстава буџета општине Бајина
Башта за 2020.годину. Овом одлуком
констатовано је да је пријаве поднело
20 удружења, невладиних организација,
неполитичких и непрофитних органи
зација. Висина намењених средстава за
програме и пројекте из обасти социјал
не заштите износи 1.500.000,00 динара
а одобрени програми за финансирање
у области дечје и социјалне заштите су
следећи:
1.Удружење деце са сметњама у ра
звоју и њихових родитеља Бајина БаштаЛетовање за децу, омладину и одрасле
особе са инвалидитетом и сметњама у
развоју.Тражени износ 300.000,00 дина
ра а одобрено 148.515,00 динара
2. Удружење грађана Одред извиђача
„Бајина Башта“, од траженог износа за
активности у 2020.години, од 240.000
РСД, одобрено је 148.515,00 динара
3. Општинска организација слепих
„ Заједно можемо више“. Тражени из
нос 300.000,00 динара. Одобрено је
128.713.00 динара
4. Друштво за церебралну и дечију па
рализу Бајина Башта. Од траженог изно
са од 300.000,00 одобрено је 128.713,00
динара
5. Добровољно ватрогасно друштво
„Заглавак“ са програмом „ Сигурност на
првом месту“. За овај програм одобрено
је 123.762,50 динара.
6. Удружење особа оболелих од рет
ких болести и особа са инвалидитетом
од тражених 183.000,00 одобрено је
118.812,00, за програм „Нископротеин
ска ПКУ дијета“
7. Добровољно ватрогасно друштво Ба
јина Башта за програм одржавања опре
ме, одобрено је 116.336,75, од тражених
300.000,00 динара
8. Удружењу дијабетичара Бајина Ба
шта за програм „Победите ви дијабетес,
не он Вас“, одобрено је 116.336,75 ди
нара
9. УБНОР Бајина Башта за активно
сти удружења у 2020.години, одобре

но је 103.960.00 динара од тражених
300.000,00 динара
10. За основна средства за рад Удруже
ња Ратних војних инвалида од тражених
130.000,00 рсд, одобрено је 94.059,50
динара
11. Удружење ратних војних инвали
да ратова од 1990.године за своје про
грамске активности тражили су износ
од 240.000,00 а од комисије је одобрено
94.059,50 динара
12. Удружење „Безбрижни дани“ за
програм Помоћ у кући и оснаживање
геронто домаћица одобрено је 89.109,00
динара
13. Еколошко удружење за заштиту
природе и околине „ Еco-land“ за про
грам Предузмимо мере за чистији ва
здух од траженог износа 185.500.00 ди
нара одобрено је 89.109,00 динара.
Удружења која нису испунила услове
кункурса и самим тим нису ни добила
средства су:
Удружење „Тара ултра“ Бајина Башта
са пројектом „Тара ултра траил 2020.
година, одбијено је на овом конкурсу
уз образложење да пријава не испуња
ва услове за учешће на конкурсу јер је
Удружење регистровано у АПР-у током
децембра 2019. године, што је супротно

услову да право учешћа имају органи
зације и удружења која су регистрована
најмање годину дана од дана расписива
ња Конкурса.
Удружење Савез глувих и наглувих
општина Бајина Башта, са пројектом „
Звук тишине“ је одбијена због неблаго
времене пријаве поднете након истека
рока за подношење програма
Спортско удружење глувих и наглу
вих под називом пројекта Оснаживање
особа глувих и наглувих, одбијена је јер
је пријава стигла након истека рока за
подношење понуда
Спортска удружења која су добила
средства:
Спортско удружење Фитнес центар
„No1 Gym“ Бајина Башта, одобрено
139.240,75 рсд
Удружење „Дрина и ми“ – од траже
них 240.000,00 одобрено је 111.392,60
динара.
Удружење пензионера општине Баји
на Башта, за активности предвиђене у
2020. години, одобрено је 96.202,70 ди
нара
Удружење „Глас завичаја“ Рогачица,
одобрено је 53.164,65 динара.
Б.Ђ.

Општина Бајина Башта

10 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ШАНСЕ У ЗДРАВСТВЕНОМ ТУРИЗМУ
Природне лепоте и ресурси привлаче људе са свих страна а у сусрет летњој туристичкој сезони
расту очекивања и врше се припреме за пријем туриста и рекреативаца не само у подручје парка.

Оснивањем Националног парка „Дри
на“ у Општини Сребреница све очи се
упиру у развој здравственог туризма
која је овде већа него у многим другим
срединама. Подсећања ради, Сребре
нична чувена Губер бања је од прстарих
времена важила за једно од најквалитет
нијих климатских и бањских лећилишта.
Вода из Губера и данас својим изузтено
богатим саставом помаже не само код
анемије и имунидефицитарних болести,
већ јача организам код многих обољења.
Још стари Римљани су овде имали
своја купатила. Више од 40 извора ле
ковите железно-арсенске радиоактивне
Губер воде, која се пије и у којој се мо
жете купати, од тада до данас помажу у
лечењу анемије, синуса, очних болести,
већег броја реуматских, кожних, хро
ничних гинеколошких обољења и стери
литета а добре резултате даје и у лечењу
неизлечивих болести, попут псоријазе и
мултипле склерозе. У бившој Југослави
ји Губер вода је била једина минерална
вода регистрована као лек.
Стратегија развоја Општине Сре
бреница у великој мери је ослоњена
на природне лепоте и вредности, па је
отида у Национални парк „Дрина“ по
чео да развија инфрастуктуру, објекте и
понуду која треба да привуче туристе,
рекреативце и љубитеље природе са
свих страна.
Богатство природних и климатских
потенцијала до изражаја је дошло фор
мирањем Националног парка Дрина
који се простире на више од 6.000 хекта
ра површине која иде од 200 до 1.500 ме
тара надморске висине са кањоном реке

Дрине и хидроакумулацијом Перућац.
Ту спада и простор планине Сушице са
Бијелим водама које су и у време бивше
Југославије биле резерват и заштићено
ловиште. Овај крај одликују здраве воде
и чист ваздух. Међу 635 различитих
биљних врста и подврста, најпознатија
је ендемична Панчићева оморика, која
је сачувана само у овом делу Подриња.
Успева овде и доста егзотичног воћа, од
смокви и кивија до јапанских јабука. Од
дивљих животиња у кањону су бројне
дивокозе и сури орао. На Бијелим во
дама живе мрки медведи, има доста и
вукова, дивљих свиња, лисица и срнеће
дивљачи.
Овде има свега у изобиљу, вода језе
ра перућац је рај за рекреативе и рибо
ловце а и падине планинских масива са
обе стране језера богате су ловном ди
вљачи. Боравак у кањону Дрине постаке
све актуелнији и привлачнији и шансе
да се побољшаном понудом привуче још
више туриста постају све веће. Од Кло
тијевца до Бијелих вода, узбрдо кроз гу
сту мешовиту шуму успиње се уређена,
планинарском маркацијом обележена
стаза. Стаза води до старих кула средњо
вековног града Клотјевца и две некропо
ле необично великих стећака. Доласком
на Бијеле воде пред очима су нови пре
дивни пејзажи и место за одмор поред
планинског потока. Погледом на кањон
Дрине и окомите литице планине Тара
у истоименом Националном парку на
другој обали Дрине у Србији, застаје дах.
Становници неколико села, која су се
нашла унутар Националног парка Дри
на, у почетку формирања су били при

