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ОБУСТАВЉЕНА ИСПОРУКА УГЉА ИЗ КОЛУБАРЕ

КАКО ЋЕМО СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ ?
14. и 15.страна

Проф.др Милан Недељковић
у мајици ’’Гласа Тамнаве’’
пред стадионом у
Вашингтону - - - - - - 3.страна

TADING

1.maja br.27, Ub
014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE
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КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ

РЕШЕЊА ЗА
ШЕСТУ КАТЕГОРИЈУ
Четири лица добиће нове куће, а четири новчани износ. Један број предмета решавало
Веће. Стотинак пријава неосновано.
Комисија за утврђивање и процену штете урадила је
осам решења која су означена шестом категоријом. У ову
категорију спадају објекти који су срушени и у којима је,
решењем инспекцијског органа, забрањено становање.
Осам лица, чији су објекти сврстани у шесту категорију,
имала су потпуну документацију, тако да им је омогућена
или изградња новог стамбеног објекта или, ако су у питању
клизишта, помоћ у виду новчаних средстава у износу
приближне вредности објекта који би добили према броју
чланова домаћинства.
Четири лица добила су решења, по којима ће се
градити нови стамбени објекат и то: два објекта у Совљаку
(тип 1 и тип 2), један у Гвозденовићу (тип 2) и један у
Бргулама (тип 1).
- Од четири, три куће се граде на истој локацији, на којој
је био и објекат који је страдао, а један ће се градити на
другој локацији – каже председник Комисије Марија
Новаковић.
Преостала четири власника уништених објеката
добиће новчану помоћ у износу приближне вредности,
сходно броју чланова домаћинства. Овим лицима објекти
не могу бити изграђени на садашњој локацији (Врховине,
Шарбане, Памбуковица), јер локације због активног клизишта нису подобне за изградњу.
- Предали смо информације о локацији, лист о
непокретности, уверење о пребивалишту, а важно је рећи да
је долазила Верификациона комисија из Београда, која је
проверила три од осам решења за клизишта и потврдила
одлуку наше Комисије – истакла је Марија Новаковић.
Типизација објекта:
Тип 1 = 60 м2, Тип 2 = 80 м2, Тип 3 = 100 м2
Новчани износи сходно типизацији:
Тип 1 = 2.000.000 динара, Тип 2 = 2.500.000 динара,
Тип 3 = 3.000.000 динара.
Лица која ће решењима добити новчани износ, сама
одлучују да ли ће купити кућу на некој другој локацији,
можда стан у граду или ће новац употребити за изградњу
нове куће на неком другом плацу.
Марија Новаковић објашњава на основу чега су
поједина лица добила новчани износ у вредности објекта
који би се градио:
-Требало је да се гради на локацији на којој се налази
срушени објекат. Пошто то није било могуће, испитали смо
да ли странка има у својини неку другу парцелу на којој би
могло да се гради, па ако нема, да ли општина има
земљиште у јавној својини, на коме је могућа градња.
Међутим, пошто ни једна од ових могућности није била
изводљива, онда је прихваћена четврта могућност, да се
исплати новац и да странка сама реши стамбено питање.
(наставак на 9.страни)

БАХАТОСТ

Б

ахатост је особинa коју показују,
најчешће, моћни, физички снажни, наоружани неким борилачким вештинама (или оружјем)... Али,
бахати никако не би могли да кажу да су
такви њихови поступци нешто чиме би могли да се
похвале.
Е, сад! Пре неколико година, неспоразум који је
изазвала бахата инспекторка (тако окарактерисана
од свог постављења, јер је малтретирала, углавном,
неупућене ’’грешнике’’ на зеленој пијаци) могао је да
прерасте у физички обрачун јер је ’’некоме прекипило’’, а ’’некоме је био пословично кратак фитиљ’’...
Она се подсмевала и задовољавала своју сујету. При
томе, није била свесна да би само мала интервенција
неког ко би могао себи да допусти много већу бахатост, могао да је остави без посла (диплома из једне
суседне државе није важећа за радно место на које је
постављена, па је право чудо што и дан-данас обавља
ту важну и одговорну дужност).
У том колоплету бахатих требало је више пута
’’избројати до десет’’. Последице су могле да буду
кобне. А зашто? Зато што је ’’неко’’ добио прилику (и
смислио начин) да се освети уреднику овог гласила
јер није желео да објављује прилоге који су се
односили на младост проведену у једној суседној
држави... Али, на овом месту, о освети инспекторке и
цени за тај њен хир, је већ било речи...
А бахатост? Е, њена цена је баш специфична. Никад се
не зна колика је стварна моћ онога ко се нађе на удару.
А оно, да се не зна када и како може да се деси да нам
неко, на први поглед безначајан, неизбежно затреба никад се не зна. Зато се мудри чувају бахатости. А још
мудрији лукавство разликују од интелигенције.
Законом, бахати возачи су веома оштро санкционисани. Али, шта са бахатим пешацима? Казна за
такве није предвиђена. Ето, пре неки дан, на раскрсници код Дома здравља, бахати возач зауставио је
саобрачај да би попричао са пешаком на сред
коловоза. Колона заустављених возила се увећавала,
а израз бахатости на њиховим лицима био је
очигледан. Провукли смо се, некако, ризикујући да
закачимо (истог) пешака или се међусобно окрзнемо.
На срећу, бахатост нас - возача, који смо изгубили
стрпљење чекајући да се раскрсница раскрчи и опет
почне да служи за саобраћај, није резултирала ничим
већим од малог стреса... Али... могло је...
Постоје ликови у овој вароши који мисле да могу себи
да дозволе разне начине демонстрирања моћи. Неки
ће и безазлену ситуацију да претворе у озбиљну
тираду увреда упућених некоме за кога сматрају да је
слабији од њих (не пада им на памет могућност да,
можда, имају пред собом неког ко је још ’’бржи на
обарачу’’) и кад се то, понекад, деси - ето несреће са
кобним последицама. После ’’жуте минуте’’ не вреди
се кајати. Чак и Голијат, из познатог мита у којем мали
Давид односи победу захваљујући праћки, да је знао
резултат свог охолог понашања, другачије би поступио... Наравоученије је сувишно.
Ипак, треба се сетити, нарочито у ова ’’стихијна’’
времена, баш те приче о Давиду и Голијату. У саобраћају поготову. Непознат човек, према количини срџбе
коју сви, мање или више, носимо у себи, његовом или
нашом бахатошћу, може да страда. Свеједно да ли ће
проћи као Давид или Голијат. Јер, прича из митологије
је само то, а ово је тешка и сурова стварност.
Стрпљење је основа мудости, а моћ, ако је стварна нема потребе да се показује (генерали су у војсци
најблажи према већини - редовима).
Бахатост се осветила и некадашњој власти. Дакле,
учимо се на туђим грешкама...
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ПРЕДУЗЕЋЕ “АГРО-ПЛАСТ“ УДАРИЛО ТЕМЕЉЕ НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА

НОВА ФАБРИКА НА УБУ
У старој индустријској зони на Убу,
на плацу код скретања ка Ватрогасном
дому, предузеће “Агро-пласт“ из Ваљева
започело је изградњу фабрике која ће
производити најлоне и одређене плас-

Почели радови
"Агро-пласт" Ваљево

УБЉАНИ ОПРЕЗ

МОБИЛНА
ПРЕВАРА ?
Како сазнајемо од наших суграђана, последњих дана на Убу су све
учесталији позиви сумњивих представника једног мобилног оператера који
грађанима нуде “повољније услове“,
како би потписали некакве уговоре са
њима а који их обавезују “на верност“ и
више година. Грађани, како кажу,
сумњају да су у питању прави представници мобилних оператера јер када се
упореди њихова понуда са понудом у
пословницама оператера, добијају се
повољнији услови и бољи телефонски
апарати него код поменутих “представника оператера“ који, на тај начин,
наносе штету корисницима.
На Убу постоје пословнице сва три
мобилна оператера и, како би били

тичне производе. Како незванично
сазнајемо, овај погон требало би да
запосли пар десетина људи, а његово
отварање очекује се за неколико месеци. Иако је отварање ове фабрике више
пута најављивано, изградња је покренута тек недавно.
- Ми смо као општина брзо обавили
свој део посла, али је целу причу
успорило то што се овај плац налази уз
регионални пут, те су овој фирми биле
неопходне дозволе и од државних
ограна. Тај посао је коначно обављен и
на нашу велику радост на Убу добијамо
још једно производно постројење које
ће запослити солидан број радникакаже за “Глас Тамнаве“ председник
убске општине Дарко Глишић.
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ШИРОМ ПЛАНЕТЕ
"Глас Тамнаве" на НФЛ утакмици
Вашингтон Редскинса, посредством
Првог почасног грађанина Уба
Проф. др Милана Недељковића !

УСКОРО НА РЕЦИ УБ

ПЕШАЧКИ МОСТ
Ових дана требало би да
почне изградња пешачког моста на
реци Уб, чија је сврха да повеже
СРЦ “Школарац“ са другом страном реке на којој се налазе будућа
општинска зграда и станица полиције, као и спортска хала. Након
спроведеног тендерског поступка,
посао је додељен предузећу “Колубара Грађевинар“.
Мост дужине 33 метра стајаће
општинску касу 5.862.548 динара, а
грађанима Уба ће у многоме олакшати прелаз реке ка спортском
центру.
сигурни у оно шта добијате, сигурније је
да се обратите њима него да склапате
уговоре са непознатим људима и
фирмама, вероватно и на своју штету.

КЈП “ЂУНИС“ ПОНУДИО НОВУ ПОГОДНОСТ СВИМ ДУЖНИЦИМА

ЕПС НЕУМОЉИВ
- СТРУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА

ПОЧЕЛА
ИСКЉУЧЕЊА
Електродистрибуција Ваљево,
са својом испоставом на Убу, кренула
је у обрачун са неплатишама. На њиховом списку налазе се сви они који нису
измирили своја дуговања за претходна два месеца (два рачуна), без
обзира на износ. Како су нам пренели
радници ЕД који раде на искучивању
струје, у питању је исти принцип
кажњавања као приликом дуговања за
телефон.

РЕПРОГРАМ ДУГА И ОТПИС КАМАТЕ
Уколико имате дуговања према убском комуналном предузећу,
ово је прилика да их на “најбезболнији“ начин регулишете.
Отплата дуга могућа и на рате до 24 месеца.
Надзорни одбор Комуналног јавног
предузећа „Ђунис“ Уб, на седници одржаној
15. септембра 2014. године, донео је одлуку
којом се одобрава отпис камате на неизмирени доспео дуг за испоручене комуналне
услуге (вода, канализација, смеће и друго)
корисницима (дужницима): правним лицима,
предузетницима и физичким лицима. Отпис
камате регулисаће се Уговором о репрограму
главног дуга, а отплата дуга може се извршити на рате.
Како би остварили ове погодности, сви
заинтересовани грађани и фирме дужни су
да КЈП “Ђунис“ поднесу писмени захтев за
отпис камате до 30.новембра 2014.године. На
основу поднетог захтева закључује Уговор о
репрограму дуга и отплати дуга на рате уз
отпис камате- истичу у комуналном предузећу. Кориснику се на дан закључења Уговора
о репрограму утврђује укупан главни дуг, при
чему је дужан да уплати минимум 20 посто од
главног дуга, а остатак ће се репрограмирати
до 24 месечне рате, по уговореној динамици,
у зависности од висине дуга и солвентности
дужника.

Радник ваљевске ЕД искучује
бројило једног неплатише на Убу

Услов за отпис утврђене
камате на репрограмирани
главни дуг је целокупно измирење главног дуга и исплата
текућих обавеза од стране
корисника (дужника) потписника уговора у уговореним роковима доспећа.

Током првих дана акције, на
терену није било проблема, а већина
неплатиша дуг је платила одмах након
„сече“. Распоред искључења, објашњавају надлежни, не зависи од висине
дуга, већ од локације. Када екипе са
“маказама” дођу у одређену улицу онда искључују струју свима који су
добили црвену опомену, без обзира на
то колики им је „минус“.
Уколико радници ЕДБ електричну енергију искључе на бројилу,
власник је дужан да уз дуг плати и
поновно прикључење од 783 динара.
Нови прикључак на бандери кошта
4.511 динара.
Милован М.
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ПРИВРЕДА

КИНЕСКА ДРЖАВНО-ПРИВРЕДНА ДЕЛЕГАЦИЈА ПОСЕТИЛА УБСКУ ОПШТИНУ

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Поред презентације најзначајније инвестиције за општину, кинески партнери представили и
пројекат Парка пријатељства на Убу, чију ће изградњу финансирати пријатељски град Хуаинан
У посети убској општини, 18. септембра, боравила је
двадесеточлана државно-привредна делегација Народне
Републике Кине. Сачињавали су је представници више
министарстава и великих националних компанија. Непосредни повод ове посете била је презентација пројекта
Производно - пословне зоне у Стубленици, као и представљање пројекта Парка пријатељства на Убу, чију ће изградњу
финансирати прија-тељски град из Кине Хуаинан. Презентација је одржана у Дому културе, где су високу кинеску
делегацију угостили председник убске општине Дарко Глишић
и његови сарадници – заменик председника Александар
Јовановић Џајић, председник СО Драган Јелић, директор
Дирекције за изградњу Звонко Минић и директор инвестиционе групе за коп „Радљево” Влада Ивош.
Добродошлицу гостима пожелео је Дарко Глишић и том
приликом нагласио да је изградња индустријског центра
„Стубленица” најзначајнија инвестиција за општину Уб.
Индустријску зону, на површини од око 112 хектара, која се
налази на траси аутопута Београд – Јужни Јадран у Стубленици, пројектује, гради и опрема, на земљишту закупљеном на
99 година, кинеска компанија CNEEC, која је у саставу кинеске
националне електроенергетске корпорације „Sinomah SieniisiSieniitisi”. Уговорна обавеза убске општине према инвеститорима је да, до краја године, обезбеди грађевинску дозволу и, у првој фази, изгради и инфраструктурно опреми 20
хектара.

Будући изглед Производно-пословне зоне
у Стубленици

ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА
НА УБУ
Дарко Глишић, председник општине Уб је, приликом
недавне посете Кини, потписао Повељу о специјалним
односима између Уба и кинеског града Хуаинан. Представници два града су, поред Повеље, потписали и уговор
о изградњи Парка пријатељства на убском Вашаришту, у
близини будућих зграда Општинске управе и Полицијске
станице. Пројекат Парка урадила је компанија из Шангаја,
која је била идејни творац олимпијског села у Пекингу и
његова изградња биће завршена наредне године, када
Србија и Кина обележавају шест деценија пријатељских
односа и сарадње. Изградњу Парка пријатељства на Убу
финансираће град Хуаинан.

БУДУЋИ ИЗГЛЕД “ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“
НА УБСКОМ ВАШАРИШТУ

Црвено- 1.фаза: Здрава прехрамбена индустрија
Плаво - 2.фаза: Производња чисте енергије и ИТ сектор
Зелена - 3.фаза: Пословна зона
Након презентације, гости и домаћини обишли су подручје индустријске зоне у Стубленици и радове на деоници
аутопута у овом селу, које изводи кинеска фирма „Шандонг
Хај-спид”, као и канцеларију регионалног представништва
„Sinomah CNEEC” у Мургашу.
Д.Н.

Ub- Preki šor,
u novoj "Mišićevoj zgradi"
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ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У СТУБЛЕНИЦИ
НОСИЛАЦ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ СА КИНОМ

УТВРДИТИ
ЈАВНИ ИНТЕРЕС
Први човек општине, Дарко Глишић, који је
недавно боравио у Кини, изразио је задовољство што
је индиструјска зона постала тема број један у разговорима две државе, а овим пројектом бавиће се и
новоформирана Мешовита међувладина комисија за
трговину и економску сарадњу са НР Кином, на чијем
је челу, са српске стране, министарка саобраћаја и
грађевине и потпредседница Владе Зорана Михајловић.

Са презентације у убском Дому културе
- Са министарком Михајловић договорили смо
све оно што треба да урадимо у наредних месец до
два, јер премијера Кине, који ће посетити Србију у
децембру, не можемо чекати без конкретних ствари и
зато, време до његовог доласка, морамо паметно
искористити. Реализација пројекта индустријске зоне
је приорит за нашу општину и о томе је било говора
приликом посете премијера Александра Вучића Кини,
то је једна од главних тема које разматра Владина
Комисија за сарадњу и, свакако, посета кинеског
премијера је у ту сврху. Наш први корак је да усвојимо
документ, на основу кога Влада Србије може да донесе одлуку о утврђивању јавног интереса, како бисмо
могли да кренемо у прибављање земљишта за индустријску зону. До краја године биће завршена сва
неопходна документација, а почетком наредне грађевинске сезоне требало би да кренемо у реализацију
овог значајног посла за нашу општину. Ми, као српска
страна, морамо да радимо више, пошто мало каснимо
у доношењу прописа и одлука, али ја очекујем да све
то брзо можемо да заокружимо као једну целину од
које држава има највише користи – изјавио је Глишић.

