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ЗАВРШЕНА ОБНОВА УБСКОГ ВРТИЋА

ДЕЧЈА РАДОСТ НЕМА ЦЕНУ
14. и 15.страна

TADING
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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE

Energija
budućnosti !
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АКТУЕЛНО

18.септембар 2014.г.

У ВЛАДИ СРБИЈЕ ПОТПИСАН УГОВОР

ВЛАДА ЈАПАНА ДОНИРАЛА
ПОМОЋ УБСКОМ ВРТИЋУ ПОНОВО МЕЂУ

СРБИМА

С

Масафуми Куроки и Гордана Милосављевић Марковић
За отклањање штете проузроковане мајским поплавама, Влада Јапана донирала је 53.870 евра Предшколској
установи „Уб” кроз пројекат за основне потребе
становништва (ПОПОС). Средства су намењена за реконструкцију система грејања и обнову фасаде, а уговор о
донацији су, 10. септембра у Влади Србије, потписали
јапански амбасадор у Београду Масафуми Куроки и
директорка убског Вртића Гордана Милосављевић
Марковић.

Захвалност локалне самоуправе:
Дарко Глишић, председник општине Уб
Захвалност Влади Јапана и јапанском народу изразио
је председник општине Уб Дарко Глишић.
- Са овом изузетном донацијом, деца у Вртићу са много
мање неизвесности дочекују зиму. Има један врло
занимљив податак, који даје на тежини овој донацији, а то је
да се већ другу годину у убски вртић уписује више деце него
претходне године, што није честа појава у Србији. Због тога
нам је јако драго што смо нашли много људи који су
претходних месеци помагали, а шлаг на торту је донација
Владе Јапана, јер са њом ћемо потпуно заокружити обнову
убског Вртића – изјавио је Глишић, који је упутио позив
амбасарору Јапана да, по окончању радова, свечано
отвори Предшколску установу на Убу, која ће, како је
истакао, бити на понос свима.
наставак на 15.страни

терија, Домановић, Нушић... А у
новија времена Лола Ђукић,
Павић, Убљанин Александар
Поповић, Душан Ковачевић...(!) Увек је
било материјала на овим нашим просторима за хумор
и сатиру. Владимирчани призивају Милована
Глишића и покрећу иницијативу да се у њиховом
месту подигне споменик миту и корупцији. Била би то
огромна глава шећера у коју би могло да стане све оно
што је за одбацити од непоштених склоности
појединаца који су се докопали могућности да утичу
на чувени тас на ‘’ваги правде и поштења’’. У поплави
свега, па и разних закона, прописа и параграфа,
никако да се појави и нека олакшавајућа околност за
народ, па је, некадашњи председник владимирачке
општине Јанко Ђурић, предложио да олакшавајућа
околноист буде баш тај споменик, који би се нашао
пред некадашњом зградом начелства у којој се
делила правда ‘’заслађена’’ главом шећера, а која је
кружила од начелника, преко писара до посавотамнавских сељака склоних да ’’решавање правних
ствари’’ потпомогну корупцијом у виду препознатљиво израубоване ’’главе шећера’’.
Е, сад! У свакој српској вароши постоји миље у којем
се сатирично, козерски, препричавају згоде и незгоде
са локалне политичке сцене. У Коцељеви перјаница
хумористичког погледа на стварност је извесни Тома,
који располаже обиљем информација, али и
истанчаним осећајем за хумористичко представљање, понекад, таквих догодовштина које би
биле смешне да нису тужне (и обрнуто).
На Убу је, до скоријих година, био довољан само
кратак контакт са Кићом Црногорцем, па да се сазнају
разне пикантерије из сатиричног угла проницљивог
посматрача. Кића је учествовао на свим јавним
дебатама о свим темама, али повукао се. А и јавне
трибине су се проредиле, па се његов бојкот и не
осећа пуно. Иначе, и даље је ’’добро обавештен’’.
Ето, поменух три општине и три различита погледа на
сличне теме - критику, са дозом сатире и хумора у
односу према властима. Била су некад лепа времена. ’’Пси су лајали, а каравани пролазили’’. Е, сад,
сада је нешто друго. Неко рече ових дана: ‘’Кад је
стигло до Човића, враг је однео шалу’’. Јесте да неки
питају:’’А даље, а даље? Шта је са Чедом, Михаиловићем, па и овим што се још шепуре...’’ А негде, не
из тако велике даљине, чује се одјек: ‘’Биће, биће!’’
И, опет: Е, сад! Шта би рекли Домановић и Нушић кад
би се поново нашли међу Србима? Наравно, сваки на
свој начин. Домановић, у свом стилу, ‘’За Вођом до
краја, макар и до Страдије’’, а Нушић би, вероватно,
кренуо од ‘’Ожалошћене породице’’, преко ‘’Сумњивог лица’’ до ‘’ДР’’-а и ‘’Госпође министарке’’... Теме не
би мењали, само би актери били осликани још
колоритније, типичније, карикатуралније...
Александар Поповић који, кажу, није волео Уб иако је
је написало ‘’Пијачни дан’’ и неке од ликова за своје
драме ‘’покупио’’ са убских улица педесетих,
шездесетих и делом седамдесетих година. Убљани му
нису остали дужни. Позоришна сцена носи његово
име, али се, у последње време не помиње. Или
грешим? (Аматерско позориште је Рашино.)
Ковачевић би имао баш много посла у Коцељеви.
Обиље материјала је ту, само да засуче рукаве и
зготови ђаконије попут ‘’Маратонаца’’ (почасни круг)
или ‘’Сабирног центра’’ - ‘’Мрешћење’’ да не помињем.
Предлог Јанка Ђурића није наишао на одушевљење.
Можда зато што у свима нама ‘’чучи’’ понеки срески
капетан, општински ћата или...

ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

18.септембар 2014.г.
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ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СО УБ

БУЏЕТ СМАЊЕН ЗА ДЕСЕТ ОДСТО
- Усвојеним ребалансом, овогодишњи буџет општине смањен је за 105,6 милиона
динара у односу на планирани и сада износи 988,6 милиона динара
Након летње паузе, одржана је
Четврта седница Скупштине општине Уб.
Одборници су разматрали и изгласали
свих 15 тачака дневног реда, а најважнија
се односила на предлог Одлуке о првом
ребалансу буџета, чијим усвајањем је
овогодишњи буџет смањен је за 105,6
милиона динара у односу на планирани и
сада износи 988,6 милиона динара.
Образлажући разлоге за буџетско умањење од близу десет посто, председник
општине Уб Дарко Глишић је рекао:

ОПОЗИЦИЈА СМАТРА ДА
УСВОЈЕНИ БУЏЕТ НИЈЕ РЕАЛАН
На одлуку о ребалансу буџета
реаговала су само два одборника
опозиције. Први је био Предраг Илић из
ДС који је изнео своје уверење да је
општинска каса требало да буде
смањена за још 200 до 300 милиона
динара. Према његовим речима, реалан
буџет општине је око 750 милиона

СВЕЧАНА СЕДНИЦА
3.ОКТОБРА
Поводом Дана општине Уб,
3.октобра, најављено је одржавање
свечане седница СО Уб на којој ће
бити додељене награде заслужним
грађанима из разних сфера друштвеног живота. Такође, одборничке
групе су договориле и формирање
техничке комисије која ће се бавити
анализом стања на речним водотоковима и другим објектима водопривреде у општини Уб, како би се
спречиле евентуалне опасности од
будућих поплава.

КОП “РАДЉЕВО“ ИЗВОР
НОВИХ СРЕДСТАВА

Непопуларне мере
и смањење буџета неминовност:
Одборници СО Уб
-Сви знамо каква је година била,
поготово од маја месеца наовамо и овај
ребаланс управо је проузрокован
поплавама и другим елементарним непогодама које су погодиле нашу општину.
Умањење је неопходно како би успели да
2014. годину буџетски затворимо.
Приходи су били извесни почетком
године, али је половином године постало
јасно да не можемо да их прикупимо. И
због тога је ребаланс изнуђен.
Ребаланс буџета условио је смањење издвајања за све буџетске кориснике, а највећи терет уштеде поднеће
Дирекција за уређење и изградњу, којој је
„скресано” скоро 90 милиона динара.
Комунално предузеће „Ђунис” имаће 13
милиона динара мање, Фонд за рурални
развој осам, Предузеће „Енерго Уб” 7,5
милиона, Дом здравља седам, Установа
за културу и спорт 5,7 милиона, црквене
општине 4,5 милиона,… Средства из
општинске касе ускраћена су свим
удружењима, јер је позиција за ове
намене укинута и на тај начин уштеђено
још четири милиона динара.
Новим буџетом, средства су увећана на позицијама Општинска управа,
Скупштина општине, Општинско веће,
председник општине, регресирана исхрана ученика, суфинансирање пројеката,
накнада за прворођено дете, надокнада
штете услед елементарних непогода и
Предшколска установа.

динара, јер питање је да ли ће РЕИК
„Колубара” моћи да уплати планирана
средства до краја године, која су у
структури прихода међу највећим
ставкама.
- Слажем се, буџет је требало да
буде још мањи, али морам да признам
да се није имало ни храбрости ни снаге
да се то уради. Тако драстичан рез
донео би и велико незадовољство.
Пошто смо укинули финансирање свим
удружењима, имали смо много интервенција, али смо свим притисцима
одолели. Видећемо како ћемо у
наредној години регулисати финансирање удружења, али и неких других
буџетских корисника - казао је Дарко
Глишић.

Дарко Глишић
током обраћања
одборницима СО Уб

НА РАСПОЛАГАЊУ НОВАЦ ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА
Позиција накнада штете услед
елементарних непогода или других
узрока увећана је за износ прикупљеног
новца на наменском рачуну општине за
помоћ угроженима, како би средства
могла да се троше.
- Прикупили смо око 30 милиона
динара, али је овде приказано 20, јер је

уплатилац могао да напише сврху
намене, то јест он је паре опредељивао, а ми смо их распоредили. По
усвајању ребаланса, новац ће бити на
располагању и од понедељка, 15.
септембра, моћи ће да се усмерава и
троши као надокнада штете – појаснио
је први човек убске општине.

Илићу је одговорио и председник
Скупштине општине Уб Драган Јелић.
- Договорили смо са „Колубаром”
да део средстава на позицији будућег
копа Радљево, а ове године она износе
20 милиона динара, буду усмерена на
завршетак пројеката који су нам јако
битни, попут новог урбаног насеља за
расељено становништво и приступних
саобраћајница. Републичкој Влади смо
предали предлог о утврђивању јавног
интереса за прву фазу откупа земље за
коп Радљево, што је већи део села
Каленића и мањи део Радљева. Уколико
Влада усвоји предлог, у следећу годину
улазимо у поступак експропријације на
територији општине Уб, за шта је
неопходно да ЕПС издвоји средства.
Сматрам да се стичу услови да општина
у скорије време потпише и дугорочни
споразум око повлачења средстава са
позиције копа Радљево за инвестиције
везане за расељавање становништва.
Отвара нам се шанса да на тај начин у
следећој години дођемо до дела
средстава која би поправила стање у
буџету и попунила ту велику рупу која
нам прети – констатовао је Јелић.
Другу примедбу на ребаланс
буџета изнео је одборник из редова
СПС-а, Слободан Миливојевић који
сматра да је превелики износ средстава
одузет Дирекцији за уређење и
изградњу. Средства су морала бити
обезбеђена за неопходну санацију
путева, пре свега сеоских, јер је многе од
њих однела поплава, рекао је Миливојевић, уз сугестију да Скупштина заузме
став и од надлежних
тражи да у
наредној години обезбеди противградне ракете. Према његовим сазнањима, тамнавски пољопри-вредници су
овога лета имали преко 50 милиона
динара штете од олује и града на
усевима и роду.
И наставак седнице протекао је без
расправе, тако да су одборници у
кратком року прихватили преостале
тачке дневног реда. У складу са новим
буџетом, измењени су финансијски
планови и програми рада свих предузећа и установа, усвојен је и извештај о
извршењу овогодишњег буџета за
шестомесечни период и образовано
општинско Правобранилаштво.
За директорку Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић” Скупштина је
именовала Јулијану Марјановић, која се
и до сада налазила на челу те установе.
Д.Недељковић
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ПОСЕТА КИНИ
18.септембар 2014.г.
УБ СВЕ БЛИЖИ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У СТУБЛЕНИЦИ

ПРОГЛАСИТИ ЈАВНИ ИНТЕРЕС
- Председник општине Уб Дарко Глишић, и директор Дирекције за уређење и изградњу
Звонко Минић, још једном посетио Кину и компанију “Синомах“, која је заинтересована за
изградњу Индустријске зоне у Стубленици. - Уз помоћ државе до коначног циља.
Приредио: Милован Миловановић
Пројекат изградње индустријске зоне у Стубленици и
долазак кинеских инвеститора, који имају жељу да на Убу
отворе неколико фабрика које би запослиле више хиљада
радника, мора се дићи на међудржавни ниво како би читав
овај посао добио нову (озбиљнију) димензију и како би
потенцијални улагачи имали одговарајуће гаранције у послу
вредном стотине милиона евра. Након многобројних
састанака, за пет дана боравка убске делегације у Кини, био је
то главни закључак који преноси председник општине Уб,
Дарко Глишић. У међувремену, у најмногољуднијој земљи
света боравио је и српски премијер Александар Вучић, који
је, између осталог, имао посебан састанак на тему
инустријске зоне у Убу са првим човеком компаније
“Синомах“.
- Радимо на томе да у сарадњи са државом целокупно
земљиште, које је предвиђено за изградњу инудстијске зоне,
прогласимо зоном јавног интереса. Само на тај начин је
могуће прибавити сво земљиште, јер, ако бисмо ушли у
слободно “погађање“, увек би се нашао неко ко има нереалне
захтеве и ко би успорио реализацију читавог пројекта. Овако,
откуп земљишта би се вршио на идентичан начин како је то
рађено и приликом експропријације за изградњу аутопута
или угљенокопа- објашњава Дарко Глишић, посебно
истичући да би, уколико све буде по плану, Кинези већ
наредне године започели изградњу Индустријске зоне са
роком завршетка од две године.
`По Глишићевим речима, једина обавеза општине Уб је
да кинеским партнерима обезбеди земљиште, а да ће се они
сами бавити неопходном инфрастуктуром. Такође, у почетној
фази, како би стартовали радови, од максималних 100,
потребно је обезбедити најмање 20 хектара откупљеног
земљишта.

Посета “Синомаху“, где је убску делегацију дочекао
потпредседник Компаније Ли Чангје

ТЕЛЕФОНСКИ ПОЗИВ ИЗ КИНЕ

ПРЕМИЈЕР НА ВЕЗИ
Током
разговора са Дарком Глишићем, у једном
моменту, зазвонио је телефон. На вези је био премијер
Александар Вучић, директно из Кине, пред састанак са
представницима компаније Синомах. Између осталог, разлог
његове посете Кини било је и упознавање са пројектом
Индустријске зоне у Стубленици и евентуална помоћ државе
у реализацији овог великог пројекта.
- Без учешћа државе, цео овај посао је узалудан.
Премијер Вучић је и лично имао прилику да се увери о
каквом капиталном пројекту је реч. На нама је да припремимо
сву неопходну документацију како би на седници Владе
Србије могла да се донесе одлука о проглашењу зоне јавног
интереса. Након те одлуке крећемо у прибављање
замљишта и, надам се, у успешну сарадању са кинеским
партнерима- закључује Глишић.

Радни састанак у Пекингу

Потписивање повеље о специјалним односима
(братимљењу) општине Уб и града Хуаинан

“ГУСТ“ РАСПОРЕД
ТОКОМ БОРАВКА У КИНИ
Током боравка у Кини, делегација убске општине
посетила је седиште фирме “Синомах“ у Пекингу, а затим и
оближњи рударски институт у друштву Радослава
Милановића, директора ТЕ Велики Црљени. У граду Хуаинан
дочекала их је градоначелница Ван Хонг, са којом је
потписана повеља о специјалним односима (братимљењу) и
договорена изградња “Парка пријатељства“ на Убу.
Приликом посете граду Ђангђиаганг, договорена је слична
сарадња и потписивање повеље у наредна два месеца, која
ће, такође, подразумевати инвестирање кинеских партнера у
одређени пројекат у општини Уб. Након обиласка неколико
компанија заинтересованих за улагање у Индустријску зону у
Стубленици, “густ“ распоред заокружен је својеврсном
презентацијом пројекта СИП (Стубленица индустријски
центар) и јавном расправом, која је одржана у Шангају.

Успостављена добра комуникација:
Убска делегација са домаћинима у Ђангђиагангу

Посета индустријском постројењу у Хуаинану

ПОСЕТА КИНИ

18.септембар 2014.г.
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ПОКЛОН КИНЕСКИХ ПАРТНЕРА ОПШТИНИ УБ

ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА
На некадашњој сточној пијаци (Вашаришту), у близини
будућих зграда локалне самоуправе, полицијске станице и
општинских јавних служби и предузећа, током 2015.године
биће изграђен “Парк пријатељства“ као поклон кинеских
партнера из града Хуаинан.
- Будући парк, чији пројекат су нам представили
кинески партнери, би требало да одише симболиком
шездесетогодишњице дипломатских односа Београда и
Пекинга. У складу са тим, у самом парку ће бити подигнут
један доминантан стуб висине 19 метара и ширине 55
сантиметара, као симбол 1955.године. Такође, на том
простору биће посађено и шездесет стабала која ће
симболисати број година који је протекао од тада. Између
осталог, парк ће поседовати и амфитеатар, водени поток и
многобројне стазе на којима ће бити исписани значајни
датуми у односима Србије и Кине.

Цеђење маслиновог уља
на традиционалан начин у Ђангђиагангу

Дарко Глишић на једном
од многобројних састанака
Пријем у Ђанђиагангу

МЕЂУДРЖАВНА САРАДЊА

И ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАДЕ
ПОСЕТИЛИ КИНУ

Будућа индустријска зона
на мапи убске општине

Целокупни трошкови путовања убске делегације у
најмногољуднију земљу света финансирани су од стране
кинеских партнера, истиче Глишић. Како каже, да је, којим
случајем, општина Уб морала сама да сноси трошкове овог
путовања, до њега вероватно не би ни дошло, имајући у виду
актуелну кризу и мере штедње.

Премијер Вучић и чланови делегације Републике
Србије, током посете Кини од 9. до 11.септембра,
разговарали су са тамошњим привредницима о одређеним енергетским пројектима, индустријској зони код Уба,
комплексу ТЕ Колубара Б и њиховој заинтересованости
да инвестирају у енергетски систем Србије.

Кинески инжењери најбољи на свету:
Посета фабрици трансформатора која је изразила
жељу за отварањем погона у Стубленици
Најава нових пројеката:
Чланови српске и кинеске делегације
- Разговори са председником Владе Републике
Србије Александром Вучићем били су ефикасни и
конкретни. Разговарали смо о три пројекта, који ће бити
реализовани у три ра зличите фа зе. Пројекат
Индустријска зона Стубленица – Уб потписан је у јануару.
Урађен је мастер план и сада се приступа изради главног
пројекта и добијању грађевинске дозволе. Радови треба
да почну на пролеће следеће године. У плану је отварање
између 10 и 15 хиљада радних места и реализација
инвестиција у вредности од око милијарду и двеста
милиона долара. Дали смо председнику српске владе
технички предлог за реконструкцију термоелектране
Велики Црљени, а ми је зовемо Колубара А. Започели смо
и разговоре о евентуалној заинтересованости за
Колубару Б. Трећи пројекат је писмо о намерама о
улагању у предузећа ИМР, ДМБ и ИМТ, три фабрике у
оквиру машинске индустрије. Компанија Синомах је
машинска корпорација, највећи произвођач трактора у
Кини и ми смо заинтересовани да под српским именом, а
са нашом новом технологијом, правимо тракторе у
Србији – нагласио је Јин Чуншенг, председник компаније
"Sinomach-Cneec-Cneetc".