лично скептични. Било је чак и проте
ста. Данас је све нормално јер су људи
увидели да од постојања НП могу имати
само користи.
Азем Алић је млад човјек. Његово
имање и кућа налазе се у непосредној
близини од планинарске куће у Клотјев
цу. Азем је ту добио посао домаћина и
чувара.“Добио сам недавно посао којем
се нисам могао ни надати, на кућним
вратима практично. Није ми тешко и
надам се да ће долазак гостију и тури
ста овдје допринијети да се још младих
људи запосли. Овакве љепоте нема ни
гдје”, каже Азем. Питамо га плаши ли се
коронавируса? „Ма каква корона, осје
тиш ли да овдје ваздух мирише то ти је
од оних јона, они убијају корону” каже
са осмијехом.
Старина Дуле из сусједног засеока у
позним годинама са једним шарпланин
цем и једним пулином чува око 200 ова
ца и каже да их ријетко броји па ни сам
не зна колико их је тачно. Ни њега није
брига за корону. “Ма пусти корону, при
је неколико дана једва одбраних стадо
од ме’ђеда, ето ту повише у овој шуми”,
показује руком Дуле и наставља: Помо
гоше ми и керови и држ, не дај некако га
о’ћерашмо, побјеже а био је при‘шо бли
зу” казује старина и брзо окреће млин
на своју воденицу, настављајући причу.
Ни културна понуда Сребренице није
ништа мање богата јер о бурној про
шлости овог поднебља, културно-исто
ријском богатству и животу овог краја
говоре три музеја Градски историјско
-етнографски музеј у Сребреници, Рим
ски муниципиум у Скеланима и Музеј
геноцида у Поточарима.
Сагледавајући историјска искуства
лијечења Губер водама од Илира, Ри
мљана, преко Османлија и Аустро-Уга
ра до данашњих дана, уз три научне
експертизе урађене у временском пери
оду од око стотину година, састав ових
вода остао је непромијењен. С обзиром
на пораст имунодефицитарних болести
и нове вирусне пандемије Сребреница
има све услове да постане фабрика здра
вља. У Сребреници сматрају да би отва
рање специјалне Губер болнице значило
и покретање Бање Губер што је већ го
динама, по мишљењу грађана Сребрени
це, политички проблем који ће се ваљда
ускоро решити.
М. Секулић
Б. Ђурђић
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ПОДРШКА РУРАЛНОМ
РАЗВОЈУ
Општина помаже решавање смјештаја у најнеразвијенијим селима и подстиче останак људи у њима.
Општина Сребреница је реализова
ла акцију бесплатне подјеле стамбених
контерјера за повратнике у руралним
дјеловима ове Општине. Начелник оп
штине Сребреница Младен Грујичић
потписао уговоре са корисницима који
су изабрани на јавном конкурсу. За бес
платне контејнере конкурисало је 70 по
вратника а њих 23 добили су контејнере.
Ово је акција која се спроводи у
оквиру програма подршке економском
аснаживању руралних подручја – по
моћ одрживом повратку и интерно ра

сељеним особама на подручју општине
Сребреница кроз додјелу грађевинских
контејнера.
"Ових 23 корисника исказало је најве
ћу потребу за стамбеним контејнерима.
До краја године биће још један позив и
прилика да и други добију стамбени
контејнер и лакше се баве пољопривре
дом", каже Грујичић.
Како наводе у Општини Сребреница
ове и прошле године подјељено је укуп
но 36 оваквих контејнера и сви они слу
же људима да се привремено збрину и

Општина Сребреница, Фондација задужбине "Слобомир П Универзитет", Мире и Сло
бодана Павловића, расписују заједнички

КОНКУРС
под називом "Рука у руци", на тему мира, помирења, пријатељства и солидарности.
Пропозиције конкурса:
– На Конкурсу могу учествовати писци и пјесници, из цијелог региона и дијаспоре, који
пишу на службеним језицима у Босни и Херцеговини.
– На конкурс је могуће послати највише двије пјесме, које представљају до сада необја
вљено, оригинално ауторско дјело, на тему мира, помирења, пријатељства и солидарности.
– Пјесме, не дуже од једне странице, формата А4, величине фонта 12, Times New
Roman, слати на адресу: Слобомир П Универзитет, Павловића Пут 76, 76300 Бијељина,
Слобомир, Република Српска, Босна и Херцеговина, потписане шифром.
– У посебан коверат ставити податке о аутору: име и презиме, адресу, број телефона и
меил адресу, као и рјешење шифре, и затворен коверат ставити у коверат са примјерцима
текста пјесме. Уколико једна особа шаље двије пјесме, оне имају исту шифру, и шаљу се
у истој коверти.
– Такође, пјесме можете послати и на емаил адресу fondacijaspu@gmail.com, у два одво
јена меила, од којих ће један садржати пјесме, а други рјешење шифре.
Све додатне информације можете добити на меил адреси fondacijaspu@gmail.com, са
назнаком за Конкурс "Рука у руци", као и путем телефона: +387 55/231-123.
Конкурс остаје отворен до 15. јуна 2020. године.
Стручни жири у саставу: Момчило Цвјетиновић, Адис Ђелић и Љубица Лончаревић,
објавиће резултате најкасније до 30. јуна 2020. године.
Три најбоље пјесме биће награђене новчаним наградама, и то: 1500,00 КМ, 1000,00 КМ
и 500,00 КМ.
Најмање 100 најбољих пјесама, а у зависности од броја приспјелих радова, биће об
јављене у Зборнику "Рука у руци", који ће организатори објавити до краја 2020. године.
Свака пјесма ће бити штампана на писму које је аутор сам одабрао.
Резултати конкурса биће објављени на веб-страници општине Сребреница као и на веб
-страници Слобомир П Универзитета.
Аутори три побједничке пјесме биће лично обавијештени и позвани на додјелу награда,
која ће бити уприличена на отварању "Споменика и фонтане мира", 07. јула 2020. године,
у центру општине Сребреница.
Аутори који учествују на конкурсу преносе сва ауторска права на оглашиваче конкур
са, а самим учествовањем на конкурсу ће се сматрати да су прихватили сва правила кон
курса, укључујући и дозволу објављивања њиховог рада.
Жири неће узимати у разматрање рукописе који не испуњавају све услове конкурса.
Рукописи се не враћају.

смјесте док ображују своја имања у нај
забачанијим дјеловима Општине.
Грујичић истиче да ће ово поста
ти један од начина директне подршке
повртака на село и пољопривредној
производњи јер су села пуста, а ово је
прилика да људи оду на своја имања и
обрађују их.
"Контејнери имају 16 м2 простора са
санитарном, електро и водоводном ин
сталацијом и практично је могуће усле
тити се одмах. Кроз овај вид подршке
пољопривредници ће моћи да обрађују
земљу и ту бораве дуже вријеме. Њихова
једина обавеза је да излију бетонску пло
чу на коју ће контејнер бити постављен",
рекао је Грујичић.
У Сребреници је овог прољећа реа
лизована акција подјеле сјеменског ма
теријала и заштитних средстава за воће
за 120 корисника а који су додјељени од
стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике
Српске.
У априлу је уручен први дио пољо
привредног пакета корисницима, а ради
се о ванредној мјери подршке малим по
љопривредним произвођачима, а у циљу
омасовљења пољопривередне производ
ње, односно превазилажења тренутне
ситуације изазване вирусом корона.
"У априлу смо подијелили један дио
сјеменског пакета. У овом другом дије
лу корисницима су уручене прискалице
и расадни материјал. Општина Сребре
ница ће издвојити одређена буџетска
средства за помоћ пољопривредним
произвођачима. Имали смо подршку
кроз суфинансирање прољетне сјетве у
износу од 50%. Имамо подршку воћар
ској производњи, пољопривредним за
другама. У наредном периоду ће ићи и
јавни позив за додјелу пластеника, и си
стема за наводњавање. Циљ је да омасо
вимо пољопривредну производњу. Овим
пројектом је обухваћено 120 корисника"
рекао је Цвијетин Максимовић, начел
ник одјељења за привреду у општини
Сребреница.
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Дрина и даље загађена и угрожена

ЕКОЛОЗИ АЛАРМИРАЈУ ЈАВНОСТ
Уништавање речног корита и приобаља, ерозије земљишта, уништавање рибљих плодишта поготову сада када је време мреста негативно се
одражава на станиште али и на човека па и на развој туризма.

