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НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

ПРИПРЕМЕ ЗА
СЕЗОНУ КУПАЊА
Још увек се не зна тачан датум отварања
убских базена, али се очекује да прве
купаче приме средином јуна
Упркос тренутној ситуацији због епидемије вируса
корона, Комунално јавно предузеће „Ђунис“ приводи крају
све потребне припреме за овогодишну купалишну сезону на
Градским базенима, међутим још увек је неизвесно када ће
бити отворена. То зависи од одлуке Владе Републике Србије,
али се очекује да убски базени средином јуна приме прве
купаче, оцењује Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис“. Како

истиче, за сада су непознати и услови за почетак рада, а не зна
се ни каква ће бити правила понашања због присутне
опасности од заразе, те се чекају конкретна упутства од
надлежних органа.
„Претпостављем да ће на снази остати неке прописане
мере превенције и заштите, као што је одржавање физичке
дистанце, у овом случају међу купачима на самом платоу
предвиђеном за сунчање. Вероватно ће бити и других мера,
везано за хигијену и дезинфекцију објекта, али још увек нисмо
добили прецизна упутства. У наредном периоду знаћемо
много више око тога, као и тачан датум почетка сезоне, и да ли
ће моћи да се користи дечји базен због радова на аква парку,
који се увелико гради на проширеном комплексу Градских
базена. Осим изградње аква парк, пројектом је предвиђена и
темељна реконструкција постојећих објеката и одмах у
септембру, по окончању овогодишње сезоне, започеће и ови
радови, који обухватају комплетно реновирање олимпијског и
дечјег базена и уређење читавог простора“, каже Саша
Милићевић.

Посетиоце ће сигурно обрадовати то што цена дневне
улазнице за убске Градске базене остаје непромењена у
односу на прошлу годину и износи 150 динара.
Д.Н.

Двонедељни информатор за подручја општина
Уб, Лајковац, Владимирци, Мионица и Љиг.

КОШМАР

О

во са корона вирусом полако се
претвара у кошмар у који запада велики део света. Већина угледних

светских научника, да не говоримо о обавештајним
службама, тврди да се ради о вештачкој творевини
која има за циљ да знатно смањи број становника на
планети Земљи. Озбиљни светски (и домаћи)
аналитичари геополитичких прилика кажу да је све
везано са изборима, који ће бити одржани у новембру
у Америци. Ако победи такозвана дубока држава
(глобалисти и сатанисти: Клинтон, Обама, Гејтс,
крупан капитал, Ротшилди, Рокфелери и други), свет
би могао да дође у велику опаснот од нуклеарног рата.
Неке од великих светских сила, једноставно, неће
имати избора - јер би се, у случају да победе
глобалисти, оно чувено дугме нашло у поседу људи
који су запамћени у историји по започетим ратовима,
избегличкој кризи и другим поступцима који нису
били, благо речено, наклоњени човечанству оваковом каквим смо га ми доживљавали. Уз све то
светски медији све чешће доносе вести о немирима у
америчким државама, а политички аналитичари
стрепе од грађанског рата који подстиче дубока
држава и неки од финансијских моћника.
Е, сад! Други талас пандемије, а и о првом таласу су
ставови научних кругова били подељени, доктор Кон
(запамћен по афери са вакцинама пре нешто више од
десет година) најављује за јесен (?)... Наравно,
произвоћачи вакцина трљају шаке, а он ће се, на то све
ово сада личи, борити за увоз количина довољних за све становнике Србије.
Питам се: Како је могуће да до марта ове године тај
велики стручњак ‘’није нашао снаге’’ да упозори на
опасност која нам се приближавала? Наравно, и сви
други око њега. Нешто ту много заудара. Ако је
веровати медијима Светска здравствена организација, која функционише као кровна организација за
светско здравство при Уједињеним нацијама, показала је, најблаже речено, велико незнање у области
вирусологије. Просто, како је могуће да се за вирус
знало још у децембру прошле године, да су се
појављивали снимци са пијаце у Вухану - што је
личило на припрему јавности за предстојеће проглашење пандемије почетком марта (?!). Уз то, све
чешће се помиње да човек који руководи том кровном
организацијом за светско здравство, није лекар ни
стручњак из области медицине (?).
Теорије завере су све препознатљивије. Јасно је да
своју политику имају фармацеутски гиганти, да се
политичари, свако на свој начин и у својим доменима
деловања, труде да своја једра окрену тако да у њих
дува ветар изазван вестима о броју заражених,
умрлих, ‘’стављених’’ на респираторе...
Речју, кошмар је све већи, а кад се дода збрка коју
стварају вести о увођењу 5G мреже и идеји да се свет
претвори у несагледиву микроталасну пећни-цу,
лудило које нам прети је - готово опипљиво.
Борба добра и зла? Да ли је баш то у питању? Трамп на
једној страни и Руси, који навијају за њега! А све се
чини да нас чека даљи заплет у којем ће и Кина да
отвори карте...
А можда су све карте већ отворене, а ми их не
видимо...

ОПШТИНА УБ
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НА ПРОСТОРУ СТАРЕ

ОТВОРЕНА НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
Објекат је леп, функционалан, конфоран и модеран, тако да ће служити на понос
свим нашим грађанима, каже председник општине Дарко Глишић
За пазарни дан на Убу, у петак, 22. јуна, отворена је
нова зелена пијаца, чија је изградња трајала девет месеци. У
склопу прве фазе пројекта темељне реконструкције и
доградње старе градске тржнице, никао је потпуно нов и
модеран објекат затвореног типа, укупне површине 1.430
метара квадратних, где се налази седам локала за издавање, као и пијачни плато са 38 тезги, које су биле попуњене.
У свом саставу има и две просторије за раднике КЈП
„Ђунис“, под чијом ингеренцијом пијаца функционише, потом канцеларију за инспекцију и јавну вагу, а од некадашњих
објеката остала је само Млечна хала.

Дарко Глишић и Саша Милићевић
у обиласку продаваца на убској пијаци

Градска пијаца Уб
Новоотворену зелену пијацу обишло је општинско
руководство, на челу са председником Дарком Глишићем,
као и директор КЈП „Ђунис“ Саша Милићевић. Након
разговора са излагачима и купцима, Глишић је изјавио да су
грађани веома задовољни условима, који су неупоредиво
бољи у односу на стару.
„Објекат је леп и споља и изнутра, функционалан,
конфоран, савремен и модеран, тако да ће служити на понос
свим грађанима наше општине“, истакао је Дарко Глишић.
Комунално јавно предузеће „Ђунис“ није повећало
цене закупа тезги у новом простору. Директор „Ђуниса“
Саша Милићевић најавио је да ће, уз садашњих 38, ускоро
бити набављено још 18 тезги, што ће, по његовом мишљењу,
бити довољно да подмири потребе домаћих закупаца.
Пројекат реконструкције и доградње Градске пијаце
састоји се из две фазе. Прва, која је завршена, обухватала је
радове на новом објекту зелене пијаце, а отпочела је и
друга, захтевнија, фаза. Она подразумева изградњу атрактивног, вишенаменског кружног здања, површине 3.000
квадратних метара, са отвореном тржницом на врху, a
требало би да буде завршена крајем јесени. Укупна вредност
обе фазе радова износи 190 милиона динара без ПДВ-а и то
је један од најскупљих пројеката који се реализује на
подручју убске општине.
Д.Н.

Функционално, комфорно, модерно...

Од Капетановића из Радуше
најбоља ракија за председника

НА МЕСТУ НЕКАДАШЊЕГ ХОТЕЛА „ТАМНАВА”

УБ ДОБИЈА
ЈОШ ЈЕДАН ХОТЕЛ
Како сазнајемо од председника општине Уб Дарка
Глишића, ових дана, конкретизован је договор о изградњи
новог модерног угоститељског објекта на месту некадашњег хотела „Тамнава”.
- Некадашњи понос нашег места хотел „Тамнава”, који
је оронуо и готово пао у заборав, желимо да заменимо
једним велелепним објектом. Након разговора са садашњим власником и будућим инвеститорима, полако долазимо до решења да тај, готово савршени простор, поново
приведемо намени и употпунимо нашу туристичку понуду у
сусрет изградњи аква-парка. Радови ће највероватније
кренути на јесен, а након његове изградње значајно ћемо
повећати наше смештајне капацитете, који су тренутно
испуњени готово до последњег места- наглашава Глишић,
уз констатацију да убски хотел, након пандемије коронавируса, бележи значајне посете и готово су све смештајне
јединице, овог објекта, резервисане за предстојеће лето.

4

4.јун 2020.г.

ОКО НАС

СНИМЉЕНИ ПРВИ КАДРОВИ

УБ СРЦЕ СЕРИЈЕ
„КАМИОНЏИЈЕ 3”
Тамо где су стали Павле Вуисић и Миодраг Петровић Чкаља, наставили
су Ненад Јездић и Тихомир Станић. – Нова серија није римејк старих
„Камионџија“ нити њен наставак, већ нешто сасвим другачије

Баја и Жића:
Ненад Јездић и Тихомир Станић

Након вишемесечних припрема, на Убу je 29.маја, пала
прва клапа игране серије „Камионџије 3”, а тамо где су стали
Павле Вуисић и Миодраг Петровић Чкаља, наставили су
Ненад Јездић и Тихомир Станић. Они тумаче Бају и Жићу,
нове камионџије у овом својеврсном омажу истоименој,
култној ТВ серији из седамдесетих година, када су за воланом седели легендарни Паја и Јаре.
Одлуком режисера Филипа Чоловића и продукцијског
тима, после скоро пола века од емитовања првих „Камионџија” (1973), „два возача мало јача”, сада ће возити по
друмовима убске општине (и околних), ношени невољама и
сновима о бољем животу. У наредна четири месеца, на бројним локацијама и уз учешће преко 150 глумаца, припремаће
се материјал за 20 епизода, чије је премијерно приказивање
планирано за крај године на првом програму РТС-а.
Генерални директор РТС-а Драган Бујошевић
-Током снимања, готово ни један педаљ Уба неће остати
и председник општине Уб Дарко Глишић
скривен и он ће бити најзаступљенији. Остале градове који
у разговору са глумцима Станићем и Јездићем
се појављују нећемо именовати, тако да ће Уб остати срце
ове серије, истакао је режисер Чоловић првог дана снимања
„Камионџија 3”, додајући да Уб није случано изабран за
Због великих очекивања, Чоловић је напоменуо да нова
место радње. - Када је донета одлука да дефинитивно
нећемо снимати у Београду, требало је наћи неко место које серија није римејк старих „Камионџија”, нити њихов наставак,
је урбано, али да одмах у близини можемо да изађемо и у већ нешто сасвим ново и другачије.
„Гордан Михић, творац „Камионџија”, написао је текст
неки рурални предео, пошто је сценарио такав да наши
као омаж старој серији, али је испратио потпуно нове ликове,
јунаци путују свуда. Уб представља тај спој.
њихове авантуре, љубави и животне проблеме. Међутим, оно
што је остало есенција, то је да су два човека, која вероватно
никада не би друговала, животне околности спојиле да буду
пријатељи и сувозачи.”
За глумца Тихомира Станића (Жића), ангажовање у
„Камионџијама 3” има симболично значење: „Седамдесетих
година, као дете, долазио сам у Врело, код брата Драгомира,
који је играо у локалном фудбалском клубу. Баш у то време су
снимане „Камионџије” и ево ме сада овде поново, да после
толико година са великом радошћу играм. Та Чкаљина улога је
једна од оних која је мене, између осталог, определила да
постанем глумац“. Уз подсећање да су у првим „Камионџијама” Чкаља и Павле Вуисић изградили незаборавне ликове,
напоменуо је да он и његов колега не покушавају да буду као
Јаре и Паја.
То је потврдио и други главни глумац, Ненад Јездић,
Снимање на Градском тргу
констатујући да многе интересује колико „Камионџије 3” личе
на оригинал.
- Не желимо део колача и славе пређашњих протагоОБАВЕШТЕЊЕ
ниста, јер су заиста велики и недостижни и тако треба да буде.
Овај пројекат више доживљавам као омаж и фантастичан
повод да неке младе генерације подсетимо на стари серијал и
да их заинтригирамо за ово што радимо. Жића и Баја су
крвоследници карактера Јарета и Паје, јер упркос отказима и
Кастинг (пријављивање) ће се одржати у суботу
немаштини, раде и боре се. Ту елементарно важну ствар – да
6.јуна и у недељу 7.јуна, у периоду од 11 до 15
се сваки труд на крају исплати, желимо да поделимо са нашим
часова у Установи за културу „Уб“.
народом, истакао је Ненад Јездић.
У серији, која настаје у продукцији РТС-а, играју и Наташа
Поштовани Убљани,
„Нира про” филмска продукција почела је са Марковић, Бранислав Зеремски, Паулина Манов, Данина
снимањем серије „Камионџије“према сценарију Гордана Јефтић, Ива Илинчић, Небојша Илић, Бојан Димитријевић,
Михића, а у режији Филипа Чоловића. У главним Улогама Марко Гверо, али и аматери убског Позоришта „Раша Плаоће се наћи глумци Тихомир Станић, Ненад Јездић, Брани- вић” и ваљевски глумци.
слав Зеремски, Олга Одановић, Наташа Марковић...
Почетку снимања „Камионџија” присуствовали су в. д.
За реализацију снимања серије потребни су нам директора РТС-а Драган Бујошевић, као и председник убске
статисти који имају између десет и 70 година, мушкарци и општине Дарко Глишић, који је истакао да је привилегија бити
жене.
домаћин екипи серије.
Кастинг (пријављивање) ће се одржати у суботу
-Веома сам срећан и поносан што ће Уб остати забележен
6.јуна и у недељу 7.јуна, у периоду од 11 до 15 часова у и у деценијама које долазе, у неким репризама за десет,
Установи за културу „Уб“.
двадесет или тридесет година. Видеће се и помињати наша
О терминима снимања статисти ће бити обавештени општина, појављиваће се неки наши људи и мислим да је ово
СМС-ом. На сету ће бити обезбеђени храна и пиће, као и јединствена прилика за све младе Убљане да прате снимање и
дневнице које ће бити исплаћене на крају снимајућег виде како то изгледа на врхунском нивоу. За неке од њих
дана.
можда ће бити импулс да се професионално определе за ову
Пријављивање је могуће и на број 0642366444.
област уметничког стварања“, казао је Глишић и посебно
Обавестите Ваше пријатеље, рођаке и комшије.
изразио спремност општине Уб да буде добар домаћин екипи
Душица Марковић, организатор серије.
Д.Недељковић
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Чинимо Уб лепшим местом за бољу будућност
и насмејана лица наших грађана !

Кандидовали смо се јер нудимо конкретне
рeзултате и имамо јасан план за још бољу будућност
наше општине. Чистог образа излазимо пред грађане,
желимо да наставимо развој наше општине и желимо
да се наши Убљани запошљавају, да нормално живе и
да створимо амбијент за бољу будућност наше деце.
Осам година радимо на томе да побољшавамо услове
живота грађана и то ћемо радити док год имамо њихово
поверење.
Грађани Уба су сведоци да смо отворили коп
Радљево, обећали смо и ми смо то успели да урадимо,
други су ту тему обрађивали само кроз ставку у
предизборном програму. Желимо да у наредне четири
године отворимо и Термоелектрану „Колубара Б” у
Каленићу. Такође, наши грађани су сведоци да сваке
године у Убу асфалтирамо улице на које се чека
деценијама и у сваком селу радимо нове километре
асфалта и са том темом излазимо и пред ове изборе, где
можемо слободно да кажемо да ћемо да наставимо са
таквом праксом. Некада се раније пред изборе извозио
камен и насипао по сеоским путевима, а када падну
кише све однесу и људи су поново у проблему. Наш
програм је да радимо асфалтне путеве и то не само пред
изборе, већ током целог мандата, а да је то тако, имате
прилику да се уверите у годинама иза нас.
Наставићемо да решавамо проблеме са
нисконапонском мрежом, и то ће засигурно бити лакше
и квалитеније, сада, када је Уб богатији за две модерне,
потпуно аутоматизоване трафостанице.
Јако нам је важно да унапређујемо наше школе
и здравство. Поносни смо на оно што смо урадили, а то
је да смо решили вишегодишње проблеме и то нам даје
кредибилитет да кажемо, да уверавамо грађане да
ћемо и даље радити на осавремењавању основних
области за живот сваког грађанина, а то су управо
образовање и здравство. Отворили смо најмодернији
вртић у Србији и тиме смо успели да решимо
вишегодишњи проблем „листе чекања“. У току су
завршни радови на проширењу основне школе и
изградње затвореног базена и завршни радови на
потпуној реконструкцји објекта дома здравља у Убу. У

наредном периоду уложићемо значајна средства за
реконструкцију наших средњих школа.
Отворили смо део зелене пијаце, a у наредном
периоду завршићемо и изградњу другог дела објекта.
Наставићемо да даље улепшавамо наш град и улажемо у
све друштвене категорије у нашој општини. Поред
значајног улагања у спортски центар, у изградњу дечијих
игралишшта, уређења тргова и пракова, имамо и отворен
нови хотел, а хотел се не отавара тамо где нема
перспективе. Започети су и радови на изградњи аква
парка и реконструкцији два постoјећа базена.
Кандидујемо се јер желимо још пуно инвестиција
у нашој општини, сада када имамо излазак на аутопут
„Милош Велики“. Уб је потпуно променио слику као
сфера интересовања за инвестиције, пре и након отварања аутопута, и уверени смо да ће у годинама испред
нас бити нових фабрика у нашој индустријској зони.
Што се кампање Српске напредне странке тиче
истичемо да ће бити чиста, са јасним резултатима које
смо постигли и јасним програмом за наредне четири
године. Очекујемо и од других политичких опција које ће
се кандидовати да ће изаћи са својим програмом и
очекујемо да и када се кандидују да ће се у Убу, као и за
претходне изборе, водити пристојна и нормална
кампања. Каква је кампања умногоме диктира онај ко је у
том тренутку најпопуларнији и има највише људи
окупљених око себе, односно онај ко је носилац власти.
Уб је данас много боље место за живот, него што
је то било пре десетак година. Сви који гледају својим
очима, виде резултате. Наравно, постоје делови општине
о којима треба више да се побринемо. Показали смо да
оно што обећамо грађанима, то и испунимо. Урадили смо
много и због тога стичемо право да изађемо пред наше
суграђане и кажемо да се кандидујемо за нови мандат,
јер сматрамо да Уб заслужује људе који желе још више да
раде наредне четири године. Наставићемо да се боримо
за реализацију пројеката за добробит Уба, за добробит
наше деце. Позивамо грађане да 21. јуна изађу на изборе
и да покажу шта је њихова воља, а то ће за нас бити
заповест.
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141

КМ

АСФАЛТИРАНИХ
И РЕКОНСТРУИСАНИХ
ПУТЕВА

2 РЕКОНСТРУИСАНЕ
И ОПРЕМЉЕНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ
АМБУЛАНТЕ
ОТВОРЕН
КОП
„РАДЉЕВО”

ИЗГРАЂЕН И
ОПРЕМЉЕН
ВРТИЋ

22 НОВА СПОРТСКА
ТЕРЕНА И
ИГРАЛИШТА
ЗА ДЕЦУ
8 НОВИХ И
РЕКОНСТРУИСАНИХ
ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА
ФАБРИКА
У ИНДУСТРИЈСКОЈ
ЗОНИ

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

4.јун 2020.г.

7

8

ЉИГ

4.јун 2020.г.

ИНТЕРВЈУ: ДРАГАН ЛАЗАРЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЉИГ

ПОКАЗАЛИ СМО ДА ЉИГ ИМА БУДУЋНОСТ,
НАРЕДНИ ЗАДАТАК - ДОВОЂЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА
- Током четворогодишњег мандата актуелног општинског руководства у Љигу урађено је
80 километара асфалтне путне мреже, локална самоуправа је након 30 година коначно вратила сва
дуговања и „стала на здраве ноге”, а проласком ауто-пута кроз Љиг отварају се нове шансе за
довођење инвеститора и запошљавање грађана. - У најави реализација бројних пројеката.
Актуелно општинско руководство се прилближава крају свог
четворогодишњег мандата. Како бисте оценили тај период,
односно шта се то све променило у љишкој општини у односу на
2016.годину?
- Тешке четири године су иза нас, али сам изузетно
задовољан свим оним што смо урадили за наше суграђане у
том периоду и слободно могу рећи да се у Љигу доста ствари
променило на боље. Већину обећања, датих у кампањи 2016.
године, смо и испунили. Као једну од најбитнијих чињеница
коју бих истакао, на коју сам као актуелни председник једне
мале неразвијене општине нарочито поносан, је да смо након
пуних 30 и више година успели да изађемо из свих дуговања
које је општина Љиг имала и коначно „станемо на здраве
ноге“, упркос јако скромном буџету. Све своје свакодневне
обавезе, без икаквих проблема, данас редовно сервисирамо.
Такође, успели смо да завршимо велики број нових и старих
пројеката значајних за нашу општину, а све захваљујући
разумевању и помоћи Владе Републике Србије, председника
Александра Вучића и Канцеларије за јавна улагања.
Које инфраструктурне пројекте бисте посебно истакли?
- На првом месту, наш четворогодишњи мандат ће остати
упамћен по рекордном броју асфалтираних путева, у укупној
дужини од 80 километара. Скоро свака месна заједница у
општини Љиг добила је, поред новог или реконструисаног
асфалтног пута, исто тако и замену постојеће већ дотрајале
уличне расвете новом ЛЕД расветом. Такође, Љижани су
након много година, коначно добили нови паркинг, преко пута
аутобуске станице, чиме не само да је решен проблем
непрописног паркирања у Љигу, већ је и тај простор од 6000
м2, уз саму Ибарску магистралу, добио функционалан,
сврсисходан и уређен изглед. Урађен је још један нови
паркинг испред Дома здравља у Љигу, као и бројне пешачке
стазе и тротоари. Многобројне улице у Љигу су добиле
сасвим нови, лепши изглед. Изграђена су три моста, а вршене
су санације и уређења речних корита у дужини од девет
километара. Такође, изграђено је једно велико дечје
игралиште у Љигу и још шест мањих по месним заједницама.
План за наредни период је да свака месна заједница добије по
једно такво игралиште за наше најмлађе.
Постоји ли нешто чиме нисте задовољни и што бисте волели
да урадите (промените) уколико добијете поверење грађана на
наредним изборима?
- Оно чиме нисам задовољан је чињеница да до сада
нисмо успели да доведемо инвеститоре у нашу општину и
запослимо наше Љижане, у оној мери у којој бих ја лично то
желео и волео. Од 2016. године, суграђанима смо максимално
излазили у сусрет по питању запослења и проналазили им
разна радна места, колико је то било у нашој моћи, али
генерално тиме нисам задовољан. Охрабрујућа чињеница је

Александар Вучић и Драган Лазаревић
током отварања ауто-пута у Љигу

Драган Лазаревић,
председник општине Љиг
обећање председника Александра Вучића да ће Љиг коначно
у наредном периоду добити једну фабрику, капацитета око
300 радних места, чиме ће наши суграђани бити задовољни,
јер је посао један од главних предуслова да људи остану на
свом имању и у свом месту.
Други приоритет и циљ, уколико и у наредне четири
године останем на позицији председника општине, биће
завршетак радова на згради Дома културе у Љигу, који је
такође од изузетне важности, нарочито за нашу омладину и
културни живот нашег места.
И трећи, али не мање важан, задатак који још увек нисам
успео али планирам да решим, јесте трајно решавање
водоснабдевања у насељеним местима Љиг и Белановица,
које би било регулисано изградњом водоводне мреже и
прикључивањем на хидроакомулацију „Стубо-Ровни“. Док тај
пројекат не буде завршен, тренутно радимо на резервном
решењу тог проблема, а то је извођење радова на
хоризонталној бушотини на изворишту „Врело“ Ба са којег се
напаја читав Љиг. Тиме бисмо решили проблем са којим
кубуримо последњих пар година, као што су несташице и
рестрикције воде током сушног периода, повећали би
капацитет и количину воде, нарочито на вишим котама Љига,
и добили трајно и сигурније снабдевање водом.
Протекла година остаће упамћена по многобројим локалним
деоницама које су добиле нову асфалтну подлогу. Да ли ће
улагања у путну инфраструктуру остати у фокусу општинске
управе и у наредној години?
- Као што сам већ поменуо, у претходне четири године
асфалтирано је преко
80 километара путева, што
категорисаних што некатегорисаних. Један део је асфалтиран
средствима из општинског буџета, док је већина финансијских средстава добијена из буџета Републике Србије. Од 26
месних заједница, колико броји љишка општина, скоро свака
је добила од 1,5 до четири километра новог или
реконструисаног асфалтног пута. Што се тиче путне
инфраструктуре, морам напоменути да смо урадили далеко
више од свих наших претходника и да се ја и моји сарадници
изузетно поносимо сваким урађеним километром пута, јер
смо на тај начин доказали да смо способни да одговорно
водимо политику наше општине, као и да се уз домаћинско
опхођење према буџету и огромну подршку републичке
власти може све постићи. Наш циљ и план до 2024. године
јесте да буде асфалтирано преко 100 километара путне
инфраструктуре, чиме би цела ова прича била заокружена.

