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ПОЧЕЛИ ДА РАДЕ РЕСТОРАНИ И КАФИЋИ,
ОБНОВЉЕН МЕЂУГРАДСКИ ПРЕВОЗ

ПОПУШТАЊЕ МЕРА
У оквиру ублажавања мера донетих у циљу спречавања
ширења вируса корона, од пондељка су поново почели да
раде ресторани и кафићи, јавни градски превоз у појединим
градовима, међуградски и железнички превоз путника. Од пре
неколико дана паркови и шеталишта су отворени, док ће
тржни центри своја врата отворити 8. маја.

Први радни дан кафеа „Лондон 21”
на убском Градском тргу
Угоститељи су добили смернице за даљи рад, које се
односе и на запослене и на госте. Међутим, те промене и
коштају, а већ је најављено да држава једноставно неће бити у
могућности да помаже свима, па ће послодавци морати да се
сналазе како знају и умеју да би обезбедили све мере заштите
како не би дошло до заразе корона вирусом.
Угоститељски радници који су у сервисном и производном делу за време рада морају носити заштитне маске и
рукавице, док гости немају ту обавезу. Списак правила која се
мора морају поштовати је следећи:
1. Гост мора да прође кроз подну дезо-баријеру=на улазу у
објекат (може да буде влажна или сува)
2. За госта на улузу мора бити поставњено дезинфекционо
средство за руке на бази алкохола (гел или ручна прскалица)
3. У затвореном простору на једног госта мора да буде 3,5 м2 и
једно седеће место, на отвореном на једног госта 2,5 м2 и једно
седеће место (до сада је по Закону на једног госта 1,5 м2)
4. На месту предвиђеном за госта потребно је да буде
средство за дезинфекцију руку на бази алкохола (гел или
ручна прскалица).
5. У тоалетима за госте пожељно је да стоје бесконтактни
дозери и убрус.
6. Гости не морају да имају маске и рукавице јер пију пиће или
конзумирају храну, а дезинфиковали су се при уласку у
објекат.
Угоститељи, власници кафића и ресторана сами су
одговорни за неспровођење мера. Инспекција ће, најављује
се, бити немилосрдна, а они су одговорни по Закону о заштити
здравља становништва. Дакле, не по другом неком закону који
дефинише област њиховог пословања.
Од понедељка, 4.маја, поново је успостављен
привремени међуградски саобраћај у убској општини

ПАНДЕМИЈА

П

роћи ће и ово. Али, вероватно, дуго
још ће остати отворено питање да
ли је вирус био вештачки и да ли је
то био беолошки рат између светских сила, а око
економске доминације? А кад се слонови туку страда трава! Тако је и сада, пукло је тамо где је
најтање... Или, можда и није? Америка се, све је
очигледније, претвара у колоса који тоне у глиб јер
су му темељи добрано нагрижени бескрупулозном
халапљивошћу банкара са Вол Стрита, бесмисленим ратовима који су, заједно са ратним пленом,
донели проблеме на које банкари нису рачунали.
Чак и такозвана мигранска криза прети на уруши
баш оне који су је креирали очекујући велике
профите од миграцијског хаоса. Показало се да ће
та ‘’утакмица’’ још подуга да се игра.
Е, сад! Да ли се може веровати, наводним,
пројекцијама ММФ-а и економским аналитичарима
у Европској унији? Да ли Србију чека најмањи
дефицит (и, чак, позитиван раст) на овим
просторима (а и шире), или је то још једна
једнократна оптимистичка вест пред све оно што
нам следује? Која је цена овог пута?
Пензионери су, кажу, дали највећи допринос
стабилизацији економског стања. Својевремено,
пензије су смањене за десет посто, па је, тако,
огроман корпус најстаријих са примањима од око
300 евра остао кратак, за сво ово време, за
позамашан износ. А кад се томе дода и велика брига
за здравље старијих од 65 година, прецизније
речено, кућни затвор завијен у фину фразу
‘’Останите код куће’’ (само они, старији од 65, у
трајању од 24 сата дневно)... Колико је то
ограничено кретање оставило последице на
здравље - потпуковник Кон, оптимиста Професор
Несторовић и Професорка Дарија Кисић Тепавчевић нису ни једном поменули у својим телевизијским обраћањима јавности. Предуго они
понављају: још две недеље или врло брзо ће
проћи, само још једна недеља без нових случајева
обољења...
А та генерација која сада броји 65 и више, осим
четрдесет година радног стажа, мање или више у
диригованој економији, претурила је преко главе,
осим полуписмених секретара Комитета, Слобе и
Мире (Јул је нестао али СПС остаде и поново се
избори за своје место у високој, али и ниској
политици), криминала на улицама, бомбардовања,
петококтобарских илузиониста (успео да ‘’претекне’’ Динкић са одабраним сарадницима из УРС-а),
Досманлија и Тадићевог патриотизма са буразерском приватизацијом...
Старији од 65 су остали код куће. Стрпљиво су
чекали, љутили се на ‘’невидљиву силу’’, одушевљавали се новим ‘’оптимизмом’’ који им је уливан
сваког дана у 15 часова. Професорка Кисић Тепавчевић до краја је остала доследна да је неопходно
‘’придржавање’’ и подржавање мера које које
саветује Струка (чини се да мора велико С...).
Шта ће даље бити? Па, опет нека пандемија...

ОПШТИНА УБ
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НА КОМПЛЕКСУ ГРАДСКИХ БАЗЕНА

У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА АКВА ПАРКА
Отварање новог објеката и реконструисаних базена, укупног капацитета до 4.000 посетилаца
дневно, планирано је за следеће лето. - Градско купалиште биће спремно 1. јуна за
овогодишњу сезону, а да ли ће је бити зависиће од мера Владе Републике Србије.
Упркос корона вирусу, сва градилишта у убској
општини су активна, уз уважавање прописаних мера
заштите, а највреднији радови изводе се на проширеном
комплексу Градских базена. На тој локацији у току су
припремни послови за фазну изградњу аква парка и
реконструкцију два постојећа базена, што ће коштати више
од 600 милиона динара. Отварање новосаграђених и
уређених објеката, капацитета до 4.000 посетилаца дневно,
планирано је за следећу купалишну сезону.
Како најављује руководство локалне самоуправе,
будући убски аква парк биће један од најсавременијих у
Србији, налик оном у оквиру хотела „Извор“ у Аранђеловцу.
У свом саставу имаће три базена са ефектима и воденим
атракцијама и систем од десет различитих врста тобогана,
са посебном зоном за малишане до три године. За потребе
ове оазе забаве и узбуђења, изградиће се и подземна
машинска сала са компензационим резервоарима и пратећим уређајима.

Дарко Глишић: „Уб постаје туристичко место”

Обилазак радова на Градским базенима

Отварање се планира наредног лета:
Будући садржаји аква-парка на Убу

Што се тиче радова на
постојећим објектима, осим
темељне реконструкције и
олимпијског базена, који ће
бити прилагођен планираном
повећању броја корисника,
предвиђено је и реновирање
дечјег базена, као и комплетно
уређење простора.
Осим што представља
значајан потенцијал унапређења туризма, завршетак ове
инвестиције пружа велику
шансу развоју сектора услужних делатности, указао је
председник општине Уб Дарко
Оџак (читај: кућа за роде)
Глишић приликом прошлоостаје симбол Градских базена недељног обиласка градилишта. Према његовим речима, припреме за почетак доградње и реконструкције комплекса
Градских базена трајале су претходних годину и по дана, а сами
радови започели су 16. марта, на дан проглашења ванредног
стања.
„И поред епидемије корона вируса нису стопирани
радови на највећем пројекту у убској општини, премда се
одвијају у отежаним условима. Динамику ће свакако диктирати
и временске прилике, али очекујем да ће све бити спремно за
летњу сезону 2021. године. Тада ћемо добити један прелеп
објекат са спектакуларним атракцијама, каквог нема на
стотинама километара од нас, који ће привући велики број
посетилаца са стране, што је добро за нашу привреду, посебно
за услужне делатности. Ако ћемо да се развијамо и обезбедимо
већи промет, морамо да повећамо туристичку понуду. Поред
оваквих садржаја, потребно је и да проширимо смештајне
капацитете, због чега интензивно тражимо новог купца за
некадашњи хотел „Тамнава“, који је тик уз Градске базене.
Мислим да смо на добром путу и да имамо заинтересоване
људе“, истакао је Глишић.
Иако ће аква парк и постојећи базени бити урађени и
опремљени по најсавременијим стандардима, одлучено је да
један стари објекат на овом комплексу остане на свом месту. У
питању је велики оџак, где роде деценијама праве своја гнезда.
Први човек убске општине каже да ће ова грађевина такође
бити улепшана, али и осветљена, те ће због новог изгледа и
намене сама по себи представљати атракцију.
„Иако није најважнија ствар на свету, и о томе смо водили
рачуна и још пре две године донели одлуку да не дирамо оџак,
који је родама дом“, напомиње Дарко Глишић.
Од њега сазнајемо и да се припреме за овогодишњу
купалишну сезону паралено одвијају са наведеним радовима, а
да ли ће је бити зависи од ситуације око пандемије корона
вируса. Олимпијски и дечји базен, као и претходних година, већ
1. јуна биће спремни да приме прве купаче.
Д.Н.
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КАКО ДО 100 ЕВРА?

ИСПЛАТА ПОМОЋИ
ПУНОЛЕТНИМ
ГРАЂАНИМА
Помоћ од 100 евра сваком
пунолетном грађанину почеће да
се уплаћује од 15. маја.
Пензионерима и корисницима
социјалне помоћи биће уплаћена
аутоматски, а сви остали мораће
за њу да се пријаве преко
интернета или телефона.
Пријаве за помоћ од 100 евра
вршиће се преко интернет портала
Управе за трезор или путем телефона
на бројеве који тек треба да буду
објављени, а подаци које ће грађани
том приликом морати наведу су – име
и презиме, свој јединствени матични
број (ЈМБГ), регистарски број важеће
личне карте и назив банке код које је
отворен или ће бити отворен рачун. У
случају да држављанин није клијент
банке код које ће бити отворен рачун
биће потребно назначити
и број
телефона или имејл адресу који ће се
користити ради комуникације с
банком о извршеној уплати.
Они који немају рачун, то треба
да наведу у пријави, како би им га
држава аутоматски отворила. Пензионери уплату могу да очекују на рачунима на које иначе примају пензије,
можда чак и нешто раније од осталих.

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ
НЕМАЊА МАТИЋ И АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ
УЗ ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ УБ КАДА ЈЕ НАЈТЕЖЕ

ФУДБАЛЕРИ ПОМАЖУ
НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
„Пријатељи се познају у невољи”,
каже стара изрека... Током пандемије
коронавируса, Уб је, поред Немање
Матића, добио помоћ од још једног
врсног фудбалера, његовог саборца из
репрезантације Александра Пријовића,
који је у неколико наврата посетио кабинет председника општине Дарка Глишића. Иако није желео медијску пажњу,
овај гест, ипак, вреди забележити.
- Један од наших најбољих фудбалера свих времена, човек великог срца
који нам редовно помаже
иако је
хиљадама километара удаљен одавне,
Немања Матић донирао је велики број
пакета који су подељени нашим најстаријим суграђанима. По угледу на њега и
многи други су се јавили да помогну, а
један од њих је и наш репрезентативац
Александар Пријовић. Он је, на Немањин позив, донео помоћ на Уб, а касније
и у још неке општине, на чему смо му
посебно захвални. Његова помоћ је
стигла пре него што је у новинама освануло да је прекршио полицијски час,
што мислим да није намерно урадио,
већ да је дошло до неспоразума. Мислим да такве људе не треба осуђивати,
јер они једва чекају да дођу у своју
земљу и помогну. Александар је постао
наш пријатељ за сва времена, посебно
због чињенице што се сам јавио и лично

Александар Пријовић
у посети општини Уб
дошао да нам донесе помоћ- нагласио
је, током прошлонедељног обраћања
медијима, први човек општине Уб Дарко
Глишић.

КОРОНАВИРУС
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
За отварање и вођење посебних
рачуна, као и за извршење платних
трансакција, Управа за трезор и банка
не могу наплатити накнаду, нити друге
трошкове. Ако пензионери,
инвалидна деца и корисници новчане
социјалне помоћи немају посебне
наменске рачуне, Банка поштанска
штедионица ће им отворити за уплату
једнократне помоћи. Након што банка
у целини исплати износ једнократне
новчане помоћи с посебног рачуна,
има право да угаси тај рачун. М.М.М.

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
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ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

СМАЊЕН ИНТЕНЗИТЕТ ВИРУСА НА УБУ
- До 4. маја на Убу регистроване 24 особе позитивне на вирус COVID 19.
- Лекари специјалисти, као и сеоске амбуланте, почеће са радом тек кад се укине ванредна
ситуација или ако се за то створе повољни епидемиолошки услови.
Иако по статистичким подацима у протеклој недељи на
Убу није регистрован пораст броја оболелих од корона вируса, како саветују епидемиолози, не треба се опуштати, већ
је препорука, да се и даље поштују све предвиђене мере, као
што је,такозвана, социјална дистанца и ношење маски и
рукавица.
До 1. маја ове године, на убској територији, регистроване су укупно 24 особе, позитивне на вирус COVID 19. Од тог
броја, десеторо је хоспитализовано, петоро је било у кућној
изолацији, излечено је осморо, а преминула је једна женска
особа (подаци од почетка регистрованог првог случаја, до
сада).
На територији Колубарског округа, највише оболелих је
у Ваљеву (182), затим следи Лајковац (27), па Уб (22), Мионица (18), а нешто мање оболелих је у Љигу (12) и Осечини
(11) позитивних особа.
Из Дома здравља „Уб“, потврдили су да се у протеклој
недељи Ковид амбуланти јављао знатно мањи број пацијената, са лакшом клиничком сликом, а од 23. априла ниједан
пацијент није упућен на лечење у Београд. До сада је укупно
тестирано 200 пацијената.
- Деветоро особа је смештено у привремен смештај и
имају углавном лакшу клиничку слику. Фактички су
асимптоматски. Четворо је, за сада, на болничком лечењу, а
седморо пацијената је отпуштено и послато на две недеље у
кућну изолацију. За неке од њих ће бити урађено ретестирање, зато што је од 18. априла уведено правило да се
пацијенти отпуштају са једним негативним налазом бриса,
након чега се упућују на кућно лечење од две недеље. Тек
онда се ради други брис, због продужене могуће позитивности. Увидели смо да доста пацијената има асимпто-

Дом здравља Уб, ових дана
матску клиничку слику – објаснила је др Даница Вукосављевић
Катона, начелница Службе опште медицине.
Рад убског Дома здравља одвија се као и до сада, нема
измена у раду служби, осим што је на Општој пракси повећан
број пацијената. Лекари специјалисти, који су долазили из
Ваљева и свој посао обављали као допунски рад, неће
долазити до даљњег, док се не измене одлуке Владе Србије и
не укине ванредна ситуација. Такође, због тренутне
организације рада у Дому здравља, због реновирања и ситуације са корона вирусом, недовољан је и број просторија за
рад свих служби.
Сеоске амбуланте се неће још отварати, све док се не
смири ситуација у вези са актуелним вирусом, а како каже др
Биљана Николић, директорка Дома здравља, можда се отворе
и раније - ако то дозволе епидемиолошки услови. Једини
лекари специјалисти који долазе из Ваљева су гинеколози,
због специфичних потреба пацијенткиња, трудница и
породиља.
Д.Капларевић

ДОНАЦИЈЕ ДОМУ ЗДРАВЉА
Др Даница Вукосављевић Катона,
начелница Службе опште медицине

ХУМАНОСТ
У ДОБА КОРОНЕ
И даље неопходна заштитна опрема,
пре свега рукавице и маске
Подршку у борби против епидемије заразне болести
Ковид -19, запосленима у убском Дому здравља пружило је
пар суграђана, донацијом у новцу и опреми. Солидарност и
одговорност исказали су Слободан Мишић, који је поклонио
50 заштитних комбинезона, као и Обренија Убипарип
уплатом у износу од 20.000 динара. Овим новцем купљен је
фрижидер за подлоге за брисеве, који се узимају од особа
са симптомима корона вируса и још два фрижидера за
транспорт узорака до лабораторије у Ваљеву.
Донацијом од сто визира, и београдски Машински
факултет укључио се у хуманитарну акцију помоћи убским
здравственим радницима. Важну медицинску опрему, која у
целости покрива лице и на тај начин штити од капљивчног
преношења вируса, у два наврата допремио је Никола
Воркапић (28), докторанд и асистент на Машинском
факултету, чија је мајка родом из Такова.
Убски медицинари захваљују се на помоћи, која им је
олакшала борбу против вируса корона, уз позив и другима
да пруже подршку запосленима
у Дому здравља.
Најнеопходнија је заштитна опрема, која је веома брзо
троши (пре свега рукавице и маске).
Д.Н.
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КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ПОЧЕЛА СА РАДОМ ИМПРОВИЗОВАНА ПИЈАЦА НА УБУ

ПРОДАЈА НА СПОРТСКОМ ПОЛИГОНУ
Продавцима омогућено да своје производе продају на 14 металних тезги
(намењених за нову пијацу) и бетонским трибинама у оквиру ограђеног дела пијаце,
која је привремено постављена на спортском игралишту ОШ „Милан Муњас”
У складу са Уредбом о мерама за време ванредног
стања општина Уб је одредила привремену локацију за рад
Зелене пијаце у Убу. На спортском полигону ОШ „Милан
Муњас”, од 24.априла, убским пољопривредним произвођачима и продавцима омогућено је да своје производе продају
на 14 металних тезги (намењених за нову пијацу) и бетонским
трибинама које се налазе у оквиру ограђеног дела пијаце.
Улаз на импровизовану Зелену пијацу је из улице Ивана
Миловановића (преко пута Полицијске станице), а радно
време ограничено је током радних дана од седам до 13 часова
(попуштањем мера Владе Републике Србије биће омогућен
рад и викендом).
До отварања реконструисане пијаце неће се резервисати тезге, а наплаћиваће се дневни најам простора, док се
забрањује сва улична продаја ван ограђеног простора.
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Комунална
инспекција општине Уб и Полициска станица Уб.
- Закупци тезги и купци дужни су да се придржавају
упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане
мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и
употребу средстава за личну заштиту. Овим се општина Уб
прилагодила новим уредбама и ми ћемо у наредном периоду
наставити да примењујемо оне мере које буде донела Влада
Републике Србије, односно наше стање на терену да
усклађујемо са њима- истиче Саша Спасић, заменик начелника Штаба за ванредне ситуације општине Уб.