ПОПЛАВЕ У ОБРЕНОВЦУ ГЛАВНИ КРИВАЦ ЗА
ЗАСТОЈ У ОТВАРАЊУ ПРОИЗВОДЊЕ У МУРГАШУ

УСКОРО НОВО РЕШЕЊЕ
Најављене инвестиције и отварање производних
постројења у халама некадашњег ПП “Рад“ у Мургашу
одложене су до даљњег. Како наводи председник убске
општине Дарко Глишић, фирма из Обреновца, која је у
сарадњи са кинеским партнерима, трабало да отвори
производне погоне, је претрпела тоталну штету током мајских
поплава. У међувремену, хале су послужиле општини Уб за
складиштење хуманитарне помоћи намењене поплављеном
становништу.
Ипак, Глишић је оптимиста и наводи да ће до краја године
поново покренути ово питање.
- Ускоро очекујемо посету државног секретара Министарства привреде из Републике Кине. Са њим ћемо поново
размотрити могућа улагања у Мургашу, јер кинески партнери
инсистирају да се тај објекат што пре стави у функцију. Они на
те објекте плаћају месечну кирију и сигуран сам да ћемо до
Нове године имати конкретне потезе ка реализацији овог
пројекта- истиче председник општине Уб.
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ПРВИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (НОТАР) НА УБУ ПОЧЕО СА РАДОМ 1.СЕПТЕМБРА

НА ПОЧЕТКУ - ПОТРЕБНО СТРПЉЕЊЕ
Све врсте уговора о располагању непокретностима који су оверавани у суду, као и решавање
заоставштина, тестаменте и друго, убудућеће ће радити јавни бележници
Убска општина је једна од ретких мањих општина која
има јавног бележника. Дипломирани правник Радојко Денић,
који поседује одговарајућу стручну квалификацију, положен
правосудни и нотарски испит, као и одређено радно искуство
у правној струци, именован је од стране надлежног министра
да обавља јавнобележничке послове.
У почетних седам дана у убској јавнобележничкој
канцеларији, нису оверавани потписи, јер је било нужно да се
припреми неопходна опрем. У току друге недеље, оверено је
десетак исправа.
- Прве недеље нисмо оверавали ништа, јер смо морали
да припремимо све обрасце који су потребни за састављање
исправа. Људи нису ни знали да треба да прикупе одређену
документацију, па је некоме увек нешто фалило: извод из
матичне књиге, лист непокретности и друго – каже Радојко
Денић.
Јавни бележници преузели су многе послове које су до
Радојко Денић,
сада обављали судови и општинске, односно, градске управе.
први убски јавни бележник
Купци и продавци некретнина неће више ићи у суд да овере
потпис на уговор о продаји, већ ће га закључивати пред
нотарима. Три групе правничких услуга бележници ће моћи да
пружају грађанима: Састављање исправа; Спровођење
судских поступака и; Депозитни послови.
Постоји и неколико потешкоћа приликом потписивања
- То је веома обиман, велики дијапазон услуга. Ради се о
исправа. Зато је потребно да се странка „наоружа“
исправама које се састављају код нас и које ми, фактички,
стрпљењем.
оверавамо, додаје Денић.- То су сви уговори о располагању
- Пре неки дан су ми биле странке које су имале
непокретностима: продаја, закуп, деоба, размена, уговори о
исправу на 10 страна у седам примерака. Због става, који је
доживотном издржавању... Затим и уговори о расправама
заузела Комора, односно, који су заузели сви бележници, да
непокретности, наследничке изјаве... Састављамо записнике
се отправци потписују од стране учесника у правном послу,
о чињеницама које утврђујемо непосредно. Уз одговарајуће
ми сада имамо ситуацију да странка треба да се потпише на
исправе потврђујемо да је одређено лице у животу, тог и тог
70 места. И кад дође до 35-ог пута да потписује, он више не
дана. Обично је то потребно за пензије: аустријске, немачке и
зна ни шта потписује, ни како се потписује. То нигде нема у
друге.
латинском нотаријату и ја ћу упутити захтев, првом прилиПослови поверени од стране суда још нису пренети у
ком, да се тражи измена закона којим се уређује састављање
убску јавнобележничку канцеларију. То су ванпарнични
исправа и да се оне потписују само на једном месту, да
поступци, расправљање заоставштине и други имовински
постоји само један изворник, а да се преписи раде тако како
поступци у парници, све оно што се тиче имовинских права у
се раде и у другим земљама – одлучан је Денић.
којима нема спора између странака.
– За сада не можемо да решавамо статусне ствари и оне
Странка може да састави исправу и код јавног бележника
које се тичу лишавања пословне способности и не можемо да
на чијем службеном седишту нема пребивалиште (продаја
решавамо експропријацију – изјавио је убски нотар.
камиона, овера преписа сведочанства, нотарски депозит).
Међутим, постоје услуге које се искључиво издају по месту
где се налази непокретност. За састављање уговора о
непокретности странка се мора обратити нотару на чијем
службеном седишту се та некретнина налази (уговор о
Иако се причало да ће услуге нотара бити скупље продаји, закупу стана, уговор о поклону).
него раније, у медијима се то негира . Радојко Денић
Канцеларија убског бележника налази се у Улици Вука
наводи неколико примера из ценовника:
Караџића 33. Радно време је од 9 – 17 часова, а за сва питања
- Један уговор, класичан, на вредност отприлике од грађана, доступан је телефон 410-105.
Д.Капларевић
600.000 до 2.500.000 динара, кошта 15.000 динара. То би,
рецимо, могао бити уговор за неку мању кућу, од 20.000
евра. Уговор за стан, од 45 квадрата и вредности 50.000
ТУ ОКО НАС
евра, коштао би 21.000 динара. Нису то велике надокнаде. Ону таксу коју су грађани плаћали код суда и оно
што су морали да дају адвокатима или неким надриписарима да им састављају те исправе, то је било више
Мимикрија. Да ли смо све склонији да представнего што плаћају садa- тврди Денић.

ПРОЦЕДУРА УСПОРАВА

НОТАРИ СУ ЈЕФТИНИЈИ (?)

ЖИВОТ НАС (М)УЧИ

Странке могу да предају код јавног бележника на
чување (у депозит); готов новац, хартије од вредности,
тестаменте, рукописе, уметничке предмете, накит, драгоцености. Денић наглашава да је депозит странке, који се даје
нотару на чување, апсолутно безбедан.
- Видите да свуда на прозорима и на вратима имам
решетке. Имам сеф, имам ватроотпорне и водоотпорне
сигурносне ормаре, у којима се чувају исправе, све мора да
задовољава одређене стандарде и мора да буде сигурно. Не
сме да се деси, као што се десило у Основном суду у
Обреновцу, да је читава документација, архива која је стајала
у подруму, нестала, јер је вода ушла.
За оверу једне исправе потребно је отприлике сат
времена.
- Сваку исправу морам да прочитам странкама, да им
дам ако они желе да је сами прочитају. Странке морају на
сваком листу да се потпишу, као и на крају сваке исправе.
Потребно је потписати се на сваком примерку и тек после
тога, моји сарадници и ја можемо да прошијемо исправу,
оверимо је и да прегледамо да ли нешто фали.

љамо себе у неком другом светлу, да се прилагођавамо
околини и да будемо оно што нисмо? Времена су све
тежа, довијамо се на разне начине, па није чудо што
прича која кружи кафићима ових дана, вероватно, има
реалне основе. Наиме, један женски лик, који је мењао
странке чешће него чарапе, супротставио се наређењу
претпостављанег (коректном или некоректном свеједно) речима:’’Знаш ли ти да сам ја човек Оног
одозго?’’ Шеф се за тренутак забезекнуо јер је мислио
да је он у тој фирми ‘’онај одозго’’, а онда је схватио да
се ‘’никад не зна’’ и, за сваки случај, мало се повукао.
Да ли је о свему обавештен и ‘’онај који је стварно
одозго’’, није познато. Ипак, лако је претпоставити да
му одговара да сви будемо ‘’његови људи’’. Он каже да
чини свакоме онолико колике су његове моћи (а оне
нису мале) и не тражи да будемо ‘’његови људи’’. Али,
кад се неко тако представља, врло вероватно је да му
не смета.
А мимикрија? Шта то беше?
М.М.

8

НАШИ АУТОРИ

18.септембар 2014.г.

НАВИЈАМ
ЗА
ЧИТАЊЕ
Не тако давно у оптицају је био предлог да
се за Дан општине усвоји датум оснивања
читаонице на Убу. Не спорећи значај идеје и
добру намеру предлагача остао сам уверен да је
тај дан резервисан за Градску библиотеку, да у
поплави ТВ и електронских керефека књигу чита
само ко мора, ,а да су малобројни љубитељи
писаних речи у ствари, мисионари спашавања
древне вештине.
У вечитом балансирању између тешко
помирљивих крајности признајем да сам
љубитељ књига који их данас ретко чита. Тешко
се решавам да отворим корице јер, напросто, кад
почнем не знам да се зауставим. То није био
проблем у младости, напротив, али кад уђеш у
животну фазу коју стари Убљани подводе под:
„Кад легне слеме на теме.“, стичеш право да се
књигом бавиш једино за празник, на црвено
слово. Зато књиге бирам дуго, јувелирски
густирам корице и апотекарски вагам па коју
зграбим не пуштам дајући предност домаћим
писцима. У ствари, тражим наслове оних који
попут мене своје унутрашње личне и животне
немире претачу у речи без претензије да освоје
Нобелову награду за књижевност и милионске
износе на банковном рачуну. Глумци, пензионисани радници служби безбедности, пустолови
различитих побуда... Крај овог лета резервисао
сам за „Фајронт у Сарајеву“. Аутор Др. Неле
Карајлић на око 400 страна излаже своје виђење
стварања за неке култног бенда „Забрањено
пушење“, допринос развоју покрета „Њу примитивс“, настанaк „Топ листе надреалиста“, живот у
предратном Сарајеву, разлоге због којих тај град
више не доживљава својим и епизоде драме
зване „Инфаркт миокарда“ које су га навеле да
напише (док још може) причу о свему наведеном.
Скептичан јер не спадам у групу љубитеља
тзв. сарајевске школе рока, упознат тек са
покојом песмом, са дозом опреза уронио сам у
овај „историјски спе'такл“. Лист по лист,
откривао сам више него што желим да признам:
универзалну истину о пријатном животу
генерација у вештачки створеним климатским
условима (СФРЈ), жешћу цену која је за то на крају
морала бити плаћена (Трећи балкански рат),
братство као категорију у ограниченом трајању и
јединство у муци која из такве спознаје
произилази. Чак и то да сам део те приче. Добро
де, није Неле написао ни слово о Убу и
Убљанима, али кад помене први албум „Дас ист
Валтер“ видим себе шћућуреног у „Фићи“
Милана Вићиног како са страхопоштовањем
„пуштам“ касету нових сарајевских дрекаваца
чудећи се музичком укусу једног од јунака мог
детињства. „Зеница блуз“ је по правилу
подгревао атмосферу у убском „Дому 'младине“
(непознати починилац истргао слово „о“ из
фасаде). Игра хркљуша за коју нико није знао
правила умела је да прекрати по који тренутак
великог одмора поподневној смени у дворишту
Техничке школе. Скеч о апсурдном сукобу
чистача смећа из Источног и Западног Сарајева
као пророчанска најава подела које ће нас изнова
и изнова сналазити. Свака глава – по који лично
преживљени догађај. Нешто потонуло па
заталасано испливало.
Волим књиге. Навијам за читање. Зашто их
не сачувати као средство јединственог тренутка
учења новог и буђења проживљеног, бар док не
смисле андроид апликацију што враћа моје
сећање.

Пише: Радован Пулетић
АКО РОДИМ СИНА ЗВАЋЕ СЕ

РАДОВАН
Мој отац је рођен у Горњем Липову код Колашина. Зими,
тамо, снег зароби село и вукови силазе са планина да поједу
псе (стока под кључем). Лети – зује пчеле и у глуво доба дана
мрдне по који лист. Људи обољевају од Паркинсона, глаукома и прерано
оглуве, што им уопште не смета да живе сто година. За свадбе немају прилике
па се окупљају по сахранама, због чега их је све више мртвих а све мање живих.
Пријатељују дубоко, међутим, када се једном „посваде“- онда је то прилично
заувек. „Спорече“ се двојица а оно после пређе на читаве породице, па траје и
пошто се заборави „због чега се оно Саило и Драгојло споречише?“. Тамо се
ретко шта мења и вести споро стижу. У Горњем Липову код Колашина и рат
последње дође. И последње оде. Сад, како им је у рату – не знам, али сам
начисто да им је у миру вододелница опстанка, суви центар трајања, питање
чојства и јунаштва у екстремно кршевитим условима – летња косидба и
пластидба сена, сена - које ће појести стока, стока - коју ће појести они, они скршених веђа, на врху ланца исхране. Са те косидбе и пластидбе „у странама“,
где козе пасу под ручном, нема оправданих изостанака. Не иду само они који
треба да се породе и они који треба да умру. Тако да, стогодишњаци покривени
вуненим јорганима ћуте и гледају у плафон, а труднице кувају ручак и готове
вечеру за раднике који се враћају нервозни и уморни, као ослободиоци дуго
окупиране територије.
Е, у таквим околностима се моја мајка Даница први пут затекла у Горњем
Липову код Колашина, усред зујања пчела. Усред тишине, која и врење пасуља
са ребрима, претвара у звук потмуле грмљавине. Усред целодневне самоће где
реч затреба као залогај, као гутљај, као удах. Усред празне куће, која још није
постала и њена, са стомаком до зуба у ком сам био ја... И са првом комшиницом
испред врата кужине, чија је кућа, без обзира што је прва, била далеко скоро
пола километра. Стајала је са празном шољом и замолила за мало шећера, јер
код њих „или је нестало, или не може да нађе“(и она је била сасвим нова снаха
из Србије, и она је била трудна, и њој су тих врелих дана оправдали изостанке
са редовних часова пластитбе). „Како да не“, одговори моја необавештена
мајка и још скува кафу уз причу о свом осмом месецу. Расташе се у здрављу и
весељу али - потпуно несвесне тога да горњелиповско време не почиње од
њих. Да су неки прошли људи исписали правила којима време не може ништа. И
да се сваки пут који води из тога нагло пресеца оштрим косама или ножевима
којима се кољу овце. Та, без шећера, прва комшиница, била је од оних са којима
моји не говоре нешто између 200 и 300 година! Тачно толико наша нога није
прешла њихов праг, нити њихова наш! Ко зна због чега... Причало се да је, од
млађих, знао покојни Периша, али он умре у 98-ој, а не рече ником...
Са мраком дођоше и пластиоци увијени у мирис покошене траве: деда,
баба, отац, стричеви, стрине, тетке, тече и њихова деца. Сели за вечеру и чекају
деду Радована да опере ноге, руке, пазухе, врат и лице, па да сипају (баба му
полива, искључиво она). У међувремену, неко за столом упита мајку „ Дано, јел`
било шта ново данас?“. „Није. У ствари јесте. Била ми комшиница из он их кућа
тамо, тражила мало шећера, зафалило јој, и ја јој дала...“. „Из којих, рече, кућа,
Данице...?“. „Па из оних тамо“, показа мајка руком право у 300 година ћутања и
мрких погледа, у три века недолажења и заобилажења, у три генерације без
честитке и саучешћа, у све оно што нисмо ми, нити ћемо икада бити...
Јааооооојјј...
Први је пуцао отац, што се од њега и очекивало, и то рафално: „Шта уради
црна Данице??? Њима да даш наше??? Кућу да нам раскућиш!!! Пулетиће да
упропастиш!!! Њима да шећериш а нама да загорчаш!!! Јеси ли зато дошла
овде!!! Јесам ли те зато оженио!!! Црн ти образ од сад па довијека!!!“ (ћале се
враћао на ијекавицу кад се изнервира). Онда су, као што је ред, ватру
прихватили и остали, с` тим што је паљба била појединачна. Мајка је износила
качамак, цицвару, попару и млечне производе, плачући при том наравно, што
труднице чине и са много мање разлога. А онда се, на вратима кужине, појавио
деда.
Он је, без обзира на године, увек био испред липовског времена. Још
тридесетих прошлог века радио је у Америци као рудар и тамо научио енглески.
Као сеоски кмет излазио пред краља Николу, бежао из заробљеништва,
преживео Зидани Мост и оженио бабу која је била 20 година млађа од њега. Уз
то, заступао је тоерију, иначе, врло прихваћену на северу Црне Горе, да је
најбоља људска генетика црногорско-србијанска, или србијанско-црногорска,
па је моју мајку Даницу волео више од остатка женског становништва сопствене
куће. Сада ју је затекао у сузама, како служи оне који је грде, саму, далеко од
тамнавске мајке Ружице, од оца Марка ког није запамтила и од рођеног брата
који јој те вечери не може помоћи... „Што плачеш снаго (ово – снаго, уместо
снахо)? Што ти плаче жена Томиславе?“. Мајка је одговорила, отприлике
„#=;:/*,,..--&&#“!?*“, а отац поновио излагање од пре пет минута. Деда никада
није викао, па могу мислити колико је било ледено „Ћути Томиславе“. Заћутао
је не само Томислав, него и цела софра. Деда је сео у чело и рекао Божани,
најстаријој ћерки да устане: `Ајде послужи вечеру, а ти Дано, сине, седи поред
мене, да ти и ја попијемо по једну лозу и да ти ја нешто кажем“. Можда је отац
мислио да ће се провући, али није: „Ти Томиславе иди горе у кућу, донеси ону
моју ракију и две чашице да нам сипаш. И пожури, немој да те нас двоје
чекамо“. Отац је стигао брже него што је отишао а мој деда Радован рекао мојој
мајци Даници: „Слушај снаго, да се ти и ја нешто договоримо. Када ми сутра
одемо да пластимо, ти останеш овде са својим послом, а доле низ пут наиђу
Габељи (бескућници, пробисвети) и траже ти ову кућу да им даш – ти им дај, ако
мислиш да треба. И сви ови овде – има да ћуте. Реч неће да ти кажу. Ја ти кажем.
Тако, сине мој. А сад, жива ти мени била и – немој да плачеш, нема зашто“. У том
тренутку, једино је баба имала право гласа, и то наменског карактера – сложила
се са дедом, мало зато што мора уз свог човека, а мало зато што, стварно, нико
није пропао због једне шоље шећера.
Тако је то било. С` тим да се мајка, неколико дана касније, горњелиповској
јавности обратила саопштењем у коме се рекло: „Ако родим сина зваће се
Радован, а ако родим ћерку зваће се по баби“. Може се рећи да сам у целој
причи и ја добро прошао. Да нисам ово што јесам – звао бих се – Стеванија.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ- УБ