Фанг Веј и Дарко Глишић
Начелник управе за сарадњу министарства
трговине у Влади НР Кине, Фанг Веј изразио је задовољство због посете убској општини, уз напомену да
заинтересовани кинески инвеститори имају добар
мастер план за изградњу Производно - пословне зоне
„Стубленицa”.
Д.Н.
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УГАЉ КАО НОЋНА МОРА

НЕ ТОВИ СЕ
ПРАСЕ ПРЕД
БОЖИЋ
“Господа“ из највећег енергетског система Србије су се
сетила да нам “у минут до дванаест“ саопште како нема
довољно угља за широку потрошњу и физичка лица.
Уколико нам се, бар донекле, не понови прошлогодишња
блага зима - великом делу Србије, па и наше Тамнаве, прети
смрзавање. Људи се, ових дана, баве разним калкулацијама,
очекују да медведи у фебруару неће видети своју сенку, те да зима
неће бити дуга и јака. Разумљиво, сви гледају да уштеде, делом
због немаштине, делом због (не)одговорног односа надлежних у
ЕПС-у и РБ “Колубара“. Велики број људи још није набавио огрев
за предстојећу зимску сезону, а што год више чекају - више ће и
“олакшати“ своје новчанике јер домаћег угља нема “ни за лек“.
Зима нам куца на врата, грејна сезона званично почиње 15.октобра, а “господа“ из највећег енергетског система Србије су се
сетила да нам “у минут до дванаест“ саопште како нема довољно
угља за широку потрошњу и физичка лица.
Није потребно бити превише паметан и стручан, па закључити, још 16.маја, када је вода незадрживо похрлила у копове, да
ће угаљ бити дефицитарна роба ове године. Ипак, до недавно, о
томе није било много речи. “Колубара“ је склапала уговоре о
продаји, као и обично. Удружења и синдикати су се трудили да на
време уплате одговарајуће суме новца како би својим члановима
обезбедили довољне количине “црног блага“. Људи су месецима
авансно уплаћивали средства рударском басену и нису ни
слутили да ће њихов новац сада бити “заробљен“. Ти људи се
тренутно налазе у великом проблему - ем немају угља за грејање,
ем немају новац да га набаве на другом месту. Поред њих, велику
ноћну мору имаће и градски оци. Како и чиме напунити многобројне котларнице општинских институција и предузећа, али и,
пре свега, образовних установа које морају да раде?
Са друге стране, велики број медија (локалних и оних “великих“) тријумфално је објавило вест да је 17.септембра почело
испумпавање воде са копа Тамнава - Западно поље. Ни овде не
треба бити велики математичар па израчинати да су од поплаве
протекла четири пуна месеца. За то време, како су саопштили у
Рударском басену, “Колубара“, је сопственим снагама смањила
ниво воде за читава 2,5 метра и испумпала 20 милиона кубика
воде (укупна количина воде, након поплаве, на овом копу
износила је 132 милиона кубика). Зашто је морало да прође толико
времена да би се приступило озбиљнијем решевању овог
примарног проблема? Да ли је ико ставио на папир све нежељене
ефекте и трошкове који нам тек предстоје због наше спорости? Да
ли ћемо у сред зиме морати да посегнемо за увозом струје?

“ ИЗГУРАЈ МЕСЕЦ ДОМАЋИНЕ ! “
Каква год била зима пред нама, она ће за многе бити пуко
преживљавање. Недавно је на друштвеним мрежама освануо
занимљив позив (предлог). Наиме, један Београђанин је позвао
људе из владе да, на тренутак, спусте папире са статистикама у
којима је просечна плата у Србији 45.000 динара. Како каже, очигледно је да не живимо у истој Србији, те их позива да нам се
придруже у овој нашој, реалној, где су млади и “обични“ људи
већина и где плата није већа од 20.000 динара (ако је уопше има).
Идеја-игра, којом би се политичари са високих фунција, приближили народу била би, попут добро познатог “Леденог изазова“, с
тим што би се звала “Изгурај месец, домаћине“. Млади Београђанин је номиновао, том приликом, министре Кори Удовички и
Александра Вулина, као и премијера Вучића и задао им задатак да
преживе у овој нашој Србији са 20.000 динара за цео месец. По
правилима ове игре од такмичара се очекује да плати рачуне за
телефон, струју, грејање, комуналије, интернет, кабловску ТВ, као
и самосталан одлазак у набавку хране и потрепштина за кућу и
породицу. Такмичар који изгура више од десет дана, каже, има
право да изазове три нове особе из Немањине број 11. Главни
финалисти добијају плату од 45.000 динара и са њом имају
додатне обавезе, а оне су: да школују децу, одвајају део плате за
одмор, обезбеде рату за кредит, купују обућу и одећу, сипају
гориво, те воде испуњен социјални и друштвени живот.
Забавите се, преживите и приближите нам се !
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РАЗГОВОР СА НАЧЕЛНИКОМ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ УБ АЛЕКСАНДРОМ ВИЛОТИЈЕВИЋЕМ

БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА
ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ
-Поводом ступања на дужност начелника полицијске станице Уб
обавили смо разговор са Александром Вилотијевићем.
–Усељење у нову зграду ће донети и нове квалитете у
функционисању полиције, нарочито у раду шалтерских служби.
-Очекује се боља кадровска попуњеност.
Актуелна проблематика у раду ПС
Уб (услови за рад и кадровска попуњеност)?
- Проблеми у раду полицијске станице
Уб у прошлости били су везани за некоординирано функционисање појединих
линија рада, а резултати рада били су
незадовољавајући посебно у области
јавног реда, борбе против криминала и
безбедности саобраћаја. По ступању на
дужност начелника Полицијске станице,
како бих осигурао безбедност грађана,
предузео сам низ мера у циљу побољшања комплетне ситуације у области
безбедности и борбе против криминалитета. Полиција у станици је максимално
ангажована на сузбијању свих противзаконитих деликата, првенствено имовинских који су на подручју Полицијске станице УБ и најчешћи. Једна од мера коју
сам предузео биле су кадровске промене
у организацији Полицијске станице, како
бих повећао ефикасност и успоставио
нови систем рада. Све то дало је одређене резултате па је, у односу на исти период, број кривичних дела смањен за 20, са
272 на 252, а проценат расветљених
кривичних дела са непознатим извршиоцем у августу месецу ове године износио
је 42,85 процената, за разлику од истог
периода прошле године када је износио
скромних 13,3 одсто. Сигуран сам да ће у
наредном периоду резултати бити много
бољи и да ћемо стопу криминалитета у
Убу свести на минимум.
И поред чињенице да је зграда
Полицијске станице пресељена на другу
локацију због поплава које су задесиле
нашу општину и да се сада послови обављају у скученом простору, полиција
максимално ажурно и ефикасно брине о
безбедности грађана.
Усељење и опремање нове зграде
МУП-а у Убу?
- Нова зграда допринеће лакшем раду
полиције, али од ње ће такође велику
корист имати и грађани, посебно ако се
има у виду да ће, у оквиру овог објекта,
посебно бити издвојени шалтери и чекаонице - како наши суграђани не би морали
да чекају у редовима приликом подношења захтева за лична и сва друга документа која издаје полиција. Тиме ће се

постићи ефикасније поступање по
захтевима грађана.
Морам да напоменем да је станици
потребан и већи број полицајаца. Нова
зграда омогућиће већи смештајни простор за све запослене, како би неометано
могли да успешно обављају задатке. А
наш основни циљ је безусловна борба
против свих видова криминалитета.
Да ли сте здовољни сарадњом са
Јавним тужилаштвом и Основним
судом?
- Сарадња са Основним јавним тужилаштвом и судијама Прекршајног и
Основног суда је добра. Примена новог
ЗКП и увођење тужилачке истраге
довели су до још тешње сарадње тужилаштва и полиције. Стога је наша сарадња са Основним јавним тужилаштвом у
Убу стална, на завидном нивиу, а наш
однос обележен међусобним разумевањем и поверењем. Захваљујући томе
лако се превазилазе све потешкоће примене нових прописа, али је и процесуирање осумњичених знатно ефикасније.
На каквом је нивоу сарадња са
локалном саоуправом?
- Полицијска станица Уб има изузетну
сарадњу са представницима локалне
самоуправе која се свакодневно одвија
заједничким решавањем проблема.
Поред репресивних мера, полиција се
максимално труди да делује превентивно. Стална сарадња са председницима месних заједница омогућава
полицијским службеницима лакшу
контролу безбедносне проблематике на
терену. Како бисмо подигли свести
грађана о самозаштити и сопственој
безбедности на виши ниво и указали им
на појаве и понашања која су ризична по
безбедност њих и њихове имовине, у
наредном периоду организоваћемо
чешће састанке са суграђанима по
месним заједницама.
Шта је карактеристично за рад у
Полицијској станици Уб?
- Полицијска станица Уб је полицијска
управа у малом. Садржи све функционално надлежне линије рада као управа,
с тим што је број извршилаца знатно
мањи. Полицијска управа и станице у

КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА
- Затекао сам лоше стање по питању безбедности у
саобраћају, па сам одмах наложио да се, у циљу смањења
броја саобраћајних незгода и подизања степена безбедности, појача рад саобраћајне полиције, нарочито у ноћним сатима, а све у циљу откривања тежих прекршаја
(управљање возилом под дејством алкохола, веће прекорачење брзине, пролазак на црвено светло). Резултат
таквог рада саобраћајне полиције довео је до смањења
броја тешких саобраћајних несрећа. Прошле године за
првих девет месеци укупно су регистроване 52 саобраћајне незгоде где су 2 лица изгубила живот, 16 теже повређених и 56 лакше, док је ове године у истом периоду регистровано 40 саобраћајних незгода, 14 теже повређених и
48 лакше и није било саобраћајних незгода са смртним
исходом- наглашава Вилотијевић.

Александар Вилотијевић
Биографија:
Начелник Полицијске станице Уб
Александар Вилотијевић рођен је 1979.
године у Ваљеву. По завршеној Средњој
школи унутрашњих послова у Сремској
Каменици, почео је да ради у МУП-у
Републике Србије 1998.године као полицајац. Полицијску академију у Београду
завршио је 2003. године. Током вишегодишње каријере био је помоћник командира Полицијске испоставе у Ваљеву,
официр у Одељењу полиције, командир
Саобраћајне полиције у Ваљеву, а такође и командир вода, заменик командира
чете и командир чете Интервентне јединице полиције. Због остварених резултата више пута је награђиван, а актом
министра унутрашњих послова 2013.
године, поводом дана полиције, ванредно је унапређен у звање главног
полицијског инспектора.
већим градовима имају јасно подељене
надлежности по линијама рада тако да
полицијски службеници, који обављају
послове спречавања нарушавања јавног
реда и мира, не обављају послове безбедности саобраћаја, док у Полицијској станици службеници морају да буду обучени за
све послове полиције. Захтеви упућени ПС
Уб, из дана у дан, су све обимнији, па се
ургентно мора решавати проблем мањка
полицијских службеника.
Шта поручујете грађанима убске
општине?
- Полицајци наше општине предузеће
све како би осигурали безбедност својих
грађана и зато они треба да имају пуно
поверење у полицију. Ми смо партнери и
савезници и имамо заједнички циљ, а то је
да наше мало место буде апсолутно
сигурно и безбедно.
Разговор водио
М.Миловановић

Припадници убске саобраћајне полиције:
Ђурић, Матијашевић и Симић - пред новом зградом полиције

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ
ЗИМНИЦА ЗА СЕЗОНУ 2014 -2015. ГОДИНЕ

ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ
У КОЦЕЉЕВИ
Шести сајам зимнице у Коцељеви ове године ће
се одржати 3. и 4.октобра. Организатори поручују да ће
се потрудити да се сачува досадашњи реноме добрих
домаћина и успешних организатора. Уколико временске
прилике буду повољне Програмом Фестивала је предвиђено низ манифестација у којима ће учесници бити из
Коцељеве и околних места, а предвиђени су и специјални гости. Задржан је такмичарски карактер, па ће
победницима бити уручене и пригодне награде.

PROGRAM FESTIVALA ZIMNICE
2014. GODINE
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ШКОЛА ФУДБАЛА У ВЛАДИМИРЦИМА

ПОСЕТА ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ
На позив Oмладинског клуба Црвенa
звездa у Београду је гостовала је Школа фудбала
Владимирци са укупно 46 својих полазника. На
велелепном стадиону одигране су две пријатељске утакмице са млађим пионирима и пионирима Црвене Звезде, а резултат је био у другом
плану, битно је било дружење и упознавање, као
и разледање прелепог Звездиног стадиона.
Општина Владимирци је финансирала део
трошкова док су део трошкова сносили родитељи. Школу фудбала Владимирци предводио је
тренер Петар Пеца Ђорђевић, а београђане
тренер Горан Никић.

Заједнички снимак за успомену

03.10.2014. GODINE (PETAK)
- do 11,00 sati: Vrшe se pripreme za izlagawe roba na
{tandove i druge aktivnosti za po~etak Festivala zimnice.
- 11,00 sati: Po~etak izlagawa roba obaveznog sadr`aja
(po~etak Festivala zimnice).
- 11,00 sati: Otvarawe izlo`be de~jih crte`a izlo`enih
ispred ulaza u Dom kulture u Koceqevi (crte`i na izlo`bi
bi}e izlo`eni u toku petka i subote).
- 12,00 sati: Sve~ano otvarawe Festivala zimnice u
Koceqevi 2014.godine (Festival zimnice otvara predstavnik organa op{tine Koceqeva).
- 15,00 sati: Takmi~ewe u nadvla~ewu konopca (igra Seoske
olimpijade) i dodela nagrada pobednicima.
- 19,00 sati: Koncert Kulturno-umetni~kog dru{tva “Dimitrije Koturovi}“ iz Beograda (celove~erwi koncert).
- 21,00 sati: Rok koncert Grupe „SMREKSI“ iz Beograda.
04.10.2014. GODINE (SUBOTA)
- 09,00 sati: Po~etak izlagawa roba osnovnog sadr`aja
Festivala zimnice.
- 10,00 sati: Karneval i maskenbal dece Pred{kolske
ustanove “Poletarac““ Koceqeva i Osnovne š{kole “Mi}a
Stanojlovi}“ Koceqeva. Mar{uta Karnevala i maskembala
dece je od stare Benzinske pumpe u Koceqevi, ulicom
Nemawina do Doma kulture u Koceqevi.
- 11,00 sati: Pozdravna re~ uglednog gosta na Festivalu
zimnice (gosta za pozdravnu re~ odre|uje organizacioni
odbor u dogovoru sa predstavnicima organa Op{tine i
gostom).
- 11,00 sati: Po~etak takmi~ewa u pripremawu i kuvawu
lova~kog gula{a, koje traje od 11,00 do 16,00 sati.
- 11,30 sati: Progla{ewe pobednika (saop{tavawe imena
izlaga~a) za izlagawe najkvalitetnijeg ajvara, xemamermelade i vo}nog sirupa i dodela nagrada pobednicima.
- 16,00 sati: Progla{ewe pobednika u pripremawu i kuvawu
najboqeg lova~kog gula{a i dodela nagrada pobednicima.
- 17,00 sati: Progla{ewe najlep{eg crte`a na izlo`bi
de~jih crte`a i dodela nagrada pobednicima za najlep{i
crte`.
- 17,30 sati: Smotra de~jeg folklora u kome u~estvuju
Kulturno- umetni~ka dru{tva iz: Koceqeve, Uba, Bawana
(Ub), Vladimiraca, Krupwa, Bari~a, Novog Beograda i
Omoqice (Pan~evo).
- 20,00 sati: Koncert muzi~kog benda, grupe „“OK BEND““ iz
Beograda.
- 21,45 sati: Vatromet povodom Festivala zimnice, ~ime se
zavr{ava Festival zimnice u Koceqevi 2014. godine.

Пеца Ђорђевић
и Горан Никић

ПОЛУФИНАЛЕ
ОПШТИНСКОГ
ФУДБАЛСКОГ
КУПА

ЈЕДИНСТВО И
ПРОВО У ФИНАЛУ

У среду, 24. септембра, одигране су полуфиналне утакмице Општинског фудбалског купа.
Прва је одиграна у Драгојевцу, а победник је било
владимирачко Јединство, док је друга полуфинална утакмица, између Слоге из Крнића и ФК
Прово одиграна у Крнићу, а тријмф је однела гостујућа екипа. У финалном окршају владимирачког
купа снаге ће одмерити Јединство и Прово који ће
поделити мегдан у мечи који ће се одиграти
октобру.
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Пише: Радован Пулетић

ДРАГАН
ТРАВА
Припадао је малобројној групи
оних који су волели да раде то
што раде, не стављајући испред
свега питање трошка и зараде
Новинарство деведесетих, између осталог,
обележило је гнушање тзв. „слободне штампе“ због
навике тзв. „режимских медија“ да хвалоспевно
приступају обради државних тема и сатанизују
противнике сваке врсте насловницама истргнутим са
плаката хорор филмова. Уз тазе хлеб на Крастовдан сам
у Жојином маркету погледом покупио свеже наслове: „
Слушала сам како ми деца вриште у пламену“,
„Покушали су да ме убију...“, „Многима одговара да
живим у страху“. Ил' су се уредници слободних медија
променили, ил' су на хорор насловницама стасали нови
журнал нараштаји тек мало је било наслова од којих се
не диже коса на глави. Ћелави опростите на
дискриминацији - имате право на јавно окупљање и
најављени протест.
Сећања и последњи поздрави заврше увек при
крају новина. Нису за насловнице, а њима се баве
углавном они најближи. Ко осване на тим странама
тешко да ће опет неком пасти у око. Зато ово сматрајте
зарађеним текстом. Не плаћеним, плаћено новинарство
је нешто друго. Ове редове Драган Трава зарадио је
током последње деценије уређујући спортске терене,
речне долине, приватне вртове и друге јавне повшине
наше вароши. Скептични ће рећи да није радио џабе,
неупућени да се могло и без тога, заборавнима неће
значити ништа његово интервентно уређивање крошњи,
али ће га памтити Школарац, Убача, Трг ослобођења
звани Парк, Тамнава ...
За Драгана Дамњановића сам први пут чуо давно.
Путовао је мајка Мариним јутарњим аутобусом
тврдоглаво решен да заради своју плату у „Градском
зеленилу“. Мајстор Антоније звани Ера, у то време чест
гост наше куће, умео је да, уз ракијицу, помене и: „... Оног
Стевкиног што се распаде од посла радећи на три
стране, ђа Београд, ђа Шарбане, ђа Трњаци.“ Био сам
мали па то баш и нисам разумео, мада је мајстор Ера био
аутор многих пажње вредних коментара као онај: „ ... О
климавој перспективи оних које Руси бране, а Кинези
хране“ или „ ...Да се код браће Руса зна – ја те ослободил,
ја те 'ебал (кажу да је тако било 1944.)“. О мајстор Ери и
његовим осталим умотворинама – неки други пут.
Драган, у својим партијским круговима познат као
„Зелен, а наш“ својим професионалним приступом
сврстао се у ред извођача који извршење радног налога
није одлагао за завршетак других започетих послова.
Припадао је малобројној групи оних који су волели да
раде то што раде, не стављајући испред свега питање
трошка и зараде. Да није било тешке болести вероватно
би и његова СЗР „Зеленило“ стала на списак активних
учесника у одбрани од мајских поплава и санацији
настале штете. Овако, без намере да написано сврстам
под наслов „О покојнику све најлепше“ одајем му
признање, макар постхумно, да остане неки траг о њему
у „Гласу Тамнаве“ јер,, такви какви смо, тешко да ћемо се
кроз коју годину сетити да боровом забрану, мини пичу,
трим стази или неком другом кутку на Школарцу
подаримо Драганово име.
Ако мислите да претерујем потражите на плану Уба
улицу Мирослава Селаковића Фаље. Можда је једног
дана и нађете.

