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АПСОЛУТНА ПОБЕДА ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ”

УБЉАНИ ПОДРЖАЛИ ГЛИШИЋА
Резултати локалних избора у убској општини:
СНС 79,62%, ПОКС 8,54%, СПС 8,31%
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

РАСТЕ БРОЈ
ЗАРАЖЕНИХ НА УБУ
На Убу после два месеца без оболелих,
регистрована три нова случаја.
У Колубарском округу, од почетка епидемије,
укупно 315 позитивних особа.
Попуштањем мера и након све лагоднијег понашања
становништва у затвореном простору, дошло је до пораста
броја заражених протеклих дана. Све више пацијената је на
респираторима, а међу оболелима су, углавном, млађи
пацијенти чије је стање, по извештају лекара Ковид болница,
средњег и тежег интезитета. У убској општини, после двомесечне стагнације новооболелих, дошло је до пораста броја
заражених Корона вирусом. У питању су такође млађе особе
са лакшом клиничком сликом.

Маске више нико не носи:
Убски бувљак ових дана
По подацима из Завода за јавно здравље Ваљево, у
општини Уб, потврђена су три нова случаја па их, закључно са
26. јуном, од почетка епидемије, има укупно 27. У кућној
изолацији је троје људи. У Ваљеву је у протеклој недељи
регистровано још 11 особа позитивних на вирус корона, а у
Мионици и Лајковцу по две особе, тако да је у Колубарском
округу, до 27. јуна, од почетка епидемије у Србији, забележено
укупно 322 позитивне особе.

У случају да пацијенти осете симптоме вируса, нужно је
да се јаве у Ковид амбуланту, која у Дому здравља „Уб“ ради
од девет до 17 часова. За све оне који би да се тестирају о свом
трошку, у Ковид амбуланти, могуће је то урадити путем крви,
које показује антитела класе IgG и IgM, односно, да ли је особа
била позитивна раније или је позитивна тренутно. Серолошко
тестирање на лични захтев грађана, такозвани имунохроматографски, брзи тест, који се ради из венске крви, кошта
1.200 динара. Ускоро ће моћи да се ради и у приватним
лабораторијама, које за то имају овлашћење од Министарства
здравља.
Д.Капларевић

ВИРУС И МЕДИЈИ

К

ада је, у априлу 1986.године, експлодирала атомска централа у Чернобиљу
прошло је скоро годину дана док су
медији почели да објављују вести о великој
катастрофи која је, касније, имала фаталне последице
по милионе становника на планети. Живели смо
безбрижно не сањајући о томе да ћемо изгубити неке
од најближих или и сами платити својим животима
грешку која се догодила негде далеко у Украјини.
Е сад! Случај је хтео да се баш те године нађем на
задатку у Русији, не баш далеко од ‘’црвене шуме’’ и
града Припјата, као новинар Тамнавских новина, а
ради прикупљања материјала за репоретажу о повратним турама ‘’Стрела-Уба’’, чији камиони су ишли до
Москве и назад. Путовао сам у ‘’Камазу’’ са једном од
легенди убских возача, покојним Влатком Правиком.
Био је већ октобар, преспавали смо у једном мотелу и,
испод завеса, уочили ‘’бубице’’ за прислушкивање.
Гвоздена завеса још је функционисала, а информације о Чернобиљу су се појавиле тек следеће године.
Радиоактивни облак се раширио преко Европе и све
чешће се оболевало од канцера. Ту и тамо по неки
медиј би објавио да су то последице радиоактивних
честица које су се рашириле струјањем ваздуха или
преко кишних капи... А Влатко и ја - тада, преживесмо!
И, као што се сада негира да је осиромашени уранијум,
којим је НАТО засипао Србију 1999.године, узрок за
повећан број канцерозних обољења, тако су и тада
званичници из Украјине (тада и саставу СССР-а) јавно
тврдили да је експлозија у ‘’Чернобиљу’’ узроковала
многа неизлечива обољења.
А ми смо живели уобичајеним животома. Није било
психоза ни страха од ‘’долазеће опасности’’ или неког
‘’другог таласа’’ Полако смо се навикавали и... Навикли се на последице експлозије нуклеарке у Украјини.
На малим екранима главни ликови нису били стручњаци за радио активност. Додуше, тада није било ни
медијских магната, дубоке државе, специјалног рата у
светским размерама... Бил Гејтс - тек на почецима.
Они који су преживели, а то је човечанство и сви ми са
њим, сећају се и, вероватно, тек сада схватају у каквој
опасности је био цео свет.
А кад се догодио ‘’квар’’ на јапанској атомској
електрани, ствар је схваћена доста озбиљније и
Јапанцима су помагале готово све земље света...
Медији су извештавали, али са мање узнемирујућих
вести и упозорења.
И тако, прича о нуклеарној опасноти би могла да се
распреда у недоглед. Многе атомске централе су
затворене, од градње многих се одустало... Заговорници добијања електричне енергије цепањем атома
су се повукли. Чини се да је прихваћен став да је
сувише опасно коришћење атомске енергије...
И, таман кад смо помислили да је страх од нуклеарног
наоружања, а посебно од нуклеарних реактора за производњу електричне енергије, прошлост - појавила се
нова опаснот по људски род - својеврсно биолошко
оружје, вирус од којег нису умакли ни премијери и министри неких држава, ни врхунски спортисти... ни богати -осим, ваљда, оних који су ‘’закували целу ствар’’.
Овог пута медији се утркују у обиљу информација о
броју заражених, умрлих, стављених на респираторе... Шта би било да се ништа не објављује? Кажу, биле
би пуне болнице. То каже струка, а ми морамо да је
слушамо. Такав је закон... И тако кажу медији!
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АПСОЛУТНА ПОБЕДА ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ”

УБЉАНИ ПОДРЖАЛИ ГЛИШИЋА
- Историјски резултат Српске напредне странке, до сада незабележен, од 11.733 гласа (79,62 %) у убској
општини, уз рекордну излазност (63,83 %) представља победу свих грађана и још једну потврду успеха
политике која нуди мир, стабилност, развој, изградњу, више посла, бољи живот- поручује Дарко
Глишић, председник општине Уб и носилац листе „Александар Вучић - За нашу децу“.
Коалиција „Александар Вучић- За нашу децу”, на челу са
Дарком Глишићем, освојила је апсолутну већину на Убу и у
наредном сазиву локалног парламента представљаће је 26, од
укупно 30 одборника. Историјски резултат напредњака, који су
освојили 11.733 гласа, чак 3.866 више у односу на 2016.годну (и
тада је победа била рекордна), по Глишићевим речима,
последица је марљивог рада руководства општине Уб у
протекле четири године и опипљивих резултата на свим
пољима. Уз захвалност свим грађанима општине Уб који су на
изборима, одржаним 21.јуна, указали поверење коалицији око
СНС-а, први човек општине Уб поручује:
- Најмање што у овом тренутку могу је да захвалим гласачима на поверењу, а ове резултате желим да окарактеришем
као победу свих грађана наше општине. Није овде победила
само листа наше странке, нити неко појединачно, већ сви
грађани који, у све већем броју, дају подршку политици која
нуди мир, стабилност и развој, изградњу, више посла, бољи
живот... Људи су то приметили, виде наш труд, борбу и посвећеност, рад и резултате- истакао је Глишић на конференцији за
новинаре почетком прошле недеље. - У селима нико више не
гази блато, струја је одлична, пуштене су у рад нове трафо станице, изградили смо савремена дечија игралишта и спортске
терене, реновирали амбуланте, направили нове или реновирали старе школе, опремили сале, запослили велики број
људи... Најбоља потврда нашег успеха је порез на зараде у
убској општини, који из месеца у месец обара све рекорде, као
и стабилизација наших општинских финансија. Када смо
дошли на власт на рачуну општине је било пар стотина динара
и обавезе у износу од 100 милиона динара, док је данас све
плаћено и на рачуну општине свакога дана стоји између 80 и
100 милиона динара.

Дарко Глишић на свом бирачком месту
у Стубленици
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Број уписаних бирача: 23.089
Изашло на гласање: 14.737 (63,83%)
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Александар Јовановић Џајић и Дарко Глишић
Ипак, према његовим речима, добар изборни резултат
представља велику обавезу да, и у наредне четири године,
општинско руководство буде још марљивије, вредније и
преданије послу.
- Од старе славе се не живи, а ми желимо да премашимо
ниво који смо сами себи задали. Изградићемо најмодернији
аква парк у Србији, као и још један велелепни хотел на месту
старог, завршићемо доградњу и реконструкцију Дома здравља, завршићемо све започете пројекте и кренути у реализацију нових, отворићемо Термоелектрану „Колубара Б” и
трудити се да запослимо што већи број наших суграђана.
Имамо многобројне планове, али и могућности, вољу и снагу
да их реализујемо, а уз овакву подршку грађана све ће ићи
много лакше.
Глишић се захвалио и великом броју активиста који су
узели учешће у овим изборима, посебно истичући снагу
младости која жели бољи и савременији Уб.
- Моја бескрајна захвалност свим младим активистима
који имају снагу и организацију која је кадра да изађе сваком
на црту и победи. Између 300 и 400 наших активиста радило
је ову кампању, а онима који не верују поручујем да у неку
следећу кампању улазимо са 500-600 активиста, јер млади
људи желе да остану у овој општини, заснивају своје породице, имају посао, леп и безбедан град, вртић у који увек могу
уписати своје дете, школу која је једна од најмодернијих у
држави, Дом здравља као што је наш- наглашава први човек
убске општине.
Због тога је, како сам каже, и у изборној ноћи, иако заузет
обавезама у Београду, био уз своје суграђане.
- Након још једне импресивне победе политике коју
предводи наш председник Александар Вучић, нисам остао
на слављу које је било кратко у нашим страначким просторијама на Новом Београду, дошао сам на Уб и укључио се у
програм уживо на нашој локалној телевизији. Толико сам био
под емоцијама када сам чуо резултат, да су ми и сузе кренуле.
Та емоција је искрена, јер волим ово место и ту нема дилеме.

НОВИ КАДРОВИ
Рок за одржавање конститутивне седнице новог
сазива Скупштине општине Уб је 23.август. Глишић истиче да
се са заказивањем седнице неће журити, али да ће се свакако
она одржати у законском року.
- Када овакве стандарде поставите кадровска решења
су у другом плану, а ми смо радили за то да дођу нови млади
људи. Утврдили смо трасу нашег даљег развоја, поставили
високе стандарде и Уб гурнули неповратно ка напретку, и
сада смо мирни. Правићемо што шири консензус, можда и са
преостале две парламентарне листе. Хвала им што су
учествовали и поштујемо оне гласаче који су за њих гласали.
Отворена је могућност сарадње и са неком од ванпарламентарних странака, по оној народној „у злу се не понизи, а у
добру не понеси“. Ми то нисмо радили ни до сада, па нећемо
ни убудуће. Тражићемо најбоље решење, нову енергију,
укључићемо нове младе људе да осете како је носити
одговорност, да стичу искуства и стварају нову генерацију
успешних људи, како се та смена не би осетила, а Уб остао на
добром путу- закључује Дарко Глишић, један од најуспешнијих председника у историји убске општине.
Милован Миловановић
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ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ИЗНЕНАЂЕЊЕ
УБСКИХ ИЗБОРА

ОЧЕКИВАН
БРОЈ ГЛАСОВА

Без обзира на бројчану инфериорност,
настојаћемо да будемо активни учесници
парламентарног пленума- поручује Марко
Миливојевић, носилац листе „За Краљевину
Србију - За краљевски Уб“

- Доминација СНС-а у свим сферама, али и
одлучивању у неким стварима које решавају
животна питања људи, је кључна ствар што смо
забележили пад од 600 гласова у односу
на претходне изборе- каже Благоје Цонић,
носилац листе СПС-а на локалним изборима

За једне изненађење, за друге очекивано, тек листа „За
Краљевину Србију - За краљевски Уб“ заузела је друго место
у трци за локални параламент са освојених 1.259 гласова, што
им доноси два мандата од укупно 30 колико ће бројати наредни сазив Скупштине општине Уб. Председник Окружног
одбора ПОКС-а и кандидат за народног посланика на овим
изборима Светислав Матић задовољан је подршком од
стране Убљана, али и целе Србије, пошто је ПОКС на
републичким изборима заузео високо четврто место.
- Захвалио бих се 1.259 пута сваком гласачу понаособ за
указано поверење и обећавам да га нећемо изневерити.
Мало нас је изненадила излазност, што је утицало на мањи
број одборника од онога што смо очекивали. Ипак, ми смо
више него задовољни укупним бројем гласова, то је и више
од очекиваног а разлог је вероватно и тај да људи који су
гласали нису имали бољу опцију. Мало гласова нам је
недостајало за тог трећег одборника. Ипак, победити СПС
није мала ствар, ако имамо у виду да наша странка постоји
само три године и да смо имали више него скроман буџет.
Матић истиче да је добар изборни резултат последица
свакодневног рада и комуникације са суграђанима, што ће
наставити да практикују и убудуће.
- Наши одборнички кандидати и наши чланови су
уложили срце у ову кампању, ја сам поносан на њих. Овај
резултат је наша победа и мотив више за убудуће. Не бих се
враћао на кампању, на цепање плахата, на сам изборни дан,
то су лоше ствари које се понављају и којих сигуран сам неће
бити онда када Србија буде Краљевина. За нас избори још
нису завршени, очекујемо да на поновљеним републичким
изборима пређемо цензус и имамо представнике у Народној
скупштини Србије, што би, свакако, био изузетан успех од
битног значаја за наш даљи рад и корак ближе остварењу
идеје коју заступамо - наглашава Светислав Матић.

Марко Миливојевић
Марко Миливојевић, носилац листе „За Краљевину
Србију - За краљевски Уб“ истиче да ће ова политичка групација представљати конструктивну опозицију у СО Уб.
- Без обзира на бројчану инфериорност настојаћемо да
будемо активни учесници парламентарног пленума.
Залагаћемо се за оне идеје о којима смо причали и у кампањи,
подржаћемо и сваки други предлог који је у интересу наше
општине, али смо спремни да критикујемо и укажемо на све
оне који по нашем мишљењу то нису. Залагаћемо се да рад
скупштине и свих општинских органа буде транспарентан,
како би грађани имали увид. Дакле, нећемо бити неми
посматрачи, одборници на папиру, већ глас народа. Даћемо
све од себе да вратимо углед и важност институцији
Скупштине општине, односно одборнику. Жеља нам је да
оправдамо указано поверење, да помогнемо да наша
општина буде боља и да докажемо да нисмо без разлога ту
као најпријатније изненађење ових избора- поручује
дипломирани правник Марко Миливојевић.
М.М.М.

Социјалистичка партија Србије добила је на локалним
изборима на Убу подршку од 1.224 грађана, што значи да ће
је у наредном сазиву Скупштине општине Уб представљати
два оборника- председник ОО СПС Уб и носилац листе
Благоје Цонић и досадашњи председник СО Уб Александар
Дамњановић Лека. Иако су остварили један од најслабијих
резултата од 2008.године (тада су имали 1.202 гласова),
убски социјалисти истичу да су испунили предизборна
очекивања с обзиром на услове у којима су функционисали
у протекле четири године, као и само прикупљање потписа
које је прекинуто због епидемије Ковида 19, што се даље,
итекако, одразило на кампању.
- Ми бележимо пад у односу на број гласова и одборничких мандата на локалу, јер смо на изборима 2016. године
у коалицији са Јединственом Србијом добили 1.848 гласова.

Благоје Цонић
Дакле, фалило нам је тих око 600 гласова, колико носи
Јединствена Србија, односно њен лидер на нашем подручју
Слободан Божић Рошке. Ипак, ова цифра за нас је задовољавајућа, јер смо нашу процену броја гласова, које можемо
да освојимо, достигли. Са друге стране имамо смањење
броја одборника у скупштини са 40 на 30, па нам је и то процентуално смањило број мандата - каже Благоје Цонић,
носилац листе СПС-а на локалним изборима на Убу.
Републичка листа СПС-а на Убу је добила 20 посто
мање гласова него локална што се, по Цонићевим речима,
понавља већ неколико изборних циклуса.
- Локални резултати су бољи, јер смо на републичким
изборима добили 1.006 гласова. У односу на републички
просек који је око 11 посто, на Убу смо имали око 6,5 одсто за
парламент , док је проценат гласова на локалним изборима
износио 8,3 посто. У процентима имамо мање него што смо
имали раније, а томе је допринела и велика излазност, као и
велики број гласова који је добила СНС у односу на нас, чак
десет пута више- истиче Цонић.
Што се даљих активности СПС-а на Убу тиче, Цонић
каже да се сада чека расплет на вишем нивоу
- Ми смо државотворна и уређена партија која има
своју хијерархију у одлучивању и видећемо какав став наше
централе ће бити по питању даљег партијског организовања. Нас у СПС-у чекају и партијски избори, па ћемо се
након анализе изборних резултата и са тиме суочити. Главни
проблем у нашој партији је одсуство млађих кадрова који
носе терет ових избора. Неко језгро се очувало али, на
жалост, наша тренутна позиција у решавању за младе људе
битних питања није сјајна, па у томе видим део разлога
зашто људи мање долазе код нас и мање се ангажују у
политичком раду. Доминација СНС-а у свим сферама, али и
одлучивању у неким стварима које решавају животна питања људи је кључна ствар што смо ми забележили пад од
600 гласова мање у односу на претходне изборе, односно
1.200 мање у односу на изборе 2012.године- закључује први
човек убских социјалиста.
Милован Миловановић
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БРОЈКЕ ГОВОРЕ

Таково

Највећа излазност у убској општини забележена је у
Кршној Глави (91,6%) и Радуши (91%), као и у Лисом Пољу
(84,3%), Кожуару, бирачко место број 2 (83,2%), Лончанику
(78,6%), Слатини (77,4%) и Тврдојевцу, БМ 1 (77,3%).
Најмање бирача одазвало се на изборе у Тврдојевцу,
бирачко место број 2 (53,9%), затим у Памбуковици (56,3%),
Црвеној Јабуци (57,1%), Врелу-Липовица (57,8%), Бргулама,
бирачко место 2 (57,9%) и Докмиру (58,9%).
Највећу подршку владајућа коалиција „Александар
Вучић- За нашу децу”, предвођена председником општине Уб
Дарком Глишићем, добила је у селима: Кожуар, бирачко место
број 2 (93,8%), Кршној Глави (89,1%), Милорцима (88,7%),
Црвеној Јабуци (87,8%), Врховинама (87%), Врелу-Липовица
(86,8%), Мургашу (86,7%), Паљувима (86,4%), Старом Врелу
(86,1%).
На оба бирачка места у Кожуару, коалиција око СНС-а
добила је 90,2% гласова, а интересантан податак представља
и резулатат у Богдановици, где је свих 123 гласача заокружило
победничку листу.