ЗАВРШЕН НАЈВЕЋИ ДЕО ПОСЛА
Велике штете на путевима због падавина.
У санацију уложено око 30 милиона динара. Ребалансом
буџета, Дирекцији ускраћено 97 милиона динара.
Велика количина падавина у летњем
периоду, као и претходних месеци,
изазвала је велике штете на путевима, па
су трошкови и улагања Дирекције за
изградњу и уређење били већи него што
је предвиђено. Због ванредних околности, на санацију путних праваца, уложено
је око 30 милиона динара.
- Поправку асвалтних путева, завршили смо највећим делом средствима
која смо планирали за ову годину. Остало
је још нешто мало, неколико поправки на

Звонко Минић

УСКОРО РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА (?)
Актуелно питање на Убу је реконструкција улице Вука Караџића.
Дирекција је спровела набавку за
реконструкцију водовода, у вредности
до три милиона динара, а процедуру
расписивања набавке расписало је
Министарство привреде. Јавно отварање понуда, обавиће се 22. септембра.
Остаје недоумица да ли ће радови бити
започети у октобру ове године или се
остављају за наредну годину:
- Нисам сигуран да ли ћемо стићи и
да ли ћемо се одлучити да реконструкцију Улице Вука Караџића започнемо крајем октобра или у новембру
месецу? У зависности од тога кад они
заврше набавку, ми би, једно десетак
дана раније, требало да уради-мо
реконструкцију водовода која није
спорна. Дакле урадили смо набавку,
имамо извођача. Питање је да ли је
паметно тај посао започињати или га
пренети у наредну годину? Лично сам
за то да кренемо сада. Ако остане за
идућу годину, бојим се да ће доћи до
неких промена у Министарству. Буџет за
идућу годину је нека нова прича – рекао
је Звонко Минић.
Ако дође до реализације планова
помену те улице, с аобраћај би се
обављао поред Хале спортова, а прва
фаза реконструкције односила би се
само на саобраћајницу од Убаче (од
моста) до раскрснице код Гимназије.
Друга фаза реконструкције улице, тек
треба да се пројектује ових дана

деоници пута у Совљаку и нешто по
граду, оно што је произведено неким
хаваријама у ових задњих петнаестак
дана – рекао је директор Дирекције,
Звонко Минић.
- Највећи део посла смо завршили, сем четири, пет села, која би
требало наредних десетак дана да
урадимо. То би био крај сезоне и
средстава одвојених за ову годину,
истиче Минић додајући да је урађено
више него претходних година.
Прилив буџета је лошији него што
се очекивало, па је планираним ребалансом дошло до смањења расположивих средстава. Дирекцији за
изградњу, умањена су средства за 97
милиона динара.
- У складу с тим, ми смо мало
тактизирали. Увек постоји неки салдо
обавеза од 20 милиона који се дугује
извођачима. Мало спорије измирујемо
обавезе, а самим тим одговорност нам
не дозвољава да покрећемо пројекте
за које немамо новац или нисмо
платили претходне. То је произвело
нешто успоренију активност Дирекције на неким другим пројектима, пре
свега на пројектима изградње нових
саобраћајница и улица – каже директор Минић.
У току је набавка која се односи на
припрему неколико улица за асфалтирање. Планирано је да се три,
четири мање улице на Убу асфалтирају (прилази улици Тамнавских партизана) и део локалних путева. Овим
планом биће обухваћена припрема
деонице пута у Чучугама, засеок
Трифковић (километар), како би
наредне године тај део пута могао да
буде асфалтиран.
О водоводу у Бргулама, директор
Минић је рекао:
- За изградњу водовода у Бргулама, односно за изградњу прикључака, имали смо непредвиђених
1.500.000 динара трошкова, зато што
се показало неопходним да прво
предамо извршно-технички пријем и
примарни водовод на коришћење и
одржавање водосистема Каленић.
Д.Капларевић

НОВА РУБРИКА У “ГЛАСУ ТАМНАВЕ“

КАД БИ УБ БИО ГРАД...
Од следећег броја “Глас
Тамнаве“ покреће нову рубрику
“Кад би Уб био град...“ у оквиру
које ћемо постављати низ питања, тражити решења и покушати
да одговоримо на многобројне
проблеме и недоумице везане за
насељено место Уб. “Да ли је Уб
град, и ако није, шта му недостаје?“, “Да ли Убљани уопше
желе да њихово место неспорно
буде град и, ако желе, да ли су
спремни да плате цену?“
Пратите нас и укључуте се у нашу
дебату.
Аутор рубрике:
Слободан Грковић
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НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ НА УБУ

ИЗАБРАН ИЗВОЂАЧ
ЗАВРШНИХ РАДОВА
Како “Глас Тамнаве“ сазнаје, након
вишемесечног тендерског поступка
коначно је изабран извођач радова за
наставак изградње Полицијске станице на Убу. Рок за завршетак унутрашњих радова и опрамање зграде је два
месеца, а по речима председника
општине Уб Дарка Глишића биће то
једини објекат у Србији који ће у овој
години финансирати Министарство
унутрашњих послова.
- Због тешке материјалне ситуације
у земљи и временских непогода, које
су нас снашле, Министарство је
одлучило да обустави финансирање
изградње објеката широм земље, али
је на наше инсистирање, ипак,
договорено да се настави опремање
станице на Убу, имајући у виду у
каквим условима тренутно раде наши
полицајци- истиче Глишић.

Коначно, наставак радова:
Нова зграда полиције у Убу
Убска полиција је, након поплаве,
морала да напусти старе просторије у
улици 7.јула и привремено се смести у
просторије Фонда за рурални развој и
канцеларије некадашњег војног одсека. Личне карте, возачке дозволе и
остала документа тренутно се издају у
просторијама Шаховског клуба “Уб“.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНОГ
ПРАВЦА КА ТРЛИЋУ

НОВИ АСФАЛТ
На путном правцу ка Коцељеви,
преко Трлића, ових дана ће бити започета темељна реконструкција. Тај пут,
иначе, један од најлошијих у убској
општини, биће пресвучен новом
асфалтном подлогом, с тим да се
радови неће вршити на деоницама
пута који је скорије асфалтиран и који
је у добром стању (један део у
Совљаку). Како сазнајемо, радови ће
обухватити и део улице Славољуба
Миливојевића која је тренутно
најопштећенија, а у том делу предвиђена је и израда тротоара.
Радове финансира и изводи ЈП
“Путеви Србије“.
Милован М.

Пут ка Трлићу: Једна од најоштећенијих
деоница у убској општини
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СЛАБА ПОТРАЖЊА НА УБСКОЈ ПИЈАЦИ

СПРЕМАТЕ ЛИ ЗИМНИЦУ
ОВЕ ГОДИНЕ?
- Поврће је односу на прошлу годину доста скупље.
Обзиром да је сезона спремања зимнице, продаја је
јако лоша- каже за “Глас Тамнаве“ продавац Јелена
Марковић из Совљака.
Припремање зимнице је у пуном јеку, а убска пијаца је
неочекивано слабо посећена. Тезге су препуне воћа и поврћа, а
продавци изузетно незадовољни тражњом. У поређењу са
претходним годинама цене јесу више, кажу трговци, али то није
разлог слабе продаје. За једном од снабдевенијих тезги затичемо
Јелену Марковић из Совљака, која каже:
- Ове године је поврће у односу на прошлу, доста скупље. С
обзиром да је сезона спремања зимнице, продаја је јако лоша.
Највише се продају краставци, остало слабо.
Мислим да је један од разлога овогодишња
незапамћена поплава. Купци се, једноставно,
плаше за квалитет робе. Други и главни узрок
лоше продаје је недостатак новца код народа.
Очекивали смо мало бољу продају, али ове
непогоде, олује и град довели су до општег
колапса у комплетној куповини и продаји.
Велики број трговина и супермаркета на
Убу утичу на продају. Дешава се да су воће и
поврће често јевтинији на рафовима маркета
него на пијацу. Ипак, квалитет се не може
поредити. Убска пијаца нуди свеже, суграђани
могу сами да бирају, а куповина на велико има
својих предности.
Вера Ашковић
- Ипак се више исплати домаћицама да

Јелена Марковић,
продавац на убској пијаци
спремају зимницу, него да купују по маркетима или
продавницама. Првенствено је квалитет неупоредиво
бољи него кад купиш готову зимницу. Некада је на овим
нашим пијацама приступачнија цена него у продавницама, па можете наћи робу за свачији џеп, од најповољнијих производа до знатно скупљих, у зависности од
тога какве су вам могућности. Углавном су ови производи сигурнији за здравље, ближи су квалитетом органској храни, него тамо нека роба непознатог произвођача.
Знамо шта купујемо и то је битно, а код готовог производа једемо нешто што нам је запаковано и ко зна одакле
стиже. Ја сваке године лично остављам зимницу: ајвар,
паприку, краставчиће па чак и џемове, за своје потребекаже купац Вера Ашковић из Уба.
Продавци на убској зеленој пијаци кажу да је сезона
прављења зимнице још на почетку и да се домаћице
углавном, одлучују да оставе корнишоне, млевени
парадајз или шарену салату. Изгледа да је прошло време
великих куповина.
Љ.Симановић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ

РОДА МАРКЕТ ДОБИЈА
НОВОГ ВЛАСНИКА
Како сазнајемо, сви “Рода“ маркети
(па и “наш“ убски), величине до 500
квадратних метара, недавно су продати
трговинском ланцу “Идеа“ . У ишчекивању
новог власника, почетком октобра, сви
запослени ових дана одлазе на обуку, како
би се припремили за одређене новитете,
који неће утицати на потрошаче.
Купци ће имати могућност да и даље
искористе погодности “Пика картица“ (до
фебруара 2015. године), као и да пређу на
погодности “Супер картица“ које ће
“Идеа“ имати у понуди. Велики (мега)
маркети ће и даље, у већим градовима,
носити бренд “Рода“.

јед.мере

Ускоро “Идеа“
супермаркет на Убу

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ

ПРИКУПЉЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поступајући по пријавама грађана, Локални антикорупцијски форум
(ЛАФ) је појединим убским предузећима и установама упутио захтев за
добијање информација од јавног значаја и већина је тражену
документацију доставила у законском року. У накнадном року, а након
налога Повереника за информације од јавног значаја, добијени су
информације и од КЈП „Ђунис” и Дома здравља, сазнајемо од Зорана
Продановића, координатора убског ЛАФ-а.
- Пошто нам „Ђунис” и Дом здравља нису у законском року од 15
дана доставили на увид тражену документацију, били смо приморани да
се обратимо Поверенику за информације од јавног значаја Родољубу
Шабићу који им је наложио да то учине. Од Комуналног предузећа смо
тражили податке о броју запослених, зарадама и јавним набавкама за
одржавање возила и ангажовању цистерни за воду. Дом здравља нам
није обезбедио информацију о набавци резервних делова за возни парк,
а након интервенције Повереника, од њих смо добили одговор да у 2013.
години нису имали ни једну јавну набавку. Сматрам да су исти одговор
могли да нам пошаљу у предвиђеном року и испоштују законску обавезу
– каже Продановић.
Координатор убског ЛАФ-а подсећа да су информације од јавног
значаја све информације садржане у документима којима располажу
органи јавне власти, а тичу се њиховог рада и поступака, и оне према
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја морају
бити доступне свим грађанима и медијима.
Д.Н.

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Блитва
- Зеље
- Кромпир
- Парадајз
- Ротква
- Печурке
- Празилук
- Боранија
- Јаја
- Рен
- Тиквице (младе)
- Паприка
- Плави парадајз
- Љуте папричице
- Краставци
- Броколи
- Карфиол
- Зелењаци
- Краставци за туршију
- Шљиве
- Суве шљиве
- Нектарине
- Брескве
- Јабуке домаће
- Крушке
- Ораси очишћени
- Грожђе
- Банане

цене

кг
40, 50
кг 250, 300, 350
кг
40, 50
ком.
20
ком.
50, 60
кг
30, 40, 50
кг
30, 40
веза
30
веза
30
кг
40, 50
кг
60,70,80,100
кг
70
кг
200
кг
100
кг
60, 80, 100
ком.
10, 12, 15
кг
500
кг
40, 50
кг
50,60,70,80
кг
50, 60
ком.
5, 7
кг
50
кг
100
кг
100
ком.
20
кг 60,80,100,120
кг
80
кг
200
кг
80, 100
кг
90, 100
кг
40,50,60,70
кг
70, 100
кг
1.100
кг
100, 120
кг
140

Приредила: Љ.Симановић, 12.септембра 2014.г.

ОКО НАС
ЈЕДАН ОД УБСКИХ БРЕНДОВА

18.септембар 2014.г.
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Радослав Атлић, Трњаци, Уб

’’РАДОВАЧА’’ ЗА
РАДОВАЊЕ
Надомак Уба, у Трњацима, производи се један од
најпознатијих српских брендова - ракија ’’Радовача’’
Шумадијски чај је ваздан био лековити чаробни
напитак који је своје поклонике водио у блаженство, био
средство за ефикасну анестезију у разним хитним
интервенцијама, углавном на давним српским ратиштима, служио за дезинфекцију рана, али и грла, био
пригодан поклон у стакленим флашама са кукурузним
комиљкама уместо чепа... А Радовача, о којој је овде
реч, је добила име по Радославу, машинском инжењеру,
перјаници Атлића из Трњака, који је себе нашао, пре 12
година, у традиционалној технологији печења домаће
ракије од шљива, па од дуња и дефинитивно од кајсија...
Многобројне медаље за квалитет, искључиво златне,
сведоче о успесима на сајмовима широм Србије и
диљем Балкана, до Љубљане. Каже, није их бројао.
Од 2003. године до данас је мноштво пословних
успеха. Један је од оснивача Удружења Српска ракија са
седиштем у Привредној комори Београда, имао је част
да буде једна од званица на банкету код српског
престолонаследника, његове фотографије и текстови о
ракијама које производи у сопственој дестилерији (са
сопственим иновацијама и лично усавршеном технологијом), капацитета 30.000 литара у турнусу, су овековечени у разним сајамским и другим
публикацијама. Речју, Радовача је
српски екслузивни бренд, први међу
првима, а кад се баци поглед на
прегршт медаља и златни међу
златнима. Има га, наравно, и на
интернету - www.radovaca.com. На
понос Убљана, па и Србије.
У Трњацима, на породичном имању,
у недовршеном здању, али међу
дивовским танковима за превирање
комине и пред огромним казанима који
су већ произвели тоне српске ватрене
водице, ускладиштене у храстовим и
дудовим бурадима, а у каменом
подруму, разговарамо - уз чашицу:

НЕМАЊА МАКСИМОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ
ПРВИ СИНГЛ

-Ракија у овој чаши је као олдтајмер - нема цену.
Једноставно, није за продају, а њену праву
вредност знају само прави познаваоци добре
капљице- каже инжењер Атлић. - Француски коњак,
за којег тврде да је одлежао десет или више година
не може ни да се пореди са Радовачом.
А у подруму, у три реда, бурад обележена по
годинама. На тоне. Нудио је, прича, са призвуком
огорчења, као гаранцију за кредит којим би
завршио започете објекте... Ипак, слаже се и са
констатацијом да нема више кредита на које би
произвођачи могли да се ослоне. Зеленашење је, у
српском банкарству, узело маха. Али, о томе...
Радовача, коју су описивала и којој су се
дивила новинарска (и друга) пера развезује језик и образе брзо учини руменијим, у
разумним количинама, је као најбољи лек.
Али, кад се мало више потегне - уме да
помути и разум. Ја-ка! То је осетио и аутор
ових редова па је, на време, прекинуо дегустацију у пријатној атмосфери породичне
куће Атлића у Трњацима.
Повода за следећи сусрет ће, свакако,
бити. Новосадски сајам и други чекају на
Радовачу. Конкуреција је јака, али, не треба
сумњати - биће још златних медаља.
Радослав Атлић, произвођач ракије који је
име Уба и Србије, далеко пронео, чини се,
још није показао сво своје умеће и није до
краја реализовао своју визију дестилерије
у Трњацима. Каква год времена да нас
СВОЈ
чекају - он ће побеђивати квалитетом. Е,
да нам је још таквих.
М.М.

САРАДЊА СА МАРИНОМ ТУЦАКОЦИЋ
И ДАМИРОМ ХАНДАНОВИЋЕМ
Немања Максимовић је Убљанин којег памтимо из такмичења
“Звезде Гранда“, сезонa 2012/2013. Певач продорног гласа на радост
свих својих фанова и суграђана, након испадања из такмичења, није
одустао од своје каријере. Сваког викенда, а често и радним данима,
наступа у клубовима широм Србије, али и у дијаспори. На Убу је
“домаћи“ и важи за музичара који у нашем крају на наступима прави
најбољу атмосферу.
Стални рад и труд су се
по ко зна који пут исплатили.
Немања спрема свој први
сингл. Наиме, већ сада се
сматра да ће бити велики хит,
судећи по његовим вокалним
способностима, као и екипи
која је радила на песми. Реч је
о хит мејкерима Марини Туцаковић и Дамиру Хандановићу. За видео продукцију
била је задужена најбоља
продукција из Србије “IDJ
Немања videos”. Ускоро очекујте
премијеру, као и промоцију
Макисмовић песме.

ИНИЦИЈАТИВЕ

НА ДНЕВНОМ РЕДУ
ДЕЦЕМБАРСКЕ СЕДНИЦЕ
Иницијатива за промену Статута
и Правилника о додели признања
општине Уб није се нашла на септембарском заседању локалног парламента, како смо најавили у прошлом
броју ’’Гласа Тамнаве’’. Незванично смо
сазнали да је разлог обимност дневног
реда. Исти извор је потврдио да ће
Предлог о промени ових општинских
аката бити разматран, ако не раније,
онда засигурно у месецу децембру.
Подсећамо да је ову иницијативу
поднела група грађана која је истовремено упутила и предлог да се
додели посмртно признање Мирославу
Селаковићу Фаљи, најуспешнијем
председнику општине у историји Уба.
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КЈП “ЂУНИС“ НА СУСРЕТИМА КОМУНАЛАЦА У ЧАЊУ

УБЉАНИ НАГРАЂЕНИ ЗА РАДНЕ ВЕШТИНЕ
У конкуренцији 54 предузећа, екипа „Ђуниса” освојила једно
прво и три трећа места у такмичарском делу радних дисциплина

Екипа КЈП “Ђунис“ са пехарима и дипломама у Чању
На недавно одржаним радничкоспортским играма комуналних предузећа
у Чању, петнаесточлана екипа КЈП „Ђунис” постигла је веома добре резултате,
пре свега, у такмичарском делу радних
дисциплина, окитивши се са неколико
вредних награда. У јакој конкуренцији 54
учесника из Србије, Црне Горе, Републике
Српске и Словачке, убском Комуналном
предузећу златни пехар донео је Зоран
Пећинар, победник у машинском кошењу
траве. Радници „Ђуниса” истакли су се и у
екипнима категоријима одржавање –
прање коловоза, монтирање водомера са
два вентила и чесмом, као и аранжирању
икебана, у којима су освојили трећа места.
Највећи спортски успех постигао је Бошко
Лесић, који је понео бронзану медаљу у
трци на 1.200 метара. На овогодишњим
међународним сусретима комуналних
радника, „Ђунис” је освојио и шест четвртих места и по два пета, шеста и девета
места.
Вођа екипе КЈП „Ђунис”, Милан
Леонтијевић каже да су убски комуналци
били базирани на надметања у радним
дисциплинама, јер су желели да покажу
своје вештине и умеће у пословима које
свакодневно обављају.
Победник у дисциплини кошење
траве тримером, Зоран Пећинар поносан
је што су он и његове колеге на најбољи
начин представили „Ђунис” и убску
општину.
- На такмичењу су учествовали
запослени који се баве истом делатношћу
као ми и уопште нису били лаки противници. Уз то, многа предузећа су много-

људнија од нашег, поједина имају и по
пар хиљада запослених, и њихове
екипе су се озбиљно припремале. Ми
нисмо имали никакве посебне припреме, јер се то чинимо сталним радом
на терену и утолико је наш успех већи
и значајнији – рекао је по повратку из
Чања Зоран Пећинар. Што се тиче
дисциплине у којој је освојио прво
место, Пећинар објашњава да
машинско кошење захтева и спретност
и прецизност, јер се оцењивала брзина, мерена штоперицом, али и квалитет рада – такмичари су добијали
негативне поене за свако оштећење и
„прескакање” травнате површине.
На традиционалном окупљању
комуналаца у Чању учествовали су
„Ђунисови” радници који имају дугогодишње искуство, па је њихов успех у
радним дисциплинама био неминован,
каже директор Комуналног предузећа
Зоран Ситарица, истичући да је „веома
поносан и захвалан” због постигнутих
резултатима својих запослених. Д.Н.