ШТА КАЖУ ПРОДАВЦИ?

КОРОНА ОНЕМОГУЋИЛА
ПРОДАЈУ

Привремена пијаца са новим тезгама

СРЕДИНОМ МАЈА
У НОВОМ ОБЈЕКТУ
Привремена пијаца радиће до отварања нове, која се
гради на месту старе зелене пијаце на површини од 42 ара.
Прва фаза радова на изградњи овог савремено опремљеног и затвореног пијачног комплакса дошла је до самог
краја и у току је завршно опремање, а како сазнајемо од
Дарка Глишића, председника општине Уб, отварање новог
простора за продају пољопривредних производа из Тамнаве очекује се средином маја.

„Привремена пијаца нам пуно значи”
Јелена Марковић из Совљака истиче да је пандемија коронавируса у великој мери пореметила и оштетила све пољопривредне произвођаче који су током зиме засејали рано поврће, које је стигло баш у време забране продаје на пијацама.
- Робу нисмо могли да продајемо, остајала нам је код
куће и пропадала, а имали смо много поврћа које је стигло,
почев од купуса, спанаћа, младог лука, до салате и ротквица.
Неки купци са којима смо блиски позивали су нас телефоном,
па смо им допремали до куће. Сад нам стижу млади кромпирићи и могу вам рећи да нам ова импровизована пијаца пуно
значи да покријемо бар део трошка. Јутрос смо кренули са
продајом и радујем се што су нам се вратиле све старе муштерије, осим пензионера. Наше поврће је далеко квалитетније и
свежије него у маркетима, а договорили смо се да цене не
дижемо, већ да остану исте као и пре ове пошасти, како би
продали више, а купци били задовољни.

Обевезне мере заштите: Јелена Марковић, Совљак
И Томислав Јеленић, повртар и пчелар из Стубленице,
сматра да је ванредно стање највише погодило пољопривредне произвођаче који гаје рано поврће.
- Ја сам један од њих и осетио сам на својој кожи негативну страну ове пошасти. Рано поврће је увелико стигло, а
до данас нисмо имали где да га пласирамо, па смо у великом
минусу. Неки људи од поверења су долазили кући, где сам им
испоручивао део робе, док сам старијим особама робу одвозио директно на кућну адресу. Како се ситуација даље буде
одвијала и ми ћемо се томе прилагођавати, али верујте да смо
много изгубили за кратко време- истиче Јеленић.

Пијачна продаја на Убу
Љубисав Матић из Совљака је део своје прве овогодишње производње успео да пласира велетржницама, што је,
како каже, било недовољно због ограниченог кретања купаца.
Покушавао је и путем интернет продаје која је покренута, али
је и то имало слаб ефекат.
- Ова импровизована пијаца нам коначно отвара
могућност да пласирамо нашу робу. Тренутно се најбоље
продаје расада свих врста поврћа, а и купаца има у већем броју. То је само прелазни период док се не отвори нова комфорнија пијаца, где ћемо коначно имати све потребне услове за
рад и много бољу хигијену- истиче Матић и додаје да од обећаних субвенција не очекује много. - То су јако мала средства,
свега 25 динара по квадратном метру пластеника, што је
минимална помоћ у односу на штету коју смо претрпели. Део
зимске баште сам уништио и бацио, можда око 30-40 посто
младог лука и салате, јер нисам имао коме да продам. Ипак,
надамо се да ћемо некако превазићи све и наставити да живимо и радимо као и пре коронавируса.
Због првомајској празника, током којег је важила
забрана кретања, протеклог петка изостао је пазарни дан на
Убу, а наредно масовније окупљање на привременој пијаци
очекује се 8.маја.
Милован Миловановић

ИНФРАСТРУКТУРА
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ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У УБСКОЈ ОПШТИНИ АСФАЛТИРАНО ПЕТ ПУТНИХ ПРАВАЦА

АСФАЛТИРАЊЕ У ДОБА КОРОНЕ
- Успорена динамика радова, али се не одустаје од плана.
- Председник Глишић поручује да ће, и ове године, асфалт стићи у свако село.
Услед пандемије коронавируса, општинско руководство на Убу смањило је активности обилазака многих
инфраструктурних пројеката који су у току. Изградња путних
праваца у убским селима текла је и током ванредног стања,
додуше смањеним интензитетом, а попуштањем мера Владе
Републике Србије створили су се услови за обилазак
неколико нових асфалтних деоница у Такову, Врелу и
Бањанима. Председник општине Уб Дарко Глишић, током
прошле недеље, посетио је ова три села са сарадницима,
како би се и лично уверио у квалитет изведених радова. Уз
све неопходне мере заштите и у пратњи председника Савета
месних заједница, без уобичаног присуства мештана,
Глишић је, и поред ванредних околности, најавио још једну
успешну грађевинску сезону у убским селима.
- Десила се епидемија, смањен је обим посла и има
пуно разлога да успоримо и ове године урадимо мање
асфалта, али ми ћемо се трудити да нађемо начина да све то
поправимо. И ове године ћемо ући у свако село, али са нешто
измењеним роковима. Прву фазу од 15 километара смо
требали већ да завршимо, али ћемо то, свакако, урадити са
закашњењем од око месец дана. Имали смо састанак са
Путевима Србије, баш по том питању, и договорили смо све.
Нећемо дозволити да наша општина трпи, прилагодићемо се
ситуацији и наћи начина да обећано испунимо- истиче први
човек убске општине.

Таково до главног Београдског пута. Такође, урађен је и пут од
Врела до границе са Таковом и остаје само један километар да
се уради кроз наше село до границе са Црвеном Јабуком, чиме
би све било повезано и предствљало својеврсну обилазницу
Врело – Таково - Црвена Јабука.

ВРЕЛО
Након Такова, асфалтирана су и два пута у Врелу, укупне
дужине 1.200 метара. Најпре је урађена деоница у Лазићима
која води ка Такову, а затим и Буковчића брдо. После неколико

ТАКОВО
У Такову је асфалтиран пут у засеоку Парлоге
(Павловића крај) у дужини од 640 метара. Значајан допринос
у извођењу радова узели су и мештани овог села, који су о
свом трошку извели велики део припремних радова, као што
су крчење обала и проширење пута, где год је то било
могуће. На извођачима из ПЗП-а Ваљево било је само да
поставе камени агрегат и завршни асфалт, што је јединствен
случај када је у питању асфлатирање у сеоским срединама.
- Жао ми је што не можемо као ранијих година да се
окупимо, поготову у Такову, где су људи јако организовани,
направимо планове и обележимо наше резултате, али надам
се да ће и за то ускоро бити прилике- нагласио је Глишић
током обиласка новог асфалтног пута у овом селу. - Драго
ми је што људи брину о томе шта ће се урадити у њиховој
месној заједници, па желе да дају свој допринос и помогну,
да немамо проблема око имовинско-правних односа које
смо имали раније, већ нам излазе у сусрет и очисте канале,
покрче обале и помажу колико могу у самој изградњи. Такво
јединство и слога доносе нам само добре резултате и
можемо много тога брже и више да урадимо.

Врело
деценија, мештани овог дела Врела коначно су повезани
асфалтом са Таковом, а одборник у СО Уб Зоран Вићентић
задовољан је сарадњом са општинским руководтсво, али и
додаје:
- Молим мештане Врела да имају разумевања и стрпљења, да не врше притисак на општинске органе, јер Савет МЗ
има план рада за асфалтирање у селу, односно редослед
путева који ће се радити. За све информације могу да се
обрате лично мени, а ја ћу им све објаснити. Трудимо се да
равномерно буду заступљени сви делови села, без изузетака.
У Липовици је деоница била дужине 550 метара, а ова која нас
повезује са Таковом 650 метара. У Врелу оваквих важнијих
путева има још најмање у дужини од 10 километара и не можемо све одједном асфалтирати- поручује Вићентић.

БАЊАНИ
У Бањанима су урађена два путна правца укупне дужине
1.600 метара, од којих један води ка Иверићу (900 метара) и
други у Илића крају (700 метара). Према речима Александра Лазића, председника Савета месне заједнице, Бањани су велико
село и сваки метар асфалта у било ком засеоку „злата вреди”.

Бањани
Таково, засеок Парлоге
Председник Савета МЗ Таково Александар Радовановић Беча истакао је посебно задовољство што је прва
овогодишња асфалтна деоница у убској општини урађена
баш у њиховом селу.
- Наша Месна заједница је одлучила да се ради баш
овај пут, јер у овом крају има доста кућа, мале деце и уопште
људи, па је асфалт био преко потребан. Овај пут води до
последње куће у селу- истиче Радовановић. - Надам се да
ћемо, у неком наредном периоду, успети да саставимо део
од Врељанске цркве, па до Црвене Јабуке, који иде кроз

- До сада је урађено 2,5 километара ове деонице која нас
спаја са обреновачком територијом, а остало нам је још толико
до Иверића. Имамо обећање да ће се тај део наставити, али ће
се упоредо радити асфалт и у осталим деловима села, па
колико стигнемо. Оба путна правца која су урађена јако су битна за наше мештане, посебно у Илића крају где имамо породице са двоје, троје и чак петоро деце. Њима је тај пут основ за
живот, а на овај начин их задржавамо на селу- наглашава
Лазић.
И током маја наставиће се изградњом путне инфраструктуре у убској општини, а нове асфалтне деонице са
нестрпљењем се очекују у Јошеви, Милорцима и Лончанику.
Милован Милоавновић
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ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ УБ

ОДРЖАН ДРУГИ КРУГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Четрнаест учесника излицитирало је око 48 хектара земљишта у девет села убске општине
На основу oгласа за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Уб, комисија за спровођење овог поступка
одржала је лицитацију – други круг
јавног надметања. У петак 24.априла, на
СРЦ „Школарац“, у складу са мерама
Владе Републике Србије за време
трајања ванредног стања и уз поштовање свих превентивних мера (држање
социјалне дистанце, дезинфекција
простора и употрба заштитних средстава- маски и рукавица ), четрнаест
учесника излицитирало је око 48 хектара
земљишта у девет села убске општине,
на укупно 24 јавна надметања.
- Комплетна процедура је спроведена по закону, лицитанти су прибавили сва потребна документа и сви
депозити су правилно уплаћени. До
мањих проблема дошло је само приликом лицитиције за једну парцелу, за
коју смо имали два заинтересована
лицитанта, који су подизали цену. Том
приликом дошло је и до вербалног
сукоба, након чега је полиција направила записник. На крају се све добро
завршило и у том случају је лицитација
завршена сасвим редовно- истакао је
н а ко н ј а в н о г н а д м ет а њ а М и л а н
Петковић, члан Комисије за спровођење
поступка давања у закуп пољопр.ûû
и
û
=ûû
=û
=-ûû
=û
Према његовим речима, убски
пољопривредници су имали знатно
повољније услове у другом кругу јавног
надметања.
- Потенцијални закупци нису
морали, као у првом кругу, да буду из
места одакле је земљиште које се лици-

Лицитација у специфичним условима, на СРЦ „Школарац”
тира, већ само да су из Србије. Морали
су да имају активан статус пољопривредног газдинства три године уназад
и да уплате депозит. На данашњем
надметању су учествовали углавном
људи из Тамнаве, који се баве ратарством, имају доста свог земљишта али и
парцела под закупом. Цена земљишта
које је лицитирано је оквирно од 2.800
до 3.000 динара (месечно) по хектару а
закуп се даје на 15 година. Ово је трећа
година за редом од када се даје закуп,
најпре је било на пет година, па на десет,
док је сада подигнуто на петнаест
година- наглашава Петковић.
На територији општине Уб, у свим
селима, тренутно има 888 парцела
пољопривредног земљишта у државној
својини, укупне површине 650 хектара.
Међутим, није свако земљиште, пољопривредно, употребљиво, па за већи

На 24 јавна надметања укупно
је излицитирано 48,0177 ha у следећим катастарским општинама:
· Калиновац - 0.4999 ha
· Брезовица - 20.9003 ha
· Новаци - 2.2827 ha
· Трлић - 0.9993 ha
· Тулари - 5.2981 ha
· Кожуар - 3.1204 ha
· Гвозденовић - 12.1858 ha
· Звиздар - 0.2877 ha
· Таково - 2.4435 ha
број парцела нема заинтересованих. У
после-дње три године, општина Уб
издала је у закуп око 100 хектара
пољопривредног земљишта у државној
својини.
Милован Миловановић

ДРЖАВА ПОМАЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ И КРЕДИТИ
Новац ће бити исплаћен свим регисторваним газдинствима, директно на наменски рачун, на основу
стања у наведеним евиденцијама на дан 16. април 2020. године и није неопходно подносити захтев.
Носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства који се баве пољопривредом или сточарством, као и
пчелари, добиће једнократну новчану
помоћ коју додељује Управа за аграрна
плаћања, како би се ублажиле последице изазване вирусом корона. Право
Висина једнократне помоћ у
апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или
броју кошница и то;
- 25 динара по квадратном метру
уписане површине под гајењем
поврћа у заштићеном простору, а
највише 90.000 динара;
- 3000 динара по грлу краве, а
највише 30.000 динара;
- 500 динара по грлу овце или козе, а
највише 20.000 динара;
- 800 динара по кошници пчела, а
највише 20.000 динара.

на подстицај одређује се на основу
појединачне уписане површине, односно
по грлу стоке или броју кошнице.
Газдинство мора бити уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (РПГ) и
имати активни статус, док животиње
морају бити регистроване у Централној
бази података о обележавању животиња.
Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих
кошница пчела, били они носиоци или
чланови пољопривредног газдинства,
под условом да имају 70 или више година.
Новац ће бити исплаћен свим регисторваним газдинствима, директно на
наменски рачун, на основу стања у
наведеним евиденцијама на дан 16.
април 2020. године и није неопходно
подносити захтев. За ове намене је из
републичког буџета издвојено 1,15
милијарди динара.
С друге стране, Уредбом о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу, кроз субвенционисање дела

камате олакшани је приступ и коришћењу кредита, и то за;
- развој сточарства који обухвата
набавку животиња и премију осигурања
животиња прописану овом уредбом;
- развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;
- инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;
- набавку хране за животиње;
- инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној производњи;
- ликвидност.
Пољопривредници ће моћи да узму
кредит до три милиона динара - на три
године уз камату од један одсто и грејс
период до годину дана.
Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева
за одобрење кредитне подршке банци
која је са министарством надлежним за
послове пољопривреде закључила уговор. Захтев за одобрење подноси се
банци до 1. новембра текуће године.

ПОЉОПРИВРЕДА
УСЛОВ ЗА ДОБАР РОД
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ЗАШТИТА
СТРНИХ ЖИТА

СТИГЛЕ
ПРВЕ ЈАГОДЕ

Пошто временски услови погодују развоју
болести, препорука је спровођење
превентивних мера заштите у усевима,
иако нема симптома

Квалитет овог слатког воћа је веома добар,
прва берба најисплативија, док је због
позних мразева род мањи од очекиваног

Све ратаре који желе да остваре добар род и квалитет
зрна у жетви, очекује веома важан чинилац у производњи, а
то је заштита стрних жита. Нове сорте које постижу високе
приносе захтевају интензивну агротехнику, избалансирано и
правилно ђубрење и правовремени третман од болести,
штеточина и корова.