Милоје Јовановић - Green Bear

Излив градске канализације у Дрину
Удружење за спортове у природи “Green
Bear“ (Зелени медвед) из Бајине Баште
основано је пре пет година са циљем да
промовише спортове у природи и природ
не лепоте бајинобаштанског краја. “Green
Bear“ већ добро познат међу домаћим и
страним туристима, у понуди има скија
ње, рафтинг, риболов, кањониг, планински
бициклизам, алпиниза. Свакако по чему је
удружење препознатљиво и од чега је све
потекло јесте веслање на дасци, које за
мало искусније веслаче траје током целе
године.
Поред бројних активности везаних за
заштиту и очување животне средине, удру
жење се бави спровођењем еколошких ак
ција пре свега на очувању и заштити реке
Дрине због угрожавања рибљег фонда иза
званог броујним врстама загађења али и
све агресивније експлоатације шљунка из
речног корита. Чланови “Green Bear“-а

сваке године доводе стотине посетилаца
на Дрину а скоро свекодневно се сусрећу
са примерима немара, загађивања и де
вастације реке на обе обале. Време да се
скрене пажња најшире јавности на загађе
ње Дрине одавно истиче а ако се по овом
питању нешто значајно не промени може
бити касно за спас Дрине.
Криза изазвана корона вирусом утица
ла је на све сфере живота и рада. Сваки би
знис је претрпео одређене промене. Како
је се то одразило на рад удружења “Green
Bear“ долазећу туристичку сезону? Има ли
најава посетилаца, какве су прогнозе када
је долазак туриста у питању, разговарали
смо са Милојем Јовановићем из удружења
“Green Bear“
''Након пандемије изазване вирусом
корона и тренутне епидемиолошке ситу
ације која се свакодневно мења још увек
је можда прерано говорити о томе како ће

Природа привлачи али се мора чувати

изгледати предстојећа туристичка сезона.
Међутим, ако је судити по интересовању
домаћих туриста, сезона би бар по сада
шњим најавама требала да буде добра.
Домаћи туристи се свакодневно јављају и
интересују за летовање на Тари, на језеру
у Заовинама и Перућцу и реци Дрини. У
питању су мање групе људи од две до шест
особа'' – каже Јовановић.
Све је више људи који се одлучују да
летовање у иностранству замене одмором
у земљи. Све резервације туриста из ино
странства за сада су отказане до септем
бра, мада је још увек неизвесно како ће се
ситуација одвијати у наредном периоду.
''Када се осврнем на сезону од прошле
године, могу рећи да је била јако успешна.
Било је доста туриста из целог света али по
броју посета и остварених ноћења на пр
вом месту су били Кинези'' каже Јовановић
и додаје да су посетиоци највише заинтере
совани за природу. Када дођу желе да упо
знају планину да прошетају до видиковаца
да се спусте низ реку. Једноставно желе да
осете природу и да уживају у њој. Када би
смо направили поређење између домаћих
и страних туриста и онога шта туристи оче
кују, странци се више упуштају у авантуру.
Воле адреналинске спортове у природи и
на води, планински бициклизам, пешачке
туре, воле да оду у кањон и чини се да су и
више упућени, док се домаћи туристи пре
свега опредељују за спуст низ реку. Увек се
пре одлучују за чамац него за веслање у ка
јаку или на дасци тако да већина њих има
страх од непознатог. А оно што ми желимо
у удружењу јесте заправо да гостима пону
димо нешто друго како би изашли из зоне
комфора, а то је управо све оно везано за
активности у природи'', додаје Јовановић.
За разлику од већине градова и општи
на у Србији, ако је судити по утисцима
туриста они се за боравак у нашој среди
ни опредељују да би осетили чари чисте
и здраве природе. Међутим, када се освр
немо око себе и зађемо мало даље изван
насеља наилазимо на велики број дивљих
депонија. Најчешће су настале као после
дица неодговорности самих мештана.
''Сматрам да је посао и дужност свих нас
у локалној заједници да поведемо рачуна
о томе, да смеће не бацамо свуда где стиг
немо већ тамо где постоје одрећена места
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за то, те отуда и долази највећи број жалби
везан за екологију од стране туриста. Да би
животна средина била здрава људи треба
да имају свест и одговорност према приро
ди'' каже Јовановић и наводи оно на шта
туристи посебно реагују сваки пут када
дођу у Бајину Башту а то је када у Дрини у
близини кућице угледају тешку механиза
цију помоћу које се вади шљунак.
''Људима није јасно како је неко добио
дозволу да уништава природни ток реке.
Сматрам да реку треба још више да зашти
тимо и да је сачувамо. Ако је река Дрина
нешто чиме се поносимо заједно са кући
цом на Дрини онда то треба и да сачувамо.
Сада, када би отишли код кућице на Дри
ни видели би фекалије које се изливају у
реку. Ако причамо о туризму то ту не сме
и не треба да буде. Треба наћи модел како
то решити. Такође, дугогодишњи проблем
представља експлоатација шљунка из реке
Дрине. Речни наноси су оно што је река
нанела на обалу и то треба чистити, али
када видите тешку механизацију на сред
речног тока како вади шљунак и то не је
дан камион већ се за дан извади од 30 до
50 камиона, замислите онда у току сезо
не колика се количина шњунка извади. О
последицама да и не говорим, трајно уни
штавање речног корита и приобаља, еро
зије земљишта, уништавање рибљих пло
дишта поготову сада када је време мреста
што се негативно одражава на природни
прираст, тако да ту би требало да се укљу
че и биолози али на првом месту Општи
на Бајина Башта. Она је та која треба да
донесе мере које би заштитиле реку од от
пада и агресивних грађана и бизнисмена.
И поред тога што се велики број дозвола
добија из Републике, мислим да је Општи
на та која треба да иницира да се промене
одредбе Закона да се зна где је дозвољено а
где није вадити шљунак из речног корита,
пре свега због очувања и заштите животне
средине а онда и због бављења туризмом.
О томе како и колико се “Green Bear“
бори за очување реке и против дивљих
канализација, депонија и експлоатације
шљунка Јовановић истиче:
„Ми смо испред удружења слали до
писе у Министарство са видео материја
лима, фотографијама, са потписима пла
нинарских клубова, извиђача, кајакашког
клуба, некада и рибочуварских служби,
Организацијама које се баве заштитом и
очувањем животне средине. Апеловали на
надлежне преко локалних и националних
телевизија. Пријављивали у водопривреду.
Међутим, одговор никада нисмо добили
нити нас је било ко од надлежних контак
тирао. За све то време и даље се врши ек
сплоатисање шљунка, и даље је јако зага
ђена и прљава река око кућице на Дрини
тако да је тај проблем и даље присутан''
закључује Милоје Јовановић.
“Green Bear“ има намеру да покрене
и друге организације да се развије шири
фронт грађанских организација против
загађивача реке Дрине и да тако покуша
да заштити лепоту и богатство које сви
имамо.

Да се подсетимо

ВАДЕ ШЉУНАК И МУТЕ РЕКУ...
Пре више од две године (23.03.2018.) „Политика“ је писала о проблемима
са загађењем Дрине, експлоатацијом шљунка и плановима Општине
Бајина Башта. Текст је и данас актуелан а стање непромењено.
Пред Општинским већем у Бајиној Ба
шти, које данас заседа, разматраће се и
иницијатива овдашњег Зеленог савета о
заштити Дрине на подручју ове општине.
Проблем је експлоатација песка и шљун
ка из корита, испуштање отпадних вода
и одлагање отпада у близини реке. То је
изражено у подручју око необичне кући
це на стени усред Дрине, која је постала
туристичка атракција. Бајинобаштански
Зелени савет поступио је по иницијативи
овдашњег удружења за спортове у приро
ди и њену заштиту „Греен Беар” (Зелени
медвед) и проследио је општинском већу.
Уз предлоге да се изместе локације за
експлоатацију песка и шљунка, уграде
механички пречистачи на испустима за
комуналне отпадне воде, среде прилази
кућици на реци, те да пражњење канти и
контејнера прати туристичке активности
на Дрини.
Милоје Јовановић, оснивач удруже
ња „Греен Беар”, каже за наш лист да су
озбиљни разлози мотивисали њихову
иницијативу.
„Уз наш захтев стали су и Унија рибо
ловаца Србије, Планинарски клуб „Тара”,
Спортско-туристички центар „Бајина Ба
шта”, удружили смо снаге да лепоту Дри
не сачувамо – истиче Јовановић и описује
стање:
„Последњих година се све више вади
песак и шљунак, посебно на делу обале
код познате кућице на стени. Усред лета,
кад је највише туриста а најнижи водостај
реке, машине за експлоатацију стално
муте воду Дрине, која тада тужно изгле
да. У близини је и база „Путева Ужице” из
које се приликом прања машина отпад
на вода испушта у Дрину. Дешава се то