ДМИ ЧУЧУГЕ- САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Поводом званичног скидања са буџета свих
удружења на територији општине Уб, желимо да
изразимо своје жаљење и огорчење.
Повод за овај неочекивани потез је недостатак средстава,
односно недовољно пуњење буџета због последица поплава и
невремена. Свакако да је требало финансирати (умањено за
проценат смањења пуњења буџета) удружења сходно планираним пројектима или програмима и активностима које удружење
спроводи.
Друштво младих истраживача Чучуге, после 25 година
(четврт века), са око 100 чланова, са реализованих стотину
великих кампова, на стотине локалних – викенд акција и 1,000
(хиљаду) чланова који су прошли едукацију у Друштву, остало је
ускраћено са средствима и налази се у врло тешкој ситуацији.
Овим потезом највише губе деца (школ-ска и ваншколска
омладина), коју свесно препуштамо улици. Тако мало треба и
новца и слуха. Чинимо све да се наша организација, која је
прославила општину Уб, опстане, а то ће бити врло тешко. Увек
смо давали допринос, пре свега, у својој општини широј и у
заједници и даваћемо, али то треба да се препозна. ИО ДМИ Чучуге

РАЗНЕ ТЕМЕ

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем казан за
печење ракије,
запремине 120
литара са мешачем.
064/360-316-7,
фиксни 014/489-024
Издајем двособан
намештен стан у
Миријеву са централним
грејањем. Цена: 100 еура
+ инфостан и струја.
Тел. 014/414-296 и
064/504-40-42
Продајем кућу са помоћним
објектима у Памбуковици,
поред асфалта 062 174 85 86
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

НАШЕ ТЕМЕ
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ДЕЛЕГАЦИЈА БРАТСКЕ ОПШТИНЕ
ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД НА УБУ

ОБОСТРАНА
КОРИСТ
Потенцијали за сарадњу највећи
у области дрвнопрерађивачке
индустрије и пољопривреде
Политичко-привредна делегација општине
Источни Стари Град из Републике Српске, на челу
са начелником општине Бојом Гашановићем,
боравила је у дводневној посети Убу. Прва посета
ове врсте уследила је годину дана након
братимљења две општине и представља корак
напред у досадашњим односима, пре свега, у
привреди. Пошто су потенцијали за сарадњу
највећи у области дрвопрерађивачке индустрије и
пољопривреде, на Убу је организовано заједничко
окупљање представника тих привредних грана.
Убски и привредници Источног Старог Града
састанак су искористили да се међусобно
упознају, размене искуства и размотре могућности
сарадње.
- Ближа сарадња са општином Источни Стари
Град требало је да буде успостављена раније, али
су све активности на том плану померене због
мајских поплава. Надам се да ће овај иницијални
сусрет резултирати конкретном сарадњом
привредника наше две општине, на обострану
корист – изјавила је, након заједничког састанка,
Маријана Марјановић, помоћник председника
општине Уб.
Скупу привредника присуствовали су и
Александар Јовановић Џајић, заменик председника убске општине, Зоран Костић, члан Већа и
Звонко Минић, директор Дирекције за уређење и
изградњу.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ НАЈАВЉЕНО
СМАЊЕЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА ?
Бојан Радојичић, пољопривредник:
- Ја живим са супругом и двоје деце искључиво
од пољопривреде, немам других примања. Мислим
да је прави потез ове власти баш смањење плата и
пензија. Јер, ако могу ја да живим само од свог рада,
зашто да неко ко је примљен преко везе ради у РЕИКу и прима огромне плате од чега се мени врти у
глави. Ја бих то исто могао да радим, али нема ко да
ме запосли, па онда бар нека им смање примања.

Босиљка Марјановић, текстилни техничар:
- Ја сам увек у животу била оптимиста, верујем
да ће бити боље и тако сам се увек кроз живот
водила. Тренутно то не гледам као нешто лоше, јер
неко наше време је прошло, прошлост нам је била
много боља, него што је наше деце садашњост. Зато
мислим да им треба, у сваком случају помоћи, да
треба нешто исправити за њихово добро. Нико не
зна да ли ће то бити боље, али треба покушати. По
мени ово није погрешан потез владе.

Бранка Тешевић, трговац:
- За мене је ово јако несмотрен потез власти. Ја
немам посао, чекам га већ пет година, о пензији
самим тим и не размишљам, тако да ме дато
смањење не погађа директно јер нема шта ни да ми
узму. Свеједно, мислим да смо као грађани ове
државе јако угрожени. Овиме се ништа не може
решити, што ме не изненађује пуно, јер они углавном
вуку погрешне потезе.

Драган Неговановић, предузетник:
Ова одлука владе погађа све поштене људе у
овој држави. Мене само интересује једно, кад
смањују плате и пензије, да ли ће смањити и рате
кредита које имамо, јер је то директно повезано. Како
ја да испуњавам обавезу према држави кад они мени
смањују ионако малу пензију? То није прави начин
пуњења буџета. Само су се окомили на пензионере,
и смањују пензије. Неће сигурно узети (превише) од
оних што имају 300.000 динара примања, па и више.

Милоје Ранковић, пензионер:

Гости и домаћини
Један од сектора са највећим потенцијалом за
сарадњу је пољопривреда, односно повртарска
производња која је веома развијена у Тамнави,
сматра Бојо Гашановић. - Треба да нас упознате са
оним што сте ви развијали у аграру, како бисмо
покушали да код нас применимо ону производњу
која одговара нашој клими и приликама. Битно је
да сазнамо искуства ваших повртара, јер испред
себе имамо велико тржиште, град Сарајево са
пола милиона становника. Желимо да развијамо
пластенички или неки други облик повртарске
производње, а ви нам у томе много можете
помоћи.
Општина Источни Стари Град базира свој
развој и на сточарству где, такође, постоји
могућност сарадње, као и у области дрвне
индустрије, туризма, културе и спорта.
Иначе, ова општина је међу првима је упутила
донацију жртвама поплава у Тамнави. Поред
сточне хране за угрожена пољопривредна
газдинства допремила је Предшколској установи
шлепер помоћи у храни, хигијенским средствима
и грађевинским материјалу. Гашановић је изразио
и спремност да се настави са пружањем помоћи у
санирању последица поплава:
- Желимо да помогнемо колико можемо у
ономе са чиме располажемо, иако смо мала и
неразвијена општина која је настала у рату. Надам
се да ће убрзо иза вас остати све невоље и недаће
кроз које сте прошли, како бисмо наставили
сарадњу у бољим условима и временима–
истакао је први човек општине Источни Стари
Град.
Д.Н.
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Ја не знам куд ће више да нам смање пензије.
Сељак има 10.000 динара пензију, а шта има да му
узму и од чега да живи? Самим тим повећаће се цена
струје, гаса и све остало, а долази и сезона грејања,
тако да дато смањење неће бити 10-12%, већ одмах
иде на 30% са свим додатним повећањима. Ако већ
мора да смањују, нека то раде примаоцима већих
плата и пензија. Што мора неко да прима 100.000 или
120.000 динара а неко 10.000, смањење треба да се
односи само на већа примања. Нека учине нешто да
и сиромашнији човек може да преживи.

Миладин Ненадовић, предузетник:
По мени то је једна велика грешка власти.
Мислим да је имало хиљаду других начина за
пуњење буџета, а не да се узима људима који ионако
мало примају. Има триста других ствари које треба
променити. Ево, на пример, може да се уштеди на
давању социјалне помоћи способним људима који
шетају свакодневно овде по парку и чекају милостињу испред општине. Од њих 20, бар 10 људи је
способно да бере шипуру и данас себи заради 2.000
динара, да обезбеди себи нормалан живот. Мене не
погађа дато смањење али људе око мене свакако.

Весна Јовановић, кројач-конфекционар:
Мислим да је ово у сваком случају страшно за
нас грађане. Плате су ионако мале, пензије исто, још
кад ти узму 10-15%, па шта ће да остане за живот.
Народ једва преживљава, могу мислити шта ће бити
после ових мера. Познаће се и оној групи људи који
имају већа примања, мада је таквих мало, а камоли
онима који примају сићу. Ово ће се директно
одразити на, ионако, низак стандард радника и
пензионера. Мораћемо много чега да се одрекнемо
да би платили основне дажбине у кући, а за храну да
ли ће шта остати, питање је...
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ“
18.септембар 2014.г.
„ЕУРОБАНК“ И ФОНДАЦИЈА „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“ ЗАВРШИЛИ ОБНОВУ ВРТИЋА
У ВЛАДИ СРБИЈЕ ПОТПИСАН УГОВОР

“ВЕЛИКО СРЦЕ“ ЗА ПУНО МАЛИХ
У обнову Вртића уложено око 70.000 евра. Отварању присуствовао велики број званица.
Предшколци се приредбом захвалили окупљенима.
„Еуробанк“ и Фондација „Ана и Владе
Дивац“, кроз пројекат „Велико срце“,
обезбедили су малишанима поновни
боравак у Предшколској установи Уб.
Свечано отварње обновљеног Вртића
реализовано је 3. септембра, уз присуство
прослављеног кошаркаша Владе Дивца,
представника „Еуробанке“, министра
просвете Др Срђана Вербића, челника
убске општине и многобројих званица.
Одмах након мајских поплава, у којима
је убски вртић највише страдао, Фондација
„Ана и Владе Дивац“ одлучила је да га
посети и да, уз помоћ „Еуробанке“, која је
уложила око 70.000 евра, помогне у реконструисању. Током летњих месеци средства
су уложена у реализацију грађевинских
радова, набавку материјала, куповину
намештаја и опреме, а малишане је посебно обрадовао мобилијар, који је постављен 2. септембра у дворишту Вртића..
Многобројне званице и представнике
медија дочекали су запослени који су се
претходних дана својски потрудили да све
засија пуним сјајем и спремно дочека
малишане, њихове родитеље и госте.
Пре званичног обраћања председника
општине Уб Дарка Глишића, уз велики
аплауз, три предшколске групе извеле су
неколико музичких нумера и рецитација.
Глишић се захвалио оснивачима Фондације и Еуробанци речима:
- Велико хвала Фондацији „Ана и Владе
Дивац“ и велико хвала „Еуробанци“ због

Караманолис, Дивац и Др Вербић са малишанима у Вртићу
тога што наша деца имају где да проводе
своје време. Да вам се захваљујем читав
дан и читав свој живот, не бих вам
довољно рекао: Хвала! Пре два месеца,
чинило се да нећемо успети децу да
вратимо у Вртић, а ево, захваљујући
вама, они су раздрагани, распевани,
весели. Сада ово изгледа лепше него
раније. Да могу, све бих вас загрлио!
П р е дс е д н и к И з в р ш н о г од б о р а

“FORMA IDEALE” ДОНИРАЛА НАМЕШТАЈ ВРТИЋУ

У ФОРМИ ЗА ДОБРА ДЕЛА
Акцију помогли Радио „S“ и „Forma Ideale“. Вредност
донације у намештају, 5.000 евра.
Лидер у производњи намештаја
„Forma Ideale“, у оквиру акције „Помоћ
за вртиће“, донирала је Предшколској
установи Уб, у петак, 5. септембра,
намештај у вредности од око 5.000 евра.
Убски вртић нашао се први на
списку многих установа којима ће
овакав вид помоћи добро доћи. Акција
је организована у сарадњи са Радиом
„S“, а прикупљени новац стизао је
за х ва љ у ј у ћ и с лу ша о ц и ма ши р ом
Србије који су се јављали уживо и
одговарали на постављена питања у
занимљивом квизу.
Заменик директора маркетинга
Александар Ружесковић, приликом
уручивања донације, изјавио је:
- Свесни смо да је Србија, пре пар
месеци, претрпела јако велику штету и
као друштвено одговорна компанија
трудимо се да помогнемо што више
обданишта и приватних домаћинстава у
великој акцији под слоганом „У форми

Нов намештај за убске малишане

Александар Ружесковић,
Маријана Марјановић и
Гордана Милосављавић Марковић
за добра дела“. У сарадњи са Црвеним
крстом опремили смо преко 100 домова
у две општине и настављамо даље.
Овом донацијом Вртић је добио 70
„лејзи бегова“, ормаре, гардеробере,
полице, трпезаријски сто, фотеље и
столице.
Помоћник председника општине Уб,
Маријана Марјановић захвалила се
представницима „Forma Ideale“:
- Општина се захваљује Радију „S“ и
„Formi Ideale” на препознавању проблема, јер данас смо констатовали: да није
било донатора, убско обданиште још
увек не би било завршено.
Захвалност је изразила и директорка вртића Гордана Милосављевић
Марковић, рекавши да су деца одушевљена „лејзи беговима“ и новим намештајем, али и да Вртићу недостају још
увек, ћебад и играчке.
Д.К.

„Еуробанке“ Филипос Караманолис, захвалио се свима што су дошли и подсетио да
су, путем пројекта „Велико срце“, за четири
године, обновљена 22 вртића, као и да су
по препоруци Владе, одабрали овај на Убу.
Такође је напоменуо да се „Еуробанк“
потрудила да, као друштвено одговорна
компанија, помогне локалној заједници и
да је захвалан свима који су допринели да
се у рекордном року заврши пројекат.
Владе Дивац, као представник Фондације, рекао је да су много срећни што је
завршен један велики посао. Цитирао је
убске малишане: „Од вртића до вртића,
свуда видимо лепа бића!“ и обећао да ће
наставити да помажу.
Директорка Предшколске установе Уб,
Гордана Милосављевић Марковић захвалила се у име родитеља, деце и колектива,
„Еуробанци“ и Фондацији „Ана и Владе
Дивац“ на заједничком пројекту: “Да није
било њих, овог септембра, не би било деце
у Вртићу.“ Подсетила је присутне, шта је
све уништено у току поплаве и уручила
захвалнице министру Срђану Вербићу,
помоћнику министра просвете Љубиши
Антонијевићу, Ани и Владе Дивцу, председнику Извршног одбора „Еуробанке“
Филипосу Караманолису, саветнику
министра просвете Драгану Маринчићу и
Дарку Глишићу.
На крају обраћања званичника,
министар просвете, науке и технолошког
развоја омладине у Влади Републике
Србије Др Срђан Вербић рекао је:
- Оно што деца могу да ураде за свега
неколико дана, то ми, одрасли, не можемо
ни да се месецима припремамо. Због тога
је изузетно важно да имамо обданишта која
раде, широм наше земље. Ако игде можемо
да унапредимо образовање уз релативно
мала улагања, онда је то улагање у предшколско образовање.... Србија има дугу
традицију ктиторства и задужбинарства,
али последњих деценија не показујемо то
на прави начин. Потребан нам је добар
пример, а то су показале „Еуробанка“ и
Фондација „Ана и Владе Дивац“.
Гости су обишли доњи део реновир а н о г в рт и ћ а , а у бс к и п р е д ш кол ц и ,
учесници програма, замолили су Владе
Дивца да се фотографишу, што је он с
радошћу прихватио.
Д.Капларевић

ВЛАДА ЈАПАНА ДОНИРАЛА
ПОМОЋ(наставак
УБСКОМ
ВРТИЋУ
са 3.стране)
За отклањање штете проузроковане мајским поплавама,
Влада Јапана донирала је 53.870 евра Предшколској установи
„Уб” кроз пројекат за основне потребе становништва
(ПОПОС). Једина Предшколскa установа на подручју убске
општине претрпела је велика оштећења у поплавама,
подсетила је директорка Гордана Милосављевић Марковић:
„Приземља обе зграде Вртића била су под водом - девет
соба за боравак деце, комплетан намештај, тријажа и
котларница. Највећа оштећења уочена су на фасади зграде и у
котларници, где је ниво воде био и највиши. Захваљујем се
што је наш вртић био ваш избор за помоћ.”
Јапански амбасадор истог дана је потписао три уговора
о донацијама, укупног износа 166.418 евра. Поред убске,
помоћ је добила и обреновачка Предшколска установа „Перка
Вићентијевић”, као и Дом здравља у овом граду. Куроки је том
приликом истакао да је на донаторској конференцији у
Бриселу Влада Јапана обећала помоћ од пет милиона евра за
отклањање последица поплава у нашој земљи, а ова донација
је први део финансијских средстава који су намењени за
реализацију конкретних пројеката. Од 1999. године, укупан
износ јапанске помоћи кроз ПОПОС пројекте у Србији је преко
десет милиона евра, док укупан износ јапанске помоћи Србији
у току истог периода износи више од 460 милиона евра.
Свечаној церемонији потписивања уговора у Влади
Србије присуствовали су и министар здравља Златибор
Лончар, министар просвете, науке и технолошког развоја
Срђан Вербић, градоначелник Београда Синиша Мали и
председник обреновачке општине Мирослав Чучковић. Д.Н.

18.септембар 2014.г.
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ФОНДАЦИЈА „ПОДРЖИ ЖИВОТ“
И ГЛУМАЦ СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ У ВРТИЋУ

ЕМПАТИЈА НАС ЧИНИ БОЉИМА
Убски вртић је прва установа којој је Фондација
упутила донацију. Стигло 144 комплета
постељине и девет тепиха.
Позиву Предшколске установе Уб за помоћ одазвала се и
Фондација „Подржи живот“, која је дан након званичног
отварања, посетила убски вртић, а малишани су се највише
обрадовали дружењем са познатим глумцем Сергејом
Трифуновићем, који је председник Управног одбора ове
хуманитарне организације. Вртић на Убу је прва установа којој
су преко наменског рачуна помогли дотирајући 144 комплета
постељине, исто толико фротира и девет тепиха, а вредност
хуманитарне помоћи износила је око пола милиона динара.
Глумац Сергеј Трифуновић, у свом духу, весело је ћаскао
са децом, певао, премештао тепихе, како би развеселио
малишане који су се на крају фотографисали са њим.
Захвалност на овој донацији, прво је упутила директорка
вртића Гордана Милосављевић Марковић, а Трифуновић је
одговорио:
-Драго ми је да видим ове дивне дечије осмехе и ову
радост која ће ме пратити у току овога дана.

ЧИСТА ВОДА ЗА УБСКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ
Ханс Нусхолд, директор фирме “Kruna AMWAY“
донирао је убском вртићу професионални апарат за
пречишћавање воде, капацитета 3,4 литра у минути, чији
филтери апсорбују 99,9 посто вируса и бактерија. Овај
специјалан апарат, чија вредност износи око 1.200 евра,
убској предшколској установи уручила је примаријус доктор
Живана Виторовић Јовановић, пулмолог ваљевске болнице
и представник фирме “Kruna AMWAY“. По њеним речима,
три апарата ове врсте су донирана предшколским
установама у Србији, један је био намењен ваљевском крају
и он је уручен установи која је имала најтеже последице
током мајских поплава.
М.М.