Qig
na dlanu

ЉИГ

У Љиг су, током прошле године, пристигла значајна
средства од близу 800 милиона динара из државне касе за
различите инфраструктурне пројекте. Шта се то променило, па
се Љиг поново нашао у фокусу републичких институција?
- Од изузетне важности је то што се републичка и
локална власт поклапају након много година, и имају јако
добру и коректну сарадњу. Са малим општинским буџетом
од 450 илиона динара, без подршке републике, ниједна
инвестиција не би могла да буде реализована и могућа.
Тешко је за пар година променити све оно што је деценијама
уназад било уништавано и нарушено. Управо, захваљујући
овим великим и значајним средствима, сарадњи и подршци
од републике за разноразне пројекте, општина Љиг је
постала много боља, лепша и уређенија средина за живот.
Општина Љиг, у сарадњи да државом, значајна средства
улаже у образовање и побољшање услова за живот и едукацију
младих. За 2020.годину најавељно је неколико инфраструктурних пројеката, који ће значајној мери унапредити рад образовних
установа, почев од средње и основних школа, до вртића. Које су
то инвестиције које се могу очекивати у наредном преиоду?
- Највећи инфраструктурни пројекат који се тренутно
изводи на подручју наше општине је реконструкција
основне школе „Сестре Павловић“ у Белановици, као и
изградња потпуно новог вртића и фискултурне сале, такође
у склопу школе у Беланвици. Вредност ових радова је око
300 милиона динара. У току је и израда пројектне
документације за комплетну изградњу зграде вртића „Каја“
у Љигу, као и реконструкцију зграде Основне школе „Сава
Керковић“ у Љигу и завршетак изградње фискултурне сале
код Средње школе „Хиљаду триста каплара“.
Недавно сте најавили и реконструкцију зграде љишког Дома
здравља. Какви се радови планирају на овом објекту и колико је
пандемија коронавируса утицала на термин реализације овог
пројекта?
- Епидемија КОВИД-19 није зауставила, али је свакако
успорила све радове и продужила рокове не само у општини
Љиг, већ и у целој Републици Србији. Када је реч о
реконструкцији постојеће зграде љишког дома здравља,
пројектна документација је већ комплетно завршена и до
краја ове године почеће се са реализацијом овог пројекта,
где ће сви корисници здравствене заштите имати боље и
квалитетније услове за лечење. Вредност ових радова је око
300 милиона динара. Такође, желим још да напоменем како
смо крајем 2019-те набавили ново санитетско возило, које
нам је доделило Министарство правде у износу од 4.250.000
динара. Поред санитета, у истом том периоду, смо набавили
и колпоскопски апарат за рано откривање рака грлића
материце, за службу гинекологије, који представља изузетно
драгоцен апарат за све жене у општини Љиг.
Социјални програм и помоћ разним категоријама
становништва је нешто по чему се општина Љиг посебно истиче.
Које облике помоћи бисте посебно издвојили ?
- На првом месту, посебно бих издвојио бесплатан
вртић за сву децу са подручја љишке општине, од јануара
2020.године. Поред Новог Сада и Руме, једина смо од малих
општина која је увела ову меру. Такође, од подстицајних
мера популационе политике издвојио бих и новчану помоћ
за свако новорођенче у износу од 60.000 динара. Овакав вид
помоћи практикујемо још од 2012. године, када смо почели
са износом од 200 еура у динарској противвредности, да би
се та сума сваке године повећавала. Нашим планом и
програмом до 2024. године, који ће тек бити представљен и
уколико и даље ја будем на функцији председника општине,
предвиђено је да свако ново рођено дете добије износ од
100.000 динара. Од 2016. године, општина Љиг позната је и по
томе што уводи бесплатан превоз за сву деца са територије
наше општине, као и за наше најстарије суграђане пензионере. Такође, сви носиоци Вукове дипломе остварују
право на бесплатно летовање, док ученици са одличним
успехом имају право на бесплатне карте за базен током целе
сезоне.
Општина Љиг се одувек налазила на раскрсници путева.
Међутим, проласком ауто-пута „Милош Велики“ отварају се нови
потенцијали за развој ваше општине. Који су то бенефити које он
доноси и на који начин планирате то да искористите?
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- Свакако да је један од великих потенцијала за општину
Љиг изградња и пролазак ауто-пута „Милош Велики",
непосредно кроз само насељено место Љиг, јер се петља
налази на непуних километар од центра Љига и као таква је
јединствена, и по својој локацији и по својој близини граду. Та
чињеница представља велику шансу за проналазак и долазак
инвеститора у нашу општину. Иако су многи били мишљења да
ће отварањем ауто-пута, Љиг и Ибарска магистрала доста
изгубити и потпуно замрети, приватници и привредници који су
пословали и пре отварања ауто-пута наставили су и даље да
послују и обављају своје делатности несметано, без проблема.
Сматрам да општина Љиг није ништа изгубила, већ само
добила и надам се искрено да ће тек добити изградњом овог
ауто-пута.
Општина Љиг је успешно одолела коронавирусу, а на
територији ваше општине забележено је укупно 13 позитивних
случајева. Како оцељујете двомесечну борбу са пандемијом и какве
ће последице она оставити у раду ваше локалне самоуправе?
- Да, слажем се са Вама да је општина Љиг јако дуго и
успешно одолевала епидемији вируса КОВИД -19, за разлику
од свих осталих околних општина. Међутим, при скоро самом
крају епидемије, вирус је, ипак, стигао и у нашу општину, и то
из болнице, од пацијената који су ишли на хемодијализу у
ваљевску болницу. Борбу против короне смо завршили са
укупним бројем од 13 позитивних случајева, док је на нашу
велику жалост, двоје људи преминуло. Што се тиче КОВИДА19, предузете су све неопходне мере заштите. Редовно су се
вршиле дезинфекције како јавних установа, тако и свих
осталих јавних површина и прања улица. Од изузетног значаја
био је долазак руских и наших „абехајаца“ који су на крају
епидемије и када се смирила ситуација, извршили детаљну
дезинфекцију зграде Дома здравља „Љиг“, предшколске
установе „Каја“ у Љигу, ради поласка и враћања деце у вртић,
зграду општине Љиг, ради враћања свих запослених на своја
радна места и неометаног настављања посла, као и дечја
игралишта и најпрометније улице у Љигу и Белановици. Овом
приликом им се још једном захваљујемо на свему што су
учинили за општину Љиг.
Пред нама су републички и локални избори. Каква су ваша
очекивања и шта бисте поручили грађанима општине Љиг?
- Не само грађани Љига, већ и целе Србије, треба да
поклоне своје поверење способним људима који су доказали
да знају и умеју да воде нашу општину и земљу одговорно и
поштено. Да све што се обећа у предизборној кампањи, да се
заиста и оствари! Предстојећа кампања ће пружити могућност
да још једном изађемо пред своје суграђане уздигнуте главе и
чистог образа, поносни на све што смо до сада урадили и
представимо шта ћемо тек урадити у наредном периоду,
презентацијом Плана и програма до 2024. године. Политика коју
заступа Српска напредна странка, на челу са нашим председником Александром Вучићем, је једина опција за пристојну,
нормалну, модерну и европску земљу. Живела Србија!
Разговор водио: Милован Миловановић
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ПУШТЕНА У РАД НОВА ТРАФОСТАНИЦА „ЧУЧУГЕ”

СТАБИЛНИЈЕ НАПАЈАЊЕ ЗА ДВАДЕСЕТ СЕЛА
У две трафостанице 35/10 kV „Чучуге“ и 110/35 kV „Уб“, која ће бити пуштена до краја године,
Електропривреда Србије је уложила 4,5 милиона евра. - На територији општине Уб
у последње четири године урађена су 84 километра нисконапонске мреже, док укупна
улагања у електрификацију за тај период износе близу милијарду динара.
Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде
Србије“ и Дарко Глишић, председник општине УБ, пустили су
у рад нову трафостаницу 35/10 kV „Чучуге“, која ће додатно
побољшати сигурност напајања електричном енергијом
грађана и привреде овог дела Тамнаве. Они су обишли и
завршне радове на новој високонапонској трафостаници
110/35 kV „Уб“ у индустријској зони.
- Убско подручје се економски развија, а са становишта
снабдевања то је прилично тежак терен у који се, нажалост,
није улагало деценијама. Сходно успешној развојној и
економској политици Александра Вучића, изградњом аутопута Уб постаје све интересантнији и неопходно је било
бавити се реконструкцијом и изградњом мреже за снабдевање електричном енергијом. Данас смо сведоци да Уб има
две нове трафостанице у индустријској зони, најмодерније,
потпуно аутоматизоване. У ове две трафостанице уложено је
око 4,5 милиона евра, а у последње четири године у овом
крају инвестирали смо око милијарду динара и урадили више
од 84 километра нисконапонске мреже – рекао је Грчић.

Глишић и Грчић пуштају у рад
нову трафостаницу у Чучугама

Трафостаница 35/10 kV „Чучуге“

Обилазак високонапонске
трафостанице 110/35 kV „Уб
Он је истакао да је трафостаница „Уб“ 110/35 kV веома
важна за будућност Уба. Повећана је инсталисана снага ове
ТС, са четири мегаволт-ампера на 31,5 мегаволт-ампера у овој
фази. Остављена је могућност и да се са растом потреба
снага ТС удвостручи у следећој инвестиционој фази. Први
човек ЕПС-а је нагласио да се са ЕМС гради нови кабл за ТС
„Уб“.
- Инсталисана снага нове трафостанице у Чучугама је
осам мегаволт-ампера и из ње је изведено пет 10 kV извода за
околна насеља. То ће повећати поузданост напајања и
омогућити прикључење нових корисника. Појачавамо и

стабилизујемо сигурност напајања за све потребе житеља 20
околних села. То је веома важно јер грађани више неће имати
проблема у напајању, што је посебно битно за пољопривреду
и прераду. Наш циљ је да свако домаћинство има стабилно
снабдевање – рекао је Грчић.
Дарко Глишић, председник општине Уб, захвалио се
држави Србији и руководству „Електропривреде Србије“ у
име свих грађана ове општине, јер су два капитална објекта
приведена крају.
- Једну трафостаницу смо пустили у рад, а очекујемо да
друга почне да ради до краја године. То су темељи нашег
даљег развоја и то даје могућности да се даље развијамо и
достигнемо виши ниво. Било је раније проблема у
снабдевању електричном енергијом у читавом овом сплету
села, али дочекали смо тај дан да можемо да кажемо да смо то
решили – рекао је Глишић. - Уз мање надоградње које ће се
десити ускоро, у потпуности ћемо стабилизовати сваки
засеок. После неколико година преданог рада, завршили смо
велики посао и идемо даље са новим радовима.

ОПШТИНА УБ
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УБСКА ЦРКВА И ГРАД УБ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈУ СЛАВУ

СПАСОВДАНСКА ЛИТИЈА
Литијом кроз главне улице Уба, освештавањем жита и славског колача, обележена храмовна
и градска слава Вазнесење Господње - Спасовдан.
Вазнесење Господње, Спасовдан, један је од десет
највећих хришћанских празника посвећених Исусу Христу,
који се прославља 40. дан после Васкрса. Крсна слава Храма
Христа Спаситеља и града Уба, обележена је литијом кроз
главне улице града, уз учешће тамнавског свештенства, верника и многобројних представника установа и локалне заједнице. Спасовдан је прослављан и као преслава у тамнавским
селима.
- Ова велелепна црква и живоносни источник, где се
окупљају Тамнавци већ неколико векова, прославила је
храмовну славу, као и град Уб. Захвални смо Господу Богу што
нам је подарио овако лепо време у току литије улицама града,
да освећеном водицом окадимо улице, зграде и народ, и да
варош замирише тамјаном и босиљком. Нека Господ Бог буде
на помоћи свим становницима овог града – рекао је протојереј
ставрофор отац Драган Алимпијевић, старешина убске цркве.
Бденије уочи празника, служио је протојереј Милан
Ристивојчевић, а саслуживали су му јереји Марко Рафаиловић
и Иван Јовановић. Обележавање Спасовдана почело је литургијом у убском Храму, коју су служили Архијерејски намесник
тамнавски отац Небојша Миливојевић и свештенство. Затим је
одржана литија градским улицама, око десет часова, коју су
предводили чланови КУД-а „Тамнава“ обучени у народне
ношње, носећи крст, барјак и иконе, док је хор „Пресвете
Богородице Тројеручице“ којим је руководила Тамара Ристић
Тешић, уприличио литију, певајући духовне композиције.
Након кратког стајања на почетку убског парка и читања
молитве намесника тамнавског, протојереја Небојше Миливојевића и епархијског свештенства, литија је наставила кретање
главним улицама града, затворивши круг доласком у Храм.
- Желим да се захвалим свим људима добре воље који
су узели учешћа у припреми храмовне славе, као и локалној
самоуправи, полицији, свим директорима и запосленима у
установама, који су узели учешћа у литији, као и у борби
против невидљивог. Ми војници Христови увек смо са
молитвом, вером и надом, молили се да пребродимо ово
искушење. Молили смо се за здравље свих њих. Нека порука
буде данас: Узнесимо ум свој, своје молитве, своје речи к небу,
да би се удостојили предивних речи Господа Бога и спаса
нашега Исуса Христа – додао је отац Драган Алимпијевић.
Вазнесење Господње у убском Храму, обележено је
освештавањем жита и ломљењем славског колача, а након
тога, у црквеном дому, уприличена је Трпеза љубави.
Овогодишњу Спасовданску награду, икону Исуса Христа, за
исказану љубав према својој Цркви, добио је Миле Маровић из
Уба.
Д.Капларевић

СЛАВА ОПШТИНЕ УБ
И општина Уб је прославила своју славу - Спасовдан.
Уз присуство запослених и општинског руководства,
славски колач је пресечен у скупштинској сали, а
овогодишњи домаћини славе биле су Марија Ђокић,
Анђелка Леонтијевић и Милица Ранковић, из канцеларије
014. Наредне године улогу домаћина преузеће матичари
Славица Јовановић и Љиљана Тешић.

Славски обред
у просторијама локалне самоуправе

Литија у центру Уба

Молитва на Градском тргу

У ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТАНИЦИ „КУСУРОВИЋ“

БЕСПЛАТНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
ПАСА И МАЧАКА
Захваљујући донаторима, и у мају месецу настављена је акција бесплатне стерилизације власничких паса
и мачака. У сарадњи са удружењима за заштиту животиња
из Ирске и Ђурђева, која финансирају овај пројекат,
власници и даље могу да стерилишу женке паса, као и
женке и мужјаке мачака, уз плаћање само партиципације
од 1.000 динара, што је неколико пута јефтиније од пуне
цене. Пре операције, због припреме за анестезију,
животиње треба да буду 12 сати без хране и неколико сати
без воде.
За обављање бесплатне стерилизације овлашћена
је Ветеринарска станица „Кусуровић“, а термин се заказује
на број телефона 064/277-7149.
Циљ ове акције је смањење нежељених младунаца,
која најчешће завршавају на улици, због чега је број напуштених паса и мачака у порасту. С тога се не љутите на
луталице: они су то постали у преко 90 посто случајева вољом човека, који их избацује, одриче их се или не стерилише. Зато, будите одговорни власници, будите добар
пример за све и искористите бесплатне стерилизације
паса и мачака.
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У ВРЕЛУ И КРШНОЈ ГЛАВИ

САНИРАНА ЕЛЕКТРОМРЕЖА
Радови, чија је укупна вредност преко 18 милиона динара, обухватали су замену
дрвених стубова бетонским, а жице са самоносивим кабловима
Опсежне активности које се од почетка године спроводе
на ревитализацији мреже ниског напона, настављене су у
Врелу и Кршној Глави, што ће значајно побољшати квалитет
снабдевања та два села електричном енергијом. Укупна
вредност улагања износи преко 18 милиона динара, а радови
су подразумевали замену дрвених бандера бетонским и
уградњу самоносивог кабловског снопа неопходног пресека.
У Врелу је ремонтована мрежа трафо подручја 1 и 4, у
дужини од 8.000 метара, и према речима председника убске
општине Дарка Глишића санација напонских стања у том селу
није завршена.
„У питању је прилично вредна инвестиција, кошта 14,5
милиона динара за 96 стубова, од 200 свеукупно овде постављених. Врело је једно од најзахтевнијих села убске општине,
које опслужује 12 трафостаница, тако да смо у великој мери
решили проблеме која су домаћинства имала са струјом. Када
се сагледа сав до сада уграђени материјал, уложен труд и
вредност изведених радова, мештани морају да осећају све
већи бољитак, не само у испоруци електричне енергије, већ и
у укупном квалитету живота. Остало је још стотинак бандера
да се замени, што ћемо сасвим сигурно урадити у релативно
кратком временском периоду“, изјавио је Глишић у Врелу.
Да су досадашња улагања у електродистрибутивни
систем била значајна, потврдио је и Зорко Новаковић,
председник Савета Месне заједнице Врело.
„Што се тиче нисконапонске мреже у селу, једино није
завршена кратка деоница у зесеоку Грујичићи, са око десетак
бандера, као и део трафоа 1, код Лазића и Мирковића, са
нешто мање од сто бандера. И то ће се решити у догледно
време, чак мислим да ће до краја године бити комплетирана
цела мрежа у селу“.

Врело

Кршна Глава
Део нове нисконапонске мреже, дужине 2.750 метара са
61 стубним местом, добила и Кршна Глава, а вредност овог
захвата је 3.664.000 динара. Како смо сазнали од Милана
Матића, председника Савета Месне заједнице, застарела
мрежа задавала је много проблема мештанима.
-У претходном периоду, сваки слабији ветар или јача
киша доводили су до прекида у снабдевању, па смо у само
месец дана по неколико пута остајали без струје. Изведени радови на мрежи ниског напона посебно су значајни за Матића и
Јовића крај, где су замењени дрвени стубови новим бетонским, а жице са самносивим кабловима-казао је Милан Матић.
Изградњом и пуштањем у функцију нове трафостанице
„Чучуге“, стекли су се услови и за ремонт мреже ниског
напона у Кршној Глави и осталим селима која гравитирају ка
том електроенергетском објекту, појаснио је председник
убске општине Дарко Глишић приликом обиласка радова.
„Као једно од мањих села у нашој општини, Кршна Глава
је раније била запостављена у погледу улагања, али смо
коначно успели доста да урадимо на побољшању путне
инфрструктуре, а сада полако, али трајно решавамо и
проблеме са струјом“.
Први човек убске општине најавио је наставак радова
на санацији електромреже у тамнавским селима, с циљем
побољшања напонских прилика и бољег снабдевања
Д.Недељковић
струјом.

НА НОВОЈ ОБИЛАЗНИЦИ

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА РАДОВА
Асфалтом пресвучено и преосталих 90 метара деонице обилазног пута на Вучијаку
Крајем прошле недеље завршено је асфалтирање
прикључка на нови обилазни пут, који спаја насеље Мургаш
са петљом у Стубленици. Прва етапа обилазнице изграђена
је још пре две године, а сада је асфалтом пресвучено и
преосталих 90 метара укључења у ову деоницу, која се налази
преко пута „Ракиног стоваришта“ на Вучијаку. Вредност
изведених радова је 26,5 милиона динара.
„Био је великих проблема са документацијом, због
разних услова и прибављања потребних сагласности, али
смо после дуге борбе успели да их савладамо и коначно
асфалтирамо овај прикључак“, објаснио је укратко разлоге
кашњења у радовима председник убске општине Дарко
Глишић.
Према његовим речима, до краја године требало би да
крене изградња и другог дела обилазног пута, који излази код
Липњака.
- Припремамо документацију и у наредном периоду
расписаћемо тендер. Мислим да у овој години можемо да
започнемо, а можда и да завршимо радове на другом делу.
Жури нам се да их што пре отпочнемо, јер изградњом
обилазнице у целој дужини, ми измештамо тешки теретни
саобраћај из центра Уба. Камиони ће се у знатно мањој мери

Дарко Глишић у обиласку завршних радова
спуштати у град, пошто ће из правца Ваљева имати директан
излазак на трасу ауто-пута „Милош Велики“ у Стубленици.
Тиме ћемо сачувати и градске улице, јер неће више пропадати
под точковима тешких камиона, казао је Дарко Глишић о
важности нове обилазнице.
Д.Н.