Врело
Брезовица

Стубленица
Совљак

Бањани

Калиновац
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ГЛАСАЊЕ НА УБУ
Висока излазност забележена је и на биралиштима у
самом граду, чак 62 посто. Највећи проценат бирача одазвао
се гласању на бирачком месту на Градским базенима
(65,8%), где је СНС остварио и најбољи изборни резултат у
граду (80%), док подршка актуалном општинском руководству није изостала ни на осталим бирачким местима.
Резултати гласања на Убу (локални избори)- градско
језгро:
1.„Александар Вучић - Србија побеђује” 3.467 (73,5 %)
2. „Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије” 405 (8,6 %)
3. „За Краљевину Србију - За каљевски Уб” 415 (8,8 %)

Уб, Музичка школа

Уб, Матична служба
Уб, Основна школа

Уб, Дом културе
Уб, Основна школа

НЕЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ
ИЗБОРА У ОПШТИНИ УБ
1. "Александар Вучић – За нашу децу” 11.045 (75%)
2. "Ивица Дачић-СПС-ЈС-Драган Марковић Палма” 1.003 (6,8%)
3. "Др Војислав Шешељ-Српска радикална странка” 169 (1,1%)
4. "Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор” 17 (0,12%)
5. "Александар Шапић – Победа за Србију” 288 (2%)
6. "За Краљевину Србију – Жика Гојковић” 621 (4,2%)
7. "Уједињена демократска Србија” 38 (0,26%)
8. "Академик Муамер Зукорлић-Само право-Странка правде и
помирења-Демократска партија Македонаца” 24 (0,16%)
9. "Метла 2020” 269 (1,8%)
10. "Милан Стаматовић- Здраво до победе- Драган Јовановић
- Боља Србија - Здрава Србија” 86 (0,58%)
11. "СДА Санџака – др Сулејман Угљанин” 2 (0,01%)
12. "Милица Ђурђевић Стаменковски – Заветници” 136 (0,9%)
13. "Народни блок – Велимир Илић - генерал Момир
Стојановић” 18 (0,12%)
14. "Сергеј Трифуновић-Покрет слободних грађана” 113 (0,8%)
15. "Суверенисти” 164 (1,1%)
16. "Албанска демократска алтернатива - УД” 15 (0,1%)
17. "Група грађана: 1 од 5 милиона” 69 (0,47%)
18. "Нек маске падну- Зелена странка- Нова странка” 15 (0,1%)
19. "Руска странка - Слободан Николић” 18 (0,12%)
20. "Чедомир Јовановић - Коалиција за мир” 21 (0,14%)
21. ГГ "Покрет левијатан - Живим за Србију” 94 (0,64%)
* резултати парламентарних избора на Убу нису коначни, јер ће
на два бирачка места (Врело 3, доњи крај и Кршна Глава) бити
поновљени због пропуста приликом попуњавања записника

Уб, Градски базени

Уб, Основна школа
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РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ОПШТИНИ УБ
Укупан број бирача: 23.089
Изашли на гласање: 14.737
Излазност: 63,83 %
Неважећи листићи:521(3,54%)
Цензус: 442 гласа

11.733
гласова

79.62%
од бирача који су гласали

26 мандата

1.259

гласова

8.52%
од бирача који су гласали

2 мандата
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

- Дом културе
- Матична служба
- МШ (Ђунис, Радничка...)
- Муз. школа (Вучијак)
- ОШ (С.Поповића,С.Миливојевића...)
- ОШ (Бањански пут)
- ОШ (Богдановица)
- Градски базени
- Гуњевац

1.224
гласа

8.31%
од бирача који су гласали

2 мандата
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ЛАЈКОВАЦ

АПСОЛУТНА ПОБЕДА СНС-А И У ЛАЈКОВЦУ

ИСТОРИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
На локалним изборима у Лајковцу, одржаним 21.јуна,
највећи број гласова и апсолутну већину освојила је листа
„Александар Вучић - За нашу децу“, која ће у наредном
сазиву СО Лајковац имати 25 одборника (од укупних 35), што
је знатно бољи резултат него на претходним изборима. Oд
11.809 грађана лајковачке општине, који су имали право гласа,
на изборе је изашло 7.888 бирача. Важећих листића је било
7.548, неважећих 340, док је проценат излазности 66,71 одсто.
Носилац листе Ненад Џајевић каже да је ово импозантан
резултат и на локалним и републичким изборима и захваљује
се својим суграђанима на подршци.
- Лајковчани су препознали квалитет рада у претходне
четири године, па нам је овај резултат само подстрек да
наставимо да радимо још више и да реализујемо будуће
пројекте. Покушаји манипулације бојкотом појединих опозиционих лидера није прошао код грађана Лајковца. Људи су
имали довољно храбрости и снаге да кажу шта мисле о будућности Србије и шта желе. Драго ми је да су препознали и
досадашњи рад и посвећеност нашег председника Александра Вучића, како на економском оснаживању земље, тако и на
подизању међународног угледа у свету и дали свој глас да се
тај континуитет настави- истакао је Џајевић.
Према његовим речима, СНС је тријумфовао на свих 35
бирачких места у Лајковцу, а на појединим је имао подршку и
преко 70 одсто.
- Ово је незапамћени резултат у историји локалних
избора у Лајковцу, откада је уведено вишестраначје. Оваква
подршка народа импонује, али са собом носи још већу одговорност, посебно нама који водимо странку и општину.
Потребно је да уложимо још већу енергију и напор, како бисмо
за децу Лајковца створили бољу будућност- закључио је
носилац листе „Александар Вучић - За нашу децу“.
М.М.М.

РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ЛАЈКОВЦУ
1. “Александар Вучић – За нашу децу”
5.039 гласова (63, 88%) – 25 одборника
2. “Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије”
1.192 гласа (15, 11%) – 5 одборника
3. „Милица Ђурђевић Стаменковски – Заветници“
543 гласа (6,88%) – 2 одборника
4. ГГ “Српска десница за домаћински Лајковац”
354 гласа (4,49%) – 1 одборник
5. Иницијатива за Лајковац
420 гласова (5,32%) – 2 одборника

РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ, ПО БИРАЧИМ МЕСТИМА

ОКО НАС

2.јул 2020.г.

ВРАЧАРЦИ ПОДРЖАЛИ НЕДЕЉКОВИЋА

УБЉАНИН ПОБЕДИО
НА ИЗБОРИМА
У СРЦУ БЕОГРАДА
Први почасни грађанин општине Уб и председник ГО
Врачар проф.др Милан Недељковић остварио је изузетан
успеха са листом „Александар Вучић - За нашу децу“ на
локалним изборима у овог градској општини. Српска
напредна странка је, у срцу Београда, освојила 10.345
гласова или 51,07 одсто. У односу на прошле изборе за
градску скупштину, 2018.године, Недељковићава листа је
освојила 1.445 гласова више, што је повећање у броју
гласова за 16,23 одсто. Врачар је, иначе, београдска општина
са највише изборних листа које су ушле у локални парламент.

Недељковић са сарадницима
у изборној ноћи на Врачару
Професор Недељковић, са својим тимом, преузео је
руковођење општине Врачар 8.јула 2016.године и од тада, до
данас, у значајној мери унапредио многе сегменте живота у
овој општини. Како је нагласио у изјави за „Глас Тамнаве“,
посебно је поносан на доприносу који је дао у улепшавању
града, реконструкцији фасада, уређењу улица, тргова,
паркова, игралишта, школа и улаза у зграде.
- Пред нама су четири године тешког рада у којима ће
Врачар да добије отворени олимпијски базен, ново
обданиште у Курсулиној, реконструисану Каленић пијацу,
уређене просторе око Храма Светог Саве, као и испред
Београдског драмског позоришта, подземну гаражу у
Скерлићевој, преко 200 нових фасада, споменике Михаилу
Пупину и Петру Николајевићу Молеру, проширење Макензијеве улице и уређење Јужног булевара- најављује Недељковић, уз поруку Убљанима да не заборавља ни свој родни
град и да са радошћу чека дане одмора, које ће, већ
традиционално, провести на убским Градским базенима.
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ОД 1.ЈУЛА ГРАДСКИ БАЗЕНИ ОТВАРАЈУ КАПИЈЕ

СУНЧАНИ ДАНИ
ОТВАРАЈУ КАПИЈЕ
Нова купалишна сезона на убским Градским базенима
биће отворена 1.јула, касније него што је то било
уобичајено ранијих година. Разлога за померање старта
сезоне има неколико, од грађевинских радова који се
изводе на аква-парку, преко неповољних временских
прилика током јуна, до одређене дозе опрезности која
влада због епидемије коронавируса. Због извођења
грађевинских радова на аква-парку, са недељу дана
закашњења у рад ће бити пуштен и дечији базан, који се
налази у непосредној близини градилишта и потребно је
обавити додатне мере заштите како би примио прве
купаче.

Према речима директора КЈП „Ђунис" Саше
Милићевића, на великом базену завршене су све припреме
за почетак овогодишње летње сезоне, тако да је он већ
средином јуна био спреман за употребу. Чистоћа и
техничка исправност воде и овог лета су апсолутни
приоритет, па ће се редовно контролисати и проверавати.
Од 1. јула до 31. августа, колико траје овогодишња сезона,
базени ће купачима бити на располагању сваког дана од 10
до 19 часова. Цене су исте као и пре десет година – дневна
карта је 150 динара, а омогућена је и куповина претплатних
сезонских картица са неограниченим бројем улазака, које
коштају 3.000 динара за ученике и студенте и 3.500 динара
за остале посетиоце.
- За ову годину смо определили средства само за
најнеопходније радове, како би базен могао да функционише и ову сезону, с обзиром да су у току радови на изградњи аква-парка, који ће већ на јесен обухватити и потпуну
реконструкцију постојећих базена. Извршено је крпљење
базена, фарбање, сервисирање машинског дела и постројења са филтерима, тако да сезона може да почне- поручује
директор комуналног предузећа Саша Милићевић. М.М.М.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ И ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“
расписују
заједнички јавни позив за издавање необјављене књиге поезије, кратке прозе или романа
На овај јавни позив могу се јавити пунолетни аутори са пребивалиштем на подручју општинеУб. Циљ је да се промовишу и
публикују радови талентованих књижевних стваралаца, да се подстакне и допринесе унапређењу културе књижевног
стваралаштва.
Услови конкурса
Позив је отворен за необјављене и оригиналне текстове писане српским језиком;
Тема конкурса је слободна, без тематских и жанровских ограничења;
Радови морају бити изворни и необјављивани (збирка поезије, роман, кратке приче);
Аутори своје рукописе достављају на ћирилици;
Рукописе слати у штампаној форми на адресу: Установа културе, улица Вука Караџића 19, 14210 Уб, или електронским
путем, на адресу: domkultureub@gmail.com, у ПДФ документу. Текст треба да буде форматиран коришћењем фонтаTimes
New Roman, величина12.
Уз рукопис доставити пуно име и презиме, адресу, кратку биографију, контакт телефон и имејл.
Конкурс је отворен од 15. јуна до 31. aвгуста.
Резултати конкурса биће објављени до15. септембра 2020. године.
Стручни жири одабраће један рад који ће бити објављен као књижевно дело. Устaнова културе и Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“ организоваће и промоцију тог књижевног дела.
Слањем рукописа на конкурс аутор даје сагласност за објављивање награђеног рукописа.
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РЕКОНСТРУИСАН ПУТ У БРЕЗОВИЦИ У ДУЖИНИ ОД 4,2 КИЛОМЕТРА

МОДЕРНА ДЕОНИЦА ЗА ПОНОС СЕЛА
Брезовчани су коначно дочекали уређење ове веома фреквентне деонице, која је била
у јако лошем стању, што је био разлог и за својеврсну прославу на новом асфалтном
платоу на главној раскрсници код продавнице у центру села.
Крајем прошле недеље, постављањем банкина,
комплетирани су радови на путу у Брезовици, који од
скретања у Совљаку води до центра села. Ова деоница је,
током јуна, у потпуности реконструсана у дужини од 4,2
километра и проширена са четири на 4,5 метара, уз додатна
проширења са банкинама. У питању је један од најзахтевнијих пројеката асфалтирања путева у убској општини
последњих година, вредан 40 милиона динара.

Договор путеве гради:
Глишић са мештанима Брезовице

Свечано отварање саобраћајнице:
Никола Срећковић и Дарко Глишић
Брезовчани су коначно дочекали уређење ове веома
фреквентне деонице, која је била у јако лошем стању, што је
био разлог и за својеврсну прославу на новом асфалтном
платоу на главној раскрсници код продавнице у центру села.

Са прославе у Брезовици

Уз велику захвалност општинском руководству на челу са
председником Дарком Глишићем, мештани Брезовице истичу
задовљство квалитетом изведених радова, али и то да се нису
надали овако брзом решавању њиховог проблема.
- Прилично смо изненађени темпом којим су се одвијали
радови, јер се на реконструкцију тог пута чекало јако дуго.
Председник Глишић је, као што видите, испунио обећање и
данас има част да овај пут коначно пусти у саобраћај. Деоница,
сама по себи, је била захтевна јер пролази кроз део где протиче Тамнава, која се баш ових дана излила преко пута и за кратко
омела радове. Ипак, доста су помогли канали који су урађени
уз сам пут, а остале су само банкине да се заврше као финални
радови. Добили смо јако добру модерну деоницу и само се
надам да ће возачи поштовати прописе приликом вожње,
односно, да ће водити рачуна, како о себи, тако и о другим
учесницима у саобраћају- истиче Никола Срећковић, председник Савета МЗ Брезовица.
Председник општине Уб Дарко Глишић посетио је
Брезовицу прошлог петка и, у разговору са мештанима, још
једном изразио задовољство због асфалтирања, вероватно,
најдуже локалне деонице која је рађена у „једном комаду“.
- Са банкинама добили смо око 5,5 метара корисног
простора у ком возила могу безбедно да се мимоилазе. Такође,
јако важна ствар је и да смо уредили и брдо до скретања у
Совљаку, као и канале који су значајно проширени, а на захтев
мештана, поставили смо асфалт и на платоу испред продавнице, где се људи најчешће окупљају. На овом месту сачекало
нас је доста људи видно расположених, а то говори о њиховом
задовољству оним што смо урадили. Када се држимо заједно и
када има поверења, као што је то овде у Брезовици, онда ништа
није нерешиво и немогуће- казао је, након пресецања свечане
врпце у Брезовици, први човек убске општине.
М.М.М.

АСФАЛТОМ СПОЈЕНЕ ДВЕ ОПШТИНЕ

ПРЕКО ТУЛАРА ДО КОЦЕЉЕВЕ
Асфалтирањем 1.000 метара дуге деонице, која Туларе
повезује са Баталагама, коначно је убска општина, преко
овог путног правца, повезана са Коцељевом. У питању је
најкраћи пут којим се од Београда може стићи до Коцељеве.
- Морам да нагласим да смо 40 година чекали да се, на
овом месту, споје две општине- Коцељева и Уб. Ово је
најкраћа деоница између Коцељеве и Београда, преко Тулара, Бањана и Обреновца. Много наше деце из Тулара иде за
Коцељеву у средњу школу, исто тако и за Обреновац, Уб и
Владимирце, због чека је овај путни правац, за нас, од велике
важности- истиче Драган Миросављевић, председник
Савета МЗ Тулари.
Завршним радовима на овом путном правцу присустовао је и председник општине Уб Дарко Глишић, који је
истакао да се радови на локалној путној мрежи настављају
истим темпом и након избора, сваког дана осим недеље.
- Захваљујемо Путевима Србије, држави и председнику републике, који је створио амбијент да можемо да
градимо и радимо свој посао. Доста људи је данас изашло да

Глишић у разговору са мештанима Тулара
изрази захвалност, а та директна комуникација са нашим
суграђанима у било ком делу наше општине доводи до решења
многих проблема. Њихова вера у нас је све већа и већа, зато
настављамо даље- поручио је Глишић.

ПОПЛАВЕ

2.јул 2020.г.
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НАКОН ВЕЛИКИХ ПАДАВИНА ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

ТАМНАВА И УБАЧА ПОПЛАВИЛЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
- Река Уб се излила у Памбуковици, Чучугама, Докмиру, Тврдојевцу, Звиздару и
Гуњевцу и поплавила неколико хиљада хектара најплоднијег земљишта које је под
усевима. Тамнава је поплавила пољопривредно земљиште у Такову, Врелу,
Црвеној Јабуци, Новацима, Брезовици и Совљаку и причинила велику материјалну
штету на повртарским културама. - У Брезовици, Совљаку и Такову под водом је
било и неколико домаћинстава, па је вршена и евакуација стоке.
Након проглашења ванредне одбране од поплава у
сливу река Колубаре и Тамнаве, Штаб за ванредне ситуације
општине Уб, службе ЈП „Србијаводе“ и Сектора за ванредне
ситуације предузеле су све неопходне интервентне оперативне мере, у сарадњи са надлежним предузећем „Ерозијом“
Ваљево.
Услед обилних падавина, почетком прошле недеље,
водостаји река у колубарско-мачванском региону су нагло
почели да расту. Река Уб се излила у Памбуковици, Чучугама,
Докмиру, Тврдојевцу, Звиздару и Гуњевцу и поплавила
неколико хиљада хектара најплоднијег земљишта које је под
усевима. Тамнава је поплавила пољопривредно земљиште у
Такову, Врелу, Црвеној Јабуци, Новацима, Брезовици и
Совљаку и причинила велику материјална штету на
повртарским културама, а у Брезовици, Совљаку и Такову
под водом је било и неколико домаћинстава, па је вршена и
евакуација стоке. Угрожени су били и регионални путни
правци Бањани-Новаци (код гвозденог моста на Тамнави у
Новацима) и Чучуге-Слатина-Ваљево (на локацији у
Чучугама, испод гробља).
- На самом Убу нисмо имали већих проблема. Добро је
функционисао нови растеретни канал између реке Грачице и
Уба. Зато је река Уб брже расла, јер је део воде из Грачице
спроведен у Уб, па Грачица није представљала опасност.
Пратили смо стање неколико дана и непрестано дежурали на
терену, а први пут је профункционисао и нови облик
интегрисане заштите на нашој територији, који подразумева
тесну сарадњу Штаба са представницима „Србијавода“,
„Ерозијом“, Сектором за ванредне ситуације и представницима РХМЗ-а - истакао је Бранислав Сарић, начелник
Општинског штаба за ванредне ситуације.

Сарић и Спасић у разговору са Владимиром
Бељинцем, помоћником руководиоца одбране од
поплава у водном подручју Сава- сектор С5
Према речима Саше Спасића, заменика начелника
Општинског штаба за ванредне ситуације, током опсаности
од поплава набављено је 7.000 џакова са песком, од којих је
само део употребљен.
- Превентивно и психолошки смо поставили талпе и
табласте уставе на бетонском зиду на реци Уб у Таловима,
тако да је ово насеље било заштићено од евентуалног поплавног таласа. Грачица је 80 посто укупне воде задржала и
успешно проследила реци Уб, па насеље Алексића имање
није имало никаквих изливања. Стручне службе КЈП „Ђунис“
непрестано су дежурале са својом механизацијом, као и
„Ерозија“ као надлежно водопривредно предузеће, тако да
смо реаговали на сваку потенцијалну опасност - истакао је
Спасић и додао. - Пут Новаци-Бањани је био у прекиду због
изливања реке Таманаве, што у наредном периоду захтева
хитне интервентне радове на њеном кориту, односно повећање протицајног профила. Од моста у Такову до моста у
Новацима радови су неопходни и то ће нам бити приоритет у
наредној години. Хитно треба убрзати и радове на изградњи
високе бране и њене ретензије у Памбуковици на реци Уб и
део низводно ка насељеном месту Уб. Такође, лева и десна
обала Тамнаве ка Обреновцу треба да се надвисе, како би се
заштитио ауто-пут Милош Велики.
Општина Уб је, у сарадњи са републичким институцијама, у последњих неколико година уложила преко 200

Брезовица,
у домаћинству
Радовановића:
Парадајз плива у води

Пластеници Станислава Матића у Совљаку

Домаћинство Радовановића у Брезовици

Поплављено домаћинство у Такову
милиона динара у уређење речних водотокова и превенцију
одбране од поплава, што је у значајној мери допринело да
последице високих вода прошле недеље буду далеко блаже у
односу на сличне ситуације ранијих година. Према подацима
Републичког хидрометеоролошког завода на подручју Цера,
изнад Коцељеве, пало је 280 литара кише, што је већа
количина воде у односу на 2014.годину. На територији убске
општине падавине су биле нешто мањег обима, што је, такође,
допринело да се Уб успешно избори са још једним поплавним
таласом.
Милован Милоавновић
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Пише: Радован Пулетић

ЦИГАНСКА БАЈКА
Нису Цигани од јуче. Ако је истина
да су пореклом из Индије коју су напустили у десетом веку на зов сопствене
природе која, кад је у месту, труне, онда
је истина да су тамо били и вековима
пре, док су се са таквом природом упознавали пушећи поред
ватре . А нису Цигани ни без везе пошто су им, измеђуосталих,
рођаци Пабло Пикасо, Мигуел Сервантес и Елвис Присли, они
који су насликали „Гернику“, написали „Дон Кихота“ и певали
„Воли ме нежно“. Данас, државу немају па им важнији точак од
земље. Важније им да имају друм него да имају двориште.
Више им значи ноћ него дан јер што ноћу обећају то се дању не
важи. Пречи им сан од јаве, па онога ко не уме да сања терају
из каравана да им јавом не квари снове. „Важније им да су
срећни него да су у праву“. Гатају – имају коме, не ратују –
немају зашто. Плаше се ветра и вампира, јер ветар раздува
чергу па ни где сести, ни где јести, а од вампира не можеш
побећи све да ти је коњ стварно бржи од кише. Верују у магију
– бахтали и бибахтали, белу и црну, срећну и несрећну,
њихову и туђу, па пред свако зло кажу не би ли се спасли
унапред: Тачно је, многи ће да погину ал` неки ћемо и да
преживимо! Религиозни су, али онако и онолико како и колико
их је невреме научило. Зато се не куну у бога, него у децу. И не
знаш које име им боље пристаје: Цигани, по старогрчком неверници, или Роми, по староиндијском - људи. Цене велике
породице па склапају младе бракове. Због тога, никоме као
њима синови не остају и никоме као њима ћерке не одлазе. А
треба живети...
Био један Циганин који је тукао жену сваки пут када му
роди ћерку. У белом Мерцедесу испред болнице је само
ишамара, да не губи време а кући, додатно инспирисан, и
изгази за сваки случај. Сад, она би мука да му објасни ал` џабе
– овај не признаје биологију: Рађаћеш ми трипут годишње ако
треба, `зда ти материна, ал `оћу куроњу! Јес` чула! Чула она
ал` чули и лекари, па кад је мученица и пети пут добила
девојчицу дође јој начелник одељења. Она ни жива ни мртва...
- Рек`о ми да га зовем само ако је син. Ако је женско, да га
не зовем...
- Не брини, ја ћу га звати.
Улази брка код начелника а начелник сипа ракију у две
господске чашице. Први пут да га тако позивају и дочекују,
преко начелника, значи - добро је. А како би другачије, мушко
је мушко! Ово све до сад ни за лонче воде није ваљало, мисли
Цига. Син...