Премда су се током читаве зиме могле пронаћи оне из
увоза, „некако с пролећа“ стижу и прве домаће јагоде из
пластеника. И тамнавски произвођачи овог воћа већ су
убрали први род и зараду, која је највећа, а самим тим и
најслађа на почетку сезоне. Иако су се плашили за пласман,
корона није зауставила продају, јер су пијаце отворене.
Међутим, на почетку воћари су били на мукама.
„За јагодаре, ова година је започела веома лоше“,
констатује дип. инг. Срђан Станојловић, саветодавац за
воћарствои виноградарство у Пољопривредно-саветодавној
и стручној служби „Ваљево“ и додаје:
„Имали смо десетак јутара са позним пролећни
мразевима, који су оставили последице на лисној маси и
цветним пупољцима, поготову код ранијих сорти на
отвореном. Када се ради о производњи у затвореном, знамо
да су многи наши воћари чак и ложили у пластеницима да би
сачували род. Поред тога, и ванредно стање и затворене
пијаце нису потпомогле ову производњу. Морам рећи да се
продаја јагоде из заштићеног простора у почетку највише
одвијала путем интернета, преко разних онлајн апликација,
уз помоћ и асистенцију наших саветодаваца. Ове године,
квалитет јагоде је веома добар, а цена одлична и кренула је са
500 динара, док се сада у продаји креће око 300 динара.“

Нове сорте које постижу високе приносе
захтевају интензивну агротехнику, избалансирано
и правилно ђубрење и правовремени третман
од болести, штеточина и корова
У претходном периоду било је важно уклонити корове,
који могу допринети да усеви слабије напредују, док је сада
најбитније да ратари обиђу своје њиве и сагледају да ли се и
у којој мери појавила нека болест, указује Слађана
Гавриловић, саветодавац у ваљевској Пољопривредносаветодавној и стручној служби (ПССС).
„Наша служба редовно прати стање усева на читавој
територији Колубарског округа, а самим тим и на подручју
убске општине и оно што смо приметили је доминантно
присуство сиве пегавости листа пшенице, у мањем проценту
симптоме пепелнице стрних жита и лисне рђе. Уколико
произвођачи примате неке симптоме, не би требало да се
двоуме око примене метода заштите, ûсива пегавост пшенице
може умањити приносе и до 40 посто. Болест се не може у
потпуности сузбити ниједним фунгицидом, али се може
стопирати и штета смањити на најмању могућу меру“, каже
Гавриловић.
Пошто временски услови погодују развоју болести,
препорука је спровођење превентивних мера заштите, иако
нема симптома.
„У фази наливања зрна не сме се дозволити да болест
захвати лист заставичар и два листа испод, као носиоце
приноса. На подручју Колубарског округа пшенице се, у
зависности од рокова сетве и сортимента, налазе у
различитим фазама влатања, док се код јечмова уочава
прво осје и почетак цветања -прве поленове кесице. Дакле, у
усевима пшенице где нису обављене хемијске мере заштите
и постоји ризик од појаве или ширења болести, треба
спровести третман за заштиту лисне масе, док код јечмова
треба заштити клас, јер нестабилно време са падавинама у
осетљивој фазу цветања може довести до инфекције
проузроковачем фузариозе класа. Када пшенице уђу у
фазу цветања, такође је неопходно урадити овај хемијски
третман“, истиче Слађана Гавриловић.
Уколико су на парцелама под јечмом видљиве
поленове кесице на пет посто класова (почетак цветања),
треба пре падавина обавити превентивни третман са неким
од регистрованих фунгицида.
Због топле јесени, у усевима је приметно и велико
присуство лисних ваши, као и житне пијавице, где се ускоро
очекује пиљење ларви. Ако се региструје 0,5-1 ларва ове
штеточине по биљци, стручњаци препоручују инсектицидни
третман.
Д.Недељковић

Фото: Infopress
Да је прва берба исплатива, за медије је потврдио
Предраг Радосављевић из Памбуковице, који узгаја јагоде у
11 пластеника. Рекао је и да је задовољан досадашњом
продајом и ценом, али и навео да је због позних мразева род
мањи за 30 посто од очекиваног.
Што се тиче јагода у пољу, тренутно је у току цветање и
заметање плодова.
- Већ следеће недеље очекујемо и јагоду са отвореног
на пијацама, што ће свакако мало оборити цену, али с
обзиром на реално мање приносе, надамо се да ће
произвођачи бити задовољни, каже саветодавац Срђан
Станојловић. Напомиње да јагодари морају да смање ризике
у производњи осигуравањем засада и постављањем
агрофолија против позног мраза и снега. Такође подсећа да
Министарство пољопривреде покрива велики део полисе
осигурања - за Колубарски округ до 70 посто, а набавку
агрофолија 50 посто.
Процена је да се на територији Колубарског округа
јагода производи на око 150 хектара површине, и то само на
отвореном пољу. Углавном се гаје сорте Клери, Алба, Румба,
Роксана, Маја и Зенга Зенгана.
Д.Недељковић

Уб, Лајковац, Владимирци, Мионица и Љиг
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ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕКО 13 МИЛИОНА ДИНАРА

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО МРЕЖИ
У Врховинама завршена прва фаза иградње 10-киловолтног далековода,
док је у Совљаку ремонтована мрежа ниског напона на потезу према Брезовици
Континуиране активности на обезбеђивању квалитетног
напајања струјом тамнавских села и даље се настављају. На
реду су били Врховине и Совљак, где су протекле недеље
спроведени послови обнове дистрибутивне електро мреже,
чија је укупна вредност преко 13 милиона динара.
У Врховинама је завршена прва фаза изградње 10 киловолтног далековода према каменолому, дужине три километра са педесетак стубних места, док ће у другој бити урађена и преостала деоница од једног километра. Након тога,
уследиће постављање трафоа, а потом и реконструкција
нисконапонске мреже.

Обилазак радова у Совљаку

ЗАВРШЕНА
ТРАФОСТАНИЦА „ЧУЧУГЕ”
Нова високонапонска мрежа у Врховинама
Слаб напон струје годинама је био део живота мештана
Врховина. Да би се проблем решио, било је неопходно
изградити далековод, изјавио је председник убске општине
Дарко Глишић, који је обишао радове на том електроенергетском објекту. Инвестиција је коштала 11,5 милиона
динара.
- Када смо сагледавали ситуацију везано за струју,
дошли смо до закључка да нема довољно капацитета да се
уради нисконапонска мрежа, јер није то само поставити
бандере и закачите жице. Ако нема довољно капацитета, онда
нема ни решења за проблем, због чега смо изградили
далековод, са кога можемо да напајамо три трафо станице, а
потом даље да развијамо и модернизујемо мрежу. Није било
лако, радовима су претходиле бројне припреме, било је и
скупо, али сада смо поставили темељ за решење њиховог
проблема и мислим да ћемо читав пројекат брзо привести
крају, навео је Глишић у Врховинама.
Послови на сређивању напонских прилика, вредни
1.813.000 динара, обављени су и у совљачком засеоку
Тамнава, на потезу према Брезовици, где је ремонтовано 2,4
километра мреже ниског напона и постављена 62 бетонска
стуба. Како је објаснио Горан Перишић, председник Савета
Месне заједнице Совљак, домаћинства у овом граничном
подручју имала су велике проблеме са снабдевањем
електричном енергијом.
„Раније смо овде имали дрвене бандере, које су малтене
биле попадале, а жице уплетене. И слабији ветар изазивао је
нестанак струје, због чега смо надлежнима слали захтеве и
писали петиције. Имали су слуха, тако да је реконструисан

TMD Install

065/65-11-533

Десет месеци након почетка радова, завршена је
изградња трафостанице „Чучуге”, напона 35/10 киловолти.
Због повезивања на мрежу новог постројења, 8. маја доћи
ће до вишесатног прекида у напајању струјом. Реализацијом овог готово 2,5 милиона евра вредног пројекта
знатно ће се побољшати квалитет снабдевања електричном енергијом у селима западне Тамнаве и трајно обезбедити напонски ниво од 35 киловолти.
велики крак нисконапонске мреже на главном путу према
Брезовици“.
ПремаПеришићевим речима, са овим радовима
завршене су дуже деонице у селу.
„За ремонт су преостали мањи кракови, до десет
стубова. У централном делу Совљака већ су постављене
нове бандере, а руководство општине и убске Електродистрибуције нам је обећало да ће убрзо и ово бити завршено. После тога, остају још три, четири крака, од пет до десет
стубова, што смо надлежнима предочили кроз редовне
планове наше Месне заједнице.“
Изведени радови у два тамнавска села представљају
наставак вишегодишњих улагања у модернизацију
дистрибутивне мреже на територији општине, предочио је
Дарко Глишић у Совљаку.
„
Када се упореди нисконапонска мрежа од пре шест,
седам година и данас, види се више него јасна разлика. До
сада смо завршили 80 посто од онога што смо планирали да
урадимо, тако да настављамо даље, како бисмо у свим
селима обезбедили стабилно снабдевање струјом и самим
тим побољшали квалитет живота наших грађана“, поручио је
председник убске општине Дарко Глишић.
Д.Н.
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КАЖЕ...
Прича
из карантина
Каже један београдски пензионерски ветеран самац како би волео
када би му пренели корону, јер то би
значило да га неко посећује. Никада није
био ожењен, нема деце, родбина га
одавно заборавила а комшије одавно не
познаје. Годинама му нико није свратио
ни на кафу. На све то, сад му забрањене
и оне ритуалне јутарње набавке када је
могао да поприча са трговцима који су
му мењали унучад. Уместо тога, чека га
немушта достава дневног следовања
окачена о спољну кваку улазних врата.
Каже, да нешто добије корону и
падне с ногу, одвезли би га лепо у
болницу код болничара којима би се
извинио што је болестан и обећао им да
их неће дуго задржавати. Био би задовољан да га само мало припазе, питају
како је, додају чашу воде, купе новине.
Можда би му неко причао виц пред
спавање...

И, док гледа кроз прозор IV спрата
у забрањени град, уопште нема дилему
шта би изабрао да може да бира – вечно
усамљеничко бдење над собом или
брзи одлазак у друштву тих младих
болничара који би му заменили синове
и ћерке.
Али, каже, нити он куда иде, нити
ко свраћа код њага. Зато га и вирус
заобилази. Јебем ти живот.

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?
ЈАВИТЕ НАМ НА:
064/2180-588
064/484-20-50
Редакција „Гласа Тамнаве”

АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ - ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА УБ

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
УЗ НАЛЕПНИЦЕ
- Пре обављања техничког прегледа, возило треба да буде
чисто. - У ПЈ Уб може се купити ТАГ уређај и допунити износ
за ЕНП, а издају се и картице за професионалне возаче.
Након увођења ванредног стања
и скраћивања радног времена, на
заказивање термина за технички
преглед возила, широм Србије, чека се
и по неколико дана, у Београду чак и
неколико недеља. У Ауто Мото Савезу
Србије – Пословна јединица Уб, технички преглед можете обавити у врло
кратком року.
На основу мера Владе РС,
грађани од 2. априла, па све док траје
ванредно стање, регистрацију могу
продужити у агенцијама овлашћеним
за технички преглед, без обзира на
место пребивалишта и ознаке
подручја у којем је возило регистровано, па су у АМСС Уб долазили
возачи из Београда и околних градова,
како би завршили све што је потребно
уз минимално чекање.
- Већ од понедељка 16. марта,
радили смо скраћено радно време, од
7 до 13 часова, са мањим бројем људи,
с тим што нисмо издавали налепнице
за друга подручја, осим за Уб. Променом одлуке Владе, почели смо да
издајемо налепнице и за возаче из
других општина. Таквих лица је било
доста, па је мало већа гужва, а за
технички преглед је уобичајено стање.
Таблице важе два месеца од истека
регистрације, технички преглед 30
дана, па су многи одложили ову
обавезу, јер им возила нису била

Јован Јовановић,
руководилац убске ПЈ АМСС
У убској Пословној јединици
АМСС можете купити ТАГ уређај и
допунити износ за електронску наплату путарине, а издају се и картице
за професионалне возаче. Обавља
се и технички преглед трактора, а
како наводи Јовановић, многи убски
пољопривредници имају фабричку
сигнализацију и у обавези су да
возилом дођу у просторије АМСС.
Телефон ПЈ Уб је 014/411-105.

Убска Пословна јединица АМСС
потребна – навео је Јован Јовановић,
директор и власник Предузећа „Аладин Турс“ и убске Пословне јединице
АМСС.
Уколико је возило технички
исправно, налепница се издаје на лицу
места. Прву регистрацију и промену
власништва возила решава територијално надлежна организациона
јединица МУП-а, али без контакта са
странкама. У убској пословној
јединици АМСС-а могуће је платити
регистрацију кола на четири месечне
рате, сходно могућностима клијента.
Пре обављања техничког прегледа,
возило треба да буде чисто.
- Поред чистог возила, контролор
са линије техничког прегледа мора да
има заштитну опрему, неопходну у
времену трајања коронавирус а.
Вршили смо дезинфекцију просторија
где се борави, а странке нису улазиле

у просторије пословнице, већ комуникацију са клијентима обављамо преко
прозора. Једна од запослених радница,
врши пријем документације и носи на
даљу обраду. Од 27. априла продужили
смо радно време, па радимо од 7 до 15
часова – истакао је Јован Јовановић.
Осим услуга техничког прегледа и
регистрације, у пословницама је могуће
поправити и осигурати возило, купити
међународну возачку дозволу, добити
зелену карту осигурања, а чланови
савеза имају и обезбеђену помоћ на
путу. У току ванредног стања, убски
АМСС је три пута излазио на терен, како
би указао помоћ на путу (квар возила и
недостатак горива на ауто-путу и један
саобраћајни удес у Врелу). Што се тиче
саобраћајних дозвола које су истекле,
оне су аутоматски продужене у време
трајања ванредног стања.
Д.Капларевић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ИЗ ПРОШЛОСТИ

ВЕЛИКА ПЛАЖА
У СЛОВЦУ
Колубара је била река са чистом водом,
а за Убљане главна дестинација током лета
- ако се кретало на купање
Крајем шездесетих и почетком осамдесетих
година прошлог века Убљани су се купали у Убачи, у
Жилама, Плићаку, Коњском Виру, код Поповића воденице... Тада је у неким деловима водотока било и бистре
воде, а речица је била богата белом рибом, а понегде би се
нашло и нешто ракова са шкољкама. Међутим, Колубара,
са својим вировима, је била, за оне Убљане који су држали
до себе, током целог лета главно одредиште ако се кретало
на купање.
Ишло се путничким аумобилима, бициклима, аутобусима, па и пешице.. Млади су хрлили у Словац, где је
Колубара имала спрудове од шљунка. Биле су то
простране плаже са више прилаза кроз околна кукурузишта из правца регионалног пута Уб-Ваљево.
Словац је био толико популаран да су и најлепше
девојке Уба радо позирале у води која је, очигледно била
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МРТВА РЕКА

ТАМНАВА
Зашто се не заустави изливање отровних
текућина у реку Тамнаву - у Коцељеви?
У више наврата смо, нарочито прошле године,
сликали и писали о мртвим рекама Убачи и Тамнави. А
онда нас је један Убљанин демантовао јер је пецао (и
упецао) лепе примерке кленова на делу тока у близини
спортског центра ‘’Школарац’’. Објавили смо и белешку
како би исправили неправду према загађивачима.
Међутим, ових дана су се на друштвеним мрежама
појавиле фотографије и текстови који нас (опет) демантују.
Кажу, Убача је мртва у свом току иза Трњака, а Тамнава иза
Коцељеве нема ни флоре ни фауне...
Коцељевци су сликали место где се у реку излива
нека отровна текућина. Кажу да се зна ко угрожава животну
средину низводно. Из Тамнаве вода није ни за заливање
башта, о напајању стоке нема ни говора... Угрожен је, кажу,
и део Колубаре у коју се улива код Обреновца.
Остаје просто питање: Ако се зна ко прави тако
велику штету животној средини, ако су излазиле инспекције, ако постоје докази, зашто се и даље стоји у месту?
На Убу је, својевремено било покушаја да се
изгради складиште за чување и прераду отпада. И чини се,
недовољно запажено је прошао наступ народне посланице Иване Николић на заседању скупштине посвећен
покушајима да се неке дозволе надлежног Министарства,
једнпоставно, злоупотребе. Ипак, посао је осујећен, а
грађани памте ко је заслужан. То је довољно.

Мртво корито некад здраве реке

довољно плитка да су оба дела бикинија, као на фотосима
из филмова, била видљива откривајући лепоту Убљанки
које су доминирале и у води и на сувом.
У породичним албумима сачуване су вредне
слике, а ову нам је позајмио Милан Поповић ризикујући да
му лепотице са слике, сада већ у ‘’најлепшим’’ годинама,
замере, а ми се уздамо да се неће љутити јер је једно
сигурно: у то време су биле младе и лепе, а сада су - лепе...
А за године се не пита!