и поред кућице на Дрини за коју је свет
сазнао: њен призор био је пре неку годи
ну фотографија месеца на „Националној
географији”, о њој као светској атракцији
писао је и британски „Дејли мејл”, прилог
о кућици је у Кини приказала кинеска на
ционална телевизија, најавили су из на
ционалне телевизије Русије да ће на про
леће доћи... Велики број туриста застаје и
снима кућицу, али нам призори уз њу не
служе на част. А радови на вађењу песка
и шљунка угрожавају и младицу, дринску
краљицу риба, јер се она мрести управо
на местима експлоатације.
Због свега тога сеочекују да општина
нешто предузме. – Крајњи циљ нам је да
дођемо до Министарства водопривре
де, које издаје дозволе за вађење песка и
шљунка. Да министру представимо овај
бајинобаштански проблем и потражимо
решење. Има оних што песак и шљунак
ваде и у Оклетцу, Овчињи, Бачевцима,
неко с дозволом, неко без – сумира Ми
лоје Јовановић.
Општина Бајина Башта објавила је на
свом сајту да у програму заштите живот
не средине има планирана буџетска сред
ства од око 25 милиона динара, намењена
за „обезбеђење услова за одрживи развој
локалне заједнице одговорним односом
према животној средини”. С тим што ди
леме где највише уложити не би смело
да буде, јер шта за овај крај има важније
него да лепоте реке Дрине и планине Таре
буду сачуване и за будуће генерације.

Експлоатација шљунка

Б. Пејовић/Политика
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ПРИПРЕМА ЗА ДРУШТВО
ЗНАЊА
У добром окружењу где се на квалитетан и модеран начин ради,
сваки ученик добија квалитет и наставе и живота.
Ђаци се ове године не враћају у клупе до
краја школске године. Крајем маја завршава
се настава, која је током тарајања ванредног
стања била виртуелна. Подсетимо, увође
њем ванредног стања обустављена је наста
ва у школама, па су собе постале учионице,
а наставници и учитељи су часове држали
на ТВ-у и интернету. Ипак, сада се ствари
убрзавају а обавезе око завршетка старе и
почетка нове школске године пристижу.
Најактуелније питање ових дана јесте избор
професије и школе коју треба да упишу свр
шени основци и средњошколци. Избор за
нимања одражава значајно на рад средњих
школа и то је сада најактуелнија тема.
„На самом смо крају школске године.
Пред ученицима осмог разреда је веома
турбулентан период. Уколико нису сигур
ни која средња школа ће најбоље одгово
рити на очекивања у погледу предмета,
тематике коју уче, обимности теоријског
и практичног рада, општи образовни про
фили као што је гимназија је добар избор“
– сагласан је директор бајинобаштанске
Гимназије професор Јован Ђурић.
Бајинобаштанска Гимназија је школа
са дугом традицијом. Захваљујући профе
сорима кроз рад са децом , постижу се од
лични резултати на свим пољима а о томе
сведоче и бројна признања наставницима и
ученицима ове установе.
''У раду са децом, размишљамо шта су
њихове потребе не сада него сутра, одно
сно за време трајања образовања. Школа је
ту да им помогне да пронађу себе да виде
шта им највише одговара и шта желе сутра
да студирају'' – каже директор Гимназије
Јован Ђурић и додаје да изборни предмети
који постоје у школи помажу деци при ода
биру позива којим сутра желе да се баве.

Кроз четворогодишње школовање све
више учимо децу, не само да памте, већ
да закључују, односно да повезују чињени
це, повезују узроке и последице и да раде
на један нови начин на који се ти послови
раде.
У првом разреду Гимназије постоји про
јектна настава у оквиру које ученици за
једно са својим професорима бирају про
јекат на којем желе да раде у оквиру једног
предмета а потом у групама завршавају за
датак. Тимски рад ставља ученике у равно
праван положај, чиме се повећава њихова
лична одговорност за учење, као и динами
ка рада – коришћење савремене техноло
гије, учење изван школе и сличне активно
сти. Ефекат овакве наставе требало би да
децу припреми за било који посао обзиром
да знамо да се већина послова данас, код
нас и у свету, ради кроз пројекте – нагла
шавају у Гимназији.
Рад, труд и успеси треба да буду посеб
но награђени, а то се најбоље и види кроз
постигнуте резултате на пријемним испи
тима за упис на факултете.
''Годинама смо у Златиборском округу
најбољи када су резултати пријемних испи
та у питању, ако узмемо у обзир величину
школе и број ученика у њој'', истиче Ђурић
и додаје да су најбољи показатељи у раду са
децом постигнути резултати на разним так
мичењима из српског језика и књижевно
сти, математике, физике, хемије, руског и
енглеског језика. Резултати не изостају ни у
спорту, пре свега атлетици где су били први
у региону и републичком такмичењу.
У Гимназији је циљ да изграђују истински
образоване и вредне младе људе, будуће ли
дере који су истичу квалитетним образова
њем, својим радом и тежњом ка најбољем.

Секције, радионице, предавања, трибине

Јован Ђурић
Оно што је значајно а што треба напомену
ти је да ће садашња генерација првог разре
да средње школе полагати велику матуру
по новом програму и то је оно што ће бити
превасходно за упис на факултете.
Бајинобаштанска Гимназија пружа мо
гућност бесплатних припрема ученика за
факултет физичког васпитања, полицијску
академију и војну академију. Када звоно
прогласи крај наставе, врата Гимназије
остају отворена. У мору секција и радио
ница ученици имају могућност да изаберу
ону где желе да се искажу. Школа често ор
ганизује школске дебате, организује изло
жбе, музичке радионице и све друго за шта
ђаци покажу интересовање.
''Често се ствара погрешна слика о томе
да је гимназија само за најбоље ђаке. То
није тачно. Она је подједнако за сву децу,
јер у добром окружењу где се на квалите
тан и модеран начин ради, свако дете до
бија додатно на квалитету. Свако дете је за
нешто рођено само треба пронаћи оно што
је њему својствено, што њему одговара и
развијати тај део а то нам сада омогућава
ју и изборни предмети у школи'', каже ди
ректор Ђурић и додаје да сада наступа ера
знања. Истиче да знање мора да буде пер
манентно, промене су муњевите и велике
и ко се на то не буде обучио и научио он
у животу неће моћи даље напредовати као
што би могао.
''Нама професорима је поред образо
вања врло битно и васпитање. Ништа нам
не вреди образовање ако од њих не напра
вимо и добре људе а то нам је жеља. Као
и сваке године до сада, и ове године пла
нирамо да упишемо три одељења, једно
природно-математичког смера које има
30 места и два друштвено-језичка одеље
ња. Надам се да ће деца која буду желела
да упишу Гимназију то и уписати. Желим
да напоменем да у својој близини имате
добре школе као што су Техничка и Гим
назија. За оне који су заинтересовани за
све ово што сам испричао, Гимназија је
сигурно једна од најбољих међу гимнази
јама, слободно могу да кажем у Србији''
– истакао је Ђурић.
Данка Гојгић Радовановић
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Техничка школа „Бајина Башта“

ОСМАЦИ ЖЕЛЕ У
ЕКОНОМИСТЕ
Предности занимања у стручном образовању су квалитет знања
и могућност укључивања у свет рада по завршетку школовања.
Већ одмалена деци се поставља питање
шта желе да буду када одрасту. Иако су
балерине и принцезе у најранијем перио
ду њиховог живота прихватљив и забаван
одговор стварност је, међутим, сасвим дру
гачија. Док трепнемо, пред њима је велика
одлука која ће одредити дететов професи
онални пут те је важно да у томе имају ве
лику родитељску подршку.
Иако и сами знамо да четрнаестогоди
шње дете тешко у том животном раздобљу
може бити сигурно у своје жеље и да су му
интереси и идеје врло променљиви и не
стални, оно је свесно да мора донети одлу
ку која није нимало лака ни једноставна.
Техничка школа у Бајиној Башти већ
дуги низ година има своју традицију и број
ученика који планира да упише. У разго
вору са директором Техничке школе Не
надом Михајловићем разговарали смо о
томе која занимања Школа има у понуди и
због чега је важно упознати програме које
Школа нуди.
„У наредној школској години Техничка
школа планира да упише око 120 ученика
у четири одељења различитих смерова од
чега три одељења четвртог степена и једно
одељење занатлија. Прошле године у ову
школу уписано је 116 ученика“ – каже Ми
хајловић.
У Техничкој школи, ученици бирају
неки од образовних профила у подручји
ма рада машинства, економије, туризма и
у подручју електротехнике – које уписује
једно одељење занатлија. На овим образов
ним профилима места има за 120 ђака и
то по једно одељење четвртог степена од
30 ђака на смеровима машински техничар
за компјутерско конструисање, економски
техничар и туристички техничар. Што се
тиче подручја рада електротехнике у пита
њу је једно одељење занатлија електроин
сталатера где је планирано да на овај смер
буде уписано 30 ученика.
„Надамо се да ћемо и ове године без
проблема испунити план уписа пошто у
Бајиној Башти има око 250 ученика који
завршавају основну школу. Највеће инте
ресовање деце и ове године влада за смер
економски техничар. Прошле године је 46
ученика желело да упише то занимање.
Праг за упис на овај смер је био 46 бодо
ва, док ове године очекујемо да ће прећи
70 бодова. Морам да кажем да смо после
дуго година вратили ово занимање у нашу