ОКО НАС
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ОПШТИНА ПОМОГЛА, МЕШТАНИ РЕАЛИЗОВАЛИ

НОВА СТОЧНА ВАГА У КАЛИНОВЦУ
- На главној раскрсници у центру села, мештани Калиновца су уредили простор,
изградили објекат и поставили сточну вагу која ће много значити становницима овог краја.
- Значајна финансијска помоћ стигла је од локалне самоуправе.
Захваљујући вредним мештанима Калиновца и
финансијској помоћи општине Уб, ово тамнавско село,
током прошле недеље, добило је нову и модерну сточну
вагу са пратећим објектом. У акцији уређења простора и
изградњи објекта, под чијим кровом се налази сточна вага,
учествовало је двадесетак Калиновчана, који су своје
послове на њиви и у домаћинству, на наколико дана
заменили друштвено корисним радом.
Александар Јовановић, млади председник тамошњег
Савета месне заједнице, истиче да Калиновац тренутно има
највећи број сточара у овом делу општине, али да до сада
није имао своју сточну вагу.
- Нашу стоку, углавном, смо мерили у суседним селима,
а сада ћемо, захваљујући размевању општинског руководства на челу са Дарком Глишићем и Александром Јовановићем Џајићем, имати сопствену сточну вагу на локацији
која ће бити приступачна свима, јер се налази у центру села,
на раскрсници главних путева која спаја Бањане, Новаке и
Брезовицу. Општина Уб нам је помогла значајним финансијЗаједничким снагама до нове сточне ваге:
ским улагањима у куповину саме сточне ваге, материјала
потребног за израду бетонаже, кровне конструкције, црепа и
мештани Калиновца
осталог потребног материјала за пратећи објекат. Овај пројекат су делом финансирали и мештани, који су сами извели
Председник Савета МЗ Калиновац је захвалан и убској
све неопходне грађевинске радове- истиче за „Глас пословници Електродистрибуције, која је за ове потребе
Тамнаве” Александар Јовановић.
обезбедила један бетонски стуб на који ће бити постављени
рефлектори, пре свега због безбедности одвијања саобраћаја
на самој раскрсници. Објекат ће, према најавама, бити
обезбеђен и видео надзором, а сточна вага у Калиновцу убудуће ће бити доступна свим мештанима, као и становницима
околних села којима је ова локација приступачна.
- За мештане села ова вага много значи, јер врло често
имамо потребу за мерењем стоке приликом продаје. До сада
смо морали стоку да возимо у Брезовицу или Бањане, како би
је измерили а сада ће нам вага бити на дохват руке. Велику
захвалност дугујемо општинском руководству, које је имало
разумевања за наше потребе и помогло нам да остваримо свој
циљ- истиче Алекса Марковић, сточар из Калиновца, који је и
сам учестовао у радовима на уређењу простора, изградњи
објекта и постављању ваге.
Овај објекат ће, према најавама, бити обезбеђен и видео
надзором, а сточна вага у Калиновцу убудуће ће бити доступна
Радна акција у Калиновцу
свим мештанима, као и становницима околних села којима је
ова локација приступачна.
Милован Миловановић

НАКОН КИШНОГ ПЕРИОДА, НАСТАВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ТРИ КИЛОМЕТРА АСФАЛТА У МУРГАШУ
Прошле јесени, приликом асфалтирања једне краће
деонице у Мургашу, председник општине Уб Дарко Глишић
обећао је мештанима овог села да ће следећи посао у овој
месној заједници бити компелтно уређење кружног пута,
који у дужини од три километра пролази кроз центар села и
излази на регионални пут Уб - Ваљево. Крајем прошле
недеље обећање је испуњено, радови су кренули, а због
веће дужине пута трајаће десетак дана.
- Нашли смо начин и средства, и уложили напор да то у
једном потезу завршимо, односно спојимо једну страну села
са другом. Читав посао што се те деонице тиче ћемо завршити, а надам се да су и људи овде задовољни јер нико се није
надао да ће у скорије време из блата, у којем су до недавно
били, изаћи и најнормалније се асфалтом спустити до улице
ЈНА- казао је Глишић током обиласка почетка радова.
Председник Савета МЗ Мургаш Владимир Јаковљевић истиче да је укупна дужина ове деонице пет километара,
али да су у ранијем периоду већ урађена два километра
асфалта са једне и друге стране, у доњем и горњем крају.
- ПЗП Ваљево је одлично одрадило каналисање пута и
све остале припремне радове, а ускоро ће кренути и
асфалтирање. Мештани Мургаша су презадовољни, јер нас
ова деоница повезује са путем за Ваљево, а уједно излазимо
и у центар града- наглашава Јаковљевић.
М.М.М.

Обилазак радова у Мургашу

НОВ ПУТ КА БРЕЗОВИЦИ
Након Мургаша, планира се асфалтирање у Врховинама, Руклади, Туларима..., а председник Глишић има и
посебно обавештење за мештане Брезовице.
- Пут од скретања у Совљаку, који води до центра
Брезовице, биће реконструсан у дужини од четири километра. Биће то једна лепа и модерна саобраћајница, а није
могло пре јер су то веома сложени и скупи послови и самим
тим и реализација је теже спроводљива. Средства су обезбеђена, добили смо све потребне папире и већ почетком јуна
крећемо са радом- наглашава Глишић.
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Пише: Радован Пулетић

ТАБЛИЋ
Суштина таблића је у памћењу карата
а суштина памћења у концентрацији.
Ко је дуже у фокусу пре стиже до 101
У најглувљем ћошку подрума
нашао сам једну прашњаву, оглодану,
укоричену и необично дебелу свеску
формата А-4. Наслов „ТОМИСЛАВ МИРКО“.
Откуд она после свега ту, стварно
не знам. Припадала је времену радничког самоуправљања и химне „Хеј
Словени“, времену вербалног деликта
и бесповратних кредита, „Недељног
поподнева“ Саше Залепугина и Дуње
Ланго, добу братства-јединства и
Покрета несврстаних. Ако је ко имао
право да нестане у вртлогу револуција,
сеоба, земљотреса и поплава последњих пола века, имала је та свеска.
Међутим, живот је чудо, измеђуосталог
и зато што се никад не зна колико ће
трајати. „ТОМИСЛАВ - МИРКО“ била је, у
ствари, резултатска евиденција једног
деценијског, готово епског надметања у
таблићу два човека који су се, ако
изузмемо мисли, по свему разликовали.
„ТОМИСЛАВ“ је био мој отац, петнаест
година млађи, дипл. маш. инж. са
високим просеком, пореклом Црногорац, из углавном четничке фамилије. А
„МИРКО“, чика Мирко Лукић, петнаест
година старији, са звањем народног
хероја, рођени Сремац, из прве
генерације партизанских официра који
су се школовали у Москви. Нисам
рачунао, али ако су одиграли нерешено,
мора да је коначан резултат 7500 према
7500. Кад је то било... Сећам се да су
једном, после десетак партија, чекали
ТВ – дневник. На екрану се померала
она казаљка сата праћена звуцима
ксилофона пре него се заврти шпица у
19,30. Неко је рекао – Сунце ти јебем,
како време пролази... Педесет година
касније, држећи прашњави времеплов,
исто рекох и ја.
Питам се, зашто свако прошло
време називамо срећним? Оно ондашње можда зато што је таблић по
важности био одмах иза фудбала и
годишњих одмора. Играло се немилосрдно. Понекад и у четворо, ако кева и
тетка Нада не размењују рецепте. Код
нас је ишао уз колашински сир и лозу а
код чика Мирка уз плетени балон вина и
штрудлу са маком. Зато сам преферирао гостовања. И тако, једући тетка
Надину штрудлу, гледао сам их како
адутима ударају о сто, како испод столице нервозно „шију“ стопалима и

слушао док омађијани изговарају
бесмислице, на пример - „са`ћу да ти
сломим ногу у бутићу“, „мала коза само
пева“ или „зашао си а где смео ниси“...
Сваки такмичарски дан забележен и
потписан, невероватно! Сада, до душе,
недостају неке овере и неке године јер
су их појели мишеви. Или скакавци.
Штеточине, у сваком случају.
Својевремено, чика Мирко је био
страшан партизански оперативац.
Међутим, никад ни реч о томе да је сам
пробио неки мост па се извукла чета. Ни
да је целу ноћ носио рањеника који је
молио да му прекрати муке, онда
коначно заспао а Мирко га носио, носио,
носио..све док није свануло и док није
схватио да му на леђима није рањеник
него мртвац. Никад ни реч да су га тукли
кундацима, да је у јесен препливао Саву,
да му је онај бочни рез од улаза метка а
не од упале плућа. Он је ћутао ал` нису
други другови. Зато је добио Орден
народног хероја и, „у име народа“,
ослобођен оптужбе за насилничко
понашање када је ошамарио неког
салонског официрчића паметног да
њему и његовим „класићима“ брани
улазак у Дом ЈНА. Причало се и ово:
Млади, храбри, јаки, од рата одваљени,
играли су козарачко коло око логорске
ватре и пуцали у ноћ. Кад са неког
дрвета падне петао разлуђен од буке и
сева, ко га први зграби пререже му
гркљан, напије се крви и баци на дрво.
После кажу Немцима било лако. Какви
лако, пријатељу...
У таблићу је суштина у памћењу а
суштина памћења у концентрацији.
Останеш ли у фокусу први ћеш до 101.
Отуда оне језичке бесмислице током
игре, јер ем не мислиш шта говориш, ем
противника замајаваш да слуша. Када
један од играча мора на малу нужду,
провокације се настављају преко
трећих лица.
- Радоване, кад се Мирко врати, питај га
ко му шаље оне разгледнице...
- Добро тата.
У тој летњој кухињи била је и
поширока витрина са стаклима која се
преклапају, и сад је видим. На њој,
постројене за смотру, тегле са слатким.
Витрина је имала ногаре сумњиве
чврстине, доњи део са дрвеним
вратима, а у горњем обрнуте чаше и
шољице за кафу затворене тим дуплим

стаклом. Е, а између стакала - мноштво
разгледница из Торонта са неким фонтанама, парковима, трговима, зградама,
споменицима, раскрсницама које ме
никада нису занимале више од фото
тапета, нарочито када је штрудла врућа. А
није ме занимало ни ко их је слао.
- Чика Мирко, ко вам шаље ове разгледнице?
- Слушај Радоване, ти си добро дете, ал`
овај матори решио да те поквари. Сад ћу,
зато, да му сломим ногу у бутићу! Има да
има отворен прелом! Коска да вири!
Ћале је био лукав играч. Јер,
ратног фебруара 1942 сремски партизани
појачали су оне из источне Босне па се, у
неко доба, на Мајевици заподела кавга са
четницима. Мања борба, али борба по
џеповима, једни другима иза леђа, није се
знало ко наручује ко наплаћује. Ухвате
четника. Нема времена, нема суђења,
нема заробљеника... Мирко препозна
мештанина из својих Краљеваца. И
мештанин препозна Мирка. Срели се у
Босни!?
- `Ајте ви, остав`те га мени, стићи ћу вас.
И, партизани оду. Онда Мирко
земљаку покаже пут и испали рафал у
земљу.
Десет година касније, фебруара
1952, стигла му је разгледница из Канаде
на којој је писало „Свако добро теби и
фамилији. Брат“. Следећег фебруара
исто, плус писмо на које чика Мирко
никада није одговорио. Писма више нису
стизала, али зато је фебруар увек доносио разгледницу са ружним рукописом и
истом поруком – „Свако добро теби и
фамилији. Брат“.
- Слушај, сад кад се Мирко врати, питај га
„чика Мирко, ко вам пише ове разгледнице?“, питај га, питај га...
- Чика Мирко, ко вам пише ове разгледнице?
- Нека бараба мој Радоване. Нека бараба.
Не знаш га ти. И боље што га не знаш.
Мој отац, Томислав Пулетић, сахрањен је у Горњем Липову код Колашина,
чика Мирко Лукић у Краљевцима код
Руме. Пошто ми је Рума ближе, чешће
обилазим Мирков него Томислављев
гроб. Ако то некако знају, првом је мило а
други не замера. Иначе, ону свеску
формата А-4 сам рестаурирао и прекомандовао на виши положај. Има једно
месец дана како је по чину изједначена са
разгледницама из Торонта.

ПОЛИТИКА - ДРУШТВО
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ПРЕДАЛА ЛИСТУ ОИК У УБУ

МИ СТОЈИМО ПОСТОЈАНО
- На локалним, као и на републичким изборима, СПС ће се налазити под редним бројем 2.
- Дугогодишњи истакнути члан СПС-а Драган Леонтијевић из Уба кандидат је за народног посланика.
ОО СПС-а предао је, 1.јуна, Општинској изборној
комисији на Убу, своју листу за предстојеће локалне изборе,
састављену од десет кандидата за одборнике у СО Уб. Први на
листи је Благоје Цонић, дипломирани инжењер саобраћаја,
председник овдашњег општинског одбора и некадашњи
директор Дирекције за изградњу општине Уб. За разлику од
претходног изборног циклуса, СПС на Убу, овог пута, излази
самостално, односно без свог досадашњег коалиционог
партнера Јединствене Србије, чији је општински одбор
„замрзао” свој статус јер, према Цонићевим речима, нису
имали очекивану подршку од своје централе у протекле
четири године. Ипак, како каже, они од својих пријатеља из
Јединствене Србије имају подршку на овим изборима, али у
својству грађана.
- Ови избори су за нас својеврстан политички или
социолошки феномен, с обзиром да се одавно није десило да
овако мали број листа буде заинтересован за изборе на
локалу. Са друге стране, по први пут се дешава да СПС на
локалне изборе на Убу излази са скраћеном листом од десет
кандидата. Иако је број одборника у СО Уб са 40 смањен на 30,
проблем је велики број потписа који је потребан (30 по
одборнику) за кандидовање пуне листе, јер Уб спада у
категорију општина са преко 20.000 гласача. Ми за овако
кратак период, поготово након пандемије коронавируса,
нисмо могли да прикупимо довољан број потписа за пуну
листу. Пре ковида смо, за само пар дана, имали 250 потписа,
док смо се након укидања ванредног стања 14 дана мучили да
прикупимо додатних 70. Да ли је у питању засићење, бојазан
од болести или не знам чега, углавном, људи поготову са
сеоских подручја, су показивали спремност да гласају за нас у
контактима, али нису имали жељу да дођу и потпишу подршку
нашој листи- истиче Цонић.
Први човек убских социјалиста наглашава и да је
тренутна политичка сцена у Србији таква да СПС, као
коалициони партнер са СНС-ом, улази у изборну трку са њима
и да, са друге стране, имају наду да ће се та коалиција одржати
у дужем временском периоду.

РАД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПРИОРИТЕТ ЈЕ
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
Након завршетка ванредног стања Национална
служба за запошљавање (НСЗ) прилагодила је свој рад
новонасталим околностима, како би на што ефикаснији
начин изашла у сусрет корисницима услуга.
Лица која траже запослење, од 11.маја 2020.године,
могу електронским путем да изврше прву пријаву на
евиденцију, да поднесу захтеве за остваривање права на
новчану надокнаду за случај незапослености и за
издавање уверења из евиденције о незапослености, као и
да заврше обуку „Пут до успешног предузетника“, наводи
се у саопштењу ове инстутуције. Послодавци имају
могућност да електронским путем доставе пријаве
потребе за запошљавањем, да поднесу захтеве за учешће
у програмима активне политике запошљавања, за издавање мишљења на Програм решавања вишка запослених
и за издавање дозволе за рад странца.
Сви тражиоци запослења којима је заказано редовно
јављање у законски предвиђеним роковима, биће обавештени од стране запослених у надлежним филијалама
НСЗ о наредном заказаном термину за јављање, електронским путем или путем телефона, стоји у саопштењу.
Убска испостава Националне службе за запошљавање непосредни пријем клијената обавља искључиво у ситуацијама када не постоји могућност подношења
захтева електронским путем и у областима рада где је
непосредна комуникација неопходна, и то уз обавезну
примену и поштовање свих прописаних епидемиолошких
мера.

Предаја листе ОО СПС Уб
- С обзиром да ми играмо у истом тиму, обичан човек се
слабо сналази у свему томе, односно против кога се ми то
боримо у овој изборној утакмици. Ипак, очекујем да ће на
локалним изборима на Убу бити присутна још једна листа и
свако од нас има неку своју политичку визију. Верујем у
повољан изборни резултат, јер су се социјалисти током
претходних година прочистили. Они који су имали жељу да
напусте наше редове и изаберу неки други политички дрес, то
су и учинили- каже Цонић. - Са друге стране, ми претходних
година нисмо ни били у позицији да испуњавамо неке жеље и
наде грађана у неком интересном смислу, јер код нас је у
суштини политика увек била везана за неку утакмицу понуде
и потражње. У понуди су се налазили бољи услови живота у
некој средини, која се унапређује изградњом путева, реконструкцијом елелктро-мреже и обезбеђивањем воде, а са
друге стране све то је налазило своју контрамеру у гласовима. Ми једноствно нисмо имали полуге власти којима би
све то могли да чинимо и они који буду за нас гласали заиста
су социјалисти из убеђења.
Ипак, он смарта да простора за деловање социјалниста
на локалу итекако има.
- Сматрамо да се кућа гради од темеља, а не од крова.
Претходних година, учествујући у раду локалне самоуправе и
свим активностима које се овде спроводе, стичем утисак да
се понешто овде и креће са крова ка темељу, па кад дођемо
до темеља видимо да је неки корак у старту промашен. Има ту
простора за наше деловање, али бисмо волели да смо у
прилици да са више утицаја располажемо у креирању
инфраструктурних пројеката и, пре свега, у путу реализације
тих пројеката. Залажемо се за решавање виталних проблема
грађана, као што је, пре свега, водоснабдевање или третман
отпадних вода који је сваке године све израженији, односно,
да неки пројекти, које Уб треба да има, могу да сачекају
реализацију док се не реше основна питања грађана општине
Уб. Подржавамо све оно што је у претходном периоду рађено
по питању унапређења инфраструктуре у смислу изградње и
ревитализације путне мреже. Велики је помак направљен и у
односима са дистрибуцијом, односно дистрибуција је
натерана да ради оно што јој је посао и за шта убира приход
од грађана општине Уб, али свакако има простора и за
побољшање.
Убски социјалисти имају своје предлоге и по питању
унапређења рада локалне самоуправе, где сматрају да је
потребно формирати службу која би се искључиво бавила
инвестицијама, јер обим и значај инвестиција, које се одвијају,
није посао који се обавља уз неке друге задатке. Надају се
добром резултату и активном учешћу својих одборника у
наредном сазиву Скупштине општине Уб и позивају све праве
социјалисте да заокруже број 2 на гласачком листићу, уз
предизборни слоган „Кућа се гради од темеља”.
М.М.М.
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ТРЕЋИ САЗИВ СКУПШТИНЕ „ЕКО ТАМНАВА“

ИЗАБРАНО СТАРО-НОВО РУКОВОДСТВО
Функцију председника Скупштине у наредне четири године и даље ће обављати Ђорђе Максимовић
Крајем маја, у Љигу је одржана прва седница трећег
сазива Скупштине Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом „Еко – Тамнава”, којој су присуствовали
и државни секретар Министарства заштите животне средине
Драган Јеремић са сарадницима, као и начелници Колубарског и Мачванског округа, Горан Миливојевић и Владан
Красавац. На седници су изабрани чланови и руководство
Скупштине за наредни четворогодишњи мандатни период, а
функцију председника и даље ће обављати Ђорђе Максимовић, који се и у претходна два сазива налазио на том месту,
док је за његовог заменика изабрана Јелена Калат.
Како се на седници могло чути, епидемија корона вируса
и предстојећи избори одложиће почетак радова на изградњи
Регионалнe санитарнe депонијe комуналног отпада „Каленић”, од који су неки били планирани и ове године. Уз то, још
увек није дефинисано како ће се и из којих извора овај пројекат финансирати.
У осврту на до сада спроведене активности, Зоран
Петровић, директор предузећа “Еко Тамнава“, које је носилац
пројекта изградње депоније, нагласио је да су спроведене све
јавне набавке, обезбеђене све грађевинске дозволе и предат
захтев за извођење радова.
- Све што је било до регионалног предузећа и 11 локалних самоуправа учесница у овом пројекту, урађено је и сада је
на потезу држава. Основ за финасирање пројекта су грађевинске дозволе, што смо и прибавили. Још у септембру смо
добили грађевинску дозволу за приступну саобраћајницу са
припадајућом инфраструктуром, као и дозволу за припремне
радове на телу депоније. Главну грађевинску дозволу
прибавили смо почетком године, а недавно и решење за извођење електро радова на десеткиловолтном далеководу у
дужини од 4,5 километара, на релацији Цветовац - будућа

Детаљ са седнице у Љигу
депонија у Каленићу. У области заштите животне средине,
овај пројекат је једини у Србији спреман за финансирање и
мада је почетак радова мало померен, сви смо убеђени да до
његове реализације нећемо још дуго чекати, оценио је
Петровић.
Изградњом депоније у Каленићу биће решен проблем
отпада за око 550.000 становника и предвиђено је да траје
најмање 25 година, подсетио је Ђорђе Максимовић.
Регионалн центар за управљање комуналним отпадом
„Каленић” тренутно је највреднији подухват у области
заштите животне средине на поручју Србије, а заједнички је
граде 11 општина укључених у пројекат: Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Моница, Осечина, Владимирци, Коцељева, Барајево, Лазаревац и Обреновац.
Д.Н.

ОО ПУПС УБ И УДРУЖЕЊЕ „ТАМНАВСКО ТРЕЋЕ ДОБА“ ДОБИЛИ

НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ
Нове канцеларије ПУПС-а, „Тамнавског трећег доба“ и Удружења инвалида, које ће
ускоро бити оформљено, биће смештене у некадашњем објекту Матичне службе Уб.
Убски ПУПС и Удружење пензионера „Тамнавско треће
доба“ ускоро ће своје активности моћи да реализују у адаптираним просторијама, које ће, осим канцеларијског простора,
служити и као сала у којој ће четвртком и суботом бити одржаване забаве, за 50 пензионера.
Некадашње просторије Матичне службе, сада су
комплетно окречене, замењена су сијалична места, офарбани
радијатори, уређени тоалети, постављен ламинат, замењена
улазна врата и засађено цвеће у жардињерама испред
објекта. Осим за чланове убског ПУПС-а, којих има преко 1.200,
као и чланове „Тамнавског трећег доба“ којих је око 140,
планирано је да нове просторије буду седиште и Удружења
инвалида (биће ускоро оформљено, а имаће преко 500
чланова). Биће урађен прилаз за инвалиде, а плато испред
нових просторија ПУПС-а моћи ће да се искористи за седење,
уз пријатан амбијент уличних лампиона током вечери, који ће
ускоро бити постављени.
Милета Миливојевић, председник Општинског одбора
ПУПС-а, наводи да њихови чланови имају низ погодности
широм убске општине, уз Сениор картицу која на годишњем
нивоу кошта свега 120 динара. Осим што убски пензионери
имају бесплатне екскурзије и забаве, као и послужење у
оквиру просторија странке и Удружења, велику уштеду, коју
им доноси Сениор картица, остварују тако што у одређеним
радњама и установама имају попусте од пет до 30 одсто.
Такође, преко Удружења „Тамнавско треће доба“, омогућена је
куповина угља и пелета на рате.
- Нама је општина много помогла. Добили смо бесплатну
вожњу Стрелиним аутобусима у свим селима и међуградском
превозу, за пензионере од 70 година и старије, као и екскурзије, на које је до сада ишло преко 1.000 пензионера. Увели
смо доделу захвалница и повеља свима онима који нам помажу и излазе у сусрет, као и поделу пакета помоћи. За ове три
године подељено је око 240 пакета за наше чланове, али и оне
који нису чланови – рекао је Милета Миливојевић.

Убске фирме које су дале попусте за кориснике Сениор
картице су: Апотека „Атлић“, Мушко-женски фризер Љубица
Илић, Оптика „Лела“, Лабораторија „Хемикал“, Установа културе, Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Поштанска
штедионица, СЗР „Радијатор“, СТР „Краљ електро“, Цвећара
Јелена Ашковић, Мина-Мат (грађевински материјал, боје,
алати), Бутик „Оливера“, „Суза“ - погребна опрема, Обућа
„Комфортино“, др Емина Рајшић (екг, ултразвук), Фотографска радња „Беча“, Дунав А.Д., Бања Обреновац (попуст
важи за пензије до 25.000 динара), СТР „Максимовић“, Цвећара „Крин 2“, Ђунис (базен), Технички преглед „Шампион“ и
Пиљарница „Моја Башта“ .
Попусти код поменутих убских фирми важе уз картицу и
чланску карту са уплаћеном чланарином за текућу годину. С
обзиром да Сениор картица кошта 120 динара годишње,
Милета Миливојевић упутио је молбу члановима који нису
платили чланарину за ову годину, да то учине.
Д.К.
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КОРИСТАН ХОБИ

О ПЧЕЛАРЕЊУ, С ЉУБАВЉУ
На породичном имању у Чучугама, Драган Ђурђевић има 150 кошница, где осим меда,
сакупља и друге пчелиње производе
Када се говори о немерљивом значају пчела у опрашивању биљака, обично се наводи цитат који се приписује
светски познатом научнику Алберу Анштајну: „Нестане ли
пчеле са земљине површине, човечанству не би преостало
више од четири године“. И дипломирани машински инжењер
Драган Ђурђевић, који се готово четврт века бави пчеларством, обавезно изговара ову реченицу у свакој причи о свом
„корисном хобију“.
„Пчела опрашује 80 посто свих пољопривредних култура
које имају цвет, а преосталих 20 посто ветар и други инсекти“,
указује Ђурђевић, који је један од највећих произвођача меда у
убској општини. Прва три роја набавио је 1995. године и, како
каже, примило се. Сада на породичном имању у Чучугама има
150 кошница.
„Од пчеларства се не може обогатити, али се може пристојно живети са 150 до 200 кошница, уз сељење. За мене, то
није посао, већ користан хоби. Ко не воли овиме да се бави,
већ ради само дигитроном и калкулише да ли је исплативо или
није, брзо напусти. Да би „из кошница текао мед“, осим улагања и усавршавања, потребна је и велика посвећеност и љубав.Некада је довољно доћи у пчелињак на десет минута да се
извиди ситуација. И он хоће свако јутро бар добро јутро. Међутим, има неколико ударних дана“, прича наш саговорник.