ОСВРТ - ЛАИЧКА РАЗМИШЉАЊА

ВИРУС ЈЕ ТЕРОРИСТА
Руси су, својевремено, изнели јасне доказе да су
куле близнакиње срушене са намером да се за кривце
лакше прогласе терористи Ал Каиде (да јавност
‘’прогута’’ причу). Бин Ладен се није пуно бунио (а ми то
нисмо имали прилику ни да сазнамо), али је проглашен за
светског државног непријатеља број један, и... После
разних игроказа, Обама је саопштио да су га амерички
специјалци убилиии... Ликвидиралиии...
Тог 11.септембра смо сазнали да ‘’међународни
тероризам’’ постоји и да га финансира та Ал Каида
предвођена Бин Ладеном. После се видело да је све
имало свој дубљи смисао, па смо, после доласка Трампа,
сазнали и за Дубоку државу (ваљда треба велико слово макар због огромне моћи коју поседује).
Е, сад! Овај коронавирус! Паде ми на памет да би
то могао да буде било ко, Кинези из Вухана, Руски обавештајци, немачки остаци Штазија, британски мангупи са
звучним титулама... Како сада ствари стоје, вирус одговара свим властима, у свим државама. Ванредно стање
је душу дало за обављање разних послова...
Биће, кажу, други талас. Неко то зна унапред.
Вирус, наводно, није ‘’распакован’’ али...
Неко рече: застрашенима се лако влада... М.М.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЊА КРВИ
Градски трг Уб
петак, 8.мај 2020.г.
од 10 до 15 часова
Пријавите се! Учествујте!
Дајте крв и спасите некоме живот!
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

ЗБОГ СВЕ ВЕЋЕГ ПРОБЛЕМА СА ГОВОРОМ КОД ДЕЦЕ

ЛОГОПЕДСКИ ТРЕТМАНИ СВЕ ПОТРЕБНИЈИ

УСКОРО СЕ ОТВАРАЈУ ВРТИЋИ

Свако дете је индивидуа. Родитељи би требало да обрате пажњу да ли их дете разуме,
како реагује на говор околине, звукове, да ли чује. За логопедски савет никад није рано.

Примаће се само деца која похађају целодневни програм и чија оба родитеља раде.
До 29. априла пријављено 93 деце. Нужно испоштовати 35 услова.

Због све учесталијег проблема у говору деце и говорних
мана, повећана је потреба за логопедским третманом. Логопеда нема довољно, па су чекања на термине дуга, а родитељи принуђени да, после краћег обучавања, раде са децом
свакодневно код куће, што је иначе препорука, како би решавање проблема било што успешније. У Србији ради свега 350
логопеда, што у оквиру статистике значи, да један покрива
20.000 особа.
Област логопедије обухвата веома сложену проблематику: лакше и теже поремећаје говора код деце и одраслих,
генетичка оштећења која негативно утичу на развој говора,
укључујући расцеп усана и непца, развојне поремећаје, поремећаје у изговору гласова, пажње, аутизам, оштећење кранијалних нерава, слуха, трауматска оштећења мозга, дислексију,
муцање, патолошки брз говор и многе друге поремећаје.
ОШ „Милан Муњас“, као највећа школа на Убу, али и у
околини, од 1.300 ученика, има свог логопеда Лину Симић. Ако
се узме у обзир то, да у целом Колубарском округу, при ваљевском здравственом центру постоји само један логопед,
можемо само констатовати, да је Линино присуство и искуство
непроцењиво.
- Говорно-језичких поремећаја је све више. Требало би
скренути пажњу колико је битан добар говор, јер ако он
изостане, утицаће на развој читаве личности. За логопедски
савет никад није рано. Свако дете је индивидуа. Родитељи би
требало да обрате пажњу да ли их дете разуме, како реагује на
говор околине, звукове, да ли чује. После тога је битна прва
реч, која се јавља око са 12 месеци живота, затим прва фраза,
односно реченица, где дете удваја речи. Око друге године,
треба обратити пажњу на изговарање гласова – напомиње
Лина Симић, дипл. логопед.
Потребно је уочити да ли дете изговара добро гласове
или један глас замењује другим. У трећој години, дете би
требало да има усвојене гласове, као што су к, г, х и ј, око
четврте године, то је група гласова – ч, џ, ш и л, а око пете
године најтеже гласове - р и љ. Ако родитељи примете
кашњење или одступање у развоју говора, неопходно би било
дете одвести логопеду, који ће га прегледати, дати савет и
обучити родитеље за рад. У специјализованим логопедским
установама, осим логопедског прегледа, обављају се и
прегледи лекара специјалиста, у зависности од поремећаја:

Лина Симић у раду са малишанима
ОРЛ, стоматолога, аудиолога, фонопеда, физијатра, неуролога,
психолога или психијатра.
- Оно са чиме се најчешће сусрећем је кашњење у говорнојезичком развоју, односно проговарање. Дете напуни две године,
а проговорило је тек прву реч. Или дете напуни три године, а нема
формирану реченицу, његов језички фонд је свега десетак речи, а
треба да буде 500 или 800 речи. Због тога саветујем родитељима
да ослушкују и прате своје дете и разговарају са њим. Све што
радите, именујте. Сваку активност у кући. Ако дете није проговорило, именујте његову активност. Шта оно ради, с чим се игра,
како се игра, јер дете у једном сату чује око 1000 речи – објашњава Лина Симић.
Поред кашњења у говорно-језичком развоју, односно
проговарања које се назива дисфазија, постоји и дислалија –
неправилан изговор одређених гласова. Узрок може бити генетика, дуго сисање палца или цуцле или неко у породици представља лош говорни модел. Једно од честих поремећаја је и муцање, које је све учесталије.
Д.Капларевић
(наставак у наредном броју)

ОТВОРЕНА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“ УБ

КЊИГЕ ПОНОВО ДОСТУПНЕ
И даље се поштују мере, које се прилагођавају одлукама Владе. Библиотека,
за сада, ради радним данима, од осам до 13 часова.
Градска библиотека “Божидар Кнежевић“, поново је
отворена за кориснике, од четвртка 23. априла. Радно време је
сваког радног дана од осам до 13 часова. Сходно предвиђеним мерама, читаоци могу вратити изнајмљене књиге, али их
и узимати, не улазећи у просторије библиотеке, већ како је то
било предвиђено на самом почетку ванредног стања, комуницирајући са библиотекаром преко пулта.
- На улазу у Библиотеку је стављен пулт, као и сто који
представља карантин за књиге, где треба да одлеже 24 до 48
сати, пре враћања на полице. Извршена је дезинфекција и
библиотеке и читаонице, набављени су заштитна опрема и
дезинфекциона средства. Поштују се све мере и препоруке
надлежних органа, као и кризног штаба – каже Јелка Панић,
директорка Градске библиотеке.
Ради се скраћено, јер троје запослених спада у угрожену
категорију (лица преко 60 година и хронични болесници), па је
рад организован од куће. Рад у Читаоници се, такође, одвија у
истом термину, од осам до 13 часова. Нема задржавања
корисника, читања и учења, као раније, док мерама то не буде
било омогућено.
- За време док нисмо радили са корисницима, сређивани су фондови, редовно ажурирана Фејсбук страница, на
којој смо објављивали различите културно-образовне,
креативне и популарне садржаје, како би својим корисницима
и пратиоцима употпунили време у кући. Помагали смо
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Јелка Панић, испред импровизованог пулта библиотеке
ученицима и студентима у проналаску литературе за домаће
задатке, матурске и семинарске радове – додала је Јелка Панић.
Моле се корисници да телефоном (014/411-663) или
мејлом (bibliotekaub@gmail.com) резервишу књиге, како би се
избегло чекање испред Библиотеке.
Д.Капларевић

Успостављањем постепене нормализације услова
насталих због епидемије корона вирусом, како је најављено, од
понедељка 11. маја уследиће отварање вртића, али само за
децу чија оба родитеља раде и која похађају програм у
целодневном трајању, уз поштовање 35 услова, који су у
обавези да испуне и вртићи, а неке од њих и родитељи
малишана. Васпитно-образовни рад свих група обављен је у
кућним условима, креативношћу васпитача, родитеља и уз
велику помоћ издавачких кућа.
Директорима свих предшколских установа у Србији
стигао је допис Министарства просвете да, до 29. априла,
доставе све податке о потребама родитеља за укључивање
уписане деце у рад предшколске установе, у условима када
родитељи немају друго решење за збрињавање деце, до
нормализовања услова изазваних епидемијом вируса Ковид19. Сви вртићи су морали да испитају потребе родитеља за
збрињавањем деце када су родитељи у обавези да се врате на
посао, ради разматрања капацитета и начина укључивања деце
која похађају целодневни програм.
На основу прикупљених података, Предшколској
установи „Уб“, до предвиђеног рока, пријављено је 93 деце.
Постепеним отварањем вртића, мораће да се испоштује 35
услова. Осим поновне дезинфекције, прања, чишћења
просторија и опреме, постављања дезобаријера испред
улазних врата, вршиће се тријажа деце на самом уласку у
вртић, приликом које ће се бесконтактно мерити телесна
температура. Родитељи неће моћи да улазе у зграду вртића,
већ ће децу остављати и преузимати испред улаза. Сви
запослени ће морати да носе заштитну опрему.
Пре уласка у вртић свакој особи, као и детету ће морати
да буду опране руке и извршена дезинфекција. Дете неће моћи
да борави у вртићу без потврде надлежног педијатра, а вртић
ће морати да успостави процедуру контролисаног уласка, како
се не би стварала гужва и како би се обезбедила препоручена
дистанца од два метра. Требало би организовати прихват деце
испред објекта, у унапред договореним интервалима.
Родитељи деце треба да носе маску при доласку.

Предшколска установа „Уб”
Рачуни за плаћање вртића, за првих 15 дана марта,
плаћаће се по успостављању нормализације ативности
Предшколске установе, сходно броју дана које су деца
долазила. Дани када Вртић није радио, неће се наплаћивати.
Важна ставка је и едукација родитеља о важности
остајања код куће деце са симптомима болести – респираторне, цревне инфекције, повишене температуре или сумње на
почетак болести (умор, губитак апетита, раздражљивост и
слично). Иста правила важе и за запослене. Вртићи би требало
да обезбеде да деца седе за столовима на удаљености од два
метра, у групама од највише десеторо деце. Не мешати групе и
васпитаче и не дозволити да деца међу собом деле храну. Уз
појачане хигијенске мере, редовно проветравати просторије,
без употребе вештачке вентилације, а спавање организовати по
принципу „ноге-глава“ уз дистанцу између деце од два метра.
Обезбедити собу за изолацију.
Обавезно је и контролисање разлога одсуства деце, а
организацију групних активности (приредбе, излети, посете) не
спроводити. Због сложености ситуације, из Предшколске установе „Уб“ апелују да децу доводе родитељи, искључиво, који
раде и немају коме да их оставе на чување. У случају да један од
родитеља може да ради од куће, дете ће остати уз њега.
Д.К.

УБСКА „КУЋА КЊИГА“ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ПРИЛАГОДЉИВОСТ И ВИТАЛНОСТ
У циљу оплемењивања духа у тешким временима, Градска библиотека организовала
неколико самосталних онлајн програма, као и два електронска наградна конкурса
Иако је на почетку ванредног стања радила у посебном режиму, Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“ успела је да направи мост
ка корисницима. У данима када, према здравственим препорукама, није смело да дође до
непосредног контакта, показала је своју прилагодљивост и виталност коришћењем дигиталне
технологије. У циљу оплемењивања духа у
тешким временима, организовала је неколико
самосталних онлајн програма, као и два електронска наградна конкурса: „Ускршње маштарије“
и „Књига у фокусу“. Први, ликовни, за предшколце и основце, има дугогодишњу традицију и
најмлађи га сваке године са нестрпљењем
ишчекују. Одазвало се 43 самосталних учесника
и једна предшколска група.
- Ове године, услед ванредног стања,
конкурс „Ускршње маштарије“ је одржан на
другачији начин, али судећи по броју пристиглих радова, интересовање је било велико.
Учесници су исказали изузетну маштовитост,
креативност и мотивисаност, користећи за
шарање јаја или цртеже разне технике, а било је
и читавих Ускршњих аранжмана. Фотографије
својих креација слали су на мејл адресу библиотеке, након чега смо изабрали најбоље, а потом приредили и електронску изложбу радова,
која се може погледати на нашој фејсбук страници, каже Јелка Панић, директорка Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“.

Најбоље радове имали су средња васпитна група Предшколске установе, васпитачица
Јелене Симанић и Жељке Станојевић, који су
деца направила уз помоћ родитеља (групни
рад), док су појединачне награде освојили
Андреа Илић, Нађа Мијатвић, Милош Перић
(старији основношколски узраст), Д уња
Леонтијевић, Александар Радојичић, Мина
Мићић, Кристијан Станковић, Петра Анђић,
Стефан Л а зић, Николина Станић, Ирена
Трајковска, Анђела Миливојевић и Александра
Горчић (нижи узраст основне школе и млађи).
Паралелно са овим, расписан је и фото
конкурс под називом „Књига у фокусу“, на који
је пристигло седам радова, од којих су
награђана три. Аутори најлепших фотографија
на задату тему су Јована Марковић, Слађана
Адамовић и Калина Брдаревић.
За најуспешније учеснике оба конкурса,
библиотека је обезбедила вредне књиге.
Осим два поменута програма, Градска
библиотека је у време ванредног стања ûûûû=
ûûû
=
ûûûû=
ûû
Владимира Набокова, у преводу свог колеге
Радојице Нешовића, преводиоца поезије са
руског језика, као и две трибине, које је припремио Немања Петровић, професор српског језика
и књижевности, а свакодневно је пласирала и
многе друге културне и уметничке садржаје у
дигиталном облику.
Д.Недељковић

Фото рад
Калине Брдаревић

Ускршње маштарије
Дуње Леонтијевић

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
Специјално издање посвећено борби против
пандемије корона вируса

САОПШТЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОПАДА БРОЈ НОВОЗАРАЖЕНИХ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ УТВРДИО

ПОТВРЂЕН ЈОШ
ЈЕДАН СЛУЧАЈ

ПРАВИЛА ЗА РАД
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Штаб за ванредне ситуације
обавештава јавност да је, 4.маја, на
територији општине Лајковац потврђен
још један случај заразе вирусом COVID19. Реч је о особи женског пола. Према
информацијама добијеним од надлежних установа предузете су све неопходне мере, како за оболелу, тако и за све
особе са којима је била у контакту и
чланове уже породице.
На територији општине Лајковац
на COVID-19, закључно са данашњим
даном, тестирано је укупно 120 особа у
лајковачком Дому здравља.

Од укупног броја тестираних код
26 особа потврђено је присуство
вируса COVID-19, док су две особе
преминуле од последица изазваних
овим вирусом.
Како епидемија полако јењава а
вирус слаби број новозаражених на
територији општине Лајковац значајно
је опао. Упркос ублажавању мера, Штаб
апелује на грађане да се и даље
понашају максимално одговорно и
примењују превентивне мере до
коначне победе над вирусом COVID-19.

Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац обавештава грађане
да од 04.05.2020. године почињу са
радом ресторани, кафане и кафићи.
Стим у вези Штаб је донео низ мера и
препорука како за угоститеље тако и за
госте у циљу спречавања ширења и
смањења ризика болести COVID-19.
ПРАВИЛА ЗА ГОСТЕ:
1. Гост мора да прође кроз подну дезобаријеру на улазу у објекат (може да
буде влажна или сува)
2. За госта на улуза мора бити
поставњено дезинфекционо средство
за руке на бази алкохола (гел или ручна
прскалица)
3. У затвореном простору на једног
госта мора да буде 3,5 м2 и једно седеће
место, на отвореном на једног госта 2,5
м2 и једно седеће место (до сада је по
Закону на једног госта 1,5 м2)
4. На месту предвиђеном за госта
потребно је да буде средство за
дезинфекцију руку на бази алкохола
(гел или ручна прскалица).
5. У тоалетима за госте пожељно је да
стоје бесконтактни дозери и убрус.
6. Гости не морају да имају маске и
рукавице јер пију пиће или конзумирају
храну, а дезинфиковали су се при
уласку у објекат.
ПРАВИЛА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ
РАДНИКЕ:
1. Угоститељски објекти морају имати
постављену дезобаријеру (може да
буде влажна или сува) на персоналном
улазу, на улазу у производни део и на
улазу у услужни део.
2. Добављачи при испоруци обавезно

КРЕЋЕ АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је, 3.маја, на осамнаестој
одржаној седници донео следеће закључке:
1. Дозвољава се почевши од 04.05.2020. године обављање међумесног
превоза путника у друмском саобраћају.
Од 08.05.2020. године дозвољава се ЈП „Ластра“ из Лазаревца да може
обављати градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, али као
у дане школског распуста, а по угвору о јавном приватном партнерству.
Јединице локалне самоуправе дужне су да обављање грдског и
приградског превоза организују на начин дат Инструкцијом јавног градског,
приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања
ширења и смањења ризика болести COVID-19.

морају да прођу основну дезинфекцију
(обуће и руку) средствима на бази
алкохола.
3. Угоститељи су обавезни да робу коју
приме дезинфикују (испрскају ручном
прскалицом средством на бази алкохола), затим изваде из транспортног
паковања (то паковање одмах одложе у
канту за отпад), и робу дезинфикију и
правилно складиште.
4. Угоститељски радници који су у
сервисном и производном делу за
време рада морају носити заштитне
маске и рукавице.
5. Хигијену обуће вршити са дезинфекционим средством на бази алкохола у
сервисном делу.
6. Радници у сервисном и производном
делу су у обавези да раде у униформама које су правилно хигијенски
чисте. Обавезно је свакодневно ношење нове униформе (опране на 90
степени и испеглане пеглом или
воденом паром).

