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PERIONICA
БОБАН ЈАНКОВИЋ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МИОНИЦА

ЦИЉ- ПРИВУЋИ
ИНВЕСТИТОРЕ
И ЗАПОСЛИТИ ГРАЂАНЕ

TADING

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

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

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

АКТУЕЛНО - УБ

28.јануар 2016.г.

ОДОБРЕНА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА
ОШ „МИЛАН МУЊАС“
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ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА, ИПАК,
ЧЕКА НЕКО ДРУГО ВРЕМЕ

УСКОРО КОМПЛЕТНА
САНАЦИЈА ШКОЛЕ

ПРИОРИТЕТ ОБЈЕКТИ,
ПАРК НА КРАЈУ

Одобрена средства од преко 35 милиона
динара биће уложена у санацију крова и
санитарних чворова, комплетно кречење
школе и фасаде, а школа ће добити и
лифт за децу са инвалидитетом.
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије, уз посредовање Дарка Глишића,
председника општине Уб, одобрила је Основној школи
„Милан Муњас“ преко 35 милиона динара, која ће бити
уложена за комплетну санацију зграде матичне школе. Ова
средства биће уплаћена на рачун Општине, а радови ће се
изводити током летњег распуста.
Зграда матичне школе, од како је усељена 1982. године,
непрекидно ради у две смене. Часови трају без паузе, од 7,20
h до 19,05 h, а наставу тренутно похађа 1.336 ученика, од чега
је 1.100 ученика у згради у Убу.
- За све ово време, није било већих реконструкција.
Претходних 15 година је, пре свега, улагано у издвојена
одељења, а у матичној школи извршена је, до сада, замена
спољашње столарије, подова и санација пода у фискултурној сали, али неких систематских улагања није било. Ово
ће бити прво велико улагање, од како је зграда усељена каже Живана Баратовић, директорка ОШ „Милан Муњас“.

Уређење простора око некадашње сточне пијаце
на Убу тек престоји и због тога смо стопирали
изградњу парка, јер тренутно не знамо колико
нам простора треба за све објекте и паркинге који
ће се налазити на том месту- каже Дарко Глишић,
председник општине Уб.
Идеја о изградњи Парка пријатељства на некадашњем
убском вашаришту, која је требала да буде реализована
средствима кинеског града Хуаинан, обустављена је до
даљег. По речима Дарка Глишића, председника општине Уб,
од овог грандиозног пројекта одустало се из више разлога.

Зграда солидарности на некадашњем убском вашаришту

ОШ “Милан Муњас“ Уб
Планирани су радови на санацији крова (преко 2.000
метара квадратних), комплетно ће бити окречени спољашњи
и унутрашњи зидови, реконструисани санитарни чворови и
замењена унутрашња столарија, а у школи ће бити уграђен
лифт, који ће користити ученици са инвалидитетом и тешкоћама у кретању. Процењује се, да ће замена кровне покривке
коштати око 20 милиона, док уградња лифта кошта око десет
милиона динара. У приземљу матичне школе биће урађен
тоалет за особе са инвалидитетом. Уз то, планирана је и
замена подлоге испред фискултурне сале.
- Овим средствима, практично ћемо добити, скоро
потпуно нову школу. Током лета ће се вршити реконструкција
објект. За ову донацију помогао нас је председник општине
Дарко Глишић, на чему смо му захвални, као и Канцеларији
за управљање јавним набавкама – нагласила је Живана
Баратовић.
Д.Капларевић

Блок 1 је тренутно најинтересантија локација на Убу, на којој
ће се у блиској будућности интензивно радити. Тај део Уба,
на простору некадашње сточне пијаце, полако постаје
административни центар града у чијем окружењу се налазе
нова зграда општине, станица полиције, спортска хала, и
основна школа.
- Тендер за завршетак радова на новој згради Општинске управе биће расписан ових дана, а слично нас ускоро
очекује и по питању такозване зграде солидарности која је
већ озидана и коју планирамо да преуредимо за потребе
наших јавних предузећа и установа. За зграду која се
налази поред, на којој је урађен само темељ, имамо
заинтересоване инвеститоре који би у том објекту запослили одређен број људи. У сваком случају, на том месту не
желимо да градимо стамбене објекте јер од тога не би било
неке велике користи. Углавном, уређење тог дела нашег
града тек престоји и због тога смо стопирали изградњу
парка, јер тренутно не знамо колико нам простора треба за
све објекте и паркинге који ће се налазити на том месту. На
простору који преостане, у сваком случају, биће изграђен
парк и он ће дефинитивно бити последња коцка у слагању
Блока број 1. Он сигурно неће бити изграђен у диманзијама
како је првобитно замишљено, јер сматрамо да овај
простор треба да буде боље искоришћен и функционалан.
Тако је једино рационално, а нек буде моја грешка што сам
мало пожурио са најавама изградње парка- изјавио је за
“Глас Тамнаве“ први човек општине Уб.
М.М.М.

ПРОСЛАВЉЕНА ШКОЛСКА СЛАВА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

САВИНДАН НА РАДОСТ УЧЕНИКА
Све школе у Србији прослављају 27. јануара Савиндан. Тада се традиционално у школама широм Србије
одржавају свечане академије и изводе пригодни програми,
пре којих, свештеници освештавају славски колач и жито.
У ОШ „Милан Муњас“ домаћин славе била је породица
Марије Томић из Уба, а наредне године домаћин славе биће
породица Снежане Лазић. Награђени су наставници и 24
ученика, који су претходне школске године освојили једно
од прва три места на окружном такмичењу или остварили
пласман на републичко такмичење. Свечани програм су
припремали наставниции српског језика Милојко Марковић, Живана Баратовић, Данојла Богићевић, Мирјана
Дудић, Веран Мијатовић, Сандра Трбовић, вероучитељ
Златомир Перић, као и наставници музичке културе Стојанка Адамовић и Милош Живић. Као саставни део

приредбе, отпевана је Химна
Све-том Сави у извођењу хора
и орке-стра школе, а рецитал су
извели ученици трећег и виших
разреда.
У средњим школама, ове
године, да буде домаћин
школске славе, част је припала
Гимназији „Бранислав Петронијевић“, а уметнички програм
су припремили професори српског језика Јасмина Ашковић и
Милица Милошевић Манојловић, уз сарадњу хора Гимназије
који је предводио матурант Дарјан Макијев. Драмски део
програма изводили су ученици прве године, а у рециталу су
учествовали ученици осталих разреда.
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ОПШТИНА МИОНИЦА

28.јануар 2015.г.

РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ МИОНИЦА БОБАНОМ ЈАНКОВИЋЕМ

ЦИЉ- ПРИВУЋИ ИНВЕСТИТОРЕ И ЗАПОСЛИТИ ГРАЂАНЕ
Мионица ће дати све како би се покренула производња и отворила нова радна места.
Радимо на томе и, већ с пролећа, очекујемо конкретне резултате.
Како оценили годину за нама? По
чему ће је памтити грађани општине
Mионица?
- У години која је за нама суочавали смо
се са многим проблемима, али смо их храбро и одлучно решавали. Поред враћања
нагомиланих дугова, улагали смо и у инфраструктуру, асфалтирали смо улице, на скоро
целој територији наше општине окрпљени
су сви асфалтни путеви, рађени су и канали
за одвођење површинских вода, мењане су
дотрајале азбестне цеви... Приметно смо
побољшали водоснабдевање, реализовали
разне пројекте у области културе и спорта и
обезбедили стабилно финансирање редовних активности спортских клубова. Успели
смо да обезбедимо нормално функционисање свих општинских структура. Урадили смо много тога али, ипак, када се осврнем
уназад и погледам шта смо то све урадили у
2015. години не могу да будем у потпуности
задовољан, јер увек може више и боље.
Мионица је 2015.године добила најмлађу и
најодговорнију власт у њеној историји.
Шта је потребно урадити, а нисте
успели прошле године?
- Потребно је направити добар пословни амбијент како би потенцијални инвеститори отворили фабрике, а људи имали
могућност да се запосле. То подразумева
квалитетну путну и комуналну инфраструктуру, топлификацију, гасификацију и
друге ресурсе у који спада и људски. Знамо
шта нам је на располагању и према томе се
и управљамо. Гледамо на све начине да
потенцијални инвеститори дођу у Мионицу.
Постоји реална могућност да оствримо
сарадњу са једним индустријалцем из
Италије, који је заинтересован за инвестирање у нашу општину. Зове се Силвано
Бетини, власник је компаније ROSS, која је
један од лидера у производњи индустријских
полица у Италији. Договорено је да започнемо партнерство у области металске
индустрије.
Који инфраструктурни пројекти ће
обележити 2016.годину?
- План је да све инфраструктурне пројекте који су били у плану прошле године а
нису реализовани, реализујемо ове године,
све што је обећано у предизборној кампањи
биће урађено. Напоменуо сам да смо за
већину њих обезбедили средства и почетком грађевинске сезоне кренућемо са
реализацијом. Урадићемо реконструкцију
највећег мионичког изворишта Орловац у
Осеченици, наставити са заменом азбестних цеви по приоритету и поставити потребне резервоаре, изградити бушотину и
део цевовода за села Рајковић-МратишићРобаје-Буковац-Голубац, у плану је и водовод за Шушеоку-Кључ-Санковић-Ђурђевац,
шест мостова (Кључ, Рајковић, Ђурђевац,
Горњи Лајковац, Планиница, Брежђе), асфалтирати неколико саобраћајница у селу
Мио-ница, Горњем Лајковцу, Вртиглаву,
Кључу, Мушићу, Врујцима..... Много смо
планирали и много ћемо урадити.
Приликом преузимања функције
преузели сте и дугове, које вам је оставила претходна власт, у висини од 142
милиона динара. Колика су дуговања
општине Мионица у овом тренутку и
назире ли се решење тог проблема?
- Тренутно општина дугује око 60
милиона јер смо у међувремену морали да
испоштујемо обавезе према ЕПС-у и другим
повериоцима због непоштовања

репрограма. Највећи поверилац нам је ЕПС
и то због јавне расвете на коју се од новца
пореских обвезника годишње потроши чак
дванаест милиона.
Какав је ваш лични став у вези мера
које се односе на максималан број запослених у локалној самоуправи?
- Сећам се да је пре двадесет година
било дупло мање запослених општинским
службама. То је мој став. Око један милион
евра се потроши само на плате запослених
у општини годишње. Колико је то километара асфалта, пута, канала, цевовода?
На који начин ћете вршити одабир
четрнаест прекобројних радника, колико
је утврђено квотом коју је донела Влада
Србије и која се мора испунити до
2.фебруара?
- Често кажем да је јавна управа метастазирала и да нас може коштати државе.
Рационализација управе је нужна и морамо
имати свест о томе да једноставо постоји
вишак запослених. Није лепо када морате
некоме да дате отказ, верујем да ће у овом
првом таласу природним одливом отићи
добар део вишка запослених а осталима
ћемо понудити неки посао у приватном
сектору. Уредба се мора поштовати и спроводити а за оне који не поштују закон покренуће се дисциплинске мере и адекватно
казнити, неће бити поштеђен ни председник општине.
Мионичка привреда некада је
запошљавала преко 3.000 људи. Данас
раде само две фабрике које запошљавају десетоструко мањи број радника.
Како запослити људе? Има ли општина
Мионица инструменте којима би могла
привући потенцијалне инвеститоре?
- Од велике индустријске зоне остале
су само две веће фабрике које се баве
производњом и запошљавају око 280
радника. Данас је највећи послодавац
општина и то је неодрживо, не може се
привреда једног места или државе
заснивати само на општинским пословима,
трговини и услугама, мора постојати и
производња јер је само она гарант развоја
једне општине. Ове године је “КрушикПрецизни лив“ добио новог власника,
немачку “Емку“ која планира да прошири
производњу, а “Фима“ и даље ради добро.
То је показатељ да за Мионицу има наде, с
тим што ми треба да препознамо шта је
потребно урадити, који су наши препознатљиви ресурси и која су то дефицитарна
занимања како би млади били усмеравани
и школовали се према потребама тржишта
рада. Мионица ће дати све како би се
покренула производња и отворила нова
радна места. Радимо на томе и, већ с
пролећа, очекујемо конкретне резултате.
Парламентарни и локални избори
на нивоу целе Србије најављени су за
пролеће. Каква је ситуација у случају
Мионице, с обзиром да су у вашој општини локални избори обављени у
децембру 2014.године?
- На пролеће иду редовни локални и
покрајински избори и ванредни парламентарни. Што се тиче Мионице, није
искључено чак и да ми идемо на нове
ванредне локалне изборе уколико тако
одлучи врх државе.
Каква су ваша очекивања везана за
изборе и која је ваша порука грађанима ?
- Оно што је најзначајније за нашу
земљу је да јача институционално и