У ПАЉУВИМА, 7. ЈУНА

УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА
„НАШИ ДАНИ“
Део програма биће посвећен Продану Обрадовићу
Чвалу, недавно преминулом сликару из Врела
У селу Паљуви, на обали истоименог језера, у
недељу, 7. јуна биће одржана друга по реду једнодневна
уметничка колонија под називом „Наши дани“. Програм
почиње у 10 часова, када ће се окупити сликари из убске и
околних општина на другом сазиву ликовне колоније, док је
од 17 часова планиран и поетско уметнички догађај. У њему
учествују млада Убљанка Невена Михаиловић, глумица
Позоришта „Раша Плаовић“ и Брезовчанка С ања
Кузмановић, песникиња и професорка српског језика и
књижевности. Један део програма биће посвећен недавно
преминулом наставнику ликовне културе и сликару из
Врела, Продану Обрадовићу Чвалу, о чијим делима и
данима ће говорити колега Душан Радишић и пријатељица
Снежана Радовановић. Ликовна колонија и поетскокултурни догађај биће одржани у простору некадашње
кафане „Свети Никола“ на обали паљушког језера.
Д.Н.

Продан Обрадовић Чвале
на прошлогодишњим „Нашим данима”
Најзаслужнији за привилегију што је село Паљуви
домаћин уметничкој колонији „Наши дани“ су убски сликар
Милан Лазић и Сања Кузмановић, идејни творци и организатори ове манифестације, која је у свом прошлогодишњем, првом издању била лепо посећена и изузетно
благонаклоно прихваћена и од учесника и од многобројне
публике.
Д.Н.

Пчелар Драган Ђурђевић
на свом породичном имању у Чучугама
Према његовим речима, један од најтежих послова је
врцање меда. Али, то је слатак посао. Што је тежи, то је
бољи, јер ће принос бити већи.
„Кад се заврши паша, треба сачекати одређено време
да мед сазри у кошници. А сазри кад га пчеле затворе. Оне га
поклапају како би им служио за зиму као храна и остао
непромењен. Опасно је изврцати незрео мед, пошто може да
крене да ферментише, да ври. Тада, једини лек је испећи
ракију. Као у свим делатностима, и међу нама, на жалост,
има мало грамзивијих, који изврцају комплетан мед из
кошница, а врате пчелама шећерни сируп да се хране. То је
лоша пчеларска пракса, јер морамо пчелама оставити
довољно меда за несметан развој, а само вишак да узмемо“,
каже Ђурђевић, који је прави експерт за пчеларство.
Осим меда, Ђурђевић сакупља и друге пчелиње
производе: полен, матични млеч и прополис, а бави се и
формирањем ројева, као и узгојем матица. Своје пчеле не
сељака, пошто му је пчелињак смештен на лепо уређеном
имању у Чучугама, површине пет хектара, где им је доступна
разнолика паша током читаве године. На овом правом
парчету раја на земљи, налази се и кућа, саграђена 1907.
године, која је сачувана у свом изворном облику.
Драгана Ђурђевића многи питају како се постаје
пчелар. Имајући у виду његово знање и искуство, послушајмо савет.
„Набавите три роја, мада кажу један се купи, један се
добије на поклон, а један украде. Ово је народ давно
смислио и не знам да ли је тачно, али је наводно најбоља
комбинација. На интернету има приступа разноразној
стручној литератури и уз доброг и честитог комшију ментора,
који хоће да одговори на сва питања и да помогне, савлада
се за три године, као и сваки занат. Довољно. Постане се
пчелар и онда се ради“.
Д.Недељковић
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ИЗДАЈЕМ
ЛОКАЛ

УПИС
СТУДЕНАТА

у Тржном центру „Лазић”
(на спрату)
ул. Краља Петра Првог бр.21

СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ON-LINE СТУДИЈЕ

063/66-55-06

обим 240 ЕСПБ

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

170 m²
са магацином и тоалетом
(климатизован)

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

ПОТРЕБНА ДЕВОЈКА ЗА
ОПЕРАТИВНИ РАД НА КОМПЈУТЕРУ
Инфо тел. 063/8262-336

ОТКУП ХРАСТОВИХ И ЈАСЕНОВИХ
ТРУПАЦА И ШУМА
Тел. 066/956-70-44 и 065/230-66-33

Студенти са завршеним основним
академским студијама и оствареним
240 ЕСПБ, школовање могу да наставе
на мастер академским студијама које
трају једну годину и износе 60 ЕСПБ
Студије се изводе на студентским
програмима:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

Прелезак са других
факултета и високих школа
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС
СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ПАМБУКОВИЦА СА СВОЈИМ ПРОРЕЂЕНИМ ДОМАЋИНСТВИМА

ГОДИНЕ НИСУ ПРЕПРЕКА ЗА РАЗНЕ АКТИВНОСТИ
Пензионер Богосав Васиљевић, са занимљивом животном
причом, живи сам у домаћинству, али се готово свакодневно
чује са пријатељицом из Пауна код Ваљева. Пчеле нису
главна преокупација, ту је и башта без иједне травке...
У Памбуковици је, како су нам
још ранијих година рекли, готово свака
друга кућа празна, а већину оних који су
остали, представљају старачка домаћинства. Овог пута Упутили смо се код
виталног Богосава Васиљевића, пензионера са дугом и занимљивом животном
причом.

Богосав Васиљевић
Рођен је у Памбуковици 1936.године. Завршио је основну школу, а затим
пети и шести разред на Убу...
- Две године сам, свакодневно
прелазио по 26 километара (13 у једном и
13 у другом правцу) како бих завршио та
два разреда на Убу, а онда сам прешао у
Обреновац, опет да путујем, али то је
дуга и друга тешка прича -сећа се
Богосав. - Дипломирао сам на Вишој
педагошкој школи, једно време предавао
техничко образовање, затим дуго радио
у Градском саобраћајном као обрачунски
службеник, да бих радну каријеру
завршио као банкарски службеник...
Задовољан сам пензијом, имам децу,
унуке, дуго сам већ удовац, али нисам

се предао. Синови Милан и Владан ме
обилазе, имам и снаху Биљану и једну
унуку, Невену. Дружим се са Милком из
Пауна (код Ваљева, чујемо се скоро
свакодневно телефоном)...
И тако пролазе, Богосаву Васиљевићу, једном од оснивача Фудбалског
клуба у Памбуковици, земаљски дани.
Кад некоме од млађих пчелара затреба
помоћ, ту је да постави кошницу, да
свакодневно дели савете.
А, по пензионисању, мало по
мало, Богосав је почео да се бави пчеларством и ‘’догурао’’ до стотинак кошница. Данас се сећа убских пчелара са којима је дуго сарађивао: Максом Андрејевићем, Благојем Мијатовићем, капетаном,
Виданом Апостоливићем, Живком Миливојевићем Србином и другима.
- На једном састанку на Убу, неко
ме је, потцењивачки, питао какав сам ја
пчелар са неколико кошница- прича сада
већ стари и искусни пчелар.- Слегао сам
раменима и ћутао, а он ме упитао: колико
кошница, у ствари, имам? Одговорио
сам - 100. И, заиста, тада сам имао толико
и већ почео озбиљније да се бавим
пчеларством.
- Касније су ме звали да држим
предавања за почетнике. Нисам могао да
прихватим, али помажем кад год ме неко
позове. Ето, и данас сам пре подне ишао
у Бранковину.
Ова година, како сада стоје
ствари, није добра за пчеларење. Багрем
је подбацио због кишног времена и ниске
температуре.
- Не дајем сируп пчелама јер
сматрам да се на тај начин добије једна
врста вештачког меда. Надам се да ће
бити ливадске паше за пчеле па ће и бити
и приноса. Сада у кошницама једва да
има за такозвани први спрат, а раније сам
имао и по три спрата квалитетног меда у
мом пчелињаку од 60 кошница. Иначе,
имао и добрих количина кад време

Богосав испред својих кошница
послужи од раног пролећа. Пчеле су
врло захвалне према онима који их
третирају са знањем и поштовањем.
О пчелама прича може да буде
бесконачна. Оне имају свој посебан свет,
своју својеврсну цивилизацију. Богосав
је упознао све што је потребно да би се
одржавао пчелињак какав сада поседује, а у плану му је да га мало повећа...
Какви су му планови, с обзиром
да је већ готово на половини девете
деценије (84 године)?
- Мед је најбољи лек за све и велики је савезник оних који су у позним
годинама. Пчеле су човеков најбољи
пријатељ. Запамтио сам још као ђак да је
и у Светом писму записано да, кад се
приближи крај света, салица Земље ће
прво нестати овце и пчеле. За овце
нисам сигуран, али без пчела, знам,
живи свет би, једноставно, нестао... М.М.

Општинска управа општине Владимирци - Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послове, на основу члана 10 став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр.
135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност да је Иван Иванковић из Власанице, улица Светог Саве бр.6, општина
Владимирци, овом Одељењу поднео захтев за процену утицаја на животну средину за пројекат Економског
објекта-стаја за краве на кат. парцели бр. 764/1, КО Власаница, Општина Владимирци.
Заинтересовани органи, организације и јавност ближи увид у податке могу извршити у Одељењу за
Урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог
Саве бр. 34. сваким радним даном у року од 10 дана, почев од 04.06.2020. до 15.06.2020. године у времену од
8,00 до 9,30 часова.
Заинтересовани органи, организације и јавност своје мишљење о обавештењу поводом поднетог
захтева, достављају овом Одељењу, у писаној форми, преко „писарнице“ органа Општинске управе општине
Владимирци.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
Општинска управа општине Владимирци – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послове,, на основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник Републике
Србије“, бр.135/04 и 36/09), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност да су Гајић Дејан и Гајић Бојан из Младеновца, општина Младеновац, улица
Михајла Миловановића бр. 7, овом одељењу поднели захтев за процену утицаја на животну средину за
пројекат Пољопривредна зграда-Живинарник за узгој пилића, на кат. парцели бр. 946/1 К.О. Бељин, Општина
Владимирци.
Заинтересовани органи, могу извршити увид у Одељењу за Урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове, Општинске управе општине Владимирци, ул.Светог Саве бр.34, сваким радним даном
од 08,00 до 09,30 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОКО НАС
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‘’НЕКЕ СТВАРИ’’ ОКО НАС - У ПРОЛАЗУ

СВЕ ЛЕПШЕ МЕСТО ЗА ЖИВОТ
Уб је, готово преко ноћи, постао прави град са свим
урбаним обележјима, али неке навике треба мењати
Последњих деценија Уб је
растао, прво у ширину, а затим и у
висину. Добили смо випеспратнице,
луксузне, па и такозване паметне
зграде. Ту је нови Градски трг,
паркови код новог хотела, нова
полицијска станица, зграда општине,
спортски терени... Нови део предшколске установе је још један понос
вароши. Недавно је отворена и
реновирана зелена пијаца, а уређене
и адаптиране су и неке згреде, од
којих је она у центру града, коју смо
одувек звали Социјално, међу најважнијима. Речју, постали смо прави
град.
Међутим, улагања која је
држава обезбедила, а тога ће на овим
просторима бити пуно још, траже и
однос грађана, посебно запослених

Дом здравља Уб
у новом руху

у објектима у чију изградњу и
реновирање је улагано. То значи да
младе докторке, част узузецима, не
би смеле да буду непријатне и грубе
према пацијентима (такозвано гуглање дијагнозе наводи на сумњу и у
диплому), у Социјалном би морали да
буду љубазнији према осигураницима јер, зна се, одувек, ко је због кога
ту, у тој згради... А о већ пословичној
нељубазности докторки које представљају Комисију за продужење боловања - да не говоримо.
Пандемија корона вируса је
показала колико нам је важна медицинска струка (зато је било и повећање
плата), али то не би трабало да значи
да бахатост у овој племенитој професији мора да буде толерисана.
Ту је и неодговорност неких грађана који
су, зимус, својим ужарен и м п е п е лом п а л и л и
контејнере, па је страдао и
семафор на почетку
Ђуниса.
Гр а д у ко ј и ј е
толико уложено требало
би да добије своје право и
чисто лице које, свакако,
заслужује. Морао би, свако од нас да узврати, макар
културним односом према
свему што смо добили, а
многи други нису.
М.М.

РУЗМАРИН У ТРАВИ

СЕЛО ХВАЛИ, А У ГРАДУ ЖИВИ
Много је у градовима оних који чекају посао, живе без
зараде, али ретки се одлучују да прихвате рад на селу
‘’Развио се рузмарин у трави,
знаш ли драги како смо се звали?’’
Ори се музика са паметног телефона,
окаченог испод фолије за заштиту
раног поврћа од закаснелих мразева,
али и од сунца које је заборавило за
годишња доба и да је, рекло би се, у
блиској прошлости, пролеће било
најлепше... Ако поврће није покривено (заштижено и од сунчеве светлости), кажу, брзо се ‘’опрљи’’ са оне
стране са које га обасјава ‘’звезда која
живот значи’’.
Али, фолију, такозване најлоне, је лако набавити, Конструкцију на
коју се поставља - такође. Нешто
друго је проблем, рекли су нам
пољопривредни произвођачи приликом наших посета домаћинствима
у селима Тамнаве. Радна снага, које је
све мање.
У сезони готово да је немогуће обезбедити потребне раднике за
послове у баштама под најлонима.
Забележили смо у Јошеви,
код Рајковића, да се домаћинства
удружују за потребе већих радова и,
као некада на мобама, помажу једни
другима. Радника, поготову оних
пољских, нема. У Туларима, недавно,
у Сарићима, рече:

- Мора се признати да се и
заради, сакупи се нека пара, али како
је и кад потрошити? У оно време када
би могло да се негде оде, ми смо
везани за послове у штали, обору или
у башти и њиви...
У Такову, као и у свим другим
тамнавским селима у којима се
таласају фолије, као морски таласи у
даљини, стална је потражња за радном снагом.Трешти музика под најлонима, али радника је све мање. По
кафићима је удобније, а оно о
рузмарину је - све популарније...

Баште на непрегледним хектарима
у Совљаку
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ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ?

ВИРУСИ
Медији су убојита оружја у рату
који се води на психолошком
плану на глобалним размерама
Застрашујуће вести о људима
који падају по улицама од смртоносног
корона вируса, сцене са масовним
гробницама и мртвачким ковчезима
који данима на улици чекају да буду
одвезени на гробља... Изјаве неких
политичара да, можда, ни код нас неће
бити довољно места на гробљима (?)...
Прорачуни епидеомиолога из Кризног
штаба да ће ‘’мртвих бити на стотине
хиљада’’ само у нашој земљи...
Затим, контроверзне вести на
друштвениом мрежама о томе да је
вирус произведен у лабораторији, да
се ради о специјалном биололошком
рату... Изјаве научника, међу којима су
неки са титулом Нобеловца, пренете у
медијима, који су тврдили да се ради о
манипулацији јер смртност од вируса
током ове пандемије није премашила
бројке од оних из времена јачих удара
грипа.
А онда су почеле да стижу
вести из Британије, Америке, а пре
тога из Италије, Шпаније, Шведске...
Постало је јасно, упркос свим контраверзама, да је ‘’враг однео шалу’’.
Донете су мере о ограниченом кретању, карантину у којем су се нашли
старији од 65 година, полицијски час,
викенди у време којих није било могуће излазити из куће без преке потребе.
Стручњак за вирусне инфекције Професор Кон (чије име
написано у енглеској верзији, Con, па,
преведено на српски значи - преварант). Ваљда зато, неки су се присетили афере из 2009 године, када је због
непотребног увоза 700.000 доза
вакција, за које се показало да нису
делотворне, био привођен у полицију
на информативни разговор (?). Афера
је завршена, али је, сада, тај догађај
актуелан и због тога што је, желећи да
пружи подршку заговорницима тадашњег вакцинисања, на телевизијским
екранима, тадашњи председник државе Борис Тадић, заврнуо рукав и
показао да се не боји шприца.
Развиле су многе такозване
теорије завере. Најраспрострањенија
је она по кој се ради о рату глобалиста
и суверениста. Глобалисти су такозвана дубока држава у Америци која се
оличава у припадницима бивших
администрација удруженим са фондацијама Била Гејтса, Сороша, брачног
пара Клинтон, моћних банкара
Ротшилда, Рокфелера и других. На
другој страни су суверенисти које
предводе лидери Русије, Кине и
других држава које не желе да
прихвате глобализацију - тако како је
осмишљена у главама светске владе у
сенци.
Ко ће победити? Треба веровати да правда увек побеђује, а јасно је
да глобалисти, који очигледно имају
намеру да завладају светом, нису на
страни правде. Вирус је, кажу и даље
ту, међу нама, а ту су и присталице
једне и друге стране. Разуме се
глобалисти имају много више противника јер они би да свет сведу на ону
‘’златну милијарду’’и да, преко вакцинације, ‘’протуре’ чиповање... Вирус је
разлог за будуће вакцине (!?).
М.М.
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И 18. ФЕСТИВАЛ
Пријемни испити биће одржани 5. и 8. јуна, од десет до 14 часова,
док је 18. Интернационални фестивал Музичке школе заказан за средину јуна месеца

ЛЕП ГЕСТ УЧЕНИКА IV/3

ШОМО „Петар Стојановић” Уб
МШ „Петар Стојановић“ одржаће пријемне испите ученика за
први и припремни разред, 5. јуна и 8. јуна, у периоду од девет
до 14 часова, у просторијама школе. Пријемни испити ће бити
одржани за све класе: виолину, хармонику, гитару, клавир,
виолончело, флауту, кларинет, саксофон и соло певање. Све
додатне информације заинтересовани могу добити на телефон
014/411-681 или у секретаријату школе.
Д.Капларевић

НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА
УЧИТЕЉИЦУ ЗОРИЦУ

УСКОРО КРАЈ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Ученици одељења IV/3 приредили су изненађење својој
учитељици Зорици Сарић, у недељу 31. маја, на рукометном
терену СРЦ „Школарац“. Овом дирљивом гесту, присуствовала су 23 ученика, који су на иницијативу родитеља учитељици приредили оригиналан растанак након четвртог
разреда. Уз симболичне поклоне, музику, балоне и послужење,
ученици су заокружили један важан период детињства, у којем
је образовни и васпитни темељ поставила баш Зорица, за ове
четири године. Дирљив и емотиван тренутак, којем је била
позвана да присуствује и наставница енглеског Марија Леонтијевић, измамио је сузе свих присутних.

Осмаци завршавају 5. јуна, а остали основци 16. јуна.
Завршни испит најављен за 17, 18. и 19. јуни.

Оригиналан растанак са учитељицом
и начин да се упути захвалност
Учитељица Зорица, која није знала да јој ђаци приређују
изненађење, рекла је да је за 28 година рада први пут овако
нешто доживела и да јој је ова генерација ђака прирасла за
срце, јер су у питању веома талентована и добра деца, увек
жељна знања. Значајну улогу у припреми изненађења, имала
је Зоричина ћерка Бојана, која је, да би Зорицу довела на Школарац, а да притом све остане у тајности, рекла да иду на ручак
са пријатељима.
- За 28 година радног стажа, први пут сам остала без
текста. Мало је рећи да сам изненађена и то пријатно, али и
потрешена. Захвална сам овој деци и њиховим родитељима.
Ово је генерација пуна даровите и добре деце, креативне на
све начине, баш су ми прирасли срцу. Према њима сам била
првенствено добар човек, неко ко их је разумео у свему, а они
су били ти који су вукли напред – изјавила је, уз пуно емоција,
учитељица Зорица Сарић, за коју су родитељи имали само
речи хвале.
Д.К.
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ ОДРЖАЋЕ

Фестивалски одбор Музичке школе „Петар Стојановић“
донео је одлуку да се 18. Интернационални фестивал музике
на Убу, одржи од 17. до 19. јуна ове године, уз поштовање свих
мера предострожности у вези са корона вирусом и препорукама епидемиолога.
- Мишљења смо да је ипак боље одржати фестивал у
овом периоду, него га померати за јесен или потпуно
отказивати. Претпостављамо да су сва деца која су била
пријављена, у могућности да обнове свој програм, те им треба
пружити могућност да јавно презентују уложени труд и рад –
рекли су из Фестивалског одбора МШ „Петар Стојановић“.
Због измењене ситуације, програм Фестивала биће
редукован на три дана. Првог дана фестивала, у среду 17. јуна
наступаће такмичари клавирског одсека, 18. јуна гудачи, а у
петак 19. јуна дувачи. Учесницима осталих одсека, који ове
године неће наступати, биће враћена уплаћена котизација.
Такмичење ће се одвијати по разредима, у категоријама
основне и средње музичке школе, плус категорија студената
музичких академија. Пратећи програм биће отказан, али је
планирано да се у склопу Фестивала одржи музичко-сценска
игра „Циганска бајка“, аутора Владимира Ђенадера, која ће
бити изведена 19. јуна, у сарадњи са школом, Установом
културе и убским Позориштем „Раша Плаовић“.