- Е па, брко, честитам!
Добио си сина!
Циганин урликне од
среће, згужва и тресну шешир
о земљу, да је бомба – проби
до подрума, вади паре, сеје их
по столу, грли начелника али
се овај, нешто, брзо одгрли.
- Полако, пријатељу,
полако! `Ајде да га видиш.
Бабица размота дечакове пелене ко да је се не тиче
шта је унутра, па искорачи у
страну, некако побеже са
„фотографије“ која неће бити
за показивање. А дечак...а дечак...дечак озбиљно фаличан...
Непоправљиво фаличан.
Циганин клече, шешир спаде, новац се претвори у
хартије без вредности а смех у кукање иза гласа. Кроз главу
му пролете све што ће увек морати са таквим сином и све што
са њим никада неће моћи. Пусти га начелник да кука, тако да
плач састављен од језика које је успут учио преплави
болничке ходнике, заледи их.. Тек кад Циганин искука и
кајање и надање , начелник рече:
- Добро Брко, доста је, није то твоје дете. Дођи овамо.
Циганин сузав, слинав, сломљен, спечен, саплетен,
смороган, стурен па сажвакан, самлевен па састављен, крете
за начелником ко коњ на улару, ко мечка за мечкаром. У
суседној просторији иста она бабица размота девојчицине
пелене... Распакова је као рубин, одмота је као дијамант, и
остаде близу стола да то мало, расплакано и размрдано,
ослобођено пелена само да је отац види, не слети са стола.
Девојчица – здрава! Цела к`о подлактица! Ништа јој не фали,
сунце ти јебем...ееееееј!
Бркати Циганин сиђе до свог белог Мерцедеса и
отвори врата иза сувозачких. Као да ће унутра председник
државе... Ма как`и председник – као да ће унутра оба Шабана!
Онда се врати по све своје женско из породилишта и поведе
их кући, певајући. А пев`о ко славуј, `беш му мајку, одледи
ходнике.
Од тад, са њим, пет ћерки, једна другој до увета, лепе и
здраве, а личе к`о златне јабуке! Своју жену више никада није
тукао. До душе, никада се више није ни порађала.
Што да се порађа...

У БАЊАНИМА, НА ИМАЊУ ДРАГАНА МАРЈАНОВИЋА

ДАН ЖИТНИХ ПОЉА
Представљене огледне површине две сорте
пшенице француске компаније „Аксереал“
У организацији фирме „Агро оптимум“, на имању
Драгана Марјановића у Бањанима, крајем јуна, одржан је Дан
житних поља, током кога су бројни тамнавски ратари могли да
се упознају са сортама пшенице из понуде француске фирме
„Аксереал“. Том приликом, ова пољопривредна компанија,
једна од највећих у Европи, представила је огледне површине
две сорте: Ногал и Селул, а присутни су могли да виде њихове
карактеристике на очигледном примеру, као и утицај
временских прилика на ову производњу.
Како се могло чути од Ане Марије Петрак, представнице
компаније, ногал је рана сорта пшенице, која нема велике
захтеве према типу земљишта и агротехнологији;
„Самим тим, даје изузетно високе приносе, али и
квалитет. Садржај протеина креће се око 13 процената, а врло
често иде и до 15 процената. Њу воле млинари и пекарска
индустрија, као и произвођачи, јер нема превелике захтеве у
производњи. Средње рана сорта Селул такође припада
француској семенској селекцији, а одликује је изузетно велики
потенцијал за бокорење и принос, као и врло добра
толеранција на полегање. Чак и у годинама када су све друге
сорте полегле услед велике кише, Селул није полегао. Зато
бих обе сорте препоручила произвођачима да испробају”.
Компанија „Аксереал“ већ три године сарађује са
фирмом „Агро оптимум“, чији је заступник угледни пољо-

Пољопривредници у разгледању пшенице
на огледној парцели у Бањанима
привредни произвођач из Бањана Драган Марјановић. Како
је истакао, стручњаци „Аксереала“ задовољни су стањем у
огледним пољима на његовом имању.
„Што се тиче сорти пшенице, ове године су имале мало
каснију сетву крајем октобра и прескочена је фено фаза, јер је
била сушна зима, Међутим, у протеклих месец дана пшеница
је успела да се извуче, готово у задњем моменту, па је добила
и на маси и на класу. Ово је нешто ново на нашем подручју и
очекујемо род од 7-8 тона по хектару, што би био изузетан
принос“, рекао је домаћи и организатор Дана житних поља.
Породица Марјановића се традиционално бави
ратарском производњом. Ове године су повећали површине
под хлебним житом на 35 хектара, од чега је 20 хектара под
семенском пшеницом. Надају се приносу између пет и шест
тона по хектару, а у жетву су кренули почетком ове недеље.

ОПШТИНА УБ
У ВРХОВИНАМА 50 ГОДИНА ЧЕКАЛИ
НА НОРМАЛНО СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ

МУКАМА
ДОШАО КРАЈ
У високонапонску и нисконапонску мрежу
у Врховинама, ове године, уложено преко
16 милиона динара
Мештани Врховина, након опсежних радова на
високонапонској и нисконапонској мрежи у овом селу, ових
дана ће добити далеко боље снабдевање електричном енергијом. Након завршетка прве фазе изградње 10 киловолтног
далековода према каменолому, дужине три километра са
педесетак стубних места, приводи се крају и друга фаза радова у оквиру које је урађена и преостала деоница од 1.300
метара, постављање трафоа, као и реконструкција нисконапонске мреже.
Слаб напон струје годинама је био део живота мештана
Врховина. Да би се проблем решио, било је неопходно изградити далековод, који је коштао 11,5 милиона динара, а након
тога се приступило и изградњи трафостанице и уређењу
нисконапонске мреже, чија је вредност 5.100.000 динара.
- Данас сам чуо од људи у Врховинама да су читавих 50
година чекали да добију нормално снабдевање струјом.
Невероватан је податак да сам званично први председник
општине који је уопште сишао у овај крај који се зове Радине
воде. У току је реализација једног вредног пројекта, који је јако
захтеван и изводи се по веома тешком терену. Наши људи из
Електродистрибуције су уложили доста труда да решимо овај
проблем, али када видите да вас дочека оволико задовољних
људи на једном месту, онда вам ништа није тешко. Навикли су
они да немају струју када први ветар задува или падне која
кап кише, али од сада то неће бити случај- поручио је током
обиласка радова у Врховинама први човек убске општине
Дарко Глишић.
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ИЗГРАДЊА ТЕХНИЧКОГ ЦЕНТРА КЈП „ЂУНИС“

УСКОРО ЗАВРШЕТАК
ПРВЕ ФАЗЕ РАДОВА
Убско комунално предузеће решава
питање простора за своју механизацију
На простору некадашње фирме „Тамнавапут“ у току су
завршни радови на првој фази изградње новог Техничког
центра КЈП „Ђунис“. Локална самоуправа издвојила је
значајна средства, како би убско комунално предузеће
добило простор где може да држи своју механизацију, врши
поправке и сервисирања.
- С обзиром да на постојећој локацији техничког
центра немамо нормалне услове за рад, овај потез ће
коначно решити наше дугогодишње проблеме. Прва фаза је
подразумевала изградњу канцеларија за раднике, израду
водоводне, канализационе и електро мреже, а до краја
наредне недеље очекује се и завршетак тих радова. Вредност овог пројекта у првој фази је 32 милиона, док комплетна инвестиција износи око 75 милиона динара - истиче
Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис“, уз нагласак да је
наставак радова планиран за почетак наредне године.

Нове канцеларије
Техничког центра КЈП „Ђунис“
Друга фаза радова, према његовим речима,
подразумева бетонирање комплетног простора око зграде,
изградњу канала за радионицу и додатних гаража за
махенизицију, као и посебне магацине за водоводни и
канализациони материјал и зимску службу. У скопу
техничког центра налазиће се и служба зеленила са
пластеницима у којима ће се гајити цвеће које ће служити за
каснију садњу по граду.

Пуштање у рад нове трафостанице у Врховинама
Иако је њиховим мукама дошао крај, мештани Врховина
ће свакако памтити са какавим проблемима су се суочавали
последњих неколико деценија.
- Ја памтим своје школовање по томе што сам учио уз
свећу. Све до данас смо имали јако великих проблема са
напајањем електричном енергијом у овом делу села. Толико је
био лош напон да се телевизор сам гасио, јер није имао
довољно снаге да ради а да не причам о бојлеру, шпорету и
другим апаратима који су саставни део нормалног живота у
сваком домаћинству. Замислите живот у селу где не може
прекрупач да ради како би самлели жито за стоку или појилице, јер пумпа није имала притисак да покрене воду. Сада је
све другачије и нема разлике од живота у граду. Поред тога,
недавно је урађен и асфалт до самог центра села, што нас
младе подстиче да останемо на селу- истиче Никола Арсенијевић, уз посебну захвалност руководству општине на челу
са Дарком Глишићем на разуменвању проблема мештана овог
дела Врховина и коначном решавању питања електроснабдевања у овом селу.
М.М.М.

Продајем у Бањанима кућу од 160 квадрата и
30 ари плаца са економским објектима погодним
за све делатности (бивша стругара) 060/4090 300

Предузеће за путеве ‘’Ваљево’’ а.д. Ваљево
расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос ВОЗАЧА
Услови :
• III степен стручне спреме
• Категорија Ц или Е (пожељно)
• Картица за дигитални тахограф
• Код 95
Контакт телефони:
060/831-0027, 060/831-0236

МАЛИ ОГЛАСИ
Издајем спрат куће у главној улици,
комплетно опремљен са грејањем на пелет.
170€ месечно. Тел. 063 8262 336
Издајем приземље куће у главној улици,
комплетно опремљено са грејањем на пелет.
200€ месечно. Тел. 063 8262 336
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СЕЛУ У ПОХОДЕ

ЛАСТЕ У ШАРБАНАМА

Драшко Ћулафић, Црногорац родом из Луга код Андријевице на
Лиму, после 45 година рада у Холандији, као пензионер, обрео се
у Шарбанама са супругом Надом у њеној родној кући са невеликом
окућницом, а онда, у сарадњи са шураком Негославом, уредио
домаћинство у које су се уселиле и - ласте...
Водич до шарбанског домаћинства са ластавичјим гнездима била је
Душанка, сестра покојне Наде, која се пре
неколико година вратила у своје родно
село Шарбане. Нажалоист, није имала
среће да ужива у плодовима свог вишегодишњег рада у Холандији. Преминула
је пре више од годину дана, али њен
супруг Драшко, кршни Црногирац (каже:
’’Но, ја сам Србин из Црну Гору, од
Васојевића!), са сином Мирком, снахом
Иваном, унукама Мионом и Мињом,
наставља да дограђује и опрема кућу.
- Ласте су ми овде, сада, једино
друштво- рекао је уз добродошлицу
показујући, поносно, модеран намештај,
и посебно, разне предмете из сеоског
живота у Холандији, гравире у бакру и
велику стаклену флашу у облику Оскара

- Ето, овде ми ласте праве друштво, а понекад се нађе и нека ‘’радунка’’,
али данас, нарочито у овим годинама,
није могуће наћи сродну душу-каше
витални Србин црногорског порекла (или
обрнуто).- Но, ја успевам да одржавам
солидну хигијену у кући, а ту је и травњак
и остало. Проматрам ласте и оне ме
развеселе. - Њихов брзи, али прецизан
лет, је нешто што ми често привлачи
пажњу. То су птице, које непогрешиво,
после дугог одстуства током зиме, нађу
пут до својих старих гнезда. За кратко
време обнове их, полажу јаја и, већ
ускоро, птићи почну да вире... А онда
поново. У јесен, мале ластавице крећу на
пут увећавајући јато, да би се, опет, с
пролећа, вратиле и наставиле свој
животни циклус.

Будна пажња на гнезду

Драшко испод једног
од гнезда

Са стакленим Оскаром пред капијом у Шарбанама

у коју је стало четири литра старе препеченице, испечене заједно са Негославом
од шљива чији се шпалир, гледајући од
капије, губи негде у перспективи.
-Ласте су, с пролећа, долазиле
под греде и ранијих година, али ових дана
има их више, укупно пет гнезда и у свима
леже ластавице на јајима. У некима
провирују и главице миладих- прича
Драшко уз напомену да он редовно
надгледа гнезда.- Једно је почело да се
распада јер су гранчице биле претешке за
лепак које су ластавице излучиле у току
градње и поправке својих пребивалишта. Али, са два ексера и мало стиропора, помогао сам им и оне су се вратиле
у гнаездо.
Кажу да ласте бирају зграде у
којима влада позитивна енергија, а ми
смо се уверили да удовац Драшко има
тога на претек. На сваком кораку је нека
ситница, украс, успомена... Просторије су
чисте, проветрене уређене са добрим
укусом. Кад му дође време за повратак,
Мирко ће имати удобан дом и широке
могућности. Равним, асфалтираним
путем стиже се, за десетак минута, до Уба,
аутопут ‘’Милош Велики’’ је, баш, ‘’на
дохват руке’’.
Ћулафић није заборавио ни
своју постојбину. Сваке године обиђе
родно село, а одвоји се, неко време, и за
боравак на јадранским плажама.

Поносан је овај наш ‘’девизни
пензионер’’ на уметничке слике у кући, на
бакарне и бронзане гравуре са сеоским
мотивима под тремом са стилским роштиљем великог капацитета, разне уметничке фигуре, делове амфора извађених са дна мора... Али, и на систем камера
које обезбеђују сву ову лепоту. Имали
смо утисак, да захваљући новим електронским ‘’чудима’’, и Мирко, негде у далекој
Холандији, посматра нашу посету... За
сваки случај, махнули смо приликом
одласка...
М.М.

Са месинганим рељефом
на којем су волови и плуг

На травњаку испред куће

ОКО НАС
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ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА У ТАКОВУ

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА „ЕКО ТАКОВО“

ОБУЗДАНА
КЛЕНОВИЦА

НЕ ОДУСТАЈУ
ОД СВОГ СЕЛА

- Брзом реакцијом мештана и надлежног предузећа
„Ерозија“ изграђен је насип, који је, на сву срећу,
овога пута, спасао пет домаћинстава од поплавног
таласа. - Мештани Такова апелују да се сав вишак
земље са градилишта на Убу довози на обалу реке
Кленовице, како би се заштитили од будућих поплава.
Поплави талас из Коцељеве, односно горњег слива
реке Тамнаве, стигао је у убску општину са даном
закашњења, 24.јуна. Најкритичнија тачка, у том тренутку,
била је у Такову, на ушћу Кленовице у Тамнаву. Велике
количине воде и плављење Тамнаве, у том тренутку, није
могао да спречи ни растеретни канал, који је пре неколико
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Млади Таковчани наставили са акцијама
уређивања јавних простора у родном месту
Већ одавно Таковчани не чекају друге, него сами брину
о свом селу, решени да га учине лепшим и бољим за живот. У
последњих пар година, млади су се све више укључивали у
радне акције, које су спроводили вредни и сложни мештани,
да би од Сретења, када је основано Удружење „Еко Таково“,
преузели примат и улогу организатора и учесника свих
активности. Почели су од школске зграде, коју су комплетно
уредили заједно са двориштем, ни за време ванредног стања
нису седели, већ су волонтирали и делили пакете и маске, а
потом поново засукали рукаве, показавши да од свог села не
одустају. Након ванредног стања, организовали су још
неколико акција, а највећа је била уређење гробља у Такову.
Покосили су и уклонили траву и изнели „брдо смећа“, каже
Божидар Максимовић,члан Савета Месне заједнице и удружења „Еко Таково“.
„Гробље је било доста запуштено, зарасло и смећем
затрпано. Морам да кажем да и мештани других села треба да
се угледају на нас, јер то није тешко као што изгледа. За три
сата траву и коров смо покосили са десетак тримера, док су
остали скупљали смеће, које смо изнели у пет, шест тракторских приколица“, прича Максимовић, један од најагилнијих
чланова Удружења „Еко Таково“. Додаје да су очистили и
центар села и канале поред главног пута од Уба до Врела,
дуж кога су поставили десет табли о забрани бацања смећа.
Поставили су и табле са називом насељеног места.

Правовременом акцијом предузећа „Ерозија“
и мештана Такова спашено је пет домаћинстава
година урађен у овом подрујчу. Захваљујући брзој реакцији
надлежног предузећа „Ерозија“ Ваљево, али и ангажовању
великог броја мештана, спречене су веће последице.
- Уз помоћ механизације изградили смо један насип
узводно на реци Кленовици у Такову. Тамнава се излила у
пољима и дошла иза леђа до Кленовице, тако да смо морали
да реагујемо и спречимо да вода дође до пет кућа, које
стално плави. Сви радови низводно одавде, који су извођени у неком претходном периоду, дали су ефекат, али њих
треба наставити и узводно и план је да се Тамнава прочисти
од Такова до моста у Врелу, као и од Таковачког моста у
дужини од два километра у делу који је већ чишћен али мора
поново да се прочисти. Исто тако, пре извесног времена, на
овом делу насута је деоница плаца у сарадњи са општином
Уб, што је сада допринело да се вода не излије. Ту парцелу
треба искористити и наставити њено пресипање у сврху
одбране од поплава- каже за „Глас Тамнаве“ Ђорђе Малешевић, секторски руководилац предузећа „Ерозија“ Ваљево.
Према његовим речима, једино трајно решење за овај
део Тамнаве је изградња хидроакумулације у Шабачкој
Каменици, која је у плану.
- Реализацијом пројекта хидроакумулације више неће
бити поплава на овом подручју, а све дотле се мора превентивно деловати како би се спречило изливање. Ово је
највећи ниво воде после 2014.године, али се у међувремену,
ипак, нешто радило на том плану и зато успевамо да
одбранимо све критичне тачке- закључује Малешевић.
Витомир Марковић из Такова, на чијем је плацу урађен
још један насип, истиче да борба пет домаћинстава са
плављењем Тамнаве и Кленовице траје већ дуги низ година.
- Ми смо слепо црево на овом делу реке Тамнаве и сва
вода од Коцељеве се слије баш овде. Лично мислим да
треба продубити корита река Тамнаве и Кленовице, чиме би
се део воде задржао у кориту и самим тим спречило
плављење. Доста смо и ми урадили, насипањем критичних
деоница, а све уз помоћ општинског руководства. Део
камиона који су овде истоварали земљу смо добили на
препоруку општине, а један део земље смо и сами куповали.
Ипак, треба још доста да се ради како би то уродило плодомистиче Марковић и апелује на надлежне да им, приликом
извођења било каквих радова на Убу, сав вишак земље
довезу на обалу Кленовице, како би се спасли од неких
Милован Миловановић
будућих поплава.

Акција постављања еколошких табли у Такову
„Таково је можда једино село у убској општини које ни
са једне стране нема име села на табли. Уз сагласност
локалне самоуправе, ми смо их поставили, док је ове и табле
о забрани бацања смећа финансирала овдашња фирма
„Вар“ Ранисава Ивановића. Чак 11 чланова његове породице
је у нашем Удружењу и сви су активни. Учлањују се људи и из
других места јер су одушљени нашим акцијама. Наш члан је и
прослављени фудбалер Немања Матић, који се често
распитује о активностима које спроводимо, што нам је
посебно драго“, истиче Божидар Максимовић.