Бобан Јанковић
- Функцију председника општине
сам преузео пре тачно годину дана. Нисам веровао када ми је колега из Куле
рекао да ћу тек за годину дана знати
каква је ситуација у општини и колико се
заиста дугује. Стање у којем сам затекао
било је катастрофално и бавили смо се
искључиво дужничким проблемима.
Д у го год и ш њ и н е р а д , ј а ва ш лу к ,
малверзације довеле су до тога да
Мионица буде сврстана у групу најнеразвијенијих. Нисам желео да губим
време и да се бавим утврђивањем неодговорности претходне политичке
власти, то раде надлежни органи. У 2015.
години смо смањили дуг према повериоцима за преко 60 милиона динара и
уложили 90 милиона у инфраструктуру,
рационализовали трошкове и консолидовали финансије. Данас успевамо да
релативно добро функционишемо и уз
то враћамо остатак дуга. Поносан сам на
људе око себе који се носе једном идејом, заједничком, а то је да ураде нешто
добро за своје место и побољшају
квалитет живота у Мионици.
материјално, а самим тим ће се вредновати
ред, рад и поштење. Што се локала тиче,
мионичани знају колико је била тешка
ситуација када смо преузели власт. Чаробни
штапић постоји у бајци а ми живимо у стварности, преко ноћи је немогуће урадити све оно
што није урађено деценијама. Ипак, много
радимо и стварамо услове за добар амбијент
како би унапредили квалитет живота свих
мионичана. Нова радна места, развој у области туризма и пољопривреде, изградња
путева и водовода су нам приоритети и то ће
мионичани препознати.
Очекујем да ће на политичкој сцени
Србије бити све мање заступљени они који су
упропастили земљу бавећи се пљачкашком
приватизацијом од 2000. до 2011.године.
Верујем у победу СНС, верујем да ће искрена
политика коју спроводи Влада Србије на челу
са премијером Александром Вучићем победити и да ћемо заједно наставити да градимо
боље сутра, да градимо нашу Србију.
Развовор водио Милован Миловановић

ПОЛИТИКА
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ЕВРОПСКИ ШАМПИОНИ
У СУСРЕТ ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

КРЕЋЕ КАМПАЊА
Каква нас изборна трка чека на Убу? Колико колона
можемо очекивати на изборном листићу? На који начин
ће бити расподељени мандати у локалној скупштини?
Одговори нас чекају за три месеца, а до тада бавићемо
се претпоставкама, проценама, калкулацијама...
Избори, који су пред нама, по
много чему ће се разликовати од свих
претходних. На Убу - поготово. Народ је
подељен на две стране: оне који
подржавају актуелну власт и оне који
су незадовољни али, углавном,
неопредељени. Управо, тај податак ће
и одлучити изборну трку која само што
није почела.
По свим прогнозама владајућа
странка не би требало превише да брине. Уосталом, премијер не би расписивао и парламентарне изборе, поред
локалних и покрајинских, да није уверен у сигуран успех опције на чијем је
челу. Управо, спајање избора на свим
нивоима даје овој опцији ветар у леђа,
јер Вучић, по рејтингу, има далеко веће
поверење народа од Српске напредне
странке. Готово сви политичари у Србији, последњих година, сем њега,
бележе пад рејтинга. Слично је и на Убу,
по питању Дарка Глишића, можда чак и
израженије.
Али, кренимо редом. Каква нас
изборна трка чека на Убу? Колико
колона можемо очекивати на изборном
листићу када будемо изашли на гласање? На који начин ће бити расподељени мандати у локалној скупштини?
Једно је сигурно. За разлику од
локалних избора на Убу 2012.године,
који су били “колоритни“, са чак десет
листа, овогодишње гласање биће
сведено, највероватније, на свега, пет
до шест опција. Апсулутни фаворит за
освајање великог броја мандата је
СНС на челу са Дарком Глишићем,
најутицајнијим политичарем у региону
Западне Србије. Циљ његове листе
биће освајање апсулутне већине у
наредном скупштинском сазиву што,
свакако, није без основа имајући у виду
62 посто, колико су освојили на прошлогодишњим парламентарним изборима. Проценат ове листе могао би да
буде и већи уколико дође до појединих
коалиционих споразума са другим
(мањим) странка које би унеле свој
“део колача“. Међу њима посебно се
истиче Група грађана Драган Јелић,
која је, ових дана, потписала коалициони споразум са Расимовим СДПСом. Јелић, који у садашњем скупштинском сазиву има шест одборничких
места, има широке коалиционе могућности. Што би рекли, може са свима.
Ипак, најреалније је очекивање да се, у
овом случају, испрати коалиција са
врха коју су недавно потписали Вучић
и Љајић.
Солидне изборне резултате, на
овом подручју, традиционално бележи
и Социјалистичка партија Србије, која
је, упркос томе што није у последње
четири године чинила власт на Убу,
задржала језгро странке и дисциплиновано гласачко тело. Подсећања ради,

социјалисти су на претходним изборима
били највеће изненађење са осам
освојених мандата. Нешто слабије су
прошли на парламентарним изборима,
али су, можда, и једина опција (уз СНС)
која неће имати проблем са састављањем листе од 40 одборничких кандидата.
У пакету са њима можемо очекивати и
ПУПС, али и Јединствену Србију Слободана Божића Рошкета, који је раније
излазио са самосталном листом (недостајала јој четири гласа за прелазак
цензуса).
Демократска странка Србије, на
овим изборима, наступаће у коалицији
са Дверима у оквиру Патриотског покрета. Ако би сабрали изборне резултате
ове две опције са прошлогодишњих
парламентарних избора добили бисмо
1.218 гласова, што је у условима нормалне излазности отприлике девет одсто
подршке. ДСС је, у претходне четири
године, био чилилац власти на Убу, па је
реално очекивати да их видимо и у
наредном скупштинском сазиву.
Велика непознаница, пред наступајуће изборе, биће резултат Демократске странке на Убу. И поред одличног
изборног резултата 2012.године (освојили једанаест одборничких мандата),
преселили су се у опозиционе одборничке клупе. Општински одбор се од
тада суочава са озбиљним функционалним проблемима, који су ескалирали
фијаском на парламенарним изборима
2014.године. За само две године, демократе су од подршке 2.810 гласача спале
на свега 460. Свему овоме умногоме су
допринели разједињеност и трвења у
оквиру врха странке, и подељеност у
неколико блокова. На који начин и како
ће насупити на предстојећим изборима
показаће време, јер очигледно је да
“опозициони блок“ међу собом није
рашчистио све рачуне.
Значајан фактор, који је обележио
локалне изборе 2012.године, био је и
велики број гласова који су завршили
испод цензуса (2.533). Тешко је очекивати
да ће тих пет опција поново начинити
исту грешку, неке од њих вероватно неће
ни учестовати, док ће друге тежити ка
коалицијама са већ набројаним партијама. Међу њима налазе се: Јединствена
Србија, СПО, ЛДП, Зелени Србије, Богата
Србије- Слободан Живановић и Српска
радикална странка.
На крају, рачуница је следећа: Ситуација на локалном плану се, од избора до
избора, драстично мења. Кампања се
своди на лична обећања и услуге и,
практично, заказивање гласова. У таквом
систему вредности не можемо очекивати
велику излазност. Или, пак, можемо (?).
Дакле, исход избора ће зависити од тога
колико смо спремни да поверујемо у
разноразна обећања.
Срећна нам Нова изборна година !

МОГУЋА
МИСИЈА
Колико ће, само, усијаних глава,
после тријумфа српских ватерполиста, поверовати да ту има и
њихове личне заслуге? Колико ће
нас се осећати супериорно јер је
Србија још једном... ? Нажалост, око
нас је пуно оних који би да у туђем
успеху учествују, ако већ, не могу
да га спрече.
Наравно да је велика ствар
освојити европски ватерполо трон.
Момци су постигли успех који је за
све похвале и честитке. Лепо је
било, те ноћи, бити Србин, грађанин ове државе и, чак, пријатељ
ове земље. Заиста, тај тријумф великих спортиста је дошао у тренутку кад је, чини се, био најпотребнији.

Али, то су постигли момци са
срцима ‘’к`о кућа’’. Тренирали,
радили, учили... Били, пре свега,
дисциплиновани јер, без тога - нема
успеха. Дрхтала је, те вечери, нација. Стрепели смо, радовали се и,
понекад, претрнули. Могао је да се
догоди и некакав пех, да злато измакне, да победи Црба Гора. Могло
је... Али, добро је, имали смо и
среће!
И сада? Требало би свако од нас
да макар покуша да нешто учини за
ову државу. Не мора (и не може далеко од тога) да свако постане
првак Европе. Али, може у ономе
што ради, чиме се бави, да учини
напор више. За бољи живот, за
боље сутра, за будућност Србије.
Није време за предају. То нам
упорно показују наши спортисти.
Они су, вером у себе и своје могућности, надахнути племенитошћу
коју очигледно зраче, остварили
резултате на којима Србији многи
завиде. Па, ако могу они - могли би
и ми. Сви! Не онако како су нас, некада, позивали набеђени ‘’краљеви
тргова’’, него марљивим радом,
позитивним деловањем и озбиљним одговорним односом према
свему што радимо.
Ми, који остајемо у овој Србији,
ћемо морати да постанемо европски шампиони - у раду. А онда ће и
та ЕУ да нас озбиљније схвати - као
ватерполисте, младе матемачире и
све друге - успешне!
М.М.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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ИНТЕРВЈУ СА САШОМ МИЛИЋЕВИЋЕМ, В.Д. ДИРЕКТОРА KJП ''ЂУНИС''