ЗДРАВСТВО

Правилником о измени Календара образовно-васпитног
рада у школској 2019/20. години, предвиђено је да се наставна
година за ученике од првог до седмог разреда заврши у
уторак 16. јуна, док се наставна година за ученике осмог
разреда завршава 5. јуна.
У понедељак и уторак 1. и 2. јуна, у основним школама је
организована реализација пробног завршног испита, тако што
су ученици у понедељак долазили у школу да узму тест из
српског језика и комбиновани тест који су радили код куће, а
затим их у уторак враћали урађене и у школи радили тест из
математике. Ученици су тест из математике радили у групама,
од по максимално деветоро ђака у учионици. У ОШ „Милан
Муњас“, због већег броја деце, полагање пробног завршног
теста, организовано је у два термина, по посебном распореду.
Од 1. до 5. јуна ученицима осмог ра зреда су
организовани посебни часови на којима су поправљали
оцене, а исту могућност ће имати и ученици од петог до осмог
разреда, од 8. до 16. јуна, уз претходну најаву одељењском
старешини. Одмах након полагања пробног завршног испита,
од 3. јуна почела је припрермна настава за полагање завршног
испита, која ће трајати до 15. јуна. Настава ће се одвијати у
групама, од по деветоро ученика у учионици. У среду, 17 јуна,
ученици ће полагати завршни испит из српског језика, 18. јуна
тест из математике, а 19. јуна комбиновани тест.
На Видовдан, 28. јуна, предвиђена је додела ђачких
књижица и сведочанстава ученицима од првог до седмог
разреда. За ученике осмог разреда термин ће бити накнадно
одређен, а осмаке очекују и уписне активности: 23. јуна биће
објављени привремени резултати завршног испита, 28. јуна
објавиће се коначни резултати, 29. и 30. јуна, од 8 до 15 часова
попуњаваће се листа жеља, а 4. јула ће се проверавати
тачности унете листе жеља. У уторак 7. јула објавиће се
распоред примљених ученика по школама, смеровима и
образовним профилима, а 8. и 9. јула вршиће се упис у
средње школе.
Д.Капларевић

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
ЈАВИТЕ НАМ НА: 064/2180-588 и 064/484-20-50

И ДАЉЕ БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ
Почињу са радом лекари специјалисти – кардиолог, пулмолог, ОРЛ и ортодонт.
На Убу нема нових заражених пацијената вирусом Ковид 19.
Према последњим извештајима добијеним из убског
Дома здравља, као и на основу информација објављених на
страници ЗЗЈЗ Ваљево, на убској територији већ месец дана
није регистрован ниједан случај обољевања од вируса Ковид
19. Епидемиолошка ситуација се смирује, али је и даље
потребно поштовати све предвиђене мере.
Сеоске амбуланте поново су отворене од 18. маја, а
радиће по устаљеном распореду. Амбуланта у Радљеву ради
понедељком, средом и петком, у Памбуковици – уторком и
четвртком, у Туларима средом, а у Бањанима – понедељком,
уторком, четвртком и петком.
Лекари специјалисти, који долазе из Ваљева почињу да
раде, па се пацијенти моле за стрпљење, јер због радова у Дому
здравља, поједини лекраи ће морати да привремено промене
место својих ординација. Кардиолог је почео са радом од 2.
јуна, пулмолог 3. јуна, ОРЛ у петак 5. јуна, док ортодонт ради од
четвртка 11. јуна. ОРЛ и ортодонт ће обављати прегледе у
истим ординацијама као и до сада, кардиолог у делу зграде где
је гинекологија, а пулмолог ће мењати ординације сходно
слободним просторијама. За све детаљније информације
треба се распитати на шалтеру Службе опште медицине.
Што се тиче радова на реконструкцији убског Дома
здравља, у току је санација и адаптација крова, а у јуну се
очекује да се, прво, отвори крило у ком ће бити смештена
Педијатријска (Дечија) служба, специјалистичке ординације и
лабораторија.
Д.К.

У УБУ ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПРЕМАЊЕ
ДОМА ЗДРАВЉА
На дванаестој седници Општинској већа општине Уб,
одржаној 26.маја, поред неколико процедуралних одлука и
доношења закључка о раду Предшколске установе „Уб” у
време трајања епидемије COVID-19, усвојено је и неколико
тачака којима се убском Дому здравља даје сагласност за
расписивање јавних набавки за нававку медицинске опреме. У
питању су апарати који ће у значајној мери повећати
функационалност ове здравствене установе, а међу новом
опремом наћи ће се: аутоматски биохемијски анализатор
(процењена вредност: два милиона динара), аутоклави и
стерилизатори (процењена вредност: два милиона динара),
опрема за физикалну, психијатријску, ОРЛ и остале службе
(процењена вредност: три милиона динара), као и опрема за
офтамологију (процењена вредност: два и по милиона динара).

Детаљ са седнице
Општинског већа Уб
Као што је већ познато, на згради убског Дома здравља
тренутно се изводе радови на доградњи и реконструкцији који
ће, према најавама, бити завршени овог лета, тако да ће
неколико служби ове здравствене инстутуције, поред нових
просторија добити и нову опрему.
М.М.М.

Радови на убском Дому здравља

САОПШТЕЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА УБ

ТЕСТИРАЊЕ НА
ЗАХТЕВ ГРАЂАНА
Дом здравља Уб је, од 22.маја 2020.године, започео
тестирање RT-PCR методом ради испитивања перисуства
вируса SARS-COV-2, на лични захтев грађана, по цени од
6.000,00 динара.
На интернет страницама www.covid19.rs и www.rfzo.rs
објављен је жиро рачун на који ће грађани моћи да изврше
уплату у циљу тестирања у Дому здравља Уб, односно
Заводу за јавно здравље Ваљево. Као доказ о уплати, грађани на увид могу да доставе папирну или електронску
уплатницу – електронска уплатница може бити и она коју
грађанин поседује на свом мобилном телефону или
таблету.

Термин за тестирање грађани могу заказати позивом
на број 014/315-02-31. Време чекања на тезултат је од 24 до
48 сати од узимања бриса.
Пацијенти се не тестирају пре пријема у дневне
болнице. У случају појаве повишене температуре и/или
симптома и знакова респираторне инфекције у моменту
доласка у дневну болницу, особа се уз коришћење личне
заштитне опреме (маска која прекрива нос и уста, рукавице)
упућује у Дом здравља, а пријем у дневну болницу се
одлаже.
Пацијенти се не тестирају пре упућивања на амбулантне прегледе и дијагностичке процедуре (осим за броноскопију).
Труднице се рутински не тестирају пре одласка на
порођај уколико не испуњавају индикације за тестирање.

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНА 35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, ПОСЛЕДЊА У ОВОМ САЗИВУ

ОДЛОЖЕН РЕБАЛАНС
Заседање у сенци трагедије- минутом ћутања одата је пошта одборници Радинки Марковић и њеном мужу Милану
Марковићу, некадашњем раднику Општинске управе, који су погинули у саобраћајној несрећи у Попучкама
У сали Културног центра „Хаџи Рувим“, 26.маја,
одржана је 35. седница Скупштине општине Лајковац.
Заседање локалног парламента је измештено из зграде
Општине због већег простора, односно због поштовања
мере физичке дистанце условљене пандемијом корона
вируса. У том смислу, седница је била одлично
организована. На почетку седнице минутом ћутања одата је
пошта одборници Радинки Марковић и њеном мужу Милану
Марковићу, некадашњем раднику Општинске управе, који
су погинули у саобраћајној несрећи у Попучкама код
Ваљева. Минутом ћутања пошта је одата и недавно
преминулом Пантелији Аци Бркићу, председнику
Надзорног одбора „Градске чистоће“.

Детаљ са седнице СО Лајковац,
последње у овом сазиву

Мила Лончар Митровић:

„ЧЕТИРИ ГОДИНЕ РАДА
ЗА ДОБРОБИТ ГРАЂАНА”
Тридесетпетом седницом завршен је рад овог
скупштинског сазива у Лајковцу, у ком је већину имала
одборничка група” Александар Вучић-Србија побеђује”,
а коју су чини одборници Српске напредне странке,
Покрета социјалиста, Српске радикалне странке и
Социјалдемократске партије Србије.
- Правећи ретроспективу рада, могу слободно
рећи да је скупштина несметано радила све четири
године, да није било апсолутно никаквих проблема у
функционисању, да је одржано достојанство скупштине,
као и да су одборници часно обављали своју дужност
трудећи се да донете одлуке служе на добробит грађана
општине Лајковац- истакла је након седнице Мила
Лончар Митровић, шеф одборничке групе „Александар
Вучић-Србија побеђује” и председница Женске
одборничке мреже у СО Лајковац, и додала. - Поносна
сам на чињеницу да је, у овом периоду, конституисана
Женска одборничка мрежа, по први пут у лајковачкој
скупштини и прва у Колубарско-мачванском округу.
Женска одборничка мрежа је донела свој Правилник о
раду и спровела низ активности којима је обележила
значајне датуме, организовала многе едукативне
радионице, трибине, као и културне и јавне
манифестације. Следе нам избори, где се надамо
убедљивој победи и верујемо да се Српска напредна
странка бити стожер власти и у наредном периоду.

Скупштина је констатовала престанак функције члана
Општинског већа Миломиру Негићу, који је из личних разлога
поднео оставку на то место. Већином од 24 гласа за новог
члана Већа изабрана је Снежана Радојевић, тренутно
запослена у Културном центру „Хаџи Рувим“.
Руководилац Одељења за буџет и финансије Татијана
Панић одборницима је образложила Обавештење о
привременој обустави извршења буџета општине Лајковац за
2020. годину. По Закључку Владе Србије од 15. марта 2020.
председник општине Лајковац донео је Одлуку о привременој
обустави извршења буџета за 2020. годину за време трајања
ванредног стања услед пандемије изазване корона вирусом
по Одлуци о проглашењу ванредног стања, а најдуже до 5.
маја 2020. Због очекиваног смањења прихода и повећања
расхода ради заштите јавног здравља становништва због
пандемије, обустављена су извршења из дела класичног
буџетског оквира, ограничена извршења из буџетских
програма и фондова, текућих донација и трансфера итд.
Директним и индиректним буџетским корисницима било је
препоручено да обуставе започете и не покрећу нове јавне
набавке, привремено су обуста-вљени различити јавни
конкурси. Започети грађевински радови су настављени и
финансирани. Имајући у виду да су приходи буџета општине
били солидни упркос ванредном стању, а да су расходи
везани за сузбијање епидемије финансирани прерасподелом
средстава, општина Лајковац је одустала од ребаланса.
Одборници су прихватили и Прве измене и допуне
Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у ПУ
„Лептирић“, по којој корисници неће плаћати услугу у 2020.
години од ступања на снагу Одлуке о проглашењу болести
КОВИД-19 за оправдано одсуство детета, на основу аката
Штаба за ванредне ситуације и других надлежних органа.
Скупштина општине је усвојила измене и допуне Одлуке
о давању у закуп пословног простора у јавној својини
општине Лајковац и Одлуке о одређивању почетне висине
закупнине за грађевинско земљиште за постављање киоска и
мањих монтажних објеката. На тај начин омогућено је да се
закупци ослободе плаћања закупнина за време ванредног
стања ако нису обављали делатност због које су простор
узели у закуп, чиме ће Општина Лајковац помоћи закупцима да
ублаже штету насталу за то време. Осим тога, у другој одлуци
одређене су следеће закупнине за постављање киоска и
мањих монтажних објеката: у екстра зони 645 динара по
квадратном метру земљишта, у првој зони 450 динара, а у
другој зони (сеоско подручје) 155 динара.
Дневни ред је допуњен са четири тачке па су тако, пре
свега, усвојени Извештај о раду у 2019. години и Програм рада
за 2020. годину Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица.
Допуњено је и Решење о именовању председника и чланова
Општинске изборне комисије, чиме се утврђује да им накнада
по седници износи 6 одсто од просечне месечне бруто зараде
по запосленом ван јавног сектора.
Прихваћене су измене чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа за обављање комуналне делатности „Градска
чистоћа“ Лајковац. Уместо преминулог Пантелије Бркића нови
председник Надзорног одбора биће Миломир Негић, док ће
нови члан из редова запослених бити Снежана Тороман,
уместо Георгијане Танасић.
На одборничко питање Томислава Биљића да ли су
антене на „силосу“ намењене за 5G мрежу одговорио је
начелник Општинске управе Живорад Бојичић, рекавши да су
у питању стандардне антене свих емитера, које ће побољшати
њихов сигнал и да нема говора о 5G мрежи.
Б.Петровић
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У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА
117.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЦИЉ- ФОРМИРАЊЕ
САМОСТАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Од јула ће у општини Лајковац бити
ангажовано пет приправника
На 117. седници Општинског већа општине Лајковац,
одржаној 21.маја, већници су одлучивали о 14 тачака дневног
реда. Усвојен је Извештај Заједничког центра за социјални рад
“Солидарност” за општине Љиг, Лајковац и Мионица за
прошлу годину и прихваћен овогодишњи Програм рада. И на
овој седници се могло чути да Лајковац није одустао од
конструктивне идеје о формирању самосталног Центра за
социјални рад, за чиме постоји реална потреба и чија
реализација би имала вишеструке повољне ефекте за
општину.
Веће је усвојило предлог о оправданости доделе
такозване помоћи мале вредности (de minimis), за стручно
оспособљавање приправника. Како је у улози известиоца
рекла Љубица Новаковић, руководилац ресорног одељења, у
ову сврху издвојено је из општинског буџета 2,3 милиона
динара. Овим средствима, након Јавног позива за стручно
оспособљавање приправника, од јула ће у општини Лајковац
бити ангажовано пет приправника.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
Председник општине Лајковац Андрија Живковић, поред
одлука које се тичу функционисања Центра за социјални рад,
аргументованих и реалних разлога за формирање самосталног општинског центра и предстојећем ангажовању
приправника у општини, у изјави за медије датој након
седнице Већа говорио је и о реализацији прошлогодишњег
Програма коришћења средстава од новчаних казни за
прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о
безбедности саобраћаја:
-Од утрошених око 9,5 милиона динара, 600.000 је
издвојено за поделу 77 аутоседишта, а у току је и конкурс за
поделу аутоседишта за ову годину који траје до 6. јуна. Од
ових средстава финансирано је у прошлој години постављање осам лежећих полицајаца, два саобраћајна огледала,
као и наставак изградње пешачке стазе у Рубрибрези. Прошле
године урађен је елаборат за видео надзор за насељено место
Лајковац, постављено је шест трептача, набављена је
вертикална и хоризонтална сигнализација, заштитна ограда у
Јабучју, постављена су четири аутобуска стајалишта: два у
Јабучју, два у Непричави. Близу три милиона је издвојено за
одржавање коловозне конструкције и 500 хиљада динара за
опремање саобраћајне полиције.
Председник Живковић је и овога пута подвукао значај
израде Елабората о видео надзору на подручју лајковачке
општине, наглашавајући да би било драгоцено да видео
надзором буду покривене бар кључне јавне површине.
Усвојен је и Извештај о коришћењу средстава
остварених продајом имовине у поступку приватизације
(продаја земљишта), а на овај начин остварена средства у
износу од непуних 1,1 милион динара опредељена су за
коначни завршетак амфитеатра Основне школе „Миле
Дубљевић“ и пут за Павловиће у Бајевцу.
Веће је на 117. седници размотрило и захтеве и жалбе
грађана у вези појединачних социјалних давања.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ОШ “МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” ЛАЈКОВАЦ

ДАН ШКОЛЕ
ОБЕЛЕЖЕН ОНЛАЈН
Ученици и наставници путем интернета
обележили 25. мај
На исти начин како се нешто више од два месеца
одвијала и сама настава у школама широм Србије, свој дан
Основна школа “Миле Дубљевић” у Лајковцу обележила је
онлајн колажним видеом. Директорка школе Биљана
Жујовић честитала је свима овај за њих важан датум, њен
заменик Рајко Сарић подсетио је на историјат школства у
општини Лајковац, док су ученици кроз неколико видео
клипова приказали своје музичке, литерарне и глумачке
таленте.
“По први пут Дан школе
обележавамо на овакав начин.
Проглашењем пандемије живот у нашој школи није стао.
Наставили смо да радимо и да
се трудимо да испунимо све
задатке који су пред нас
постављани и да ове генерације не буду на губитку. Ми, као
установа, имали смо губитак.
Наш колега, вероучитељ
Предраг Јевтић, изгубио је
битку са вирусом. У жељи да
се никад ништа слично не
понови, свим ученицима,
њиховим родитељима, свима
Биљана Жујовић
запосленима у нашој школи,
честитам Дан школе”, рекла је
директорка установе, Биљана Жујовић.
Заменик директора Рајко Сарић подсетио је да је
централна школа у вароши Лајковац почела са радом 1935.
године.
“После Другог светског рата била је то седморазредна
школа, да би касније била претворена у осморазредну.
Радила је у згради “Соколане”, у згради бивше “Победе”, а
садашњи објекат саграђен је 1961. године. Тренутно школа
има десет издвојених одељења, два осморазредна у
Боговађи и Бајевцу, остале су четвороразредне и наравно ту
је матична школа”, подсетио је Сарић.

Видео представа лајковачких основаца
Ову школску годину у лајковачкој основној школи
обележиле су бројне новине: увођење електронског
дневника, брзог интернета, електронски упис првака,
завршетак радова на амфитеатру у матичној школи, као и
реконструкција издвојеног одељења у Бајевцу.
Љ.В.

Нови амфитеатар у ОШ „Миле Дубљевић”
чека на отварање

КЛУБ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА У ЛАЈКОВЦУ
ПОЧЕО СА РАДОМ

ПЕНЗИОНЕРИ
СЕ ПОНОВО ДРУЖЕ
Уз придржавање свих прописаних мера од стране
Дома здравља у Лајковцу и других надлежних институција,
клуб општинског удружења пензионера у Лајковцу почео је
са радом.
Након добијања сагласности и препоруке о неопходној
процедури од стране лајковачког Дома здравља чланови
општинског удружења пензионера почели су да се окупљају,
али у мањем броју, у просторијама свог клуба. Пре почетка
рада комплетан објекат је дезинфикован, укључујући и
друштвене игре , попут домина и шаха, а ношење заштитних
маски и рукавица обавезни су за сваког корисника.
“На сваком столу налазе се средства за дезинфекцију
руку, влажне марамице, дезинфикују се шах и домине после
сваке игре. Сви који долазе поштују мере, чак се и сами
враћају када виде да у клубу има десетак људи”, рекао је
Бранко Перић, председник Општинског удружења пензионера у Лајковцу.
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НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ ПОСЕТИО ЛАЈКОВАЦ

ПРЕД ГРАЂАНЕ
ИЗЛАЗИМО
СА РЕЗУЛТАТИМА
У оквиру предизборне кампање, општински одбор СНС
Лајковац посетио је члан председништва ове странке Никола
Селаковић. Након састанка у Градској кући представници
напредњака у Лајковцу упознали су генералног секретара
председника Републике Србије Александра Вучића са
досадашњим резултатима, активностима, инвестицијама и
пројектима који су до сада реализовани или чија је
реализација у току.
Селаковић је, овом приликом, казао да СНС на
предстојеће изборе излази са видљивим резултатима.
“Данас се од Београда до Лајковца долази за мање од
пола сата аутопутем “Милош Велики”. Први је озбиљан
видљив резултат овај аутопут који повезује Лајковац с једне
стране са нашом престоницом, а са друге стране са Чачком и
Прељином. У општини Лајковац, само протекле године, наша
локална власт направила је преко 40 километара регионалних
и локалних путева. Овде се новцем из државног буџета
уређује Средња школа “17. септембар" и издвојено одељење
ОШ “Миле Дубљевић” у Бајевцу. Управо стојимо на једном
прелепом тргу испред општине, док се други новоизграђени
парк за децу налази на месту некадашње зелене пијаце. Ту је и
потпуно ново обданиште са пет јаслених група, урађен је
затворени базен а у току су радови на његовој котларници. За
све пољопривредне произвођаче, изграђена је потпуно нова
пијаца”, рекао је Селаковић.

Бранко Перић, председник
Општинског удружења пензионера у Лајковцу
Обзиром да је велики број пензионера у овој општини
из околних села и да се бави пољопривредом, највећи број у
клубу окупља се у поподневним сатима, када се обавезе у
домаћинствима приведу крају. Током трајања ванредне
ситуације, према Перићевим речима, члановима удружења
највише је недостајала “чашица разговора”. Он је, такође,
истакао да међу члановима није било позитивних на корона
вирус и да су сви доброг здравственог стања. Помоћ од
општине Лајковац од 4.000 динара и ваучери за пензионере
чија су месечна примања испод 30 хиљада динара, били су
од велике помоћи.
Удружење пензионера планирало је да током лета
спроведе једнодневне излете за своје чланове, али је
новонастала ситуација то онемогућила. Свакако ће дружење
у просторијама клуба, надметање у шаху и доминама, много
значити овим људима, који су у протекла два и по месеца
највише желели разговор и поновни сусрет са старим
пријатељима.
Љ.Вујичић

РАСВЕТЉЕН СЛУЧАЈ СКРНАВЉЕЊА
СПОМЕНИКА У ЛАЈКОВЦУ

УХАПШЕН ПОЧИНИЛАЦ
Лајковачка полиција расветлила је прошлонедељни
случај скрнављења спомен обележја својим херојски
страдалим колегама Душану Трифуновићу из Лајковца и
Милану Павловићу из Бајевца, жртвама НАТО агресије на
Косову 1999. године, постављеног на платоу лајковачке
библиотеке. Од првог тренутка вођена је опсежна и
ефикасна акција у циљу расветљавања случаја. Врло брзо
се дошло до оперативних сазнања о починиоцу и он је
пронађен и препознат на улици, а потом приведен у
Полицијску станицу Лајковац.
Како сазнајемо, починиоцу двадесетогодишњем Ј.Б.
из Ваљева је било познато све о спомен обележју које је
оскрнавио, каже да је претходно попио шест пива и да се
жестоко каје због свега што је то урадио.Починиоцу следи
кривична пријава за учињено дело.

Андрија Живковић, Никола Селаковић
и Ненад Џајевић испред штанда СНС-а
Он се подсетио и 2014. године и катастрофалних поплава
и нагласио да би било потребно много времена да се поброји
све урађено од тада до данас.
“Лајковац је потребно снабдети здравом, пијаћом водом.
Криза у водоснабдевању мора да престане. Добром сарадњом
локалне и републичке власти и то ћемо решити. Урађено је
доста тога и на нивоу републике, успели смо да смањимо
незапосленост, да смањимо јавни дуг Србије, да појачамо наш
углед у свету”, додао је он.
Селаковић је истакао да ће Лајковац у будућности бити
не само пружно, већ и друмско чвориште изградњом коридора
“Вожд Карађорђе”, који ће се овде укрштати са аутопутем,
изградњом обилазнице око Лајковца, мојом ће се обезбедити
и изградња нове привредне зоне, за ову дивну варошицу, где
ће људи моћи да се запосле и остану овде. Он је позвао све
грађане да 21. јуна изађу на изборе и заокруже листу број 1
Александар Вучић-за нашу децу, како на локалном, тако и на
републичком нивоу.
Заменик председника општине Лајковац и први на листи
СНС на локалним изборима Ненад Џајевић истакао је значај
посете члана председништва странке Николе Селаковића и,
такође, подсетио на све оно што је актуелна власт урадила у
Лајковцу у протеклом периоду.
“Ми настављамо кампању даље. Уверен сам да ћемо
остварити одличан резултат на изборима и да ће грађани
препознати све наше резултате, при чему су најмлађи и
њихова будућеност у првом плану, као и да ћемо добити
поверење за још један мандат да спроведемо наше планове и
идеје. Сматрам да ћемо, поред свих других садржаја,
изградњом обилазнице око Лајковца и формирањем
Индустријске зоне отворити нове могућности, да млади остају
овде, да овде формирају своје породице и да живе у
Лајковцу”- рекао је Џајевић.
Љ.В.
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ЛАЈКОВАЦ

НАКОН НОВОГ ТРЕНЕРА, ОК ЖЕЛЕЗНИЧАР ДОБИО И ИГРАЧКА ПОЈАЧАЊА

ВУЈОВИЋ И САВИЋ ЗА НАЈВИШЕ АМБИЦИЈЕ
Жеља полако склапа тим за враћање шампионске титуле у Лајковац
Женски одбојкашки клуб Железничар из Лајковца већ формира тим за нову
сезону. Председник клуба Живорад
Лазаревић обелоданио је да ће Мирјану
Мусулин на месту шефа Стручног штаба
заменити искусни и трофејни тренер
Бранко Ковачевић, као и да су ангажоване две познате одбојкашице: Марина
Вујовић и Маја Савић, које су претходну
сезону одиграле за букурештански
Динамо.
Ковачевић је дугогодишњи други
тренер женске одбојкашке репрезента-

Марина Вујовић

ције Србије, коју је и сам водио на
бројним великим такмичењима. Са
грчким Олимпијакосом је освојио пет
националних титула и пет купова, као и
Челенџ куп. У каријери је водио и
Црвену звезду, румунске екипе Динамо
Букурешт, Таргу Мурес и Метал Галати,
као и италијанску екипу Деспар Перуђа.
Прве тренерске кораке направио је у
Црвеној звезди.
Марина Вујовић (36) је бивша
репрезентативка Србије, пореклом
Лајковчанка, једна од најдуже активних
српских одбојкашица. Професионалну
каријеру је започела још 2001. у Црвеној
звезди, затим је играла за Волеро из
Цириха и грчки Ираклис, а онда за
неколико румунских клубова. Игра на
месту либера, висока је 171 центиметар.
Ваљевка Маја Савић (27) враћа се
у Жељу после годину дана паузе. Једна
је од најзаслужнијих за историјски
успех лајковачке одбојке: освајање
дупле круне, односно шампионске
титуле и Купа Србије у сезони 2018/19.
Сјајне игре у Железничару допринеле
су повратку у репрезентацију Србије, за
коју је прошле године наступала у Лиги
нација. Маја Савић је висока 189 цм и
игра на позицији средњег блокера.
Каријеру је започела у ваљевској
Србијанки, за Визуру је играла седам
година, затим три године у Пољској, а
последње две у лајковачком Железничару и Динаму из Букурешта. Са
кадетском и јуниорском репрезентацијом Србије има златне, сребрне и

УСЛУГА "ПОМОЋ У КУЋИ"

БЕЗ ОДМОРА
И ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Услуга “Помоћ у кући” која функционише при заједничком центру за социјални рад “Солидарност”, општина Љиг,
Лајковац и Мионица и током трајања
ванредне ситуације обављала је посао
несметано, на опште задовољство корисника.
Заједнички центар за социјални рад
“Солидарност “ за време трајања ванредне ситуације, настале услед пандемије
вируса COVID-19, дала је могућност
корисницима услуге “Помоћ у кући” да
се изјасне да ли у тим условима желе да
користе помоћ и да ли ће у своје домове
примати неговатељице и користити
њихове услуге. У овом периоду чак је био
повећан број корисника, а неговатељице
су биле на услузи и Општинском штабу
за ванредне ситуације.
“Осим повећаног броја корисника,
оно што је још важно биле су и донације
приватних предузетника. Неговатељице
су радиле чак и прековремено, ниједан
захтев није био одбијен, а свако ко се
обратио за помоћ добио је или савет или
је упућен на надлежну институцију”,
рекла је Анђелија Филиповић, координатор услуге “Помоћ у кући” при
Заједничком центру за социјални рад
“Солидарност”.