ЕЕЕЕЕЕЕЕ...
Никоме као нама, чак и најбесмисленије
неслагање, не нуди онај фатални осећај
припадности бољој половини која ће, на
крају баладе, пробости срце противнику
Два рођена брата са севера Црне Горе живела су под
истим кровом до „четересдруге“. Тада су отишли у Босну,
један у четнике, други у партизане. Када су се вратили, четник
је био без десне шаке а партизан без плућног крила. Умрли су
половином осамдесетих, исте године, а да за четири деценије
нису проговорили ни реч. Вукота и Василије.
Нису Срби измислили поделе. Најпре се, после
Великог Праска, Земља одвојила од безличне свемирске масе.
Онда се пресекла на северну и јужну хемисверу. Онда се
испоставила да је њена Европа културнија и правовернија од
неартикулисаног, паганског остатка човечанства. Онда је
Балкан израстао у најкрвавији европски екстремитет са
урођеном потребом за завојима, газом, алкохолом и осталим
благодетима Црвеног Крста. Тек на крају, са лудилом омеђеног
полуострва, Србија је одлетела у небо настављајући да се
распарчава. Нисмо ми измислили поделе, само смо их
теоријски и практично уобличили у посебну научну дисциплину. Једино нама, чак и најбесмисленије неслагање, нуди
онај фатални осећај припадања бољој половини која ће, на
крају баладе, пробости срце противнику. Или га оставити у
животу тек да би се мрзели до смрти. У томе за нас има нечег
опојног. Да нема, не би Други светски рат само овде трајао до
одлуке Народне скупштине да изједначи партизане и четнике,
тако што ће им са пар хиљада динара месечно надокнадити
братоубилачку заблуду о различитим судбинама. Док су се
паметнији сабирали, ми смо се упорно одузимали, са
посебним освртом на дељење као математичку операцију
најбржег девалвирања резултата.
Зато ме је, помало, страх од превеликих верника и
самосвесних атеиста. Од дошљака без талента за асимилацију
и себичних староседелаца. Од надмених странаца и
ксенофобичних домаћина. Од локал-патриота који нигде не
путују и глобалиста без породичних корена. Од моралиста
спремних да осуђују на смрт и развратника који се не плаше
каменовања. Од препотентних мушких шовиниста и фригидних феминисткиња. Од аутокефалних Црногораца и агресивних Великосрбијанаца. Од загрижених звездаша и окорелих партизановаца. Од најрадикалнијих радикала и најдемократскијих демократа. Од изразитих левака и изразитих
дешњака... Од свих који између себе и других виде бездан или,
у најбољем случају, лабав висећи мост.
Биће да је проблем у томе што је из супростављених
ровова средишња тачка најудаљенија, а никоме као Србину
није испод части да преполови дистанцу. Макар са друге
стране био и рођени брат (тада нарочито). У супротном, можда
би Вукота и Василије другачије одживели последњих четрдесет година. Можда би Василије могао лакше да дише, а Вукота
да се рукује к`о човек. Можда једно велико имање не би сломили на два мала. Можда би им се жене посећивале без страха
да ће их мужеви затећи, а деца не би расула по свету бежећи од
несреће својих очева. Можда би им унуци говорили српски
уместо енглеског и француског. И не би каснили на сахране
дедова због штрајка авиопревозника.

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ

РЕШЕЊА ЗА ШЕСТУ КАТЕГОРИЈУ
Комисија за утврђивање и
процену штете урадила је осам
решења која су означена шестом
категоријом. У ову категорију спадају
објекти који су срушени и у којима је,
решењем инспекцијског органа,
забрањено становање.
(наставак са 2.стране)
Постоје још два предмета која су
означена шестом категоријом. Један
предмет (објекат у Црвеној Јабуци) тиче
се несређених избегличких легитимација, а о другом (објекат у Гвозденовићу) је разматрало Веће у понедељак, 29. септембра, заједно са још 41
предметом, категорисаним од један до
шест, код којих је нешто било спорно.
Од досадашње обрађених 953
предмета, упућене су три жалбе, које су
прослеђене Републичкој комисији за
утврђивање штете од елементарних

непогода. Седамдесет три пријаве су
одбијене као неосноване, а у раду је још
150 пријава, од којих је још 50
неоснованих. Спорно је 90 пријава. То
су предмети који нису решени, јер се
још увек воде парнични поступци за
утврђивање права својине на објекту,
нису решене оставинске расправе и
слично. Законског рока нема, тако да ти
предмети остају до даљњег у раду.
До сада су исплаћени подносиоци
пријава, који су решење потписали до
30. августа. Међутим, дошло је до
застоја код решења где су потписани
уговори о поклону, па је једно лице
добило новчани износ, а друго није, јер
база Републичке писарнице не
подржава овакав систем новчане
помоћи. Таквих лица има неколико
десетина, а свој део добиће до краја
недеље.
Д. Капларевић

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

“МАЛИ БУДО“
ПРЕД УБЉАНИМА
Понедељак, 6. и уторак 7. октобар,
Сала Дома културе, 16 часова

ПЧЕЛИЦА МАЈА
3Д цртани филм, синхронизован на
српски језик

Понедељак, 6. и уторак 7. октобар,
Сала Дома културе, 18 и 20 часова

МАЛИ БУДО

ОШ “МИЛАН МУЊАС“

ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ МАЊЕ
Ове школске године, у ОШ „Милан
Муњас“ уписано је 1.348 ученика, што је
за 12 ученика мање него прошле. У
матичној школи уписано је 1.111 ученика, који су распоређени у 41 одељење.
Седамнаест одељења је у млађим разредима, а 24 у старијим.
У 14 издвојених четвороразредних
школа уписано је 237 ученика, који су
распоређени у оквиру 22 одељења.
Комбинација два разреда је у 16, два
одељења је комбинација три разреда и
у четири се образују ученици сва четири
разреда.

БРОЈ ПРВАКА
У СЕОСКИМ ШКОЛАМА
У ОШ „Рајко Михаиловић” уписана
су 52 првака. Матичну школу у Бањанима
похађа седам ученика првог разреда, док
су остали распоређени у седам издвојених одељења. Школа у селу Врелу има
13 првака, Кожуар и Брезовица по осам,
Тулари шест, а Таково и Калиновац по пет.
Ове, као и прошле године, у ОШ
„Душан Даниловић” из Радљева уписано је 28 најмлађих основаца. Од четири
издвојена одељења, два немају ни једног
првачића - Шарбане и Горње Радљево, у
Каленићу их је 13, а у Бргулама пет. У
радљевској школи пријављено је десет
ученика првог разреда. Основна школа
„Свети Сава” у Памбуковици има 20
првачића – 12 у матичној школи, по три у
Докмиру и Радуши, а два у сеоској школи
у Слатини.

Укупан број одељења је 63, што је
за једно мање него прошле године.
Школа у Новацима сада има само
једно, за разлику од прошле године,
када је имала два одељења.
У Мургашу и Звиздару нема
ученика првог разреда. Захваљујући
помоћи општине Уб, цена кухиње у
матичној школи није мењана и износи 60 динара дневно. Уз посебне потврде, одређен број ученика храни се
бесплатно. Екскурзије које нису изведене, због мајских поплава, за ученике од првог до седмог разреда,
биће реализоване почетком октобра.

ОШ “СВЕТИ САВА“
ПАМБУКОВИЦА

ПОКЛОН АУТО
ОД НБС
Предсавници памбуковачке
основне школе Златомир Максимовић, директор, и Владимир
Милосављевић, секретар, 18.септембра су посетили Народну Банку
Србије и добили вредан поклон.
Наиме, у циљу смањивања свог
возног парка, НБС је одлучила да
ауто, Шкоду Октавију, уз посредовање општине Уб, поклони ОШ
“Свети Сава“. На овај начин, школа
је решила проблем снадбевања
храном ученика ИО Докмир, обилазака издвојених одељења и породица ученика.

Домаћи филм
Мали Будо (Петар Стругар), син подгоричког хирурга, који није баш на добром
гласу, стиже у Београд. Очеве пријатељско-рођачке везе и везице убациће
га у ковитлац црнохуморних дешавања
које ће нам, на врло духовит начин,
дочарати први сусрет једног осамнаестогодишњака са нашом престоницом.
Режија: Данило Бећковић
Улоге: Петар Стругар, Сергеј Трифуновић, Петар Божовић, Тихомир Станић,
Христина Поповић, Александра Јанковић, Слободан Ћустић, Андрија Милошевић, Милорад Капор, Стефан Бундало, Урош Јовчић, Славиша Чуровић,
Танасије Узуновић, Јелена Ракочевић,
Марко Кон, Тома Курузовић и Марко
Баћовић.
Цене улазница за оба филма су
по 250 динара.

Петак, 10. октобар 2014,
Сала Дома културе- 10 часова

КРАЉ МАЈМУН
У оквиру Дечје недеље, Установа за
културу и спорт малишанима из Предшколске установе поклања позоришну
представу, рађену на основу мотива
истоимене басне Доситеја Обрадовића.

Петак, 10. октобар 2014,
Сала Дома културе- 20 часова

ПОЗОРИШНО ГОСТОВАЊЕ
Сатирично казалиште младих из Славонског Брода гостује у Дому културе са
најновијом репертоарском представом.

Уторак, 14, октобар 2014,
Сала Дома културе- 20 часова

ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ
КАПЛАРА

“Овом приликом још једном се захваљујемо НБС и Општини Уб, што су
препознали потребе наше школе и на великодушан начин их решили“,
истичу представници ОШ “Свети Сава“ Памбуковица.

Приповедач: Зоран Ћосић, глумац Народног позоришта у Београду
Музику изводи: Нина Ћосић, члан Симфонијској оркестра РТС
Уводни текст: Десимир Станојевић, глумац Позоришта на Теразијама
Дело Бранислава Нушића „Приповетке
једног каплара” описује период српско –
бугарског рата.
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НАШЕ ТЕМЕ
2.октобар 2014.г.
ОСНОВНИ СУД У УБУ - О ТЕКУЋОЈ ПРОБЛЕМАТИЦИ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ДУШАНОМ ЖИВКОВИЋЕМ

У ОЧЕКИВАЊУ БОЉИХ
УСЛОВА РАДА
Јавни бележник је почео са радом, шта се
мења у досадашњој судској пракси?
’’Службено подручје јавног бележника обухвата
подручје основног суда на којем се налази његово службено седиште. За подручје овог Основног суда именован
је један јавни бележник (нотар) са седиштем у Убу, а надлежан је и за подручје општине Лајковац, која за сада нема
јавног бележника. Нотари су искључиво надлежни за сачињавање јавнобележничких исправа које за предмет имају
уговоре о располагању непокретностима, уговоре о имовинским односима између супружника, односно ванбрачних
партнера, споразуме о деоби заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера, уговоре о уступању и расподели имовине за живота и уговоре о доживотном
издржавању, тако да суд убудуће више неће вршити оверу
ових уговора. Поред ових послова Законом је предвиђено
да облик јавнобележничког записа могу, али не морају, да
имају и одређени правни послови као што су уговори о
располагању покретним стварима или правима, завештање (тестамент) и други.
У тим случајевима граани ће моћи да бирају
да ли ће се за одређену услугу обратити
јавном бележнику или
суду. О томе шта је у
надлежности јавног
бележника, а шта суда,
г р а ђ а н и мо г у д а с е
информишу у суд у
или код јавног бележника.
Почетком рада јавног бележника у
доброј мери је растерећено одељење за
пријем и оверу у седишту суда и пријемна
к а н ц е л а р и ј а с уд а у
Душан Живковић
Лајковцу, што даје могућност ангажовања
једног броја запослених на тим радним местима на другим
пословима у суду.’’
Приватни извршитељи су почели са радом.
Како ће надлежнпости бити распоређене?
Министарсво правде крајем јуна ове године за подручје Вишег суда у Ваљеву именовало је три приватна
извршитеља са седиштем у овом граду, а они су надлежни
и за Основни суд у Убу. Приватни извршитељи искључиво
су надлежни за спровођење извршења ради наплате накнаде за комуналне услуге (електричне енергије, грејања,
воде и слично). У свим другим поступцима извршења грађани, као извршни повериоци, по слободном избору, могу
да траже спровођење извршења преко суда, или преко
приватног извршитеља. Ово се односи само на предмете
извршења примљене после почетка рада приватних
извршитеља, док у предметима који су раније започети
суд задржава надлежност. Разуме се да ће се ангажовањем
приватних извршитеља значајно смањити обим посла у
извршном одељењу суда. Да ли ће пак извршења судских
одлука бити ефикаснија, то ћемо тек видети у наредном
периоду.
Располажете ли довољним бројем судија за обим
послова, који је знатан у убском суду?
Број судија одређен за овај суд (седам, укључујући
и председника суда) није довољан за нормално функционисање суда. Поред тога, једна од судија, од краја јануара
до данас, готово непрекидно је на боловању. Због тога је
Апелациони суд у Београду, предмете са којима је ова судија задужена, пренео у надлежност Основног суда у
Ваљеву.
По сазнању да је Високи савет судства за овај суд
одредио само седам судија, 26.12.2013. године, док још нисам ступио на дужност вршиоца функције председника
Основног суда у Убу, Високом савету судства предложио
сам да за овај суд повећа број судија за још двоје. Истоветан предлог поново сам упутио ВСС-у 20.2.2014. године.
Министар правде Никола Селаковић посетио је општину
Уб и овај суд у јуну ове године и том приликом обећао је да
ће иницирати поступак за повећање броја судија Основног

Приземље и спрат
у којима је смештен Основни суд Уб
суда у Убу за још двоје судија, што може да буде шанса за
избор нових младих судија.
Што се тиче судских службеника и намештеника
приликом оснивања суда практично су само преузети запослени који су се затекли на радним местима у судским јединицама Основног суда у Ваљеву, у Убу и Лајковцу. По мојој
процени, број извршилаца на појединим радним местима не
одговара потребама Суда, а нека радна места која су потребна нису систематизована као што је на пример ИТ техничар. Пошто је ограничен пријем нових запослених, за
сада, нема говора о повећању броја запослених судских
службеника и намештеника, али и поред тога, захваљујући
максималном ангажовању запослених, посао не трпи.
Смештајни услови - какви су и шта се чини
на њиховом побољшању?
Основни суд у Убу смештен је у згради општине Уб и
у тој згради користи приземље и први спрат. Велики
проблем представљају мокри чворови, који су у доста
запуштеном стању. Проблем је у томе што су дотрајале канализационе и водоводне цеви са виших делова зграде, па
како су потпуно пропали плафони од ригипс плоча у мокрим
чворовима, дешава се да се вода и отпадне канализационе
воде сливају у мокри чвор, што често онемогућава његово
коришћење и може да представља извор заразе.
Столарија, особито прозори, потпуно је дотрајала,
а у суду нема подова већ се користе итисони, које је готово
немогуће очистити.Ови проблеми су настали због тога што
се у дужем временском периоду није ништа улагало у
одржавање радног простора, па смо већ на почетку године
ангажовали стручно лице - судског вештака, који је извршио процену вредности радова потребних за санирање
мокрог чвора. Ову процену смо доставили надлежнима
ради одобрења средстава за ову намену, али до данас нисмо добили одговор. Председник општине Уб Дарко Глишић обећао је да ће општина Уб, по пресељењу у нову зграду, ову уступити Министарству правде, односно правосудним оранима Уба на трајно коришћење, чиме би овај
проблем био решен.
Опремљеност и стање техничких средстава, чини се
да је, на први поглед и речју, недовољно?
Техничка средства, као што су компјутери, штампачи и фотокопир апарат су, углавном, амортизовани. За
последње четири године судске јединице у Убу и Лајковцу
нису добиле ништа од техничке опреме. Од Министарства
правде добили смо само 100.000,00 динара, за набавку
техничке опреме и та средства утрошили за набавку нових
компјутера.
Председник Живковић истиче да су запослени у
Основном суду у Убу успели да реше прилив предмета од
почетка године упркос свим проблемима који су
истакнути. Актуелни протести адвоката блокирали су рад,
али, уколико не потрају, могло би да се надокнади и оно
што је ових дана заостало...
Основни суд у Убу, у расподели средстава, добио је
неколико возила која су потпуно амортизована и нису за
коришћење и два возила у возном стању: ''Шкода фабија''
( год и н а п р о и з вод њ е 2 0 0 3 . ) и ' ' З а с т а ва 1 0 1 ' ' ( год и н а
производње 1998.)
Какву сарадњу остварујете са другим државним
органима и локалном саоуправом?
У оквиру своје надлежности и делокруга рада, овај
суд сарађује са другим државним органима и органима локалне самоуправе општина Уб и Лајковац. По природи ствари, суд је највише упућен на сарадњу са Јавним тужилаштвом и полицијом. У оквиру законских надлежности суда и других државних органа и органа локалне самоуправе
сарадња је коректна и на одговарајућем нивоу.’’
Разговор водио М.Миловановић