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА
На прошлој седници Скупштине општине Уб, одржаној 25.децембра прошле године, за вршиоца
дужности директора КЈП “Ђунис“, до расписивања конкурса, именован је Саша Милићевић,
дипломирани економиста из Уба. Био је то повод за разговор о одређеним темама, будућим
плановима и најављеној реорганизацији предузећа.
Шта у овом тренутку представља
КЈП „Ђунис“ у убској општини и које све
делатности обављате?
- Од самог оснивања 1965.године, и
некадашње „Управе за пијачне и комуналне послове“, наше предузеће обавља
све комуналне послове у нашој општини.
Од четрнаест комуналних делатности,
предвиђених Законом, “Ђунис“ тренутно
обавља десет: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвожење атмосферских и отпадних вода, одржавање
чистоће на површинама јавне намене,
управљање комуналним отпадом, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, управљање јавним
паркиралиштима, одржавање јавних
зелених површина, управљање гробљима и погребне услуге и делатност зоохигијене. Због свих ових различитих
области, “Ђунис“ је подељен у више
организационих јединица.
У ком смеру ће се ово предузеће
развијати? Да ли предстоји (и када)
приватизација? Да ли се разматра
продаја делова фирме (азил, водовод и
канализација, паркинг сервис...)?
- Комунална предузећа свакако треба
да буду предмет реформе која, у основи,
треба да омогући већу ефикасност,
рационалност и способност да се самостално, без било какве државне интервенције, послује и развија, али да притом ни на који начин не угрожава јавни
интерес, који је у природи комуналних
делатности. Законска регулатива кроз
Закон о јавно приватном партнерству
(ЈПП) и концесијама, омугућава бољи
модел реструктуирања, кроз заједничко
деловање јавног и приватног сектора у
пружању комуналних услуга. ЈПП је све
заступљенији облик у финансирању
капиталних инвестиција на обострани
интерес, тако што јавни партнер добија
неопходну подршку кроз финансирање,
посебна знања или слично, а приватни
партнер остварује профит и узима учешће у заједничким пројектима. У пракси
локалних самоуправа у Србији ЈПП је
искоришћено само у појединим комуналним делатностима, као што су одржавање депонија, градске пијаце и паркинг.
У сарадњи са нашом локалном самоуправом, која о томе одлучује, разматраће се могућност ЈПП у складу са понуђеним законским решењима и пословним потребама предузећа.
Има ли вишка запослених у КЈП
“Ђунис“ и уколико има, на којим
пословима?
- Да, у нашем предузећу тренутно има
вишка запослених. Одлуком локалне
самоуправе утврђен је максимални број
од 116 запослених на неодређено време,
а то је за шест мање од броја запослених
који смо имали у децембру 2015. године.
Утврђена је и потреба рационализације, а
предузеће је дужно да изврши организационе промене доношењем Правилника о организацији и систематизацији и
да сведе број извршилаца до утврђеног
броја. У том циљу најпре ћемо извршити
анкету међу запосленима о њиховим
намерама и спремности за споразумни
престанак радног односа уз исплату

новчане надокнаде. Уколико они који су
вишак не прихвате споразумни престанак радног односа, биће им отказан
уговор о раду као технолошком вишку уз
исплату отпремнине. У првој варијанти,
споразумног престанка радног односа
запослени не остварују право на новчану накнаду услед незапослености, а у
другој остварују. Рационализација ће се
спроводити кроз прописане мере, обједињавањем послова, спајањем организационих облика и слично, и на основу
тих мера доћи ће се до послова који нису
неопходни.
Како стоје ствари са наплатом
услуга?
- Увек постоји један број корисника
који у неком периоду не могу да измире
своје обавезе. Наше предузеће гледа да,
у тим случајевима, максимално изађе у
сусрет, да направи репрограм по којем
ће дужници своје обавезе измирити.
Битно је да корисник прихвати да измири своје обавезе јер, уколико то не
уради, ми смо приморани да покрећемо
предлоге за извршење.
Да ли је могуће нешто учинити на
плану заштите контејнера од немара
грађана који ту одлажу ужарени пепео,
па су чести мали пожари који угрожавају околину?
- У зимском периоду поједини грађани одлажу врућ пепео и жар у контејнере и канте за смеће. Због тога неретко
избијају пожари, а дешавало се да дође
до пожара и на возилу за превоз смећа и
на депонији. Наравно, такве ситуације
изазивају велика материјална оштећења. Ми, конкретно, такве ствари не
можемо да спречимо или евентуално
санкционишемо, јер то је посао комуналне инспекције.
Какав је квалитет воде у градском
водоводу и којим темпом ће се водоводна мрежа ширити?
- Квалитет воде за пиће је хигијенски
исправан. Континуирано се врше
стандарни поступци анализе, како сирове воде, тако и воде у системима, односно мрежама. На постројењу за прераду
воде у Такову свакодневно се ради
узорковање и анализа воде. У 2015. години урађено је више пројеката за проширење водоводне мреже: у Совљаку –
Божића и Крстоношића крај, као и продужетак цевовода поред виле Алексића и
совљачког гробља. Урађен је пројекат
продужетка цевовода у Црвеној Јабуци,
а реализација ових цевовода зависи од
прилива финансијких средстава. Тренутно, у фази изградње је продужетак
цевовода према Мургашу који ће, по
добијању употребне дозволе, бити
пуштен у рад чиме ће воду добити око 50
нових домаћинстава.
Како послује паркинг сервис?
- Пословање паркинг службе је директно везано за одређене институције и
служба послује онолико колико јој оне
дозвољавају. Неопходна је боља подршка. Највећи проблем је принудна
наплата, тај процес је јако неефикасан.
Уз помоћ полиције неопходно је увести
саобраћајни ред, ослободити тротоаре
за пешаке а возила усмерити на обеле-

Саша Милићевић је основно и
средње образовање завршио на Убу.
Дипломирао је у Ваљеву на Факултету за трговину и банкарство, смер
финансије и банкарство. У “Банка
Интеси“ у Обреновцу и “Прокредит
банци“ у Убу и Ваљеву, радио на
позицији менаџера за становништво,
као и менаџера за привреду. Неколико месеци био је запослен у Луанди
(Ангола), као финансијски директор
компаније, чија је делатност нискоградња, где је стекао искуство у сарадњи са иностраним банкама и компанијама. Пре доласка на функцију
директора у КЈП „Ђунис“ радио као
директор Профитне организације
„Ласта“ Ваљево (у саставу СП Ласта,
Београд).
жена паркинг места. Све то је неопходно не
само ради пословања службе, већ ради
безбедности свих грађана.
Грађани су имали примедбе на рад
азила за псе луталице, како сада стоје
ствари и каква је будућност тог дела
вашег предузећа?
- Смањење популације паса луталица
на улицама је неопходно. Пси, који се
налазе у прихватилишту, су стерилисани и
вакцинисани тако да су безбедни и мање
агресивни. Да би се решио проблем
потребно је време, а наопходно је и наћи
начин да се казне они који доносе и остављају псе на улице, најчешће са сеоских
територија. Ми се са тим проблемом
боримо на најхуманији и једини законом
дозвољен начин. Изненађујуће велики
број паса се годишње удоми управо из
нашег прихватилишта. Битно је да пси,
који се враћају у природно станиште, буду
прегледани и праћени од стране ветеринара. На болесним и агресивним псима
се врши хумана еутаназија.
Кратка порука за грађане?
- Комунално предузеће је сервис
грађана. Не постоји нико ко боље зна шта
су приоритети у неком крају од грађана
који ту живе. Сарадња и разумевање су
неопходни јер нам дају потребан импулс
да делујемо.
Разговор водио М.Миловановић

ОПШТИНА УБ
УБСКА ХАЛА ДОМАЋИН ЈОШ ЈЕДНОГ
МЕЂУНАРОДНОГ ДОГАЂАЈА

ЕВРОПСКА ОДБОЈКА
НА УБСКОМ ПАРКЕТУ
Добар глас се далеко чује, Уб се већ доказао као
беспрекоран домаћин најпрестижнијих спортских приредби, а
овога пута су се у то увериле и комшије из Љига. Одбојкаши
Спартака остварили су велики успех пласманом у осмину
финала Челенџ Купа, а због неадекватности своје хале за
међународне мечеве- госте из Грчке су угостили на убском
паркету.

28.јануар 2016.г.
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ГРАДСКИ ОРКЕСТАР УБ ПРЕСТАО СА РАДОМ

БЕЗ КУЛТУРЕ
НЕМА НАПРЕТКА
Чувени грчки филозоф Платон давно је рекао: „Што је у
држави боља музика, боља ће бити и држава“. Уб, који се
већ годинама од варошице развија у град, опростио се,
почетком јануара, односно, Градски оркестар „Уб“ се
опростио (надамо се, не заувек) од њега. Наиме, за рад
оркестра нема финансијских средстава. Због тога су
његови чланови одржали опроштајни концерт, у понедељак
11. јануара, у Клубу Дома културе.
Хоћемо ли дозволити да се рад талентованих и вредних музичара „гурне под тепих“, или ћемо пружити шансу
нечем узвишенијем, а то је неговање традиције и културе
нашег народа кроз музику?
Пред публиком, која је дошла да својим присуством
подржи Градски оркестар, десетак његових чланова
испунило је вече музиком и песмом, у трајању од 45 минута,
а уследио је и позив на бис. Представљене су чувене евергрин композиције, ведрих мелодија, уз извођење женске и
мушке певачке групе, коју су чинили певачи: шеф оркестра
Софија Живић, Вања Марјановић, Александра Филиповић,
Ања Ранисављевић, Софија Исаиловић, Дарјан Макијев,
Војислав Живић, Алекса Ранисављевић, Ђорђе Илић.

Љижани захвални на гостопримству
Меч је одигран у изузетној атмосфери, више од 400
гледалаца бодрило је екипу тренера Богдана Величковића у
сусрету који је трајао два сата, али је слађи део колача
отпутовао у Александропулис. Спартак је имао два сета
предности, ипак Етникос предвођен Србима Мијаиловићем и
Турањанином је преокренуо резултат и понео минималну
предност на реванш у Грчку (2:3).

УБ БИО ДОМАЋИН ШАМПИОНКАМА
ЦРНЕ ГОРЕ У ОДБОЈЦИ

БАРАНКЕ ОДРАДИЛЕ
ПРИПРЕМЕ НА УБУ
И у време заједничке државе, екипа Лука Бар је играла
битну улогу у домаћој женској одбојци. Данас су
неприкосновене владарке Црне Горе, вишеструке
шампионке и синоним за овај спорт у бившој југословенској
републици, а за добре резултате управа клуба их је
почастила десетодневним припремама на Убу. Тренер Владо
Милачић је на одласку имао пуно речи хвале за домаћина:
- Дочек, смештај и услови за тренинг су били
оптимални, искрено се захваљујем свим Убљанима на
изузетно пријатном боравку. Одиграли смо три утакмице,
стицали снагу и испробавали неке тактичке варијанте за
наставак првенства Црне Горе. Још увек немамо квалитет и
финансијске могућности да се упустимо у европску причу, а
оно што сам видео у дуелима са Лајковчанкама и
Обреновчанкама ме је заиста обрадовало у овој фази
припрема. Био је ово одличан замајац за одбрану првог
места и даљи напредак младе екипе- није крио задовољство
црногорски стручњак.
Б.М.

Одржали опроштајни концерт:
Градски оркестар Уб
Окосницу оркестра чинио је свих ових година Милош
Живић, који је и оснивач, идејни творац и аранжер свих
композиција које су се протеклих година изводиле. Подршку је пружио и Убљанин проф. др Славиша Ђукановић,
који је свој таленат исказао пратњом на хармоници, као и
контрабасиста Бранко Грчић, један од оснивача оркестра
2002. године. Сада, да би опстао, потребна су му одређена
финансијска средства за набавку потрошног материјала,
као што су жице за инструменте, пултови, штампање брошура, калафонијуми и по неки нови инструмент, а за чланове који су долазили из других градова, путни трошкови.
Градски оркестар „Уб“ вредно и савесно је радио свих
ових година, одржавши више хуманитарних концерата и
сарађујући са Установом за културу и спорт, КУД „Тамнавом“, ОШ „Милан Муњас“ и многим другим установама и
појединцима. Наступали су на манифестацијама као што су
„Златни дан“, „Убске вечери“, „УрБан фест“ и другим.
- Надамо се да је ово само привремено решење, да ћемо у
будућности добити средства из буџета. Мислим да то заслужујемо. Имали смо пуно лепих гостовања, сарађивали са
дивним људима и оставили вредне трагове – изјавила је
Софија Живић, шеф оркестра.
Д.Капларевић
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ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