школу што се показало као добро“ каже
Михајловић.
Према Михаиловићевим речима зани
мања четвртог степена која у понуди има
Техничка школа су врло атрактивна тако
да у Школи верују да ће и ове године испу
нити план уписа. Широка лепеза занимања
пружа могућност проходности на све фа
култете.
„Пошто су ово нове генерације које
ће и матурски испит полагати на сасвим
другачији начин, сва ова занимања четвр
тог степена им без проблема омогућавају
проходност на даље школовање. Рецимо
машински техничар за компјутерско кон
струисање омогућава проходност на све
техничке факултете, на саобраћајни, ма
шински, грађевинск и електротехнику.
Економски техничар омогућава проход
ност уписа на економски факултет, и ме
наџмент али и остале факултете, туристич
ко хотелијерски на туризмологију, тако да
је велики избор факултета који деца упи
сују по завршетку средње школе“, наводи
у даљем разговору Михајловић и дода
је: „Пракса у нашој школи је заступљена
онако како захтева њихов образовни про
филе односно наставни план и програм.
Ми имамо врло добру сарадњу са нашим
социјалним партнерима тако да немамо
проблема око обављања практичне наста
ве. Већи проблем нам представља дуални
систем образовања. Ми за сада немамо ни
једно одељење у дуалном систему образо
вања што не значи да га у наредном пери
оду нећемо имати јер видимо да се доста
иде у том смеру. Уколико наши социјални
партнери буду захтевали да имамо неко
такво одељење а то буде интерес локалне
заједнице сматрамо да ћемо у наредном
периоду размишљати и у том правцу.
Предност Техничке школе је свакако ди
плома коју свршени средњошколци, стичу
одмах по завршетку средње школе што им
пружа могућност запослења након заврше
ног средњег образовања. Такође је важно
упознати програме које Техничка школа
нуди.
Упис у средње школе биће организован
као и претходних година. Према ранијим
најавама министра просвете, завршни ис
пит у основним школама требало би да
буде организован 17, 18, и 19. јуна, док би
упис у средње школе према мишљењу Ми
хајловића требало да буде организован од

Ненад Михаиловић
6. до 8. јула мада ће постојати могућност
и електронског уписа који је заживео про
шле године. Због тренутне епидемиолошке
ситуације изазване вирусом корона, ове
године приликом уписа лекарско уверење
школа ће добијати електронским путем.
Како би се ђаци што боље информиса
ли око уписа у средњу школу и образов
ним профилима које школа има у понуди,
основним школама су послате одговарају
ће мејл адресе где се деца могу информи
сати као и на сајту школе. По завршетку
завршних испита деци ће бити подељени
флајери како би се и на тај начин инфор
мисали.
„Уколико нам тренутна ситуација до
зволи, у договору са директорима школа и
разредним старешинама направићемо за
једничке родитељске састанке како би и на
тај начин родитељима што ближе објасни
ли целокупан начин уписа и представили
образовне профиле које имамо у понуди.
Сви родитељи уколико желе да сазнају не
што више о било ком од ових образовних
профила могу доћи у школу сваким рад
ним даном и кроз наставни план и програм
видети које предмете ђаци уче у школи, и
тако се детаљно упознати са оним што ће
њихова деца у будућем периоду учити“
каже Михајловић.
Будући туристички техничари матурски
испит полажу по новом програму што ће
у неком наредном периоду полагати сви
ученици средње школе. Њихов испит за
проверу теоретског знања биће одржан 9.
јуна у 10 сати на нивоу целе Србије. Како
би правовремено обавили матурски и за
вршни испит направиће се такав распоред
да одређен број деце може бити у школи.
У једној учионици може да буде девет уче
ника и један наставник осим у случају када
буде комисија од три наставника тада ће
боравити четири до пет ученика.
Ученици који нису задовољни оценама у
договору са својим разредним старешина
ма имају могућност да 1. и 2. јуна да дођу
у школу како би поправили оцене. Деца и
родитељи треба да се наоружају стрпље
њем како би донели одлуку којом ће буду
ћи средњошколац бити задовољан.
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УСКЛАДИТИ МОГУЋНОСТИ
И ЖЕЉЕ
Од добре професионалне оријентације зависи укупан животни
успех појединца а млади људи морају водити рачуна о томе да
ускладе своје таленде и могућности са жељама и потребама света
рада. Дипломирани педагог Рада Тадић указује на најважније тачке у професионалној оријентацији младих људи.

Пише: Рада Тадић
Дипл. педагог
Шта је важно да ученици знају када
се опредељују за упис у средњу школу
или на факултет?
Основни савет ученицима који заврша
вају основну и средњу школу и налазе се
пред важним одлукама је да је увек битно
да себи постављају циљеве. А најбитније је
да провере колико су ти циљеви њихови,
јер често се деси да циљеве које кажемо да
следимо смо усвојили негде, од познани
ка, са ТВа... Да своје циљеве записују и ви
зуелизују јер људи су увек сликама лакше
приказивали оно што им је на уму. Када су
циљеви постављени они су само светиони
ци до којих воде акциони кораци који тре
ба да су достижни и који ће их мотивисати.
Једна кратка вежбица коју може урадити
сваки ученик који се налази у фази одлуке
је да себи постави три питања и да запише
одговоре на њих:

Од првих корака до каријере
Шта је то професионална оријента
ција и које активности обухвата?
На крају основне и средње школе ти
пична дилема која се ученицима намеће
је шта и куда даље? Младе особе се тада
нађу у фази преиспитивања и пронала
жења себе. Професионална оријентација
обухвата низ активности које заједничким
снагама предузимају школски педагози,
психолози, наставници, ученик и роди
тељ да би се стекао увид у способности,
особине личности, склоности и интере
совања ученика. Кроз све те активности
основни циљ је оспособити младу особу
да самостално активно промишља о сво
јим жељама и сколоностима, на основу
прикупљених информација, дати им пре
поруке, предочити нека од занимања али
да је коначна одлука управо њихова, а не
наметнута.
Због чега је важна професионална ори
јентација и када са њом треба почети?
Избор занимања је развојни процес, то
није изолована временска радња, већ по
главље у току целокупног животног про
цеса професионалног развоја. Развојни
процес почиње још у основној школи кроз
низ програма који воде ка томе, али су исто
тако битне и активности родитеља са де

цом од најранијег узраста које подстичну
одлучност и развој интересовања. Једна од
преломних тачака тог развојног процеса је
одлука о избору средње школе. У том тре
нутку је врло важна професионална ори
јентација која ће помоћи ученику не само
да одлучи коју школу ће уписати, већ га и
оспособити да активно преиспитује себе,
своје склоности и способности, што ће му
бити неопходно током читавог радног века.
Ко све може да пружи помоћ учени
цима у професионалној оријентацији?
Извори информација за професионал
но информисање ученика су свуда око
њих. Битно их је препознати и уочити оне
који су корисни, а одбацити оне који им
стварају забуне. Родитељи, рођаци, позна
ници, старија браћа и сестре могу дати
корисне информације о својим занимањи
ма. Вршњаци, ученици средних школа или
студенти су такође један од битних чини
оца у процесу доношења одлуке. Школски
психолози и педагози су ту да помогну да
се дође до самоспознаје путем различитих
тестова сопсобности, интересовања, лич
ности и интервјуа. У данашње време сред
ства јавног информисања, сајтови школа ,
друштвене мреже су ресурси које ученици
треба да користе.