Анђелија Филиповић, координатор
услуге „Помоћ у кући”
Обзиром на чињеницу да су
корисници услуга старија популација,
као и особе са придруженим болестима, а узимајући у обзир ситуацију са
корона вирусом, било је страха, јер је
реч о блиском сусрету и директном
контакту са корисницима. Највише је
била заступљена куповина, а најдуже
времена неговатељице су проводиле у
чекању у редовима.
Тренутно услугу “Помоћ у кући”
користи 31 лице, а најављена су и три
нова корисника. Сви заинтересовани
треба да се јаве одељењу центра за
социјални рад у Љигу, Мионици или
Лајковцу.
Љ.В.

Маја Савић
бронзане медаље са светских и
европских првенстава.
Прва појачања сведоче да управа
Железничара, предвођена председником Живорадом Лазаревићем, и
даље има има високе циљеве у
домаћем првенству и купу, а можда и на
међународној одбојкашкој сцени.
Железничар је у сезони 2018/19. освојио
првенство и национални куп, а 2017/18.
Куп Србије, тако да је један од најуспешнијих српских клубова последњих
година.
Б.Петровић

НАСТАВНИК
МИЛОЈЕ МИТРОВИЋ

ОСЛИКАО
СВОЈУ 55. ЗЕБРУ
Академски сликар из Ваљева
Милоје Митровић, професор ликовне културе у ОШ „Миле Дубљевић“
у Лајковцу, недавно је осликао своју
55. зебру, овога пута на пешачком
прелазу код ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници. Осликавање
зебре је и својеврсни уметнички
перформанс, који под називом
„Упознајмо зебру“ Милоје Митровић
реализује широм Србије, у последње време уз подршку сина Ненада.
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У БОРБИ ПРОТИВ КРПЕЉА

ПРЕВЕНЦИЈА НАЈВАЖНИЈА
- Ми смо ове године, већ 1. фебруара, имали случај “крпељске грознице” код једног пса из Уба
- прича Милош Стевановић из амбуланте “Пет Вет” у Лајковцу.
Заштита кућних љубимаца од паразита и крпеља значајна
је не само за њих, већ и за њихове власнике, због болести које се
преносе са животиња на људе. Превенција је најважнија, а широк
спектар препарата показао се као веома ефикасан. Избор
препарата зависи и од доба године и временских прилика. У
кишном периоду најбоље је користити таблете и огрлице, јер се
третирање длаке на киши или код честих купања љубимаца
спира, што скраћује његово дејство. Последњих година све
чешћа је појава “срчаног црва”. Њега преносе комарци, тако да
постоје препарати који осим од бува и крпеља штите и од овог
паразита.
“Крпељи и комарци активни су од пролећа до касне јесени,
и онда би то све требало да се смири. Међутим, ми смо ове
године већ 1. фебруара имали случај “крпељске грознице” код
једног пса из Уба”, прича Милош Стевановић из амбуланте “Пет
Вет” у Лајковцу.
“Разлог томе је што су се промениле временске прилике,
што значи да љубимце највише треба штитити у наведеном
периоду, али је потребно водити рачуна и током читаве године”,
каже он.
Сви паразити превасходно уништавају крвне ћелије.
Симптоми оболења најчешће су анемија, животиње се брже
замарају, имају повишену температуру, често леже, уморне су,
дахћу, избегавају храну, а како болест одмиче, слузнице постају
жуте и мокраћа неретко има тамносмеђу боју. Посета ветеринару
и терапија су неопходне, док је у поодмаклом стадијуму
укључена и инфузија, па чак и трансфузија крви.
Обзиром да се ближи лето и високе спољне температуре,
савет власницима је да своје љубимце изводе у шетњу у раним

У ЛАЈКОВЦУ ПРОГЛАШЕНА ЧЕТВРТА ЛИСТА

СРПСКА ДЕСНИЦА
ПРВИ ПУТ НА ИЗБОРИМА
Општинска изборна комисија Лајковац прогласила је,
29.маја, Изборну листу Групе грађана СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА
ДОМАЋИНСКИ ЛАЈКОВАЦ – Дарко Милановић.
Ово је четврта по реду предата листа у Лајковцу.
Носилас листе је Дарко Милановић из Лајковца, рођен 1972.
године, саобраћајни техничар по занимању, запослен у ЈП
Железница Србије, отац троје деце. Изборна листа садржи 25
кандидата за одборнике у СО Лајковац, за Изборе расписане
за 21. јун.
ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ Група грађана –
СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКИ ЛАЈКОВАЦ :
1. Дарко Милановић , техничар, Лајковац
2. Милић Владимир, спец.струк.инж.маш. Лајковац
3. Стојановић Радован, прегледач кола, Јабучје – Шеринка
4. Хамзић Бранка, маш.техничар, Лајковац
5. Негић Катарина, дипл.економиста, Јабучје – Старо Село
6. Хамзић Слободан, пензионер, Лајковац
7. Ташић Милош, дипл. унутрашњих послова – криминалистика, Лајковац
8. Пантелић Немања, аутомеханичар, Јабучје – Виш
9. Хамзић Анђела, маш.техничар, Лајковац
10. Стојановић Зорица, трговац, Јабучје – Шеринка
11. Милиновић Радоје, бравар, Јабучје – Шеринка
12. Јовановић Ненад, прегледач кола, Пепељевац
13. Пантелић Милан, бравар, Јабучје – Гај
14. Адамовић Злата, рударски техничар, Лајковац
15. Пантелић Драган, маш.техничар, Јабучје – Виш
16. Милутиновић Мирко, техничар вуче, Ратковац
17. Јелисавчић Александар, техничар вуче, Лајковац
18. Адамовић Дејан, бравар, Лајковац
19. Вукић Марија, економски техничар, Лајковац
20. Радојевић Надежда, пензионер, Лајковац
21. Којић Иван, електро техничар, Лајковац
22. Радојевић Светозар, бравар, Лајковац
23. Негић Драган, техничар вуче, Јабучје – Старо Село
24. Стојановић Живодарка, пензионер, Јабучје – Шеринка
25. Костић Јелена, педагошки асистент, Лајковац

Милош Стевановић,
амбуланта “Пет Вет” Лајковац
јутарњим или касним вечерњим сатима. Животиње које су
у дворишту треба да буду у хладовини са доста свеже
воде. Исхрана је уобичајена и нема места забринутости
уколико ваши љубимци сами редукују оброке при високим
температурама.
Љ.Вујичић

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ОО ДСС ЛАЈКОВАЦ

БЕЗ УЧЕШЋА НА
ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА
Председник, заменик и сви чланови
одбора у Лајковцу поднели оставке
Руководство ОО ДСС у Лајковцу поднело је
оставку на све функције у локалном одбору, ДСС је
прекинуо све предизборне активности и неће
предавати листу својих кандидата за избор одборника
у СО Лајковац, односно неће учествовати на локалним
изборима. Истовремено позивају све чланове и
симпатизере ДСС да
својим гласом подрже
коалицију МЕТЛА 2020 са
редним бројем 9 на гласачком листићу, с обзиром да је ДСС стожер
коалиције на чијој листи
је на 32. месту Ранко
Филиповић кандидат за посланика.
Саопштење ОО ДСС Лајковац преносимо у
целости:
„ОО ДСС Лајковац, на седници одржаној 12.маја
2020.године консензусом донео је одлуку да
председник, заменик и сви чланови одбора поднесу
оставке на функције у ОО ДСС и да исте имају важност
од наведеног датума.
О разлозима који су довели чланове одбора до
оваквих потеза обавештена је и централа ДСС у
Београду, па рукововодство ОО ДСС Лајковац неће у
јавност излазити са детаљима.
Овим саопштењем обавештавамо јавност да
прекидамо све даље предизборне радње у вези
локалних и парламентарних избора, те да ДСС Лајковац
неће предавати листу својих кандидата за избор
одборника у СО Лајковац.
Молимо све чланове и симпатизере ДСС у
Лајковцу за разумевање због оваквог потеза ОО ДСС
Лајковац.
Позивамо све чланове и симпатизере ДСС да
својим гласом подрже коалицију МЕТЛА 2020 са редним
број 9 на гласачком листићу, с обзиром да је наша
странка предводник ове коалиције и да на овој листи
наш кандидат Филиповић Ранко заузима 32. место.”
Живорад Туфегџић,
председник ОО ДСС Лајковац у оставци

ЛАЈКОВАЦ / ВЛАДИМИРЦИ

ЦРНА ХРОНИКА
САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У ПОПУЧКАМА

СТРАДАО БРАЧНИ
ПАР ИЗ ЛАЈКОВЦА
Супружници из Лајковца М. М. (70) и Р. М. (62)
погинули су на лицу места у саобраћајној несрећи у селу
Попучке надомак Ваљева, када је на њихов аутомобил
налетео Ваљевац С. Д. (73).

До стравичног судара дошло је на магистралном
путу Ваљево-Београд у Попучкама на периферији Ваљева
и то на најужем делу пута, на мосту преко реке Кривошије,
недалеко од трговине “Еуропром” и прелаза преко пруге
Београд-Бар.
- Пукло је као бомба, а све се, практично, догодило за
трептај ока. Судар је очигледно био чеони, а од силине
ударца се "застава 101", у којој су били погинули,
преврнула на кров и била одбачена у канал поред пута.
Возач "опел омеге" који их је ударио по свему судећи се
кретао великом брзином, али нико од очевидаца није
приметио да ли је све време ишао својом траком па
скренуо у њихову, или се можда укључио на магистралу са
споредног пута, који прелази преко пруге. Тела погинулих
из "заставе" су извучена тек када су ватрогасци исекли
лимарију, јер је аутомобил био практично “згужван”.
Ужасан призор - причају сведоци стравичне несреће.
По првим налазима увиђаја који су обавили припадници саобраћајне полиције и надлежног тужилаштва, С.
Д. који је "опел омегу" возио из правца Ваљева ка
Београду, из за сада неутврђених разлога је прешао у
супротну коловзну траку и директно се закуцао у "заставу
101" у којој су се налазили супружници из Лајковца који су
путовали у правцу Ваљева.
Док су они настрадали на лицу места, што је
констатовала и екипа Хитне помоћи, С. Д. је санитетом
пребачен у Ургентни центар ваљевске болнице. Њему је
указана прва помоћ, констатоване су му повреде ребара и
смештен је на Одељење полуинтезивне неге, у стабилном
стању.
Погинули М. М. је био у пензији, а претходно је био
дугогодишњи службени возач некадашњег познатог
политичара из Лајковца Драгана Марковића, директора
некадашње Земљорадничке задруге, посланика СПС и
блиског сарадника Слободана Милошевића. Његова
супруга Р. М. је одборница СПС-а у актуелном сазиву СО
Лајковац.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Општина Лајковац обавештава спортске
организације да ће, након укидања ванредног
стања (6. мај 2020), наставити финансирање
програма спортских организација за активности
дозвољене актима Министарства омладине и
спорта, као и актима Штаба за ванредне ситуације
и других надлежних органа.
Општина Лајковац

4.јун 2020.г.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

У НАЈАВИ НЕКОЛИКО
ЗНАЧАЈНИХ ПОДУХВАТА
Овог лета планира се ископавање бушотине за
коришћење геотермалних ресурса, а ускоро се
очекује и почетак радова на асфалтирању нових
12 километара путева у шест месних заједница
Кроз пројекат Србија 2020-2025, Влада Србије је
општини Владимирци одобрила 400.000 евра за ископавање
бушотине за коришћење геотермалних ресурса. Рударскогеолошки факултет израдио је студију изводљивости вишенаменског коришћења геотермалних ресурса са оценом
потенцијалних локација на територији општине Владимирци,
због чега су надлежни кренули у прибављање остале документације неопходне за ископавање бушотине.
- У току је израда пројектне документације за саму
бушотину. Нама је од стране Републике Србије одобрено око
400.000 евра за те намене, а пројекат је при крају. Очекује се
само добијање одређених сагласности од Министарства
рударства и енергетике по питању бушотине, након чега ћемо
расписати јавну набавку. Мислим да, у наредних месец дана,
можемо кренути у реализацију овог пројекта. У сваком
случају, сама бушотина и посао извођења воде на површину
могу бити завршени овог лета, а најкасније до јесени- са
задовољством говори о актуалним пројектима председник
општине Владимирци Милорад Милинковић.

Локација будуће бушотине за коришћење
геотермалних вода, налази се у близини Дома ученика
За пројекат вишенаменске акумулације у Вукошићу
расписана је јавна набавка за пројектну документацију, а
надлежни у владимирачкој општини добили су зелено
светло од ЈП Србијаводе за отпочињање припрема за
експропријацију земљишта, јер постојећих 60 хектара на
овом простору треба проширити за још око 100 хектара.
- Следећи задатак је експропријација земљишта и
обезбеђивање потребног новца. Велики је то залогај за
општину Владимирци, али се надамо помоћи републике јер
је то у заједничком интересу свих нас, па мислим да ћемо и
тај пројекат спровести у дело, као и све друго што смо
зацртали и планирали- додаје Милинковић и наглашава да се
због сложености поступка експропријације земљишта први
радови на овом комплексу очекују током наредне године.
Индустријска зона у Владимирцима је спремна да
прими прве инвеститоре. Завршени су радови на њеном
комуналном и инфраструктурном опремању, а
интересовање привредника постоји, наставља Милинковић
рапорт о актуалним пројектима у општини Владимирци.
– Не бих сада да преуидицирам, али има
заинтересованих људи да дођу у нашу нову индустријску
зону, евентуално подигну један погон расхладних уређаја и
запосле око 100 људи. Тренутно смо у преговорима, а надам
се да ћемо у наредном периоду успети и да се договоримо. У
сваком случају, на локацији индустријске зоне имамо пет
хектара земље и свако је добродошао ко жели да отвори
погон и запосли одређени број радника- закључује први
човек Владимираца.
И ове године јавном набавком планирано је 10.000
тона камена за насипање атарских путева, а уз помоћ Владе
Србије, и одрђеним средствима из општинског буџета,
предвиђено је нових 12 километара асфалта у шест месних
заједница.

Mionica
na dlanu
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ПОДЕЉЕНИ ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ

ОДГОВОР НА
КОВИД-19 ПАНДЕМИЈУ
У оквиру пројекта „Одговор на КОВИД-19 пандемију
на територији Мачванског и Колубарског округа“ који
финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу “,
представници Асоцијације „Дуга“ и општине Мионица су
извршили поделу хуманитарних пакета социјално
најугроженијим породицама у Попадићу, Ракарима,
Вировцу и Мионици. Акција ће бити настављена и током
наредних дана и укупно ће бити подељено 65 пакета који
садрже животне намирнице и средства за хигијену. Како би
се омогућило да помоћ стигне до што већег броја
социјално угрожених породица, општина Мионица је
суфинансирала пројекат. Пројекат који ће трајати 6 месеци,
поред поделе пакета подразумева и пружање психолошке
подршке, социјалне интервенције и праћење и упућивање
корисника и израду безбедносних планова у складу са
концептом безбедносне културе у одабраним општинама
Мачванског и Колубарског округа.

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

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ МИОНИЦА
УСВОЈИЛА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

О ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ
Скупштина општине Мионица је на седници одржаној у
утoрак усвојила Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију
Општине за 2020. годину. Предлог Годишњег програма је
претходно добио сагласност Министарства пољопривреде,

Детаљ са седнице СО Мионица

Помоћ социјално угроженим породицама

шумарства и водопривреде, а укупан приход Програма је
планиран у износу од 1,14 милиона динара. Општински
парламент је на овој седници донео и План детаљне
регулације за пословно-производну зону у делу насеља
Шушеока, као и Одлуку о поверавању послова обављања
комуналне делатности на подручју општине Мионица.
Делатност која се односи на одржавање водоводне мреже,
односно замену азбестних цевовода, поверена је Јавном
комуналном предузећу „Водовод Мионица“. Такође,
усвојени су Извештај о раду за прошлу годину и Годишњи
програм рада за 2020. Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица.

- Будимо ту једни за друге, сви смо ми једна
породица. Здрави били! - рекао је председник Општине
Мионица волонтерима и присутнима из Асоцијације ''Дуга''
који ће грађанима поделити пакете хуманитарне помоћи.

УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА „ВОЈВОДА МИШИЋ“

ОДРЖАНА
ИЗБОРНА СКУПШТИНА
У Културном центру Мионица, 29.маја, одржана
Изборна скупштина Удружења пензионера „Војвода
Мишић“ из Мионице. На овој седници је за председника
Удружења изабран Радиша Станковић, а поред чланова
овог удружења, овом догађају су присуствовали и
председник општине Мионица Бобан Јанковић, директор
ПИО фонда-Филијала Ваљево Љубиша Дамњановић и
други гости.
- Пензионери су темељ нашег друштва и захваљујући
њиховом труду и раду Мионица се изградила у варошицу
коју волимо. Из њиховог примера смо научили да будемо
људи. Настављамо напред њиховим стопама да радимо и
градимо лепши свет за нашу децу- поручио је, овом
приликом, председник Бобан Јанковић.

За председника Удружења пензионера
изабран је Радиша Станковић

МИОНИЦА
МИНИСТАР ЉАЈИЋ У БАЊИ ВРУЈЦИ

ПОСЕТА
„НОВОЈ БАЊИ”
Потпредседник Владе Републике Србије и министар
трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић је, са
в.д. директорком Туристичке организације Србије Маријом
Лабовић, 26.маја посетио општину Мионица.
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БАЊА ВРУЈЦИ

УРЕЂЕЊЕ ПРЕД
НОВУ СЕЗОНУ
Ових дана се обављају интензивни радови на уређењу
Бање Врујци. Поред стандардних пролећних активности на
сађењу украсног растиња и уклањању оштећених грана и
осушених стабала на јавним површинама, ЈКП „Водовод
Мионица“ изводи радове и на бетонирању и постављању
тезги за нову зелену и робну пијацу у центру Бање.

У обиласку Комплекса базена „Нове бање”
Гости су у друштву председника Општине Бобана
Јанковића, овом приликом, обишли „Нову бању“ у
Врујцима, једну од најпознатијих туристичких дестинација
мионичког краја. Комплекс базена „Нове бање“, који у току
летње сезоне дневно посети неколико хиљада људи,
представља јединствени спа центар у Србији, а поред
седам базена са лековитом топлом водом, препознатљив
је и по аква парку отвореном прошле године, који има шест
тобогана укупне дужине 670 метара.. Љајић је у разговору
са председником општине Мионица и власницима „Нове
бање“ изразио задовољство што види један модеран
туристички комплекс, пред којим је велика перспектива.
Присутним новинарима и гостима су представљене
природне лепоте Мионице, као могуће дестинације за
одмор овог лета. Осим дегустације традиционалних јела,
део понуде тог краја су и обилазак родне куће српског
војсковође из Првог светског рата Живојина Мишића, као
Ткачког двора Ракари у коме се од врхунских мајстора могу
савладати основе ткања.
Љајић је упутио позив грађанима да, пре него што
одлуче да искористе годишњи одмор, добро размисле и
одаберу неку од дестинација у нашој земљи.

РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА
У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ

Започели су радови на реконструкцији моста у
Горњем Лајковцу, на реци Рибници, које изводи
Предузеће за путеве Ваљево. У питању је један од
најстаријих мостова на подручју општине Мионица који
повезује села Брежђе и Горњи Лајковац на деоници
државног пута II B реда број 356 Брежђе-Срасла Буква.
Планирани рок завршетка радова на рехабилитацији
моста је 11. август, а до тада ће се саобраћај одвијати
алтернативним правцима.

Уређење Бање Врујци
Поред тога, у току су радови на замени оштећених плоча
и постављању новог корита на јавној чесми, постављању
нових клупа на шеталишту поред реке Топлице, као и
фарбању стубова уличне расвете. Нови изглед добиће и
зграда турист-бироа Туристичке организације Мионица на
којој се изводе молерски, фасадерски радови и мења
столарија.

ПРЕДСЕДНИК ЈАНКОВИЋ УРУЧИО
ПОКЛОНЕ МИОНИЧКИМ РОДИТЕЉИМА

СЕДИШТА И КОЛИЦА
ЗА БЕБЕ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић
свечано je уручио дечија ауто седишта и колица родитељима
мионичких беба, које су рођене у периоду од 11. децембра
прошле до 15. маја текуће године. Такође, из буџета општине
Мионица за 34 породиље је обезбеђена и једнократна
новчана подршка у износу од по 40 хиљада динара.