МИЛОРАД МИЛИНКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ЗАСЛУЖУЈЕМО ДИНАМИЧНИЈИ РАЗВОЈ
Милорад Милинковић
рођен је 1955.године. Са супругом Марицом има две ћерке
(једног унука). Завршио је
Пољопривредни факултет у
Београду. Радио у друштвеним
фирмама све док нису приватизоване, има 30 година радног
искуства. Није се активно бавио политиком и није био на
политичкој функцији до сада.
Затекли смо га у кабинету председника општине Владимирци,
где је увек живо. Први интервју
у овој години, ипак, забележен
Милорад
путем телефонске везе. Разлог,
Милинковић,
журио је за Београд у потрази
председник општине за решењима у које је запала
општина.
- Шта је најактуелније у владимирчкој општини
и који су послови у жижи Ваших активности?
- Најактуелније је питање водовода. Значи
реконструкција подземног цевовода од бунара до
Лојанице, то је у дужини од 3.600 метара, доградња
ученичког дома који се гради од 2006 год. То је објекат
за 150-оро деце. Завршили смо Основну школу у
Бељину и требало би, у зависности од временских
прилика, да се друго полугодиште настави у новим
просторијама. Затим, асфалтирање пута, у дужини од
четири километра у селу Јаловик, од Марића раскршћа до Велике баре. Ту смо расписали тендер и
поступак је у току. У току су и послови око припреме
документације за изградњу вишенаменске акумулације у Вукошићу. То је вештачко језеро на око 150
хектара и служиће за за наводњавање, а истовремено
и за спречавање од поплава. У току је покретање
питања водоснабдевања у селу Прову на две и по хиљаде и Вукошићу на 1.650 хектара. Израда документације је у току и требало би, до 1. марта, да буде
приложена у Министарство пољопривреде. Следи и
набавка једног грејдера за Дирекцију, коју ове године
чека припајање Органу управе.
- Шта се догађа са Домом ученика? Да ли се
одустало од планова да Владимирци постану бањско
место?
Имамо добру сарадњу са Министарством
просвете. Био је овде помоћник министра Антонијевић и договорено је да ми санирамо кров, а они ће
остало, јер годинама прокишњава, тако да до лета
завршимо цео објекат како би деца могла несметано
да наставе са предавањем у новој школи.
План је да општина постане туристичко место.
Није се одустало, бушотина је направљена, али није
се од тога помакло. Недостатак новца, ухватили нас
избора... Али ,то свакако имамо у плану.
- Имају ли Владимирци ресурсе на којима би
могла да се развија индустријска производња?
- Првенствено у Јазовнику има
полумермерисани камен, који се експлоатише и
служи за прављење креча (за базу шећерне репе).
Постоји и кварцни песак на две локације: једна је у
Јазовнику, друга у Лојаницама. Немци су били овде
пре пар година и били су заинтересовани за изградњу
фабрике стакла, па је негде запело. Иначе, наша
општина има и низ других ресурса који ће у
будућности бити искоришћени.
- Пољопривреда је веома значајна у привређивању. Каква је перспектива у овој области?
- Владимирци су комплетно рурално подручје.
Стање је као и у целој Србији. Развијено је ратарство,
повртарство, сточарство, виноградарство, нарочито
воћарство. Код нас има доста воћњака, пре свега
шљивика (има шљиве, вишње, малине, купине), али
шљива је најзаступљенија. Могло би да се изгради
низ хладњаћа и сушара, за сушење шљиве. На улазу у
Владимирце од Шапца, имамо око пет хектара земљ-

ишта поред самог асфалта - одвојено за индустријску зону. То је план да потенцијални улагачи, који
желе да улажу у наше место, дођу и добију то земљиште па, по сопственом избору, ураде хладњачу,
сушару или нешто друго. Доле према Сави је повртарски део (Риђаке, Вучевића, Кујавица, Драгојевац).
- Има ли вишка запослених и, уколико има, на
којим пословима?
- Вишка нема, чак има и мањка радника на
појединим местима. Једино у Дому Здравља има 7-8
радника вишка и то, углавном, немедецинске струке.
Неколико њих ћемо послати у пензију, а неколико ће
узети отпремнину.
- Какав је квалитет воде у градском водоводу и
којим темпом ће се водоводна мрежа ширити?
- Вода за пиће у Владимирцима је добра.
Имали смо проблема са водоснабдевањем због
пуцања цевовода и недовољног резервоарског капацитета. У току је подношење захтева Министарству за
реконструкцију цевовода око 3,6 километара од
Рићака до Лојаница. Планирана је изградња једног
резервоара у Лојаницама код водоторња који би
анулирао статичке ударе. Водоводна мрежа је доста
разуђена. Конкретно, источни сео општине, за Прово,
Драгојевац, избушено је 2015.године три бунара да
ублажимо ситуацију, и ту се стање доста поправило.
Прави послови би били изградња резервоарског простора на Парлогу 1.000-1.500 кубних метара капацитета а, пошто је Прово на мањој коти, покрило би
цело подручје и решен би био проблем. То су дугорочни планови и велика улагања. Краткорочно је
бунар који ће се ове године избушити, а за то су
издвојењна финансијска средства. Акумулавија у
Вукошићу се планира, исто, ове године.
.
Какве резултате
очек ујете на предстојећим изборима?
- Очекујемо
добре резултате. Урађено је доста после
смене власти 2014.
године, доласком нове
коалиције са мном као
председником. Поред
свега наведеног,
ускоро треба да почне
изградња и реконструкција нисконапонске
мреже већ од марта и
постављање нових
трафо станица, асфалтирање многих путева,
пробијање атарских Владан
путева које наша Дире- Милошевић,
к ц и ј а р а д и и м н о го народни посланик
других… Простор око
Прлаче ће бити сређен, за Прово је дат налпог за израду
пројектне документације, радиће се канали, прилазни
путеви, земљиште груписано...
- Сарадња са државним органима?
- Сарадња са државним органима је добра.
Имамо посланика у Скупштини који добро функционише на корист општине. Верујем да ће убудуће бити
још боље.
- Кратка порука за грађане?
- Надамо се да ће коалиција на челу са СНС-ом
добро, одговорно, отворено и транспарентно, а што је
најбитније поштено радити у интересу свих грађана
наше општине, а по угледу и доследности Владе Републике Србије на челу са Премијером Александром
Вучићем, и да ћемо се још више ангажовати све
људске и материјалне ресурсе да би свима било
боље. Надам се да ће наши грађани све ово добро
сагледати и на предстојећим изборима дати свој глас
СНС-у, Вучићу и актуелном руководству општине.
Разговор водио М.Миловановић

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО
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ПРЕМА НАЈАВИ МИНИСТАРКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЗАОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ
У ТРИ РАТЕ
Подстицаји за ратарство из прошле године требало би да буду
исплаћени током јануара, фебруара и марта
Пољопривредници који прошле
године нису добили подстицаје по
основу биљне производње, у петак
могу да очекују прву исплату, најавила је министарка пoљoприврeдe и
зaштитe живoтнe срeдинe Снeжaне
Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић. Према њеном обећању, заостале субвенције
биће исплаћене у три рате: прва 29.
јануара, друга 26. фебруара и трећа 25.
марта. Ратари имају право на 6.000
динара по хектару и још толико за
ђубриво и гориво. Захтеви ће бити
исплаћивани према редоследу подношења, а Влада Србије је за ове намене
определила 10 милијарди динара.
Пољоприврдници се надају да ће
обећано бити испуњено, односно да
ће субвенције добити пре пролећне
сетве и да ће са заосталим стићи и оне
предвиђене за 2016. годину.

ОТВОРЕНО ПИСМО
ИЗ ТУЛАРА
Поштовани председниче,
Желимо да упознамо Вас и ширу
јавност, да је више од тридесеторо
деце из засеока „Липик“ у Туларима,
у Новој 2016. години пожелело да,
скоро непроходним путем од куће
до школе, патике, уместо у рукама,
носе на ногама, као и њихови вршњаци у другим селима.
Још да подсетимо, да је то веома
прометан и најкраћи пут од Тулара
преко Памбуковице до Ваљева,
затим Трлића и Уба, где је запослено
доста младих људи који обезбеђују
егзистенцију породицама које још
увек овде живе.
Такође, има доста младића и
девојака који су, после завршене
средње школе, остали овде да се
баве пољопривредом. Оволики број
младих је права реткост у селима
Србије.
Због свега наведеног, молимо
Вас, да Ваша више пута дата обећања, како усмено, тако и у писаној
форми, за асфалтирање поменутог
пута испуните и да грађевинску сезону у 2016. изборној години, започнете баш овде, јер за то има пуно
разлога...
Унапред захвални, много пута
преварени, још увек многобројни
млади и мало старији мештани
засеока „Липик“ у Туларима.
Радосав Адамовић

Жељко Илић
Осим субвенција за ратарство,
пољопривредници и у овој години
могу да рачунају на републичке подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и
јаради, али по новом правилнику, који
се примењује од 1. јануара. Како сазнајемо од Жељка Илића, заменика директора Фонда за рурални развој Општине Уб, у односу на до с ада важећи
правилник, новим је скраћен рок за
предају грла кланицама, док је висина
подстицаја остала иста.
- Новим правилником, подстицаји
за тов стоке могу да се остваре од 1.
јануара до 15. октобра ако су грла предата кланици до 30. септембра, што
значи да ова мера не иде током целе
године. Сви пољопривредници то
треба да имају на уму и да се раније
договоре са кланицама, а поготову
сточари који се баве товом јунади, како
не би остали ускраћени за подстицаје,
као ове године што се догађа. Долазе
нам многи са валидним папирима, али
не могу да поднесу захтеве, јер је 31.
децембра закључено за 2015. годину,
упозорава Илић.
Уз захтев за подстицаје, Управи за
аграрна плаћања подноси се и пријемница за откупљена грла оверена од
стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора, као и оверна
копија уверења о здравственом стању
животиња.
Висина подстиц аја за јунад је
10.000 динара по грлу, за јагњад и јарад
по 2.000 динара, а за свиње 1.000 динара по товљенику.
Д.Н.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
цене

јед.мере
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Спанаћ
- Љуте папричице
- Кромпир
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Ротква
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Клементине
- Мандарине

кг
кг
кг
ком
ком
кг
кг
кг
ком
кг
ком
кг
кг
ком
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

40, 50, 70
500, 600
40, 50
20, 30
40, 50
50, 60
40, 50
100, 120
20
40, 50
20
400, 500
200
13, 15, 18
50, 60
30, 40, 50
100, 120
60, 70
100, 120
600, 700
200, 250
100
120

Приредила: Љ.Симановић, 22.јануар 2016.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ

70 m2

у главној улици на Убу
(преко пута
“Комерцијалне банке“)
064/2180-588

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

Уб, Преки шор

CERADA
TENDI
ŠATRI

Тел. за мале огласе: 064/2180-588
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ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ОДОБРЕНО 258 СТИПЕНДИЈА
Од пристиглих 285 пријава, одбијено 27 због
неиспуњавања предвиђених услова
Комисија за доделу новчаних накнада дела трошкова ст удирања у
школској 2015/16. години одобрила је
258 стипендија, што је за 25 више него
лане. На конкурс за доделу студентских
стипендија, који је општина Уб расписла
средином децембра, укупно се пријавило 285 кандидата, али је њих 27 одбијено, јер нису испунили предвиђене
услове.
Право на стипендију могли су остварити студенти основних академских и
мастер студија на факултетима чији је
оснивач Република Србија, како они који
су на буџету, тако и самофинансирајући,
као и студенти приватних факултета.
Такође је било потребно да испуњавају
и следеће услове: да су први пут уписали зимски семестар одговарајуће
године студија, да су факултет уписали
најкасније две године пo завршетку средње четворогодишње школе, да током
студирања нису губили годину, да нису
у радном односу и да заједно са бар
једним родитељем или старатељем
најмање годину дана имају пребивалиште на територији убске општине.
Студенти прве године могли су добити
стипендију уколико им је просечна
оцена у средњој школи била у распону
од 4,5 до 5,0, а таквих је ове године 38.