Акција сакупљања смећа
Младу, вредну, предузимљиву и солидарну екипу за
неколико дана поново чека кошење траве и уређење ограде
око гробља, а најављују и постављање видео надзора у
центру села, како би спречили разбацивање смећа и отпада
ван контејнера.
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ЧЕТВРТО „ОСВАЈАЊЕ ТИШИНЕ“

„ЦИГАНСКА БАЈКА“
У ЧУЧУГАМА
У музичко-сценском спектаклу Владимира
Ђенадера, вокални и инструментални
извођачи и глумци својом надахнутом
игром одушевили публику
У Чучугама је и овај јун био у знаку „Освајања тишине“,
специфичном и ширем од локалног културном догађају, где
се на отвореном, у вечерњим сатима, већ четири године
организују првокласни уметнички програми, који овом селу
дају јединствену идентитетску одлику. Након три музичкопоетске вечери, посетиоци су у оквиру четвртог издања
манифестације имали прилику да погледају „Циганску бајку“
Владимира Ђенадера, композитора, пијанисте, директора
убске ШОМО „Петар Стојановић“. У питању је музичкосценски спектакл у извођењу професионалних музичара и
ансамбла позоришта „Раша Плаовић“, који представља
допадљиву синтезу вокалних и инструменталних одломака,
плеса и глуме. Заснован је на поезији Србољуба Митића
(1932-1993) из његове збирке „Черга на утрини”, где је кроз
живот и доживљаје ромског народа обрадио универзалне
теме: љубав, смрт, лепоту, тугу и јад, користећи архајски

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗЛОЖБА О ДУШКУ
РАДОВИЋУ
На занимљив и детаљан начин
представљен богат стваралачки опус
омиљеног писца за децу и одрасле
Документарна изложба Библиотеке града Београда
„Био једном један лаф“ , посвећена великану наше
књижевности и културе Душку Радовићу, свечано је отворена 18. јуна на Малој сцени Дома културе. Аутори поставке
су Олга Красић Марјановић, Виолета Ђорђевић и Сара
Ивковић Марковић, које су на занимљив и детаљан начин
представиле омиљеног писца за децу и одрасле, новинара,
афористичара, радио и телевизијског уредника.

Детаљ са отварања изложбе

„Циганска бајка“
говор и тешку, тврду реч. Изговорени и отпевани на ромском и
српском језику, Митићеви стихови, уз Ђенадерову сасвим
тоналну и визуелизовану музику, претворени су у дело
неуобичајене и занимљиве форме и надахнуте игре. Место
д е ш а ва њ а о ве мул т и м е д и ј а л н е п р е дс т а ве б и ло ј е
домаћинство Зорана Димитријевића, где су спектакл у
Чучугама под називом „Циганска бајка“ најавили професори
Музичке школе и део ансамбла Позоришта „Раша Плаовић“,
који су дошли у кочијама са два упрегнута коња. У настваку
комада, извођачи су бриљирали, те су својом надахнутом
глумом и темпераментном вокалном и инструменталном
интерпретацијом освојили тихо и мирно село, многобројну
публику са стране, као и мештане, који из године у годину у
све већем броју присуствују културном догађају „Освајање
тишине“, али и својим сваковрсним ангажовањем помажу да
протекне у најбољем реду. Подршку у организацији и
реализацији програма пружили су и Установа културе и
„Убско пиво“.

Првокласни уметнички програм
Подсећамо, најзаслужнији за привилегију што су Чучуге
постале домаћин културног догађаја „Освајање тишине“ је
Владимир Ђенадер, који је пре четири године иницирао и
осмислио овај „уметнички експеримент“ у Чучугама.
Примило се.
Д.Недељковић

Кроз плакате, фотографије, илустрације и цитате,
изложба прати стваралачки траг Душка Радовића (19221984) и пружа увид у његов обиман, разноврстан и слојевит опус, али и даје свеобухватну слику његовог живота.
Изложба је на путу од 2014, када је настала поводом 30.
годишњице од Радовићеве смрти.
„То што се шест година није вратила кући, у Библиотеку града Београда, показује какво је интересовање за њу.
Гостовала је у преко 45 градова и наставиће да путује“,
рекла је на отварању Сара Ивковић Марковић, коауторка
изложбе, док је њена колегиница Виолета Ђорђевић
истакла да је Радовић поставио темеље савремене књижевности за децу.
„Док смо истраживале стваралаштво Душка Радовића, откриле смо да је он радио на више од 50 врста
примењене књижевности. Говорио је да је писање занат
који се људима треба ставити на располагање. Он се тако и
понашао. Био је у том времену, пре пола века, мултимедијалан писац. И у томе је његова величина и зато је
јединствена личност српске културе“, констатовала је
Виолета Ђорђевић. Такође је рекла да многи поштоваоци
Радовића не знају да је он и аутор песме „Мило моје“, у
изведби Бисере Велетанлић, писао је и рекламне слогове,
текст за склапање брака, а велики број песама посветио је и
Фудбаском клубу Партизан, чији је био ватрени навијач.
Отварању изложбе присуствовала је и директорка
Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, која је рекла
да је Душко Радовић писац коме време није ништа одузело.
- Мислим да му време само додаје и да је он све
актуелнији и интересантнији. Када смо пре четири године
креирали ову изложбу, објавили смо и књигу о Радовићу
под називом „Поштованом Душку“. Распродата је у року од
годину дана, тако да ћемо је сада обновити, у оквиру наше
библиотеке „Врхови“, најавила је Нинков.
Изложбу „Био једном један лаф“ на Убу је приредила
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ у сарадњи са
Установом културе.
Д.Недељковић

МАЛИ ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА ДЕВОЈКА ЗА
ОПЕРАТИВНИ РАД НА КОМПЈУТЕРУ
Инфо тел. 063/8262-336
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ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ОДРЖАН
18. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
ФЕСТИВАЛ
Такмичило се 80 младих пијаниста,
гудача и дувача. Титулу лауреата
понело 14 такмичара.
У организацији убске Музичке школе „Петар Стојановић“, одржан је 18. Интернационални фестивал, по редукованом програму, у периоду од 17. до 19. јуна. Тродневни
такмичарски програм обухватао је представљање младих
пијаниста, гудача и дувача.
- Фестивал је требало да се одржи у априлу месецу.
Баш када су стигле пријаве, стигло је и обавештење о ванредном стању, па смо сачекали да видимо шта ће бити. Већина
фестивала музичких школа је или одложено за јесен, или
потпуно отказано. Ми смо одлучили да, ипак, одржимо наш
фестивал, алу у јуну месецу, са стотинак пријава које су
стигле – објаснио је Владимир Ђенадер, директор МШ
„Петар Стојановић“.
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ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА ШЕПКОВЦУ

„АНА И САЊА,
ХВАЛА НА СВЕМУ“
Родитељи деце предшколске групе Ане Савић и Сање
Јаковљевић, организовали су незаборавно дружење на
Шепковцу, поводом завршетка предшколског образовања и
растанка са најбезбрижнијим делом детињства. Малишани су
уз стихове дечијих музичких нумера, држали балоне у розе и
плавој боји, на којима је било исписано по једно слово,
чинећи дирљиву поруку: „Ана и Сања, хвала на свему“.

Убски предшколци са својим
васпитачима Аном и Сањом
Двадесет осам дечака и девојчица жељно су ишчекивали сусрет са својим васпитачицама на Шепковцу, а када су
их угледали, потрчали су им у загрљај. Изненађење је успело,
а сваки родитељ је овековечио овај тренутак за памћење
мобилним телефоном. Васпитачице су поделиле деци
дипломе, а након заједничког фотографисања, деца су се
играла на шепковачком игралишту. Најлепши поклон, који ће
красити собу вртића васпитачица Ане Савић и Сање
Јаковљевић, је уметничка графика на дрвету са ликовима
деце и васпитачица.
Д.К.

Награђени такмичари МШ „Живорад Грбић“ Ваљево
и ШОМО „Петар Стојановић“
са професорком Зораном Матић
Смањен је и број инструмената на такмичењу, па је
првог дана, у среду, одржано такмичење пијаниста и камерних састава, у четвртак гудача (виолина и виолончело), а у
петак су се представили дувачи - кларинетисти, саксофонисти, фаготисти и флаутисти. Од 110 пристиглих пријава, на 18. интернационални Фестивал убске Музичке школе,
изашло је 80 такмичара.
Такмичари који су освојили максималних 100 бодова
(лауреати) су пијанисти: Ленка Поповић, Миа Вонасек из МШ
„Михаило Вукдраговић“ Шабац и Сара Софиа Ђокић из Уба.
Међу гудачима су лауреати били: виолиниста Владимир
Божанић из МШ „Мокрањац“ Београд у категорији средњих
музичких школа, док је у беби категорији ту титулу понела
Хана Ђокић из убске музичке школе. Сто бодова су освојили
и Мила Челик из „Др. Војислав Вучковић“ Београд, Маша
Митровић из ОМШ „Петар Коњовић“ Београд, а Убљанка
Касија Ивановић засијала је међу виолончелистима. У
категорији средњих музичких школа, лауреат је била Дуња
Крсмановић из „Др. Војислав Вучковић“ Чачак. Међу
дувачима је било пет лауреата: кларинетисти Павле
Николић и Урош Павловић из МШ „Ватрослав Лисински“
Београд, флаутискиње Неда Станојловић и Изабела Луго
Ордаз из МШ „Петар Стојановић“ Уб и Исидора Лукић из МШ
„Живорад Грбић“ Ваљево.
Д.К.

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213
064/160-71-60

Мија Ранковић,
Брезовица

ЧАС ДРУЖЕЊА
Средином марта, пандемија је нагло прекинула
њихов боравак у ђачким клупама, дружења, прославе
рођендана, припреме за одлазак на екскурзију, пробе
завршне приредбе... Крај IV разреда и растанак од
учитељице нико није тако замишљао.

Поштујући жељу деце да се још једном окупе на
једном месту, њих двадесет двоје, заједно са учитељицом
Тањом Ђурђевић, организацију и реализацију дружења
преузели су родитељи. Првобитно планирани боравак на
Шепковцу спречила је киша, али није успела да буде јача
од жеље да се скуп спроведе у дело. Играоница, у којој су
славили рођендане, заменила је учионицу, балони у
облику цифара искоришћени су за ознаку одељења,
дневник је био на столу, учитељица и ђаци присутни...
Довољно за радост у срцу, осмех на лицу, за заједничку
фотографију!
Жељка Станојевић
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ОПШТИНА УБ НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ

ДОДЕЉЕНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
Награде добили најуспешији ученици и наставници општине Уб,
из основних и средњих школа као и Музичке школе „Петар Стојановић“.
Општина Уб је, као и сваке године, најуспешнијим
ученицима и наставницима обезбедила новчане награде,
које је уручио председник општине Дарко Глишић са својим
сарадницима, у сали Дома културе, 27. јуна. За ове значајне и
подстицајне награде, издвојено је укупно 516.000 динара.
Поштујући све мере социјалне дистанце, присутни
добитници вредних новчаних награда, с пажњом су слушали
прозивку најуспешнијих ученика и наставника општине Уб,
оних који су остварили успех и постали носиоци дипломе
„Вук Караџић“, ђаци генерације свих школа на територији
убске општине, као и награде за освојено прво и друго место
на бар једном републичком или међународном такмичењу
или смотри. Награде су добили и наставници чији су ђаци
освојили прво, друго или треће место на такмичењима, као и
ученици који су се пласирали на републичко такмичење, а
због ванредног стања проглашеног због пандемије корона
вируса, нису имали прилику да се такмиче. Иста одлука је
важила и за њихове наставнике.
Носиоци дипломе „Вук Караџић“, након завршене
средње школе, добили су новчану награду од 20.000 динара.
То су: Слађана Марковић, Маријана Урошевић, Сузана
Јеврић и Јована Димитријевић из Техничке школе „Уб“ и
Урош Милошевић, Анђела Јоцић, Сара Лукић и Анђела
Ненадовић из Гимназије „Бранислав Петронијевић“.

Део награђених ученика

Награде је доделио Дарко Глишић,
председник општине Уб
Носиоци дипломе „Вук Караџић“ у основним школама
добили су по 10.000 динара. То су: Невена Ђорђевић, Марија
Јуришић и Јелена Станимировић из ОШ „Рајко Михаиловић“,
Стефан Живановић и Софија Томић из ОШ „Душан Даниловић“, Страхиња Павловић и Невена Лазаревић из ОШ „Свети
Сава“, док је из ОШ „Милан Муњас“ било 15 добитника:Лука
В е л и м и р о в и ћ , Л у к а К а н д и ћ , И ва М и л и ћ е в и ћ , Д е ј а н
Радовановић, Огњен Шипчић, Ана Александрић, Александра
Лазић, Јана Синђић, Сара Јечменица, Анастасија Леповић,
Страхиња Ракић, Богдан Стефановић, Никола Ватазевић,
Јована Велимировић и Марија Живановић.
Награду за освојено прво место на републичком или
међународном такмичењу, у износу од 15.000 динара добили
су: Сара Софиа Ђокић, Изабела Луго Ордаз, Теа Анђић, Неда
Станојловић, Елена Станојловић и Кристина Јовановић. Ученица Софија Исић, која је освојила друго место на републичком такмичењу, добила је 12.000 динара.
Наставници и професори чији су ученици освојили
прво, друго или треће место на републичком такмичењу добили су по 8.000 динара и то су: Александра Николић и Зорана
Матић, професори у МШ „Петар Стојановић“. Ученице Тијана
Лукић из Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Марија Живановић из ОШ „Милан Муњас“ који су се пласирале на републичко такмичење добиле су по 5.000 динара, док су њихови
професори Анђелка Симић из Гимназије „Бранислав Петронијевић и Марија Олачи, наставница руског језика у ОШ „Милан
Муњас“ добили по 4.000 динара.
Д.Капларевић

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ОПШТИНЕ УБ ОДРЖАН

ЗАВРШНИ ИСПИТ
Ученици осмог разреда полагали су, у својим школама,
завршни испит у среду, четвртак и петак, 17, 18. и 19. јуна. У
убској општини на завршни испит изашло 247 ученика, од
тога 167 у ОШ „Милан Муњас“. У ОШ „Рајко Михаиловић“ из
Бањана тестове је полагао 41 ученик, док је у ОШ „Душан
Даниловић“ од 26 ученика изашло 25, а у ОШ „Свети Сава“ 14.
Првог дана ученици су полагали тест из српског језика,
наредног дана тест из математике, а у петак, трећег дана,
комбиновани тест који је обухватао питања из биологије,
географије, историје, физике и хемије. Ученици су на
завршном испиту могли да остваре највише 40 бодова и то из
српског језика и математике по 13, док је на комбинованом
тесту могло да се оствари највише 14 бодова. Као и сваке
године, ученицима је тест из математике био тежи у односу на
онај из српског језика и комбиновани. Максималан број
поена, остварен на основу оцена из шестог, седмог и осмог
разреда, био је 60 бодова.
- Ове године су нешто промењене процедуре полагања
завршног испита, али су сама суштина, као и начин бодовања, остали исти. Били смо у обавези да поштујемо епидемиолошке мере. Максималан број ученика по учионици је
девет, па је број учионица у нашој школи, у којој ученици
полажу, био деветнаест. Дежурало је преко 50 наставника.
Измењен је и начин прегледања тестова, које је централизовано. Наша школа је раније била пункт за прегледање

Полагање тестова у ОШ „Милан Муњас“
тестова, сада се сви тестови носе у Ваљевску гимназију, а из
Ваљева за Београд – обаснила је Живана Баратовић,
директорка ОШ „Милан Муњас“.
Новина у односу на завршне испите претходних година
је начин дистрибуирања и прегледања тестова, односно
дигитализација тестова који су кодирани и од ове године
постоје отворени и затворени типови задатака. Затворени
типови задатака су прегледани софтверски, скенерима, док је
отворене типове задатака прегледала комисија, као и претходних година. Захваљујући новом систему, смањен је број
прегледача. Иде се ка томе да завршни испит у потпуности
буде дигитализован. Прелаз ка новом систему биће постепен
и за то ће бити припремани и ђаци и наставници. Циљ је да се
2022. године, у Србији уведе нови дигитални систем по угледу
на модерне европске државе. Заиста ће се проверавати знање
и неће бити могуће да неко прође боље, а да поседује мање
знања.
Д.Капларевић
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МАТУРАНТИ СРЕДЊИХ УБСКИХ ШКОЛА

ЗАЈЕДНИЧКИ
ДЕФИЛЕ ГРАДОМ
Матуранти две средње школе први пут
заједнички прошетали градом, уз трубаче,
од Градског трга до Школарца
Матуранти Техничке школе „Уб“ и Гимназије „Бранислав Петронијевић“, први пут су заједнички прошетали главним градским улицама, у среду 17. јуна, након чега су, уз
музику по избору ди-џеја Кумбе, своје средњошколско образовање заокружили ђускањем и фотографисањем на рукометном терену СРЦ „Школарац“.

Фото "Пани"

Славље на тргу

Традиционални дефиле, започео је окупљањем на Тргу
ослобођења, уз музику дувачког оркестра, у присуству одељењских старешина, професора средњих школа, родитеља
и многобројних пријатеља, који су генерацију 2001. и 2002.
годиште (ученици трећег степена) испратили у шетњи
улицама Вука Караџића, Краља Петра Првог ослободиоца, а
затим, после скретања иза МОЛ-ове пумпе, поред убске
Хале, преко дрвеног моста, до СРЦ „Школарац“. Случајни
пролазници су аплаузом поздравили матуранте, који су, уз
бакљу и заставу Републике Србије, у мајицама разних боја,
прошетали поносно улицама Уба. Безбедност је регулисала
саобраћајна полиција.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

НАЈУСПЕШНИЈА
ГЕНЕРАЦИЈА ДО САДА
- Изузетно су сложни и вредни. Они не само да
су понос ове школе, већ и понос наше средине
– истакао је професор Милан Киселчић.
Професори Техничке школе „Уб“, памтиће генерацију 2001.
годиште као једну од најуспешнијих генерација до сада. Осим
што су били сложни у свему, показали су се и као одлични ђаци
који ће своје школовање наставити на неком од факултета. У
понедељак, 15. јуна, одељењске старешине четвртог и трећег
степена (2002. годиште), поделиле су својим ученицима
сведочанства и посебне дипломе. Четири ученика су носиоци
Вукових диплома, међу њима и ученица трећег степена.
Директор Зоран Бабић истакао је да је ова генерација, по
мишљењу многих професора, посебна.
Професор српског језика и књижевности Милан Киселчић,
задовољан је генерацијом коју је извео, посебно својим
одељењем IV/1, смера електротехничар рачунара. Кроз шалу
каже да сва одељења, помало, личе на свог одељењског
старешину. Успех, који су постигли, је потврда његовог залагања
да се знање и дисциплина поштују. У његовом одељењу, на крају
четврте године, било је 16 одличних ученика, међу којима је и ђак
генерације Маријана Урошевић из Кожуара.
- Да нам разредни старешина није био Милан Киселчић, не
бисмо имали оволико успешних ђака. Били смо сложно
одељење, не памтим да је било лоших тренутака – навела је
Маријана Урошевић, а исто то је потврдио и професор Милан
Киселчић, који је, за своје одељење, нагласио да му је ово
најуспешнија генерација за 20 година рада.

Фото "Пани"

Одељење IV/1,
одељенски старешина Милан Киселчић
У одељењу IV/3, смера финансијски техничар, којем је одељењски старешина била Милица Марковић Арсенић, професор
рачунарства и информатике, било је чак 17 одличних, седморо
са просеком 5,00 на крају четврте године и два добитника Вукове
дипломе.
- Ово је изузетна генерација. Имали смо само једног дечака,
а 27 девојчица. Сви су, заиста, били дивни. Надам се да ће се бар
приближно појавити нека, слична овој генерацији. Били су
сложни, нераздвојни, учили су, трудили се колико год су могли, а
онда су то и оцене показале – задовољно је рекла Милица
Марковић Аресенић.