Др Живана Виторовић Јовановић, васпитач Гордана
Леонтојевић
Леонтијевић и директорка Гордана Милосављевић
Марковић приликом уручења апарата

Сергеј Трифуновић, Гордана Милосављевић
Марковић, Радоица Рстић и Маријана Марјановић
на конференцији за медије у убском вртићу
У име општине Уб, захвалност је упутила и помоћник
председника општине Маријана Марјановић:
- Захваљујем се Фондацији „Подржи живот“ и господину
Сергеју Трифуновићу што су осетили моменат када овом
обданишту треба донирати и мислим да осмеси деце и њихова
радост све говори.
Управитељ Фондације „Подржи живот“, која је основана
11. марта ове године, Радоица Рстић у свом обраћању је
истакао да је њен основни циљ унапређење социјалне и
здравствене заштите деце у Србији, а првенствено деци којој је
потребна финансијска помоћ за лечење у иностранству. Путем
броја 5757, уз СМС поруку „Подржи живот“, помогли су скупа
лечења деце у иностранству.
Сергеј, који каже да се у овом послу руководи срцем,
истиче да је међу људима нестала емпатија:
- Замрла је једна од основних ствари која нас чини
људима, а то је емпатија. Емпатија може само да нас направи
бољим људским бићима, свеснијим. Имамо намеру да трајемо
и можемо постојати само захваљујући добрим и емотивним
људима – рекао је познати глумац.
Д.К.

Игра без престанка: Нови мобилијар у дворишту
Предшколске установе “Уб“на редост многоборјне
многобројне
убске деце
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КУЛТУРА
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

АФИРМАЦИЈА ЗАВИЧАЈНИХ АУТОРА
У другој сезони, у посебном фокусу биће програми посвећени афирмацији завичајних
аутора - наших савременика али и оних који су стварали у прошлости и својим радом и
делом обележили и трајно задужили родни крај и српски народ
Ребалансом општинског буџета,
дотације Установи за културу и спорт
смањене су за додатних 5,7 милиона
динара, што ће се неминовно одразити
на број културних садржаја, али не и на
њихов квалитет. У другој сезони, у
посебном фокусу биће програми посвећени афирмацији завичајних аутора наших савременика али и оних који су
стварали у прошлости и својим радом и
делом обележили и трајно задужили
родни крај и српски народ.
- Установа за културу и спорт до
краја године ради у врло суженим
финансијским могућностима, али смо
се прилагодили околностима. Бавићемо се значајним стварима које промовишу завичајне ствараоце и трајне
вредности, а не коштају много. Циклус о
знаменитим Тамнавцима Установа
започиње почетком октобра и то трибином о Светомиру Николајевићу из
Радуше (1844-1922), који је био председник Владе Краљевине Србије,
председник Народне скупштине, министар унутрашњих послова, градоначелник Београда, ректор Велике школе и
први српски кандидат за Нобелову
награду за мир. У оквиру трибине, говориће се о књизи Божидара Николајевића „Из минулих дана” - сећања и
документи, у издању САНУ, која се у

значајној мери бави животом и делом
Светомира Николајевића, а пре овог
догађаја, посетићемо његову родну кућу
у Рад уши, где ће бити постављено
спомен обележје. Почетком јесени
светслост дана угледаће књига о Браниславу Петронијевићу из пера др Радована Марјановића. Установа за културу и
спорт финансијски учествује у штампању
ове књиге о једном од највећих српских
ф и лозо ф а р од ом и з С о в љ а к а , ј е р
Бранислав Петронијевић спада у наше
светионике – наводи Радован Пулетић,
директор Установе за културу и спорт.
Од министарства културе, добијена
су средства за научно-истраживачки
пројекат „Историја Уба: Град и људи”,
који би ускоро требало да буде окончан.
Руководилац пројекта је Убљанин др
Мирослав Перишић, директор Архива
Србије, чијом заслугом је инициран тај
капитални подухват и добијена финансијска подршка Министарства културе.
- Велики део грађе везане за Уб, др
Перишић је прикупио у Сарајевском
архиву и када будемо завршили пројекат,
Уб ће добити једну целовиту представу
самога себе на једном научном нивоу и на
тај начин ће постати више град него што је
био пре тога – истиче директор Установе
за културу и спорт.
У знаку завичајних ствараоца, биће и

ИЗЛОЖБА “ПУТ СЕЋАЊА“

ПОЧАСТ ЈУНАЦИМА ВЕЛИКОГ РАТА
Убској публици представља се шест локалних и седам уметника из
Лазаревца и Лајковца са тридесетак сликарских и вајарских дела,
инспирисаних великом епопејом српске државе и народа
Дајући свој допринос програму
обележавања стогодишњице од
почетка Великог рата, Галерија „Свети
Лука” организовала је колективну изложбу слика и скулптура „Пут сећања”.
Убској публици представља се шест
локалних и седам уметника из Лазаревца и Лајковца са тридесетак сликарских и вајарских дела, инспирисаних
великом епопејом српске државе и
н а р од а . П ос т а в к а од а ј е п оч а с т и
признање знаним и незнаним јунацима
Великог рата и представља личну жељу
и напор свих аутора да од заборава
отргну значај тог догађаја. Јубилеј и ова
изложба треба да подсете на огромна
страдања српског народа у Првом
светском рату, нагласио је на отварању
Никола Лукић, помоћник председника

убске општине, захваливши се ауторима
што су својим делима осветлили један
део наше историје. Он је тада истакао и да
народ који не познаје и не поштује своју
историју и корене „има слабу садашњост,
а никакву будућност”.
Изложбу је отворио глумац лазаревачког „Пулс театра” Зоран Белошевић
говорећи одломак из монодраме „Костур
са Вида”. Монодрама је настала према
истоименој књизи Милорада Ђоковића, у
којој је забележена исповест Солунца
Чедомира Поповића Качамака из села
Бразиловица.
Изложба „Пут сећања” биће отворена
до 26. септембра и прва је у низу програмских садржаја којима Установа за културу
и спорт обележава стогодишњицу Првог
светског рата.

др Мирослав Перишић
две књижевне вечери. Промоција књиге
„Флогистон” Драгана Лукића заказана је
за 26. септембар, а до краја године биће
одржана и промоција „Последње песме
моје нане” - збирке прича и сећања др
Воје Марјановића.
Д.Недељковић

БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
У УБСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ
Среда, 24.септембар, 16 часова

ПОВРАТАК У ОЗ
(цртани филм)
У њему се Дороти враћа у чаробну
земљу преко дуге након што схвати да
је Канзас у потпуности опустошен и да
су се сви из њега иселили. Са њом се у
Оз враћа и верни Тото, а жутим
опекама поново ће одзвањати смех
веселе дружине која ће доживети нове
догодовштине у земљи у којој су се и
упознали.
Среда, 24.септембар, 18 часова

НИНДЏА КОРЊАЧЕ
(играни филм)
Граду су потребни хероји. Тама се
надвила над Њујорк јер Шредер и
његови зли помоћници држе у страху
све од полиције до политичара.
Будућност је црна све док се не појаве
четири необична брата из канализације који ће открити своју будућност
као тинејџ мутанти нинџа корњаче.
Среда, 24.септембар, 20 часова

ЧУВАРИ ГАЛАКСИЈЕ
(играни филм)
Астронаут на мисији у свемиру, у
31. веку, мора да се удружи са екипом
најразличитијих ванземаљаца, бивших робијаша у бекству, да би се
спасили од претњи из свеми-ра...

Аутори изложбе

Зоран Белошевић

Сви филмови су у 3Д пројекцији.
Цена улазнице 250 динара.

ОКО НАС
ДРУГИ ПИШУ - www.vesti-online.com

ПОМОЋ СИРОЧИЋИМА
ИЗ СЛАТИНЕ
По ко зна који пут, књижара “Слога прес“,
из српске улице Симплон, смештена
наспрам улаза у саборни храм Св. Сава у
Паризу, реализује доброчинство
- Устаљена је пракса да се на пулту налази
плетена корпица у коју добри људи убацују новчиће
за помоћ болесној деци у Србији. Спонтано, после
куповине штампе и књига, купци ситан кусур не
стављају себи у џеп, већ га спуштају у корпицу. Када
се она напуни ситниш разменимо за папирне
новчанице и правац - Србија! - објашњава власник
књижаре Богосав Даничић.
Овај пут се “Слога прес“ одлучила за помоћ
малишанима родом из Слатине код Уба, сада
настањеним у селу Докмир. Два брата и сестрица су
сирочићи којих се мајка давно одрекла, напустила
их и преудала се, а отац изненада преминуо у 41.
години.
- Бранка Веселиновић им је бака и старалац,
живи сама у скромном домаћинству у селу Докмир.
Бранка нема никакав редован приход. Нешто новца
за основне животне потребе прикупи обрађујући
пољопривредно земљиште у близини кућног
плаца. У мају ове године преузела је децу која су
живела код стрица. Заволели малишани баку, али
од тада их нико не посећује, нико никакву помоћ не
пружа. А, немају ништа и све им треба. У нади да ће
јој неко помоћи, у стању очаја бака Бранка се
обратила Центру за социјални рад - информише
Ивана Николић, која се, у трагању за решењем,
ангажовала са колегом Зораном Костићем, обоје
запослени у Општинској управи Уба, па су,
уручујући париских 400 евра, донели и брдо
поклона, доброчинство Општине Уб.

18.септембар 2014.г.
ДРУГИ ПИШУ - ДНЕВНЕ НОВИНЕ “КУРИР“
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ПОЛИВАЛИ КУЋУ ВОДОМ
ДА НАПЛАТЕ ОДШТЕТУ(?)
Према напису у ‘’Куриру’’, човека из Совљака код Уба
одао син када је испричао да му ништа није било
страшно све док тата није узео црево и квасио зидове.
Дневне новине“Курир“ пре неки дан су објавиле вест да је В.Ј,
из села Совљак код Уба, баштенским цревом натапао зидове куће
како би наплатио што већу штету од поплаве. Како наводе,
председник општине Дарко Глишић каже да је та кућа била
делимично поплављена, али да је Јеремић покушао да преваром
наплати већу одштету.
- Када су чланови комисије за процену штете отишли код В.Ј,
остали су затечени! Пописивали су стање, и да би мало опустили
атмосферу, децу су питали: „Па, да ли је било страшно за време
поплава?“ Тад је дечак наивно одговорио: „Није било, све док тата
није узео црево и сам полио кућу“. Тада су открили да је овај човек
намеравао да већ стару и донекле поплављену кућу додатно
упропасти да би се домогао веће материјалне помоћи - прича
Глишић, и сам изненађен овом идејом, наглашавају у “Куриру”.
Када је дете исхитрено признало истину, отац је покушао да се
оправда, тврдећи да је мали погрешио.
- Рекао је да дете лупета и лаже, али комисији је било јасно о
чему је реч. Штета им је потпадала под другу категорију, што значи да
им је следовало 200.000 динара, али су они покушали да подигну
вредност одштете на износ од 350.000 и 600.000 динара - прича
Глишић и додаје да су након покушаја преваре чланови комисије за
процену штете одбили да изврше категоризацију.

Вест која је обишла Србију:
Кућа у Совљаку саграђена је 1917.године

НЕГИРАЈУ ОПТУЖБЕ

МИ ЧАК НИ ЦРЕВО НЕМАМО
Срећни уз поклоне:
Ивана, бака Бранка и малишани
А, шта ће, како ће бака са троје малишана?
Никола је једанаестогодишњак, у септембру креће у
пети разред, Михајло је две године млађи, у
септембру ће у четврти разред, а Анастасија је у
јулу напунила седам година и на јесен креће у први
разред.
Невероватно је како газда Богосав из Париза
успе да пронађе најхитније и најсигурније начине за
допрему помоћи до оних којим је најпотребније.
- Ми се никад не заустављамо. Сваки дан кане
новчић. Сада мислимо на ова три малишана пред
којима су школски дани, иде и зима, штошта им
треба. Ево, пронашли смо ове сирочиће, а молимо
све добре људе да нам се придруже, како бисмо тој
деци олакшали живот, а и обрадовали их лепом
књигом, забавном играчком, топлим џемпером или
сласним ручком - позива доброчинитеље Богосав
Даничић.
О.Ђ.

РАЧУН ЗА ПОМОЋ
Ивана и Зоран, радници Општинске управе
општине Уб, узели су од стараоца, баке Бранке,
број текућег динарског рачуна и, уколико неко од
добрих људи жели да помогне сирочићима из
села Докмир, може помоћ послати на:
Комерцијална банка, број рачуна 2059011005581510-39, а број телефона баке Бранке
Веселиновић је 063/259-722.

Новинари “Курира“ наводе да су у кући шесточлане
породице у Совљаку затекли само жену са најмлађим сином.
- Боже ме сачувај! То није истина. Ми ни немамо црево и никад
нам не би пало на памет да тако нешто урадимо. Ми смо
сиромашни, а нисмо добили никакву одштету. Скоро свима су
исплатили, само нама нису, ни сада, ни кад је био земљотрес. Са
четворо деце живимо у тешким условима, још нас неко оптужује. Ја
поштујем председника општине и не верујем да би он тако нешто
измислио. Да се прекрстим и левом и десном руком, какве лажи
чујем. Да сам то урадила, рекла бих: „Људи, стрељајте ме“ - прича
узнемирена жена и додаје да су за време поплаве три дана били
затворени у кући без ичије помоћи.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ ’’ВОЗАЧИ ОПРЕЗ’’

’’МЕРЦЕДЕС’’ ЈЕ УДАРИО У ’’ДАЧИЈУ’’
Пред закључење овог броја, редакцију ’’Гласа Тамнаве’’
посетила је Ангелина Петковић из Бањана са жељом да
ближе појасни чињенице у вези текста ‘’Возачи опрез’’
објављеног у прошлом броју. Она је нагласила:
- Аутомобил “Дачија Логан“ ударио је одпозади трактор са
претовареном приколицом (сено), неосветљен и без икаквих
обележја. После тог удара на “Дачији Логан“ су светла радила
и, на тако осветљен аутомобил, је налетео трећи учесник
удеса, возач “Мерцедеса“ француских таблица. Тек тада се
“Дачија“ окренула на путу и од три актера, само је возач те
“Дачије“ тешко провређен. Ову изјаву дајем да би јавност
сазнала истину. Постоје сведоци и докази за то. Надам се да
ће надлежни органи савесно обавити свој посао.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

18.септембар 2014.г.

8.септембра 2014.г. навршило се
пет година од смрти нашег драгог

28.септембра. 2014. г. навршава
се 13 година од како нас је
напустила

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Упућујемо изразе најдубље
захвалности свима који су
нам помоли, били уз нас и
саучествовали у нашем
великом болу када је
преминуо наш вољени

ДРАГАН
ДАМЊАНОВИЋ
НЕГОВАНА
ПЛАКАЛОВИЋА
из Уба
С поштовањем и љубављу
Супруга Софија и ћерке Драгица
и Оливера са породицама
Наш најдражи

ДРАГИЦА СЕКА
НЕДЕЉКОВИЋ
(1943 - 2001)
Чуваћемо успомену на тебе, уз
вечну захвалност...

Твоји најмилији...

Комшије, родбина, колеге,
пријатељи и познаници су
нам пружили несебичну
подршку када нам је било
најтеже. Много нам је тешко,
али се све лакше подноси
када знамо да смо
окружени искреном
пажњом.
Неутешна породица Дамњановић

26.септембра 2014. године навршава се шест месеци
од смрти наше драге

ОЛГЕ ПРАВИК
(1949 - 2014)

МИОДРАГ МИЛЕ
РАДОВАНОВИЋ

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Никада те нећемо дати
забораву.

(1931 - 2014)
Изненада је преминуо 8.9.2014.г.
Сахрана је обављена
9.9.2014.године.
Вечно ће за њим жалити:

Твоји најмилији: супруг
Буба, син Дарко
и ћерка Данијела са
породицама

Супруга Милена, ћерка Верица,
унуци Иван и Дејан, зет Зоран
и остала родбина
1.октобра 2014.г. навршавају се три
године од смрти наше драге

ВЕРЕ МАКСИЋ
Проћи ће године, а сећање и
љубав остаће заувек.
Вечно ће те памтити и волети
твоји најмилији:
Супруг Раде, ћерке Ана и Биљана,
унуке Теја и Јуца,зетови Зоран и
Игор, свекрва Зора
и Сека, Љуба и Дуле

.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
16.09.2014.г. навршава се тужна
година од преране смрти мог
супруга

18.септембар 2014.г.
16.09.2014.г. навршава се тужна
година од преране смрти мог
сина

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА

Нигде те нема - а свуда си...
Недостајеш и увек ћеш...
Волим те - и увек ћу...
Само сећање на тебе отвара
врата моје душе. Нека те анђели
чувају, а ја ћу у свом срцу.

Нема тих речи које би описале
моју тугу и бол... Твоја доброта и
љубав ме још држе у животу.
Поносна до неба што сам те имала
и исто толико тужна што те немам
више, сине мој једини.

Твоја Љиља

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА
(16.09.2013 - 16.09.2014)

Мајка Ленка

Дана 16.09.2014. год навршава
се година дана од смрти

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА
(1968 - 2013)
Драги мој брате Драгане!
Ускоро ће и година проћи, али
сећање на тебе, никада неће...
Вечно ћемо те носити у срцу и
чувати твој драги лик.

Твоја сестра Љиљана са
породицом

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА
(16.09.2013 - 16.09.2014)

Тата, кажу, прошла је година како
ниси ту, са нама. А ја и сека знамо
да си увек са нама и да нас волиш
и чуваш, као и пре. Недостајеш нам
јако, али љубав коју осећамо нас
веже за цео живот. Поносне смо што
смо твоје и што си био наш. Волимо
те до неба, такице наш мили.

Понос, љубав, бол и туга. Све
нас то сећа на тебе. Живиш у
нашим срцима, а ми живимо
са надом да ћемо се поново срести,
тамо негде. Нека ти анђели
дарују мир и спокој.

Твоје ћерке Јована и Наташа

Стриц Томислав са породицом

С Е Ћ А Њ Е

С Е Ћ А Њ Е

С Е Ћ А Њ Е

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА

(16.09.2013 - 16.09.2014)

(16.09.2013. - 16.09.2014)

ДРАГАНА ГИЛА
НИКОЛИЋА

Брате мој,
без тебе ништа више није исто.
С поносом и тугом у срцу живимо
и носимо сећање на твоју
племенитост.
Са поштовањем

Раћа са породицом
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(16.09.2013 - 16.09.2014)

Понос и туга обележавају наше
животе. Био си и бићеш у нашим
срцима док и ми живимо.
Почивај у миру.

Година је прошла, али успомене
никад.
Много ми недостајеш, брате.
Почивај у миру.