Од 258 кандидата који су испунили
услове, најбројнији су студенти Рударско-геолошког факултета, којима је
додељено 47 општинских стипендија.
Ове школске године, из буџета ће се
стипендирати и 20 студената Пољопривредног факултета, по 18 Учитељског и
Филолошког факултета, по 13 Математичког и Машинског факултета, 12
студената ФОН-а и 11 Правног факултета. Право на стипендију стекло је и
по осам ст удената Медицинског и
Филозофског факултета, по седам студената ветерине, грађевинарства и
Факултета техничких наука, као и по
шесторо студената економије, географије и Технолошко-металуршког
факултета. Општинску стипендију за
школску 2015/16. годину добило је и пет
студената Факултета спорта и физичке
културе, потом Стоматолошког, Мегатренда, Сингидунума, Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију
(четири), Хемијског факултета, Факултета политичких наука, Саобраћајног
(три), архитектуре, фармације, Факултета музичких уметности, новосадске
Академије уметности (два) и по један
студент Физичког, Шумарског, Природно-математичког и Факултета
примењене уметности.

Детаљ са прошлогодишње
доделе стипендија
Висина стипендије је на прошлогодишњем нивоу и износи 6.000 динара
подељених у десет месечних рата. Прве
исплате студенти могу да очекују почетком марта, када ће им, ретроактивно, бити
исплаћене заостале рате, почев од
октобра прошле године. Накнада се
додељује за једну академску годину и
може се користити најдуже у дужини
трајања основних академских студија на
одабраном факултету и мастер студија на
истом или различитом факултету. То,
практично, значи да ако је студент користио стипендију на једном факултету, а
касније је прешао на други, трајно губи
право на општинску стипендију.
Д.Н.

ОПШТИНА УБ ПОТПИСАЛА ЕВРОПСКУ ПОВЕЉУ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
Повељом је предвиђено усвајање Локалног акционог плана за родну
равноправност, који ће дефинисати циљеве и приоритете, као и
мере за остваривање свих принципа равноправности полова
Општина Уб постала је 35 локална
самоуправа у Србији која је потписала
Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу. Потпис на
овај важан међународни документ у
области људских и мањинских права
ставио је председник општине Уб Дарко
Глишић на пригодној свечаности у
Клубу Дома културе. Потписивању
Повеље претходило је доношење
Одлуке о равноправности полова, коју
су одборници Скупштине општине
прихватили на децембарској седници,
чиме се убска општина обавезала не
само да поштује принцип равноправности полова, већ је и доказала да
поштује демократске тековине, нагласио
је том приликом Глишић.
- Прихватањем Одлуке о равноправности полова и Европске повеље
ми шаљемо јасну поруку о томе како
видимо друштво у коме живимо,
односно како видимо општину у којој
имамо одговорност за многе ствари, па
и за то да људи буду равномерно заступљени, не само својим стручним
квалитетима, већ и родно. Тиме показујемо да разумемо шта су савремена
ц и в и л и за ц и ј с к а к р ет а њ а ко ј и ма
стремимо, да наша општина поштује
једну европску и светску тековину и да
се препоручујеомо као неко ко је сазрео
по том питању. Ови документи представљају основ за развијање равноправности мушкараца и жена и унапређење

живота грађана. Сва јавна предузећа и
установе мораће да ускладе постојеће
с т а њ е с а н а ш ом Од лу ком , ко ј а ј е
обавезујућа и да воде рачуна о родној
равноправности, којом је предвиђено
учешће 30 посто припадника мање
заступљеног пола приликом кандидовања за изборе на јавне функције и
приликом именовања, постављања и
избора у органе јавне власти, рекао је
Глишић захваливши се председници
Савета за родну равноправност Маријани Марјановић што је у кратком року и
веома квалитетно „припремила терен”
за потписивање Европске повеље о
родној равноправности на локалном
нивоу и обавила све неопходне послове
који су претходили овом чину.
Повељом је предвиђено усвајање
Локалног акционог плана за родну
равноправност, који ће дефинисати
циљеве и приоритете, као и мере за
остваривање свих принципа равноправности полова. Рок за израду акционог
плана је две године, указала је Маријана
Марјановић, председница Савета за
родну равноправност и помоћник председника општине Уб.
„Целу нашу локалну заједницу
укључићемо у израду Акционог плана,
док ће локална самоуправа и Савет
одлучити који су приоритети на пољу
родне равноправности. То се не односи
само на родну заступљеност, већ
подразумева комплетну родну политику

Дарко Глишић
и Маријана Марјановић
у свим сегментима локалне заједнице,
доношење низа мера за постизање
равноправности жена и мушкараца и
план активности за њено остваривање.
Како бисмо спровели Повељу и, касније,
Акциони план, ангажоваћемо све
расположиве ресусрсе у циљу унапређења живота наших грађана”, навела је
Маријана Марјановић.
Поред чланова Савета за родну
равноправност Општине Уб, потписиваљу Повеље присуствовали су представници локалне самоуправе и директори
јавних предузећа и установа, који су дужни да ускладе своје статуте и друга акта са
Одлуком о равноправности полова.
Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу 2006. године
усвојио је Савет европских општина и
региона (ЦЕМР), као асоцијација локалних
и регионалних власти из преко тридесет
земаља Европе, а на нивоу наше земље,
потписивање овог документа иницирала
је Стална конференција градова и
општина.
Д.Недељковић
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НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОМ КУПЦУ

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА БЕСПЛАТНУ СТРУЈУ
У убској општини, право на умањење рачуна за електричну
енергију по аутоматизму остварује близу 1.300 корисника
социјалне помоћи и породица које примају дечији додатак
Од 1. јанура, грађани убске општине који испуњавају критеријуме за
стицање или обнову статуса енергетски заштићеног купца захтеве за
бесплатну електричну енергију могу
поднети у Одељењу за друштвене
делатности или Центру за социјални
рад. Према новој Уредби о енергетски заштићеном купцу, коју је Влада
Републике Србије донела крајем
прошле године, сви корисници социјалне новчане помоћи и дечијег додатка овај статус остварују и без подношења захтева, али им тада повластице важе до истека принадлежности, а не до краја календарске
године, као у случају када се овај
сатус стиче на основу месечних
прихода у домаћинству. У убској
општини, право на бесплатне киловате по аутоматизму, односно, без
подношења захтева има близу 1.300
грађана: 550 корисника новчане
социјалне помоћи, 250 корисника
туђе неге и помоћи и око 500 породица које примају дечији додатак. На
основу одговарајуће медицинске
документације, од ове године бесплатне киловате могу да затраже и
болесни, којима обустава испоруке
струје може угрозити живот или
здравље.
За стицање статуса заштићеног
купца и умањења рачуна за струју,
није довољно само испунити критеријуме о месечном приходу, већ је
потребно имати и потрошњу коју је
држава прописала за једночлана,
двочлана и вишечлана домаћинства.
Новом Уредбом о енергетски заштићеном купцу није се мењао број
киловата који се могу потрошити без
плаћања, али су повећани лимити
месечне потрошње домаћинства,
који обезбеђују да повластице важе.
Тако, право на бесплатних од 120 до
250 киловата могу остварити заштићене категорије купаца чији су месечни приходи до 32.684 динара и који
користе до четири пута више струје,
док је по старом било два пута више.
Како је новом уредбом предвиђено,
једночлано домаћинство, које има

Да би стекли или обновили
статус енергетски заштићеног
купца, грађани треба да прикупе и
велики број докумената. Осим
последњег рачуна за електричну
енергију, неопходно је да доставе
и чек од пензије, уверење од
Пореске управе, доказ надлежне
службе из Катастра непокретности, доказ о укупним месечним
приходима, уверење за децу
старију од 15 година, да су на
редовном школовању, доказ о
броју чланова домаћинстава, које
се доказује фотокопијом личне
карте и изводом из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге
венчаних, а незапослени и уверење Националне службе за запошљавање. Корисници новчане
социјалне помоћи и туђе неге
ослобођени су плаћања такси у
Катастру и Управи прихода.
приход до 13.595 динара, месечно
може потрошити 480 киловата и
ос т ва р и т и п р а во н а ума њ е њ е
рачуна за 120 киловата, двочлане и
трочлане породице могу потрошити
бесплатно 160 киловата струје ако
имају примања до 19.795 динара и
месечну потрошњу до највише 640
киловата. Четворочлано и петочлано домаћинство може рачунати
на бесплатних 200 киловата струје
ако има приход до 25.990 динара и
потрошњу до 800 киловата, а породице с а шест и више чланова,
уколико им примања не прелазе
32.684 динара, могу потрошити 1.000
киловата месечно и да им се рачун
умањи за 250.
Д.Н.

САОПШТЕЊЕ

ИНВАЛИДСКЕ
ПАРКИНГ КАРТЕ
Обавештавамо грађане
да је од 1. јануара 2016. године
могуће добити Инвалидску
паркинг карту и налепницу која
важи на републичком нивоу и
то у просторијама Паркинг
службе КЈП "Ђунис" Уб. Право
на налепницу додељује Опш-

тинска комисија на основу
правилника који је изгласала
Скупштина Општине Уб.
Додатне инфорамције на
телефон: 014/412-349.
КЈП “Ђунис“ Уб

facebook.com/glastamnave
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Пише: Будо Нововић
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ “ЕКО-ТАМНАВА“