Подела дечијих ауто седишта спроводи се у оквиру
активности Савета за безбедност саобраћаја општине
Мионица, а на иницијативу председника општине Мионица
од почетка прошле године родитељи од локалне самоуправе
добијају на поклон и колица за своје бебе.
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На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања за 2020. годину, број: 101-6/20-I од 10.02.2020. године заведен код Општине Лајковац и број: 0708-1016-1/2020 од
14.02.2020. године заведен код Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, закључен између Националне службе за
запошљавање, Филијала Ваљево и Општине Лајковац, Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево у сарадњи са
Oпштином Лајковац расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА
ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ:
1. 33.000,00 динара за нето зараду приправника са високом стручном спремом- Основне академске
студије првог степена са 240 ЕСПБ у трајању од 12 месеци
2. 32.000,00 динара за нето зараду приправника са вишом стручном спремом- Основне академске студије
првог степена са 180 ЕСПБ у трајању од 9 месеци
3. свих трошкова пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање који иду на терет запосленог и
послодавца
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:
1. органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа са седиштем у Лајковцу
2. привредна друштва, предузетници, задруге и удружења, са седиштем у Лајковцу, као и послодавци чије је седиште ван Лајковца
а који своје пословне активности у смислу пословних јединица, представништава и испостава имају у Лајковцу
Услов је да послодавци редовно уплаћују порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање запослених и да су солвентни.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. захтев за доделу субвенције на прописаном обрасцу
2. извод из Агенције за привредне регистре
3. извештај надлежне банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање ,за пријаве поднете у три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев
4. извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске
управе (ЕБП-ПУРС)оверен од стране послодавца за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев
5. уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет
захтев- за послодавце који паушално измирују пореске обавезе
6. извод из Акта о систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно
ангажовање лица одређеног профила односно занимања

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
1. да у року од 15 дана од дана достављања одлуке о додели субвенције са приправником заснује радни однос
2. да оспособи приправника за самосталан рад у струци
3. да приправнику изда уверење о стручној оспособљености
4. да одржи исти број запослених током периода коришћења субвенције
5. да представницима Националне службе омогући контролу реализације уговорних обавеза

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
1. да су на евиденцији незапослених са пребивалиштем на територији Oпштине Лајковац
2. да су без радног искуства, потребног за полагање приправничког испита, у струци за коју се оспособљавају
3. да су на раду провели краће време од времена утврђеног за приправнички стаж приправника

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево врши пријем и обраду захтева и сачињава предлог одлука о одобравању
средстава, док Општина Лајковац доноси одлуке о одобравању средстава. Средства додељена по основу субвенције
представљају de minimis помоћ.
О међусобним правима и обавезама између послодавца , Општине Лајковац и Националне службе за запошљавање закључиће
се уговор.
Обрасци захтева са потребном документацијом могу се преузети у Националној служби за запошљавање, Филијала Ваљево,
Испостава Лајковац. Јавни позив је отворен до 09. јуна 2020.године.
Јавни позив се објављује на сајту Општине Лајковац и сајту Националне службе за запошљавање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање, Филијала Ваљево, Испостава Лајковац
телефон: 014/3431-107.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање.

ОГЛАСИ

4.јун 2020.г.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
БРОЈ:40-1/20 ДАТУМ: 28.5.2020
На основу члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда(„СЛ.Гласник РС„бр.16/2018)и члана 21.Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Владимирци(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,Владимирци и
Коцељева“,бр.22/13),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања (лицитације) за давање у закуп пословног простора општине
Владимирци,чији је корисник Туристичка организација општине Владимирци,расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ
УСЛУГА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ) НА БАЗЕНИМА У ВЛАДИМИРЦИМА
Туристичка организација општине Владимирци даје у закуп пословни простор за обављање угоститељских услуга,који је у јавној
својини општине Владимирци а чији је корисник Туристичка организација општине Владимирци и то:
ЛОКАЦИЈА:
1.СРЦ Владимирци-пливачки базен
- Монтажни објекти бр.1 и бр.2 површине 12 м2,са коришћењем летње баште и инвентара (20 столова и 80 столица).
2. Почетна цена 6.000,00 дин.по метру квадратном,за један месец закупа.
3. Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања(лицитације).
4. Право учешћа на огласу имају правна лица и предузетници који се баве угоститељством.
5. Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступникамогу учествовати на јавном надметању.
6. Јавни оглас биће објављен у листу “Глас Тамнаве“ Уб и на сајту Туристичке организације општине Владимирци
(www.tovladimirci.rs).
7. Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп,у време трајања јавног оглашавања сваког радног
дана од 10 до 12 часова.
8. Пријаве за јавно надметање примају се од 04.06.2020.год. до 12.06.2020.год. до 12 часова,предајом на писарницу Туристичке
организације општине Владимирци, Светог Саве 33, други спрат.Пријава се доставља комисији за спровођење поступака јавног
надметања (лицитације)за давање у закуп пословног простора за обављање угоститељских услуга на Базенима у Владимирцима.
9. Учесници су дужни да пре почетка јавног надметања (лицитације) доставе Пријаву која треба да садржи:
- ПРИЈАВУ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ, ЗАСТУПНИКУ УЧЕСНИКА СА ОСНОВНИМ ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА И
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.
- оригинал или оверену фотокопију решења о упису предузетника, односно правног лицау регистар АПР
- оверена копија решења о ПИБ-у
- доказ о уплати депозита у висини од 20% од укупне месечне закупнине по почетној цени за пословни простор пре почетка
надметања на текући рачун број 840-745151843-03, позив на број53-112 модел 97 ,
- решење из АПР о упису овлашћеног лица, односно заступникакоје ће учествовати на лицитацији, не старије од 5(пет) дана на дан
подношења пријаве, која ће бити проверавана увидом у регистар АПР.
- меница и менично овлашћење
- доказ да се предузетник или правно лице бави угоститељским послом најмање 5 (пет) година у континуитету без блокаде рачуна
до датума подношења пријаве за јавно надметање (лицитације),
- Доказ (Уговор) о сарадњи са Апатинском пиваром, Апатин д.о.о. и спровођења дистрибуције њиховог програма пића.
- Доказ (Уговор) о досадашњим закупима простора за одржавање културно забавних манифестација.
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ:
Турситичка организација општине Владимирци
(пријава за јавни позив за давање у закуп пословног простора на СРЦ Базени Владимирци)
Улица Светог Саве 33, ВЛАДИМИРЦИ
Предузетник или правно лице које испуњава квалификационе услове достављеном исправном конкурсном
документцијом и највећом понуђеном ценом на јавном надметању (лицитацији)о закупу простора на СРЦ Базени Владимирци
биће у обавези да у року од три дана изврши уплату износа лицитиране понуде закупа за целокупни период од два месеца и
15(петнаест)дана.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве,односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања.
Заинтересованом предузетнику или правном лицу које је излицитирало пословни простор положен депозит ће бити
урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен.
У случају одустајања од закупа, предузетнику или правном лицу које је излицитирало пословни простор,депозит се не
враћа.
Предузетник или правно лице које је излицитирало пословни простор дужно је да у року од 2(два)дана од дана
достављања закључка о прихватању лицитације,закључи уговор о закупу и изврши уплату закупнине.
Јавно надметање ће се одржати у просторијама Туристичке организације општине Владимирци, ул. Светог Саве бр.33,
други спрат дана 12.06.2020.год у 13:00 часова.
Најмањи износ за који се може повећавати лицитирани износи 2.000,00 динара(лицитациони корак).
Објекти ће бити издати предузетнику или правном лицу који понуде највећи износ закупнине.
Пословни простор се издаје у виђеном стању,трошкове довођења пословног простора у употребно стање сноси будући
закупац-без права надокнаде.
Пословни простор се издаје од 15.06.2020.године до 31.08.2020.године, а што ће бити дефинисано уговором о закупу.
Трошкове употребе електричне енергије закупци ће плаћати паушално у договору са управом Базена а на основу месечне
потрошње електричне енергије.
Уколико подносилац понуде који је одлуком комисије изабран као најповољнији понуђач,уостављеном року од 3(три)дана
од дана пријема одлуке о избору не уплати потребна средства-износ целокупне закупнине сматра се да је одустао од понуде.
У том случају комисија ће предметне објекте понудити следећем најповољнијем понуђачууколико исти није члан
породице лица из претходног става,односно правно лице чији је оснивач или ће предметне објекте поново огласити.
За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на: office@tovladimirci.rs или на телефон 064/80 525 80.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тамара Обреновић, дипл.правник
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5.јуна.2020.г. навршава се
шест година од смрти
наше драге

13.јуна 2020.г. навршиће се шест тужних
и болних месеци од смрти
наше ћерке и сестре

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)
Слађо, кћери моја, не може више тугу да
трпи мајка твоја. Твој прерани одлазак
преко ноћи, остави нас у туги и болу.
Стално се питамо, зашто је овако
морало бити?Време није лек да ублажи
бол! Бол и туга нису у речима и сузама,
већ у души и срцима твојих најдражих.
Најтеже је када ти неко недостаје,
а знаш да се вратити неће...
Никада те прежалити нећемо,
Анђелу наш.
Почивај у миру и нека те небески
Анђели чувају.

МИРКЕ ПОПОВИЋ
(1945 – 2014)
Остаћеш вечно у срцима

Неутешни: отац Милан, мајка Нада,
брат Горан и сестра Славица
са породицама

Твојих најмилијих
28.05.2020.г. навршило се
шест месеци од смрти
моје мајке

ТОМКЕ
МИЛОШЕВИЋ
из Чучуга
(1941 – 2019)
Заувек ћете носити у срцима
и никада те неће заборавити
Твоја деца, унуци и праунуци

Прошло је десет и 29 година од када су се преселили
у вечност наши вољени

ПЕРИШИЋ НАТАЛИЈА ПЕРИШИЋ ИЛИЈА
грађевинар
НАДА
(1925 – 2010 – 2020)

(1921 – 1991 – 2020)

Њиховим племенитим душама, вечни спокој и мир.
С љубављу у срцима, успомену на њих чува
Породица

Тужно сећање на наше драге родитеље

ДРАГАН
МИЈУШКОВИЋ
(12.06.1980-12.06.2020)

МИЛЕНА
МИЈУШКОВИЋ
(1963 – 2020)

из Докмира

У срцу вас носе и са вама се поносе ваша деца
син Јован и ћерке Јованка и Босиљка са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
17.05.2020.г. преминула је
у Пожаревцу
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13.06.2020.г. навршиће се шест
месеци од смрти наше
мајке и баке

МИЛЕНЕ КРЊИЋ
(1946 – 2019)

ЉИЉАНА
МАЛЕНОВИЋ
Била си и остаћеш заувек део
наших живота. Носиће те у
срцу и мислити на тебе
Колегинице Зора и Рада
13.06.2020.г. навршиће се шест
месеци од смрти наше драге

С поносом и поштовањем,
чувамо успомену на тебе, твој
лик и љубав коју си нам
даривала...
Живећеш заувек у срцима
твојих: сина Небојше и унука:
Јелене, Невене и Бојане
са породицама
13.06.2020.г. навршиће се
шест месеци од смрти
наше мајке и баке

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)
Била си и остаћеш заувек, део
наших живота. Носићемо те у
срцима и никада нећемо дати
забораву...
Породица Лукић
13.06.2020.г. навршиће се шест
месеци од смрти моје мајке

Кажу све се у животу дешава
са неким разлогом а ја ћу се цео
живот питати који је то разлог?
Зашто ми оде мајчице мила, а ја
не стигох ни да те загрлим и
пољубим? Од када те нема
ништа није исто...

Твоја ћерка Невена,
унук Лаза и зет Аца
13.06.2020.г. навршиће се шест
месеци од смрти наше драге
супруге, мајке и баке

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)

МИЛЕНЕ КРЊИЋ
(1946 – 2019)
Била си предивна мајка, мој
ослонац и увек сигурна мирна
лука! Не постоји заборав
за оне које волимо...
Твоја ћерка Љиљана
са породицом

Нема те... Али враћамо те кроз
снове... Била си жена јача од
стене, без тебе живот никако да
крене. Сваку твоју сузу
оплакујемо сада, време нам
пролази, али бол никада... За све
што долази превише недостајеш!
Носићемо те у срцима докле год
ми живимо.

Твоји: супруг Небојша, ћерке
Јелена и Бојана са породицама
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26.маја.2020.г. навршило се седам
година од смрти наше драге

НАДЕЖДЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1929 - 2013)

С Е Ћ А Њ Е

АВРАМОВИЋ
ДУШАНКА

АВРАМОВИЋ
МИЛАН

Наставља да живи
у нашим срцима
и нашим сећањима
Син Милан, снаха
Јелена, унуци Милош и Душан,
унуке Дуња, Нађа и Мила

(1926 – 19.02.2001)
(1932 - 20.05.1995)
Прошло је четврт века, а нас још греје нежност и љубав наше
мајке. И после непуних 20 година, још увек нас надахњује
човечност и енергија нашег оца. Хвала Вам...

26.маја 2020. г. навршава се
година од смрти наше драге

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛЕ РАКИЋ
из БАЊАНА (1941-2019)
Година брзо прође, а тебе нема,
све више нам недостајеш.
Посетићемо твој гроб и залити
га сузама.Увек ћемо те се сећати
Супруг Миодраг, синови Милета
и Милан, снаха Смиља, унуци
Јован и Горан
26.маја 2020. г. навршава се
година од смрти наше тетке

Синови Синиша и Зоран са породицама

ВЕЛИМИРОВИЋ
ВЕРА
И
МИЛАН
Чувамо успомену на наше вољене...
Породице Марковић из Уба
и Билбија из Чачка
С Е Ћ А Њ Е

27.5.2020.г. преминула је
наша мама и бака

1955-1998.

РАДМИЛЕ РАКИЋ
из БАЊАНА (1941-2019)
Драга тетка, чувамо успомену
на тебе, много те волимо и
никада те нећемо заборавити
Твоји Марјановићи: Снаха Продана,
братићи Драган и Зоран,
Зорица, Никола и Стефан

МИЛЕНА
МИЛОВАНОВИЋ
Лепота ван времена и
простора. У срцу љубав,
на глави круна...
Једина Краљица
Мишко
и Јоле

ЖИВОДАРКА
РАНКОВИЋ
ПРОДАНА
(5.08.1940 – 27.05.2020)
Хвала ти за сву љубав и
пажњу коју си нам пружала
Породица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
12.06.2020.г. навршавају се две
године од преране смрти нашег сина

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(12.06.2018-12.06.2020)
Дани пролазе, али ниједан без
сећања и туге за тобом. Ни време које
је прошло није умањило тугу,
празнину и бол.Твоје постојање је
било наша снага и топлина. Твоје име
је наш понос... Заувек неутешни
отац Мирослав и мајка Живана

4.јун 2020.г.
12.06.2020.г. навршавају се две
године од преране смрти нашег

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(12.06.2018-12.06.2020)
Отитишао си кад смо се најмање
надали и оставио нам вечно питање
„зашто“? У срцима нам је велика
туга, бол и празнина. Понео си са
собом родитељску и породичну
љубав, брачни мир. Нећемо те
заборавити, јер ћемо те увек чувати
у нашим срцима! С поносом ћемо те
помињати и сећати се...
Твоја Цајка
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12.06.2020.г. навршавају се две
године од преране смрти нашег

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(12.06.2018-12.06.2020)
Прошле су две године од кад су те
однели Анђели високо, високо, али
остаћеш у нашим срцима дубоко,
дубоко. У сваком делу нашег дома
твоја је сенка, ти остајеш са нама за
сва времена. Ти си онај кога ћемо
заувек памтити и волети...
Твоји супруга Славица и син Марко

Драгом тати

Сећање на мог драгог тату

12.06.2020.г. навршавају се две
тужне године од смрти нашег

ДРАГАНУ ГАГИ
ЖИВАНОВИЋУ

ДРАГАНА ГАГУ
ЖИВАНОВИЋА

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

(12.06.2018-12.06.2020)
Драги тата! Прошле су две дуге
године од кад ниси са нама. Ипак,
увек ћеш бити у нашем сећању, срцу
и души. Био си ретко уважен и
племенит човек.
Почивај у миру!
Твој син Марко

(12.06.2018-12.06.2020)
Драги тата, од радости си ме
одвојио. Дозивам ти осмех да ме
боли мање а све ми твоје недостаје.
И свако моје хвала, било је
недовољно за све што си учинио
за мене... Волим те бескрајно!
Твоја ћерка Слађа

12.06.2020.г навршавају се две
године од смрти мог брата

12.06.2020.г. навршавају се
две године од смрти
мог брата, девера и стрица

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА

(12.06.2018-12.06.2020)
Тешко је схватити да си отишао тако
изненада и заувек, али ћеш вечно
остати у сећању на наше заједничко
детињство и одрастање.
Почивај у миру брате мој!
Твој брат Буки са породицом

(12.06.2018-12.06.2020)
Не постоји време које доноси
заборав, нити сећање у којем тебе
нема. Недостаје твоје благо лице
и твој осмех. Недостајеш нам много!
Брат Милан, снаха Гордана,
синовица Радмила
и синовац Владимир

(12.06.2018-12.06.2020)
Тешко је прихватити истину да те
више нема, јер недостајеш сваког
дана све више и више. Не постоји
време које доноси заборав, ни
сећање у којем тебе нема...
Твоји: ћерка Слађа,
зет Иван и унук Лазар
12.06.2020.г. навршавају се две
године од смрти мог брата и стрица

ДРАГАНА ГАГЕ
ЖИВАНОВИЋА
(12.06.2018-12.06.2020)
Пролазе године, тихе туге... Без тебе
више ништа није исто. Недостајеш
нам бескрајно. Са тобом смо у
мислима и лепим сећањима на
пожртвованост и доброту.
Чуваћемо те од заборава.
Брат Милан, синовица
Радмила и синовац Владимир
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У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА
- ЛЕГЕНДЕ МАЛЕ ВАРОШИ

НАДИМЦИ У УБСКОЈ ЧАРШИЈИ (2)
Многи Убљани су били познати широм Србије, баш,
по надимцима. Пре Другог светског рата трафикант је био
Радисав Баџа, воскар Младен Вампир, пекар Драган Ђаво,
гробар Милош Гембеш, тестераш Живко Ћора, кафеџије
Миле Бегеш, Рибиц а, Шиља, Шоба... После рата,
шездесетих, запамћени су чувени фудбалери, Никола
Јапалак (голман), Раде Ћора (фудбалер са изузетним
талентом), Милован Чолић Чола, Ниле Муса, Миле Мачак,

Шиљина кафана - цртеж Мила Петровића
Нине, Пуки, Таске, Цике и други из млађих генерација...
Играли су фудбал и били глумци аматери, јер кажу стари
Убљани, некада, ако ниси играо у Јединству или у
‘’Абрашевићу’’’(макар у фолклору), ниси могао да обезбедиш своје место у естаблишменту мале вароши.
Није запамћено име Максе Андрејевића који је био
свестрана личност, а сигурно је и то да су га сви знали као
Максу. Право име му нико није запамтио (бар, колико је
аутору ових редова познато), јер Макса, то је, свакако, био
надимак од ране младсоти. Данас се често помињу, као
незаборављени пар, Макса и учитељица Дринка.
Аца Глиша, Миле Трћа, Мила Петровић, Миливоје
Патак, Ђока Мајмун са надимком који није заслужио с
обзиром на све што је дао за културу ове вароши. Али,
Убљани су имали један чудан обичај, сваком Ђоки давали
су надимак Мајмун, а сваки Тома добио је још једно име Коњ. Неки су се љутили на надимке које су добијали, а неки
нису. У сваком случају, остали су у сећању Убљана највише
по именима која су им додавана, углавном, у младости.

Шумарак (радио у Црвеном крсту) је тако прозван
по очевом занимању, а по очевим именима било је више
Ациних, Љубиних, Дишиних, Радових...
Пре рата убски апотекар је био Коста Поповић,
доктор Радоје Мијушковић (по коме једна улица на Убу носи
име) је имао свој рентгенски апарат, а индустријалац Миле
Вукосављевић је био власник парног млина на чијем плацу
је изграђена основна школа.
Рада Остојић је, заправо, био надалеко познати
Рада Шофер, који је, пре рата, имао камион за превоз робе,
али кад затреба и путника. Касније, имао је и аутобус сличан
оном из филма ‘’Ко то тамо пева’’. Тај аутобус је коришћен за
превоз фудбалера на разна гостовања широм земље, а
повремено су превожени и глумци са сценографијом до
околних варошица, где су играли позоришне комаде. Рада
Шофер је, крајем шездесетих, купио и путнички аутомобил
којим је таксирао за ближе и даље дестинације. Био је
познат и по томе што је тврдио да је брзина од 40 километара на сат превелика, а Ђоки Опелу, службеном возачу
општинског Пезејца, је рекао, у једној ‘’пробној вожњи’’
почетком седамдесетих прошлог века, да се пита зашто тај
ауто има више од три брзине, кад и другом може сасвим
солидно да се вози, а трећа је потребна само за претицање.
Рајко Четкар је запемћен по надимку, али и по
трошној кућици са кривим зидом за који су се пролазници
питали како, уопште, још није пао јер је, тако, стајао
годинама...
(Наставиће се)

Кућица Рајка Четкара - цртеж Мила Петровића

3.06.2020.год навршава се
40 дана од смрти нашег драгог

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
АЛЕКСАНДРА
РАДОЈЕВИЋА
(1952 – 2020)
Био си и остаћеш заувек део
наших живота. Носиће те вечно
у срцу и мислима
Твоја породица

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

НАШИ ЉУДИ

4.јун 2020.г.
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СПОРТСКА, ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ГОДИНЕ ПОВЕРЕЊА И СТРУЧНОСТИ
Стручност и професионалност дипломираног физиотерапеута и кондиционог тренера Срећка
Мијатовића, препознало је, за десет година рада, око 5.000 клијената. Од марта, на новој адреси.
Десетогодишње искуство у области спортске и
физикалне медицине, као и базичне припреме и рад са
врхунским и рекреативним спортистима, Срећка Мијатовића
сврставају у сам врх стручности по приступу лечењу и
кондиционом тренингу појединаца и спортских екипа.
Унапредио је своје знање и усавршавањем у иностранству. У
току дугогодишњег рада овај Убљанин је стекао поверење
преко 5.000 пацијената.
- Терапије које смо радили су и даље на високом нивоу,
уз додатну софистицирану технологију и проширена знања.
Едукација, коју сам имао, што кроз симпозијуме, што кроз
радионице и вишемесечне посете страним земљама,
доприноси подизању нивоа рехабилитације након прелома,
операције колена, рамена, скочног зглоба, пуцања тетива или
мишића. Знања и технику у лечењу смо подигли на висок
ниво, што је куриозитет за ову средину. Слободно могу да
кажем да на Убу имамо услове за рад и највиши стандард у
оквирима физикалне медицине – истиче Срећко Мијатовић,
дипломирани физиотерапеут и кондициони тренер.

Срећко Мијатовић и Наташа Јовановић
у раду са убским одбојкашицама

Амбуланта за рехабилитацију и физикалну медицину „CORTEX“
у новим просторијама у улици Душана Даниловића (”Преки шор”)
Амбуланта за рехабилитацију и физикалну медицину
„CORTEX“, која се некада налазила у Улици Милоша
Селаковића, од марта месеца, почела је са радом на новој
адреси, у Улици Душана Даниловића бр. 6 (тзв. „Преки шор“),
у просторијама где је до пре два месеца била апотека. У
заједничком раду са Наташом Јовановић, дугогодишњом
сарадницом на Убу, као и са многим спортским и
медицинским стручњацима у Београду, Срећко се залаже да
савременим методама, презентује клијентима у Београду и
Убу, што бољи и економичнији начин лечења многих повреда
и коштано-зглобних обољења, као што су преломи,
напрснућа, истегнућа, ишчашења, болови у кичменом стубу,
раменом, скочном, лакатном зглобу, као и зглобу колена,
највећем у људском телу.
У понуди je велики спектар услуга професионалним
спортистима - фудбалерима, одбојкашима и кошаркашима,
рекреативцима. Своје поверење Срећковој методологији и
вештини препознавања проблема, који никада није исти и
зависи од индивидуалног стања пацијента или спортисте,
поклонили су и фудбалери браћа Матићи, кошаркаши
Радуљица, Лучић, Стефан Марковић, Владимир Мицов, Васа
Мицић, а од клубова: КК „Партизан 2“, ЖОК „Уб“, ФК
„Јединство“, ОК „Железничар“ из Лајковца, као и многи
грађани Београда, Уба, Лајковца, Коцељеве, али и из
Америке, Аустралије и западноевропских земаља.