Фото "Пани"

Дефиле главном улицом

Дефиле матураната, иницирала је ученица Техничке
школе одељења IV/3 Вања Пулетић, која је била задовољна
што је све протекло у сјајној атмосфери.
- Могу поносно да кажем да је све кренуло на моју
иницијативу, али без подршке мог одељења, професора и
директора средњих школа, не бих све ово могла да организујем. Одлучили смо да на ову манифестацију позовемо цео
град, да се сви лепо проведемо, да се емитује позитивна
енергија, а и време нас је послужило – рекла је ученица Вања
Пулетић.
Дефиле улицама града, организован је пре матурских
вечери, а разредни старешина одељења IV/3 Милица
Марковић Арсенић, исказала је задовољство, јер су се убске
средње школе ујединиле и заједнички организовале шетњу.
- Одушевљена сам да је по први пут, од како постоје ове
две школе, дошло до тога, да они заједно прославе одлазак
генерације 2001. годиште. Заједно су се сакупили и организовали и све је протекло у најбољем реду – истакла је
Милица Марковић Арсенић.
Д.Капларевић

Фото "Пани"

Одељење IV/3,
одељенски старешина Милица Марковић Арсенић
Синиша Јолачић (IV/1) је добио награду за најбољег спортисту, а најбоље спортисткиње су биле Ана Максимовић и Александра Јечменица (IV/3). Вељко Николић (IV/1) добио је посебну
диплому за допринос промовисању школе, јер је својим фотографисањем и снимањем испратио сва дешавања везана за
Техничку школу.
Д.Капларевић
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ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

ДОДЕЛА ДИПЛОМА
МАТУРАНТИМА ГИМНАЗИЈЕ
У генерацији 2001. годиште укупно четири
добитника Вукове дипломе. Ђак генерације Урош
Милошевић, ученик IV/a одељења.
Ученицима четврте године Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, подељена су сведочанства и посебне дипломе
након завршетка четвртог разреда, али и укупног средњошколског образовања. Одељењски старешина IV/a Злата
Недић, професор француског и латинског
језика, као и одељењски старешина IV/b
одељења Маријана Димитријевић, професор
физичког васпитања, извеле су генерацију
2001. годиште.
Одељење IV/a у ком је било 12 девојчица и
седам дечака, завршило је четврту годину са 15
одличних ученика, од којих је један ученик
носилац дипломе „Вук Караџић“, а уједно и ђак
генерације – Урош Милошевић. У одељењу IV/b
од 18 ученика (12 девојчица и шест дечака), 16 је
завршило са одличним успехом, од којих је
троје „Вуковаца“.

IV/a, одељенски старешина Злата Недић

IV/b, одељенски старешина Маријана Димитријевић

У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ „ВУКОВЦИМА“
- У генерацији 2005. годиште било је 15 добитника Вукових диплома. - Ђак генерације Дејан Радовановић.
ОШ „Милан Муњас“ организовала је, 25.јуна, традиционално на свечан начин, уручење диплома „Вук Караџић“ за 15
ученика генерације 2005.године, који су то признање заслужили
током основног школовања.
У присуству одељењских старешина Верана Јаџића
(VIII/1), Сање Митровић (VIII/2), Соње Бјелогрлић (VIII/3), Катарине Бркић (VIII/4), Биљане Бранковић (VIII/5) и Јоване Пауновић (VIII/6), подељене су и сезонске улазнице за базен, које
сваке године дотира локална самоуправа.
Титулу ђака генерације понео је Дејан Радовановић,
ученик VIII/1 одељења, који је на поклон од школе добио
неколико књижевних дела.
- Веома ми је драго што сам ђак генерације, од шест одељења, а част ми је што носим и Вукову диплому. Волео бих да
упишем Електротехничку школу 'Раде Кончар' у Београду –
рекао је задовољно Дејан Радовановић.
Директорка Живана Баратовић похвалила је целу генерацију, истичући да су били изузетно добри током школовања.
- Ради се, пре свега, о једној генерацији добре и лепо
васпитане деце, то је оно што је изнад свих наших школских
категорија. Овим путем желим да честитам и родитељима. Ову
школску годину завршили смо без иједног проблема и
реализовали један врло озбиљан завршни испит – изјавила је
директорка ОШ „Милан Муњас“.
У генерацији 2005. годиште осми разред је завршило 167

Фото "Гама"

Вуковци у ОШ „Милан Муњас“
ученика, од тога 165 ученика је у матичној школи, а двоје у
издвојеном одељењу деце са сметњама у развоју. Носиоци
дипломе „Вук Караџић“ су: Лука Велимировић, Лука Кандић,
Ива Милићевић, Дејан Радовановић, Огњен Шипчић, Ана Александрић, Александра Лазић, Јана Синђић, Сара Јечменица,
Анастасија Леповић, Страхиња Ракић, Богдан Стефановић,
Никола Ватазевић, Јована Велимировић и Марија Живановић.
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КОСИДБА НА РАЈЦУ
На Рајцу су се ливаде одувек косиле ручно, увек удружено мобом. Прва косидба на Рајцу одржана jе 1892. године када, и први
народни вашар. Тек касније, Kосидба постаје туристичка манифестација, а од 1970.године почиње и такмичење у ручном кошењу.
У овим крајевима обичај је био да се косидба на мобу завршава до Петровдана, а Kосидба на Рајцу представља симболичан и
свечан завршетак једног важног посла. Kосидба се одржава увек
прве недеље после Петровдана. Такав обичај задржан је до данас.
Овогодишње званично отварање манифестације предвиђено је за недељу, 19.јул, и почиње дефилеом косача, трубача,
ручконоша, водоноша и посетилаца. Следи ревијално, појединачно
и екипно такмичење косача, а на крају додела престижног признања “Златна коса”.
Kосидба на Рајцу, поред такмичења косача приказује и
традицију, представља изворне играчке и певачке групе из околних
села у народним ношњама, као и традиционални косачки ручак
када се јела служе на трави прекривеној ћилимима и белим
чаршавима.
Манифестација има и такмичарски карактер, па се сама
косидба одвија по већ утврђеним правилима, где косачи долазе на
кошење обучени у косачку ношњу која подразумева белу вежену
кошуљу, појас, беле панталоне вежене чарапе и опанке, са свом
потребном опремом. Победник ревијалног дела такмичења добија
титулу Ђидије, а понеће је косач који најбоље коси, најбољу ношњу
носи, најбоље пева.
Пратећи садржаји манифестације чини културно уметнички
програм у коме учествују фолклорни ансамбли, трубачи и певачи.

ЉИГ

ЛАЈКОВАЦ
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ ЛАЈКОВАЧКЕ ЂАКЕ

УРУЧЕНЕ ВИДОВДАНСКЕ НАГРАДЕ
Поред књига, општина Лајковац је за једанаест најбољих ђака обезбедила и вредне поклоне.
Сви ђаци генерације добили су по лаптоп, а свим вуковцима додељени су таблети.
Традиционална додела књига и награда у виду
лаптопова и таблета за најбоље лајковачке ђаке, ове године
одржана је у новом амфитератру ОШ „Миле Дубљевић“, који
је након скоро једне деценије коначно привреден намени. На
Видовдан, 28.јуна, награде ђацима генерације и носиоцима
„Вукове дипломе“ уручили су председник општине Лајковац
Андрија Живковић и његов заменик Ненад Џајевић.
- Ово је један од најрадоснијих дана у једној календарској
години, јер га посвећујемо нашим најуспешнијим основцима и
средњошколцима, односно ђацима који су постигли
изванредне успехе у протеклој школској години. Уједно, то је
показатељ да наша општина, поред улагања у инфраструктуру, вреднује и културу и образовање, тако што најбољим
ђацима поклања посебну пажњу јер улагање у наше најмлађе
и њихово образовање јесте сигуран залог за будућност- казао
је Живковић. - Искрено се надам да ће свих једанаест данас
награђених ученика у својим школама касније имати још много
успеха и да ће израсти у академске грађане наше општине.
Такође, надам се да ће нам се они једног дана, после студија у
Београду или неком другом граду, вратити у Лајковац и
активно се укључити у политички и јавни живот наше општине
и самим тим бити темељ за будућност развоја нашег места.
Сви они су благо наше општине које треба чувати и неговатизакључио је први човек општине Лајковац.
Трећу годину за редом општина Лајковац, поред књига,
најбољим ђацима уручује и вредне поклоне. Сви ђаци генерације добили су по лаптоп, а свим вуковцима додељени су
таблети.
У име домаћина, присутне је поздравила директорка ОШ
„Миле Дубљевић“ Биљана Жујовић и изразила задовољство
због окупљања баш у недавно адаптираном амфитеатру,
овако лепим поводом, када локална самоуправа додељује
награде најбољим ученицима. Према њеним речима, иако су
отежани услови у којима су ђаци учили у претходном периоду,
они су ове школске године постигли много боље резултате
него ранијих година.
Свечаној додели награда најбољим ученицима присуствовали су представници локалне самоуправе, школа и
родитељи награђених ученика, а сви су се сложили да је новим амфитеатром Лајковац добио један репрезетативан вишенаменски, мултимедијални простор, који ће сигурно веома
брзо постати омиљено место за бројна дешавања.
М.М.М.

Ненад Џајевић и Андрија Живковић уручују
награду Теодори Бранковић

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
Теодора Бранковиић је ђак генерације и носилац
Вукове дипломе лајковачке СШ “17. септембар”. Награђени
носиоци Вукове дипломе међу лајковачким средњошколцима су Марко Урошевић и Младен Гавриловић.
Ђак генерације лајковачке ОШ „Миле Дубљевић“ и
носилац Вукове дипломе је Кристина Миљанић. Међу
лајковачким основцима „вуковци“ су: Лука Јевтић, Милица
Милошевић, Ана Миливојевић и Емилија Шарић.
Ђак генерације ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје је
Тина Тејић, а „вуковци“ су Јована Јовановић и Андријана
Ивановић.
Захваливши се у име награђених на указаној пажњи,
Теодора Бранковиић, ђак генерације и носилац Вукове
дипломе лајковачке СШ “17. септембар” је рекла:
“Емоције су ми помешане. Осећам се сјајно. У мојој
школи је било доста одличних ђака, тако да није било лако
изборити се и постати ђак генерације. Мени лично је било
мало теже због онлајн наставе на крају, јер нисмо навикли
на тај начин рада, потрудила сам се и исплатило се на крају.
Спремам се за ФОН, пријемни ми је за два дана.”

Заједничка фотографија за успомену:
Награђени ђаци са својим родитељима, професорима, директорима школа
и представницима локалне самоуправе
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ОДБОРНИЦИ НОВОГ САЗИВА СО ЛАЈКОВАЦ ПРЕЗУЕЛИ МАНДАТЕ

ОВОГА ПУТА БЕЗ ИСЦРПЉУЈУЋИХ ПРЕГОВОРА
Рок за одржавање конститутиве седнице два месеца од датума одржавања избора
Одборници будућег сазива Скупштине општине
Лајковац, преузели су своје мандате, 29.јуна, у канцеларији
Општинске изборне комисије. Локални парламент у Лајковцу
чини 35 одборника. Сам чин преузимања мандата обављен је у
прикладној, готово свечаној атмосфери, а сви одборници су
показали неопходан пијетет према овом чину.
Одборници са изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
ЗА НАШУ ДЕЦУ“ су:
1. Ненад Џајевић (1982), дипл. економиста, Лајковац
2. Андрија Живковић (1983), дипл. географ, Лајковац
3. Бојан Лукић (1988), мастер економије, Лајковац
4. Мила Лончар Митровић (1971), проф. разредне наставе,
Лајковац
5. Биљана Жујовић (1973), проф. разредне наставе, Врачевић
6. Милутин Нишавић (1985), дипл. инг. прехрамбене технологије,
Лајковац
7. Милош Милошевић (1981), специјалиста електроенергетике,
Придворица
8. Зоран Васиљевић (1978), отправник возова, Рубрибреза
9. Весна Арсеновић (1971), дипл. економиста, Лајковац
10. Загорка Шалипур (1965), правник, Лајковац
11. Зоран Урошевић (1969), рударски техничар, Непричава
12. Дејан Ивковић (1977), бравар, Бајевац
13. Обрад Милутиновић(1981),дипл. инг. електротехнике, Словац
14. Дајана Ненадовић (1988), струковни економиста, Лајковац
15. Биљана Петровић (1990), дипл. васпит, Лајковац
16. Милета Мирковић (1969), машиновођа, Јабучје
17. Раша Филиповић (1969), електротехничар, Лајковац
18. Миломирка Несторовић ( 1962), домаћица, Бајевац
19. Милош Грчић ( 1984), дипл. инг. машинства, Јабучје
20. Јована Бркић ( 1991), струковни економиста, Ратковац
21. Дејан Срећковић (1978), ветеринарски Техничар, Степање
22. Радован Јовичић (1958), пензионер, Пепељевац
23. Воја Станисављевић (1964), машиновођа, Јабучје
24. Слађана Милошевић (1980), машински техничар, Лајковац
25. Биљана Гавриловић (1976), електротехничар аутоматике,
Непричава
Одборници са изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС - ЈС
- ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“ су:
1. Јагош Лончар (1969), дипл. инж. електехнике, Лајковац
2. Владимир Марић (1980), маст. инж. менаџмента, Лајковац
3. Снежана Јовичић (1969), електротехничар, Скобаљ

Додела мандата у ОИК Лајковац
4. Владимир Бојичић (1978), дипл.инж.инд.инжењерства,
Лајковац
5. Маријана Катић (1991), дипломирани економиста ,Лајковац
Одборници са изборне листе “ХРАБРО – МИЛИЦА
ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – СРПСКА СТРАНКА
ЗАВЕТНИЦИ”су:
1.Ненад Остојић (1977), електротехничар аутоматике, Лајковац
2. Дејан Адамовић, машински техничар, Лајковац
Одборници са ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 5. “Иницијатива за
Лајковац – Александар Шестовић”су:
1. Александар Шестовић (1996), студент Саобраћајног
факултета, Лајковац
2. Михаило Живковић (1996), дипломирани инжењер
саобраћаја, Лајковац
Одборник са ЛИСТЕ Група грађана – СРПСКА
ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКИ ЛАЈКОВАЦ је:
1. Дарко Милановић (1972), саобраћајни техничар, Лајковац
У овом моменту није прецизно поуздано када ће тачно
бити заказана конститутивна седница СО Лајковац, али она
мора бити одржана најкасније два месеца од одржавања
избора. СНС у Лајковцу има такав изборни резултат да може
сама да формира власт, па ће овога пута изостати
исцрпљујући, дуготрајни и пуни обрта уобичајени преговори
око формирања коалиције.

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

ПРОШЛА ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА
На основу Закона о ванредним ситуацијама и предлога
Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац, председник
Андрија Живковић донео је, 23.јуна, Одлуку о проглашењу
ванредне ситуације за делове територије општине Лајковац,
услед елементарне непогоде интензивне пљусковите кише.
Одлука о ванредном стању однола се на месне заједнице:
Лајковац, Маркова Црква, Ратковац, Непричава, Пепељевац,
Словац и Рубрибреза.
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за делове
територије општине Лајковац обухватала је седам месних
заједница и донета је у сарарадњи са ЈП „Србијаводе“, ради
лакше тренутне координације и касније евентуалне санације
штета. Све надлежне екипе су дежурале на терену и ситуација је
све време била под контролом, а већих последица услед Превентивно, због изливања реке Колубаре у пределу
великих количина падавина и даљег изливања река није било. Непричаве, где се налазе бунари Водовода, у једном периоду
био је искључен бунар број 9, што је утицало на испоруку воде
на подручју лајковачке општине.
Одлуку о укидању ванредне ситуације за део територије
Општине Лајковац донета је 25.јуна, због престанка опасности,
односно престанка потребе за спровођењем мера заштите и
спасавања од елементарне непогоде – интензивне пљусковите
кише.
Истог дана, упућено је и обавештење пољопривредним
произвођача са територије општине Лајковац, који имају
регистрована пољопривредна газдинства, а који су претрпели
штету на пољопривредним усевима у поплавама у периоду од
22. до 23.јуна 2020. године, да поднесу захтев за пријаву штете.
Поплавни талас на Колубари у Лајковцу
Пријем захтева је вршен у периоду од 25. до 30. јуна.
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БЕСПЛАТНА АУТО СЕДИШТА
ЗА ЛАЈКОВАЧКЕ ПОРОДИЦЕ

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
ЈЕ ПРИОРИТЕТ
Општина Лајковац је,
преко Савета за безбедност
саобраћаја, и ове године,
захваљујући средствима која су наплаћена од саобраћајних казни, за све лајковачке бебе које су рођене у
прошлој години, обезбедила
бесплатна дечија ауто седишта. У сали Културног центра „Хаџи Рувим“, представници локалне самоуправе,
18.јуна, уручили су 57 ауто
седишта.
Програмом коришћења
средстава за финансирање
унапређења безбедности
саобраћаја на путевима
општине Лајковац у овој
години, за набавку ове
опреме издвојено је 500.000
динара. Јавном позиву одазвало се 57 породица и све
пријаве су одобрене. Услов
је био да бар један од родитеља има пребивалиште на
територији општине Лајко- Додела ауто седишта
вац и да породица поседује
саобраћајну дозволу, која ће лајковачким малишанима
гласити или на родитеље,
или на неког од чланова домаћинства.
- Увешћемо и убудуће, што се наших најмлађих суграђана тиче, и неке новитете из области безбедности у саобраћају, а главни акценат биће на постављању вертикалне и
хоризонталне сигнализације, и што више пешачких и стаза
за бициклисте. Само у протекле четири године урадили смо
преко пет километара пешачких и стаза за бициклисте,
управо преко савета за безбедност у саобраћају- истиче
Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
Према његовим речима, у плану је и постављање
безбедносних камера у оном делу Лајковца у ком се налазе
јавни објекти и где су масовна окупљања грађана, као што су
паркови, прилази школама, Дому здравља, вртићу и важним
раскрсницама. Овим пројектом биће обухваћено и постављање две камере за контролу саобраћаја, које ће аутоматски
пратити брзину кретања аутомобила на улазу и излазу из
Лајковца и лицима која прекрше брзину слати казне. М.М.М.

КОВИД 19

ПРЕПОРУКЕ
КРИЗНОГ ШТАБА

На подручју општине Лајковац евидентирана су два
нова случаја заражених вирусом КОВИД 19. У питању су
млађе особе, тридесетогодишњаци. Укупан број до сада
заражених корона вирусом у лајковачкој општини је 31, од
којих је двоје преминуло, а 27 излечених.
Кризни штаб за борбу против КОВИД 19, донео је
препоруке у борби против епидемије корона вируса:
1.Ношење маски је обавезно у затвореном простору, у
Градској кући, у свим јавним предузећима и у свим јавним
установама, а препорука је ношење маски у поштама,
банкама, као и продавницама и свим сличним затвореним
просторима.
2. На отвореном простору препоручује се држање физичке
дистанце од најмање метар.
3. На снази је препорука да се избегава окупљање
истовремено већег броја људи на јавним површинама и у
затвореном простору.
4. Према Саопштењу Кризног штаба Владе Србије, обавезно
је коришћење заштитних маски у међуградском превозу.
Маске не морају бити хируршке, купљене у апотеци, већ
грађани могу да користе и памучне маске за вишекратну
употребу.

ГТ-3

СВЕЧАНО ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА БРЗЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ЛАЈКОВАЦ–ИВЕРАК

ВУЧИЋ ПОСЕТИО
РАДОВЕ
Од Лајковца до Ваљева за десетак минута
Председник Републике Србије Александар Вучић
обишао је почетак радова на изградњи брзе саобраћајнице
Лајковац – Иверак, која ће повезати Ваљево са ауто-путем
“Милош Велики” и рекао да ће, када буде завршена, од
Ваљева до Београда бити потребно око сат времена или
мање. Председник Вучић је истакао да су кинески партнери
обећали да ће нови пут завршити до краја 2022. године, као
и комплетну регулацију водотокова.
Почетку радова присуствовала је амбасадорка Кине
Чен Бо, потпредседница Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић, директор компаније “Чајна Шандонг” Џанг
Ђанчао и директор “Путева Србије” Зоран Дробњак.
Уважене госте дочекали су начелник Колубарског округа
Горан Миливојевић, председник општине Лајковац Андрија
Живковић, градоначелник Ваљева Слободан Гвозденовић
и председник општине Мионица Бобан Јанковић.

Зорана Михајловић, Андрија Живковић,
Чен Бо и Александар Вучић током отварања
радова на брзој саобраћајници Лајковац - Иверак
Kинески партнери из компаније “Чајна Шандонг”
упознали су председника Вучића са пројектом и истакли да
је реч о компанији која је већ 13 година за редом на листи 500
најбољих кинеских компанија. Председник је српским и
кинеским радницима, који раде на изградњи пута, пожелео
да да посао заврше на време. После разговора и разгледања паноа са трасом будућег пута, Александар Вучић се
обратио присутнима и између осталог рекао:
- Изградња пута Иверак-Лајковац, којим ће се Ваљево
повезати са ауто-путем “Милош Велики”, важна је и за
Ваљево, Лајковац, Мионицу, Љиг и цео Колубарски округ.
Питање пута до Ваљева одавно је отворено, а данас снови
постају реалност. Изградићемо брзу саобраћајницу која
неће пролазити кроз центар насеља. Уредићемо 4,3 км
Колубаре и 4 км притока и више нећемо имати проблеме
какве смо имали 2014. године. То су велике ствари за нас јер
и да најспорије да возите од Ваљева до Београда ће се
стизати за један сат и мање. То значи да ћемо моћи више
људи да запослимо. Ових 18,3 км чини се као лак задатак,
али овде има једна петља, 19 мостова и ово ће бити
попречна веза за повезивање са Коридором 10. Ово је
подстрек и за локалне самоуправе Колубарског округа, не
само за Ваљево, да много активније траже инвеститоре –
рекао је председник Вучић.
Радови, које у складу са државним споразумом Србије
и Кине изводи компанија “Чајна Шандонг”, вредни су 158
милиона евра. Брза саобраћајница имаће по две траке у оба
смера и пројектована је за брзину до 100 километара на сат.
На траси ће се налазити 25 објеката, једна петља, укупно 19
мостова, од чега су два најдужа укупне дужине 1,5 километар. Део овог пројекта је и потпуно уређење реке
Колубаре и водотокова, што ће спречити даља плављења
овог дела Србије.
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УДРУЖЕЊЕ ЖРТАВА НАСИЉА

ОТВОРЕНА
КАНЦЕЛАРИЈА
У ЛАЈКОВЦУ
Универзална декларација УН о људским правима, већ у својој Преамбули,
садржи одредбе од значаја за разумевање родне равноправности. Насиље
представља агресивно понашање једног
члана друштвене заједнице према другом члану угрожавањем његовог телесног интегритета, душевног здравља или
спокојства. Насиље се испољава у
различитим облицима и може бити
физичко, сексуално, вербално, психичко
и економско.