СКУПА
УШТЕДА
Када је пре неколико година одлучено
да се о заштити животне средине стара
Министарство за пољопривреду, у јавности,
посебно стручној, истицано је да екологија
мора имати сопствено министарство, јер су,
уз сву њену комплексност и значај, пред
наша врата већ стигли озбиљни послови. Са
скепсом су дочекане тврдње предлагача да
ће „придруживање” донети знатне уштеде и
још неке бенефите.
Да су примедбе биле на месту, потврђено је недавно на седници Скупштине
Регионалног центра за управљање отпадом
„Еко-Тамнава”, који треба да се гради на
простору девастираних угљенокопа у селу
Каленић код Уба. Овлашћени представници
једанаест градова и општина из Колубарског
и Мачванског округа, као и са територије
града Београда, осули су паљбу на рад
Министарства за пољопривреду, у чијем је
ресору брига о заштити животне средине.
Наиме, иако је пројекат Регионалног
центра добио статус инвестиције од
државног значаја, он се у завршници креће
по систему „корак напред, два назад”. И
поред тога што је у протекле четири године,
уз низ проблема и опструкција, комплетирана пројектна и грађевинска документација,
њој је придодата и темељна Студија о
процени утицаја на животну средину, на чему
је инсистирало ресорно министарство.
Посебна пажња дата је хидродинамичком утицају подземних вода на депонију.
Стручњаци Геолошког факултета из Београда, ангажовани да се позабаве овим питањем, нашли су да нема утицаја подземних
вода на депонију са рециклажним центром,
као и да их неће бити ни у будућности.
Међутим, из Министарства за пољопривреду нису нашли времена да донесу
решење о прихватању студије, иако је
договорени рок био 15. август прошле
године.
У случају да задужени за пројекат – који
је штамбиљем означен да је од државног
значаја – ургентно не донесу решење за
наведену студију, из „Еко-Тамнаве” неће
моћи у последњем термину, а реч је о првој
половини 2016, да аплицирају код ИПА
фондова ЕУ за новчану подршку. Напросто,
остаће без суме од 17,8 милиона евра и сав
досадашњи труд биће бачен на сметлиште
немара, неодговорности, па и бахатости.
Прокламована штедња, или лоша
процена са почетка ове приче, претвориће се
у велику штету, посебно по грађане Ваљева,
Лајковца, Уба, Мионице, Осечине, Љига,
Коцељеве, Владимираца, Лазаревца,
Барајева и Обреновца, чије депоније за
смеће дуже од 20 година имају привремене
дозволе. На њихове подигнуте рампе се
жмури зато што у тим местима немају где с
комуналним отпадом.
Због такве ситуације незадовољни
представници једанаест градова и општина
најавили су да ће тражити одговорност
ресорног министарства, које је на маргину
ставило дугорочно управљање комуналним
отпадом с подручја на којем живи око 400.000
становника.
“Политика“, 14.јануар 2016.г.
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НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЖУТА РЕКА
Кад Кинезу кажеш: „Хуангхе“ ниси га опсовао већ га подсетио
на родну груду и њену по дужини тока другопласирану Жуту реку
(одмах иза Јангцекјанга). Осим што се улива у Жуто море позната је и
потврдњама неких историчара да је до сада најмање 18 пута
променила свој главни ток.
Не тако давно, поновљено је пророчанство Митра Тарабића:
„Доћи ће људи са истока, жути људи и завладаће светом и они ће да
пију воду са реке Мораве, то је српска река“. Наша Убача у пророчанству није спомињана, али мало фали да се у њу улије једна нова
жута притока. Тако бар тврди у званичном обраћању Ане из Трњака
(доњих), једна од првих странака у управном поступку који сам
водио на почетку трогодишње каријере саобраћајног инспектора.
Случај је у старту био типично убски. Пројекат изградње улице
Јосипа Мајера, тј. пута за Шарбане кроз доње Трњаке, предвиђао је
постављање пропуста који би воду са локалитета Провалије пропуштао ка Убачи. Авај! Што мајстори обдан направе, то виле обноћ
разруше. Пошто су мајстори били бржи, а виле упорније, у тек завршени пропуст залута жичани мадрац и пола кубика бетона. Ови
одозго су тврдили да вода гоњена законима физике мора отићи
наниже. Они одоздо су се с тим научним ставом сложили уз додатак
да то никако не може бити њихова страна пута. Млади саобраћајни
инспектор је био одлична прилика за ново „пресуђивање“ у старом
спору. Екипа доњих је извукла кеца из рукава – старо решење
водопривредног инспектора који је утврдио ништавност пропуста
који угрожава приватна домаћинства без решеног одливног канала.
На случај је стављена запета, а бујичне воде су наставиле да
угрожавају и доње и горње.
Онда је у Провалијама почела интезивнија експлоатација
песка, појавила се могућност за ублажавање проблема па је са
горње стране прокопан дубоки канал и вода усмерена ка пропусту
код гвозденог моста. Не прође дуго времена, а жути људи из Тарабића пророчанства почеше са радовима на изградњи деоница аутопута Е 763 Београд – Јужни Јадран, сектор 3 Уб-Обреновац. Сила
механизације се обруши на пескану, забрујаше багери, пропеше
натоварени камиони, усковитла песак, затресоше прозори у суседним домаћинствима од појачане експлоатације пута и новоотворених ударних рупа. Учестали су притужбе: „Камиони јуре к'о помахнитали и раструју децу у канале!“, „Уништио сам ауто бежећи од
камиона у проваљену банкину!“, „Док се један пут гради други се
разграђује!“... Мало по мало, услови живота уз пескану су погоршани, позивање на разум, ред, законе нису имали већег ефекта па
су очајнички потези најугроженијих завршавали на националним
телевизијама (а и у претходним бројевима „Гласа“). Локална самоуправа је имала добру вољу али не и моћ да интервенише у овој
малој епизоди реализације великог државног пројекта, ресорно
министарство је кратким писмом неуобичајеном за управни
поступак угрожене упутило на вођење спора пред надлежним
судом, а погоршање временских прилика је од прашине направило
блато. Са јануарском кишом од шарбанског пута у Провалијама је на
пар дана настала убска Жута река.
Извесно је да ће са завршетком радова на изградњи аутопута
престати проблеми око пескане у Провалијама. Замениће их други:
због подељених парцела, прекинутих приступних путева, лошег
одводњавања, нефункционално распоређених девијација и
денивелација. На далеким обалама Хуангхеа биће актуелне друге
теме. Свако ће бринути своју бригу.

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni

ДРИПАЦ
Каква је то будала,
да ми је знати
О себи има врло високо мишљење, мада је
оно, с` обзиром на висину, прилично усамљено. Не
верујем да би одбио ако би му, пуким случајем,
понудили генералско место, иако све што му се данас
каже – чим преспава, заборави… Можда би, мученик,
нешто и запамтио када би стално био будан. Али како,
када је од целог њега желудац убедљиво најзапосленији, што подразумева пасивност осталих виталних
органа. Оно што он дневно прогута варе само стомаци неких, од људи, много већих створова. Због тога
леже рано, устаје касно, спава поподне и нема појма
шта се дешава… Е, ал` зато има одгајених 150 кг и не
личи ни на мушко ни на људско, па када га човек
види, пре помисли да ће да се породи него да се
прејео. Што би се рекло – није паметан ал` је зато
ружан. И намрштен… И џангризав… И намћораст…
Кол`ко год то може са оно мало концентрације.
Увек је хтео да буде неко други. Да буде косматији, виткији, покретнији, духовитији, ожењенији,
омиљенији, ближи, бржи… Али, једино што је успео
да промени код себе то је тамнавски акценат: прихватио је београдски који се, као такав, природно
стиче после 20 година строгог ненапуштања Кнез
Михајлове, или - ако га желиш колико старлета
силиконски уметак (што је његов случај).
Такође, навежбао је екстремно спори корак. Не
зато што неће да жури, него зато што не може брже.
Сав сисат, гузат и тром, понекад подсећа на теретни
брод ком је истовремено нестало горива и пролупао
мотор далеко од обале, а понекад на изгубљеног
афричког вишетонца чије је крдо отишло заувек. Тако
да, годинама већ, плута и дозива. Додуше, и
размишља, али само онолико колико може када му је
сва крв у пробавном тракту. Због тих личних тескоба
по занимању је незадовољан другима: не воли
локални ФК а, као, навија за њега тако што псује матер
и прети убиством људима које углавном не познаје,
заклет да би он то много боље, иако се од фудбала
опростио на једном двочасу фискулктуре пре 35
година; не воли аматерско позористе, а мучи се да га
гледа како би заварао траг; не воли Градски трг
уместо Градског парка, јер каже да му фали дрвеће
као амбијент у ком је одрастао; не воли проширене
улице пошто су пребрзе за њега, ни онај нови мост са
романтичним катанцима за двоје (он је сам). Самовољно је ушао у шесту деценију без пријатеља, без
љубави, без везе. Изабрао је живот у ком не постоји
нико за кога би га дао. Изабрао је најнижи облик
живота.
Уколико је тачно оно “ко ради не боји се глади“,
требало би да буде смртно уплашен. А није… Неко,
дакле, упркос свему, несебично улаже у њега, чим
носи онолике кесетине које ни са ким неће поделити.
Како год, али од свог рада не живи јер је његов рад
мање виђен од чудовишта из Лох Неса и Јетија са
снежних планинских масива. Отуда се о постојању
Несија и Јетија воде жестоке дебате, док о постојању
његовог радног ангажовања – дискусије нема.
Једном је, нећете веровати, био и у кафани и
рекао наглас да му је ужасно “под овима“. И да му је
страшно било “под онима пре ових“. И да је
катастрофално прошао “под онима пре оних“. А да
му је најгоре било када је “био онај пре свих“. Онда
конобар, који школује два студента и има незапослену жену, простодушно примети - “ако ти је тако
лоше било под свима њима, да није мало и до тебе
пријатељу?“. На месту се наљутио и отишао, пошто
му то иде најбоље од руке. Мислим на наљућивање.
Међутим, што се тиче одласка, удаљавао се веома,
веома поступно. Екстремно спорим ходом. Не зато
што није хтео да жури, него зато што није могао брже.

ОПШТИНА УБ
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ИЗРАДА МАЧЕВА И БРОДОВА КАО ХОБИ

ГОЛУБАРИ ПРОСЛАВИЛИ
КРСНУ СЛАВУ

ОД ЈАТАГАНА
ДО БАУНТИЈА

Убљани годинама постижу одличне резултате
на бројним такмичењима српских
високолетача, због чега су на самом врху
одгајивачке лествице у нашој земљи

Душан Голубовић, израдом сувенира, жели да
помогне деци са посебним потребама.

Представници голубарских друштава из убске општине
свечано су прославили голубарску славу Богојављење, уз
традиционални обред резања славског колача и богослужење свештенства Архијерејског намесништва Тамнаве.

Овај велики хришћански празник установљен је као слава
Голубарског савеза Србије 1998. године и од тада 19. јануар
обележавају и чланови Општинске заједнице удружења
одгајивача голубова Уб. Заједницу чини шест удружења са
око 250 чланова, који годинама постижу одличне резултате
на бројним такмичењима српских високолетача, због чега су
на самом врху одгајивачке лествице у нашој земљи. Председник Голубарског савеза Србије и Општинске заједнице
Драган Пурешевић посебно истиче велики успех Горана
Јовичића, који је 2014. године био сениорски првак Србије.
Осим Јовичићеве победе на најелитнијем такмичењу, високом угледу убских голубара допринели су и други, међу којима је и млади Драган Грујић, актуелни шапион Републике
Србије са два резултата и најбољим просеком јата.
- Имајући у виду величину општине Уб, наши голубари
заузимају високо место у овом спорту. Посебно радује што
Уб, за разлику од многих градова у Србији, има плејаду
младих голубара. Мислим да за то заслуге припадају и нама,
старијим голубарима, који смо доста учинили да они заволе
голубарски спорт. Озбиљно бављење голубарством захтева
познавање генетике, начина исхране и начина њене припреме, тако да су та искуства веома корисна и могу се пренети на сточарство и свињогојство, каже Пурешевић.
Убски голубари и њихова јата тренутно су на такмичарској паузи и лагано почињу припреме за нову сезону која
стартује 1. маја.
Д.Н.

065/6511-553 014/411-041

Ако желите да на једном месту погледате, купите или
научите како се праве уникатни мачеви и бродови, не морате
да обилазите вашаре и веће градове или да чекате лето да
покрај обале мора погледате понуду сувенира. Душан Голубовић, некадашњи рукометаш и тренер, у својој радионици и
вулканизерској радњи, недалеко од убских силоса, негује леп
и занимљив хоби, који је започео још у студентским данима.
На зиду његове радионице постављено је на стотину
малих бакарних мачева, разних димензија и облика, умањених реплика јатагана, сабљи, јапанских катана, пламених,
једноручних и дворучних мачева. Душан Голубовић, познатији као Голуб, пожелео је да се прикључи хуманитарној
акцији и деци са посебним потребама у Мургашу помогне,
тако што ће свакоме, ко уплати 500 динара на рачун Удружења „Живимо заједно“, даровати један од ових примерака
из његове богате, ручно израђене, колекције.
- Дошао сам на идеју да и ја будем хуманитаран, па ћу
поклонити по једну реплику мача, свакоме ко уплати 500
динара на жиро рачун деце ометене у развоју. Онај ко буде
уплатио дати износ, може да дође код мене и добиће један
сувенир. Волео бих, да то буде мој допринос, јер стварно
треба тој деци пружити несебичну подршку, каже Душан
Голубовић.