- Од 2014. године се озбиљно бавим кондиционирањем
и физичком припремом професионалних спортиста. Имамо
могућност да радимо са спортистима појединачно, било да су
у питању млади које уводимо у свет спорта и правимо од њих
атлете или су то људи који хоће да, у току своје каријере,
подижу ниво – нагласио је Мијатовић.
У складу са принципима спортске политике и етике,
могуће је достићи врхунски ниво физичке способности код
професионалног спортисте, за шта се Срећко годинама
залагао усвршавајући своја знања учењем код најбољих
европских ментора, али и самосталним учешћем и
излагањима на симпозијумима. Савремене методе лечења
дисторзија или истегнућа лигамената, не изискују као некада
вишенедељно ношење гипса, већ се после 48-часовног
смиривања, одмах креће са рехабилитацијом, што убрзава
процес активног опоравка.
- Ако се правовремено реагује, пацијенту се штеди и
време и новац. Ношење гипса после повреда као што су
дисторзија и дистензија, које нарушавају стабилност зглоба,
на локалном нивоу где је била повреда, доводи до промена у
циркулаторном систему, јављају се укочења зглоба, па се
повећава време останка на рехабилитацији. Променили су се
стандарди. То су сада технике које смо преузели из
професионалног спорта, па често видимо спортисту који се
повредио, а после само неколико дана се вратио у игру –
објаснио је Срећко Мијатовић начине савременог приступа
лечењу.
Препорука старијим пацијентима је да не чекају
последњи моменат када осете проблеме у вези са кичмом,
раменом или повредом, да не одлажу лечење када виде да
само од себе не пролази, јер ће дуже времена провести на
рехабилитацији. У Београду је више пацијената, који долазе
по савет или на терапију после 60-те године, а имају одређену
проблематику као што су гојазност, кардио-васкуларне и
метаболичке проблеме. За такве пацијенте, али и све друге,
додаје Мијатовић, важно је правилно кретање, одабир вежби
прилагођен индивидуалним способностима и начин исхране.
Д.Капларевић
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ЛАЈКОВЧАНИ НА ФИЛМСКИ НАЧИН
У ВИШЕМ РАНГУ

НА ШКОЛАРЦУ ПАЖЉИВО ПРАТЕ ДЕШАВАЊА
У ФУДБАЛСКИМ КРУГОВИМА

"ДИЗЕЛКА" У СВОМ
ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ

РАДНИК СЕ НАДА
БАРАЖУ

Није мирисало јесенас да би ова сезона за Железничар
могла да буде шампионска, али велики фудбалски
стваралац Срђан Јовановић- Чобања је остварио "немогућу
мисију" и после две сезоне вратио "дизелку" где јој је и
место- у српсколигашко друштво!

Екипа убског Радника прекинуту сезону окончала је
на 2. месту Окружне лиге Колубаре, по пропозицијама
предвиђен је био бараж са другопласираним из шабачког
округа, али је тренутно на снази одлука да се фудбал више
неће играти у ранговима испод Прве лиге Србије.
Најављена могућност да се куповином попуњавају
упражњена места у вишим ранговима, није наишла на
одушевљење председника Милована Милићевића:
- Одговорно тврдим да Радник неће давати новац да
би играо виши ранг, увек је боље средства улагати у
инфраструктуру, опрему или нешто слично, а не да би се
пуниле касе фудбалских савеза. Водимо се искључиво
спортским мотивима и најсрећнији бих био да нам се у
баражу пружи прилика да се изборимо за зону. Постоје неки
наговештаји да би одлука о баражима могла да се
преиспита, због тога вредно тренирамо и одржавамо
форму уколико савез буде имао слуха за нас и остале
клубове у сличној ситуацији.

Срђан Јовановић- Чобања,
тренер лајковачкој Железничара (десно)
Јесенас су у Богосавцу Лајковчани попили "горку
пилулу", али су у првом пролећном колу све то наплатили, и
то са каматом. Слога је имала гол предности и отворен пут ка
титули, али је чудесни финиш домаћих у режији Арсића
донео преокрет, испоставиће се и шампионске почасти због
пандемије корона-вируса. Из летње перспективе, направљен је истински подвиг у који су веровали само највећи
оптимисти, а тренер Срђан Јовановић сматра да је главни
посао одрађен јесенас:
- Циљ је био колико-толико остати у прикључку на пола
трке и играчима скидам капу како су изгурали први део
сезоне. Зимус су стигли Тинтор, Чочовић, Арсић и два
Павловића, тако да смо имали екипу која је била способна за
трку са Слогом. Имали смо мало среће због расплета сезоне,
али сматрам да смо је заслужили на терену. Победа над
највећим ривалом остаје ми као једна од најдражих у
каријери, нисмо губили главу ни када је резултат био
неповољан за нас, а Земан и Стејанић су са клупе унели
преокрет. Још увек нисмо договорили детаље о будућој
сарадњи, ускоро очекујем разговор са управом клуба и
надам се да ћемо наћи заједнички језик.
Шампионску сезону обележили су први голгетер
Страхиња Софронић, неуморни капитен Немања Радивојевић, незамењљиви Прокић, луцидни Станојевић, непредвидиви Стејанић..., а запажен учинак на голу имао је и још увек
омладинац Бојан Петровић. У периоду након ванредног
стања, није било активности на лајковачком стадиону,
будући да би то изискивало непотребне трошкове. Са
великом надом, управа Железничара гледа у општински
буџет, предвиђени модел финансирања је због короне
прилично угрожен, али се председник Зоран Милинчић и
његови сарадници надају да ће наћи решење до почетка
летњих припрема.

ФК Радник (Уб)

Да Радник има квалитет за виши ранг, показала је и
утакмица на стадиону "Драган Џајић" где је српсколигашу
требало пуних сат времена да затресе мрежу комшија.
Тренер Александар Станојевић на располагању има микс
искусних, прекаљених играча и момака у најбољим
годинама који су прошли комплетну фудбалску школу
Јединства. На том мечу за наранџасто-црне играо је и
Александар Љубичић, нема сумње да би брзоноги нападач
пуно значио Убљанима ако дође до евентуалног договора.
Седам дана раније, Радник је лоше резултатски
прошао у Памбуковици (3:1 за домаћина), али треба рећи
да је тим био знатно ослабљен неиграњем Брадоњића,
Јовића, Митровића, оба Луковића... Гол за госте постигао је
Лесић на пас Илића, а Никола Симеуновић није искористио
најстрожу казну код резултата 2:1 за Памбуковицу.
Наредни тест екипа тренера Станојевића имаће за
викенд, највероватније против кадета Јединства.

Va{ pouzdan partner

OTKUPNA MESTA
KALINOVAC I TULARI
OTKUP @ITARICA:
- P[ENICA
- SUNCOKRET
- SOJA
- KUKURUZ
- ULJANA REPICA

PRODAJA:
- SEMENSKA ROBA
- ZA[TITA BILJA
- VE[TA^KA \UBRIVA
- STO^NA HRANA
... i jo{ mnogo toga...

060/025-37-19 Kalinovac
063/111-60-29 Tulari
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СВЕ ЛЕПШИ ТРЛИЋКИ СТАДИОН

ЗАСИЈАЛЕ НОВЕ
СВЛАЧИОНИЦЕ
Уз присуство угледне општинске делегације на челу
са Дарком Глишићем и Александром ЈовановићемЏајићем, на фудбалском терену у Трлићу свечано је
пуштена у рад нова управна зграда. Објекат од 115
квадратних метара налази се уз трибину стадиона, красе га
лепо сређене и модерне свлачионице, а у оквиру зграде
налази се и бифе који ће играчима и навијачима бити
згодно место за разоноду. Наравно, заслуге што Трлићани
могу да се похвале репрезентативним објектом, иду на
рачун успешних фирми ЗЗ "Трлић" и "Др Милк", односно
браће Јовановић и браће Близањац као осведочених
пријатеља фудбала у родном селу Раће Петровића.

Нове свлачионице у Трлићу
Том приликом, организована је и ревијална утакмица
у којој се Трлићанима супротставила селекција талентованих убских фудбалера, а ако је некоме битно- није било
победника (1:1). Већ у недељу 7. јуна када је сеоска слава
Тројице, заказана је утакмица између Трлића и Памбуковице која се игра у знак сећања на легендарног секретара
Ацу Лелићанина, уз традиционално освештавање Крста.
Трлићани су овог пролећа играли само једну утакмицу (пораз у Рубрибрези 4:2), а од зимус бригу о екипи
преузео је искусни стручњак из Коцељеве Станојло-Пуја
Станојловић.
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ЋЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ
ИМАТИ ПРИЛИКУ ДА СЕ БОРЕ ЗА ВИШИ РАНГ

НА ПОМОЛУ БАРАЖ
СА ОБРЕНОВЧАНИМА
Чека нас узбудљиво рукометно лето, према речима
председника Ивана Милошевића, врло је извесно да ће се
екипа Уба кроз бараж борити за Супер-Б лигу:
- За упражњено место у вишем рангу пријавили су се, уз
нас, и Обреновчани, а детаљи о пропозицијама баража
требало би да буду познати 9. јуна после састанка
Такмичарске комисије РСС. Оно што је извесно, та утакмица
или две морале би да се одиграју до 30. јуна, јер 1. јула почиње
прелазни рок. Ако бих морао да проценим шансе у баражу,
рекао бих да су Обреновчани благи фаворити, али да смо ми
од последњег сусрета јачи за Марковића и Вилотијевића.
Опет, иза нас је дуга пауза, тако да је врло незахвално
проценити у каквој ће форми бити екипе.
Управа не седи
скрштених руку, већ је
јасно да ће Уб у наредној
сезони, без обзира на
ранг, имати још јачу екипу:
- Договорили смо
се већ са Дарком Павловићем и Миланом Зарином, а у преговорима смо
и са искусним суперлигашким голманом. Имамо
начелни договор и са
једним интернационалцем, али нам проблем
прави Правилник РСС
Поново у плавом дресу:
који налаже да се за
Дарко Павловић
играче из иностранства
плаћа скоро 3.000 евра за
регистрацију. Када би се све реализовао, имали бисмо екипу
за врх Супер-Б лиге, а сигурно је да ће у наредној сезони
стартовати и РК Уб 2 у Другој лиги "Центар". Са клупе ће их
предводити Ненад Рогић и Милан Зарин, тако да пуно
очекујемо од наредне сезоне- закључио је Иван Милошевић,
ове сезоне и у улози тренера убских рукометаша.
Б.Матић

PROFI TAXI UB
064/029-029-2
061/196-32-32

Vozite se bezbedno !

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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ФУДБАЛ

УБСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПРОСЛАВЉА ВЕК ПОСТОЈАЊА

ЧЕФЕРИН ЧЕСТИТАО 100. РОЂЕНДАН
- Први човек УЕФА упутио Убљанима честитке за јубилеј који ће бити обележен у наставку године.
- Припремни тестови против Врело спорта (1:0) и Радника (3:0), у уторак црвено-бели гостовали у Борчи.
Председник УЕФА, Словенац
Александар Чеферин, пријатно је
изненадио Убљане и бираним речима
честитао Јединству стогодишњицу
постојања:
"Драги фудбалски пријатељи, част
ми је да сам у могућности да вам
честитам стоти рођендан, како у име
УЕФА, тако и у моје лично име.
Ваш клуб је увек био познат по
својој страсти и истинској љубави
према игри. Такође, и ентузијазму који је
водио клуб ка јакој Другој лиги СР
Југославије безмало 6 узастопних
година. Био сам одушевљен када сам
Заједничка фотографија две убске екипе: Јединство - Радник
сазнао да су неки од највећих српских
фудбалера почели каријеру у убском
Јединству, споменућу само Драгана Џајића, Душана Пријатељски меч
Савића и најскоријег Немању Матића.
Јединство (Уб) - Радник (Уб)
Битно је истаћи да ваша фудбалска школа остаје
3:0 (0:0)
бескрајни извор младих фудбалских нада и да ту уче да
постану и добри људи, не само добри фудбалери. Не УБ- Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 100. Судија: Мирко
сумњам да ће неки од њих досегнути фудбалске звезде у Ћургуз. Стрелци: Павловић у 62. и 71. и Киселчић у 83. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић, Бошковић, Рајовић, Филиповић,
будућности.
За сав труд, посвећеност и достигнућа- искрено вам Ранисављевић, Радојичић, Ђокић, Обрадовић, Милановић,
честитам, моји пријатељи. И желим вам још више успеха у Миловановић, Ђурић. Играли су још: Ивановић, Мијатовић,
Сајић, Цвијовић, Стевановић, Тонковић, Арсовић, Ђелмаш,
будућности!"
Утакмицом ветерана Јединства и Арене спорт Руњајић, Хаџић, Киселчић, Радибратовић.
симболично је почело обележавање стогодишњице које РАДНИК: Јечменица, Митровић, Љубичић, Јовић, Јоцић,
Брадоњић, Илић, Симеуновић, Бабић, Софронић, Пурешевић.
ће у наставку 2020. бити испраћено још низом акција.
Када је реч о актуелностима, тренер Срђа Кнежевић Играли су још: Живковић, Живановић, Луковић, Живковић,
користи овај период да одржава форму екипе и да погледа Стојковић, Дамњановић, Лесић
Радник је одлично одолевао пуних сат времена, али је
неколико младих момака који су потенцијална појачања за
наредну сезону. Одиграли су Убљани и два пријатељска Павловић начео комшије након паса Хаџића. Живковић је
меча, у првом су савладали Врело спорт са 1:0 голом одбранио пенал Радибратовићу, али је Павловић сачекао
Страхиње Стевановића, везисте који покушава да докаже одбитак и дуплирао учинак.
Коначан резултат поставио је кадет Киселчић, искоса са
да има квалитет за Јединство, а вреди истаћи да је голман
Врељана Љубиша Ракић зауставио шут Ђелмаша са 11 десне стране послао је лопту кроз ноге Живковићу.
метара.
Против Радника је забележена победа од 3:0, а
Пријатељски меч
окружни лигаш, је посебно у првом делу, био тврд орах за
Врело спорт- Стрмово 3:1 (1:0)
српсколигаша. Два гола је постигао још један играч на
УБ- Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 100. Судија: Филип
проби, високи нападач Милан Павловић, док је трећи гол
Ђорђевић (Уб). Стрелци: Бранковић у 16. и 76. и Ђурђевић у
дело кадета Марка Киселчића. Убљани поново нису
70. за Врело спорт, а Савковић у 54. за Стрмово.
искористили најстрожу казну, голман Живковић је
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић, Симић, Леонтијевић, Ђорђевић,
зауставио шут Радибратовића.
Благојевић, Којић, Блажић, Бранковић, Ђурђевић, Поповић,
Црвено-бели су у уторак у ноћном термину
Милошевић. Играли су још: Јовановић, Јевтић, У.Ракић,
гостовали у Борчи, а за суботу 6. јун најављена је велика
Симеуновић, Новаковић, Јечменица, Ранковић, Павловић,
фешта у Врелу где ће на новом терену поново снаге
Шајиновић, Матић.
одмерити Јединство и Врело спорт. Има новина и у
СТРМОВО: Терзић, Радовановић, Радивојевић, Вукашиновић,
омладинској школи, првотимац Марко Рајовић је преузео
Гавриловић, Перић, Илић, Мијаиловић, Савковић, С.Мустафи,
улогу директора омладинске школе и пробаће својим
С.Марковић. Играли су још: Милијановић, Жујовић, Мих.Живогромним искуством да помогне развој младих и
ковић, А.Марковић, Ковачевић, Мар.Живковић, Е.Мустафи.
талентованих Убљана.

ФУДБАЛ
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ПРИЈАТЕЉСКИ МЕЧ ВЕТЕРАНА

СЛАБ СИГНАЛ АРЕНЕ НА УБУ
Лепо фудбалско поподне под Шепковцем није
покварило ни ћудљиво мајско време, а овом акцијом
најављена је прослава века постојања клуба која ће бити
свечано обележена у другој половини године. Домаћи су се
представили у новом, подмлађеном саставу којим још увек
диригују Синђић, Милошевић, Зујаловић, Ристовски..., а
захваљујући Убљанину Бобану Стефановићу, гост је била
екипа која је била микс новинара ТВ Арене спорт и
прослављених српских интернационалаца на челу са
ходајућом легендом Партизана Сашом Илићем.
Имена на супротној страни била су видан мотив за
црвено-беле, после неколико добрих прилика за Љубичића,
пут до мреже нашао је Игор Стаменковић, након асистенције
Војимира Синђића. Није било голова до паузе, најрасположенији за игру у гостујућем тиму био је некадашња "десетка"
Чукаричког Игор Матић, али је Милош Урошевић без већих
проблема сачувао мрежу.

ЈЕДИНСТВО (УБ)- ТВ АРЕНА СПОРТ
5:2 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 100. Судија: Марко
Поповић (Уб). Стрелци: Стаменковић у 14. и 56., Јовановић
у 47., Марковић у 74. и Б.Матић у 78. за Јединство, а
Шуљагић у 50. и И.Матић у 71. за ТВ Арену спорт.
ЈЕДИНСТВО: Урошевић, Симеуновић, Зујаловић,
М.Марјановић, П.Марјановић, Брадоњић, Ристовски,
Синђић, Милошевић, Стаменковић, Љубичић. Играли су
још: Јокић, Васиљевић, Митровић, Добросављевић,
Урошевић, Граховац, Јовановић, Марковић, Цикуша, Матић
ТВ АРЕНА СПОРТ: Остојић, Ћирковић, Шуљагић, Кнежевић,
Радуловић, Токановић, Стефановић, Илић, Матић,
Буњевчевић, Миловановић. Играли су још: Томић,
Милићевић, Жугић, Пауновић, Свилар, Станић

Заједничка фотографија екипа ТВ Арене спорт и ветерана Јединства
Жарко Јовановић је након лепог паса Ристовског
дуплирао предност, некадашњи голман Бежаније Остојић
није успео да заустави његов шут са 10 метара. Најлепши
детаљ меча десио се у шеснаестерцу домаћих, кондициони
тренер Јединства Урош Шуљагић је гостовање у екипи Арене
оправдао спектакуларним поготком.
Како је падала снага, тако се отварао простор на терену,
па је уследио ватромет голова у финишу. Игор Стаменковић
је још једном луцидном минијатуром повећао на 3:1, али је
Игор Матић на пас Арениног коментатора Миловановића

вратио неизвесност. Завршницу је обележио Петар Граховац,
његови пасови су омогућили рутинску егзекуцију Лазару
Марковићу и Бранку Матићу.
Можда не на терену, али зато у "трећем полувремену"
Убљани јесу демонстрирали своје гостопримство, а Бобан
Стефановић се у име угледне спортске телевизије захвалио
домаћину на љубазности. Госте је поздравио и председник ветерана Јединства Милорад-Мића Максимовић, а посебне аплаузе инспиративним говором побрао је Мирослав-Миле Вјетровић, спортски публициста и некадашњи играч Јединства.

ЈОШ ЈЕДАН УБСКИ БИСЕР СПРЕМА СЕ ЗА ВЕЛИКУ СЦЕНУ

СИНИША ЈОЛАЧИЋ ПАКУЈЕ КОФЕРЕ
Пре нешто више од годину дана,
млади везиста Синиша Јолачић је одиграо дебитантске сениорске минуте за
Јединство, а сада се већ спрема за први
интернационални трансфер! За услуге
убског фудбалера изузетно је заинтересован Ал Ахли из Дубаија где је Јолачић
већ провео две недеље зимус, у игру се
озбиљно укључио и један словачки
суперлигаш, а према речима Немање
Матића- готово је извесно да ће убска
"осмица" раздужити црвено-бели дрес...
Фудбалска прича Синише Јолачића
почела је са његових 7 година, изражени
фудбалски ген наследио је од оца Зорана,
а први тренер у школи Јединства био му
је Никола Симеуновић. Уследила је
сарадња са Жарком Анђићем, а највише
труда у развој младог фудбалера уложио
је Мирослав-Мика Билић. У сезони
2017/18. играо је Квалитетну кадетску лигу
Србије за ОФК Београд, тренер му је био
Дејан Симић, а епизоду на Карабурми
обележио је са 4 поготка у елитном рангу.
Уследио је повратак под Шепковац,
Јединство је под командом Мике Билића
изборило пласман у Квалитетну омладинску лигу, а од три поготка Јолачића

незабораван је онај из Панчева када је
"скинуо паучину" са гола домаћих. У
зимским припремама, наметнуо се
тренеру првог тима Милошу Обрадовићу, деби је имао против Ваљеваца у
другом пролећном колу, а прву утакмицу као стартер одиграо је у Прову- на
изузетно високом нивоу. Уследио је и
"првенац" за црвено-беле против
Полета из Љубића, а у снагу Јолачићевог шута уверио се јесенас и голман
Шумадије из Аранђеловца.
Требало је ово да буде пролеће у
којем млади везиста израста у лидера
тима, ипак виша сила је стопирала
лопту у целом свету. У недавној пријатељској утакмици Јединства и Врело
спорта, Јолачић је доживео непријатну
повреду зглоба која ће га на месец дана
одвојити од терена, али неће то утицати
на летњи трансфер:
- За десетак дана ћу почети лагано
да трчкарам и лето ћу дочекати спреман. Клуб и Немања Матић ће проценити која понуда је најбоља и за Јединство и за мене, а за две недеље проведене у Дубаију сам видео да могу да
одговорим захтевима великог клуба,

Синиша Јолачић у дресу
Ал Ахлија, током боравка у Дубаију
односно да се у Јединству одлично
ради. Верујем да ће убрзо мојим стопама и неки моји вршњаци и млађи
саиграчи, а да ћу ја бити нови у низу
бројних успешних убских фудбалера на
међународној сцени- најављује скори
растанак са Јединством Синиша Јолачић који ће у новембру напунити 19
година.
Б.Матић
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У ВРЕЛУ СЕ ОТВАРА СТАДИОН
"МИРКО-ЖАКИ МАТИЋ"

Фудбалски стадион „Мирко-Жаки Матић”

СПРЕМНА ФУДБАЛСКА
ФЕШТА У ВРЕЛУ
Да није било пандемије корона-вируса, нови
стадион у Врелу би био већ отворен 22. марта дуелом
Врело спорта и Борца из Лешнице, овако је тај свечани
дан померен за суботу 6. јун. Стадион ће понети име по
легендарном врељанском фудбалеру Мирку-Жакију
Матићу, а уредба Владе Србије омогућиће да овај
фудбалски празник прође у присуству неколико стотина
гледалаца.
Званични део програма почиње у 16 часова
када ће заслужнима за развој врељанског и општинског
фудбала бити додељене захвалнице, а од 17 часова
играће се утакмица између Врело спорта и убског
Јединства. Уз најављени ватромет и шатру спремну за
госте, а уз напомену да су завршени и радови на
асфалтирању око стадиона, нема сумње да нас чека
историјски дан за врељански фудбал који би требао да
прође у незаборавном амбијенту.
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БЛАГОЈЕ ЦОНИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА

„ КУЋА СЕ ГРАДИ
ОД ТЕМЕЉА ! ”
ИВИЦА ДАЧИЋ”СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ”
1. Благоје Цонић, 1974.г, дипл. инж. саобраћаја, Уб
2. Александар Дамњановић, 1952.г, пензионер, Уб
3. Александра Трифуновић, 1972.г, економски техничар, Уб
4. Мр Марко Леонтијевић,1979.г, дипл.инж.рударства, Уб
5. Владимир Ђурђевић, 1981. г, дипл. економиста, Уб
6. Зорица Ракић, 1960.г, економиста, Уб
7. Душан Димитријевић, 1957.г, возач, Бањани
8. Драгица Нинковић, 1969.г, машински шивач, Памбуковица
9. Ружица Јевтић, Уб, дипл. инж. саобраћаја, Уб
10. Гордана Гаћиновић, 1956.г, наставник, Уб
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