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ КОРИСНИКА У ПРОЈЕКТУ ПОМОЋИ ПОПЛАВЉЕНИМА

ПОТВРЂЕНА КОНАЧНА ЛИСТА
На коначној листи нашло се двадесет домаћинстава за доделу сетова грађевинског материјала, основног
пакета намештаја и беле технике и извођење приоритетних радова на реконструкцији породичних кућа
оштећених у мајским поплавама. – Почетак радова на санацији објекта очекује се средином октобра.
На Убу је 19. септембра одржан трећи састанак Комисије за
селекцију корисника у пројекту помоћи поплављенима, на
коме је потврђена финална листа домаћинстава из Тамнаве
за доделу сетова грађевинског материјала, основног пакета
намештаја и беле технике, као и извођење приоритетних
радова на реконструкцији стамбених објеката оштећених у
мајским поплавама. Донација се реализује у оквиру пројекта
„Пружање подршке за обнову поплављених домаћинстава и
локалне привреде у Србији”, који финансира Европска унија,
а спроводе Дански савет за избеглице и НВО ЕНЕКА, као
партнерске организације. Поред представника партнерских
организација и републичке Канцеларије за помоћ, Комисију за
селекцију корисника чине и три представника убске општине по један из Општинске управе, Штаба за ванредне ситуације и
Центра за социјални рад.
Менаџер поменутог пројекта Данског савета за избеглице,
Верица Рекчевић износи да је у убској општини, на предселекционој листи, било тридесетак потенцијалних корисничких домаћинстава за доделу грађевинског материјала,
основног пакета намештаја и беле технике и извођење приоритетних радова.
- Након теренских обилазака, видели смо да су поједина
домаћинства већ започела санацију, а пошто се ради о првој,
другој и трећој категорији оштећења, нека су већ била отклоњена. Поред тога, одређена домаћинства нису имала потврде
о власништву, тако да је за избор корисника пакета помоћи
верификовано двадесет домаћинстава. На предселекционој
листи имамо и две породице које су ушле у избор за изградњу
монтажних кућа. Обратили смо се Делегацији Европске уније
за убрзање процедуре јавне набавке и избора најквалитетнијих извођача радова. Надамо се да ћемо ускоро добити
то одобрење и да ће у наредних 15 дана тендер јавних
набавки бити отворен, тако да ћемо средином октобра моћи
да започнемо и прве радове, кренемо у рехабилитацију
објеката и враћање кућа у првобитно стање. Социоекономско
стање одaбраних корисника и степен оштећења објекта
диктираће динамику радова, то јест најпре ће се санирати
најоштећеније куће из којих су породице дислоциране. Инжењери Данског савета за избеглице, заједно са надзором из
општине Уб, пратиће извођење радова на свим објектима –
рекла је Рекчевић.
Вредност пакета у грађевинском материјалу за породичне
куће је до 5.000 евра, у намештају и белој техници до 2.200
евра, док ће приоритетни грађевински радови на реконструкцији објеката бити финансирани до износа од 1.500 евра.
Помоћник председника Општине Уб и члан Комисије за
селекцију корисника Маријана Марјановић захвалила се ЕУ
на донацији и представницима Данског савета на свесрдној
помоћи и ангажовању.
- Архитекте, грађевински инжињери и социјални радници
Данског савета данима су били на терену, како би обишли
домаћинства која смо им ми, као најугроженија, и предложили
да уђу у овај програм помоћи – истакла је Марјановић.
Програм помоћи ЕУ поплаваљеним подручјима у Србији, у
вредности од 30 милиона евра, финансира ЕУ из предприступних фондова ИПА. Средства су намењена за изградњу и
санацију породичних кућа, обнову јавних установа, привреде
и пољопривреде у 24 локалне самоуправе које су највише
погођене мајским поплавама.
Д.Н.

Подсетимо, у првој фази реализације програма „Обнова
домаћинстава и бизниса од последица поплава у Србији РЕХАБ”, жртвама поплава у убској општини уручена је
новчана помоћ у висини од 45.000 долара. Програм финансира Канцеларија америчке организације УСАИД за међународну помоћ у несрећама, а спроводе хришћанско удружење
„Хлеб живота” и међународна хуманитарна организација
Mercy corps.
Д.Н.

ДРУГА ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

У ВРТИЋ СТИГЛА НОВА ДОНАЦИЈА

СИТНА СТОКА ЗА ПОПЛАВЉЕНЕ

КУЋНИ БИОСКОП
ЗА МАЛИШАНЕ

Управа за извршење кривичних санкција Министарства
правде донирала је ситну стоку тамнавским пољопривредним газдинстима којима су грла страдала у мајским
поплавама. Ради се о 53 овце, исто толико кокошака и осам
свиња који су, на основу списка Министарства правде,
уручени представницима десет домаћинстава. Поклоњена
стока гајена је на пољопривредним добрима у оквиру казнено-поправних завода Србије.
Ово није прва помоћ Управе за извршење кривичних
санкција поплављенима у убској општини. Средином јула,
српски затвори су за 27 најугроженијих домаћинстава донирали 87 грла стоке - десет крава, 20 оваца, 20 товних свиња и
37 прасади.

Чланови Комисије за селекцију корисника

У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕХАБ ПРОГРАМА

ДОДЕЉЕНО 43.000 ДОЛАРА
У оквиру програма „Обнова домаћинстава и бизниса од
последица поплава у Србији - РЕХАБ”, америчка организације УСАИД обезбедила је је још једну донацију оштећеним
грађанима убске општине, овога пута у висини од 43.000
долара. За реновирање кућа и куповину покућства помоћ је
добило 67 породица, од чега њих пет по 130.000 динара, а
остале по 28.500 динара. Уз то, подељено је и 30 донација у
износу од по 65.000 динара за обнову производње, махом
пољопривредне, од које су породице живеле.
Два основна критеријума по којима се распоређена
средства су оштећења од поплава и материјално стање
породица.

Расподела помоћи организована је
у клубу Дома културе на Убу

Фондација „Ана и Владе Дивац“ обрадовала је убске
малишане у Вртићу, једним „Samsung“ кућним биоскопом,
LCD телевизором и штампачем.
Иначе, сазнајемо да, иако је планирано да се у вртићу
постави комплетна изолација зграде вртића и поставе нови
котлови, како би се са ложуља прешло на еколошко гориво пелет, реализација се помера после зимског периода, одмах чим се створе повољни временски услови.

ВАШЕ ТЕКСТОВЕ, ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ ШАЉИТЕ
НАМ НА: glastamnave@gmail.com, тел:064/2180-588.

НА МАЛУ ГОСПОЈИНУ, 21.СЕПТЕМБРА

СВЕЧАНО И САБОРНО У НОВАЦИМА
Свету Архијерејску литургију служио је Његово
Преосвештенство Епископ ваљевски Господин Милутин.
Рођење Пресвете Богородице, мајке Господа Нашега
Исуса Христа, свачано и славски прослављено је у новачком
храму, у недељу 21.септембра.
У Новацима и парохији новачкој народ је скроман и
благочестив, настоји да очува своју прелепу богомољу и
духовно се уздиже. Подигнут је заветни литијски крст у
Трлићу, реновиран торањ, један од највиших у Епархији и
парохијски дом Госпојинског храма у Новацима, а организују
се и прославе Бадње вечери, молебани за ученике и друга
духовна сабрања. Нарочиту радост вернима приредио је
Владики Милутин, који је на дан храмовне славе цркве у
Новацима служио свети Архијерејску литургију. Занимљивост је да су Владики саслуживали, између осталих, и пет
свештеника који су некада служили у овој светињи.

Ломљење славског колача

ОДЛИКОВАЊА
И ГРАМАТЕ
На предлог архијерејског намесника тамнавског
крстоносног проте Митра Миловановића, Епископ ваљевски
Г. Милутин одликовао је звањем протонамесника пароха
новачког Срђана Филиповића. За труд, несебичну помоћ и на
делу исказану љубав према Епархији ваљевској и Српској
Православној Цркви, Архипастирске грамате додељене су
браћи Животи и Живојину Јовановићу, браћи Милану и
Милојици Близањац, Николи Тодоровићу, Живојину Костићу,
Зорану Костићу и Николи Петровићу из Трлића.

Архијерејска литургија у храму у Новацима

Празничну свечаност у Новацима улепшали су ученици
Овогодишњи домаћини црквене славе били су сви
Основне школе „Милан Муњас“ и Музичке школе „Петар парохијани. За наредну годину, та част припала је овогоСтојановић“ из Уба, извевши сплет народних игара и дишњим добитницима Архипастирских грамата браћи
композиција.
Јовановић и Близањац из Трлића.
А.Мандарић
- Данашњи празник представља крај лета и почетак
јесени. Малу Госпојину Ава Јустин звао је „малим Божићем“ У ЦЕНТРУ УБА И ПРОСТОРИЈАМА ЗЗ “ТРЛИЋ“
јер се управо тог дана родила Света Дјева. Била је пореклом
царског и свештеничког рода, чиме је наговештена мисија
њеног и Божјег сина- беседио је за трпезом љубави прота
Митар Миловановић. Он је упутио речи благодарја Владики
Милутину и срдачне честитке протонамеснику Срђану
Због повећане потребе за јединицаФилиповићу, младом свештенику чије трудољубље
ма крви у летњем периоду, Општинска
унапређује црквени живот у овом делу тамнавског
организација Црвеног крста и Републичи
намесништва, цитирирајући речи српског народног песника:
институт за трансфузију крви су у једном
"Све је добро и честито било и миломе Богу приступачно!"
дану организовали две ванредне акције
прикупљања драгоцене течности. Прва
ОПШТИНА УБ ДОПРЕМИЛА ХУМАНИТАРНУ
акција спроведена је у центру Уба, а друга
у службеним просторијама ЗЗ „Трлић”,
ПОМОЋ ЗА БОЉЕТИН
где су крв дали запослени у овом предуЛокална самоуправа Уб, у сарадњи са убским Црвеним
зећу. За учешће у обе акције, одазвало се Слободан
крстом, доставила је, у понедељак 22.септембра, хума75 давалаца, а крв је након лекарског преМоловић
нитарну помоћ селу Бољетин (општина Мајданпек), које је
гледа дало њих 56.
претрпело највише штете у бујичним поплавама које су
Традиционално добар одзив грађана наше општине је
погодиле источну Србију. Камион са прехрамбеним артиодраз њихове велике хуманости и спремности да помогну у
клима, средставима за хигијену, одећом и обућом, у име
невољи, истиче секретар Црвеног крста Уба Слободан
председника општине Уб Дарка Глишића, руководству МЗ
Моловић, уз захвалност свим добровољним даваоцима, као
Бољетин уручили су представници општине Уб: Немања
и Живојину Јовановићу, власнику ЗЗ „Трлић” због разумеЧуквас, Александра Пурић, Александар Радовановић и
вања и несебичне помоћи око организовања акције прикупНадица Ђокић. Превоз хуманитарне помоћи обезбедила је ЗЗ
љања крви у том предузећу.
“Трлић“.

УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ
ПРИКУПЉАЊА КРВИ

Убски волонтери приликом утовара помоћи

Помоћ угроженима
у бујичним поплавама:
Александра Пурић

Испорука помоћи у Бољетину

ГРАДСКИ ОРКЕСТАР ГОСТОВАО У МЛАДЕНОВЦУ

УЛЕПШАЛИ ПРОМОЦИЈУ
КЊИГЕ СЛАВИШЕ ЂУКАНОВИЋА

Запажен наступ пред младеновачком публиком
Градски оркестар Уб наступао је као гост на промоцији
нове књиге “Еколошка енергетика“ свог гостујећег члана,
Убљанина др Славише Ђукановића, у Фоајеу биоскопске
сале Центра за културу у Младеновцу. Убљани су се, овом
приликом, представили извођењем познатих дела
класичне, латино и народне музике уз солисте: Мину
Кнежевић, Александру Пантелић, Софију Живић, Љубицу
Живановић и Софију Исаиловић. Квалитетан музички
садржај својим учешћем обогатили су и Никола
Исидоровић- труба (Ваљево), глумац Воја Раонић, тенор
Никола Несторовић и Драган Сибиновић, који је свирао
перкусије.
О књизи су говорили рецезенти: Проф. Др Биљана
Јовановић Гавриловић, Проф. Др Гојко Рикаловић, и
Проф. Др Петар Ђукић.
После дужег времена ГО је наступао ван Уба, лепо
време искоришћено је за посете планини Космај,
манастиру Тресије и Споменику палим борцима из Другог
светског рата.
Милован М.

Пише: Слободан Грковић

КАД БИ УБ БИО ГРАД...

ОДЛУКА
О УРЕЂЕЊУ
Неспорно је да је Уб насељено место и средиште општине. Спорно је да ли је град.
У прошлости а и данас, имао је и има неке неопходне
претпоставке за град: слој грађанског света, зграде и установе. Без тога, приче о граду не би имале смисла. Са тиме као
основом можемо, ако хоћемо, да надоградимо оно што недостаје и променимо оно што не ваља.
Сва покренута питања поткрепљиваћу са по две слике.
У овом броју то су две куће у главној улици. Обе су старије од
сто година. Веже их и то што никада нису омалтерисане. Можда нико није могао? Не верујем. Дуго је сто година. Или није
хтео?

ПРОСЛАВА РАДИО УБА

“ПУНОЛЕТСТВО“
ПРВОГ УБСКОГ РАДИЈА
Традиционално славље поводом прославе рођендана Радио “Уба“ ове године биће одржано у Ресторану
“Беча“ у Гуњевцу, 14.октобра. Ове године се навршава
осамнаест година од када је основана прва убска радио
станица, што значи да ће прослава бити својеврсно
пунолетсво.
Наступају:
- Оркести Борка Радивојевића и Гордана Ташића.
- Виолине: Мишко, Ђабе, Прева, Неле Плави воз, Јелена
Урошевић и Жељко Симић.
- Клавијатуре: Влада Курјак.
- Звезде естраде: Кречар, Раде Космајац, Живкица Милетић,
Дики, Бикињац, Мики Гајић, Оливера Цокић, Ацко Незировић, Есад Плави, Јасмин Мухаремовић, Сашка Недељковић, Јован Перишић, Јеле, Перица Пурић, Миланче
Радосављевић, Шикица, Зоран Шики, Рајко Хоризонт, Цвета, Руле, Миленко Живковић, Туња, Веселинка Марић, Брана Костадиновић, Даргиша Симић, Манијак и Милан Симић.
- Специјални гости “Звезде гранда“. У програму ће учествовати и оријентална плесачица Сандра Аква, а предвиђена
је и богата лутрија.
Карте се могу купити у Радио “Убу“ у улици ЈНА бр.98,
или поручити путем телефона: 014/411-899 и 060/411-8990.

014/410-582
064/30-15-877 064/25-33-206

Шта год да је било, тако нешто је недопустиво за главну
улицу било ког града. А како се градови бране од таквих и
сличних појава? Ево како:
Почетак решавања је да то неко види, кад види да му засмета, кад му засмета да пита друге људе да ли се и они слажу
да то није у реду и, ако се сложе да крену у притисак на општинску власт да то реши.
Овај кратки приказ јавног мњења, нужног чиниоца
сваког града, дао сам због поруке да грађани не могу да жмуре и чекају да власт све види и све реши.
Са друге стране, то олакшава положај власти. Јер кад
схвате и прихвате да постоји нешто рђаво или ружно и донесу одлуку да то уклоне или поправе, а то изазове незадовољство појединаца, имају оправдање и могу да кажу да то
нису урадили самовољно, него на захтев грађана.
Други корак у решавању је доношење ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ. То је одлука која, према циљевима града, захтевима
времена и могућностима грађана и општина, сваког власника
некретнине у граду обавезује или, ако не може без помоћи,
помаже да заврши и одржава кућу, стан, радњу и све друго
што сачињава изглед места.
Те одлуке иначе, у зависности од богатства и величине
града, имају велики распон у захтевима, од благих до врло
строгих. Нису ни за све делове града исте: као кад бацимо камен у воду и појаве се кругови, највише се захтева од средишњег дела, па све мање што се иде према рубним деловима.
Саставни делови одлуке су циљеви, начини спровођења, праћење спровођења и мере према онима који је не
спроводе.
Погледајте још једном слике. Коме, поред њих, треба
доказ да Уб нема и никада није имао такву одлуку? А она је
један од беочуга у ланцу који недостаје да грађани и општинска власт заједно своје место боље уреде и пуним устима
кажу: Јесте, ово је град.
Постоји и пут у беспуће: да свако ради шта хоће, где хоће
и како хоће или не ради ништа.