Душан Голубовић- Голуб
Његова жеља из младости да буде капетан брода или
неко ко ће учествовати у бродоградњи, није наишла на подршку породице, али љубав према бродовима, а касније и
мачевима, утицала је да почне да прави макете још као
студент ДИФ-а. После дужег прекида због обавеза, у радионици почео је да прави макете мачева, у почетку од дрвета и
пластике, а сада од бакра.
– За мене је то хоби и занимација.
Многи, када дођу код мене, питају да
ли сам их купио. Ово је чист ручни
рад, за разлику од макета које се праве фабрички. За прављење макете
брода Баунти требало ми је два месеца. Јарболи су рађени од црног дрена,
то је тврдо, право дрво, а постоље се
ради од племенитог дрвета које се
обрађује као што је платан или амерички орах. Баунти је рађен са слике у
размери 50 x 50 cm. Мачеве сам у прво
време правио од багрема и букве, а Поклања мачеве
касније од бакра. Такође их радим
хуманим људима
ручно.
Већу колекцију мачева (јатагане, сабље и катане) који се
налазе у једној кутији у Голубовој радионици, као поруџбину,
наручио је наш човек који ради у Немачкој, али се никад није
појавио да их узме. У ишчекивању нових власника, бродови и
разни мали мачеви, праве друштво једној мандолини купљеној у Пољској после рукометног турнира, али и летњим и зимским гумама које Душан Голубовић вредно одржава и мења у
својој радионици.
Д.Капларевић
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ОПШТИНА МИОНИЦА

ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У ВРУЈЦИМА ШЕСТИ ПУТ ПЛИВАНО ЗА ЧАСНИ КРСТ

О ТРОМЕСЕЧНИМ ПРИМАЊИМА
И ИЗДАВАЊИМА БУЏЕТА

ГРУЈИЋ ПРВИ
МЕЂУ ОДВАЖНИМА

Општинско веће општине Мионица је на петнаестој
седници донело Решење о тромесечним примањима и
издвајањима буџета за период јануар-март текуће године, на
основу којег се укупна примања за први квартал планирају у
износу од 166,5 милиона динара. Такође, дата је сагласност
на План и програм рада и активности и Финансијски план
Спортског савеза општине Мионица за 2016. годину, а
образоване су и три Комисије за попис незаконито изграђених објеката на подручју Општине, као и Комисија за израду
евиденције непокретне имовине локалне самоуправе. Треба
истаћи да су сви чланови Комисије за израду евиденције
непокретне имовине недавно прошли обуку за рад на
софтверу Центра за равномерни регионални развој из Београда, који ће се користити за формирање електронске базе
података о непокретностима у својини локалне самоуправе
на основу пописа који ће бити спроведен у наредном
периоду.

Највише учесника до сада, пливале и две даме
Црквени одбор Бање Врујци, општина Мионица и Хотел
''Врујци'' су уз помоћ локалног становништва и свештенства
овдашње православне парохије приредили шесту по реду
Богојављенску манифестацију ''Пливање за Часни крст''.
Врујачка манифестација коју је трајно благословио епископ
Милутин и којом православни хришћани прослављају успо’мену на Христово крштење на реци Јордан и јављање Бога у
облику голуба и гласа ''Ово је Син мој и Њега послушајте'' и
овог пута је одржана на отвореном олимпијском базену Хотела ''Врујци'' пред више стотина окупљених посетилаца и гостију. Пливању је претходила Богојављенска литургија у
овдашњем Храму Свете великомученице Марине-Огњене
Марије и литија до комплекса отворених базена.
До 33 метра удаљеног Часног крста први је допливао
прошлогодишњи победник студент Алекса Грујић (22) из
Мионице. Грујићу је ово пето учешће, а Богојављенски крст
из врујачке воде је подигао и 2012. године. Друго место је
припало Мионичанину Горану Стефановићу, треће Стефану
Марићу из Обреновца. Учествовало је тридесет двоје одважних пливача чиме је оборен прошлогодишњи рекорд по
броју учесника, док се Катарини Несторовић, првој дами која
се 2015. одважила да плива за Часни крст у Врујцима, овог
пута придружила још једна Љижанка Наташа Ђорђевић.
- Радује нас што сваке године за Часни крст плива све
више подвижника. Ова манифестација је постала један од
симбола Врујаца. Манифестација у којој није важно ко ће
победити, јер је подвиг само учешће у њој- истакао је
свештеник Храма Свете великомученице Марине-Огњене
Марије Владимир Терзић.

Са седнице Општинског већа
Већници су у даљем раду донели Одлуку о поверавању
послова на управљању сеоским гробљима ЈКП ''Чистоћа
Мионица'' и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити
комуналних објеката, а након тога прихватили Програм
пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног
вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' за
2016. годину и разматрали захтеве грађана.
А.К.

ОПШТИНА ОРГАНИЗОВАЛА ДОЧЕК
СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ

“ЗВЕЗДЕ ГРАНДА“ ЗА
ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ
Српску нову годину велики број житеља Мионице и
околине дочекало је на платоу код Културног центра, уз богат
програм који је обезбедила општина Мионица. Прве минуте
Нове православне године је обележио ефектан ватромет, а
присутне су песмом увесељавале ''Звезде Гранда'' Тамара
Драгић и Стефан Петрушић. Пре звезда вечери на бину је
изашао ваљевски ''Сити бенд'', док је добру атмосферу у
публици додатно подгрејало бесплатно послужење-кувано
вино, чај и печење од бика са ражња.

Новогодишња атмосфера на Платоу

Учествовало тридесет двоје пливача
Грујић је поред Часног крста и иконе, до којег је први
допливао, добио и новчану награду у вредности од 100 еура,
док су Стефановићу и Марићу припале новчане награде од 50
и 30 еура. Посебна признања додељена су најмлађем и
најстаријем учеснику, шеснаестогодишњем Филипу Симићу и
неуморном Мирославу Андрићу из Врујаца, а пригодни
дарови су по традицији припали свим пливачима. Награде су
уручили председник општине Мионица Бобан Јанковић, који
је том приликом нагласио да ће локална самоуправа увек
подржавати овакве манифестације, као и власница Хотела
''Врујци'' Љиљана Обреновић.
А.Ковачевић

''ВОДАВОДА'' ДОБИЛА ПРЕСТИЖНИ NSF СЕРТИФИКАТ

У ДРУШТВУ
СВЕТСКИХ БРЕНДОВА
Природна минерална вода коју компанија ''ВОДАВОДА''
пуни са извора у Бањи Врујци, недавно је добила престижни
NSF сертификат који омогућава извоз на америчко и остала
светска тржишта. NSF је глобална организација која прописује
стандарде и сертификује храну, пиће, воде и друге производе
у складу са највишим прописима и стандардима Сједињених
америчких држава. ''Водавода'' је тако постала прва природна
минерална вода из Србије која је добила овај сертификат,
чиме се нашла у кругу највећих светских брендова те врсте.
На свечаности одржаној у Привредној комори Србије,
креатору бренда ''Водавода'' Војину Ђорђевићу сертификат
је уручио високи представник NSF International др Урлих
Краутер и истакао да су за доделу овог светски признатог
знака квалитета биле потребне дуготраjне анализе и контроле
окружења како Бање Врујци, тако и правила процеса
производње, укључујући GMP и HACCP стандарде.
А.К.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
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НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У ЛАЈКОВЦУ НАЈАВИЛИ ПОЧЕТАК КАМПАЊЕ

ОДМЕРАВАЊЕ СНАГА
Током јануара месеца, три политичке струје у Лајковцу организовале су прво
овогодишње окупљање чланова и симпатизера. “Изборна грозница“ почела да тресе
лајковачку општину. Напредњаци најорганизованији и најспремнији, свакодневно бележе раст
чланства. Социјалисти 25 година на политичкој сцени, пркосе одласцима и поручују да на
изборе излазе још јачи и спремнији. Патриотски блок представио свој програм, уз поруку да
је њихова опција најбоља алтернатива актуелној власти.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Општински одбор Српске напредне странке Лајковац
одржао је, 11.јануара, традиционални новогодишњи коктел у
Градској кући у Лајковцу. Након новогодишњих празника
започете су припреме за предстојеће изборе, а напредњаци
ће ускоро доставити грађанима свој програм развоја Лајковца
у наредном периоду. Том приликом, секретар општинског
одбора Андрија Живковић је рекао да ће СНС, као највећа
странка и стожер у општинској власти, настојати да обезбеди
што боље услове за живот свих грађана у локалној заједници.
- Сви људи који имају харизму и могу да допринесу
успеху и развоју наше општине, добродошли су у нашу странку. Ми смо у претходном периоду већ имали велики број
учлањења. Квалитетне личности из наше општине приступиле су СНС-у, препознале су њен програм и политику, како на
нивоу Србије, тако на територији наше општине, и сваким
даном чланство наше странке се знатно увећава. Ипак, нама у
Лајковцу није битан само квантитет, већ квалитет чланства и
зато се трудимо да оправдамо дато поверење које смо
добили од великог броја грађана- нагласио је Живковић.
Многобројне госте поздравио је председник ОО СНС
Лајковац Владан Костић захваливши се на присуству
народним посланицима Слободану Гвозденовићу и Милошу
Тошанићу, начелнику колубарског округа Горану Миливојевићу, руководствима општинских одбора СНС из целог
региона, затим представницима других странака са територије општине Лајковац, као и пријатељима, сарадницима,
члановима и симпатизерима странке.
- Нећу претерати ако кажем да је задатак који је пред
српском Владом ужасно тежак и готово раван подвигу и
нашем преласку преко Албаније 1915.године, и тријумфалном
повратку назад. Мислим да ова Влада улива поверење, да се
рад и поштење исплате и да једном заувек треба да оду
послушни и ћутљиви, а дођу способни и паметни- истакао је у
свом обраћању др Слободан Гвозденовић, народни посланик
из Ваљева.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
Привремени орган Социјалистичке партије Србије остао
је веран традицији, и на дан дочека Српске Нове године,
организовао је коктел за све симпатизере, чланове, коалиционе партнере и пријатеље.
- Током 25 година, колико постоји општински одбор у
Лајковцу, било је успона и падова, али из свега тога СПС у
Лајковцу излазио је још јачи и спремнији да својим суграђанима омогући боље услове за живот- рекла је мр Сузана
Јанковић, члан привременог ограна СПС-а обраћајући се
гостима.
Народни посланик и
члан председништва СПС-а
Ђорђе Милићевић пожелео
је свима успешнију 2016.
годину, а ову прилику искористио је да социјалистима
честита 25 година постојања на политичкој сцени
Србије. Подсетио је своје
страначке колеге да је ово
Мр Сузана Јанковић година избора у којој је
и Јагош Лончар потребно да ова странка
постигне боље резултате, с
обзиром да више није највећа политичка партија. Драган
Јеремић, председник Окружног одбора СПС-а, рекао је да је
ова странка у Лајковцу једна од најачих опција на које главни
одбор увек може да се ослони.
Жеља СПС-а је да у Лајковцу, у што скоријем времену,
направи индустријску зону и омогући својим грађанима боље
услове за живот. Коктелу лајковачких социјалиста присуствовали су и политички истомишљеници из Ваљева, Лазаревца,
Мионице и Уба, коалициони партнери, чланови других политичких старнака и пријатељи.

Владан Костић, председник ОО СНС Лајковац

ПАТРИОТСКИ БЛОК
Божићни коктел Патриотског блока који чине ДСС, Двери,
Равногосрки покрет и Заветници, одржан је 14.јануара у
Градској кући у Лајковцу. Ово окупљање била је прилика да
Патриотски блок представи свој програм и означи почетак
кампање за локалне и парламентарне изборе.
Између осталих, овом скупу присуствовала је и председница ДСС-а Сандра Рашковић Ивић, као и други коалициони
партнери. Она је, у свом обраћању, истакла да је 12. јануара
потписан коалициони споразум и да ће Патриотски блок
наступити заједно на предстојећим изборима. По њеним
речима, у скупштини Републике Србије тренутно не постоји
ниједан глас који ће рећи нешто против уласка у Европску
унију, Нато пакта и Бриселског споразума.
У име Општинског одбора ДСС Лајковац присутне је
поздравио председник Ранко Филиповић, који је овом приликом рекао да ова странка, већ тринаест година, на овај дан
организује коктел и захвалио се коалиционим партнерима и
свим страначким колегама који су и овај пут дошли и
подржали ову опцију.