Хајдине Рамадани
Удружење жртава насиља “ХАЈР”
основале су жене, жртве насиља које
својим активним ангажовањем желе да
се укључе у борбу против истог. Програм
рада удружења представља социјалну,
правну и психолошку подршку жртвама у
процесу рехабилитације и реинтеграције
у друштву. Након Београда, Аранђеловца, Шида и Трстеника, пета општина у
којој је отворена канцеларија Удружења
жртава насиља је Лајковац.
“Ми покушавамо да на користан и
креативан начин помогнемо да жртве
насиља могу да посећују биоскопе,
позоришта, музеје, да обиђу све верске
заједнице и буду укључене у све сфере
друштва без стида”, рекла је Хајдине
Рамадани председница УЖН “ХАЈР”.
Удружење има добру сарадњу са
свим надлежним институцијама, министарствима, центрима за социјални рад и
неретко су укључени у њихове тимове.
Жртве насиља у највећем броју
случајева економски су “сломљене” и
налазе се на маргини. Систем не
препознаје жртву и управо је удружење
то које им помаже да нађу решење.
“Суђења трају и по 10 година и јако
је тешко када жртва, и поред своје
имовине, бива принуђена да живи као
подстанар. Сматрамо да би требало
основати породични суд, где би овакви
случајеви требало да буду завршени у
периоду од шест месеци до годину
дана”, истакла је Рамадани.
Удружењу се највише јављају жене
и деца, мада има и мушкараца и старијих
лица који трпе насиље од својих супружника, деце, унука и блиских сродника.
Насиље се посебно погоршало након
ситуације настале због корона вируса.
Удружење “ХАЈР” има и свог
почасног члана, а то је професор Јован
Марић. Први приоритет ХАЈР-а јесте
активирање апликације на мобилном
телефону под називом “Стоп насиљу”
која ће омогућити жртви да фотографију
насилника и локацију постави на апликацију, а која ће је аутоматски проследити МУП-у.
Љ.В.

ЛАЈКОВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА „17.СЕПТЕМБАР“ ЛАЈКОВАЦ

СПРЕМНА ЗА ПРИЈЕМ
НОВИХ УЧЕНИКА
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја одобрило је
упис нових 120 ученика у пет
образовних профила колико нуди
Средња школа “17. септембар" у
Лајковцу. Ове године биће уписано 30
ученика у одељење економских
техничара рачунара, 30 ученика у
одељење техничара мехатронике,
исто толико у одељење образовног
профила економског техничара и по
15 ученика у трогодишње смерове за
браваре и завариваче.
- Било је проблема техничке
природе који су решени захваљујући
интервенисању општинског руководства. Наиме, добијена је сагласност за оснивање одељења за 30
бравара, али се надлежно министарство сагласило да то ипак буде по 15
ученика на смеровима бравар и
заваривач”, рекла је директорка
школе Косана Грчић.
Након реализације завршних
тестова из математике, српског и

Косана Грчић,
директорка СШ „17.септембар“
комбинованог теста, који обухвата пет
наставних предмета (физику, хемију,
историју, биологију и географију) 7. јула
биће објављени званични резултати
распореда по школама и образовним
профилима. Дан касније биће објављена преостала слободна места за
упис ученика у другом кругу. Ученици
ће у оквиру првог уписног круга, 8. и
9.јула, бити уписани у средње школе.

ЛАЈКОВАЧКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ НА СПЕЦИФИЧАН
НАЧИН ПРОСЛАВИЛИ ЗАВРШЕТАК ШКОЛОВАЊА

МАТУРСКА ЖУРКА
ИСПРЕД СПОРТСКЕ ХАЛЕ
Завршни разред средње школе
„17. септембар“ у Лајковцу обележио
је, својеврсним окупљањем испред
Хале спортова, завршетак свог школовања. Ове године је изостало класично матурско вече, али је уприличена матурска журка у организацији самих ученика.
- Они су пожелели да се друже
бар на овај начин и обележе крај
средњошколског образовања и ми
смо им то и испунили. Део ученика је
пожелео да то прослави са одељењским старешинама на Колубари,
док су други хтели да се друже на свој
начин, баш овде у близини школе.

Нама остаје само да им пожелимо, да
успешно студирају жељене факултете,
а они који то не желе нека нађу себи
прикладан посао и нека се остваре у
животу на свој начин. Мало је специфична ситуација у којој ова генерација
завршава школу, јер се појавила епидемија коронавируса која их је омела у
многим сегментима. Ипак, успешно смо
привели крају ову школску годину, а
они као матуранти сви су завршили
разред са позитивним успехом, односно немамо ученика који ће полагати
разред - истакла је, током ове неуобичајене прославе, директорка СШ
"17.септембар" Косана Грчић.

Лајковачки матуранти

Qig
na dlanu

ЉИГ

СНС-у 12 ОДБОРНИЧКИХ МЕСТА У СО ЉИГ

АПСОЛУТНА
ВЕЋИНА
На изборима за Скупштину општине Љиг највише
мандата, 12 од 23, освојила је листа "Александар Вучић За нашу децу", која је добила 2.734 гласа, у процентима
47,02 % од бирача који су гласали. Социјалистичка партија
Србије имаће три одборника, на основу 796 гласова
(13,69%).
Челницима две странке, супротставиле су се три
локалне листе без партијске припадности.
ГГ "Заједно и одлучно за општину Љиг- мр Драган
Стевановић Персинац, дипл. инж." остварила је солидан
резултат са 862 гласа (14,82 %) и имаће три одборника.
ГГ "За опстанак и будућност Љига и Качера – др
Мирослав Максимовић – Мики“, бившег председника
општине у два мандата, добила је четири одборника,
захваљујући 939 гласова (16,15%).
Цензус је прешао и Михаило Зечевић, као представник ГГ „Време је за бољи Љиг – Михаило Зечевић“ са 218
гласова, односно 3,75% и имаће једног одборника.
На републичком нивоу, за Српску напредну странку
(СНС) је гласало 3.533 гласача, односно 63,53 %, док је
Социјалистичка партија Србије добила 616 гласова
(11,25%), а листа Александар Шапић (СПАС) 300 гласова
(5,48%).
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Љиг, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Љиг у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ЉИГУ

У ТОКУ ПРОЦЕНА ШТЕТЕ
Због обилних падавина које су изазвале поплаве на
територији љишке општине, председник општине Љиг, Драган
Лазаревић, на предлог тамошњег Штаба, 23.јуна, донео је Наредбу о проглашењу ванредне ситуације на целој територији
општине, након чега је успостављено непрекидно дежурство.

Поплаве у љишкој општини
Обилне падавине су проузроковале прекиде, оштећења,
одроне, као и клизишта на многобројним путним правцима.
Услед изливања реке Љиг, саобраћај је био успорен и на Ибарској магистрали, на делу код кружног тока Дићи, а обуставе
саобраћаја на кратко је било и на путевима Дићи- Лалинци I Б
реда 359 и Латковић- Дудовица I Б реда 362. Због дрвета које је
пало директно на пут и препречио га, у прекиду је био и саобраћај на путу Ивановци ка Белановици, у краћем временском
интервалу, док није уклоњено с пута.

ПОДСТИЦАЈИ
ЗА ПОРОДИЉЕ
Општина Љиг у оквиру програма развоја популационе политике „Подршка породиљама у општини Љиг“
ове године издвојила је финансијска средства, у износу
од четири милиона динара, за подстицај рађања. За ову
намену средства се сваке године повећавају, тако да сада
љишке породиље добијају по 500 евра у динарској
противвредности.

Породиље на пријему код председника Лазаревића
Група од 27 породиља, средином јуна, сада већ
традиционално, била је на пријему код председника општине Љиг Драгана Лазаревића. Свака породиља је, поред новчаних средстава, добила и пакет пелена.
-Спровођењем стимулативних мера, родитељи ће
бити охрабрени на рађање већег броја деце, што ће довести до повећања наталитета у општини Љиг. У плану је да
у наредном периоду овај износ буде повећан на 100 хиљада динара- рекао је, том приликом, Драган Лазаревић.
Поред ове подстицајне мере популационе политике, од јануара ове године за сву децу са подручја
љишке општине је бесплатан и вртић. Општина Љиг је
трећа општина у Србији која је увела ову меру.

Дрво препречило пут
Испорука воде са градског водовода била је смањена
због замућености, док је снабдевање на висинским зонама
вршено цистернама.
Према најновијим информацијама, у Љигу се ситуација
са изливањем река смирила и може се назвати стабилном, те је
Одлуком председника општине Љиг, 26. јуна, укинута ванредна
ситуација због престанка опасности, односно престанка потребе за спровођењем мера заштите и спашавања од елементарних непогода – поплава. Комисије за утврђивање штете су још
увек на терену и врше процену штете. Због изливања река Љиг
и Качер, поред оштећених саобраћајница, највише су оштећени
пољопривредно земљиште, општински путеви и мостови.
Евакуације становништва није било.
Грађанима је омогућено да на број 014/3445-044 добијају
све потребне информације око елементарне непогоде и да
затраже помоћ уколико им је то потребно.

КОНКУРС У ОБЛАСТИ
СЕОСКОГ ТУРИЗМА
За пољопривредна газдинства која се баве сеоским
туризмом, расписан је ИПАРД КОНКУРС за бесповратна
подстицајна средства. Повраћај улагања је у износу од
5.000 - 300.000 евра. Рок за предају захтева је од 1. јула до 1.
октобра 2020. године. Туристичка организација Љиг за
заинтересоване организује презентације програма, а
документа конкурса се могу преузети на сајту: www.selo.rs

Mionica
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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.

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

УКИНУТА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Штаб је именовао две стручне комисије, једну
за процену штете проузроковане поплавама
код индивидуалних пољопривредних
произвођача на територији општине Мионица
и другу за процену штете на инфраструктури
Командант општинског Штаба за ванредне ситуације,
председник општине Мионица Бобан Јанковић, је на
предлог Штаба, 25.јуна, укинуо ванредну ситуацију, која је
на територији ове општине је проглашена 22. јуна, услед
наступања елементарне непогоде-поплава, проузроковане
обилним падавинама које су довеле до изливања река
Рибнице, Лепенице, Топлице, Манастирице, Паклешнице и

Командант Штаба Бобан Јанковић
у обиласку терена
Герића потока. Штаб је именовао две стручне комисије,
једну за процену штете проузроковане поплавама код
индивидуалних пољопривредних произвођача на територији општине Мионица и другу за процену штете на
инфраструктури. Током борбе да воденом стихијом,
ангажована је сва потребна механизација за превоз материјала за санацију путева и клизишта, а ургентно је прокопан
пут у селу Кључ, поред фабрике „Миони“, где је дошло до
изливања реке Лепенице.

МИОНИЦА
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

ПОДРШКА СНС-у
ОД 66,7 ОДСТО
За разлику од гласача у већини општина у Србији,
Мионичани су, 21.јуна, на својим биралиштима имали
само једну гласачку кутију, која се односила на парламентарне изборе (ванредни локални избори биће одржани највероватније крајем наредне године).
Према незваничним резултатима, на 38 бирачких
места на подручју општине Мионица, од 11.111 уписаних
на парламентарне изборе изашло је 6.934 (62,41 одсто)
бирача.
Убедљиво најбољи резултат остварила је листа
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ“ са 4.625
гласова (66,7 одсто). Следе је листе ИВИЦА ДАЧИЋ -СПС
- ЈС са 1.258 гласова (18,14 одсто), ЗА КРАЉЕВИНУ
СРБИЈУ (ПОКС - Монархистички фронт) са 198 гласова
(2,86 одсто) и АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ - ПОБЕДА ЗА
СРБИЈУ са 162 гласа (2,34 одсто).
Остале листе добиле су мање од два одсто
поверења гласача, док је број неважећих листића
износио 2,81 одсто.

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“

МИОНИЦА ДОМАЋИН
И ОВЕ ГОДИНЕ
Мионица ће, трећи пут за редом, бити град домаћин
једне од етапа Међународне бициклистичке трке „Кроз
Србију“, која се овог лета одржава јубиларни 60. пут. Тим
поводом је у Мионици, средином јуна, одржана конференција за новинаре, на којој су се обратили председник
општине Мионица Бобан Јанковић, директор трке Владимир Куваља и генерални секретар Бициклистичког савеза Србије Саша Гајичић. Трка стартује 31. августа у Источном
Сарајеву. Возиће се преко Златибора, Мионице, Пожаревца,
Београда, све до Новог Сада где се завршава 3. августа.
- Бициклистичка трка „Кроз Србију“ је догађај који
поред спортског има и туристички аспект. Желимо да се
покажемо и као добри домаћини и да покажемо наше
туристичке потенцијале. Туристичка промоција нашег краја
је нешто што је веома значајно, као и промоција циклотуризма који видимо као развојну шансу. Захваљујући

Владимир Куваља, Бобан Јанковић
и Саша Гајичић на конференцији

Поплава у мионичкој општини
-Општина Мионица и Штаб за ванредне ситуације су
добро одреаговали и спречили озбиљније последице
елементарне непогоде. Сада крећемо у евидентирање
штете настале услед обилних падавина. Кол центар је ових
дана примио велики број позива грађана који су пријавили
штету и по тим пријавама стручне комисије ће извршити
процену- истакао је председник општине Мионица Бобан
Јанковић.

домаћинству трке „Кроз Србију“ Мионица последњих
година привлачи велики број рекреативаца. Недавно смо
били домаћини другог по реду МТБ Маратона и имамо све
више гостију-љубитеља циклотуризма- истакао је председник општине Мионица Бобан Јанковић, додавши да је са
представницима Бициклистичког савеза Србије разговарао
о томе шта је потребно да Мионица као локална самоуправа
уради да би једног дана постала важна тачка и на светској
мапи бициклизма, по угледу на неке француске градове који
су то успели захваљујући „Тур де Франсу“.
Према речима генералног секретара БСС Саше Гајичића, трка "Кроз Србију" је међу првима успела да уђе у календар Светске бициклистичке федерације у време када су
многи спортски догађаји отказани због корона вируса и
одмах су почеле да стижу пријаве из најразвијенијих бициклистичких земаља.

МИОНИЦА
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ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕПС-а У МИОНИЦИ И ОКОЛИНИ

ТРИ МИЛИОНА ЕВРА ЗА БОЉЕ НАПАЈАЊЕ СТРУЈОМ
Радове на реконструкцији далековода и мреже ниског напона на подручју општине Мионица
обишао је Милорад Грчић, в. д. директора "Електропривреде Србије".
Вршилац дужности директора ЕПС-а Милорад Грчић
обишао је, протекле седнице, са председником општине
Мионица Бобаном Јанковићем радове на реконструкцији
електромреже на територији мионичке општине.
У реконструкцију дистрибутивних мрежа у овом крају у
протекле две године ЕПС је уложио милион евра, а Грчић је
најавио и градњу нове трафо-станице на Дивчибарама
вредну два милиона евра. Тим значајним инвестицијама
обезбеђује се побољшање напонских прилика на подручју
Мионице, смањење губитака, повећање поузданости и
сигурност напајања за 8.000 корисника.
- Тренутно реконструишемо два 10 kW кабла, мењамо
дрвене бандере бетонским, реконструишемо нисконапонску
мрежу, уклањамо жице и стављамо снопове, реконструишемо 35 kW, трафостаницу, уграђујемо риклозере који стабилизују напајање тако да грађани и привреда имају
напајање иако дође до неког прекида. Све то кошта око
милион евра, а настављамо да улажемо у Мионицу- поручио
је Грчић.
Вршилац дружности директора ЕПС-а је рекао да ће
изградњом нове трафостанице, 35 киловолти, бити потпуно
стабилизовано напајање и омогућена градња још хотела и
развој туризма на Дивчибарама. Грчић је рекао да ће ТС бити
завршена и пуштена под напон у пролеће 2021. године.
- Ово је велики дан за нашу општину, јер се захваљујући
'Електропривреди Србије' први пут спроводи овако велика
акција. Стабилно снабдевање електричном енергијом је један
од важних услова за живот свих наших грађана и рад
привреде. ЕПС чини све да створи услове за живот у сваком
селу. Ђурђевац, Клашнић, Шушеока и Радобић ће имати
стабилно снабдевање електричном енергијом, док ће Кључ и
Толић имати посебне струјне водове. Радови су почели и на
санацији електромреже Табановић-Вировац- рекао је Бобан
Јанковић.

ДРУГА СКУПШТИНА ПОЉОПРИВРЕДНИЦА
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

СЕДИШТЕ У МИОНИЦИ
Ивана Топаловић нова председница Удружења
На другом заседању Скупштине пољопривредница
колубарског округа, које су основане кроз пројекат
женског удружења колубарског округа за оснаживање
пољопривредница, донета је одлука о поновном
покретању платформе за продају производа пољопривредница колубарског округа. Платформу ће подржати
„Раифаизен банка“.
Платформа је до сада постојала и била финансирана од стране UN WОМЕN-a кроз пројекат ЗУКО и за два
месеца је остварила продају од преко 960.000 динара. Како
ЗУКО више није у могућности да финансира рад платформе, пољопривреднице се за даљи рад организују саме
тако што ће кроз своје новоосновано удружење организовати продају доставу и комплетну логистику.

Детаљ са Скупштине
Такође, донета је одлука да место регистрације
удружења ПОЉОПРИВРЕДНИЦЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
буде са седиштем у Мионици, па је на скупштини изгласана и нова председница удружења Ивана Топаловић из
Мионице.

Обилазак радова на електромрежи
у општини Мионица
Према његовим речима, у плану је реконструкција
високонапонске мреже у Осеченици, Голупцу, Крчмару,
Бутковцу, Мратишићу, Робајама и Рајковићу. Далековод ТС
Осеченица ка Планиници, преко Брежђа, Горњег Лајковца и
Струганика ће бити додатно растерећен новим кабловским
снопом и трафостаницом.

У ВРУЈЦИМА ИЗГРАЂЕН

ТЕРАПИЈСКИ ЦЕНТАР
ЗА МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је,
средином јуна, са представницима Удружења оболелих од
мултипле склерозе обишао зграду новог Терапијског
центра за оболеле од ове болести у Бањи Врујци. Јанковић
је у разговору са гостима истакао да очекује да ће Терапијски центар до краја јула и званично почети са радом.
Такође се захвалио свима који су допринели реализацији
овог пројекта и изразио задовољство што ће у Бањи Врујци
ускоро бити доступна адекватна терапија као битан фактор
у унапређењу квалитета живота оболелих од мултипле
склерозе.