ПОНОВО РАДИ
ГРАДСКА
БИБЛИОТЕКА
У складу са ублажавањем епидемиолошких мера у држави и општини
Лајковац, Градска библиотека, од
четвртка 23. априла, поново је
отворила врата за своје читаоце. За
сада је омогућена само позајмица
књига, док рад и боравак у читаоници
још увек није могућ. Радно време
Библиотеке за наредни период је од 7
до 13 часова. Управа Градске библиотеке моли сугражане да приликом
доласка поштују прописане мере
(ношење маски и рукавица, дистанца
од 2 метра). Све потребне информације
можете добити на телефоне: 014/3431 –
035 и 3433 – 155.

ГТ-2

САОПШТЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
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САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ СА СЕДАМНАЕСТЕ ОДРЖАНЕ
СЕДНИЦЕ ДАНА 02.05.2020. ГОДИНЕ

ДОЗВОЉЕН РАД
КАФИЋИМА И РЕСТОРАНИМА
Уз превентивне мере дозвољава се боравак у свим парковима
и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац је, 2.маја, на седамнаестој одржаној седници донео следеће
закључке:
1. Дозвољава, се почевши од 04.05.2020.
године, рад правним лицима и предузетницима који обављају делатност у
области трговине на мало, која обухвата
продају хране и пића у објектима.
Пружање услуга односно послуживање
хране и пића кориснику може се вршити и
непосредно у затвореном простору и у
простору организованих башти на
отвореном уз примену превентивних
мера које су прописане и утврђене актом
послодавца.
Правна лица и предузетници који
пружају услуге у наведеним делатностима дужни су да примене све превентивне мере, које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID-19, a које
су од значаја за безбедност и здравље
како запослених тако и корисника услуга:
- Организовање процеса рада
којим се обезбеђује одржавање социјалне
дистанце (растојање између два лица
мора бити најмање два метра), обавезна
дезинфекција мобилијара, машина, алата,
и уређаја за рад после пружене услуге
сваком појединачном кориснику,
обавезна употреба заштитних средстава
(рукавица и маски) од стране запослених
– за пружање услуга на отвореном.

Ограничен број лица у просторијама, у
случају мањег растојања од два метра
између корисника пружање услуга уз
примену стаклене, пластичне или
сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, обавезна
употреба заштитне опреме (рукавица и
маски) од стране корисника услуга – за
пружање услуга у затвореном простору.
Примена ових мера траје док
траје ванредно стање проглашено у
Републици Србији, односно док траје
опасност од ширења заразне болести
COVID-19.
2. Дозвољава се кретање грађаним у
свим парковима и на
јавним
површинама намењеним за рекреацију
и спорт, уз примену превентивних мера
Док бораве у парковима и на
јавним површинама грађани су дужни
да, због спречавања ширења заразне
болести COVID-19, примењују превентивне мере које подрaзумевају:
одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање
два метра између два лица која не
бораве у истом домаћинству, обавезну
употребу заштитних средстава тј.
рукавица и дезинфекцију справа за
вежбање или других справа, пре
њихове употребе.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Андрија Живковић

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
У Лајковцу не постоји 5G базна станица
Обавештавамо јавност да се
на крову зграде бившег силоса
поред аутобуске станице НЕ
МОНТИРА никаква базна станица
5G , како су то навели поједини
грађани на друштвеним мрежама,
већ „ ОБИЧНА “ БАЗНА СТАНИЦА
МАЛЕ СНАГЕ, ИСПОД 250 W
ЕФЕКТИВНЕ ИЗРАЧЕНЕ СНАГЕ .
За овакве базне станице није
потребна никаква дозвола, тј. није
потребно одлучивати о потреби
процене утицаја на животну средину, што је све у складу са законском
регулативом која уређује ову област А ШТО ЈЕ ПОТВРЂЕНО ОД СТРАНЕ
НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА.
Теленор је покренуо процедуру пред надлежним одељењем
општине Лајковац и тек након окончања процедуре и добијања решења
може пустити ову базну станицу у складу са пројектованом снагом, која је
изнад 250W , уколико решење буде позитивно.
Што се тиче 5G технологије, RATEL још увек НИЈЕ расписао тендер
за добијање лиценци за овај фреквенцијски опсег на територији Србије ,
тако да НЕМА ГОВОРА да се ради о базној станици 5G.
Овом монтажом Теленор не крши ни један пропис који регулише ову
област као што га није прекршио ни МТС , који је већ раније инсталирао
своју базну станицу на истом крову.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Инструкција за рад привредним
субјектима са циљем превенције,
спречавањa ширења и смањења
ризика болести COVID-19
Препоручује се свим привредним
субјектима, а нарочито привредним
субјектима који обављају производну
делатност, да раде, односно да наставе
рад пуним капацитетом, уз поштовање
превентивних мерa које се односе на
спречавање ширења заразне болести
COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.
Превентивне мере подразумевају
организацију посла, радних активности
и радног простора на тај начин да се
осигура безбедност запослених и
корисника услуга, купаца, и других лица
која улазе у пословне просторије. У те
мере спадају:
• физички размак међу запосленима
(тзв. физичка дистанца), односно
организација радних активности и
радног простора на начин да се избегне
директан контак између лица када год то
природа посла дозвољава,
• обавезна дезинфекција просторија,
подова, мобилијара, машина, алата и
уређаја за рад после пружене услуге
сваком појединачном кориснику, као и
обавезно постављање дезо баријера
(дезинфекционим средством - хлорним

препаратима, препаратима на бази
алкохола са минимално 70% алкохола
или другим дезинфекционим средством)
• обавезна замена коришћене папирне,
пластичне или платнене галантерије,
• обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,
• обавезна дезинфекција ногу и руку
свих лица која улазе у пословни простор,
• често проветравање свих просторија,
•
редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,
• у случају сумње да неко лице има
симптоме заразне болести COVID-19,
(повишена температура и један од
знакова и симптома - кашаљ, краткоћа
даха и отежано дисање) одговорно лице
привредног субјекта дужно је да, без
одлагања удаљи то лице из радних
просторија, са препоруком да се одмах
јави надлежном дому здравља - COVID
амбуланти,
• све друге мере које се могу спровести,
а да се не ремети процес рада, односно
производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица.
ШТАБ ЗА ВС ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ СА 15.СЕДНИЦЕ, ОДРЖАНЕ ДАНА 29.АПРИЛА

НОВЧАНЕ ДОНАЦИЈЕ ДОМУ ЗДРАВЉА
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац је данас на петнаестој
одржаној седници донео следећe
закључке:
1. Сва прикупљена новчана средства са
наменског рачуна за донације физичких
и правних лица за помоћ у борби против
епидемије вируса COVID-19 биће
усмерена Дому здравља Лајковац за
набавку заштитне медицинске опреме
(униформе, маске, рукавице и сличо) и

средстава за хигијену и дезинфекцију.
Средства ће се усмерити по
прописима за пренос средстава из
буџета општине на основу Захтева за
плаћање, са документацијом Дома
здравља
2. Дозвољава се рад теретанама и
фитнес центрима на територији општине Лајковац, почевши од 04.05.2020.
године, уз поштовање одређених мера.

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ СА 14. СЕДНИЦЕ, ОДРЖАНЕ 27.АПРИЛА

УЗ ПОШТОВАЊЕ МЕРА
ДОЗВОЉЕН РАД КЛАДИОНИЦАМА
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац је, 27.априла, на
четрнаестој одржаној седници донео
следећe закључке:
1. Дозвољава се почевши од 27.04.2020.
године приређивачима посебних и
класичних игара на срећу да могу
наставити са обављањем својих делатности у објектима чија површина није
већа од 400 м2, под условом да буду
примењене све превентивне мере које
се односе на спречавање ширења вурса
COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и корисника услуга.
Те мере подразумевају:
- Ограничен број лица у просторијама
- Држање социјалне дистанце односно
међусобног растојања измеђа два лица
од најмање два метра. У случају мањег

растојања обавезна је примена
стаклене, пластичне или сличне
баријере.
- Обавезна дезинфекција просторија,
подова, мобилијара, машина, алата, и
уређаја за рад после пружене услуге
сваком појединачном кориснику.
- Обавезна употреба заштитне опреме
(рукавица и маски) како од стране
запосених тако и од корисника услуга.
- Забрањује се послуживање хране и
пића.
Власници објеката где се приређују игре на срећу морају да донесу
посебан план примене мера, као
саставни део акта о процени ризика који
се доноси у складу са Законом и
прописима из области безбедности и
здравља на раду.
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ВЕЛИКОДУШАН ГЕСТ
„ХИГИЈЕНЕ ТОМИЋ”
„ХИГИЈЕНА ТОМИЋ“ из Рубрибрезе, која је Одлуком општинског
већа општине Лајковац одређена као
оспособљено правно лице за
послове спровођења дезинфекције
у ванредној ситуацији на територији
општине Лајковац, обавестила је,
27.априла, Штаб за ванредне ситуације да своје услуге дезинфекције
које је извршила по закључку Штаба,
као и све будуће дезинфекције док
траје пандемија, неће наплатити.
Штаб с овим путем захваљује
„Хигијни Томић“ на овом друшвено
одговорном поступку као и на
максималној ангажованости у борби
против пандемије.
ШТАБ ЗА ВС ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Инструкција за рад козметичких
и фризерских салона у примени мера
превенције, спречавање ширења и
смањења ризика болести COVID-19
1. На видном месту обавезно морају бити
истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна
дезинфекција руку приликом уласка у
салон, обавезна дезинфекција обуће при
уласку у салон)
2. На улазу у салон мора бити инсталирана
дезо баријера (подметач натопљен
дезинфекционим средством - хлорним
препаратима, препаратима на бази
алкохола са минимално 70% алкохола или
другим дезинфекционим средством)
3. Приликом отварања и затварања
салона, добро проветрити све просторије
и дезинфиковати све радне површине, као
и под салона. У току радног дана
проветравати све просторије што чешће,
4. Приликом сваког уласка запослених или
корисника мора се вршити дезинфекција
руку са препаратом на бази од минимално
70% алкохола,
5. Корисници услуга морају унапред
заказати термин за коришћење услуга
салона телефоном, мобилним телефоном
или електронском поштом,
6. У салону може боравити ограничен број
корисника, тако да раздаљина између два
корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),
7. Приликом рада са корисницима,
обавезно је ношење заштитне маске и
рукавица,
8. Приликом пружања услуга хигијенске
неге и улепшавања лица и тела, као и
немедицинских естетских интервенција
којима се нарушава интегритет коже
одговорна лица салона дужна су да
обезбеде да се те услуге пружају под
условима и на начин којим се спречава
појава и преношење болести, а уколико то
није могуће, да такве услуге не пружају,
9. Сва опрема и средства за рад, радне
површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви,
пешкири, маказе, кревети, инструменти у
козметичким салонима, итд) морају бити
обавезно дезинфиковани након сваке
употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галанте-

рију, а уколико се користи галантерија од
тканине (пешкир, заштитни огртачи за
кориснике и сл.) обавезно их користити
само за једног корисника,
10. Отпадни материјал који настане у раду
салона покупити и ставити у једну кесу за
ђубре коју треба добро завезати, па
ставити у још једну кесу и одложити на за
то предвиђено место,
11. Употребљене пешкире и другу
текстилну галантерију одложити у посебно
одређену кесу, те их на крају радног дана
опрати у машини за веш са коришћењем
прашка за веш на високој температури,
12. Коришћење заједничких, помоћних
просторија, као што су кафе кухиње, собе
за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC
и сл. могуће је само уколико постоји
могућност да се након сваког појединачног
коришћења изврши дезинфекција те
просторије,
13. Радне површине, столице и столови
који се не користе често морају се
дезинфиковати минимум једном у току
радног дана,
14. Цео простор салона, са свим пратећим
просторијама мора свакодневно бити
дезинфикован након завршетка рада
салона,
15. У случају сумње да неко од запослених
има симптоме заразне болести COVID-19,
(повишена температура и један од знакова
и симптома - кашаљ, краткоћа даха и
отежано дисање) одговорно лице салона
дужно је да, без одлагања удаљи
запосленог из просторија салона, са
препоруком да се одмах јави надлежном
дому здравља - COVID амбуланти,
16. У случају сумње да неко од корисника
услуга има симптоме заразне болести
COVID-19, (повишена температура и један
од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа
даха и отежано дисање), запослени и/или
одговорно лице салона дужни су да
упозоре корисника и да га замоле да
напусти просторије салона, са препоруком
да се одмах јави надлежном дому здравља
- COVID амбуланти.
ШТАБ ЗА ВС ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ГТ-4

6.мај 2020.г.

Инструкција за рад
теретана и фитнес
клубова у примени мера
превенције, спречавање
ширења и смањења
ризика болести COVID19 у области
рекреативног спорта

1. На видном месту обавезно морају бити
истакнута правила понашања за запослене и
кориснике услуга клуба, као и Правилник о
понашању запослених и корисника фитнес
клубова и безбедној употреби опреме и
реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо
баријера,
3. Приликом отварања и затварања клуба,
односно на почетку и крају радног дана добро
проветрити све просторије и дезинфиковати
све радне површине, опрему, справе и друге
реквизита за вежбање, као и под клуба. У току
радног дана проветравати све просторије што
чешће,
4. Приликом сваког уласка запослених,
односно уласка корисника мора се вршити
дезинфекција руку са препаратом на бази 70%
алкохола,
5. Сви запослени морају носити личну
заштитну опрему, односно заштитну маску и
заштитне рукавице током целокупног радног
времена,
6. Корисници услуга морају користити
сопствене пешкире и друга средства личне
хигијене,
7. Корисници услуга морају унапред заказати
термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронским путем,
8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице,
туш кабине и сл. могуће је само уколико
постоји могућност да се након сваког
коришћења изврши дезинфекција те просторије,
9. Распоред опреме, справа и других
реквизита за вежбање, односно организација
вежбања мора бити таква да у сваком моменту
између вежбача буде физичка удаљеност од
најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,
10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се
морају дезинфиковати након сваке употребе,
11. У случају сумње да неко од запослених има
симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и
симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано
дисање) одговорно лице клуба дужно је да,
без одлагања удаљи запосленог из просторија
клуба, са препоруком да се одмах јави
надлежном дому здравља - COVID амбуланти,
12. У случају да неко од корисника услуга има
симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и
симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано
дисање), запослени и/или одговорно лице
клуба дужни су да упозоре корисника и да га
замоле да напусти просторије клуба, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому
здравља - COVID амбуланти.
ШТАБ ЗА ВС ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ТЕРЕТАНЕ ЗА
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ
У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА И
СМАЊЕЊА РИЗИКА БОЛЕСТИ COVID-19
(за кориснике)

1. Радно време теретане је од 08
до 17:30 часова, 6 дана у недељи
(од понедељка до суботе)
2. Термини доласка се заказују
дан раније, по тачно утврђеном
распореду термина, у трјању од
90 минута.
3. Распоред термина биће истакнут на улазним вратима хале,
као и на сајту www.sportskahala.rs
4. Размак између два термина је
30 минута, због проветравања и
дезинфекције објекта.
5. Сваки корисник може остварити право на коришћење теретане сваки други дан.
6. У једном термину може бити
максимално 5 лица, уз обавезно
придржавање растојања између
корисника од 2 два метра.