Приредила: Д.Капларевић

ОБУСТАВЉЕНА ИСПОРУКА УГЉА ИЗ КОЛУБАРЕ

КАКО ЋЕМО СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ ?
РБ „Колубара“ обуставила испоруку угља за широку потрошњу. Удружење пензионера тражи
прецизније одговоре. Угља има из увоза, на приватним стовариштима.
Мајске поплаве отежале су снабдевање домаћим угљем из РБ „Колубаре“ и
Костолца. Иако је претходних месеци
одобрена испорука угља, са удружењима
пензионера и синдикатима многобројних
установа потписани су уговори о испоруци
угља, почетком септембра РБ "Колубара"
Лазаревац је послала званично обавештење, да до даљњег, угља за широку потрошњу неће бити. Приоритет имају термоелектране како би енергетски систем могао
да функционише.

Обавештење РБ „Колубара“
Лазаревац
Обавештавамо вас да је у РБ „Колубара“, почев од 04.09.2014. године, до даљњег обустављена произвидња и испорука
угља за индустрију и широку потрошњу,
због последица изазваних елементарном
непогодом-поплавом током маја месеца
2014. године. Такође, обустављени су сви
поступци припреме и закључења уговора
по јавним огласима сходно Закону о јавним
набавкама у којима се РБ „Колубара“ јавља
као понуђач.
О термину поновног успостављања
произвидње и испоруке угља бићете обавештени када за то буду обезбеђени потребни услови.

Удружења пензионера и представници
синдиката наводе да су до сада имали изузетну сарадњу са РБ „Колубаром“, али се
јавља бојазан да ли ће огрев за ову сезону
уопште добити и питање је којом динамиком
и када ће уплаћен новац бити враћен, па ће
грађани бити принуђени да се сами сналазе.
Удружење пензионера општине Уб има
750 чланова. Око 400 пензионера снабдева
се угљем преко Удружења и редовно измирује своје обавезе. Поседују шифру у РБ
„Колубари“ под којом је 30.јула.2014. године
потписан Анекс 1, којим је одобрено 480 тона
сушеног и 1.600 тона сировог угља. Председник удржења пензионера општине Уб,
Драгослав Јовановић наводи:

Драгослав Јовановић показује
измирене рачуне

- Први уговор смо потписали у марту
месецу, а Анекс 1, 30. јула ове године, којим
нам је умањена количина за 20 посто. Нисмо
правили проблем, пошто се нешто уклапамо,
тако да нам је одобрено ових 400 тона сушеног и 1.600 тона сировог угља. Удружење је у
овој години до данас уплатило и испоручило
својим члановима 1.100 тона сировог угља и
360 тона сушеног. Авансно смо уплатили, а
нисмо добили око 300 тона сировог и 22 тоне
сушеног угља, то имамо на лагеру код њих
уплаћено.
Пензионери општине Уб, чланови овог
удружења, углавном су сиромашни пензионери (70 одсто), са примањима до 15.000
динара. До сада су се угљем снабдевали на
рате, преко Удружења, а у ту цену била је
урачуната и цена превоза и испоруке угља.
На позиве који су ових дана упућивали надлежнима у „Колубари“ нико није имао прецизан одговор да ли ће угаљ бити испоручен
или уплаћен новац враћен.
Грејна сезона почиње за неколико дана,
тачније 15. октобра, али због нестабилних
временских прилика и пада температуре у
кућама, многи су принуђени да грејну сезону
започну раније. Због проблема са огревом,
удружења пензионера Колубарског округа
састала су се на Убу, у понедељак у 10 часова, у просторијама убског Удружења и одлучили да заједнички упуте писмо РБ „Колубари“ са молбом да им да прецизне одговоре.

АКТУЕЛНА ПОНУДА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈАЊЕ НА УБУ

УВОЗНИ УГАЉ НА ПРИВАТНИМ СТОВАРИШТИМА
Кључно питање за све грађане ове зиме биће: чиме и по којој цени ћемо се грејати?
Да ли је јефтиније грејати се на угаљ, дрва, струју, мазут, лож уље или на еколошко гориво – пелет?
Скоро сва убска стоваришта набавила
су сирови угаљ из Босне и Херцеговине, јер
сушеног нема. Власници стоваришта наводе
да не верују да ће у скорашње време почети
да се продаје угаљ из Колубаре, који је, иначе, ниже калоријске вредности у односу на
босански. Предност имају термоелектране,
образовне и здравствене установе.
Квалитет овог чврстог огрева одређује
цену у коју је, углавном, урачунат и превоз,
што купцима омогућава уштеду и до неколико хиљада динара.
Ове године, и поред несташице, за угаљ
је интересовање мање, вероватно због тога
што је протекла зима била слабија, па је
остало по нешто од огрева, а један од узрока
је свакако и немаштина. Купци наручују, углавном мању количину угља, од једне до три
тоне. Дрва су нешто траженија, док је пелет,
чија је предност економичност и комфорност, знатно скупљи, с тим што, ако користите квалитетнији пелет, мање ћете морати
да одржавате постројење.

ЦЕНЕ ДРВА
За кубик тврдог огревног дрвета
код слободних продаваца Убљани
треба да издвоје од 3.800 - 4.000 динара
(јасен, граница, багрем) и 4.000 - 4.200
динара (цер, буква). Услуга резања,
коштаће их још 300 или 400 динара по
кубном метру.

“ГРАЂА ПРОМЕТ“

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПОКУШАВА ДА НАЂЕ РЕШЕЊЕ

ШКОЛЕ ПРЕЛАЗЕ НА ДРВА
Заменик председника општине Уб
Александар Јовановић Џајић, објаснио је
да се Општина договорила са кинеском
компанијом да се дрва, која се уклањају
приликом изградње ауто-пута, на деоници код Стубленице, прослеђују школама
која се греју на чврсто гориво, уместо угља. Дрва је прво добила Техничка школа
„Уб“, а уједно и Гимназија, као једна од
највећих образовних установа на Убу, а
одмах затим дрва ће се распоређивати
сеоским школама.

Истоварена дрва у школском дворишту
Што се пензионера тиче, Јовановић- Џајић, каже:
- Свим пензионерима који су уплатили новац за огрев, новац ће бити враћен.
Предшколска установа Уб, већ годинама се греје на лож уље, а након донације
Јапанске амбасаде од следеће године
прелази на пелет. Дом здравља „Уб“ греје
се на мазут као и ОШ „Милан Муњас“, док
се сва издвојена одељења греју на угаљ.
Техничка школа „Уб“ и Гимназија „Бранислав Петронијевић“ до сада су се грејала
на угаљ, а за почетак ове грејне сезоне
обезбеђена им је одређена количина
дрва.

Стовариште „Грађа промет“, чији је власник Срећко Ковачевић, има у понуди угаљ
из Станара чија се цена креће око 9.500 динара по тони и зависи од курса динара. Плаћа
се готовим новцем или евентуално чеком
који се „пушта“ одмах.

“ВУЧИЈАК“
Једно од највећих стоваришта, Трговинско предузеће „Вучијак“ (стовариште код Раке), у понуди нема угаљ, али продаје дрво и
пелет. Цена букових дрва, по кубику је 4.400
динара, а како наводи директор стоваришта
Предраг Павловић, потражња је већа него
прошле године. Наручује се од пет до десет
кубика, а што се тиче пелета, кажу да су скупљи у односу на друге (24.000 по тони), јер
раде преко папира. Огрев дају на рате или
чекове, али би рате требало да буду измирене до 15. децембра. У цену је урачунат и превоз. Пелет из Бољевца се углавном наручује
од две до шест тона.

Добра снабедевеност квалитетним
угљем из Станара: “Фирма-Идеале“

“ТАМНАВА ПРЕВОЗ“
Стовариште у "Тамнава превоз" у Совљаку (код гуњевачког моста), власника Дарка
Ивковића, у понуди има угаљ из Станара,
који важи за чист угаљ, без прашине и земље.
Цена по тони је 9.440, са превозом, а могуће је
наручити и нешто скупљи мрки угаљ из Бановића, по цени од 13.900 динара. Крека кошта 11.500 динара, а тона пелета је 175 евра.

ДА ЛИ СТЕ НАБАВИЛИ ОГРЕВ
ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЗИМУ ?
Александар Ђурђевић, Уб:
- Већ две године грејем се на пелет и већ сам га
набавио пре извесног времена. Цене су остале
непромењене, на прошлогодишњем нивоу су. Лично
мени је тај начин грејања најисплативији, најквалитетнији, најкомфорнији. Поготово у односу на грејање на струју. Још један врло битан разлог је што
немам проблем са набавком истог, доступан је на
тржишту.

Бранка Мирковић, Уб:
- Ја се грејем на дрва али их још нисам набавила, тачније, тренутно смо у набавци. Ми се, иначе,
увек грејемо на дрва јер је чистије, и некако ми лакше
руковати са њима него са угљем. Имамо кућу и
камин као грејно тело. Мислим да су и дрва ове
године скупља него до сада, јер је то директно повезано са несташицом угља због поплаве на коповима.
Продавци су се мало убезобразили и подигли цену
дрва. У овом случају су боље прошли они који су
огрев набавили доста раније.

Даница Васовић, Уб:
- Не, још нисам набавила огрев за ову грејну
сезону. Ја се, иначе, грејем на угаљ, али сада га нема
у продаји. Нешто је стала испорука. Мени је остало
нешто угља од прошле године, па је то све однела
вода, кад су биле мајске поплаве, а ја примам породичну пензију, па можете мислити како састављам
крај са крајем. Размишљала сам о преласку на пелет,
али то је додатна инвестиција, треба други котао,
пелет је скуп. Трошкови живота су ионако огромни.
Како све то исфинансирати - не знам, видећемо.
Мислим да је ове године још теже него до сада.

Марко Вишић, Уб:
- Набавио сам дрва за ову зиму већ одавно.
Угља нема у продаји, па и они људи који су га до сада
користили за огрев, мораће да пређу на дрва. Мој
син купује дрва у шуми, сече их и продаје, па је самим тим мени лакше да их користим за грејање. Али
ове године су дрва скупља него прошле. Метар дрва
је био 3.500 - 4.000 динара, а ове године се цена је
већа. Биће тешко, али ипак се више исплати грејање
на дрва него на струју.

Милан Живковић, Уб:

“ФИРМА-ИДЕАЛЕ“

„Фирма-Идеале“ (у Гуњевцу),
директорка Марије Петровић, у понуди има
угаљ из Станара код Добоја, који је нешто
калоричнији (2.500 - 3.000 калорија) у односу
на домаћи. Угаљ је подељен у три гранулације, а у односу на то, креће се и његова
цена. Угаљ у комадима кошта 10.080 динара, у
коцки је 9.840 динара, а енергетски, који је
“АТЛАС 2009“
ситнији од коцке и у рангу је колубарског суСтовариште „АТЛАС 2009“, власника шеног, је 9.680 динара. У цену није урачунат
Драгана Јосиповића, у понуди нема ни једну превоз. До јула месеца огрев је било могуће
врсту чврстог горива, али зато поседује и ну- узети на рате.
ди превоз робе купаца. Цена за превоз пелета, по палети, је пет евра.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

Складиште предузећа “Фирма-Идеале“

- Још нисам набавио огрев, али мислим да ћу
се ове зиме грејати на дрва. До сада сам користио,
поред дрва, и угаљ. Ипак, како сада ствари стоје,
угља нема у продаји, па ћу морати да купим више
дрва. Грејем целу кућу и мислим да је повољније
грејати се на чврсто гориво него на струју, а и најављују рестрикције. Ове године ће сигурно бити
скупља дрва због несташице угља. Искрено нисам
имао времена, набавио бих огрев на време, а и
новац није баш занемарујући фактор.

Милош Миловановић, Уб:
- На огрев мислим одмах по завршетку грејне
сезоне, и већ од априла до јула, регулишем питање
огрева за ту годину. Купујем дрва, иако радим у Реику а ове године поготово што је угаљ у дефициту због
мајских поплава. Биће врло тешко људима да се
снабдеју за предстојећу зиму. До сада сам секао
дрва из своје шуме, плаћао људима, а ове године
сам купио дрва и трошак је готово исти. Ипак је најисплативије је набавити огрев много пре грејне
сезоне, наравно, ако је у питању чврсто гориво...

Петар Новаковић, Стубленица:
- Ми у селу се обично грејемо на дрва јер нам је
то доступније него било који други дериват. Неко има
своју шуму, а ја сам купио обалу где сечем дрва и
тако се сналазим за огрев. Наравно, ко мора да купи
дрва неће бити јефтина, баш због тренутне обуставе
испоруке угља на Копу. Цена једног метра дрва од
садашљих 3.500 динара прети да оде и до 5.000, па
док се плати сечење, јер нема свако од нас тестеру.
Ко има више грејних тела у домаћинству, за то треба
позамашна сума новца. То је додатни удар на кућни
буџет.

НАШИ АУТОРИ
Пише Милан Босиљчић

СКАКАОНИЦА

2.октобар 2014.г.
IN VINO VERITAS 48
(У вину је истина)

Што више мислим о боји, све ми је мутнија. Mисао
убија пурпур, бљесак и урлик изненађења. Са уживањем
нестаје безазленост дивљења. Као младост. Старост је
опоравак рањене младости. Као живот. Пи-шем га из гнева.
Морам. Истина је убијена романтика. Гнев се не може
измислити, гнев боји живот, гнев је истина. Све што сам
написао, тачно је-моја мука и радост. Мука младости-дани радости у
старости, ово се не обрће. Истина је загонетка среће, лаж се види, истина
се живи. Деси се да мислиш да сањаш па говориш, а буде да си будан
сањао, оно што ћутиш.
Жао ми бoјa. Мало су згасле, не пеку. Или нису више толико
ватрене, или ја више нисам толико топљив на ватру. Сећање гори
истином ако се одвоји од душе, заједно гневом плачу. Све моје приче су
истине које су побегле сузама.
Никада нисам успевао да будем "главни" када сам то желео, био
сам главни када ми до тога није било стало. Главно је само оно што не
можеш да можеш извући из опасног. Ако се свесно жеља уплете у
покушај, пораз је ту. Тако се бол продужава у вечност , а игра живота у
неигру смрти. Истина је увек гола временом. Ватра изгори, врисак утоли,
остаје згариште у оку недогледа.
Шинска кола су бањанске џаде претварала у најфинију прашину.
Она никада није прашинама подизана, јер је била тешка у својој лењости.
Волели смо када би је киша претварала у летњу кашу која би пекла босе
ноге. Житко блато је пролазило кроз прсте и мамило голицање. Лето
мирисно, ливадно, њивно, широко, пшенично, бањанско, бежи речима и
нестаје у бескрају тешког смираја. Лето измиче причи...
Зима је ближа, јаснија, опипљивија. Реч зими зна да удари као
грудва, санта, леденица. Зима зна игром да боји. Бањани мога детињства
живе у јовањданским сметовима, плавим сутонима, искричавој белини
пахуља, радости дечје игре. Она, летња прашина, би се стврднула и
омразила, па је месцима глумила лежећу трамбулину. Село је зими
дремкало ушушкано тишином и спокојем. Полусан се реметио звоном
коњских прапораца који су пратили лагани ритам саоница. Дечја игра је
била и употребљива. Одрасли су деци дозвољавали да се дуго задрже на
снегу јер су тако најбоље пртили стазе око кућа, бунара, штала, бара,
сеника. Док би дан бојом белео и стискао, пахуље би белини продужавале
живот. Свикнути на бело људи би постајали "беомужевићи". Чули би звук
белина, а осећали голицавост мраза. Дан је утрнуо бело Бањане, а мраз
боју затезао, и бело би се видело бајком. Белину би тачкао само димњак,
дечје капе и поткапе, шајкаче и шубаре, шалови и мараме. Капе су нас
разликовале, а одећа спајала. Што су деца била нежнија, џемпер би био
грубљи, чарапе вунастије, кондуре гумастије. И ту негде, око Стајковића
кућа, на страни, где се спајао Буковчића пут и извор Митровац, уклизана
је најбржа санкалица.
Тада се појављујем ЈА. На раменима оригинал скије од куваног
дрвета са гвозденим потковима, штапови са пртљама и кожним држачима
за руке. На ногама оригинал скијашке гојзерице. Све стало. И пахуље. Око
мене трчкају брат Гаша и Драгић као средњевековне штитоноше, још
више истичу моју појаву. Стаза стрма, летећа, подвозна, али кратка. Скије
једне, нас много. Пробали сви, које пробали, као да су рођени са скијама.
Знају, а стиде се. Кондуре клизаве, оков и федери гвоздени штипају до
кости. Нико да падне. И ћуте. Полако стиже и досада. Са досадом се јавила
и идеја-СКАКАОНИЦА. Ту вас чекам! Сад ћете да видите! И-пропаст. Скачу
сви више од мене. Немогуће, скије су моје, гојзерице ... Шта је ово, ено га
Петар Рафаиловић, скочи више од свих, а тек Миша Ненадовић, као птица,
као зврк, загонетно насмејан и тада и сада, као да ми се подсмева, он је... а
ја сам, туга сам, јад сам, мука -сам ...
- Сутра ћеш, теши ме брат, свима да покажеш. Скочићеш више од
десет метара. Скије ћемо натопити воском па их испеглати, видећеш,
каквих десет, једанаест, дванаест метара...
Нисам могао да спавам, трзао сам се у сну. Сањао сам да летим,
али сам, нема деце, неће ми веровати...
Искричаве пахуље су заклањале сунце, па су зраци пуцкетали као
бич по лицу. Спремни. Сви су се поређали на старту. Оба брата код скакаонице да измере лет. Стаза стегнута мразом. Пахуље пеку лице,
забадају се у зенице. Полећем. Ноге губе ослонац. Окриљен сам. Увис
руке, очи. Човек који гледа увис, не види крила. Лети се невидом. Очи
отворене, горе, горе, горе. Постојим летом, не животом. У сну сам бескраја, собом. Осећам да сам ношен чуђењем других. То! Браћа на доскоку занемела, летео сам скоро тридесет метара и-онда крај, не крај
илузије, већ-свега. Тресак. Она летња прашина се окаменила. Наплатила
цену неба. Лето је сломило зиму. ПУКЛА СКИЈА, сломила се, откинула се,
као сан јавом, као успех поразом, као љубав мржњом. Успео сам, а нисам,
као Сантјаго код Хемнигвеја у "Старцу и мору". И сви су видели, видели
мој пораз, јер сам јаукнуо срцем први пут, истински. Сви су се разбежали... И више никада нисмо били заједно - ни у животу. Остали су са мном
само немир и патња. Да ли су ме видели кроз пахуље када сам летео више
од других и да ли су ме чули од ветра када сам јаукнуо истином?
Све зарасте, сем ожиљка.
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НОВИ СПОРТСКИ КЛУБ НА УБУ

ШКОЛА ОЛИМПИЈСКОГ
БОКСА
Отворен је нови клуб - школа
олимпијског бокса. За сада, како
сазнајемо, ради понедељком и петком и то од 18 до 20 часова и од 20 до
22 часа. Тренинзи се одржавају у
просторијама у згради у Преком
шору (на спрату, изнад ресторана
’’Бас’’.