Брат Зоран са породицом

Брат Горан са породицом
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18.септембар 2014.г.
Пише: Милорад Радојчић
ПОЗНАТИ ТАМНАВЦИ

ДОКТОР
ЈОВАН СТАНКОВИЋ
(1860 - 1917)
У једној од најстаријих и најугледнијих трговачких кућа у
Тамнави рођен је др Јован Станковић, познати лекар, ратник,
хуманиста и друштвени радник. Рођен је 25. децембра 1860.
године у Убу, од оца Милоша, трговца и мајке Милке,
домаћице. На рођењу добио је име свога деде такође
познатог и успешног трговца.
Основну школу учио је и завршио у месту рођења. Отац,
успешни трговац, желео је да му и син настави породичну
традицију и да га наследи у успешном вођењу трговачких
послова па га је без његове воље дао на изучавање тог
заната у једну познату београдску трговину. Међутим, Јован
није мислио тако, па је напустио трговину и без знања и
сагласности родитеља уписао класичну гимназију у Новом
Саду. Издржавао се и школовао радећи по кућама имућнијих
људи и помажући слабије ђаке из имућних градских
породица.
По успешно завршеној гимназији
у п и с у ј е с т уд и ј е м е д и ц и н е у Б еч у.
Међутим, већ после годину дана због
Српско-бугарског рата 1885. године
привремено прекида студије и враћа се у
земљу. Распоређен је за лекарског
помоћника у Пироту, где несебично ради
на збрињавању и лечењу повређених и
оболелих.
Након завршетка тог ратног сукоба
враћа се у Беч и наставља започете
студије. Већ 1888. године успешено их
др Јован
завршава. Исте године добија државну
Станковић
стипендију и завршава специјализацију за
очног лекара. По успешном завршетку те
фазе школовања, хита да се врати у
домовину и стави на располагање свом
народу.
Као срески лекар др Јован Станковић
радио је у родном Убу, Ивањици и Пожеги.
П отом ј е б и ва о о п ш т и н с к и ле к а р у
Пожаревцу и Београду. Жељан нових
знања и даљег стручног усавршавања
уписује и завршава и специјализацију за
зубног лекара. К ако смо у то време
оскудевали са том врстом стручњака, он
Милош
потом ради као приватни зубни лекар у
Станковић
нашем главно граду.
У браку са Драгом у Чачку им се 25. марта 1892. године
родио син јединац Милош. После завршене основне школе и
гимназије у Београду 1912. године уписао је студије
медицине у Инсбруку. Пошто је у том аустријском граду од
злонамерних појединаца био денунциран за наводну
„увреду и претњу аустроугарском. престолонаследнику“
бива ухапшен од стране тамошњих власти. Како, разуме се,
није било никаквих доказа за те оптужбе ускоро је пуштен на
слободу, па одлази у Берлин да настави студије. Након
мобилизације 1914. године Милош се преко Русије враћа у
Србију и ступа у нашу војску. Неко време је провео радећи у
ужичкој болници, а затим у Пожаревцу и Петровцу помажући
повређеним и болесним војницима. Ангажујући се у
заробљеничким логорима оболео је од пегавог тифуса и
умро у пожаревачкој болници 27. фебруара 1915. године.
Током балканских ратова и Првог светског рата
углавном ради као лекар у војној болници у Београду.
Негујући оболелог сина јединца и др Јован Станковић бива
заражен. После те жалости и несреће, и тешко прележаног
пегавца 26. септембра 1917. године, стало му је малаксало
срце, што је и био основни узрок његове смрти.
У младости др Јован Станковић је био друштвено
ангажован. Неко време радио је и као лекар Друштва
графичких радника Србије. Као поштовалац и заслужни
сарадник графичке струке биран је и за председника ТПД
„Јакшић“ у Београду. Његов заменик у то време био је
Михаило Вељковић, тада познати типограф а касније
официр и управник Војне штампарије у Београд у.
Истовремено доста је радио на здравственом просвећивању
графичких радника, држећи им предавања и често
разговарајући са њима.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
У ТАМНАВИ СВЕТЛОСТ ПЛОВИ...
У СВЕТЛОСТИ ПЕСМА СЛОВИ

ЗАВИЧАЈ КАО
ИНСПИРАЦИЈА
Милан Босиљчић, професор и
магистар режије, недавно је био један од
гостију на песничким сусретима у манастиру Милешеви, заједно са Ршумовићем, Ерићем, Ристовићем... Имао је
упечатљив наступ и позиве да учествује мр Милан
на другим песничким и књижевним Босиљчић
догађањима, а запажен је био и разговор на тему дечије
поезије на Телевизији “Коперникус“. Повод је био његова
најновија збирка песама (својеврсна сликовница) ’’У
Тамнави светлост плови, у светлодсти песма слови’’. У твемисији Босиљчић је изнео неке од својих занимљивих
песничких и животних погледа:
-Живимо у времену себичности и агресије,посебно је нагласио професор (пензионер), режисер,
књижевни стваралац и, пре свега, и по сопственим
речима, Убљанин.- Самилост је постала посао, а
поезија, као ‘’уметничко прегалаштво’’ мора да даје
одговоре на све што нас окружује. А ако знамо да
поезија почива на доброти (тема доброте обележава
свако детињство), онда знамо и да је то вечна тема у
којој се непрестано огледају садржаји оног од некад и
оног што је сада.
Почео је да предаје књижевност и српски језик у
Основној школи ‘’Стари град’’ давне 1972.године. Сећа
се да се тада писало о деци која се нису разликовала од
1.400 каплара, Бошка Бухе, Милана Мравља из Словеније...Предавао је о Мири Алечковић и Звезданој балади, Десанки Максимовић и њеним ћачким стиховима...
Али, времена су се мењала, поетска надахнућа су се
смењивала, дошло је и ово време...
-Ми се сада додворавамо свима (јер то је тај
нови стил живота), па и деци. Они савремени одговори,
које поезија даје о свему што нас окружује, су опори. То
је, некако, тужна поезија. Деца имају примере који се
много разликују од оних некадашњих. Сада их учимо од
малих ногу да буду јака на онај сурово реалан начин, а
то отуђује. Не могу птица, или цврчак, да се чују са
слушалицама на ушима. То је та симболика која пуно
објашњава тему о деци, али и о свима нама.
-Инспирацију налазим у мом завичајном Убу,био је Босиљчићев одговор на питање телевиизијске
водитељке. -Завичај је нешто што не сме да се
запостави. То би било као запостављање сопствених
корена, порекла, породице у којој си поникао...
Први део Сликовнице за децу и одрасле ‘’У
Тамнави светлост плови...’’ објавила је Градска
библиотека ‘’Божидар Кнежевић’’ из Уба, а други (за
одрасле и децу) песник је испоручио, на захтев
директорке Јулије Марјановић, на самој промоцији
првог, у препуној сали Музичке школе, још пре неколико
месеци. Читалачка публика је у ишчекивању...
М.М.

ФУДБАЛ

18.септембар 2014.г.
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ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК
ОПШТИНСКИХ ЛИГА
1.КОЛО (13/14.09.2014)
Паљуви – Слога (В)
4:0
Звиздар 2012 – Докмир
0:2
Чучуге – Шарбане
1:0
Памбуковица – Мургаш 2012 2:0
2.КОЛО (20/21.09.2014. -16,00ч)
Слога (В) – Мургаш 2012
Шарбане – Памбуковица
Докмир – Чучуге
Паљуви - Звиздар 2012
3.КОЛО (27/28.09.2014 – 15,30ч)
Звиздар 2012 – Слога (В)
Чучуге – Паљуви
Памбуковица Докмир
Мургаш 2012 – Шарбане
Општинска лига Уба-"Исток", 1.коло

ПАМБУКОВИЦА - МУРГАШ
2:0 (1:0)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Исић у 7. и Ђукић у 58. минуту.
Није било картона.
ПАМБУКОВИЦА: Гаус 8, Капетановић 7,
Давидовић 7 (Балиновац 7, Моловић _),
Радовановић 7 (Грујичић _), Нешковић
7, Срећковић 7, Ненадовић 7,5, Исић 7,5,
Степановић 7 (Павловић 7,5), Ђукић 7,5,
Митровић 7
МУРГАШ: Б.Павловић 6, Д.Јаковљевић
7, М.јаковљевић 6,5 (Николић _),
М.Павловић 7, Сл.Мишић 7, Игњатијевић 7, Николић 7, Вучићевић 7,
Ст.Мишић 7 (А.Јаковљевић _), Савић
7,5, Радивојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Гаус (П)

Памбуковица - Мургаш
Отворен меч на старту сезоне,
пуно шанси на обе стране, а сјајни Гаус
је најзаслужнији што су бодови остали
у Памбуковици. Домаћи су повели
голом Исића директно из корнера, а
меч је решио главом Ђукић након лепе
акције Ненадовића и Павловића.

1.КОЛО (06/07.09.2014)
ОФК Таково – Радник
Слога (Л) – Стрелац 001 (К)
Врело – Бргуле
Јединство (М) – Вукона

0:8
1:2
6:0
7:2

2.КОЛО (13/14.09.2014)
Вукона – Врело
0:2
Стрелац 001 – Јединство (М) 0:4
Радник – Слога (Л)
7:0
Колубара – ОФК Таково
1:2
3.КОЛО (20/21.09.2014. - 16ч)
Слога (Л) – Колубара (ЛП)
Јединство (М) – Радник
Врело – Стрелац 001
Бргуле – Вукона
4. КОЛО (27/28.09.2014. – 15,30ч)
Стрелац 001 – Бргуле
Радник – Врело 27.09.2014
Колубара (ЛП) – Јединство (М)11,00
ОФК Таково – Слога (Л)
Општинска лига Уба-"Запад", 1.коло

ВРЕЛО - БРГУЛЕ 6:0 (3:0)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 100. Судија:
Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци:
Мирковић у 9. и 75., Стефановић у 17. и
35., Матић у 70. и Јеремић у 81. минуту.
Жути картон: Јевтић (В)
ВРЕЛО: Станчић 7, Грујић 7, Симић 7,
Новаковић 7 (Јеремић 7), Јовичић 7,
Јокић 7 (Танасић 7), Јевтић 7, Вујковић 7,
Стефановић 8 (Матић 7,5), Мирковић 8,
Арамбашић 8
БРГУЛЕ: М.Хаџић 5, Богићевић 5,
П.Петровић 5 (Пантелић 6), Ракић 6,
Јовановић 6, Н.Хаџић 6, М.Петровић 7
(С.Петровић 6), Ђурић 6, В.Петровић 6
(Бајић 6), Ранковић 7, Илић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Мирковић
(Врело)
Лака "шестица" Врељана на старту,
летос је стигло чак 14 новајлија на терен
крај врељанског гробља, а премијера је
показала да високе амбиције нису без
основа. Први гол је пао након неуспеле
офсајд-замке гостујуће одбране и сјајне
реакције капитена Мирковића, а крај
отпора био је већ у 17. минуту када је
Стефановић удвостручио предност. У
наставку се само постављало питање
коначног исхода, а у стрелце су се
уписали и "резервисти" Матић и Јеремић.

Општинска лига Уба-"Исток", 1.коло

ЧУЧУГЕ - ШАРБАНЕ 1:0 (0:0)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100. Судија: Остоја Ћургуз (Уб). Стрелац: Муњиза
у 38. минуту. Жути картони: Ковачевић, Станојевић, Новаковић (Ч), Аврамовић,
Ј.Павловић, Шишовић (Ш). Црвени картони: Радовановић (Чучуге) и Љ.Павловић
(Шарбане) у 78. минуту.
ЧУЧУГЕ: Јовичић 7, Васиљевић 6,5 (Шкорић 7), Миливојевић 6,5 (Негић 7),
Д.Ковачевић 7, М.Ковачевић 7,5, Јовић 7,5 (Милошевић _), Радовановић 7,
Муњиза 7,5, Гавриловић 7,5, Станојевић 8, Новаковић 7
ШАРБАНЕ: Стеванчевић 7, Г.Ранковић 6,5 (Д.Аврамовић 7), С.Миловановић 6,5
(Ј.Павловић 7), Љ.Павловић 7, Рашић 7,5, Мирковић 7, Н.Миловановић 7, Гајић
7,5, Шишовић 7, В.Аврамовић 7,5, Н.Ранковић 7(Марковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Станојевић (Чучуге)
Милорад-Микула Петровић је победом дебитовао на клупи Чучуга, отпор
неугодног ривала сломљен је у финишу првог дела. Гавриловић је искористио
грешку гостујуће одбране и вешто упослио Муњизу који је прецизним ударцем
решио меч. Шарбане су имале теренску иницијативу у већем делу меча, али је
одбрана Чучуга лако заустављала налете гостију и сачувала предност.

БРГУЛЕ: И. Бајић (Рудар 1945 ), М. Хаџић
(Каленић), М. Ђурић, Ж. Илић (Шарбане),
М. Петровић,, С. Петровић (Пољане), А.
Савић (Бргуле),
СЛОГА (Лончаник): Д. Аћимовић (Радник
– Уб), Б. Тешић, Г. Давидовић (Јошева), Д.
Ђукић (Црвена Јабука), М. Свилановић
(Сремчица), Л. Марковић (Чучуге), Ж.
Голубовић (Полет – Суви До), М.
Богуновић (Ратари),
КОЛУБАРА (Лисо Поље): Н. Перић и
Видаковић (Каленић), М. Миладиновић
(Слога Л), Б. Маринковић (Слога В), М.
Јанковић, Р. Пантић (Каленић), Д. Перић
(Колубара),
МУРГАШ 2012: М. Блажић, Г. Божиловић,
М. Милић, Г. Вучићевић (Паљуви), М.
Павловић (Стубленица), Н. Савић (Бајевац), З. Игњатовић (Звиздар2012),
ОФК ТАКОВО: М. Јовановић, С. Ловчевић, К. Радовановић, О. Ратковић, Д.
Митровић, В. Јаковљевић, Р. Јеремић,
С. Ивановић, А. Велимировић, Н. Максимовић, Н. Илић, М. Митровић (Јединство
Уб), М. Стојановић, Д. Ненадовић, М.
Илић (Полет - Таково), Д. Павловић, Ж.
Живановић, М. Илић, Н. Илић и М.
Петковић (Врело), Д. Илић (Омладинац –
Калиновац), С. Илић (Мургаш 2012 –
Мургаш), Д. Милићевић (Чучуге), С.
Јовић (Трлић), В. Илић (Вукона), Д.
Велимировић и С. Поповић (Полет –
Таково), Д. Петковић, С. Живановић
(Врело), Д. Максимовић (Полет – Таково),
М. Глишић (Стубленица), С. Поповић
(Полет - Таково), Д. Велимировић, С.
Јовић, В. Илић (Вукона),
ЗВИЗДАР 2012: Б. Тодоровић, М.
Пантелић, Ј. Ћираковић, С. Николић, А.
Берановић (Мургаш 2012 – Мургаш), Н.
Милићевић (Тврдојевац), С. Живковић
(Гуњевац), С. Милић (Чучуге), И. Симић
(Шарбане), П. Перић (Јединство Уб), Н.
Тодоровић (Мургаш 2012 – Мургаш), С.
Илић (Радник – Уб), Н. Давидовић
(Паљуви),
ВРЕЛО: С. Буковчић, З. Матић, Д. Симић
(Совљак), А. Арамбашић, М. Јокић
(Паљуви), Н. Симић (Памбуковица), И.
Станчић (Стубленица), Н. Јовичић (Полет
– Таково), М. Јеремић (Чучуге), Д.
Новаковић (Степање), Б. Пантелић
(Пролетер – Бајевац), Ж. Петровић
(Полет – Таково), Р. Вујковић (Бањани),
Јевтић (Докмир), Срећковић,
ДОКМИР: Д. Павловић, У. Влајковић, В.
Петрановић, Р. Петровић, Д. Пејић, Д.
Несторовић (Ђ.Бодиновић), У. Миловановић (Жабари), З. Пантелић (Памбуковица),
СЛОГА (Врховине): Д. Икић, Ј. Рајковић,
Б. Икић, Н. Бошковић, И. Марковић
(Степање),
ПАЉУВИ: В. Вучетић, Б. Мијатовић
(Раднички – Дрен), Б. Перишић, В.
Весели-новић (Стубленица), М. Теодосић (Бањани), Б. Чупковић (Мургаш
2012), С. Мијатовић (Совљак),
ЈЕДИНСТВО (Милорци): М. Томић, М.
Васиљевић (Липље), М. Војиновић, З.
Томић (Јединство – Пољане), А. Младеновић (Бргуле), Г. Николић (Јошева),
ЧУЧУГЕ: Д. Ковачевић, С. Гавриловић
(Ђ.Бодиновић), С. Миливојевић
(Памбуковица), Н. Јовичић (Јошева), М.
Петровић (Стубленица), М. Ковачевић
(Младост – Цветовац), В. Ковачевић
(Докмир), Б. Муњиза (Драго-цвет),
Шкорић (Напредак-Раковица),
ВУКОНА: С. Станојевић, М. Ранковић
(Рубрибреза), Ј. Антонић, М. Антонић
(Прово), Љ. Марковић, Н. Мирковић
(Шабац), Г. Симић (Бањани).
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ФУДБАЛ

18.септембар 2014.г.
3.коло

ПОЛЕТ (Таково)- РУДАР
(Радљево) 5:1 (2:1)
2. КОЛО (06/07.09.2014):
Гуњевац – Полет (Д.Л)
Ц. Јабука – Пролетер
Д Туцовић – Стубленица
Тврдојевац – Полет (Т)
Рудар(Р) – Омладинац(К)
Каленић – Степање
3. КОЛО (13/14.09.2014):
Степање – Гуњевац
Омладинац(К) – Каленић
Полет (Т) – Рудар(Р)
Стубленица – Тврдојевац
Пролетер – Д. Туцовић
Полет (Д.Л.) – Ц. Јабука
1.Guwevac
2.Tvrdojevac
3.Polet (T)
4.C.Jabuka
5.Kaleni}
6.Rudar (R)
7.Polet (DL)
8.Proleter
9.D.Tucovi}
10.Omladinac
11.Stublenica
12.Stepawe

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

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

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

0 8:3
0 8:3
1 10 : 6
1 4:3
1 4:3
1 7:7
1 4:3
1 4:4
2 6:8
3 1:5
3 2:7
3 3:9

9
9
6
6
6
6
4
4
3
0
0
0

4. КОЛО (20/21.09.2014. - 16ч)
Гуњевац – Ц. Јабука
Д. Туцовић – Полет (Д.Л)
Тврдојевац – Пролетер
Рудар – Стубленица
Каленић – Полет (Т)
Степање – Омладинац
5. КОЛО (27/28.09.2014. - 15.30ч)
Омладинац – Гуњевац
Полет (Т) – Степање
Стубленица – Каленић
Пролетер – Рудар
Полет (Д.Л.) – Тврдојевац
Ц. Јабука – Д. Туцовић
2.коло

ГУЊЕВАЦ - ПОЛЕТ (Доњи
Лајковац) 2:1 (0:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Бакић у 49. и Д.Симић у 63. из
пенала, а Радовановић у 60. минуту из
пенала за Полет. Жути картони: Вујић,
Јокић, Бакић (Г), Јовановић, Продановић, Матић (П)
ГУЊЕВАЦ: Јокић 6,5, М.Симић 6,5,
Д.Симић 6,5, Вујковић 6,5, Вујић 7,
Бранковић 6,5, Митровић 6 (В.Милошевић 6), Илић 7,5, Бакић 7,5 (П.Марковић
_), Обрадовић 7,5, С.Милошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Обрадовић
(Гуњевац)
Гуњевчани су имали тежак посао
против појачаних Лајковчана, махом
играчима са убске територије. После
незанимљивог првог дела, Бакић је
одлично искористио пас Илића и
успешно решио ситуацију "један на
један". Јокић је скривио пенал за
поравнање, али је домаћин на исти
начин стигао до победе. Срушен је
најбољи актер меча Немања Обрадовић, а Душко Симић са 11 метара
решио питање победника. До краја, још
три велике шансе за Гуњевац, али се
резултат није мењао.