Шта мени одговара? (откривање жеља,
интересовања, мотива)
Које опције постоје? (преглед постоје
ћих занимања-прављење избора-истражи
вање конкретних каријера)
Шта треба да урадим? (прављење пла
на и спсика обавеза који вас води до же
љене школе или факултета)
У Гимназији „Јосиф Панчић“ посто
ји Тим за професионалну оријентацију у
који су укључени и сами ученици, они та
кође планирају активности, осмишљавају
начине како да олакшају избор будућим
ученицима, а да гимназијалцима олакша
ју при избору факултета. У овом тиму су
неки пронашли своја интересовања за рад
са људима, за психологију...
Која је разлика између гимназијског
и стручног образовања?
Гимназије пружају опште, шире образо
вање, које је добра основа за студирање на
свим факултетима, док су средње стручне
школе уско усмерене према својој струци
и усмеравају ученике на факултете одре
ђеног профила.
Правилан и адекватан избор школе, то
ком школовања пружиће задовољство јер
деца уче оно што воле и за шта су способ
ни, а касније то задовољство се преноси и
на обављање самог посла.

КУЛТУРА 17
Избор Народне библиотеке „Милош Требињац“

ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧИТАЊЕ
1. Јелена Пантић: Путовање у средиште срца. Ова књига нам на стручан, али и топао на
чин, кроз блискост аутора са читаоцем, омогућава да схватимо да разумевање емоција има
кључну улогу за наше расположење, доношење исправних одлука, мотивацију, сналажљивост
и прилагодљивост свим животним изазовима.
2. Киосаки, Роберт: Богат отац, сиромашан отац. Не радите за новац, нека новац ради за
вас! Рецепти за финансијски успех се често третирају као недокучиве тајне за оне који са
новцем не умеју. Неки очеви то знају боље од других, али чешће не поседају такво знање да
пренесу на своје потомке, јер им је и самима било ускраћено. Истина је да су нам свима ти
рецепти врло доступни, али њихова једноставност изазива неверицу. Сумњате?

3. Јунасон, Јунас: Стогодишњак који је мислио да превише мисли. Феноменална књига
која се цита у даху! Пуна авантура увуци це вас у сопствени свет, потпуно другацији од свих
других књига.

4. Бакман: Последња прилика. Ово дубока је и дирљива прича која се догађа уочи Божића.
Говори нам о испреплетеним судбинама храбре девојчице која се бори за свој живот и човека
који је изградио глобално пословно царство, али је успут изгубио своју породицу. Пратећи
њихове судбине, Бакман нам поставља питање: по коју цену бисте искористили прилику да
исправите све грешке у животу?

5. Швитер, Моник: Једно у другом. Четрдесетогодишња списатељица, главна јунакиња рома
на, укуца у Гугл име своје прве љубави и сазна да је он пре неколико година извршио само
убиство. Након првог шока, постаје знатижељна и почиње да се присећа свих својих љубави,
свих тих мушкараца који су јој на овај или онај начин обележили живот.

СЕДМИ БАШТА ФЕСТ РЕВИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА,
НОВИ ДАТУМ 23–26. ЈУЛ 2020.
Драги наши,
Обавештавамо вас да ће се седми Башта Фест ипак одржати, у не
што другачијем капацитету, са новим датумом од 23-26. јула 2020.
године.
Чињеница је да у овом тренутку не знамо да ли ће 90% аутора
филмова из такмичарског програма моћи да присуствује нашем ово
годишњем издању. Са тим на уму и с обзиром да чврсто верујемо у
фестивал који доноси живо искуство и контакт који се могу изгради
ти само у јавном простору – одлучили смо да ће Башта Фест ове го
дине бити ревијалног карактера, са фокусом на домаће и регионалне
ауторе.
Разлози за овакву одлуку су бројни, од тешке ситуације у којој се
читава културна сцена нашла, преко пропуштеног времена за орга
низацију, до неизвесности око отварања граница. Сви филмови при
јављени за овогодишњи такмичарски програм биће преусмерени на
селекцију за 2021. годину, када ћемо се вратити такмичарском фор
мату фестивала. Такође, уз регуларни нови рок за 2021. годину, одлу
чили смо и да повећамо временску границу за пријављене филмове,

тако да ће на осмом Башта Фесту моћи да учествују филмови стари
до три године, а не две како је до сада било правило (од 2018. године).
Сматрамо да је ово фер и према онима који су се већ пријавили, као
и онима који планирају да се пријаве следеће године.
Башта Фест је као идеја настао из чистог ентузијазма и чврсте воље
за локализацијом културе, тако да остајемо верни нашем главном
циљу да у Бајину Башту донесемо најквалитетнији филмски програм
младих аутора. У овим крајевима нас очекује узбудљиво лето, а ми
смо сигурни да ће га Башта Фест употпунити упркос чињеници да је
у току једна од тежих година за све нас.
Ускоро ћемо изаћи са више информација о концепту и програму
седмог Башта Феста у складу са одлукама и мерама Владе Републике
Србије.
Заказујемо окупљање свих филмских љубитеља у једном од нај
лепших делова наше земље, у Бајиној Башти, на Дрини, Тари, језери
ма Перућац и Заовине – овога пута крајем јула. Видимо се на опен
аир-у!
Организатор Башта Фест-а

18 СТАРА ВАРОШ
Стара варош

АВИОН У СТАРОЈ БАЈИНОЈ БАШТИ
Био је то један незаборавни стампедо према пољани у Лугу а одушевљена маса
варошана дочекала је авијатичаре.

Једног лепог пролећног дана негде сре
дином тридесетих година прошлог века
догодило се у Бајиној Башти чудо неви
ђено. Стицајем околности, велика ливада
у Лугу, сеоском насељу које се у то време
простирало између Бајине Баште и реке
Дрине, постала је аеродром.
Догађало се и раније да се после завр
шетка Првог светског рата, појави по неки
авион који би пролетео преко Бајине Ба
ште или евентуално направио један-два
круга па би одлетео даље. Међутим тога
дана је било очигледно да авионом нешто
није у реду. Морао би овде да направим
једну малу дигресију како бих читаоцима
дао извесно објаашњење у вези ондашње
авијације. Старије, који памте та времена
да подсетим а млађима некако да обја
сним како је изгледала ондашња авијаци
ја. Били су то мали двокрилни једномо
торни авиони са два седишта, предње за
пилота а задње за извиђача. Оба седишта
су била одозго на трупу авиона тако да су
и пилот и извиђач седели до појаса у трупу
авиона а горњи део тела им је био напољу.
Да би се заштитили од ваздушног струјања
на себи су имли дебеле кожне блузе, ко
жне капе и заштитне наочаре. Ако би упо
редили данашње млазне авионе који лете
хиљаду километара на сат. Тада су се ти
и такви авиони углавном називали арео
плани. Ето такав је био и авион који се тог
пролећног дана појавио изнад Бајине Ба
ште. Правио је кругове у пречнику читаве
бајинобаштанске котлине. Значи, од моста
на Дрини па у круг испод околних брда
према Дрини и босанским брдима. Било је
очигледно да пилот покушава да пронађе
погодно место за атерирање.
Међутим, како је авион правио те своје
кругове и наравно све се више спуштајући