МАЛИ ОГЛАСИ
САВЕТА ТОДОРОВИЋ
из Кожуара
тражи породицу коју би
примила у кућу и која би је
гледала. За узврат поклања
имање.
065/545-45-85

Продајем кућу са помоћним
објектима у Памбуковици,
поред асфалта
062/174-85-86 и 063/224-118
ИЗДАЈЕ СЕ ПОД ЗАКУП
Плац од 30 ари, са објектима
бивше стругаре (без машина) у
Бањанима поред асфалта (код
кривине на калиновачком путу).
Погодно за све делатности.
014 461 091 - 063 876 20 13

Издајем локал у улици
Краља Петра Првог,
у Тодоровића згради
Тел. 065 288 06 10
Огласе и читуље примамо у
просторијама редакције у
улици Краља Петра Првог
(Тржни центар “Лазић“)
сваког радног дана
од 8.30 до 13 часова.
064/484-20-50 064/21-80-588
“Глас Тамнаве“
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.октобар 2014.г.
IN MEMORIAM

ЖИВАНКА
МИЛИЧИЋ
Напустила си нас...
Прерано.
Тихо, као што си и живела.
Својим одласком оставила си
нас тужним... И знамо да то
никада неће проћи... Али, има
нешто важније - оставила си
нас да живимо поносни јер си
била, јеси и бићеш заувек
део нас.

Твоји: Ратомир, Весна, Саша,
Влада, Слађана, Немања
и Тамара

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ДЕЈАН БОСИЉЧИЋ

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ДЕЈАН БОСИЉЧИЋ

(1974 - 2014)

(1974 - 2014)

Свет је видео твоје слике,
а слике су остале да живе са нашом тугом.
Твоји нови радови сада настају кроз
наш вечни бол.

Твојим сликама преточеним кроз душу
додирнуо си звезде.

Мајка Љиљана, отац Градимир, сестра Ивана,
сестрић Вук и зет Горан
24.09.2014.г. изненада је преминуо
наш драги

ГОРАН ЖИВАНОВИЋ
(6.11.1968 - 24.09.2014)
Неизмерна је туга коју осећамо
због твог изненадног одласка.
Док постојимо живећеш
у нашим срцима
Твоји најмилији: Супруга Мирјана,
кћерка Горана, браћа Миодраг,
Жељко и Зоран, снаха Олгица,
синовица Драгана, синовац Драган
и остала многобројна родбина

Стриц Милан са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.октобар 2014.г.
26.09.2014.г. навршило се
15 година
од како нас је напустио наш драги
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1.октобра навршило се 40 дана
од смрти нашег драгог

СРБОЉУБ СРБА
ПЕТРОВИЋ
(1949 - 1999)
Празнина настала твојим
одласком, испуњена је сећањем
на велику радост и љубав коју си
нам несебично давао,
и поносом на твој поштен и
частан живот.
Твој осмех и доброта живе у
нашим срцима
и вечно нас прате.
С тугом и љубављу: супруга
Живана, син Славко,
ћерке Славица и Сања са
породицама
3.октобра 2014.г. навршава се година
од смрти нашег драгог

ДРАГАНА ДАМЊАНОВИЋА
Хвала ти за све што си нам
у животу пружио. Хвала ти што
смо имали част да будемо део
тебе и твог живота. Оставио си
велики траг у нашим срцима.
Пуно нам недостајеш и никада те
нећемо заборавити.
Твоји најмилији

С Е Ћ А Њ Е

МИЈАТА ЂУРЂЕВИЋА
Годину дана смо без твог ослонца и
подршке. Време није лек, већ вечна
патња и туга. Бол није у речима и
сузама, него у души и срцима. Много је
лепих успомена да о теби с’ поносом
причамо. Недостајеш нам за све што
долази. Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав, јача од времена и
заборава.
Твоји: Милош, Милица и Љуба
3.октобра 2014.г. навршава се година
од смрти нашег драгог

МИЈАТА ЂУРЂЕВИЋА
(1965 - 2013)

Драги брате!
Никада не можемо прихватити
истину
да те више нема.
Заувек ћеш живети у нашим
мислима.
Твоја сестра Зорица
са породицом

РАДМИЛА ЛУКИЋ
(1925 - 2009)

МИРОСЛАВ ЧИЧА
ЛУКИЋ

(1928 - 2006)
Чуваћемо успомену на Вас уз вечну захвалност.
Ваши најмилији
7.октобра.2014.г. навршава се
40 дана од смрти нашег драгог

9.10.2014.г. навршава се
11 година од смрти

СРБОЉУБА
НОВАКОВИЋА
.

МИЛОЈА ПЕТКОВИЋА
(1938 - 2003)

(1926 - 2014)

Заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Никада те нећемо дати забораву!
Твоји најмилији: супруга Десанка,
ћерка Радмила и зет Марко

Само време пролази, а
сећање и љубав заувек
остају.
Твоји: Вера, Миша, Саша, Сања,
Мирјана, Аца, Бојан
и Маја.
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СПОРТ

2.октобар 2014.г.

KO[ARKA

КОШАРКАШИ УБА ПОЧИЊУ ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ “ЗАПАД“

ПОВРЕДЕ КРОЈЕ ТИМ

-Први меч сезоне Убљани играју на домаћем паркету, противник Прва петолетка из Трстеника
(недеља 12. октобар, 20 часова). –Поповић, Веселиновић и Јосиповић сигурно пропуштају
премијеру, Јаковљевић неизвестан.
Иако је почетак Прве српске лиге
„Запад“ планиран за наредни викенд,
одлучено је да сезона почне 11 и 12.
октобра, а наши кошаркаши ће први меч
играти на домаћем терену против Прве
петолетке из Трстеника. У претходном
периоду, пулени Душка Ружичића убедљиво су савладали нејаку Младост из
Шапца, а против Колубаре из Лазаревца
доживели су пораз у финишу мечу, мада
су пружили изузетан отпор иако само са

Утакмице КК Уб на старту сезоне:
1.коло (недеља, 12.октобар- 20ч)
Уб - Прва Петолетка (Трстеник)
2.коло (среда, 15.октобар)
Свијалнац - Уб
3.коло (недеља, 19.октобар- 20ч)
Уб - Младост Паланка (СП)

шест играча у ротацији. Старт првенства
у убском табору се дочекује са доста
главобоље, главни узрок није квалитет
тима с обзиром да је сачуван костур
екипе, већ изузетно лоша кадровска
ситуација:
- Веселиновић се опоравља од
операције слепог црева, а на турниру у
Бразилу повредио се и наш други
велики адут Иван Поповић. Повратник
Никола Јосиповић, који је у припремном
периоду показао велики напредак,
доживео је повреду зглоба, а проблеми
са коленом одвојили су од паркета и
нашег првог центар Марка Јаковљевића. Лекарске прогнозе кажу да ће
само овај последњи бити спреман за
прво коло, али од кукања нема користи.
Већ три дана након старта гостујемо у
Свилајнцу у ванредном колу, али је

екипа у припремном периоду показала
да и без одсутних носилаца игре може
да игра добру кошарку- извештава
председник убских кошарклаша Обрад
Пантелић.
Да подсетимо, у односу на прошлу
сезону Убљани су остали без Јевтића и
Вујића, а кормило је преузео ваљевски
тренер Душко Ружичић. Тако ће убска
публика и даље бодрити Љубаса,
Даниловића, Јадранина, Јаковљевића,
Ракића..., а велики допринос ове сезоне
очекује се од плејаде убских играча на
челу са Јосиповићем и Драксимовићем.
Због правила о играчима старијим од 27
година, нису Убљани регистровали
центра Марка Смиљковића, а и поред
великих малера на старту првенствациљ је остати у горњој половини
српсколигашког „Запада“.
Б.Матић

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 УСПЕШНИ У ПРИЈАТЕЉСКИМ МЕЧЕВИМА

ОБЕЋАВАЈУЋИ ПОЧЕТАК
Кошаркаши новооснованог кошаркашког клуба имали
су врло запажене наступе у претходном периоду- млађи
пионири надиграли су Црнокосу у Косјерићу (86:80) и
лазаревачки Кнез Лазар на домаћем паркету (73:69), док су
кадети били успешнији од ЛА 2003 резултатом 76:72:
- Имали смо одличне тестове, Урош Васиљевић је
постигао 50 поена у Косјерићу, док је меч-винер сусрета на
Убу био Јован Сандић. Кадети су ушли у процес селекције
која ће трајати до марта, тада ћемо уз прикључивање
неколицине тек нешто старијих играча оформити екипу за
сениорску "бетон" лигу. Васиљевић и Ивковић су носиоци
ове генерације, а одлично их прате млађи кадети Тешић,
Миливојевић и Стаменић. За летњу лигу направићемо
састав искључиво од убских момака, а не кријем да су имена
Милоша Џепине, Јосиповића, Драксимовића...врло интересантна за нас, будући да у том периоду нема административне препреке да наступе за наш клуб- каже председник и
тренер КК Младост 014 Владимир Урошевић.
Б.М.

КК Младост 014 (јуниори)

УБСКИ БАСКЕТАШ БРИЉИРАО У ЗЕМЉИ КАФЕ И ФУДБАЛА

ПОПОВИЋ ЗАДИВИО БРАЗИЛЦЕ
- Млади Убљанин наступио на Светском универзитетском
првенству у Салвадору (Бразил) и као репрезентативац Србије
окитио се бронзаном медаљом! - Поповић други у
закуцавањима, сјајан утисак покварила повреда руке.
Најбољи амбасадор убског баскета
у свету имао је још један феноменалан
наступ- Иван Поповић је најпре изборио
место у студентској репрезентацији Србије, а потом освојио и бронзану медаљу за
своју земљу на Светском универзитетском првенству у Бразилу! У далеком
Салвадору екипа, коју су, уз Поповића,
чинили Филип Лаловић и Ненад Танасијевић, кренула је поразом од Аргентине,
али их то није омело да дођу до саме
завршнице:
- Пратили су нас велики пехови, три
играча су одустала од пута пред сам
полазак, па смо играли са три ниска играча без измене! У групи смо, након несрећног стартног пораза, добили Јапанце, Бразилце и Кинезе, а у четврт-финалу
и Израел са 18:13. У полуфиналу смо
испали тек након продужетака од Француза, а у борби за бронзу реванширали
смо се Аргентинцима резултатом 20:15.

Били смо најефикаснија екипа на
турниру, Лаловић и ја далеко најбољи
на листи стрелаца, а наредне године нас
чека наступ на Европском првенству у
Крагујевцу.
Поповић је сплетом околности
остао без титуле најбољег у закуцавањима, повреда руке га је спречила да
тријумфује и одвојиће га бар месец дана
од терена:
- Водио сам након квалификација,
у финалу код првог покушаја незгодно
пао и нисам могао да изведем још једно
финално закуцавање. Ипак, и друго
место је велики успех, достојно смо
репрезентовали нашу земљу и мало
уживали у Бразилу, а једина лоша успомена биће гипс који ћу морати да носим
наредне четири недеље- каже Иван
Поповић, Убљанин који је још једном
доказао да има заслужено место међу
најбољим баскеташима планете.
Б.М.

Иван Поповић током
такмичења у закуцавању
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Општинска лига Уба "Исток",3.коло

ПАМБУКОВИЦА ДОКМИР 4:4 (2:1)
Резултати 2.кола (20/21.09.2014):
Слога (В) – Мургаш 2012
2:0
Шарбане – Памбуковица
3:2
Докмир – Чучуге
2:4
Паљуви - Звиздар 2012
6:1

3.коло (20/21.09.2014):
Слога (Л) – Колубара (ЛП)
Јединство (М) – Радник
Врело – Стрелац 001
Бргуле – Вукона

2:1
1:2
2:0
2:1

Резултати 3.кола (27/28.09.2014):
Звиздар 2012 – Слога (В)
2:1
Чучуге – Паљуви
1:1
Памбуковица - Докмир
4:4
Мургаш 2012 – Шарбане
0:1

4.коло (27/28.09.2014):
Стрелац 001 – Бргуле
Радник – Врело
Колубара – Јединство (М)
ОФК Таково – Слога (Л)

0:2
5:2
0:3
2:0

1.OFK Paquvi
2.^u~uge
3.[arbane
4.Pambukovica
5.Dokmir
6.Sloga (V)
7.Zvizdar
8.Murga{

2
2
2
1
1
1
1
0

1
1
0
1
1
0
0
0

0 11 : 2
0 6 :3
1 4 :3
1 8 :7
1 8 :8
2 3 :6
2 3 :9
3 0 :5

1.Radnik (Ub)
2.Jedinstvo M
3.Vrelo
4.Brgule
5.OFK Takovo
6.Strelac(K)
7.Sloga (L)
8.Kolubara LP
9.Vukona

7
7
6
4
4
3
3
0

Најава 4.кола (4/5.10.2014- 14.30ч):
Слога (В) - Шарбане
Докмир - Мургаш 2012
ОФК Паљуви - Памбуковица
Звиздар - Чучуге
5.коло (11/12.10.2014- 14.30ч):
Чучуге - Слога (В)
Памбуковица - Звиздар
Мургаш 2012 - ОФК Паљуви
Шарбане - Докмир
Општинска лига Уба "Запад", 4.коло

РАДНИК - ВРЕЛО 5:2
(3:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца:
3 0 0 . С уд и ј а : Го р а н С и ма н и ћ
(Радљево). Стрелци: Давидовић у 9. и
14., Луковић у 38., Хаџић у 57. и
Кузмановић у 83. за Радник, а Матић у
54. и Јеремић у 77. минуту за Врело.
Жути картони: Дубљевић,
Кузмановић (Р)
РАДНИК: Михајловић 7, Миличић 7,
Ранковић 7, Луковић 7,5, Дубљевић
7,5, Петровић 7, Новаковић 7
(Софронић 7), Ђурђевић 7,
Давидовић 8 (Кандић 7), Хаџић 8
(Кузмановић 7), Станојевић 7
ВРЕЛО: Станчић 6, Грујић 6 (Буковчић
_), Танасић 5,5 (М.Јевтић 7), Симић 6,5,
Јовичић 7, Арамбашић 6, Јокић 6,
Т.Јевтић 6 (Петровић 6), Стефановић 6
(Јеремић 7), Мирковић 6,5, Матић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Хаџић
(Радник)
Дерби је био само на папиру,
распуцана чета са Школарца решила
је меч у уводним минутима, а
неколико добрих таласа игре гостију
било је довољно само за часни пораз.
Први гол Радника био је школски
пример сјајно пуштене предности
судије Симанића, Давидовић је крунисао шутем под пречку лепу акцију
Радника. Хаџић је мајсторски асистирао Давидовићу и који минут касније,
а Луковић је уз мало среће и трећи пут
матирао Станчића.
Расположени Златко Матић
најзаслужнији је што се Михајловићева мрежа два пута тресла у
наставку, а Хаџић је одличну партију
крунисао и голом на пас Станојевића.