7. Приликом уласка у објекат
обавезна је заштитна опрема (маске и
рукавице)
8. Обавезно је пријављивање
раднику обезбеђења ради евидентирања и дезинфекције руку.
9. Обавезна опрема за улазак у
теретану је: чисте патике и сопствени
пешкир.
10. Средства за дезинфекцију ће се
налазити у самој теретани и
препорука је да се користе приликом
сваког прелеска са справае на
справу.
11. По завршетку вежбањa свлачионице се могу користиyи максимално 15 минута, те је корисник
дужан да у том року напусти објекат.
ЈУ „УСТАНОВА ЗА СПОРТ
И ОМЛАДИНУ“ ЛАЈКОВАЦ

РАСПОРЕД ТЕРМИНА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТЕРЕТАНЕ
- ТЕРМИН 1 ( од 08 до 09:30 часова)
- ТЕРМИН 2 ( од 10 до 11:30 часова)
- ТЕРМИН 3 ( од 12 до 13:30 часова)
- ТЕРМИН 4 ( од 14 до 15:30 часова)
- ТЕРМИН 5 ( од 16 до 17:30 часова)
КОНТАКТ ОСОБА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА
– ВЛАДИМИР МАЛИКОВИЋ 064/8793053
Сви корисници који су имали уплаћене термине, а који су
остали не искоришћени у тренутку увођења ванредног стања,
имају право да исте искористе у наредном периоду, по утврђеном
распореду, а по основу евиденције ЈУ УЗСО.
ЈУ „УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ“ ЛАЈКОВАЦ

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
ПОЧЕЛА СА РАДОМ
Поштовани грађани, обавештавамо вас да Градска зелена
пијаца поново почиње са радом у
недељу 3. маја од 6 часова.
Молимо вас да приликом доласка
на пијацу користите средства
заштите које је прописала Влада
Републике Србије, а уколико
немате маске и рукавице биће
обезбеђене од стране ЈП “Градска чистоћа“ на улазу у пијацу.
Такође вас молимо да поштујете
препоруку раздаљине од минимум 2 метра.
ЈП “Градска чистоћа“

Qig
na dlanu
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Љиг, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Љиг у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

ПРВИ СЛУЧАЈ КОРОНА ВИРУСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗАБЕЛЕЖЕН 16. АПРИЛА

ДА САДА ТРИНАЕСТ ОБОЛЕЛИХ
Највише пажње посвећено је ситуацији у Дому здравља Љиг, након потврђене информације
да је један од запослених из ове установе заражен короном. На срећу, према досадашњим
резултатима тестирања, сви остали радници ове установе су негативни.
Општина Љиг је дуго била једина општина у Колубарском округу која је успешно одолевала корона вирусу и која
се од почетка пандемије јако добро држала и пуних шест
недеља није имала ниједан регистрован случај ове болести.
Ипак, први случај корона вируса забележен је 16.априла, а у
питању је била особа мушког пола, која је тих дана стигла из
иностранства. Нулти пацијент у љишкој општини је, најпре,
хоспитализован у ваљевској болници, а затим је његово
лечење настављено у Земунској болници. Његово стање је
за сада стабилно и не налази се на респиратору.
Истог дана омогућено је тестирање у Дому здравља „
Љиг " на вирус КОВИД-19. Према најновијим информацијама, укупан број инфицираних на подручју љишке
општине је 13, а два лица су нажалост изгубила битку за
живот. По налогу епидемиолога у кућној изолацији на
територији љишке општине се налази 50 лица. Од увођења
ванредног стања до данас није било кршења забране
кретања, односно полицијског часа, као ни самоизолације.
Највише пажње посвећено је ситуацији у Дому
здравља Љиг, након потврђене информације да је један од
запослених из ове установе заражен короном. Према
последњим резултатима тестирања важно је напоменути да
ниједан од контаката, пре свега из колектива зараженог
радника Службе хитне медицине, није позитиван на вирус
КОВИД – 19. Код највећег броја инфицираних Љижана вирус
корона стигао је из Опште болнице у Ваљеву и то преко
групе пацијената са хемодијализе. На сву срећу, код друге
групе пацијената који такође иду на хемодијализу у
ваљевску болницу није потврђен ниједан случај заразе.
Такође, констатовано је да за сада Дом здравља у
Љигу добро функционише и у стању је да обавља и
спроводи све своје редовне обавезе. Набављена је и сва
неопходна опрема за овакву епидемиолошку ситуацију и
има је у довољним количинама за све запослене. Њихова је
обавеза да исту носе при свакој интервенцији, од доктора до
техничког особља. Најугроженији део службе су возачи, јер
се налазе у самоизолацији, па је Штаб наложио овој
установи да ангажује волонтере или уговором о делу прими
потребан број људи који би обављали посао возача.
Општина Љиг је предузела све потребне мере.
Дезинфекција јавних установа и јавних површина врши се

ИЗЛЕЧЕН ЈЕДАН ЛИЖАНИН
Након што су два контролна теста била негативна,
другооболели Љижанин (48) који је од 18.априла био
позитивно потврђен на корону и који се укупно седам
дана налазио на лечењу у привременој болници на
"Сајму" коначно је стигао кући.
Његово здравствено стање је добро и он је сада
поново са својом породицом, како званично сазнајемо са
Штаба за ванредне ситуације у Љигу.

ДВЕ ЖРТВЕ КОРОНА ВИРУСА
Штаб за ванредне ситуације општине Љиг, 26.
априла, саопштио је да је прва жртва вируса женска
особа С.С. преминула у 74 години у Клиничком центру
Србије, где је била хоспитализована.
Друга жртва корона вируса на подручју општине
Љиг забележена је 29. априла и реч је о мушкарцу Д. Ј.
који је преминуо у 48. години живота у КБЦ " Драгиша
Мишовић" у Београду. Оба преминула су имала и друге
придружене болести.

Детаљ са седнице Штаба

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

БЕСПОТРЕБНО
ШИРЕЊЕ ПАНИКЕ
У медијима је, протеклих дана, била пласирана непотврђена вест да је Љиг ново потенцијално жариште. Штаб за
ванредне ситуације општине Љиг као беспотребно сматра
ширење панике за још непотврђене резултате на конференцији за новинаре Стручно- оперативног тима Ваљево,
коју је одржао њен командант др Зоран Живковић, "упозоравајући на Љиг као потенцијално ново жариште" и изношењем неистина да је пацијент, иначе запослен у Служби
хитне медицинске помоћи у Љигу, код кога је потврђен
корона вирус, збринут у КБЦ "Земун".
- Наш суграђанин, радник љишког Дома здравља,
никада није био хоспитализован у КБЦ „Земун”, већ у
Институту за рехабилитацију „ Селтрес” у Младеновцу.
Изношењем још увек непотврђених информација и неистина
око хоспитализације, код становника љишке општине
створила се велика и беспотребна паника. Штаб за ванредне
ситуације општине Љиг обратио се надлежним органима
ради санкционисања непотребног ширења панике и изношења непотврђених информација од стране др Живковићасаопштили су надлежни из љишког Штаба за ванредне
ситуације.
редовно и понавља се на сваких пар дана. Приоритетно се
обавља редовна дезинфекција зграде Дома здравља. Такође,
врши се и детаљно прање и дезинфекција улица у насељеним
местима Љиг и Белановица. Грађанима је доступан и раствор
натријум хипохлорита, на две локације у Љигу и једној локацији
у Белановици. Љишке апотеке су одлично снабдевене како
лековима, тако и довољним количинама заш-титних маски и
рукавица, који се налазе у слободној продаји.
По одлуци Штаба за ванредне ситуације, од 21. априла, ће
бити поново отворена и зелена пијаца у Љигу, а проду-жано је и
радно време малопродајних објеката до 17 часова.
На основу препорука Владе РС, 26. априла, Штаб је донео
Закључак којим се дозвољава рад фризерским и козметичким
салонима, фитнес центрима и теретанама, уз обавезно
коришћење заштитне опреме, водећи рачуна о социјалној
дистанци и броју људи унутар објекта.

ЉИГ
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НАКОН НЕСРЕЋЕ НА САВИ

ЉИЖАНИН СПАСАО
ЈЕДРИЛИЧАРА
О подвигу хумане посаде брода брује
друштвене мреже
Танкер “Давид” којим је управљао капетан брода
Стефан Арсенијевић (31) из Љига, спасао је једриличара
Миодрага Милованчевића чија се једрилица преврнула на
Сави, на 17 километара од ушћа у Дунав, километар изнад
Остружничког моста.
Дугачак 110 метара, натоварен са 1.500 тона евро
дизела, брод – танкер се приближавао чамцу, који је из
далека изгледао као сваки други. Међутим, у питању је била
рекреативна једрилица.
Према речима капетана Стефана Арсенијевића,
превртање једрилице није неуобичајена појава на води, и
да је једрилица сама по себи конструисана тако да уколико
и дође до превртања, да се лако може поново вратити у
првобитни пловећи положај. Међутим,у овом случају то је
било готово немогуће, јер је река Сава на том месту дубока
око пет метара, а сам јарбол је висок око шест и по метара,
тако да се практично забио и заглавио у муљ. Брзом
реакцијом, капетан је успео да заустави танкер и да се
приближи једриличару. Након двадесетак минута акције
спашавања, уз помоћ бродске дизалице, једрилицу је успео
да врати на површину, у пловећи положај.
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ЗА ЉИШКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

ОБЕЗБЕЂЕНИ
ПАКЕТИ
Поред социјално угрожених и самохраних родитеља,
који су пре месец дана добили пакете основних животних
намирница, општина Љиг је определила помоћ у виду пакета
и за све пензионере са пензијама мањим од 30 хиљада
динара. Чак 2.279 пензионера ће добити пакет чија је
вредност 2,500 динара.
- Велики градови и општине су за своје пензионере
определили пакете, док смо ми, иако са малим буџетом, то
учинили за пензионере, социјално угрожене и самохране
родитеље.- рекао је Драган Лазаревић, председник љишке
општине.

Пакети намењени љишким пензионерима
Општина Љиг ће око преузимања контактирати све
пензионере који имају право на пакет.

САОПШТЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КАЈА”

УПИС ДО 15.МАЈА
Љижанин Стефан Арсенијевић
На крају, све се добро завршило, једрилица је подигнута и окренута, а једриличар је неповређен наставио свој
пут до обале.
О подвигу хумане посаде брода ових дана брује сви
медији и друштвене мреже. Са свих страна стижу похвале на
рачун храброг и хуманог љишког капетана Стефана, који је
на исказану захвалност једриличара Миодрага узвратио
речима: “На води је сваки човек, човеку брат”! Иако млад,
али одвећ искусан капетан Стефан по месец дана проводи
Дунаву, а потом 30 дана код куће, у Љигу и тако већ 11
година плови Дунавом, од Мађарске до Бугарске.

Конкурс за упис деце која до сада нису уписана у
Предшколску установу „Каја” Љиг, трајаће до 15.маја
2020. године и врши се електронским путем. За све
информације у вези е-уписа обратите се секретару
Милици Пешић, на број телефона: 066/810-5100.
За достављање додатне документације
доступна вам је маил адреса: vrtickaja@gmail.com
Правна служба је доступна од 08-16 часова на
број 063/738-38-26, сваким радним даном.
За све информације везане за организацију рада
ПУ „Каја“ у овом периоду, обратите се директору
Тијани Каргановић на број 066/814-87-49.
Рачуноводство ће дежурати сваким радним
даном од 07-11 часова у просторијама ПУ „Каја“.
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ВЛАДИМИРЦИ - ДОМ ЗДРАВЉА

УГОВОР СА ЕПС-ом
Дигитализација рентгена
Милорад Грчић, директор ЕПС-а, ових дана је
потписао уговор са директорком Дома здравља
Владимирци Миленом Максимовић о финансирању
поправке и дигитализације рентген апарата у овој
здравственој установи.
- Уговор са ЕПС-ом ће бити реализован почетком
маја, а то ће нашу спремност да се суочимо са пандемојим
корона вируса подићи на зназно виши ниво. Захвални смо
свима који су помогли, а нарочито господину Грчићу на
разумевању и брзој реакцији- истиче Милорад
Милинковић, председник општине Владимирци.
Иначе, у Владимирцима није било тежих облика
обољења од корона вируса, а добили смо и информацију
да, по свим показатељима, у овој општини нема
такозваних џепова у којима је вирус опстао.

ВЛАДИМИРЦИ
ГОРЕЛА ДЕПОНИЈА СМЕЋА У БОБОВИКУ

ПОЖАР КОНАЧНО
УГАШЕН
Непријатан мирис дима потеклог са депоније ширио се
крајем априла општином Владимирци, а након неколико дана
интервенција ватрогасних служби ватра у Бобовику је
дефинитивно угашена. Пожар на депонији је пријављен
полицији у четвртак, 23.априла нешто после 17 часова, и од
тог момента гашен је све до 29.априла. Пожар је могао да
изазове еколошку катастрофу, а узрок је највероватније
неодговорно понашање појединаца.

КОРОНАВИРУС У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

ДЕВЕТ ПОЗИТИВНИХ
Интервенција ватрогасаца на депонији у Бобовику

У владимирачкој општини до данас је потврђено
укупно девет случајева корона вируса. Како преноси портал
“Посавотамнавске Новости” последњи случај забележен је
у селу Меховине, а оболела је млађа жена.
Први случај корона вируса на територији општине
Владимирци потврђен је 10.априла у месту Дебрц, а у
питању је старија жена.
Други случај забележен је 21.априла у месту
Драгојевац, код старијег мушкарца.
Трећи и четврти случај корона вируса у општини
Владимирци потврђени су, 23.априла, у месту Драгојевац, а
незванично смо сазнали да је у питању млађи мушкарац и
његово малолетно дете.
Пети и шести случај забележени су, 24.априла, такође
у Драгојевцу, код једног млађег мушкарца до 30 година и
малолетног дечака.
И седми случај корона вируса у општини Владимирци
забележен је, 25.априла у Драгојевцу, а у питању је жена
између 53-56 година.
Осми случај корона вируса забележен је, 27.априла у
месту Прово, код старије жене између 60-65 година.

У СТРАВИЧНОМ ПОЖАРУ У СЕЛУ ТРБУШАЦ

НАСТРАДАЛА ЖЕНА
У страшном пожару у породичној кући у селу
Трбушац (општина Владимирци), настрадала је В.П. (79) из
тог села. Полицајци су у кревету пронашли њено потпуно
угљенисано тело, а препознавање је обавила ћерка.
Према сведочењима очевидаца, ватра је примећена
око 8 часова, на мањој стамбеној кући у њеном домаћинству. Нико није стигао ни да реагује, јер се муњевито
ширила, од чега се урушио трошни кров на објекту.
На лице места стигле су две ватрогасне екипе, а
гашење је, како је речено, трајало скоро до подневних
сати. Одмах пошто је ватра локализована, увиђај је
започела полиција, а придружили су се форензичари и
противпожарни стричњаци.
- До пожара је највероватније дошло услед неисправног проточног бојлера. Не постоје сумње у то да је неко,
евентуално, подметнуо ватру – каже извор из истраге.
Мештани Трбушца шокирани су овим догађајем.
Кажу да је старица била полупокретна и дуже времена
живела је сама, а њено здравствено стање, сигурни су,
било је разлог за то што није успела да се спасе.

Председник општине Владимирци Милорад Милинковић
истиче да су општина Владимирци и ЈКП “Извор” организовали гашење пожара. Непрекидно су била укључена два
УЛТ-а и ватрогасна јединица из Владимираца, која је са два
камиона цистерне без престанка гасила пожар, а од недеље
26.априла и војска је била ангажована са тешким УЛТ-ом.

Општинско руководство у надгледању
акције гашења пожара
Овим путем Милинковић се посебно захваљује свим
припадницима војске Србије у гашењу пожара, ватрогасној
јединици Владимирци, Милораду Павловићу из Меховина,
Бранку Ранковићу из Јазовника, велику захвалност дугује
потпуковнику Маринковићу, комаданту касарне у Шапцу, као и
пуковнику Драгану Бојићу и мајору Милинковићу. Први човек
Владимираца захваљује се и Штабу за ванредне ситуације
Мачванског управног округа на челу са Владаном Красавцем
и свим осталим људима који су учествовали у санирању и
уклањању даље еколошке катастрофе.
- Општина Владимирци ће учинити све што је у
могућности да не дође до сличних ситуација, биће ангажовано
стално дежурство које је до сада било укинуто. Очекујемо на
лето следеће године укључење на регионалну депонију „ЕкоТамнава”, која ће ову депонију почети да рециклира- каже
председник општине Владимирци Милорад Милинковић.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

МИОНИЦА
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ВОЛОНТЕРИМА УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ
Седница је због поштовања прописаних мера одржана у Хали спортова,
уз коришћење средстава личне заштите.
Скупштина општине Мионица је, на седници одржаној
29.априла, усвојила Извештај о раду за време ванредног
стања Штаба за ванредне ситуације општине Мионица.
Извештај је презентовао командант Штаба и председник
општине Мионица Бобан Јанковић, посебно апострофирајући рад општинског Кол центра и волонтера за које је
нагласио да су од првог дана од успостављања ванредног
стања у потпуности одговорили тешком задатку који је пред
њих постављен. Јанковић је нагласио да Кол центар ради
непрекидно у три смене са укупно 9 оператера и да је од
увођења ванредног стања регистровао 847 позива и захтева
грађана. Од тога је највећи број захтева било упућено Центру
за волонтере и односили су се претежно на доставу
намирница, лекова и заштитних средстава грађанима.
На самом почетку седнице, председник општине
Мионица је уручио захвалнице волонтерима, упутивши им
речи захвалности.
Општински парламент је усвојио и Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине за 2020. годину, којим се утврђује структура
мера и начин коришћења средстава за ову годину у укупном
износу од 4,7 милиона динара опредељених општинским
буџетом. Такође, донете су Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о поверавању послова обављања комуналне
делатности и о јавној расвети на територији општине
Мионица и Решења о именовању чланова Штаба за ванредне
ситуације општине Мионица. За вршиоца дужности
директора ЈКП „Водовод Мионица“ именована је Јелена
Јовановић из Мионице, а донета су и Решења о именовању
вршилаца дужности директора Дома здравља, Културног
центра Мионица, Спортског центра, Библиотеке „Милован
Глишић“, Центра за образовање и развој и Туристичке
организације, као и о именовању председника Управног
одбора Спортског центра Мионица.

БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“

ПОЧЕЛА СА РАДОМ
Штаб за ванредне ситуације општине Мионица је,
24.априла, на телефонској седници донео Наредбу којом се
наређује рад Библиотеке „Милован Глишић“ у Мионици
почев од понедељка 27. априла 2020. године.
Према наредби општинског Штаба за ванредне
ситуације, ова установа је дужна да запосленима обезбеди
примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и
здравље запослених, а посебно оних које се односе на
спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 (држање
социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних
средстава-маски и рукавица), као и мера које се односе на
максималан број лица која могу да бораве у затвореном
простору, полазећи од делатности установе и функционалног уређења простора, посебно са аспекта организације
рада у условима епидемије.