Изградњу Терапијског центра је финансирала Канцеларија за сарадњу у области одбране при Амбасади САД
(USEUCOM). Објекат бруто површине 600 квадратних метара имаће десет смештајних јединица са укупно 20 лежаја и
затвореним базеном, док ће се терапије за оболеле од овог
тешког хроничног обољења централног нервног система
пружати у постојећој здравственој станици у Бањи Врујци.
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О п ш т и н с к а у п р а ва о п ш т и н е В л а д и м и р ц и –
Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послеове, на основу члана 10. Став 4. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. Гласник Републике
Србије“, бр 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и
организације да је овај орган донео решење подносиоцу
захтева Ивану Иванковићу из Власанице улица Светог Саве
бр. 6, Општина Владимирци, да за пројекат економски
објекат-стаја за краве, на КП бр. 764/1 К.О. Власаница,
Општина Владимирци, није потребна израда студије о
процени утицаја на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послеове, Општинске управе општине Владимирци,
улица Светог Саве бр.34, сваким радним даном од 08 – 9,30
часова у року од 10 дана од дана објављивања овог
обавештења.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу
Министарству за заштиту животне средине у Београду, на
донето Решење, путем овог Органа у року од 15 дана од дана
објављеног огласа.
Одељење за урбанизам, грађевинарство
и инспекцијске послове
О п ш т и н с к а у п р а ва о п ш т и н е В л а д и м и р ц и –
Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послеове, 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 је Миодраг Палежевић из
Прова, улица Степе Степановића бр. 24, Општина Владимирци, овом одељењу поднео захтев за процену утицаја на
животну средину за пројекат економски објекат- прасилиште, капацитета 8 крмача и приближно 80 прасади, на КП
бр. 2984/3 К.О. Прово, 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 02.07.2020.г. до
12.07.2020.г у времену од 08. – 09,30 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

МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем или издајем недовршен
објекат од 150 m² (хала 100 m² + 50 m²)
са 32 ари плаца, 250 метара од
Липњака поред асфалта према језеру.
Легализација у поступку.
Инфо тел. 065/2000-581

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

УПИС
СТУДЕНАТА
СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ON-LINE СТУДИЈЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
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
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

Vladimirci
na dlanu

ВЛАДИМИРЦИ

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

2.јул 2020.г.
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РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ВЛАДИМИРЦИМА

НАПРЕДЊАЦИМА
УБЕДЉИВА ВЕЋИНА
На локалним изборима у општини Владимирци,
одржаним 21.јуна, највећи број гласова и апсолутну већину
освојила је листа „Александар Вучић - За нашу децу“, која
ће у наредном сазиву владимирачког парламента имати 17
од укупно 25 мандата, колико броји ово тело. На територији
ове општине укупан број бирача који су имали право гласа је
14.380, а број оних који су изашли на биралишта је 9.297, тако
да излазност износи 64,65 одсто.

МИНИСТАР ПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ
ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

КНЕЖЕВИЋ ОБИШАО
ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ
У току преговори са инвеститорима
из Аустрије и Швајцарске
Један од великих потенцијала општине Владимирци је
нова индустријска зона, која се на самом уласку у ову општину простире на површини од пет хектара земљишта. Крајем
прошле године, захваљујући средствима Владе Републике
Србије и Министарству привреде, отпочело је инфраструктурно опремање 2,5 хектара. Укупна вредност радова
износила је 23,6 милиона динара, од чега је република одвојила 12,3 милиона, док је остатак опредељен из општинског
буџета.

На основу добијених информација поједине листе
добиле су следећи број гласова и мандата:
1. Листа „Александар Вучић – За нашу децу“ (носилац Горан
Зарић) добила је 5.966 гласова, број мандата која је изборна
листа добила је 17, роценат који су гласали је 64.17%
2. Листа „За Боље Владимирце“ (носилац Небојша
Петронић) добила је 1.373 гласова, број мандата која је
изборна листа добила је 4, роценат који су гласали је 14.77%
3. Листа „Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије“
(носилац Драган Симеуновић – Рес) добила је 1.316 гласова,
број мандата која је изборна листа добила је 3, проценат који
су гласали је 14.16%
4. Листа „За Краљевину Србију“ (носилац Миле Шарчевић),
добила је 347 гласова, број мандата која је изборна листа
добила је један, проценат који су гласали је 3.73%

БАЊСКИ ВЕЛНЕС КОМПЛЕКС У ВЛАДИМИРЦИМА

ПРЕДСТАВЉЕНО
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
Кнежевић у разговору
са представницима локалне самоуправе
Министар привреде Горан Кнежевић обишао је,
средином јуна, индустријску зону у општини Владимирци и
том приликом нагласио да су у току преговори са
инвеститорима из Аустрије и Швајцарске, чијим би се
доласком убрзао развој Владимираца. Он је изразио
задовољство првом фазом радова и најавио за наредни
период помоћ државе свакој локалној самоуправи у Србији.
Како је истакао, пандемија корона вируса најбољи је доказ да
је држава у могућности да пружи помоћ привреди и у
најтежим околностима.
- Држава је уложила преко пет милијарди евра како би
помогла привреди и предузетницима. Сада настављамо наше
нормалне активности а то је довођење инвестиција и
отварање нових радних места. Данас сам управо дошао да
дам подршку овим људима овде у Владимирцима, да им
кажем да државе стоји иза њих и као што смо до сада улагали
у инфраструктурне пројекте, који су услов да би довели
инвеститоре и отворилки нова радна места, тако ће држава и
даље да помаже. Већ смо разговарали са два инвеститора,
мало нас је корона вирус спречио да ти разговори иду неким
бржим темпом, али сада поново започињемо те активности и
мислим да ћемо врло брзо то и решити- поручио је министар
Кнежевић.
Према његовим речима, током ове године планирана је
реконструкција тротоара у улици Светог Саве, који ће
повезивати индустријску зону и аутобуску станицу, Дом
здравља, општину, средњу и основну школу, а на чијој траси
се налазе трговинске радње и угоститељски објекти.
Председник општине Владимирци Милорад Милинковић је истакао одличну сарадњу са Министарством привреде
и најавио наставак радова у индустријској зони.

У општинској управи Владимирци, 17.јуна, извршена
је презентација и представљање геотермалних потенцијала
ове општине у функцији развоја бањског туризма, као и
идејно решење будућег Бањског велнес комплекса у овом
месту. Пројекат је представио председник општине
Милорад Милинковић са тимом стручњака из ове области,
који би овај пројекат требало да спроведу у дело. Овим би
се, поред геотермалних лековитих вода, у функцију развоја
бањског туризма користило лековито блато, зеолит и
ваздушне струје .
У презентацији идејног пројекта Бањског велнес
комплекса учествовао је и начелник Мачванског управног
округа Владан Красавац.

Детаљ са презентације
По речима председника општине Милорада Милинковића стекли су се услови да општина Владимирци искористи природни ресурс геотермалних лековитих вода у
функцији развоја Владимираца, али и читаве Посавотамнаве. Општина Владимирци је добила ексклузивно право
за истражну бушотину за термоминералну воду температуре око 57 степени Целзијуса. Представлјајући Бањски
велнес комплекс који би обухватао површину око 500
квадратних метара, са неопходном опремом, председник
Милинковић истиче да би читава инвестиција коштала око
500.000 еура, што је значајна сума за општину Владимирци.
Међутим, како је нагласио, уз помоћ Републике Србије,
Канцеларије за јавна улагања и појединаца, који су спремни
да се укључе и помогну, могућа је реализација пројекта.

30

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.јул 2020.г.
31.05.2020 - 9.07.2020.

9.07.2020.г. навршиће се 40
тужних дана од смрти нашег

ИВИЦА
ИВИЦЕ
РАДОСАВЉЕВИЋА

Најдражи брате, много нам
недостајеш. Нисам стигла да
испричам све што желим, да те
загрлим и покажем колико те
волим. Остала је само велика
празнина у мом срцу и туга
што смо те прерано изгубили.

Не постоји време које може
избрисати сећање на тебе.
Док постојимо, живећеш
у нашим срцима

Твоја сестра Маја

Породица Пиштанац

Навршава се 40 дана од преране
смрти нашег драгог

ИВИЦЕ
РАДОСАВЉЕВИЋА
Дан за даном иде, а ни један без
сећања на тебе. Премало је
речи, а превише туге да ти
кажемо колико нам недостајеш
Твоја тетка Верица и теча Милан
са породицом

Пролази 40 дана од када су те
Анћели однели високо, али у
нашим срцима остаћеш дубоко

ИВИЦА
На гробу цвеће и упаљене свеће.
И вечна туга која прохујати неће.
Ти си траг који се не може
избрисати и бол коју не можемо
преболети, Заувек ћеш остати у
нашим срцима
Твој стриц Милан, стрина
Радина, браћа Радиша, Марко,
Урош и сестра Драгица

31.маја трагично је настрадао
наш син и брат

31.маја изненада нас је напустио
синовац и брат

ИВИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ

ИВИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ

Прерано си отишао, био си део
Премало смо година провели
нас, имао си велико срце препуно
са тобом и тешко се миримо са
доброте. Бол и туга нису само у
истином да више ниси са нама.
речима, нити у сузама, већ у нашим
Хвала ти за несебичну љубав,
снагу и пажњу коју си нам пружио
срцима где ћеш заувек остати
Отац Слободан, мајка Славица,
браћа Стефан, Александар
и Петар и сестра Ивана

31. маја отишао си заувек
без поздрава

ИВИЦА
Вољени, наша љубав је
непресушна, а сећање на тебе
једнако боли од часа када си нас
заувек напустио. Док постојимо
живећеш у нашим срцима
Твоја сестра Милица, зет Саша
и сестрић Стефан

Твој стриц Света, Стрина Нада,
сестре Бранка и Валентина
и брат Марко

31.05.2020 - 9.07.2020.

ИВИЦА
Када нам одлази неко драг не боли
смрт, већ боли све оно што иде
после. Боли празнина која никада
неће бити попуњена. Боле речи које
нисмо рекли, а могли смо. Боле сузе.
Боле успомене. Боли то што знамо
да никада више нећемо бити заједно,
нећемо га видети и неће нам се
јавити. Боли то што ће нам свуда
фалити и увек ће бити мој неко
који ће недостајати.
Сестра Марина са децом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

2.јул 2020.г.

6.07.2020.год навршава се тужна
година од смрти мог брата

С Е Ћ А Њ Е

6.07.2020.г.навршава се година
од смрти нашег драгог

БОРИВОЈА
ЈОВАНОВИЋА

НАТАЛИЈА
ЈОВАНОВИЋ

(1934 – 2019)

БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ

(1930 - 2016)

(1934 - 2019)

Твоја доброта и велико срце
заслужују да те вечно памтимо
и чувамо од заборава...

С поносом и поштовањем чувамо успомену на Вас, Ваш лик
и љубав коју сте нам подарили...
Ваши: син Славиша, снаха Славица,
унуци Игор, Милош и Снежа

Брат Стаменко са породицом
из Косјерића

4.јул, данас је твој рођендан,
ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
нашем гвозденом рагбисти

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ
РОДИТЕЉЕ

САНДИЋ
ЈОВАН
ДАНИЦА
1932 - 1963
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ИВИЦИ
РАДОСАВЉЕВИЋУ

1938 - 2016

Владета и Ђорђе

Лака ти земља, дечаче!

ДУШАН МАТИЋ
КАРЕЛИ
(1978 - 1999)
Обележићемо га са сузом
и тугом и рањеним срцем

Рагби клуб
Гвоздени строј Уб

Твоја мама Стоја и сестра
Данијела са породицом

С Е Ћ А Њ Е
Упамти роде, ово су преци, па сутра причај својој деци !

ЈЕРЕМИЋИ

ЗОРАН

МИЛЕНА

ВЕЛИЧКО

МИОДРАГ

ОЛГА

(1950-2019)

(1957-2003)

(1955-2016)

(1930-2014)

(1929-1998)

За незаборав!
Ваша деца са породицама

ХРОНИКА НАШЕГ КРАЈА
У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА
ЛЕГЕНДЕ МАЛЕ ВАРОШИ

УБСКA ЧАРШИЈA

Милан
Миловановић

Стари хан је био под заштитом државе јер је био и место историјских догађања
Кажу да је Стари хан на Убу, као грађевина од
историјског значаја, био под заштитом државе. Старији
Убљани се сећају оронуле зграде, са дрвеним поклопцем на
отвору са уличне стране који је имао улогу својеврсног
излога. Ту је била пекара у којој је радио, ако сећања не
варају, пекар Драган Ђаво. Мирис врућег хлеба, нарочито
када је, у преподневним сатима, дрвени поклопац био
подигнут, ширио се овим делом улице (преко пута садашње
музичке школе) већ од најранијих јутарњих сати. Хлебови
од два килограма секли су се на пола (по жељи купаца) и
ле п и њ е р а с еч е н е п о с р е д и н и ко ј е б и б рзо б и ле
разграбљене - били су у понуди, уз јуфке и бурек развлачен
на великом столу. Било је и других пекара на Убу, али ова је
била, чини се, на најбољем месту у варошици. Могла је да јој
конкурише само она које је годинама радила у згради
касније адаптиране за потребе Банке Интеза (поред кафане
Зеленгора).
Иначе, за Стари хан су везане многе анегдоте. То је у
предратно време (и оно пре Великог рата) била кафана са
подрумом за који се, касније, практично, није ни знало (био
је затрпан) и ко зна шта је све остало у темељима кад је
срушен, а на његовом месту се нашла лепа породична кућа
у којој, кажу, ни данас нико не живи, а власници нису
заинтресовани да је продају.
Легенда каже да се у Старом хану са устаницима
састајао и прота Матеја Ненадовић, а на неколико
сачуваних страна негдашњег ‘’Полицијског гласника’’ текст
објављен под насловом ‘’Убски каиш’’ има и део у којем се
говори о завери која је скована против кнеза Михаила.
Браћа београдског адвоката, у спрези са завереницима, ту
су се договорили око атентата на кнеза Михаила који је, као
што је историја забележила, убијен на Кошутњаку.
Док је кнез Михаило Обреновић заводио апсолутизам у земљи, против њега је склопљена завера са
циљем да буде убијен. Главни организатори и извршиоци
завере су били браћа Радовановићи, који су се светили због
робије свога брата Љубомира Радовановића, адвоката
умешаног у аферу ‘’Убски каиш’’. Коста Радовановић,
главни извршилац убиства је био имућан и угледан трговац.
Његов брат Павле Радовановић је био с њим за време
атентата, а трећи од браће је био Ђорђе Радовановић.
Непосредни помагачи у убиству су били Лазар Марић,
бивши председник београдског окружног суда и Станоје
Рогић, бивши трговац.
У среду, 29. маја 1868. око пет часова поподне кнез
Михаило је кренуо кочијама до Кошутњака. Са њим је био
његов ађутант Светозар Гарашанин, син Илије Гарашанина,
а у кочијама су седеле Томанија Обреновић, његова стрина,
Анка Константиновић, његова сестра од стрица и Катарина,
Анкина ћерка са којом је кнез желео да се ожени.

У парку на Кошутњаку појавили су се Павле и Коста
Радовановић у свечаним црним оделима, цилиндрима на
главама и упереним пиштољима у правцу кнежеве кочије.
Први је пред кочију излетео Коста. Њега је кнез Михаило
Обреновић препознао због спора око његовог брата
Љубомира. Последње речи кнеза, по признању Косте
Радовановића (на суђењу), су биле: „Дакле, истина је“. Кнез
их је изговорио на француском језику јер су даме до њега
знале француски.
Споменик кнезу Михаилу на коњу са уздигнутом
руком и Народно позориште 1895. године. У близини самог
споменика налазила се чувена кафана Дарданели.
Споменик је подигнут 1882. године на месту порушене
Стамбол-капије где почиње Цариградски друм. Споменик је
дело фиорентинског скулптора Енрика Пација. Занимљиво
да су 2018.године, приликом реконструкције Трга
републике, ту откривени остаци Стамбол-капије.
Приликом атентата Катарина је покушала да се
наслони на кнеза и да не дозволи Радовановићу да пуца. На
суђењу је Коста изјавио да није желео да убије никог другог
већ само кнеза. Лакеј, који је возио кочију, је преклињао
браћу да не чине лудост. Први је почео да пуцао Коста, а
придружио му се и Павле. Кнез Михаило је убијен са три
хица. Тада је страдала и Анка Константиновић која је својим
телом покушала да заштити кнеза за време пуцњаве, док је
Светозар Гарашанин рањен пао са коња. Катарина је лакше
рањена. Дозивала је помоћ на француском и придржавала
мртвог кнеза. Браћа су почела да беже низ Кошутњак према
Топчидеру где су их чекали остали завереници
Ту их је спазила и једна војна патрола и ухапсила
их. Неки су били и рањени приликом бекства.
(Наставиће се)

Стари хан - цртеж Мила Петровића

ФУДБАЛ
ОМЛАДИНСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ РУДАРА
ПРИПРЕМАЛЕ СЕ У ОКОЛИНИ ЗЛАТИБОРА

ГОСТИЉСКИ РАЈ
ЗА РАДЉЕВСКЕ ДЕЧАКЕ
У прелепом амбијенту златиборског насеља Гостиље,
20 дечака из фудбалске школе ОФК Рудара 1919 из Радљева
одрадило је седмодневне припреме. Под командом палицом
Радована Ђурђевића и Завише Ивковића, експедиција
Радљеваца стигла је у Гостиље 16. јуна и у одмаралишту
"Гостиљска врела" имала све услове за идеалне припреме:
- Имали смо срећу да ми будемо једина екипа у том
периоду, имали смо одличан терен на располагању, а
амбијент и смештај су били за чисту "десетку". Није нас киша
омела, програм смо испунили у целости, а за децу ће много
значити овакво искуство- пренео нам је потпредседник
клуба Завише Ивковића, истовремено и први сарадник
Радована Ђурђевића у стручном раду.

2.јул 2020.г.
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ДЕЛЕГАЦИЈА ФСС ПОСЕТИЛА ВАЉЕВО

ДОНАЦИЈА ЗА КЛУБОВЕ
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
Делегација Фудбалског савеза Србије у саставу Илија
Петковић, Јован Шурбатовић и Саша Илић посетила је
Ваљево где су представницима укупно 93 клуба из
Колубарског округа уручили опрему чиме је настављена
акција помоћи клубовима и школама фудбала широм земље.
Поклоне је добило 32 клуба са територије града Ваљева,
исто толико из убске општине, 14 лајковачких и 15 клубова из
Љига и Мионице.
- Срећан сам што видим бројне представнике клубова
и у овом округу. Можда поклони за некога и немају велику
вредност, али верујте ми, ја сам дошао из малог клуба у
престоницу и знам колика је то радост. Поклони нису важни,
представљају сећање на некога и моја жеља је да поздравим
све руководиоце клубова у име председника ФСС-а
Славише Кокезе и Извршног одбора- рекао је Илија
Петковић, на жалост у свом последњем јавном обраћању.
Само неколико дана касније, легендарни "романтичар" и
бивши селектор преминуо је у 75. години живота.

Млађе категорије ФК Рудар (Радљево)
Дан је за дечаке из Радљева почињао футингом и
радом у сали, потом су два пута излазили на терен који је у
идеалном стању, а за понашање и дисциплину су добили
похвале домаћина:
- Власници- брачни парДејан и Драгана Ђедовић, су
били одушевљени дечацима, али нисам ни сумњао у то с
обзиром да су од Радована Ђурђевића научили како
фудбалер треба да се понаша. Пуно се радило, првенствено
на техници, а идеалан утисак заокружила је чињеница да
није било болести ни повреда. Родитељи су платили
смештај, ми из клуба смо се побринули да имају репрезентативну опрему, а велику захвалност дугујемо Општини Уб и
Стрели Уб који су нас возили и вратили из Гостиља.
Експедицију су посетили и потпредседник Иван
Јеремић и секретар Милован Милетић, Рудар је оставио
утисак изузетно озбиљног клуба:
- Дечаци су узраста 2006- 2012., а уз прилив који
очекујемо са степојевачке стране, верујем да ћемо врло брзо
оформити такмичарску селекцију. Нема одмора, наставили
смо рад три пута недељно по повратку, а ове припреме имају
карактер историјских, будући да је ово први пут да је наш
клуб извео овакав подухват- поносан је Завиша Ивковић на
функционисање школе Рудара 1919 из Радљева.

Обраћање председника ФСКО
Александра Јовановића-Џајића
Захвалност што су имали прилику да угосте значајне
људе за развој српског фудбала изразио је и председник
ФСКО Александар Јовановић-Џајић.
- Наша сарадња је годинама изузетно добра, како са
региононалним, тако и Фудбалским савезом Србије. Нема
сумње да ће то изгледати још боље у наредним годинама, а
на нама као спортским радницима је да честитамо људима из
националног савеза на резултатима које су постигли у
претходним годинама. Напредак је видљив кроз успехе свих
репрезентативних селекција, али и на побољшању инфраструктуре. Испред Колубарског округа жеља ми је да у
наредним годинама српски фудбал буде још бољи.
Након обраћања, руководиоци ФСС-а поделили су
поклоне најпре представницима једног клуба из сваког од
четири дела округа – ваљевском ЗСК-у, лајковачком
Железничару, убском ЖФК Јединство и љишком Спартаку
након чега су опрему добили и остали фудбалски колективи.
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НЕПЛАНИРАНА ПРОМЕНА
НА КЛУПИ ОМЛАДИНАЦА ЈЕДИНСТВА

МАРТАЋ
НОВИ ТРЕНЕР
У експресном року обављена је промена на клупи
омладинаца Јединства- дојучерашњи тренер Дејан Стаменковић обавестио је управу клуба да је прихватио позив
Мачве из Богатића где ће бити асистент Милошу Обрадовићу,
а за новог тренера омладинаца доведен је признати и
познати стручњак завидне репутације- Миодраг Мартаћ.