4
3
3
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 22 : 3
1 15 : 4
1 12 : 5
2 4 :7
2 4 :9
3 2 :9
3 3 : 12
4 2 :7
4 3 : 11

12
9
9
6
6
3
3
0
0

Најава 5.кола (4/5.10.2014- 14.30ч):
Јединство (М) - ОФК Таково
Врело - Колубара (ЛП)
Бргуле - Радник
Вукона - Стрелац 001
6.коло (11/12.10.2014- 14.30ч):
Радник - Вукона
Колубара (ЛП) - Бргуле
ОФК Таково - Врело
Слога (Л) - Јединство (М)

Општинска лига Уба "Запад", 3.коло

ЈЕДИНСТВО (Милорци)- РАДНИК
1:2 (1:1)
Стадион у Милорцима. Гледалаца: 100.
Судија: Горан Симанић (Радљево). Стрелци:
Максимовић у 17. за Јединство, а Хаџић у 41.
и 90+3. минуту за Радник. Жути картони:
Максимовић, Митровић, Андрић, Младеновић (Ј), Миличић, Рашић (Р)
ЈЕДИНСТВО: Младеновић 7, Митровић 7,
Максимовић 7,5, М.Станковић 7, Сушић 7, Јоксимовић 6,5 (Петковић _), Алеков 7, В.Станковић 7,5, Андрић 7,5, Јовановић 7,Покрајац 7
РАДНИК: Михајловић 7,5, Вујић 7, Миличић
6,5 (Ранковић 7), Луковић 7, Бошковић 7,5,
Петровић 7,5, Новаковић 7, Ђурђевић 7,
Давидовић 7 (Рашић 7,5), Хаџић 8,
Кузмановић 7 (Кандић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Хаџић (Радник)

Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
100. Судија: Марко Ранковић (Уб).
Стрелци: Ненадовић у 15., Ђукић у
26. и 79. и Исић у 57. за Памбуковицу,
а Јездимировић у 21. и 75., Петрановић у 64. и Видаковић у 88. минуту за
Докмир. Жути картони: Митровић,
Ненадовић, Ђукић (П), Петрановић
(Д). Црвени картони: Радовановић
(Памбуковица) у 84. и Павловић
(Памбуковица) у 90., а Митровић
(Докмир) у 38. минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Ђенић 7,5,
Балиновац 7 (Моловић _), Капетановић 7 (Грујичић _), Радовановић 6,
Срећковић 6, Митровић 6,5 (Нинковић _), Ђукић 7, Исић 7, Степановић
6,5 (Поповић _), Ненадовић 7, Костић
6,5 (Павловић _)
ДОКМИР: Симић 7, Видаковић 7,5,
Ђорђевић 7, Митровић 6, Вишић 6,
З.Јовић 6,5, Јездимировић 8, Петрановић 7,5, М.Јовић 7,5, Миловановић
7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Јездимировић (Докмир)
Домаћи су се прописно обрукали, Докмир је стигао са 10 играча, а
Митровић је крајем првог дела
искључен. Ипак, ни то их није
спречило да дођу до заслуженог
бода голом Видаковића у самом
финишу.
Општинска лига Уба "Исток", 3.коло

ЧУЧУГЕ - ПАЉУВИ 1:1 (1:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца:
100. Судија: Горан Симанић (Радљево). Стрелци: Гавриловић у 12. за
Чучуге, а Теодосић у 70. минуту за
Паљуве. Жути картони: Васиљевић,
М.Ковачевић (Ч), Перишић (П)
ЧУЧУГЕ: Јовичић 7, Негић 6,5 (Урошевић 6,5), Новаковић 7,5, Д.Ковачевић 8, М.Ковачевић 7,5, Јовић 7,5,
Гавриловић 7,5, Веселиновић 6,5
(Милошевић 6,5), Васиљевић 7,
Станојевић 7, Миливојевић 7
ПАЉУВИ: Чупковић 7,5, Веселиновић 7, Лекић 6,5 (Миловановић
_), Б.Мијатовић 7,5, Ђурић 7,
Вучетић 7, Д.Мијатовић 7, Јовић 7,5,
Перишић 7, С.Мијатовић 6,5 (Пауновић 7), Теодосић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душан Ковачевић (Чучуге)

ФК Радник (Уб)
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5.коло

4. КОЛО (20/21.09.2014):
Гуњевац – Ц. Јабука
Д. Туцовић – Полет (Д.Л)
Тврдојевац – Пролетер
Рудар (Р) – Стубленица
Каленић – Полет (Т)
Степање – Омладинац (К)
5. КОЛО (27/28.09.2014):
Омладинац (К) – Гуњевац
Полет (Т) – Степање
Стубленица – Каленић
Пролетер – Рудар (Р)
Полет (Д.Л.) – Тврдојевац
Ц. Јабука – Д. Туцовић
1.Tvrdojevac
2.Guwevac
3.Polet (T)
4.C.Jabuka
5.Rudar (R)
6.Proleter
7.Kaleni}
8.Polet (DL)
9.Omladinac
10.D.Tucovi}
11.Stublenica
12.Stepawe

5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0

0
1
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0

0
0
1
2
2
2
3
2
3
3
4
5

4:2
1:1
2:0
4:3
2:6
0:3
1:1
7:0
3:1
2:0
1:4
1:0

14 : 4
13 : 6
23 : 8
7:7
11 : 12
6:6
7 : 12
6:8
5:6
7 : 10
8 : 12
3 : 19

15
13
12
9
9
7
6
5
4
4
3
0

6. КОЛО (04/05.10.2014. – 15.30ч):
Гуњевац – Д. Туцовић
Тврдојевац – Ц. Јабука
Рудар – Полет (Д.Л.)
Каленић – Пролетер
Степање – Стубленица
Омладинац – Полет (Т)
7. КОЛО (11/12.10.2014. – 14.30ч):
Полет (Т) – Гуњевац
Стубленица – Омладинац
Пролетер – Степање
Полет (Д.Л) – Каленић
Ц. Јабука – Рудар
Д. Туцовић – Тврдојевац

5.коло

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)ГУЊЕВАЦ 1:1 (1:0)

ПОЛЕТ (Доњи Лајковац) ТВРДОЈЕВАЦ 1:4 (1:1)

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 100.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Ковачевић у 20. за
Омладинац, а Обрадовић у 50. минуту
за Гуњевац. Жути картони: Чобић,
Јеремић, Д.Савић (О), В.Милошевић,
Вујић, Бранковић, Ђукић (Г). Црвени
картон: И.Савић (Омладинац) у 52.
минуту.
ОМЛАДИНАЦ: Станчић 7,5, И.Тимотић
7 (Стефановић 7), Чобић 7, М.Тимотић
7, Трумбета 8, Д.Савић 7,5 (Милићевић
_), Јеремић 6,5 (Ж.Николић _), И.Савић
6, Ивановић 6,5, Ковачевић 7,5,
Р.Николић 7,5
ГУЊЕВАЦ: Јокић 7, Ивковић 6 (Илић
7,5), Симић 6, Вујић 7, Вујковић _
(Марковић 7), Бранковић 6, В.Милошевић 6 (Ђукић _), Миливојевић 6,
Бакић 6,5, Обрадовић 7,5, С.Милошевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Трумбета (Омладинац)
"Окрњен" је стопостотни учинак
Гуњевца, највише захваљујући силним промашајима гостију. Успели су
да промаше пенал и бар пет идеалних
прилика, а борбени домаћин је преко
Надера Ковачевића повео у првом
делу. Скоро читаво друго полувреме
бранио се Омладинац са играчем
мање, али је само Немања Обрадовић
нашао пут до мреже сигурног
Станчића.

Стадион у Доњем Лајковцу. Гледалаца:
150. Судија: Богдан Љубојевић (Лазаревац). Стрелци: Радовановић у 13. из
пенала за Полет, а Младеновић у 9. и
79., Новаковић у 49. из пенала и
Танасијевић у 77. минуту из пенала за
Тврдојевац. Жути картони: Берановић,
Ранковић, Радовановић (П), Танасијевић, Васић, Ђурђевић, Новаковић (Т)
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7, Васић 7
(Јелић 7), Новаковић 7,5, Мијатовић 7,5,
Поповић 8,5, Милић 7,5, С.Марковић 7,5,
Д.Марковић 7, Радојичић 7 (Иванковић
7), Танасијевић 7,5, Младеновић 8,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стеван Младеновић
(Тврдојевац)
Екипа Горана Миливојевића се
мучила само у првом делу, али фуриозном игром у наставку Тврдојевчани
су везали пету победу и преузели
лидерску позицију.

ПЕХАР ДОНЕО СРЕЋУ
Председник општинског фудбалског савеза Александар Јовановић Џајић уручио је пехар ФК
Црвена Јабука, као најбољој екипи
Општинских лига Уба у сезони
2013/14. Била је то лепа увертита
пред утакмицу са ФК Димитрије
Туцовић у којој је Ц.Јабука славила
1:0.

4.коло

ГУЊЕВАЦ - ЦРВЕНА ЈАБУКА
4:2 (2:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Д.Симић у 8. из пенала и 83., Бакић у 31. и
Обрадовић у 60. за Гуњевац, а
Дамњановић у 55. и 75. минуту за Црвену
Јабуку. Жути картони: В.Милошевић,
Јокић (Г), Стефанов, Стевић (ЦЈ).
ГУЊЕВАЦ: Јокић 7, М.Симић 6, Д.Симић
7,5 (Јечменица _), Вујковић 7 (Марковић
_), Вујић 7,5, Бранковић 6,5, В.Милошевић 6, Илић 6,5, Бакић 7, Обрадовић 7
(Ивковић _), С.Милошевић 7
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 6,
Мирковић 6,5 (Ненадовић _), Стевановић
6,5, Обрадовић 6,5, Стефанов 7, Тешић 6,
Дамњановић 7,5, Мл.Јефтенић 6 (Вукадиновић _), Стевић 6, Мил. Јефтенић 6,5,
Тешмановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Вујић (Гуњевац)
Гуњевац је заслужено славио
против новајлије у лиги и наставио низ
без пораза. Гости су начети са "беле
тачке", изгледало је на паузи да неће
бити узбуђења, али су Јабучани на 2:1
имали две велике прилике за изједначење. Ипак, финиш је припао квалитетнијем домаћину, а четвртом голу је
кумовао обично поуздани Аврамовић.

Капитен ФК Црвена Јабука
Јован Мирковић и Александар
Јовановић Џајић

4.коло

КАЛЕНИЋ - ПОЛЕТ (Таково)
2:6 (1:5)
Стадион у Каленићу. Гледалаца: 100.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Пауновић у 17. из пенала и
Лазић у 75. за Каленић, а Брајовић у 7.,
Јеремић у 15. и 45., Живановић у 36. и
38. и С.Илић у 68. минуту за Полет. Жути
картони: Лазић (К), Павловић, Јеремић
(П)
КАЛЕНИЋ: Савић 6, Живановић 5,
Пантелић 5, Томић 5, Ранковић 5,
Павловић 5, Ђорђевић 5 (Дукић _),
М.Аћимовић 5 (Тодоровић _), Лазић 6,
Пауновић 6, С.Аћимовић 5
ПОЛЕТ: Д.Павловић 7, С.Илић 7,5,
Радовановић 7, Гојаковић 7, М.Илић 7,
Стефановић 7, Маринковић 7 (Јанковић
7), Ивановић 8, Брајовић 8 (Петровић _,
М.Павловић _), Јеремић 8, Живановић 8
ИГРАЧ УТАК МИЦЕ: Алекс андар
Ивановић (Полет)
Разлика у квалитету је била
приметна од првог минута, па су гости
већ до паузе искусног Савића пет пута
натерали да вади лопту из мреже. У
наставку је тим из Такова отаљавао
посао, а посебно ефектан био је гол
нападача гостију Ненада Јеремића
прелепим лоб-ударцем са ивице
шеснаестерца.

www.glastamnave.com

ФК Црвена Јабука са пехаром шампиона Општинских лига Уба

ФУДБАЛ

2.октобар 2014.г.
6.коло

ТРЛИЋ - ЈАБУЧЈЕ 1:1 (0:1)
Резултати 5.колa (20/21.09.2014):
Совљак - Младост (Д)
1:1
Спартак 1924 - ЗСК
5:0
Јошева - Тулари
0:1
Пепељевац - Качер
3:1
Бањани - Трлић
1:3
ОФК Јабучје - Јуниор НН
1:3
Тешњар - Рубрибреза
1:0
ОФК Дивци - Колубара (Ј)
2:0
Резултати 6.кола (27/28.09.2014):
Младост (Д) - Колубара (Ј) 1:1
Рубрибреза - ОФК Дивци
3:3
Јуниор НН - Тешњар
2:1
Трлић - ОФК Јабучје
1:1
Качер - Бањани
1:0
Тулари - Пепељевац
5:5
ЗСК - Јошева
0:2
Совљак - Спартак 1924
1:1
1.Spartak(Q)
2.Pepeqevac
3.OFK Jabu~je
4.Junior NN
5.ZSK
6.Sovqak
7.OFK Divci
8.Trli}
9.Te{war
10.Kolubara(J)
11.Jo{eva
12.Ka~er
13.Mladost(D)
14.Bawani
15.Tulari
16.Rubribreza

5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1

1
2
2
1
1
3
3
3
1
1
0
0
5
2
2
1

0
1
1
2
2
1
1
1
3
3
4
4
1
3
3
4

24 : 2 16
16 : 11 11
11 : 8 11
9 : 7 10
8 : 11 10
9: 4 9
10 : 8 9
10 : 11 9
8 : 11 7
7 : 10 7
8 : 10 6
5 : 16 6
7: 8 5
3: 7 5
7 : 14 5
9 : 13 4

7.коло (04/05.10.2014- 15.30ч):
Спартак 1924 - Младост (Д)
Јошева - Совљак
Пепељевац - ЗСК
Бањани - Тулари
ОФК Јабучје - Качер
Тешњар - Трлић
ОФК Дивци - Јуниор Ново Насеље
Колубара (Ј) - Рубрибреза
8.коло (11/12.10.2014-14.30ч):
Младост (Д) - Рубрибреза
Јуниор Н.Насеље - Колубара (Ј)
Трлић - ОФК Дивци
Качер - Тешњар
Тулари - ОФК Јабучје
ЗСК - Бањани
Совљак - Пепељевац
Спартак 1924 - Јошева

Стадион у Трлићу. Гледалаца: 100.
Судија: Дејан Ранисављевић (Ваљево). Стрелци: Анђић у 77. из пенала за
Трлић, а Д.Павловић у 24. минуту за
Јабучје. Жути картони: М.Новаковић
(Т), М.Павловић, Младеновић (Ј).
Црвени картони: голман Ненадовић
(Јабучје) у 74. и Грбић (Јабучје) у 84.
минуту.
ТРЛИЋ: Де. Ракић 6,5, Керлета 7
(Антонић 6,5), Ивановић 6,5, Да. Ракић
6,5, П.Иконић 7, Кандић 7, Савић 6,5,
Поповић 6,5, С.Новаковић 6,5 (Анђић
7), Н.Иконић 6,5, М.Новаковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Трајковић
(Јабучје)
Утакмица доброг темпа и малог
броја идеалних прилика завршена је
праведним исходом. Гости су повели
из контре након лепе соло-акције
Дарка Павловића, а Милан Новаковић
је пропустио најбољу прилику за
Трлић у том периоду.
Голман Ненадовић је скривио
црвени картон у 74. минуту када је
срушио Милана Новаковића, а Анђић
поравнао резултат са "беле тачке".
Последњих десетак минута домаћи су
имали и два играча више, али нису
успели да створе ниједну праву
прилику.
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5.коло

БАЊАНИ - ТРЛИЋ 1:3
(0:1)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100.
Судија: Срђан Михајловић (Уб). Стрелци: Доцић у 72. за Бањане, а Анђић у
21. и 68. из пенала и П.Иконић у 83.
минуту за Трлић. Жути картони:
Марковић, Милојевић (Б), П.Иконић,
Стефановић (Т)
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић
6,5 (Доцић 7,5), Миловановић 6
(Петковић 6,5), Милојевић 7, Босиљчић
7, Милановић 6, М арковић 7,5,
Ранитовић 6,5, Бабић 6, Дробњак 6,
Софранић 7
ТРЛИЋ: Дејан Ракић 7,5, Дарко Ракић
8,5, Керлета 8, Ивановић 7,5, П.Иконић
8, Кандић 8, Савић 8, Поповић 8,
Стефановић 7,5 (Живановић _),
Н.Иконић 8, Анђић 9
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жарко Анђић (Трлић)
Трлић је на крилима расположеног
Жарка Анђића прошао кроз Бањане,
најпре је искористио пас Дарка Ракића
за вођство гостију, а потом реализовао
и пенал који је сам изнудио. Искусни
Доцић је вратио домаће у игру лепим
лоб-ударцем, потом је велику шансу за
бод пропустио Босиљчић, да би Анђић
лепом асистенцијом омогућио Предрагу Иконићу да реши све дилеме.

6.коло

СОВЉАК - СПАРТАК 1924 (Љиг)
1:1 (0:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 150. Судија: Иван
Танасијевић (Ваљево). Стрелци: Обрадовић у 72.
за Совљак, а Јовановић у 87. мин. за Спартак 1924.
Жути картони: Марјановић, Апостоловић
(Совљак), Нерић, Петковић (Спартак 1924). Црвени
картон: Нинић (Совљак) у 78. минуту.
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић 7,5,
Луковић 7,5, Марјановић 7,5, Нинић 7,5, Ђурић 7,5,
Крстић 7,5, Симић 7,5 (Рафаиловић _), Марковић
7,5, Маринковић 7,5, Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Совљак је стопирао лидера, а да је било
фудбалске правде- Спартак би доживео први
првенствени пораз. Домаћи тим је тактички
одлично одиграо утакмицу, а Љижани су имали и
очигледну помоћ ваљевског арбитра. Тенденциозним суђењем провоцирао је и играче и
публуку, на крају и искључио Николу Нинића да
оправда велику грешку направљену само
неколико секунди раније.
Домаћи су у вођство дошли након лепог паса
Миливојевића и реакције Обрадовића у стилу
расног голгетера, да би гости у финишу казнили
једину грешку Апостоловића и однели велики бод.