Стадион у Такову. Гледалаца: 150.
Судија: Марко Ивковић (Лајковац).
Стрелци: Живановић у 37., 67. и 70. и
Брајовић у 38. и 55. за Полет, а
М.Ђаловић у 31. минуту за Рудар. Није
било картона.
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 7,
Радовановић 7 (Петровић _),
Гојаковић 7, М.Илић 7, Стефановић 7,
Маринковић 7 (Јанковић _), Ивановић
7,5, Брајовић 8, Јеремић 7, Живановић
8,5
РУДАР: Д.Ђаловић 6 (Теодосијевић 6),
Симић 6, Лазарић 6, Поповић 6
(Давидовић _), З.Ивковић 6, Живановић 6, Г.Ивковић 6 (Максимовић _),
Б.Ивковић 6, Радовић 6, Аћимовић 7,
М.Ђаловић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Живановић
(Полет)
Иако су гости први стигли до
предности, играчи Полета су лако
преокренули и стигли до убедљиве
победе. Разиграни тандем Живановић-Брајовић био је нерешива
енигма за госте, па су Таковчани
"петардом" преболели страдање у
Тврдојевцу...
2.коло

Ц.ЈАБУКА - ПРОЛЕТЕР
(Бајевац) 2:0 (1:0)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца:
100. Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелци: Стефанов у 24. и
Симеуновић у 65. минуту из пенала.
Жути картони: Тешић, Дамњановић
(ЦЈ), Живановић, Далибор Петровић,
Дарко Петровић, Панић (П). Црвени
картон: Ивановић (Пролетер) у 56.
минуту.
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Аврамовић 7,
Петровић 7 (Вукадиновић _), Стевановић 7, Обрадовић 7, Тешић 7,
Марјановић 7, Мирковић 7, Стефанов
7,5 (Милутиновић _), Јефтенић 7,
С и м еу н о в и ћ 8 ( М а р ко в и ћ _ ) ,
Дамњановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Симеуновић (Црвена Јабука)

Никола Симеуновић
(Црвена Јабука)
Иако без пет стандардних
стартера, Црвена Јабука је везала
други тријумф највише захваљујући
распо-ложеном Симеуновићу. Код
првог гола, вешто је упослио
Стефанова не чекајући знак судије, а у
наставку је изнудио и релизовао
поенал за победу. Гости су имали
стативу из "слободњака", недовољно
за више од часног пораза.

3.коло

СТУБЛЕНИЦА - ТВРДОЈЕВАЦ
1:2 (1:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 150.
Судија: Јован Мијаиловић (Уб).
Стрелци: Стојановић у 34. за Стубленицу, а Танасијевић у 19. и 77. из пенала
за Тврдојевац. Жути картони: Мирковић, Продановић, И.Поповић (С),
Ђурђевић (Т). Црвени картон:
И.Поповић (Стубленица) у 76. минуту.
СТ У БЛ Е Н И Ц А : Н . Ј о в а н о в и ћ 7 ,
Мирковић 7, Лазић 7, Д.Јовановић 7,
Нем.Спасојевић 7,5, Ник.Спасојевић 7,5,
Ракић 7,5, Продановић 7, Стојановић
7,5, И.Поповић 7, Станковић 7, Н.Поповић 7,5 (Маринковић _)
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић 7 (Теодосић 7),
Васић 7, Милић 7, С.Марковић 7 (Јелић
_), Поповић 7,5, Д.Марковић 7,
Мирковић 7, Ракић 7, радојичић 7 (Лекић
_), Танасијевић 8, Младеновић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Танасијевић
(Тврдојевац)
Тврдојевац наставља да скупља
бодове, највише захваљујући распуцаном Танасијевићу. Најпре је послао
лопту под пречку Јовановића, а потом и
рутински реализовао најстрожу казну у
финишу.
Стубленица је пружила добру
партију, два пута погађала оквир гола, а
уложили су домаћи и приговор на
суђење. Сматрају да је Ђурђевић морао
бити искључен у 43. минуту када је
руком интервенисао ван шеснаестерца,
а да одлучујући пенал није изведен под
прописима, с обзиром да искључени
играч није био напустио ограђени део
терена за игру...
2.коло

ТВРДОЈЕВАЦ - ПОЛЕТ
(Таково) 5:2 (2:2)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца:
200. Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: Танасијевић у 16., 60. и 78.
(из пенала), Лекић у 39. и Марковић у
53. за Тврдојевац, а Петровић у 19. и
Живановић у 42. минуту за Полет.
Жути картони: Милић, Марковић,
Ракић, Радојичић (Т), Радовановић,
Стефановић, Володер (П). Црвени
картон: Павловић (Полет) у 67.
минуту.
Т В РД О Ј Е ВА Ц : Ђ у р ђ е в и ћ 7 , 5
(Теодосић 7,5), Васић 7 (Јелић 7),
Милић 7, Марковић 7,5, Поповић 8,
Младеновић 7,5, Мијатовић 7,5,
Мирковић 7,5, Лекић 7,5 (Радојичић _),
Танасијевић 8,5, Ракић 7,5
ПОЛЕТ: Володер 6,5, Маринковић 6,5,
Павловић 6, Радовановић 6,5, М.Илић
6,5, Стефановић 6,5, Јанковић 7,
Ивановић 6,5, Петровић 7 (Брајовић
6,5), Јеремић 6,5 (С.Илић _),
Живановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Ненад Танасијевић
(Тврдојевац)
Прво полувреме је најављивало
неизвестан дерби до самог краја, али
је домаћин фуриозно одиграо
наставак и стигао до убедљиве
победе. Тон игри Тврдојевца давао је
расположени Танасијевић, бивши
играч Вујић воде из српсколигашких
дана, а реновирани тим тренера
Миливојевића потврдио је већ на
старту сезоне да има "штофа" за сам
врх.

ФУДБАЛ

18.септембар 2014.г.
4.коло

ЗСК- СОВЉАК 2:1 (2:0)
3.коло (06/07.09.2014):
ЗСК - Младост (Д)
Совљак - Тулари
Спартак 1924 - Качер
Јошева - Трлић
Пепељевац - Јуниор НН
Бањани - Рубрибреза
ОФК Јабучје - Колубара (Ј)
Тешњар - ОФК Дивци

2:2
1:0
6:0
1:3
2:1
1:0
2:1
3:2

4.коло (13/14.09.2014):
Младост (Д) - ОФК Дивци
Колубара (Ј) - Тешњар
Рубрибреза - ОФК Јабучје
Јуниор НН - Бањани
Трлић - Пепељевац
Качер - Јошева
Тулари - Спартак 1924
ЗСК - Совљак

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

1.Spartak(Q)
2.OFK Jabu~je
3.ZSK
4.Sovqak
5.Pepeqevac
6.Kolubara(J)
7.OFK Divci
8.Bawani
9.Trli}
10.Junior NN
11.Te{war
12.Mladost(D)
13.Rubribreza
14.Jo{eva
15.Ka~er
16.Tulari

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

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

0 18 :1 12
0 9 :4 10
0 8 :4 10
1 7 :2 7
1 8 :5 7
2 6 :7 6
1 5 :5 5
1 2 :3 5
1 6 :9 5
2 4 :5 4
2 6 :9 4
1 5 :6 3
3 6 :9 3
3 6 :9 3
3 3 :13 3
3 1 :9 1

5.коло (20/21.09.2014- 16ч):
Совљак - Младост (Д)
Спартак 1924 - ЗСК
Јошева - Тулари
Пепељевац - Качер
Бањани - Трлић
ОФК Јабучје - Јуниор НН
Тешњар - Рубрибреза
ОФК Дивци - Колубара (Ј)
6.коло (27/28.09.2014- 15.30ч):
Младост (Д) - Колубара (Ј)
Рубрибреза - ОФК Дивци
Јуниор Ново Насеље - Тешњар
Трлић - ОФК Јабучје
Качер - Бањани
Тулари - Пепељевац
ЗСК - Јошева
Совљак - Спартак 1924

Стадион у ваљевском Сењаку.
Гледалаца: 50. Судија: Слободан
В улет и ћ ( Л а ј ко ва ц ) . С т р е л ц и :
Ђурђевић у 5. и Матић у 20. за ЗСК, а
Ђурић у 90. минуту за Совљак. Жути
картони: Ђукић, Јевтић (З), Луковић (С)
СОВЉАК: Апостоловић 7, Миливојевић 6,5, Луковић 6,5, Јанковић 6,
Нинић 7, Ђурић 6, Мехинагић 6, Пантић
6,5, Марковић 7, Маринковић 6,
Обрадовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Ђурђевић
(ЗСК)
Совљак је меч изгубио већ у
уводној фази- најпре је Ђурђевић
евро-голом казнио грешку Ђурића, а
нешто касније нова смушеност
одбране гостију коштала је и друге
лопте у мрежи Апостоловића.
Заиграо је после Совљак много
боље, али је срећа окренула леђа
екипи Драгана Ђокића. Статива и
пречка, па два неискоришћена
излажења Обрадовића "један на
један", а почасни погодак Ђурића
стигао је прекасно за преокрет...
3.коло

БАЊАНИ РУБРИБРЕЗА 1:0 (1:0)
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3.коло

ЈОШЕВА - ТРЛИЋ 1:3 (0:2)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 200.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Ђорђевић у 73. за Јошеву, а
Керлета у 12., М.Новаковић у 43. и Ракић
у 90+1. минуту за Трлић. Жути картони:
В.Илић, Ђорђевић (Ј), Крњаић, Поповић,
Савић, Стефановић (Т). Црвени картон:
Леонтијевић (Ј) у 50. минуту.
ЈОШЕВА: Поповић 6,5, Ђорђевић 7,5,
Иванић 6 (Тешић 6,5), В.Илић 6
(Димитријевић 6,5), Максимовић 6,5,
Н.Илић 6,5, Врачаревић 7, Величковић
6,5, Живковић 7, Леонтијевић 7, Г.Вукић
6,5 (С.Вукић _)
ТРЛИЋ: Миросављевић 7, Крњаић 7,5,
Антонић 7 (С.Новаковић 7), Јолачић 7,5,
Анђић 7,5 (Стефановић 7), Керлета 8,
Савић 7, Поповић 7,5, Ракић 7, Н.Иконић
7, М.Новаковић 7 (Ивановић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Вања Керлета (Трлић)
Трлић је преболео тежак пораз у
прошлом колу и стигао до првог
тријумфа. Пут ка победи отворио је
Керлета голом главом након корнера, а
предност је дуплирао Милан Новаковић
након одличне асистенције Анђића.
Изгледало је да је црвени картон
везисти Леонтијевићу и крај отпора
домаћих, али није тако мислио
Ђорђевић који је напрвој стативи
матирао голмана Трлића. Ипак, у самом
финишу Ракић је соло-акцијом решио
све дилеме и "оверио" вредне бодове.

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелац:
Софранић у 26. минуту. Жути картони:
Г.М арковић, Миловановић (Б),
Живковић, Спасојевић, Стефановић
(Р).
БАЊАНИ: Даниловић 7, Петковић 6,5,
Миловановић 6, Н.Марковић 7,
Босиљчић 7, Милановић 6, Јовановић
6,5 (Костадиновић 6,5), Софранић 7,5,
Бабић 6,5 (Гајић _), Дробњак 6,5,
Г.Марковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Софранић (Бањани)
Теже него што се очекивало,
Бањанци су стигли до прве победе
захваљујући евроголу Софранића.
Везиста домаћих је са 25м "убио паука"
на голу Глигоријевића, а одлични
Месари бољи у локалном дербију:
голман гостију је у првом делу
одбранио још три тешка шута.
Детаљ са утакмице Јошева - Трлић
Увукла се нервоза у Бањанце у
наставку, Рубрибреза је преузела
3.коло
иницијативу, али је ипак тим Милана
Лештарића сачувао победу. Очекује се
СОВЉАК - ТУЛАРИ 1:0 (0:0)
и повратак дефанзиваца Милојевића и
Младеновића, па ће Бањани бити Стадион у Совљаку. Гледалаца: 250.
доста јачи у наставку сезоне.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелац: Маринковић у 83. минуту из пенала.
Жути картони: Нинић, Крстић (С), Брдаревић,
Вићентић, Сарић, Лазић (Т). Црвени картон:
ФК Совљак
Шимшић (Тулари) у 83. минуту.
СОВЉАК: Апостоловић _, Миливојевић 6,
Луковић 6, Марјановић 6, Нинић 6,5, Ђурић 6,5
(Јанковић _), Крстић 6, Пантић 7, Рафаиловић 6,
Маринковић 6, Обрадовић 6,5
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 6, Зујаловић 7,
Марјановић 6,5, Брдаревић 6,5, Јаџић 6,5, Сарић
6,5, Петровић 6,5, Николић 6, Вићентић 6,5,
Адамовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Пантић (Совљак)
Совљак је одиграо испод уобичајеног
нивоа, а гости су жестоком одбраном били близу
бода. Једину праву прилику за домаће у првом
делу пропустио је Пантић, ногом је добро
интервенисао Лазић. Изгледало је да јалови
напади домаћина неће дати резултат, а онда је
оборен Луковић у казненом простору Тулара.
Маринковић је био прецизан са "беле тачке" и
решио утакмицу која се неће дуго памтити.
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УБСКИ ЗОНАШ КРЕНУО СА МРТВЕ ТАЧКЕ

ПАНТЕЛИЋ РАЗМРДАО
БРЕЗОВЧАНЕ
- Зоран Пантелић из Ваљева заменио на клупи Марка Тадића
после трећег кола. - Несрећан пораз у Лајковцу, након тога
први тријумф у сезони против Шапчана. - Следи пут у Прибој.
После три кола без освојеног бода, управа клуба из Брезовице се
одлучила за очекивани потез- смену тренера. Избор је пао на искусног
ваљевског стручњака Зорана Пантелића, бившег голмана и тренера
бројних клубова у Ваљеву и околини, а првих 180 минута под његовим
вођством навијачима Брезовице дају разлог за оптимизам.
Брезовица је и поред добре
партије, остала кратких рукава у
Лајковцу. Са новајлијама Ћургузом,
Бранковићем, Панићем, Милановићем..., брезовачки зонаш је
деловао много конкурентније, посебно у другом полувремену. На
жалост, једина грешка Ћургуза у
финишу првог дела омогућила је
искусном Марковићу да доведе
Задругар у вођство. У наставку су
гости доминирали, Милановић и
Радојичић су пропустили велике
прилике за бод, а највећа је стигла у
надокнади времена. Ваљевски
судија Андрић је оправдано показао
на "креч" после играња руком
Грујичића, али је шут Милоша Панића
зауставио Марковић и сачувао
Милош Панић (Брезовица)
бодове домаћину.
Ипак, у наредном сусрету није било "кикса". Иако без стартера
Леонтијевића и Радојичића, Брезовица је деловала сигурно против
младе екипе Борца. Победа је стигла из ваздуха- два гола главом
Чавића и Милановића донели су прве бодове пред тешко гостовање у
Прибоју:
- Момци су показали да имају вољу за борбом, није их поколебао
ни промашени пенал у надокнади меча у Лајковцу. Чека нас тежак посао
да се изборимо за опстанак, али има материјала за борбу. У Прибоју ће
ФАП бити велики фаворит, надам се да ћемо од Јединства добити
барем Милановића или Панића, уз повратнике Радојичића и
Леонтијевића- нисмо без шанси на Лиму- каже нови тренер Брезовчана.

ЛЕТЊИ ПРЕЛАЗНИ РОК
МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА “КОЛУБАРА - ИСТОК“
РУДАР 1945 (Радљево):
М. Радовић (Тврдојевац), Н. Радић (Каленић), И. Живановић (Каленић)

КАЛЕНИЋ:
С. Аћимовић, С. Рафаиловић, М. Аћимовић, Н. Томић (Победа –
Пироман), Д. Павловић (Пољане), З. Дукић (Шарбане) З. Ђорђевић
(Бргуле), Д. Савић (Кртинска).

ТВРДОЈЕВАЦ:
Б. Теодосић (Рајковић), Н. Танасијевић (Раднички –Коцељева), А.
Ранковић, Д. Марковић (Гуњевац), Л. Васић (Славија - Бгд), С. Младеновић (Локомотива – Београд), С. Марковић (Будућност – Ваљево), М.
Поповић (Младост – Врачевић), Г. Стојановић (Комграп – Београд), П.
Мијатовић и Тарић (Црвена Јабука), М. Балиновац (Памбуковица),
Иванковић, Новаковић (Врело)

Зона "Дрина", 4.коло

ЗАДРУГАР - БРЕЗОВИЦА 1:0 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 300.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево). Стрелац:
Марковић у 42. минуту. Жути картони: Ивковић
(З), Леонтијевић (Б). Црвени картон: Грујичић
(Задругар) у 90+2. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 6,5, Чавић 6, Леонтијевић 7,
Ђорђевић 7, Д.Младеновић 7,5, Б.Младеновић 7,
Панић 7, Бранковић 6,5 (Илић _), Милановић 7,5
(Митровић _), Мирчета 6,5 (Симић _), Радојичић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Марковић (Задругар).
Зона "Дрина", 5.коло

БРЕЗОВИЦА - БОРАЦ (Ш) 2:0 (1:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија:
Милош Витић (Ужице). Стрелци: Чавић у 19. и
Милановић у 85. минуту. Жути картони: Милановић (Брезовица), Тарбук, Вујиновић, Ђорђевић
(Борац)
БРЕЗОВИЦА: Ћургуз 7, Мијатовић 7, Б.Младеновић 7,5, Ђорђевић 7, Д.Младеновић 7,5, Симић
7,5, Панић 8 (од 84. Илић -), Бранковић 7 (од 68.
Ђоба 7,5), Милановић 8 (од 87. Јоцић -), Мирчета
7, Чавић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Панић

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

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

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

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

13 :6
7 :4
4 :3
5 :7
9 :5
7 :7
6 :6
8 :5
6 :4
5 :5
5 :6
3 :8
6 :7
4 :9
4 :7
3 :6

12
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
5
4
4
3
3

Наредне утакмице ФК Брезовица:
6.коло (20.септембар 2014, у 16.00 ч):
ФАП (Прибој) - Брезовица
7.коло (28.септембар 2014, у 15.30 ч):
Брезовица - Раднички Стобекс

ОКРУЖНА ЛИГА “КОЛУБАРА“
БАЊАНИ:
М. Гајић (Будућност – Звечка), Т. Бабић (Ц. Јабука),

ТУЛАРИ:

И. Живановић, М. Ранковић, И. Ђурђевић
(Јединство – Уб), И. Адамовић (Паљуви), Н. Галић
ГУЊЕВАЦ:
(Кртинска), С. Лазић (Прва Искра), Д. Петровић
Н. Вујковић, А. Миливојевић (Совљак), Д. Симић (Полет – Таково), М. (Радник – Уб) В. Благојевић (Младост – Цветовац)
Јокић (Ђ.Бодиновић), Г. Ивковић, И. Стаменковић (Стубленица)
ТРЛИЋ:
ОМЛАДИНАЦ (Калиновац):
М. Антонић (Совљак), В. Стефановић (Полет –
А. Пашић (Боравик – Боравик), М. Јеремић (Вукона), С. Јуришић Таково), Д. Ракић (Брезовица), В. Крлета (Ђ.
(Стрелац 001 – Кожуар), Н. Петровић (Будућност – Добановци), Д. Бодиновић), Д. Анђић, Ј. Ашковић (Брезовица),
Трумбеташ (Ловац – Карловчић), Д. Стефановић, Н. Станчић (Степање), ЈОШЕВА:
Н. Милојевић (Полицајац – Београд), Д. Бојић (Памбуковица),
М. Врачаревић, М. Максимовић (Кртинска), Д.
ПОЛЕТ (Таково):
Живковић (Борац – Ушће), Д. Величковић (Тулари),
Д. Павловић (Врело), А. Ивановић (Карели- Уб), Н. Васић (Јабучје), Н. А. Поповић (Посавина – Стублине), Д. Ђорђевић
Брајовић ( Славија – Београд),Д. Володер (Полет – Таково), Р. (Јабучје), Н. Илић (Степање), Д. Леотијевић
Максимовић (Врело),
(Младост – Цветовац), Р. Ђурашиновић, Н. Тешић
СТУБЛЕНИЦА:
(Слога – Лончаник), Б. Лесић (Посавина - Стублине),
Д. Неговановић, Д. Ранисављевић, Н. Поповић, И. Поповић, М. Н. Шајиновић (Прва Искра – Барич),
Маринковић (Рудар 1945 – Радљево), Д. Јовановић (Шарбане), Д. Илић СОВЉАК:
(Колубара – Л. Поље), Д. Ракић (Ђорђе Бодиновић – Радуша), И. Негић Т. Јанковић (Тврдојевац), В. Пантић (Полицајац –
(Јединство – Уб), Б. Ранисављевић (Колубара – Јабучје).
Београд), Х. Мехинагић (Слога – Лончаник), Д.
ЦРВЕНА ЈАБУКА: нема долазака .
Рафаиловић (Рекреативо – Обреновац).