ка земљи тако се на улицама Бајине Баште
повећала маса узбуђених грађана. Сви су
били на улици. И старо и младо, па чак и
жене а ко памти зна да су оне у то време
биле углавом везанее за кућу пословима
у домаћинству и гледањем деце, па нису
имале времена за улицу.
Улица и кафана су углавном
биле за мушкарце а жене су ту привиле
гију имале само када их мужеви изведу.
Како је авион правио своје кругове изнад
Бајине Баште и тиме мењао правац лета,
тако се мењао и правац кретања бајиноба
штанских грађана. Тамо, овамо, час пре
ма Дринском мосту, час према Пилици,
па онд доле према Црвици. Био је то један
незабораван стампедо. Јурњава је трајала
све док се авион није усмерио према месту
изабраном за слетање. Била је то напред
поменута ливада у Лугу на којој је иначе
било и фудбалско игралиште спортског
клуба „Тара“ Бајина Башта. Сва срећа што
на игралишту није било никаквих триби
на. Постајало су само два пара статива за
голмане а публика је зе време утакмице
седела на трави.
Онда је дошло до самог спуштања ави
она. Пилот је узео правац негде одозго од
пута за Рачу, значи од старог воћног раса
даника па доле према путу од Бајине Баште
ка Дрини, одн.Перућцу.Авион је у ниском
лету прелетео куће Кафеџића и Савића,
додирнуо точковима горњи део фудбал
ског игралишта, па је наставио да се кре
ће(рула) преко игралишта и стигао до пута
за Дрину. Meђутим, како су са обе стране
пута постојали канали за одвод воде, ави
он је прешао канал са горње стране пута
и то само са предњим точковима који су
се прешавши пут по ширини зауставили у
каналу на доњој страни пута, а у горњем
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каналу остао је онај задњи мали точакна
репу авиона. И ето авиона смештеног тач
но целом ширином пута. Наравно, све је
било пропраћено облакомпрашине пошто
онда још није било асфалтних путева. У
томе је пристигла и маса бајинобаштан
ских грађана. Био је то заиста гротескан
призор. Стоји авион препречивши целу
ширину пута. Полако се диже прашина
коју је авион подигао са макадамског дру
ма. Стоји забезекнута маса бајинобашта
на, наравно, на ''пристојном растојању''
од чудне направе која је ''сишла с неба''.
Седе у својим седиштимапилот и извиђач,
свакако срећни што су се живи спустили
на земљу. У међувремену, пристигли су на
лице места и представници власти: срески
начелник, председник општине и наравно,
жандарми како су се онда званично звали
униформисани полицајци. Пилот и изви
ђач су се полако извлачили из својих се
дишта. Настало је поздрављање, загрљаји,
честитање на успешном приземљењу. Тек
онда су грађани нагрнули према авиону.
После поздрављања, формирана је ко
лона на чијем челу су били авијатичари,
заједно са представницима власти, а за
њима грађани Бајине Баште. Тако су сви
стигли до хотела ''Европа'' где су пилоти
заједно са градским званичницима по
седали за столове испред хотела. Онда је
срески начелник уставши иза стола по
дигао чашу и наздравио ''јунацима нашег
неба'' и пожелео им заслужен одмор у на
шем граду. Потом се обратио грађанима
и замолио да се сада разиђу јер и пилоти
треба да се одморе после тешког и ризич
ног приземљења. Рекао је још да ће пилоти
остати у Бајиној Башти неколико дана да
би сачекали војне механичаре и специјал
ни камион који ће и њих и авион одвести
за Београд. Потом је устао један од пилота
и видно узбуђен поздравио грађане. Рекао
је да им је и трчање бајинобаштанских гра
ђана које су они запазили приликом кру
жења њиховог авиона била својеврсна по
дршка у њиховом ризичном маневрисању.
Тако је Бајина Башта наредних неколи
ко дана преживела у знаку авиона и авија
тичара. Ми, дечурлија, били смо по читав
дан поред авиона, наравно изузев времена
које се морало провести у школи. Нисмо
баш могли прићи уз сам авион пошто се
уз исти стално налазио по један жандарм.
Одморени и освежени авијатичари су по
стали ''звезде бајинобаштанског неба''.
Обично су седели пред хотелом ''Европа''
или су увече прошетали коорзоом по глав
ној улици, што је представљало велику ра
дост за бајинобаштанску младеж, за девој
ке посебно.
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После неколико дана стигли су из Бео
града војни механичариса специјалним
великим камионом и једним путничким
аутомобилом. И ето опет новог доживљаја
за децу која су нетремице посматрала све
те активности око припремања авиона за
утовар и транспорт. Морам рећи да нас је
мало и растужило када су са авиона скину
ли крила и ставили их на под камиона по
дужини поред авиона. Није то више био
онај ''наш авион'' коме смо се дивили док је
кружио изнад Бајине Баште. Овако без кри
ла изгледао нам је некако огољен и тужан.
Када је све било готово, дошао је час
поласка. Опет се на истом месту скупило
доста грађана и наравно, највише деце.
Градски званичници су се поздравили са
пилотима и авиомеханичарима који су
поседали у путнички аутомобил. Потом
су један иза другог, напред камион са ави
оном, а иза њега путнички аутомобил,
кренули пут Београда и то правцем преко
Љубовије и Шапца. Свакако су изабрали
тај правац како би избегли успоне и кри
вине правцем преко Ужица и Ваљева. Све
је било пропраћено срдачним махањем
са обеју страна и узвицима ''срећан пут
и ''живели наши авијатичари''. Бајиноба
штанска деца су мало дуже од старијих
стајала поред пута широко отворених очи
ју, машући рукама и са сетом изговарајући
нешто у знак поздрава.
Читав тај дивни догађај, посматран на
равно из садашње перспективе, неодољиво
подсећа на једну емисију Радио-Београда
која се периодично давала пре пар деце
нија, а тема је била пролазак поштанских
кочија кроз једну од старих србијанских
вароши на ''Цариградском друму'' који
је дуж Србије повезивао западну Европу
са Малом Азијом. Кочије су кроз ту ва
рошпролазиле ваљда једанпут у петнаест
дана, а поред поште коју су носиле, возиле
су и по неколико путника. Иначе, те по
штанске кочије су у то доба имале попула
ран назив ''дилижанса'', а њихов наилазак
и кратак боравак у вароши представљао је
највећи догађај. Грађани, старији и млађи,
сјатили би се испред зграде поште где су
кошијаш и пратиоци предавали и преузи
мали пошту, а у неким варошима се мења
ла и коњска запрега. Путници из дилижан
се су се за то време одмарали у оближњој
кафани, а они, ти путници, постајали би
главна места посматрања окупљених гра
ђана, јер, међу путницима из дилижансе
било је и оних који су, европски обучени и
говорећи неким непознатим језиком, пу
товали из далеке Европе у неке још даље
непознате земље.
Када би кочије кренуле грађани би још
дуго стајали и ћутећи гледали за њима, да
би се онда из уста неких од грађана отео
тужан узвик са уздахом ''оооооде дили
жанса'' што је иначе, у поменутој емисији
изговарала њеним препознатљивим гла
сом прослављена глумица Мира Ступица.

НЕКАД И САД

Угрожена изворна архитектура
Једна од зграда које представљају лице и симбол градског језгра у Бајиној
Башти, свакако је Јокића кућа на углу улица Кнеза Милана Обреновића и Браће
Нинчића. Зграду је подигла породица трговца Милана Јокића пре скоро једног
века а све до скоро успешно је одолевала зубу времена.
Изглед Јокића куће од пре Другог светског рата видљив је на старој фотогра
фији, сведочи о раскошној палати, углађених линија у свему по тадашњој урба
ној архитектури. Јокићи су били људи од укуса, јер и њихова породична кућа у
улици Браће Нинчића је редак бисер тадашње архитектуре у нашој варошици.
Санацијом крова Јокића куће и дизиђивањем спрата, као и реконструкци
јом угаоног дела крова, поремећена је и нарушена изворна архитектонска и
ликовна конструкција ове зграде. Угаони кров додат је ван сваке естетике, пра
вилности и, заједно са надзиданим спрато, покватио је оригинални лик зграде.
Таквих примера, нажалост, има још у нашој варошици, али врло мало оних који
су изведени у сарадњи са компетентним и стручним архитектама. Резултат је
кварење и девастација старих зграда.