Радно време Библиотеке биће радним даном од 8 до
17 часова, уз примену прописаних мера заштите. Корисници
у том термину могу вратити позајмљене књиге и преузети
нове. Читаонице неће радити до даљег. У просторију могу
бити истовремено ДВА корисника уз поштовање мера
прописане дистанце, док су остали у обавези да сачекају,
одржавајући прописану дистанцу. Корисници морају имати
заштитну опрему (заштитне маске и сл.).

Детаљ са седнице СО Мионица

ЈКП „ВОДОВОД МИОНИЦА“

ИМЕНОВАН
НОВИ ДИРЕКТОР
Скупштина општине Мионица је, на седници одржаној
29.априла, за вршиоца дужности директора именовала
дипломирану економисткињу и досадашњег шефа Одсека
за јавне набавке Општинске управе Мионица Јелену Јовановић из Мионице. Јовановићева ће на овој функцији
заменити Миливоја Павловића из Маљевића коме је истекао
мандат.
- План општине Мионица је да у циљу побољшања
нивоа услуга јавног комуналног предузећа у наредном
периоду извршимо његову потпуну реорганизацију и
успешно остваримо амбициозне планове. Руководство и
радници ЈКП „Водовод Мионица“ имају посебну одговорност према нашим грађанима, јер је једино локално
јавно предузеће на територији Општине-каже председник
општине Мионица Бобан Јанковић.

ПРЕМА ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЗ МИОНИЧКОГ ШТАБА

ОСМОРО ПАЦИЈЕНАТА
ОТПУШТЕНО ИЗ БОЛНИЦА
Према информацијама из Општинског штаба за
ванредне ситуације, на територији Општине је од
проглашења ванредног стања од седамнаесторо оболелих
осморо пацијента отпуштено са болничког лечења с
обзиром да су негативни на корона вирус.
У складу са одлуком Владе Републике Србије о
додатном попуштању мера донетих у циљу превенције
ширења заразне болести КОВИД-19 и у складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом, од понедељка је дозвољен је
рад фризерским и козметичким салонима, салонима за негу
лепоте и теретанама на територији Општине. Сви објекти
морају обављати своје делатности уз коришћење заштитне
опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средства).
Поједини објекти, попут теретана, услед природе
делатности, морају додатно појачати дезинфекцију
објеката и посебним протоколима уредити начин рада,
водећи рачуна о социјалној дистанци и броју људи унутар
објекта. Штаб је такође препоручио да се због ограничења
броја људи, делатност у овим објектима обавља само по
принципу заказивања, како би се избегло окупљање већег
броја људи у затвореном простору.
Из Штаба за ванредне ситуације општине Мионица је,
такође, саопштено да комуналне службе раде континуирано на заштити здравља суграђана, а ЈКП „Водовод
Мионица“ врши редовну дезинфекцију свих јавних
површина. Обезбеђене су довољне количине заштитних
средстава и хуманитарних пакета чију расподелу врше
волонтери, док грађани на више локација могу бесплатно
преузимати раствор натријум хипохлорита.
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18.04.2020.године преминула је
наша Грозда

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ЈОКСИМОВИЋ
– СПИРИ
(24.04.2015 - 24.04.2020)

ПОПОВИЋ
ГРОЗДАНА

Пролазе године...
Нисмо и нећемо те
заборавити никада...

(1949 – 2020)
Анђеле наш, била си најбоља мама,
бака, ташта. Почивај заједно са
твојим супругом у месту светла и
усели је, Боже, у место где одбеже
свака мука, жалост и уздисање...
Твоји:ћерке Славица, Слађана,
унуци Страхиња, Калина, Јанко,
зетови Мића и Јоца

Твоји најмилији
15.маја 2020.г. навршава се
девет година од смрти наше

18.04.2020.г. преминула је
наша Грозда

МАРИЈАНЕ- МАЈЕ
САВИЋ
(9.11.1990 – 15.5.2011)
Срећо, пролазе године без тебе,
године туге. Све што би рекли
све је већ речено. Душа боли за
оним о чему смо заједно маштали,
што смо желели,
а нисмо доживели.
Жељни смо те остали...твојих
загрљаја и пољубаца, твог смеха,
гласа, мириса твоје косе...
Свега што је твоје. Душо, мирно
спавај, а ми те много волимо.

ПОПОВИЋ
ГРОЗДАНА
(1949 – 2020)
Никада те нећемо заборавити.
Твоја доброта нас
је оплемењивала...
Породице: Станковић и Поповић

Твоји родитељи и сестра
10.маја 2020.г. навршило се
осам година од смрти

16.маја 2020.г.навршава се седам
година од када си отишао од нас

МИЛОВАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋА
Миће Плавог

ЛАЗИЋ СЛОБОДАН
ШИФРА

Успомена ће трајати вечно у
нашим срцима, а легенда о теби
живи у нашем Убу
С поштовањем супруга Цана,
Мира и Мирко са породицама

(1945 – 2013)
Време пролази,како пролази,али
бол и туга неће никада проћи.
Увек ће мислити на тебе
Твоји најмилији
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16. априла 2020.г. навршило се 30 година од смрти

ДРАГОЉУБА
ЏАЈИЋА
(1940 - 1990)

ЦИШ

Никада те нећемо
заборавити

Био си и отишао као
ВЕЛИКИ ЧОВЕК.
Био си прошлост, садашњост
и будућност нашег места...

Породица
Џајић

С поштовањем
Славко и Љиља Божић
13.maja navrшava se 15 godina
od smrti naшe najdraжe

ЗОРИЦЕ ПАУНОВИЋ
МАТОВИЋ
1955 - 2005.

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
ПОШТОВАНОМ
КОМШИЈИ

ИВАНА Ж.
ВАСИЉЕВИЋА
МИЛАНУ
ГАВРИЛОВИЋУ

Uvek u naшim mislima
Suprug Slobodan,
ћerke Milena i Jelena
sa porodicama

17.априла 2020.г. навршава се
28 година од смрти нашег

Вања, Соња, Лука
и Радован Пулетић

из Памбуковице
Време није избрисало сећање
и поштовање. Ништа нас неће
спречити да те вечно
чувамо у срцима
Ћерка Нада, унук
Александар и унука Марија
са породицама

Последњи поздрав оцу

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
Милану Гавриловићу
1932 - 2020
из Уба
Ћерка Стајка са породицом
и ћерка Гордана
са породицом

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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ДРЖАВНА ПОМОЋ ПРИВРЕДНИЦИМА

ТРИ МИНИМАЛЦА
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Влада Републике Србије Уредбом о
фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору
и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед
болести COVID-19, врло прецизно дефинисала
групе радника који ће за април, мај и јун, од
државе добити нешто више од 91.000 динара, а
јасно је и који запослени на то немају право.
Немају сви запослени право на економску
помоћ и минималац од око 30.000 динара
колико ће компаније добити по запосленом.
*Прво и најважније правило јесте да на
минималац имају право радници који су
пријављени, у преводу они који не раде на
црно. Друго правило јесте да је фирма у којој
раде основана пре 15. марта ове године, као и
да није регистровала прекидање делатности
пре овог датума, а током ванредног стања.
*Тако ће минималац бити уплаћен онима
који имају уговор о раду, уговор на одређено
или на неодређено време. Притом се на исти
начин третирају запослени са пуним радним
временом, односно непуним радним временом,
без обзира да ли је реч о запосленом на
одређено или неодређено.
*Што се тиче запослених који су
примљени у радни однос 01.04.2020. године,
послодавац по основу ових запослених може
остварити право на минималац за два месеца.
Право на минималац притом немају лица
ангажована по уговору о повременим и
привременим пословима, као ни остала лица
која су ангажована ван радног односа. У овој
групи најчешће су сезонци.
*Такође, у случају да предузетник истовремено има статус запосленог а пензионер је,
он нема право на минималац. Право на овакву
директну помоћ државе немају ни труднице и
породиље којима целу зараду исплаћује
држава.
*Правило је и да послодавац нема право
на минималац уколико је смањио број радника
током ванредног стања до 15.03.2020. године за
више од десет одсто, изузев запослених којима
је до тада истекао уговор о раду закључен на
одређено време.
*Уредба предвиђа и да послодавац губи
право на директна давања и фискалне
погодности уколико пре истека рока од 3 месеца
од последње исплате минималца смањи број
запослених за више од 10%, не рачунајући
запослене са којима је закључио уговор о раду
на одређено време пре 15. марта 2020. године за
период који истиче пре 3 месеца од последње
исплате минималца.
Сви предузетници паушалци који испуњавају услове бити аутоматски пријављени за
коришћење ових мера с обзиром да не подносе
пореску пријаву ППП-ПД
Исплата директних давања врши се са
посебног наменског рачуна отвореног за ту
намену код Министарства финансија – Управе
за трезор, на основу достављених података у
електронском облику од Министарства
финансија – Пореске управе.
Ради исплате директних давања привредном субјекту отвара се посебан наменски
рачун – исплата директних давања – COVID-19
код банке која у моменту ступања на снагу ове
уредбе води текући рачун тог привредног
субјекта.
Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу ове уредбе имају отворене текуће
рачуне код више банака дужни су били да
најкасније 25. априла 2020. године, путем
електронских сервиса Пореске управе, доставе
податак о називу банке код које ће бити отворен
посебан рачун из тог става.

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Како проводите време у излолацији и шта ћете
прво урадити када се укине ванредно стање?
Жељко Чобић, возач из Калиновца:
- Нисам баш све време у изолацији јер радим као возач,
па имам једну вожњу дневно радника из Бањана до
Паљува, и назад. Имам породицу са четворо деце, па
слободно време највише проводим са њима, али и толико
обавеза у склопу кућних послова које не могу да почнем јер
ме спречава полицијски час. Пољопривредних послова
има пуно које не могу да обавим неометано, али се надам
да ће овај карантин убрзо да се заврши, па ће све доћи на
своје. Прво ћу посетити родбину и пријатеље који ми јако
недостају у Београду и Ваљеву, што сада још увек не могу.
Посао и дружење са колегама ми, такође, много фали.

Ненад Иванић, месар из Совљака:
- Имам дозволу за кретање јер радим и за време
полицијског часа због природе посла, па нисам толико
осетио карантин. Ипак, после посла много ми недостаје
дружење са пријатељима, изласци, кафићи... Само то
ограничење слободе много смета сваком човеку. Деца ми
мало поправе расположење и трудим се да будем што
више у њиховом друштву. Кад се све ово заврши посетићу
родбину у другим градовима које дуго нисам видео. Ноћи
су најгоре, ограничено кретање а ја сам нико ко је имао
активан друштвени живот али све има свој почетак и крај,
па и овај вирус.

Данијела Љубичић, кројачица из Мургаша:
- Радим посао који захтева забрану контакта са својом
децом да их не би угрозила, па сам најчешће у том
затвореном простору. Сходно томе највише ми недостаје
породица и моја деца. Једва чекам да се заврши пандемија
и да се посветим максимално деци и проводим време са
њима. Такође слобода кретања, друштвени живот, шетња
са пријатељима, то ми баш фали да напуним батерије за
даљи рад.

Марина Миленковић, „хербалајф” дистрибутер:
- Мој посао је такав да навише радим онлајн, тачније од
куће, па ми је дан на неки начин испуњен што се посла тиче.
Али, ипак, мислим да свакој младој особи недостаје
дружење и потреба да се макне из свог града негде другде.
Сада је најважније бити ментално јак, мислити позитивно и
проналазити себи неки вид забаве како би уопште опстали
и после карантина наставили нормалан живот. Прво што ми
је на памети после изолације је путовање ван земље и
дружење са драгим људима.

Снежана Игњатовић, комунални инспектор:
- Најпре сам претресла све по кући и средила, онда
прочитала све књиге које нисам стигла, јер сам имала пуно
обавеза а желела сам. Коначно проводим много више
времена са својом ћерком. Она студира права, па јој
помажем око спремања испита и учења. Мени је ова
изолација тешко пала, јер сам навикла да прошетам у
време када ја то желим са својим кучетом дневно и по 6-7
км, што је сада немогуће јер радим пре подне. Једва чекам
крај ванредног стања да без гледања на сат шетам по
природи, а већ у јуну имам испланиран одмор.

Данијел Јанићевић предузетник из Уба:
- Могу вам рећи да је изузетно досадно, само
компјутер, ТВ и ако нешто има евентуално по дворишту да
се уради. Ја, иначе, држим угоститељски објекат који
тренутно не ради, па ми заиста недостаје и посао, самим
тим и новац за живот. Исто тако, свакодневне активности
које су ограничене овим полицијским часом, вечерње
дружење и изласци, све је то ускраћено. Најпре морам да се
адаптирам на новонасталу ситуацију кад све ово прође да
видим како ће све то функционисати, да се све врати на
старо. Могло је ово да прође безболније, мало су претерали
што се времена ограничења кретања тиче јер, ко хоће да се
чува не треба му наредба за то.

Олга Ненковић, референт у РФЗО Уб:
– Све време карантина радим, наравно без
осигураника. Ипак, недостаје ми вечерња шетња са својом
куцом и уопште не волим када ме неко ограничава да не
могу слободно да се крећем кад ја то хоћу. Не волим стеге,
затварање и изолацију, па ме ово стање иритира и зато кад
се заврше ова ограничења најпре ћу да са драгим људима
прошетам кад то желим, попијем кафу и видим се са онима
који ми недостају. Нама недостаје култура понашања и
напољу и у затвореном простору, да не дишемо ником за
врат, да направимо дистанцу у редовима и водимо рачуна
о себи и другима. Мислим да није требало уводити
полицијски час и да су мере преоштре, па људи у страху за
живот свуда праве редове.

ОКО НАС
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ПОСТЕПЕНО ОЛАКШАВАЊЕ МЕРА

ОТВОРЕНИ ФРИЗЕРСКИ САЛОНИ
Редови и листе чекања за фризуре. Поштују се све мере. Цене остале непромењене.
Рад фризерских салона дозвољен је од понедељка 27.
априла, што је обрадовало многобројне муштерије, којима је
било потребно шишање и фарбање. И у женским и у мушким
фризерским салонима, потражња за фризерским услугама
била је велика, па је због поштовања мера, нужно било
заказивање термина, у размаку од пола сата или цео сат. У
већим салонима, обично је двоје људи који чекају на фризерске услуге, због предвиђених мера социјалне дистанце.

Заказивање путем картица са редним бројевима:
Мирјана Јеремић

Мушки фризер Иван Ђорђевић са муштеријама
Мушка фризерска радња „Ђорђевић“, власника Ивана
Ђорђевића, која се налази у главној улици, почела је са
радом одмах по успостављању нормализације рада, а
редови испред салона били су евидентни. Стална муштерија Мики Пироманац каже да је стрпљиво чекао отварање
салона, јер се већ годинама шиша код Ивана, похваливши
његов рад. Заказивање је било неопходно и у козметичкофризерском салону„Betty Boop“ који воде Милица Станојевић и Кристина Љубичић, као и у фризерском салону
Мирјане Јеремић у Занатском центру, која је, чак, ишла и
корак даље деливши картице са редним бројевима због
велике потражње њених услуга.