ФК Тулари

Небојша Ђурић
и Ђорђе Апостоловић

5.коло

ЈОШЕВА - ТУЛАРИ 0:1 (0:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100. Судија: Мирко Ћургуз
(Уб). Стрелац: Пантелић у 17. минуту. Жути картони:
Симић (Ј), Пантелић, Зујаловић, Адамовић, Благојевић,
Марјановић (Т).
ЈОШЕВА: Поповић 6, С.Вукић 6, Иванић 6 (Тешић 6,5),
Симић 6, Максимовић 6, Ђорђевић 6, Врачаревић 6,
Г.Вукић 6, Живковић 6 (Лесић 6), Величковић 6,
Леонтијевић 6 (Димитријевић 6,5).
ТУЛАРИ: Лазић 7,5, Шимшић 7, Зујаловић 7,5,
Марјановић 7,5, Брдаревић 7, Јаџић 7, Благојевић 7,5,
Пантелић 8, Николић 7,5, Вићентић 8, Живановић 7,5.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Срђан Вићентић (Тулари)
Јошева је јалово нападала, а Тулари стварали шансе.
Гол одлуке постигао Пантелић одмереним ударцем са
десетак метара, после лепе повратне лопте Николића.
Домаћину је највише муке задавао разиграни Вићентић,
па су гости заслужено славили прву победу у сезони.
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СПОРТ

2.октобар 2014.г.

БРЕЗОВИЦА ВЕЗАЛА ДВА ТРИЈУМФА НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

ПАНТЕЛИЋ ВОДИ
КА ОПСТАНКУ
- Чавић и Милановић стрелци у победи против Клупчана. Неравноправни услови за игру у Прибоју. - Следи пут у Мионицу.
Шок-терапија у виду смене тренера
дала је резултата у Брезовици, успео је
Зоран Пантелић да размрда екипу која је
доживела четири стартна пораза, па се
зонашки "фењер" преселио у Шабац.
Гостовање у Прибоју пробаће Брезовчани што пре да забораве, није их
толико заболео пораз, колико понижавајуће суђење које им није дало грама
наде макар за бод. Дуел са РадничкиСтобексом је био један од оних који мора
да се добије, гости су деловали разиграно на старту, али их је умирио гол Чавића
након корнера.
У наставку је домаћин контролисао
игру, јасно је да у мечу толиког значаја
није било пуно фудбалске лепоте, али
јесте велике борбе и залагања у чему је
предњачио позајмњени нападач Јединства Игор Милановић. Своју одличну
партију заокружио је поготком главом у
90. минуту на пас Мирчете, а Раднички је у
дубокој надокнади само ублажио пораз:
- Немамо избора сем да се боримо,
видели смо у Прибоју какав третман
имамо код судија, али предаје нема.
Драго ми је да сам стекао симпатије
брезовачке публике, почео сам и голове
да дајем, али је много битније да екипа
враћа самопоуздање и поправаља позицију на табели. Долазак Панића, Ћургуза
и Бранковића много је променио слику,
сада већ личимо на екипу која може до
опстанка- оптимиста је Игор Милановић,
вођа напада Брезовице.
Пробаће пулени Зорана Пантелића
да прекину пост и на гостовањима, у
Мионици их чека Рибница предвођена
бившим тренером Брезовице Ненадовићем- сигурно тешка, али не и непремостива препрека...
Б.Матић

Зона "Дрина", 6.коло

ФАП - БРЕЗОВИЦА 2:0 (1:0)
Стадион у Прибоју. Гледалаца: 100. Судија: Алекса
Селаковић (Ужице). Стрелци: Салкановић у 30. и
Станковић у 65. минуту. Жути картони: Шалипур,
Бајрамовић, Јановић, Станковић (Ф), Ђорђевић,
Ђоба, Леонтијевић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Мијатовић 6,5, Леонтијевић 6, Ђорђевић 6,5, Д.Младеновић 6, Симић 7
(Илић _), Б.Младеновић 7 (Ђоба 6,5), Бранковић
6,5, Милановић 7 (Јовановић _), Мирчета 6,5,
Чавић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Станковић (ФАП)
Зона "Дрина", 7.коло

БРЕЗОВИЦА - РАДНИЧКИ Стобекс
(Клупци) 2:1 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 250. Судија:
Мирко Стефановић (Ваљево). Стрелци: Чавић у
28. и Милановић у 90. за Брезовицу, а Ковачевић у
90+2. минуту за Раднички. Жути картони: Ђорђевић, Ђоба (Брезовица)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Мијатовић 6,5 (од 74. Јоцић
-), Леонтијевић 7, Ђорђевић 6,5, Младеновић 7,
Симић 7, Илић 6,5 (од 46. Панић 7), Бранковић 6,5
(од 63.Ђоба -),Милановић 7,5, Мирчета 7, Чавић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Милановић (Брезовица)

ZONA"DRINA"
Предраг Симић

Дејан Младеновић

КБК “СОКО“ УБ И ОВЕ ЈЕСЕНИ НИЖЕ УСПЕХЕ

“ЖЕТВА“ МЕДАЉА
Током септембра освојено чак пет одличја. Сузана Ковачевић
донела најсјајније одличје са Првенства Београда у кик-боксу.

1.Ra|evac (K)
2.Zadrugar (L)
3.FAP (Priboj)
4.Jedinstvo (V)
5.Zlatar (NV)
6.Sloga 1940
7.Radni~ki (V)
8.Polimqe
9.OFK Ose~ina
10.Zlatibor (^)
11.Ribnica (M)
12.Sloga (S)
13.Radni~ki Stob.
14.Brezovica
15.Sevojno
16.Borac ([abac)

4
4
3
3
4
2
3
3
2
2
1
2
2
2
1
0

1
1
3
3
0
5
2
1
4
3
5
2
1
0
2
3

2
2
1
1
3
0
2
3
1
2
1
3
4
5
4
4

:
16 10
6 :3
11 :5
11 :9
6 :8
9 :6
8 :5
11 :8
8 :8
5 :9
9 :9
6 :8
7 :9
5 :9
:
4 10
:
5 11

Наредне утакмице ФК Брезовица:
8.коло (4.октобар 2014, у 15.30 ч):
Рибница (Мионица) - Брезовица
9.коло (12.октобар 2014, у 14.30 ч):
Брезовица - Рађевац (Крупањ)

Клуб борилачких спортова “Соко“ наставио је “жетву“ медаља у овој
години, освојивши чак пет одличја на два такмичења, средином септембра
месеца.
На Првенству Србије у француском боксу за сениоре, одржаном у Футогу
14.септембра, освојена су три бронзана одличја: Душан Павловић и Александар
Кандић (председник клуба) у категорији преко 85 кг и Иван Курчубић у категорији
до 75 килограма.
Ниска успеха настављена је на Првенству Београда у кик-боксу за кадете и
јуниоре, дисциплина “лоу кик“, које је одржано у сали СД Раднички на Црвеном
крсту. Сузана Ковачевић, најсјајнији изданак школе КБК “Соко“, освојила је златну
медаљу прекидом у другој рунди, док је Вељко Стефановић изборио за финале у
којем је поражен на поене (сребрна медаља).
- Изузетан наставак успешне пролећне серије и права жетва медаља.
Радимо у не баш задовољавајућим условима, због проблема око коришћења
спортске сале, са изузетном дозом посвећености према спорту који је у експанзији
у нашем граду. Као плод великог труда дошли су и наши успеси на првенствима,
како Београда тако и Србије- истиче председник клуба Александар Кандић.
Овај млади ентузијаста и борац, у изјави за “Глас Тамнаве“, наглашава да
тренирање кик-бокса, поред огромне користи за физички изглед, рекреативцима и
људима који су затрпани свакодневним пословним обавезама, даје могућност
ослобађања од стреса и фрустрација накупљених током дана.
- Због тога позивам све заинтересоване Убљане да дођу до сале ОШ
“Милан Муњас“, и “поразговарају“ мало са џаком, можда им се допадненаглашава Кандић и додаје да се тренинзи одвијају сваког радног дана од 19
часова.
Милован М.

Сузана Ковачевић
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ЈЕДИНСТВО САВЛАДАЛО ВЕЛИКОГ РИВАЛА

КОНАЧНО ПАЛА
И ПОЖЕШКА СЛОГА
- Стојановић и Ранковић творци преокрета у наставку.
- Због натопљеног терена, меч у Љубићу померен за среду
1. октобар. - Следећи гост под Шепковцем Јасеница 1911.
Слога из Пожеге је у претходне две сезоне четири пута изашла на
"црту" црвено-белима и ниједном се Убљани нису радовали победи! У јесен
2012.године статива је зауставила шут Филипа Луковића у дубокој
надокнади (меч окончан без голова), да би у пролећном убском реваншу
Јединство, у последњих 15 минута, прокоцкало предност од 3:1. Прошле
сезоне мечеви су имали још већу тежину будући да се радило о директној
борби за 1. место, пожешки дерби је главом решио штопер домаћих Жунић,
а Слога је под Шепковцем тек у последњим секундама меча испустила победу коју је заслужила у претходна 94 минута.
Ипак, летња дешавања на српсколигашком "Западу" отворила су
простор за поновни сусрет старих ривала, Јединство је боље стартовало у
вишем рангу, али је пред дуел са Слогом тренер Срђан Јовановић имао
жестоку главобољу. Андрић, Арсеновић, Солдатовић и Каличанин су због
повреда били ван протокола, Јовановић и Тадић су заиграли на сопствени
ризик, а прво полувреме није обећавало ништа добро. Наивно примљен гол
на старту, јаловост у завршници уз једну праву прилику Стојановића, терен
тежак и блатњав на ком је долазила до изражаја физичка супериорност
гостију, наговештавали су наставак непријатне традиције.

Бобан Стојановић за 1:1

Марко Ранковић за 2:1
Међутим, наставак је донео потпуно другу сликудомаћи су почели да "мељу" ривала у шепковачком блату, а
Танасковић је руком спречио Стојановића да постигне
спектакуларни гол "Маказицама". Харизматични нападач није
погрешио са "беле тачке", а домаћи су наставили да нападају
у таласима. Поново је Стојановић "мешао" одбрану Слоге,
ничију лопту приграбио је Ранковић и у маниру расног
голгетера коначно бацио на плећа великог ривала:
-Велика победа против одличног ривала, нисмо личили
на себе у првом делу, али је у наставку екипа показала срце и
карактер. Играли смо без неколико носилаца игре, али нас је
то натерало да будемо још компактнији. Стигли смо до 11.
бода и наравно да имамо разлога за задовољство, међутим и
даље боле промашаји из Крагујевца и Новог Пазара. Не
задовољавамо се постигнутим, у сваком наредном мечу
идемо на победу- пун је оптимизма распуцани Марко
Ранковић, летошње појачање из Жаркова.
А наредни меч је требало да се игра прошле недеље у
Љубићу, али због лошег стања терена, ипак је померен за
среду поподне. Тако ће Убљани после непланиране паузе за
четири дана играти два меча, будући да у суботу под
Шепковац стиже пробуђена Јасеница 1911 из Смедеревске
Паланке. Последњи сусрет ових екипа на убском стадиону у
јесен 2011. припао је гостима - 2:4, па, изгледа да је дошло
време за још један реванш...
Б.Матић
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Српска лига „Запад“, 6.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - СЛОГА (Пожега)
2:1 (0:1)
Стадион Јединства. Гледалаца: 200. Судија:
Иван Никитовић (Чачак). Стрелци: Стојановић у
63. из пенала и Ранковић у 74. за Јединство, а
Ђорђевић у 19. минуту за Слогу. Жути картони:
Петровић, Јовановић (Ј), Васиљевић, Филиповић, Лековић, Танасковић, Маричић (С)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Живковић 6,5 (од 56.
Панић 7,5), Стојановић 8 (од 85. Деспотовић _),
Марјановић 7,5, Тадић 7,5, Милојевић 6,5,
Рашић 7, Петровић 7, Ранковић 8 (од 88.
Брадоњић _), Јовановић 7, Петрашевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Ранковић

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Loznica
2.Budu}nost Kru{.
3.Rudar (K)
4.[umadija (K)
5.Jedinstvo(Ub)-1
6.Sloga (P)
7.Polet(Qubi})-1
8.@elezni~ar (L)
9.Zvi`d (Ku~evo)
10.Pobeda (B)
11.Semedria 1024
12.[umadija (A)
13.Bane (Ra{ka)
14.Jasenica 1911
15.Jo{anica (NP)
16.Kara|or|e (T)
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3
3
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2
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3
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14 : 2
13 : 2
15 : 8
10 : 6
6:3
11 : 7
8:6
7:7
7:8
9:9
4:6
5:9
5 : 10
6 : 14
5 : 21
5 : 12

18
17
16
12
11
10
9
9
9
8
8
8
6
6
4
3

8.коло (4.октобар 2014, у 15.30 ч):
Јединство (Уб) - Јасеница (С.Паланка)
9.коло (11.октобар 2014, у 14.30 ч):
Карађорђе (Топола) - Јединство (Уб)
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НАСТАВЉА СЕ СЈАЈНА СЕЗОНА КОЊИЧКОГ КЛУБА

ТИКА ВУЈКОВИЋ - ЧЕТИРИ ОД ЧЕТИРИ
- Легендарни џокеј прошао први кроз циљ јашући Стаменог Пика, Паво Нурмија, Торино Хила и
Даласа на тркама у Шапцу. - Живота Марковић из Такова нови председник клуба.
На традиционалним тркама за Малу Госпојину на
Шабачком хиподрому, апсолутни херој дана био је сјајни
врељански џокеј Тихомир-Тика Вујковић. Четири пута се
нашао на стази и остварио стопостотни учинак, а врељанска
грла су донела и лепу зараду својим власницима и клубу430.000 динара.
Прву победу забележио је на леђима Стаменог Пика
(власник Љубиша Дунђер) који се поново вратио код њега у
тренинг и сјајну форму потврдио оставивши конкуренцију за
осам дужина! Потом је први кроз циљ прошао и Паво Нурми
(власница Мила Јевтић) који је додао "гас" у правцу и
остварио три дужине предности, а захаваљујући вештини

Мистер Бас са Тиком Вујковићем у седлу
прави чуда и у иностранству

легендарног џокеја, Торино Хил (власник Александар Ашковић) је за пола тела у финишу надмашио Елдорада. За крај,
Далас (власник Влада Ранковић) је потврдио зашто је најбоље
грло међу трогоцима, трогоцима и старијима и најбољи коњ
домаћег одгоја, није имао достојну конкуренцију и за 11 дужина
оставио најближег пратиоца.
КК "Света Поповић" из Врела недавно је добио и новог
председника, уместо Владе Ранковића који се повукао из
приватних разлога, на чело све, успешнијег клуба, дошао је
Живота Марковић из Такова.
Б.М.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРЕЉАНСКОГ ГРЛА У МАЂАРСКОЈ

МИСТЕР БАС ПОКОРИО БУДИМПЕШТУ !
Шампионски карактер Мистер Бас је показао и у
најзначајнијем досадашњем испиту у каријери - у најјачој
ЛИСТЕД,трци која се организује за двогоце у Мађарској, вођен
сигурном руком Тике Вујковића, Мистер Бас је победио
главног фаворита Бабл Гана и забележио шести тријумф у
исто толико стартова! У трци дана учествовало је пет
најбољих мађарских и један хрватски двогодац, Мистер Бас
се држао уз водећу групу, а онда у финишу захваљујући
искуству и вештини легендарног Тике за пола дужине
прославио највећи успех у каријери. Грло у власништву
Зорана Лазаревића и Владимира Благојевића освојило је
прву награду у вредности од 5.000 евра и наставило феноменалну сезону коњичког клуба "Света Поповић" из Врела.

ШАХИСТИ УБА ЗАВРШИЛИ ТАКМИЧЕЊЕ
ПРВЕ ЛИГЕ ЦС

БЕЗ ПРОБЛЕМА
ДО ОПСТАНКА
Шахисти Уба учествовали су у Краљеву (13-21.
септембар) на такмичењу Прве лиге Централне Србије и у
конкуренцији 12 екипа заузели солидно 6. место. Најуспешнији убски колектив наступао је у саставу Милановић,
Лапчевић, Блесић, Ивановић, Ратковић, Сандић, Драгићевић
и Вилимоновић, а пласман у Прву лигу Србије обезбедила је
краљевачка Слога:
- Остварили смо пласман у складу са очекивањима и
испунили циљ за ову сезону. Такмичење је било врло јако и
уједначено, а нама остаје да жалимо за пропуштеним
приликама у мечевима са Пиротом, ваљевским Николајом и
Пожегом. Да смо те мечеве добили, а требали смо- могли смо
и до 2. места. Ипак, и овако смо задовољни, година за нама је
била врло тешка у сваком погледу и момцима треба одати
признање за велику борбеност и оданост клубу- рекао је
председник ШК Уба Драган Драгићевић.

Златна средина: Шах клуб “Уб“

AUTO CENTAR

Kupovinom auto delova kod nas ostvarujete:
besplatnu ugradnju i mali servis
Mogućnost dostave

Najpovoljnije cene u regionu !

064/90-31-100
061/152-90-75

Delovi za kombi vozila:
FIAT Ducato (od 1998.
do 2006.
IVECO Daily godi{ta)
PEUGEOT Boxer