20 СПОРТ
Спортска хала у новом руху

Боља опрема и трибине
Унутрашња реконструкција спортске хале у Бајиној Башти у завршној фази а преко 10 милиона динара донирала је Европска унија
преко Министарства омладине и спорта. Због пандемије радови су
трајали дуже него што је планирано.
Након замене паркета у спортској
хали, у потпуности су сређене и триби
не, постављене су 1024 столице на три
бинама, постављени су и нови кошеви и
голови па тако хала добија праву наме
ну као спортски објекат. По речима Де
јана Млађеновића директора СТЦ нови
кошеви су опремљени модерним меха
низмом за аутоматски избор положаја,
што ће им продужити радни век и олак
шати руковање.
Преостало је да се заврше радови у
подтрибинском делу, на уређењу свла
чионица и купатила. Плочице су заме

њене као и врата а радови се обављају
уз поштовање свих мера прописаних за
време ванредне ситуације тако да пре
лета тај део хале највероватније неће
бити завршен. Како каже Млађеновић,
постојао је тачан план и шта ће се ради
ти, тако да су радови почели већ у јануа
ру месецу и захваљујући чињеници да су
се придржавали мера које је Влада Ре
публике Србије прописала што се тиче
безбедности, радници су свакодневно
радили али не пуним капацитетом.
Ова реконструкција је искоришће
на да се у хали уграде и савремени бе

Хала

Дејан Млађеновић
збедносни системи који осигуравају бе
збедност посетилаца и спортиста хале а
посебно они који се односе на мере про
тив-пожарне заштите. У спортској хали
сада постоје и паник тастери и аларм
ни уређаји, тако да уз елаборате о про
тив-пожарној заштити, који треба да се
ураде ускоро, хала ће коначно моћи да
добије употребну дозволу. “За све идеје
које смо замислили око уређења хале,
наишли смо на разумевање па је тако
руководство Општине нас подржало и
као што видите заједнички их реализује
мо“ – каже Дејан Мађеновић, директор
Туристичке организације “Тара-Дрина”.
Финансијска средства за унутрашње
уређење спортске хале обезбеђена су
од Европске делегације у Србији, пре
ко Министарства омладине и спорта у
износу од око 80% од укупне вредности
радова. Из општинског буџета за сређи
вање трибина издвојено је око 3 милио
на динара. Највећа појединачна ставка у
реновирању хале била је набавка нових
кошева који су коштали са ПДВ-ом око
1,5 милиона динара.
Б. Ђурђић

Пролећне припреме

КАЈАКАШИ ОТВАРАЈУ СЕЗОНУ
Кајакаши на Дрини се могу видети
преко целе године. Тако је и ових пролећ
них дана када су због ограничења крета
ња прекинути сви тренинзи. Због природе
овог спорта кајакаши су међу првима об
новили тренинге на Дрини а време кори
сте да надокнаде кондицију и вештину.
Кајак клуб „Дрина“ из Бајине Баште
деценијама је најпопуларнији клуб
спортова на води а његови чланови
вредно се припремају за нову сезону и
очекују нове тријумфе. Зоран Божић и
Милан Максимовић тренирају у свим
временским условима, па тако и овог
мајског дана када је падала киша а
Дрина набујала из обале у обалу.

Тренинг у дринским брзацима по сваком времену
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На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке
10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 15/2012 и 88/2018), Општинска
управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ
Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта
за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Бајина Башта, расписане за 21. јун 2020.године.
Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја
грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.
Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку,
измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену
од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може
се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.
mduls.gov.rs, на званичном сајту општине Бајина Башта, www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне ко
мисије www.rik.parlament.gov.rs.
Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.
Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 21. јуна 2020.
године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.
Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији
општине Бајина Башта.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац
изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овла
шћење и потребни докази.
Након закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 17. јуна 2020.године у 24:00 часа,
захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Бео
граду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.
У Бајиној Башти
11.05.2020.године

МАЛИ ОГЛАСИ
КУПУЈЕМ стари дрвени амбар или магазу,
величине до 20 м2. Понуде слати на број:
+381 64 849 75 72
ПРОДАЈЕМ нов котао на пелет марке
Кепо, снаге 25 киловата. Цена повољна.
+381 64 849 75 72
ПРОДАЈЕМ Камин за етажно грејање. По
крива 105м2. Поседује сву пратећу опре
му. Цена повољна. +381 64 999 81 13
ПРОДАЈЕМ 150 комада бетонског црепа
Брамац и 30 самара. Цена повољна. +381
64 849 75 72
ПРОДАЈЕМ Трактор, плугове и дрљачу.
Цена повољна. 031/ 858 – 077
ПРОДАЈЕМ стан у ул. Вука Караџића
бр.19, други спрат. Стан је на два нивоа,
површине 112 квадрата. Укњижен, са упо
требном дозволом. Информације на теле
фон +381 64 873 3 852
ПРОДАЈЕМ плац на Тари, у прелепој нетак
нутој природи, 19 ари, могућ договор и око
куповине мање ари, на путу за Добро поље,
између Калуђерских бара и Митровца, код

Начелник Општинске управе
Јелена Филиповић
чесме са изворском водом Булибановац.
Цена 200 евра по ару. +381 63 105 4700
ПРОДАЈЕМ Грађевинско земљиште на
Тари (Калуђерске баре) на продају у це
лости или парцелисано. Плац има 3 при
лаза, струју и воду, погодан је за изградњу
мотела, бунгалова или викендица. Налази
се недалеко од хотела Бели Бор. Цена по
договору. Комплетна документација плаца
може бити достављена на упит. +381 837
99 55
ПРОДАЈЕМ Југо 45, у возном стању. Реги
строван до 19.09.2020.године. Цена по до
говору. Информације на телефон +381 64
20 82 591
ИЗДАЈЕМ комформу камп кућицу на
мору у Бечићима. Камп кућица се налази у
ауто кампу Авала поред магистралног пута
300 метара од плаже у Бечићима. Удобно,
повољно. +381 64 849 75 72

ПРОДАЈЕМ три плаца на асфалтном путу
у Веизоивићима, изнад ИКЛ-а. Плацеви су
у грађевинском делу и површине су по 5
ари. У близини сви прикључци. Плацеви се
налазе на раскрсници ул.Радише Милано
вића и Вишесавске. Контакт телефон +381
65 868 7 515
ПРОДАЈЕМ парцелу на Тари, у селу Зао
вине.Парцела површине 73 ара се налази
на мирном месту са прелепим крајоликом,
недалеко од језера. Од асфалтног пута је
удаљена око 500 метара. Могуће је при
кључити градску воду. Струјни далековод
прелази преко парцеле. Цена ара је 700
евра. Могућ договор. +381 64 060 2845
Предузећу ПИНУС потребни радници
монтери и помоћни радници за рад у сто
ларској радионици. Сва заинтересована
лица могу добити потребне информације
на телефон +381 65 863 863 0

Ваше личне мале огласе објављујемо бесплатно.
Предаја малих огласа у Редакцији, телефоном или е-поштом.
Бајинобаштанске новине, Вука Караџића 36, 31250 Бајина Башта
Телефони: +381 31 866 111, +381 64 849 75 72
Е-mail: bbn.redakcija@gmail.com
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На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упут
ства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 15/2012 и 8/2018), Општинска управа општине
Бајина Башта даје
ОБАВЕШТЕЊЕ
Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за избо
ре за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, расписане за 21. јун 2020.године.
Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина
омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.
Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену
или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00
часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и елек
тронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту
општине Бајина Башта, www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.
Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.
Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 21. јун 2020.године
да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.
Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине
Бајина Башта.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе
или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Грађанин може најкасније до 30. маја у 24:00 часова поднети Општинској управи према месту боравишта захтев да се у бирачки
списак упише податак о томе да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.
Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Ср
бије да до 30. маја у 24:00 часова могу Oпштинској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак
упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.
Након закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 17. јуна 2020.године у 24:00 часа, захтев за
промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује
по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.
У Бајиној Башти
11.05.2020.године

Начелник Општинске управе
Јелена Филиповић

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл. гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упут
ства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл. гласник РС“ број15/2012 и 88/2018), Општинска управа општине
Бајина Башта даје
ОБАВЕШТЕЊЕ
Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за избо
ре за одборнике скупштине општине Бајина Башта, расписане за 21. јун 2020. године.
Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина
омогућава провера да ли је уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену
или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00
часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и елек
тронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту
општине Бајина Башта, www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.
Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.
Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 21. јун 2020.године
да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.
Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине
Бајина Башта.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе
или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Након закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 17. јуна 2020.године у 24:00 часа, захтев за
промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује
по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.
У Бајиној Башти						
Начелник Општинске управе
11.05.2020.године							
Јелена Филиповић

23

24