ФУДБАЛ
ЈЕДИНСТВО ДОЖИВЕЛО ПРВИ ПОРАЗ У СЕЗОНИ

БОД ОСТАО НА ПРЕЧКИ
- Црвено-бели два пута погађали оквир гола на Бубњу,
непажања у прекиду коштала пораза. - У суботу стиже
стари познаник- пожешка Слога (16 часова)
Низ непобедивости црвено-белих окончан је у Крагујевцу, мада
Убљани имају пуно разлога да жале (бар) за једним бодом. Шумадија је
успела да једну гужву након корнера претвори у победоносни гол, а
спретни и срећни голман Јуришевић некако је сачувао мрежу нетакнутом.
Ранковић је у првом делу погодио стативу на пас Стојановића, а пречка је
спречила Петрашевића да буде стрелац након идеалног центаршута Марка
Живковића. Појачање са Лиона сјајно је асистирао и Стојановићу, искусни
нападач је школски шутирао главом, али неколико центиметара је
пресудило да играчи Јединства оду кући кратких рукава.
Убљани су на мегдан Шумадији отишли без кажњених Марјановића и
Петровића, те повређених Андрића и Солдатовића, али је и у том издању
тим Срђана Јовановића показао да није залутао у српсколигашко друштво.
Ипак, овога пута то није било довољно ни за бод, али тренер не очајава
после првог пораза:
- Домаћој екипи се вратио пораз
од Ваљеваца, тада су промашили пет
"зицера", а Будућност из полушансе
постигла победоносни гол. Овога
пута, улоге су се замениле, а мојим
играчима немам шта да замерим на
хтењу и борбености. Битно је да брзо
заборавимо несрећан пораз и већ од
првог тренинга у новој недељи
усмеримо енергију на следећи изазов.
А наредни ривал је стари познаник, а може се рећи и дужник из
зонашког друштва - Слога из Пожеге.
Сплет околности је хтео да се два
тима поново сусретну у вишем рангу,
а
једни и други су обавили велико
Наместио нишанске справе:
летње реновирање.
Бобан Стојановић
Б.Матић
4.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - БАНЕ (Рашка) 2:0 (2:0)
УБ- Стадион Јединства. Гледалаца: 250. Судија: Љубиша
Борисављевић (Ивањица). Стрелци: Ранковић у 1. и
Стојановић у 38. минуту. Жути картони: Марјановић,
Петрашевић (Ј), Марковић, Покимица, Сретеновић (Б).
ЈЕДИНСТВО: Ракић _, Арсеновић 8, Стојановић 8,5,
Марјановић 8, Милојевић 8, Андрић 8 (од 75. Каличанин _),
Рашић 9, Петровић 8, Ранковић 8,5, Јовановић 8,5 (од 72.
Брадоњић _), Петрашевић 8 (од 67. Живковић _)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Рашић
Игра Јединства за око и душу, а захваљујући сјајном
Глукчевићу изостала је голеада под Шепковцем.
Само 17 секунди трајао је резултатски егал, а онда је
Ранковић распалио са ивице шеснаестерца и постигао
један од најбржих голова икад виђених на овом стадиону.
Глукчевић је прву мајсторију направио у 28. минуту када је
одбранио пенал Стојановићу, али му се нападач домаћих
реванширао из "слободњака" са 18 метара.

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

Najpovoljnije cene u regionu !
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5.коло

ШУМАДИЈА 1903 (Крагујевац)ЈЕДИНСТВО (Уб) 1:0 (0:0)
КРАГУЈЕВАЦ- Стадион на Бубњу. Гледалаца:
150. Судија: Владан Ђермановић (Шабац).
Стрелац: Николић у 54. минуту. Жути картони:
Бубања, Петровић, Димитријевић, Николић
(Ш), Брадоњић, Арсеновић, Деспотовић,
Живковић (Ј)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7, Арсеновић 7,5,
Стојановић 7, Тадић 7,5, Каличанин 7,5,
Милојевић 6,5, Рашић 7 (Милановић _),
Брадоњић 6,5, Ранковић 7 (Деспотовић _),
Јовановић 6,5 (Живковић 7,5), Петрашевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Коматина (Ш)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Budu}nost Kru{.
2.Loznica
3.Rudar (K)
4.Zvi`d
5.Polet (Q)
6.Jedinstvo (Ub)
7.[umadija (K)
8.Sloga (P)
9.Pobeda (B)
10.Semendria 1924
11.@elezni~ar (L)
12.[umadija (A)
13.Jo{anica
14.Bane (Ra{ka)
15.Jasenica 1911
16.Kara|or|e (T)

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

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

0 11 : 1
1 7:2
1 11 : 7
2 6:4
1 7:5
1 4:2
1 6:5
2 7:5
2 7:6
2 4:3
3 2:5
2 2:4
3 5 :11
4 2:8
4 3 :11
3 5 :10

6.коло (20.септембар 2014, у 16.00 ч):
Јединство (Уб) - Слога (Пожега)
7.коло (28.септембар 2014, у 11.00 ч):
Полет (Љубић) - Јединство (Уб)

13
12
10
9
8
8
8
7
7
7
6
5
4
3
3
2
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ЛЕПА ВЕСТ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЈАЈАСТЕ ЛОПТЕ

РАГБИ 13
СТИГАО НА УБ
Захваљујући ентузијазму двојице Убљана- Саше
Сретеновића и Милуна-Микице Живковића, убски момци ће
моћи да се опробају и у једном новом спорту за наше
поднебље- рагби 13 (европска, популарнија варијанта
рагбија). У наредном периоду биће формирани и сви органи
убског клуба који ће носити име Гвоздени строј, а први
тренинг ове храбре групе момака одржан је 20. августа на
теренима Школарца.
За сада, лопта у облику јајета привукла је пажњу 15-ак
момака кадетског узраста, а захваљујући добрим везама са
шампионом Србије РК Дорћолом, три пута недељно са
убским момцима ради тренер Радослав Новаковић, помоћни
тренер репрезентације. Четири момка из клуба су већ били
гости у екипи Црвене звезде на теренима Војне академије, а у
суботу ће сви чланови клуба бити на Макишу где ће пратити
меч Србија-Италија у оквиру "Б" европске лиге.
У недељу су љубитељи рагбија на Убу могли да прате
меч "А" и "Б" репрезентације Србије, а ове седмице је на
тренинзима био присутан Дино Викас, Аустралијанац грчког
порекла који је пре 10-ак година био и селектор Србије. Б.М.

ШАХИСТИ УБА ИГРАЈУ ПРВУ ЛИГУ СРБИЈЕ

Убљани са гостима из Рагби Савеза Србије

Прва рагби утакмица одиграна на Убу

СИГУРНО ДО ОПСТАНКА
У краљевачком хотелу "Турист", 13. септембра
почело је такмичење Прве лиге Централне Србије у шаху.
Убски шахисти бране одлично 4. место из претходне
сезоне, а наступају у саставу Милановић, Лапчевић,
Блесић, Ивановић, Ратковић, Сандић, Драгићевић и
Вилимоновић.
На првенству учествује 12 екипа које играју по
Бергеровом систему. До закључења броја, Убљани су
одиграли три кола и славили две победе. Били су бољи од
ВГСК-а 5:1 и Ниша 4:2, а једини пораз доживели су од
ваљевске екипе Николај Велимировић. Циљ је да се на
време обезбеди опстанак, а председник Драгићевић верује
да ће се екипа поново наћи у горњем делу табеле...

Сусрет “А“ и “Б“ селекције репрезентације Србије

LI NA PANDA
KINESKA ROBNA KUĆA

РУКОМЕТАШИ ПОЧИЊУ СЕЗОНУ У ДРЛМ “ЦЕНТАР“

НАПАД НА САМ ВРХ
- Први меч 20. септембра на домаћем паркету
против Прве искре из Барича. - Андрић и
повратник Маринковић новајлије, стиже
помоћ из Партизана.
Убски рукометаши финиширају припреме за ново
првенство, у конкуренцији 11 екипа пулени Томе Марковића
пробаће ове сезоне да направе резултатски искорак:
- Циљ још нисмо дефинисали, али сва је прилика да
ћемо ући у такмичење са великим амбицијама. У преговорима смо са неколико играча који могу да направе разлику,
они су додуше и прилично скупи, а за сада стигли су наш
бивши голман Маринковић и десни бек Андрић из БАСК-а.
Настављамо сарадњу са Партизаном, Алекса Ђокић ће
највероватније поново носити дрес Уба, док је леворуки
Мариновић напустио црно-беле и није нам више на
располагању- каже тренер Убљана.
Први меч у новој сезони, убски рукометаши имаће у
суботу 20. септембра у 20 часова на домаћем паркету.
Противник је новајлија из Барича кога су Убљани већ два
пута савладали у припремном периоду:
- Не мора то ништа да значи, али сигурно да смо
фаворити у том мечу и очекујемо бодове. Припремни период
није био идеалан, пуно играча је због пословних и приватних
обавеза пропуштало тренинге, али то је проблем с којим се
суочавамо сваке године. Екипа је већ дуго заједно, показали
смо и у Тешњу да можемо да играмо добар рукомет, па
очекујем да праву форму достигнемо кад буде најпотребније.
Упоредо са борбом за бодове, направићемо још простора за
наше најмлађе рукометаше од којих очекујем велики
напредак у овој сезони - закључио је Тома Марковић, тренер
рукометаша Уба.
Б.Матић
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СЈАЈАН НАСТУП ВРЕЉАНСКИХ ГРЛА У ПОЖАРЕВЦУ

ДАЛАС ПОКОРИО ЉУБИЧЕВО
- У трци дана, грло председника клуба Ранковића
сјајним финишом стигло до награде од 400.000
динара! - Успешан дан употпунио тријумфом и
Мистер Бас који је везао пету узастопну победу!
Феноменалан наступ имао је КК "Света Поповић" из
Врела на 51. Љубичевским коњичким играма у Пожаревцу.
Пред близу 10 хиљада људи, Далас је у трци дана "Куп
Љубичева" у седлу са Тиком Вујковићем ишао резервисано,
а потом фуриозном завршницом за четири дужине надвисио
конкуренцију из реда трогодаца. Грлу власника председника
Владе Ранковића припала је новчана награда од 400.000
динара, а Далас је тако репризирао резултат Кид Фрста из
прошле сезоне и истакао озбиљну кандидатуру за најбољег
коња године у Србији!
Ништа мање успешан био је и Мистер Бас (наравно
поново на месту џокеја Тика Вујковић) који је и у свом петом
старту поново први прошао кроз циљ. Двогодац у
власништву Зорана Лазаревића и Владе Благојевића имао је
најслабији старт у каријери, пред циљну равнину заостајао
пет дужина, а онда за 200 метара то надокнадио и направио
још толику предност! За победу у трци "Костолац" Мистер
Бас је зарадио 200.000 динара, потврдио сјајну форму коју је
демонстрирао крајем јула на двогодачком Купу у Шапцу, а
следећи тест га чека у Будимпешти 28. септембра у Листед
трци.

Тика Вујковић у седлу неприкосновеног Даласа

ЖОК УБ НА ПРАГУ НОВОГ ПРВЕНСТВА

КУП ОТВАРА СЕЗОНУ
Први званични меч у новој сезони, убске одбојкашице
играће у оквиру 1. кола Купа Србије, а гост у убској хали
(четвртак 18. септембар, 19 часова) биће им одбојкашице
Стерије из Београда.
Вољом жреба, иста екипа гостоваће на Убу и у мечу 2.
кола Друге лиге "Центар", док ће премијеру у новом
друштву ЖОК Уб имати на паркету београдског Поштара
(18. октобар). Убљанке су се ове сезоне појачале са две
проверене одбојкашице- Соња Пузовић и Миа Вуловић, па
ће тренер Марина Петровић имати чету способну да
настави феноменалан прошлосезонски низ без пораза у
званичним утакмицама.

Пета победа за редом:
Мистер Бас са Тиком Вујковићем, Владимиром
Благојевићем и Зораном Лазаревићем
Азаренки је за једну дужину измакло прво место у трци
трогодаца "Браничево" (награда 125.000 динара), а солидан
наступ имали су и Торно Хил (3. у трци у којој је славио
мистер Бас) и Паво Нурми (био у врху до самог финиша, на
крају завршио 7.)
Б.Матић

OUTLET IN - PRAVI OUTLET

014 412-255

Nova roba sti`e svake nedelje

Akcija do kraja septembra
ili dok traju zalihe:
Pose}ujte nas u lokalu i pratite na Facebook-u! Za svaki got.ra~un
Kad naletite na odgovaraju’}e bi’}e to
preko 4.000 din,
NOVO, MARKIRANO I POVOLJNO.
na poklon pe{kir
- E, to je PRAVI OUTLET !!!
500x1.000

Ub, Zanatski centar (pored "Astorije")
www.facebook.com/outlet.in.ub
MOGU]NOST ODLO@ENOG
Trenutno na sni`enju:
PLA’]ANJA ^EKOVIMA !
- D`emperi 900 (1.500),
farmerke 1.000 (1.500),
`enski mantili 2.500 (7.500),
bluze 800 (1.500)
mu{ke ko{ulje 1.000 (1.700),
haljine od 1.200,
torbe DAVID JONES 3.900 (4.950),
m.jakne ARMANI JEANS
11.700 (17.400)
... i jo{ mnogo
toga: sukjne,majice,tunike,~izme...

DAVID JONES, PULL & BEAR, BERSHKA,
STRADIVARIUS, TALLY WEIJL, MANGO,
ZARA, KORALLINE,BENETTON, SISLEY,
DESIGUAL, KARMA, PIAZZA ITALIA,
MASSIMO DUTTI, S3SS, TERRANOVA,
AFTER EDEN, ASICS, NIKE, ALL STAR,...

КОШАРКАШИ “УБА“ ИМАЛИ ПРВИ ТЕСТ
У ПРИПРЕМАМА

СТУДЕНТ ЛАК ЗАЛОГАЈ
- Убљани славили у Ваљеву резултатом 110:82.
- Наредни ривали Колубара и Владимирци, могућ
долазак и АБА лигаша Металца. - 5. октобра
почиње првенство Српске лиге "Запад".

Љубас у акцији
Прву проверу у летњим припремама убски
кошаркаши имали су у хали крај Љубостиње, ваљевски
Студент није био тежак противник за екипу Душана
Ружичића, а победа од 110:82 делимично је задовољила
ваљевског тренера на клупи КК Уба:
- Одиграли смо квалитетно прво полувреме, већ
до паузе имали тридесетак поена предности, док смо у
другом делу играли слабију одбрану и превише тежили
самоистицању. Наступило је 13 играча, изостали су
капитен Веселиновић кога у строју очекујемо за месец
дана и Јадранин због пословних обавеза. Сви играчи су
имали пристојну минутажу, од млађих најбољи утисак је
оставио повратник Јосиповић. Велику сигурност под
обручима унео је центар Вујић за кога ћемо у наредним
данима знати да ли ће и ове сезоне носити дрес убског
српсколигаша.
У току ове недеље, Убљани ће имати још два теста
са Колубаром и Владимирцима, а најављује Ружичић да
су велике шансе да убска публика на делу види и новог
члана АБА лиге- ваљевски Металац. Уколико му обавезе
дозволе, могућ је и наступ српског репрезентативца
Милоша Теодосића на тој утакмици, а почетак првенства
заказан је за 5/6. октобар:
- Конференција клубова одржаће се 20.
септембра када ће бити познат и распоред такмичења.
Један од наших најбољих играча Иван Поповић путује
23. септембра у Бразил где ће играти на Светском
универзитетском првенству у баскету, нашу игру водиће
момци који су већ оставили дубок траг на Убу- Љубас,
Даниловић, Ракић, Јаковљевић..., а пуно очекујемо и од
плејаде младих на челу са Драксимовићем. Циљ је да
будемо у горњој половини табеле и да за следећу сезону
спремимо екипу чију ће двотрећинску већину чинити
убски момци- закључује искусни ваљевски тренер. Б.М.

АКТУЕЛНОСТИ У КК МЛАДОСТ 014

ПУНОМ ПАРОМ ОД СТАРТА
- Селекције клуба одиграле већ десетак
пријатељских утакмица. - Размишља се о Летњој
лиги за сениоре, стиже и СОС канал.
Жестоко се ради у новооснованом убском кошаркашком
клубу, тренери Владимир Урошевић и Марко Јагодић шест пута
недељно раде са око 50 дечака кадетског и пионирског узраста, а
иза њих је већ десетак утакмица са вршњацима из Лазаревца,
Ваљева, Лајковца, Барича, Шапца... Кадетска селекција
предвођена Ивковићем, Тешићем, Миливојевићем, Стаменићем... показује велики потенцијал, па је председник Урошевић
близу одлуке да их следећег лета испроба и у сениорској
конкуренцији:
- Летња сениорска лига би за њих била велико искуство,
уз два-три тек нешто старија појачања играли би 7-8 утакмица без
резултатског оптерећења. Има још времена да то решимо, за сада
добро раде и тренирају, а посетиоци наших утакмица могли су да
виде и неке врхунске потезе не баш уобичајене за овај ниво
кошарке- подесећа Урошевић на атрактивно закуцавање Немање
Ивковића са две руке против Баричана.

КК Младост 014 (Уб)

Труде се у Младости 014 да анимирају што већи број деце,
следећи потез је долазак СОС канала на Уб:
- Уз помоћ Драгана Јаковљевића и Горана Грбовића,
организовали смо долазак новинара Владана Тегелтије који ће
снимити репортажу за емисију "СОС кош-млади". Настављамо да
вредно тренирамо и играмо утакмице, а нема сумње да ће
феноменалне игре репрезентације у Шпанији додатно
мотивисати клинце да се опробају у магичној игри међу
кошевима- јасан је Владимир Урошевић, тренер и председник КК
Младост 014.
Б.Матић