Фризерка Милица Станојевић:
Припрема за шишање

Радно време за време ванредног стања је од осам до 17
часова.
- Много људи је звало да закаже, два, три дана унапред,
чак и за следећу недељу. Поштујемо све предвиђене мере, од
дезинфекције чешљева, маказа, пулта, асепсолом и алкохолом,
па до ношења заштитне опреме. Пешкири се одмах склањају и
увече перу - навела је фризерка Милица Станојевић.
Сви фризери су дужни да носе маске и рукавице, као и
муштерије. Како објашњавају фризери, ношење маске им не
представља проблем, колико ношење рукавица, јер је шишање
изузетно тешко док на себи имате гумене или пластичне
рукавице. Маказама се често закачи или одсече део рукавице,
коса се наелектрише и лепи, а не може да се оцени ни да ли је
довољно сува, као што је то без рукавица.
-Један фризер мора да ради искључиво са једним
клијентом, није дозвољена могућност да се, док се чека да
упије фарба, пређе на другу муштерију, као што се радило у
нормалним условима. Пре и после сваког фризирања места се
дезинфикују, мењају се пешкири и пелерине, а како наводе
Милица и Кристина из салона „Betty Boop“, све хигијенске мере
су се поштовале и пре епидемије. Козметичари, педикири и
маникири су и раније водили рачуна о дезинфекцији радних
површина, поготово после сређивања ноктију и депилације.
Као и раније, рукавице се мењају после сваке особе која дође
на третман, објашњава Кристина.
Иако је предвиђено стално чишћење алкохолом и
асепсолом, поједини фризери су се досетили да после сваке
употребе, преко четки и чешљева прелазе врелим ваздухом из
фена, јер висока температура уништава вирус. Д.Капларевић
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КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ПРАЗНИЦИ У ДОБА КОРОНЕ

НАЈТИШИ ВАСКРС ДО САДА
- Пусте убске улице за време најрадоснијег хришћанског празника.
- Првомаски празници у знаку полицијског часа.
Верници који поштују Јулијански календар прославили су Васкрс, највећи хришћански црквени празник којим
се обележава Исусов повратак у живот- васкрсење, односно
коначна победа сина Божјег над смрћу и прогонством. Због
пандемије коронавируса и ванредног стања, ове године
патријарх српски Иринеј верницима је препоручио да Васкрс
прославе у својим домовима, а не у црквама и да се
придржавају препорука лекара о социјалном дистанцирању.
Убљани су масовно послушали препоруке патријарха.
Осим понеког аутомобила и патрола полиције, најрадоснији
хришћански празник је био најтиши до сада. Улице су биле
пусте, чак се ни из дворишта није чула граја. Цркве у Тамнави
су биле празне, а свештенство је служило литургије без
верника. Ипак, дечија радост није изостала, као и фарбање и
традиционално туцање васкршњим јајима, уз наду да ћемо
сви наредни Васкрс дочекати на броју и у здрављу.
Само неколико дана касније, уочи првомајских
празника, на улицама Уба забележили смо потпуно другачију
слику. Редови испред банака, апотека и самоуслуга... Сви

Пуста главна улица на Убу током Васкрса

Гужве уочи промајских празника

Патрола убске полиције за време забране кретања

негде журе да заврше некакав посао уочи полицијског часа,
обаве куповину и припреме се за првомаски уранак у својим
кућама и двориштима. Најављено је и попуштање мера, па су
се људи мало опустили. Живот се полако враћа у Тамнаву, али
једно је сигурно- после короне ништа више неће бити исто.
Милован Миловановић

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
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ТЕРЕТАНЕ И ФИТНЕС ЦЕНТРИ ПОЧЕЛИ СА РАДОМ

ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ДО ЗДРАВЉА
- Убска теретана "Musculus GYM" спроводи све прописане мере заштите својих корисника, уз обавезну
дезинфекцију справа, проветравање простора и заказивање термина. - Одзив вежбача већи него што се
очекивало. - Физичка активност превентивно делује, спречава и ублажава појаву многих хроничних болести.
Фитнес центри и теретане на Убу, од понедељка 27.априла, после месец и по дана, поново су добили дозволу за рад.
Прве вежбаче у убској теретани „Musculus GYM” затекли смо
пуне елана, јер су, како кажу, после карантина и забране
кретања за време полицијског часа једва чекали да поново
крену са физичким активностима. Ипак, форма није на
завидном нивоу, јер је изолација због коронавируса почела
баш када су многи кренули да скидају „зимски стомак” и да се
спремају за лето.
Пуне руке посла за тренере Бојана и Биљану Радовановић, власнике изузетно опремљене двоспратне теретане у
улици Браће Ненадовића, који у свом дугогодишњем
бављењу овим послом не памте сличну ситуацију.
- Све се одиграло у најгорем могућем периоду за наш
посао. Најпопуларнији период је управо крај зиме и пролеће.
Људима је тешко да се изнова покрену, врате снагу и
кондицију изгубљену за ових месец и по дана. Финансијски је,
такође, лоше, губици су велики, а ово је делатност где свако
улагање захтева озбиљна новчана средства- истиче Бојан
Радовановић и додаје да је одзив вежбача бољи него што се
очекивало. - Ипак, проблем је што је радно време скраћено за
пет сати, па људи који раде не могу да се уклопе до почетка
забране кретања. Надамо се да ће се ускоро скратити
полицијски час, што би нам знатно олакшало посао јер бисмо
добили више времена на располагању.

Мере заштите, као приоритет
На самом уласку у теретану постављена је дезинфекциона баријера, а истакнута су и правила понашања за запослене и кориснике, као и правилник о употреби справа и
опреме. У току вежбања, после сваког вежбача, обавезно се
дезинфикују справе, простор се редовно проветрава, а
неопходно је и ношење заштитне опреме (рукавица и маски).

Рајка Михајловића 33
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МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Делић атмосфере из теретане „Musculus GYM”:
Бојан Радовановић
- Одржавање хигијене и обезбеђивање средстава за
дезинфекцију нам не представља никакав проблем. И пре
овог стања теретана је свакодневно дезинфикована и
хигијена је одржавана на високом нивоу. На ношење маски се
некако и можемо навићи, али хируршке рукавице су помало
апсурдне, јер пуцају приликом сваког додира са теговима.
Због тога потенцирамо редовно дезинфиковање рукохвата,
шипки и тегова. Полако се навикавамо на нове услове, а
чланови у потпуности поштују правила- наглашава власник
најстарије теретане на Убу.
Према прописима у сваком термину може да буде до 15
вежбача. Термини су подељени на 90 минута, како би остало
довољно времена за дезинфекцију справа. Већина вежбача
је успела да се уклопи и да нађе одговарајући период за
вежбање. У прилог новонасталим условима рада, теретани
"Musculus GYM" иде и то што се простире на два нивоа, има
одличну природну вентилацију и продор природног сунчевог светла у унутрашњост објекта.
Бојан Радовановић, као сертификовани тренер, посебно
истиче значај физичке активности која је кључни фактор у
превенцији и контроли хроничних болести и здравствених
проблема.
- Основни циљ спортске рекреације је позитивно
деловање на људско здравље код особа свих животних
доби. Физичка активност превентивно делује, спречава и
ублажава појаву обољења срца и крвних судова, дијабетеса,
повишеног крвног притиска, остеопорозу, повишен холестерол, неколико врста карцинома, гојазност, депресивно
располозење... Вежбање, спорт и медицина морају бити
партнери, док друштво мора узимати вежбање као лек и
коначно почети са спровођењем стратегије за повећањем
константне физичке активности у становништву. Само на тај
начин можемо унапредити опште здравствено стање нацијезакључује Бојан Радовановић.
Последњих месеци доста се говорило о растерећењу и
помоћи здравственом систему у борби са опаким вирусом.
Можда се решење налази баш у центрима за спортски
рекреацију и теретанама. Када би превенција била стратегија,
многе хроничне болести изазване неактивношћу и неправилном исхраном биле би ублажене и искорењене, а велики
број живота сачуван и продужен.
Милован Миловановић

26

7.мај 2020.г.

ДОЗВОЉЕНИ ТРЕНИНЗИ НА ОТВОРЕНОМ

СПОРТ
ЗАВРШЕТАК ТАКМИЧЕЊА У НИЖИМ ЛИГАМА

ДУГАЧАК СПИСАК
ИНСТРУКЦИЈА

ТРИ ВАРИЈАНТЕ
У ОПТИЦАЈУ

Већина клубова у нижим ранговима
такмичења тешко ће изаћи на крај са
обавезама које морају са испоштују
уколико желе да тренирају

Једна најреалија- да се првенства заврше
са затеченим стањем до прекида.

Спорт се полако враћа у наше животе. Одлуком
државних органа, професионалним и осталим спортистима је дозвољено да изађу из кућног карантина и
вежбају на отвореном, уз поштовање стриктних мера
како би се спречило ширење заразе COVID-19. Ово значи
да ће, пре свега, фудбалски клубови, али и сви други
колективи моћи да се врате редовним тренинзима на
отвореном простору, уз напомену да ништа више неће
бити исто као пре.
Министарство омладине и спорта Владе Републике
Србије издало је инструкције за отпочињање тренажног
процеса врхунских и осталих спортиста, које су обимне и
свеобухватне. Већина клубова у нижим ранговима
такмичења тешко ће изаћи на крај са обавезама које
морају са испоштују уколико желе да тренирају, али да не
дужимо... Неке од инстукција су следеће:
- Спортисти током тренинга морају бити удаљени
најмање два метра, а за сваког спортисту мора постојати
простор од најмање 10 квадратних метара;
- На тренингу истовремено може бити највише 10 особа,
укључујући и тренера, док број техничког и другог
особља мора бити сведен на апсолутни минимум и то
тако да ни у једном моменту укупан број особа на делу у
коме се одвија тренинг не може прећи број од 12 људи.
- Спортиста је при доласку и одласку са тренинга дужан
да носи заштитну маску и рукавице, да долази или
одлази сам или у друштву само једне особе, као и да се
придржава свих мера физичког размака као мере
превенције.
- Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што
су свлачионице, туш кабине и слично је могуће само ако
се након сваког коришћења изврши дезинфекција те
просторије.
- При доласку на тренинг, организатор тренинга је дужан
да прикупи информације од сваког спортисте, тренера,
техничког и другог особља о постојању неког од
симптома које може указивати на инфекцију вирусом
ЦОВИД-19. Ако постоји било какав симптом, спортиста
неће бити пуштен у објекат, удаљава се са тренинга и
упућује надлежном лекару.
- При доласку на тренинг свима који учествују у његовој
реализацији мери се температура. Свако ко има
повишену температуру се удаљава са тренинга и упућује
лекару.
- Организатор тренинга је дужан, такође, да пре и после
тренинга дезинфикује фиксиране спортске справе,
лопте, као и да у спортском објекту постави средства за
дезинфекцију руку, одеће и обуће спортиста.
- Све затворене просторије које користе спортисти,
тренери и друго особље морају се редовно проветравати
природним путем. Употреба централне климатизације
није дозвољена.
Одлука о тренинзима у затвореном простору,
односно дворанама, биће накнадно донета у зависности
од епидемиолошке ситуације у земљи.
М.М.М.

Са пандемијом вируса корона лопта је стала на читавој
планети, па и Србији, где су првенства прекинута у свим
такмичарским ранговима 15. марта, увођењем ванредног
стања. Наставак такмичења зависи од смиривања епидемије и
укидања ванредног стања. УЕФА и ФИФА су за то да се
првенства заврше уколико је то могуће, а са смањењем
рестриктивних мера и у Србији је актуелизована прича о
наставку такмичења. Све се врти око Супер лиге, а скоро да се
уопште не помињу такмичења у нижим степенима такмичења.
Клубови са подручја Колубарског округа заинтересовани су
за судбину наставка западне групе
Српске лиге и Колубарско-Мачванске зоне. Срсколигаши су одиграли
два, а зонаши једно коло у пролећном делу првенства. Српска
лига "Запад" има 18 клубова а од
лета би требало да има 16 колико
броји зона, где је смањење предвиђено након завршетка такмичарске
сезоне 2021/22. година. Раде
Поповић, генерални секретар
Фудбалског Савеза Региона Западна Србија, у разговору за
Спортски журнал, изнео је три варијанте за завршетак
такмичења у српској и зонским лигама, које су под инигеренцијом овог савеза. Људи који воде Фудбалски савез региона
Западне Србије су на великим искушењима и изазовима да
уколико евентуално дође до наставка сезоне, како да дођу до
адекватног решења које ће задовољити клубове.
Прва (најмање реална) варијанта је убрзани ритам
такмичења среда-недеља али је проблем што се не зна датум
наставка такмичењ,а па је питање да ли ће ако се настави она
моћи да се заврши, с обзиром да је остало да се одигра 15 кола
у Српској а 14 у зонским лигама.
Друга варијанта за коју би требало двоструко мање
времена је подела лига по табелама из јесењег дела првенства.
Прва половина би игрла плеј-офа за првака, а друга плеј аут за
опстанак. У овој варијанти добра би била и финансијска страна
за клубове која је битна у овим тешким временима.
Трећа (најреалнија) варијанта коју је изнео Поповић је да
се првенства заврше са затеченим стањем до прекида. Ово је
најнеповољнија варијанта, јер би сезона била окончана а
табеле замрзнуте. То би сигурно изазвало негодовање код
клубова. Постоји опција да Фудбалски савез Србије донесе
одлуке да нема испадања, што би довело до проширења лиге
чиме би се оптеретила такмичења у наредној сезони.
После само два одиграна пролећна кола западне групе
Српске лиге чачански Борац је задржао водећу позицију са
убедљивом бодовном предношћу, која је достижна за прве
пратиоце. Проблем је најављено смањење лиге, па је могуће да
се чак њих шест пресели у нижи ранг а једино је ФСС
меродаван да и наредне сезоне остане исти број клубова. У
Колубарско-Мачванској зони је одиграно једно коло у наставку
а лајковачки Железничар је у дербију савладао јесењег првака
Слогу из Богосаваца и преузео лидерску позицију, па сигурно
да клуб из Лајковца итекако интересује епилог завршетка
такмичења.
Извор: Лист „Напред”

СПОРТ

7.мај 2020.г.

ЗАВРШЕНА ОДБОЈКАШКА ПРВЕНСТВА

ТЕНТ ШАМПИОН,
ЕВРОПА СТИЖЕ НА УБ
Освајач Купа Србије за сезону 2019/20, ЖОК Уб
наступаће наредне сезоне у Купу изазивача
(другом европском клупском такмичењу по квалитету)
Извршни одбор Одбојкашког савеза Србије, председништво Одбојкашког савеза Србије и директор такмичења
ОСС, на електронској седници, одржаној у уторак, 28. априла,
донели су одлуку да се прекидају и сматрају окончаним
такмичења у Банка Поштанска штедионица Суперлиги, Првој
лиги и Првој Б лиги за такмичарску 2019/2020. годину.
Проглашавају се победници прва три ранга такмичења према
затеченом стању. ТЕНТ из Обреновца у конкуренцији
сениорки и Војводина НС семе из Новог Сада у конкуренцији
сениора проглашавају се за прваке Србије, односно победнике Банка Поштанска штедионица Суперлиге 2019/2020.

Наставља се „убске одбојкашка бајка”:
ЖОК Уб наредне сезоне у Европи
ЖОК Уб је сезону завршио на трећем месту што, поред
освајања Купа Србије, представља највећи успех убског
спорта икада. Захваљујући тим резултатима, Убљанке су
наредне сезоне оствариле право да се такмиче у европским
куповима- Куп изазивача (друго по јачини клупско такмичење
у Европи), а како сазнајемо од председника општине Уб Дарка
Глишића, клуб ће и искористити ту могућност, тако да се
„убска одбојкашка бајка” од наредне сезоне наставља и у
Европи. У истом такмичењу право учешћа изборило је још и
старопазовачко Јединство, док ће ТЕНТ добити могућност да
наступа у Лиги шампиона. Уколико буде организован БВА Куп,
право учешћа имаће Црвена звезда.
Од наредне сезоне, Суперлигашки ранг такмичења
напушта суботички Спартак, док је Срем из Сремске Митовице
(победник Прве лиге) нови члан најелитнијег домаћег такмичења за одбојкашице.
М.М.М.

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala

27

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРАКТИЧНО
СТРЕЉАШТВО „DELTA SHOOTING“

АТРАКТИВАН
И ДИНАМИЧАН СПОРТ
Идеја о отварању клуба постоји одавно, а ове
године стекли су се услови да се и реализује
Списак спортских клубова који делују на територији
убске општине недавно је
допуњен за још један колектив. Наиме, почетком марта
формирано је Спортско удружење за практично стрељаштво „DELTA SHOOTING“,
чији је оснивач и председник
Игор Стефановић, а генерални секретар Ханета Бајрић.
„Уб се доказао као град
спортиста. Заслужује да се
покаже и као град са врхунским стрелцима. Идеја о отварању клуба постоји одавно,
а ове године стекли су се услови да се и реализује,“, каже
први човек новог Удружења, уз објашњење да је практично стрељаштво атрактиван, динамичан и код нас све
популарнији спорт, у којем се користи бојева муниција из
пиштоља и пушака.
Према Стефановићевим речима, у новом клубу
имају жељу да креирају амбијент, у којем ће сви заинтересовани моћи да се на безбедан и правилан начин упознају
са ватреним оружјем, али и да се опробају као стрелци.
„Трудићемо се да члановима клуба, као и љубитељима оружја, на располагање ставимо што већи број
модела, карактеристичних за наше подручје. Поред
домаћих пиштоља и пушака Црвене Заставе, биће
доступно и различито страно оружје: Glock, Desert Eagle,
CZ Scorpion EVO 3, Derya MK-12,... Свакога дана организоваћемо рекреативно пуцање. Можемо да прихватимо
било коју групу до 20 људи. Гађање је доступно старијима
од 12 година“, наводи наш саговорник.

Игор Стефановић, председник Удружења
за практично стрељаштво „DELTA SHOOTING“
Планом активности Удружења предвиђена је и обука
у руковању ватреним оружјем за лица која желе да набаве
оружје за личне потребе или су га наследила, потом за оне
који би волели да се баве спортским, прецизним или
практичним стрељаштвом, као и за оне који желе или већ
обављају послове обезбеђења. Клуб издаје и уверење
које је потребно за пререгистрацију оружја.
У току је упис нових чланова, који ће на поклон
добити мајицу Удружења и персонализовану чланску
карту. Годишња чланарина износи 2.000 динара.
- Искористио бих прилику да позовем све љубитеље
оружја, локална предузећа и све друге да помогну у
развијању овог спорта на нашој територији, јер имамо
младе људе који су одлични стрелци, каже Игор Стефановић, који је и главни инструктор у обуци за руковање
ватреним оружјем, истичући да су основни циљеви клуба
развој масовног, рекреативног и аматерског стрељаштва,
као и такмичарског и врхунског спортског практичног
стрељаштва у убској општини, али и подизање безбедносне културе о држању, ношењу и коришћењу спортД.Недељковић
ског и другог оружја.