ФУДБАЛ
ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА НА КРАТКОМ ОДМОРУ

КНЕЖЕВИЋ 3.ЈУЛА
ВРШИ ПРОЗИВКУ
Први тест против Лознице,
11.јула
Црвено-бели су били веома активни у периоду након
ванредног стања, одиграли 6 пријатељских утакмица (два
пута Врело спорт, Радник, Београд, БСК Борча, Бродарац) и
свих 6 пута тријумфално окончали мечеве. Распуцан је био
високи нападач Милан Павловић који је постигао 6
погодака, обострана је жеља да се успостави сарадња са
момком из Ваљевске Лознице рођеним 1999., а статус
појачања заслужио је и млади везиста Страхиња
Стевановић рођен 2002. године.
Пауза за Убљане је врло кратка, већ у петак 3. јула
тренер Срђа Кнежевић извршиће прозивку снага за наредну
сезону, а његов стручни штаб краћи је за једно име јер је
Дејан Стаменковић прихватио позив Мачве из Богатића.
Дрес црвено-белих раздужио је поуздани десни бек Милош
Мијатовић који се сели у Турбину, а не би требало очекивати
претерано турбулентан прелазни рок на "Џајином"
стадиону.

Миодраг Мартаћ са председником
клуба Дарком Матићем
Старији љубитељи фудбала памте га као изузетног
играча Будућности из Титограда и интернационалца у
Турској, а богату тренерску каријеру почео је у родној Рашки.
Био је селектор омладинске и кадетске репрезентације
Србије и Црне Горе, помоћник у "А" тиму 2003. године када је
селектор био Дејан Савићевић, а снажан печат оставио је
радећи у женској репрезентацији Србије 2018. године. На
клупском плану, остао је у лепој успомени навијачима
Земуна, Борца из Чачка, Слоге из Краљева, Зете..., а велику
улогу имао је у стручном штабу Бошка Ђуровског у освајању
Звездине дупле круне 2007. године. На почетку новог
тренерског изазова, није крио ентузијазам:
- Сигуран сам да својим искуством могу да помогнем
убским дечацима, знам да овај клуб пружа врло рану шансу
играчима за први тим, тако да имам велику обавезу и
одговорност да их усмерим на прави начин. Све се десило
брзо и без најаве, када је стигао позив Немање Матића није
било пуно дилеме, а терени којима Уб располаже пружају
сваком тренеру идеалне услове за стваралачки рад.
Мартаћ је одржао први радни састанак са новом
екипом у присуству управе клуба, а врло брзо ће се наћи на
терену са убским омладинцима:
- Припреме вероватно почињемо 6. јула, искористићу
овај период да уз помоћ људи из клуба, посебно директора
школе Марка Рајовића, што боље упознам децу и једва чекам
да истрчимо на терен. Омладинска лига Западне Србије је
изузетно квалитетна, радио сам и као инструктор за тај
регион, а имена Јавора, Металца, Новог Пазара, Мачве...
гарантују квалитет такмичења неопходан да бисмо добили
првотимце у блиској будућности- рекао је Миодраг Мартаћ
првог дана на послу у убском Јединству.
Б.Матић

ФК Јединство (Уб)
Познат је и план припремних утакмица- 8. јула ће
Кнежевић своје пулене поделити у две екипе, а већ 11. јула је
први тест са Лозницом. Следе утакмице са Бродарцем (15.
јул), Телеоптиком (18. јул), Јавором у Ивањици (22. јул),
Првом искром (26. јул), Железничаром из Лајковца (29. јул) и
"генералка" са Радничким из Обреновца (8. август), а још се
дефинишу детаљи за утакмицу са словачким суперлигашем
Злате Моравце (највероватније 25. јул):
- Играчи су вредно радили у периоду када се већина
екипа принудно одмарало, тако да имамо одличне стартне
позиције. Нећемо доводити новог помоћника, Урош
Шуљагић ће преузети део обавеза које је обављао Дејан
Стаменковић, а наредна сезона, уз обавезу да се нађемо у
врху табеле, требала би да буде прилика да талентовани
клинци попут Ранисављевића, Руњајића, Живковића...
покажу да је дошло њихово време, иако су још малолетни.
Наравно, костур екипе који чине Никола Радојичић, Рајовић,
голман Јовановић, Сајић, Андрић... остаје на окупу, тако да с
пуно оптимизма очекујем наредно првенство- рекао је
бивши фудбалер Партизана, сада тренер црвено-белих
Срђа Кнежевић.
Б.Матић
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21. „КАРЕЛИЈЕВ МЕМОРИЈАЛ“ УЛАЗИ У ЗАВРШНИЦУ

ОБРЕНОВЧАНИ ДОМИНАНТНИ У ГРУПНОМ ДЕЛУ
Досадашњи део "Карелија" наговестио је изједначену
борбу и занимљиву завршницу, а поново су две екипе из
Обреновца показале велики квалитет. КМФ Палеж је са три
сигурне победе у "А" групи први изборио четвртфинале, а и
њихови суграђани из екипе Етно село Наш кутак, предвођени
браћом Роксић, воде борбу са Убским легендама за прво место
у "Б" групи. У "Ц" групи, ДМ Карели и ФЦ Спартанс Џим су
фаворити за пласман међу осам, а своју шансу из прикрајка
вреба екипа Брат. Укупно је пријављено 14 екипа у сениорској
конкуренцији, а финале је пројектовано за четвртак, 2. јул. Овогодишња атракција турнира били су момци који раде на пројекту серије "Камионџије", на жалост због обавеза нису могли
да играју до краја, иако су били на прагу пласмана међу осам.

Ветерани су интересантнији из године у годину због
прилива све квалитетнијих играча у добром стању, а на
корак од финала су Рекреативци код Школарца, Вучијак и
екипа VIII-4. Јуниорске екипе Карамеле и Лазић и другови су
већ после два кола обезбедиле финале, док су се пионири
укључили у турнир од уторка.
Лепо је поново видети велики број Убљана на трибинама прелепог терена на Школарцу, срећом и време се смиловало на организаторе, па и актери и публика уживају у правом летњем амбијенту. Нешто ранији термин турнира показао се као добар потез, доста квалитетних играча који су ранијих лета у августу били пренатрпани обавезама, сада су у
ситуацији да покажу своје мајсторство на тартану Шко-

Традиција настављена: Турнир се игра у прелепом амбијенту СРЦ „Школарац“
ларца. Трофеј код сениора бране Убске легенде, а капитен
Јанко Ђурђевић је пре почетка турнира добио пехар у трајно
власништво за освојени 20. Карели прошлог лета. Б.Матић

ТРАДИЦИЈА ЗА ПОНОС У РАДЉЕВУ

ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР
- 42 ИЗДАЊЕ

Традиционални Ивањдански турнир у Радљеву
имаће овога лета своје 42. издање- у суботу 4. јула на
терену радљевске школе "Душан Даниловић", мајстори
малог фубала отвориће у 20 часова турнир на радост
великог броја навијача, не само из убског краја.
Уплата за учешће је 5.000 динара, оне се могу
обавити до 5. јула, а организациони део посла преузели
су млади радљевски фудбалери на челу са Бошком
Аћимовићем и Николом Радићем. Трофеј ће бранити
обреновачка екипа Кумови, а организатори су припреили
препознатљиве садржаје- такмичење у прављењу рибље
чорбе и ревијална утакмица у суботу 7. јула, тако да
најстарији турнир у региону јесте идеална прилика за
разоноду и уживање у малом фудбалу...
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НА УБУ ОРГАНИЗОВАН КОШАРКАШКИ ТУРНИР ЗА КАДЕТЕ И КАДЕТКИЊЕ

ДОМИНАЦИЈА МЛАДОСТИ У ОБЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
У ужареној атмосфери сале ОШ "Милан Муњас", КК
Младост 014 је организовао два турнира који су само
формално били ревијални, а у ствари су неодољиво
подсећали на Ф4 завршнице сезоне. У обе конкуренције су се
окупили респектабилни тимови, па је на импозантан начин
заокружена сезона која је због пандемије имала потпуно
другачији облик него обично.
Првог дана у сали су се окупиле кадеткиње Дуге из
Шапца, лајковачког Железничара, Лознице и домаћина који је
за овај турнир имао појачања у виду 4 девојчице из
Обреновца. Пуленке тренера Урошевића су већ у полуфиналу
показале одличну игру и савладале Лозницу са 86:54, да би у
финалу "почистиле" са паркета Дугу резултатом 90:27! МВП
турнира је играчица Младости Кристина Живановић, уз раме
Кадеткиње КК Младост 014
њој биле су Анђела Исаиловић и Ива Стаменковић, а треба
похвалити и Обреновчанке Милицу Кованџић и Даницу
Мушки турнир сутрадан отворили су Студент и ЛА
Ђорђевић. Награду за најбољу играчицу уручила је Анђела Баскет, Ваљевци су у тесној завршници славили са 80:78, а
Матић, девојчица са Уба која је недавно заслужила и позив за Убљани су финални меч изборили победом над М-015
кадетску репрезентацију Србије!
резултатом 89:41. Финале је протекло у наелектрисаној
атмосфери пуној тензија, а "младосташи" су одличном игром
у финишу славили са 91:71 и пригрлили победнички пехар.
Најбољи играч турнира био је Урош Васиљевић из домаће
екипе, а велики допринос тријумфу дали су и "диригент"
Ашковић, Милошевић, Мишић, Стефан Симић и пионири
Ивковић и Ненадовић:
- За мене је овај турнир био посебно емотиван јер смо
генерацију дечака који су са мном 10 година и формално
послали у сениорску кошарку. Драго ми је да су ту били и моји
велики пријатељи Моца Ђорђевић и Неђа Ђорђић на клупи
Лазаревчана и Ваљеваца, а осим наше деце, истакао бих
Савковића и Гњата из Студента, као и Маринковића и
Вербабића из ЛА Баскета. Хвала мом колеги Влади
Даниловићу који је довео играчице из Обреновца, судије
Ђокић и Глишић су обавиле добар посао у атмосфери која
уопште није имала везе са пријатељским утакмицама, тако да
сматрам да је турнир, и поред високе температуре, био пун
погодак- задовољан је одрађеним послом председник
Кадети КК Младост 014
Младости 014 Владимир Урошевић.
Б.Матић

ЕКИПА УБА ПРЕДВОЂЕНА ИВАНОМ ПОПОВИЋЕМ СНАЖНО ОТВОРИЛА „СРПСКИ ТУР“

ДВА ПЕХАРА ЗА УБ
За сада је још неизвесно да ли ће бити светске сезоне
баскета "3x3", али је зато отварање домаће сезоне протекло у
знаку Ивана Поповића, једног од најбољих баскеташа
планете. Захваљујући председнику Дарку Глишићу, његова
екипа од ове године наступа под заставом Уба, а са два
премијерна такмичења вратили су се пехарима и победничким чековима:
- Сезона је отворена у Сремској Митровици на градском
тргу, за Уб су још наступали Килијан, Бранковић и Душан
Поповић. Пријавило се 24 екипе, од најбољих нису били Нови
Сад и Лиман, а ми смо у финалу савладали светске прваке из
2017- Земун резултатом 18:14. Одиграли смо шест баскета у
јаком ритму, мало сам и изненађен како смо изгледали после
дуге паузе, а из Митровице смо се вратили са првом наградом
од 120.000 динара- преноси утиске из града на Сави популарни
Жућа.
Није се много хвалио убски баскеташ, али су они
страственији пратиоци баскета могли да виде на видео-клипу
његову украдену лопту на 14:14 у финалу, након тога и
хируршки прецизан шут који је практично преломио баскет
неколико секунди пре краја. У истом ритму и нешто другачијем
саставу, екипа Уба је наставила и у Крагујевцу:
- Пашаљић и Васић из Лимана били су уз Килијана и
мене, било је 20 екипа, а у финалу смо добили Чарапане из
Крушевца резултатом 21:12. Поново смо играли полуфинале
са екипом Олд Таун која је најавила да ће бити конкурентна, а
из Шумадије смо се вратили са чеком на 100.000 динара. На
жалост, отказан је турнир који је требао да се игра на Белом
двору, следећа станица је Суботица 4. јул, наравно ако
околности дозволе. Још једном се искрено захваљујем
Општини Уб и Дарку Глишићу, сарадња функционише
беспрекорно, а верујем да је свима лепо да виде име Уба на
тренутно домаћој, а надам се ускоро и на светској сценизакључио је Иван Поповић.
Б.Матић

Екипа Уба са шампионским пехером у Крагујевцу

ФУДБАЛ
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ЧУВЕНИ УБСКИ ГОЛМАН НА ПОЧЕТКУ НОВОГ ПРОЈЕКТА

ЧЕДА МАРТИЋ ОТВОРИО АКАДЕМИЈУ ЗА ГОЛМАНЕ
- Школа је почела да ради у мају и тренутно има седам полазника.
- Mлађи колега Мирко Ћургуза најзаслужнији што су отпочели овај пројекат.
Млади убски голмани у наредном периоду имаће
Чедомир Мартић (десно) и Мирко Ђургуз (лево)
прилику да пуно науче о свом "занату", један од најбољих
са својим пуленима
чувара мреже које је Уб изнедрио, Чедомир Мартић- Кимба,
решио је да своје огромно искуство и знање подели у
недавно основаној "Голманској Академији Кимба". Школа је
почела да ради у мају и тренутно има седам полазникаЂорђе Симић, Лука Јовановић, Ђорђе Станковић (сва
тројица 2003.), Филип Станаревић (2005.), Вељко Радовановић (2011.) и најмлађи Михаило Петровић и Урош Ћургуз
(2012.), а Мартић истиче свог млађег колегу Мирка Ћургуза
као најзаслужнијег што су отпочели овај пројекат:
- Дуго ме је наговарао да се посветимо деци, ја сам се
"вадио" на немале пословне и приватне обавезе, али на
крају сам решио да одвојим време и енергију за младе
голмане. Наравно, Ћургуз ми је први асистент, иако још млад
сакупио је огромно искуство, а голманима је увек, осим рада
у клубу, неопходан додатни тренинг и усавршавање. Радимо
на СЦ "Матић" два пута недељно, за сада је број идеалан
како бисмо могли да се максимално посветимо дечацима,
али не искључујем могућност да, ако буде још заинтересоодбранио сам пенале Милошу Красићу и Бранку Јелићу за
ваних, повећамо и обим рада.
пролаз у осмину финала, а вероватно нас је пласмана у
завршницу коштао Славољуб Муслин!
Делује у први мах без логике, али Мартић објашњава како
Иза Мартића је завидна голманска каријера, а осим је некадашњи селектор ослабио Јединство:
матичног Јединства, остао је у лепој успомени навијачима
- Играли смо пред три хиљаде људи са Земуном на Убу,
Јавора, Младости из Лучана, Колубаре, лајковачког али је тадашњи тренер Звезде одлучио да Бошко Јанковић,
Железничара... Признаје да је у млађим категоријама био Баста и остали тога дана играју за црвено-беле у Купу, па су нас
самоук, сада је то незамисливо за младе чуваре мреже:
Земунци добили 1:0. Из тог периода, незаборавне су утакмице
- Доста касно сам добио специјализованог тренера за са Радом, Чукаричким, Јавором и Новим Пазаром, а једну од
голмане, био је то Драган Марковић- Бронза, имао сам тад најбољих партија у каријери пружио сам против тада силне
већ 22 године. Пуно сам научио од Милана Предојевића са Будућности из Банатског Двора. Добили смо 4:1 у режији
којим сам сарађивао у Железничару, а као најлепши тренутак Радета Вељовића и Весељка Тривуновића, а сећам се да сам
каријере памтим шеснаестину финала Купа СЦГ против Баљку, Зафировићу и осталима скинуо бар 4-5 "зицера". Као
Војводине у Новом Саду 2003. Било је 0:0 у регуларном току, голман Младости из Лучана, минути су ме делили да сачувам
мрежу на "Маракани", али је пројектил Санибала Ораховца
донео Звезди победу.
Мартић је задужен за рад са голманима првог тима
Јединства, каже да му је уживање радити са тандемом
Јовановић- Ивановић:
- За мене је Иван Јовановић најбољи голман лиге и
сигурно чувар мреже који је морао да буде на суперлигашкој
сцени, али голманима треба можда и више среће него
играчима. Иван Ивановић је потпуно уз раме свом колеги, реч
је о двојици беспрекорних професионалаца и изузетних људи
међу којима нема зависти и љубоморе. Сваки дан путују
заједно, друже се, увек пуни позитивне енергије..., па без
дилеме тврдим да Јединство има велике адуте међу
стативама. Уз Мирка Ћургуза који је моје "дете" из комшилука,
списак мојих "мезимаца" закључује Љубиша Ракић, голман
Врело спорта. Има фигуру да се "смрзнеш", левоног као ја,
зашто није у Суперлиги- мораће он да ти објасни- нашалио се
за крај популарни Кимба.
Б.Матић

БОГАТА КАРИЈЕРА
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Vozite se bezbedno !

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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КУЛТУРА

2.јул 2020.г.

22.Ubske
ve~eri
od 12. do 26.jula 2020.

Монодрама
„Милунка Савић“

Koncert
iznena|ewa

Ивана Петерс

Концерт - Група „Траг“

„Лево десно глумац“

Концерт „Диванхана“

„Лаки комад“

„Циганска бајка“

Немања Максимовић

„Кабаре Београд“

„Коктел бенд“
и Данка Убипарип

DJ “QMBA”

КУЛТУРА

2.јул 2020.г.
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Tri dvorca na naduvavanje - Dečija igraonica - Noć kupovine
UV Dance - Levitacija, Duh Srbije iz lampe Miladin - Betmen i Bed girls
Uspavana lepotica i Princ - Zla Grdana - Elza i Ana, Ledena kraljica
Robot - Vila - Robot na štulama - Rajska ptica na štulama
Jungle bird na štulama - Animacija najmlađih (predstava)
Dečija predstava - Ansambl “Liberta“ - Mina i drugarice - Ubski muzičari
Ubski slikari - Balet - Folklor ... i još dosta toga

ЗАВРШЕН ЛИТЕРАРНИ И ФОТО КОНКУРС УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ИЗАБРАНИ ПОБЕДНИЦИ
Изложба фотографија и додела награда најуспешнијим учесницима конкурса
„Моје место“ биће уприличени 7. јула
Установа културе објавила је
резултате литерарног и фото конкурса
на тему „Моје место“, који се одвијао од
средине маја до 5. јуна. За литерарно
стваралаштво (проза или стих), жири је
укупно доделио шест награда у две
категорије: основношколски и средњошколски ураст.
У категорији основних школа,
прву награду за литерарно остварење
освојила је Марија Исић, ученици петог
разреда Издвојеног одељења Докмир
О.Ш. „Свети Сава“, другу Невенка
Миличић, ученица седмог разреда
убске О.Ш. „Милан Муњас“ и трећу
Вања Илић, ђак првак О.Ш. „Душан
Даниловић“ Радљево.
По мишљењу жирија, у категорији
средњих школа најбољи литерарни рад
послала је Светлана Лукић, ученица
првог разреда Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, друга награда отишла је
у руке годину дана старијој гимназијалки Александри Јосиповић, а трећа
Јовани Димитријевић, матуранткињи
убске Техничке школе.
На конкурсу за најбољу фотографију, жири је доделио три награде, док
ограничења што се тиче учешћа није

било. Победник конкурса је Славица
Адамовић за фотографију „Сусрет“,
на другом месту нашла се фотографија „Класје“ ауторке Сандре Радосављевић, а на трећем фотографија
„Sunset“, коју је послала Маријана
Стефановић.
За најуспешније учеснике конкурса Установа културе обезбедила је
новчане награде (ваучере), и то по
5.000 динара за прва места и по 3.000
динара за друга места у области
литерарног стваралаштва. Победнику
фото конкурса припада награда у
износу од 10.000 динара, а другопласираном 3.000 динара. За освојена
трећа места на конкурсу награде су
књиге.
Победницима конкурса „Моје
место“ награде ће бити уручене 7.
јула, са почетком у 10 часова на
платоу испред Дома културе. У исто
време и на истом месту биће отворена
и изложба фотографија, на којој ће,
поред награђених, бити представљено још четрдесетак радова
учесника фото конкурса. Три најбоља
литерарна састава биће објављена на
страницама „Гласа Тамнаве“.

2. Сандра Радосављевић
- фотографија КЛАСЈЕ

1. Славица Адамовић фотографија СУСРЕТ

3.Маријана Стефановић
- фотографија SUNSET
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