Обраћање Сандре Рашковић Ивић,
председнице ДСС-а
Окупљеним грађанима се обратио и председник
Равногорског покрета западне области Драган Аранђеловић,
а портпарол покрета „Заветници“ Милица Ђурђевић рекла је
да јој је драго што се Патриотски блок представља управо у
Лајковцу, месту које је одвајкада познато као место вредних и
марљивих људи и земљорадника. Александар Танасковић,
председник Извршног одбора покрета Двери, рекао је да је
овај покрет у сарадњи са ДСС-ом, „Божићним прогласом“
прошле године, назначио и трасирао пут свим патриотским
организацијама којима је Србија на првом месту.
- Преко 300 људи који су посетили коктел дају јасан сигнал
власти, и у Републици и на локалу, да је Патриотски блок
алтернатива садашњој гарнитури властодржаца и да ће
предстојећи локални и републички избори показати да Срби и
Лајковчани нису заборавили свој национални идентитет и
достојанство које нам неколико година уназад погубном
политиком отимају- каже се у саопштењу овог покрета.
Коктелу, на којем се по први пут јавности представио
Патриотски блок, присуствовали су и представници других
политичких странака из Колубарског округа али и бројне
присталице и симпатизери.
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Lajkova~ka panorama

Пројекат “Информисање јавности путем часописа
Глас Тамнаве о дешавањима и догађајима у раду
локалне самоуправе Лајковац, као и из других
области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНА 157. СЕДНИЦА ВЕЋА

КУЛТУРА И СПОРТ
У ПРВОМ ПЛАНУ
На првој овогодишњој седници Општинског већа општине Лајковац пред члановима се
нашло укупно седамнаест тачака дневног реда.
Међу бројним одлукама издваја се она по којој је
разрешен дужности начелник Општинске управе
Лајковац Живота Молеровић, који је на ово место
из личних разлога поднео оставку. Истовремено,
расписан је и конкурс за избор новог начелника.
Поред тога, усвојен је предлог комисије
за спровођење поступка Јавног конкурса за
финансирање и суфинансирање пројеката у
области културе. Средства су одобрена за
једанаест пројеката, а издвојено је укупно
3.250.000 динара. Усвојени су и извештаји
Програма рада за 2015. годину Културног центра
“Хаџи Рувим“ и Градске библиотеке Лајковац.
Одобрен је годишњи програм за 2016. годину
Општинског фудбалског савеза и верификована
је одлука о оквирним износима за финансирање
Посебних програма од општег интереса у спорту,
о давању сагласности спортско-рекреативном
клубу '' Лајковац трчи '' и годишњег програма
спортских организација. Веће општине Лајковац
усвојило је и молбу ОШ '' Димитрије Туцовић '' из
Јабучја којом су одобрена средства за 100
бесплатних ужина социјално најугроженијој
деци. У оквиру ове седнице именована је и
Комисија за обилазак стајалишта и утврђивање
безбедности одвијања саобраћаја на правцима
аутобских линија.
Милован Миловановић

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

УСКОРО ОТВАРАЊЕ
АМБУЛАНТЕ У ВРАЧЕВИЋУ
На 126. седници, последњој у прошлој години,
чланови Општинског већа усвојили су одлуке које се
односе на Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац за
2016. годину.
- Очекујемо да ћемо 2016. године, након изградње
артешког бунара у селу Врачевић, чија ће изградња
почети за неколико дана, стећи услове за отварање
сеоске амбуланте у Врачевићу. Ова амбуланта је
реконструисана пре седам година, али не ради зато
што нема воду. Због тога мештани Врачевића здравствене услуге користе у амбуланти Боговађа или долазе у Дом здравља Лајковац. Одлуком је обухваћено
становништво на сеоском подручју, као и пацијенти
који из разних разлога немају оверену здравствену
књижицу – рекао је председник Живорад Бојичић.

МОЛЕРОВИЋ
ПОДНЕО ОСТАВКУ
Начелник Општинске управе општине
Лајковац, Живота Молеровић, дипломирани правник из Бајевца, дао је оставку, из личних разлога.

28.јануар 2015.г.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ДОНЕЛА ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

КВОТА 225,
РОК 31.ЈАНУАР
Скупштина општине Лајковац усвојила
је, на последњем прошлогодишњем заседању, Одлуку о одређивању макисмалног
броја запослених на неодређено време у
организационим облицима система општине Лајковац за 2015.годину. Већином
гласова присутних одборника потврђена је
квота и она ће износити 225 радних места.
Број запослених по институцијама распоређен је на следећи начин:
- Општинска управа Лајковац
- ЈП Дирекција за уређење и изградњу
- ЈП Градска Чистоћа
- ЈП “Лајковац услуге“
- Градска библиотека
- КЦ “Хаџи Рувим“
- ЈУ “Установа за спорт и омладину“
- Туристичка организација
- ПУ “Лептирић“
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Напомена: Квоте се односе само на радника
који су запослени на неодређено време, где
не спадају именована и постављена лица.

“КАРИТАС“ ОДРЖАО ОБУКУ
ЗА ВОЛОНТЕРЕ У ЋЕЛИЈАМА

ПОМОЋ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Живота Молеровић
Оставка начелника је констатована на
седници Општинског већа, донето је Решење о
разрешењу Молеровића и Одлука о расписивању
јавног огласа за постављење новог начелника
Општинске управе општине Лајковац.
До постављења новог начелника, технички,
све неопходне послове обављаће Молеровић.

Детаљ са 127.седнице Општинског већа општине Лајковац

Претходног викенда „Каритас“ је у Месној
заједници Ћелије одржао едукацију о улози
волонтера у превенцији природних катастрофа
и деловању током ванредних ситуација.
Представници Месне заједнице и Еколошког
покрета „Castrum Brodare“ из Ћелија стекли су
основна знања о карактеристикама временских
непогода, ризицима и њиховој контроли, као и о
превентивним мерама за смањења ризика и
могуће штете. Радионицу је водила Јована
Лончаревић, магистар цивилне одбране и
заштите, која је истакла да су обучени волонтери значајни за ургентну помоћ становништву
и координацију са професионалним службама
за спасавање.
- Координацију између професионалних
снага и угрожених домаћинстава најбоље могу
да спроведу обучени волонтери из
места, који познају рањива и угрожена
домаћинства и критичне тачке које могу
да буду погођене непогодом. Волонтери
су први који могу да пруже основну
помоћ угроженим суграђанима пре
доласка медицинских екипа и да учествују у прихвату склоњеног становништва, као и дељењу средстава за
преживљавање и личну хигијену.
Уз подршку „Каритаса Србије“ и
„Каритаса Аустрије“ обезбеђена је
основна опрема за помоћ у време
елементарних непогода. У питању су
агрегат за струју, џакови за одбрану од
поплава, вреће, ћебад, пакети прве
помоћи, батеријске лампе
и друга
опрема која је смештена у заједнички
простор фудбалског клуба, Еколошког
покрета и Месне заједнице. Опрему је
уручио Душан Перић, представник
„Каритаса Ваљево“.
Б.Петровић
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ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА У ЛАЈКОВЦУ СЕ КАДРОВСКИ ПОЈАЧАО

СПРЕМНИ ЗА ИЗБОРЕ
Горан Гавриловић и Живомир Јеленић, одборници Социјалистичке партије
Србије у Лајковцу прешли су у редове Партије социјалиста, саопштио је ПС.
„Прелазак ова два одборника је само још
једна потврда исправности политике коју у овој
општини спроводе Српска напредна странка и
Покрет социјалиста, али уједно и представља
значајно појачање пред предстојеће локалне
изборе”, наводи се у саопштењу.

класичну кампању, већ ће само грађанима
представити досадашње резултате и са њима
постићи договор о томе у ком правцу желе да
Србија иде даље.
Он је након изборне конференције ПС казао
да у Лајковцу не сумња у изборни резултат и да је

Детаљ са састанка Покрета социјалиста у Лајковцу
Преседник Покрета социјалиста Алексан-дар поносан на све што су до сада оствариле у
Вулин изјавио је у среду да коалиција коју чине коалицији СНС и ПС.
"Овде је срце Шумадије, а како мисли
Српска напредна странка и Покрет социјалиста у
Лајковцу на предстојећим изборима неће водити Шумадија тако мисли Србија, тако је увек било.
Расположење које овде осећамо даје нам за
право да кажемо да су избори пред нама, да не
ИЗМИРУЈУ СЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА
морамо уопште водити изборну кампању, ови
ЈПКП “ЛАЗАРЕВАЦ“
људи ће само изаћи и рећи: ово смо радили
протеклих годину годину и по, две дана, то је
довољно", рекао је он.
Иначе, на изборноj конференциjи за
За непуних два месеца ЈП '' Градска
председника градског одбора ПС Лаjковац
чистоћа'' Лајковац уплатило је 30 милиона
динара ЈПКП '' Лазаревац '' на име обавеза за изабран jе Живорад Боjичић, актуелни
преузету воду. Предходно је веће општине председник општине који је пре неколико месеци
Лајковац усвојило препоруку о редоследу прешао у ПС, из Социјалистичке партије Србије.
приоритета у плаћању доспелих обавеза
ЦРНА ХРОНИКА
''Градске чистоће ''. Као први приоритет наложено је директору овог јавног предузећа да се
измире све неспорне обавезе према ЈПКП ''
У тешкој саобраћајној несрећи, која се
Лазаревац''. Други приоритет је исплата зарада
3.јануара догодила на Барској прузи, погинуо
запосленима, затим пореских обавеза и на
је полицајац Мирослав Митровић (1971), из
крају обавеза према добављачима. ИстовреВаљевске Лознице, са службом у Лајковцу.
мено преговори са ГО Лазаревац о потписиПолицајац је „пунтом“ прелазио пругу Београд
вању новог споразума о водоснабдевању се
– Бар на прелазу у Млађеву (скретање за
настављају. У циљу решења проблема
Веселиновац) када је на њега налетео воз из
водоснабдевања свих мештана месних заједБеограда ка Бару. Митровић је настрадао на
ница Ратковац, Словац и Придворица биће
месту несреће, а полиција и надлежни правореализовани пројекти у висини од 60 милиона
судни органи су обавили увиђај. Ово није прва
динара, док ће за хлоропостројење и водоснанесрећа са смртним последицама на Барској
бдевање Јабучја бити издвојено 15 милиона
прузи у Млађеву.
динара.

УПЛАЂЕНО 30 МИЛИОНА

ПОГИНУО ПОЛИЦАЈАЦ

Обука “Каритаса“ у Ћелијама

Пише: Бранко Лазић
РАВНОДУШАН ОДНОС ПРЕМА
ЈАВНИМ ДОБРИМА

КАКО ОСТВАРИТИ
ЕВРОПСКЕ СТАНДАРДЕ ?
У општини Уб, али и у многим другим локалним самоуправама у Србији, присутан је релативно равнодушан
однос грађана према јавним добрима. Људи их, једноставно,
доживљавају као нешто туђе, нешто што је државно иако
заборављају да је то, управо, њихово и да плаћањем пореза
они улажу у изградњу и одржавање путева, тротора, аутобуских стајалишта, паркова и других јавних добара. То аутоматски значи да, ако не водимо рачуна о тим добрима, бацамо
новац пореских обвезника јер се немар скупо наплаћује
беспотребним реновирањима и додатним радовима, уместо
да се улаже у нове путеве, стајалишта, контејнере, фасаде...
Једноставно, губимо јер нисмо свесни да имамо нешто своје
и ван свог дворишта и стана. Тако је на Убу приметно да
поједини грађани имају равнодушан и непријатељски однос
према јавним добрима, па их уништавају. Поломљена
аутобуска стајалишта и запаљени контејнери постали су
нормална појава на коју нико не обраћа пажњу. Локалне
власти у таквим ситуацијама покушавају да ствари врате у
првобитно стање, али након понављања праксе уништавања
јавних добара често одустају и препуштају се „природном
стању“. Ово важи за многе средине у Србији, не само за Уб. Са
друге стране, када одемо у Словенију или Аустрију неретко се
дивимо њиховим улицама, чистоћи и уређености јавних
површина. Требало би да почнемо да се на исти начин
дивимо и нашем односу према тим истим стварима. За
почетак ће бити довољно да се престане са њиховим
бесмисленим уништавањем. Следећи корак би био на
локалној самоуправи која, верујем, има могућности да
обнови оштећену јавну инфраструктуру.

Аутобуско стајалиште у улици Јосипа Мајера
У случају Уба санирање штете би, за почетак, подразумевало реконструкцију постојећих аутобуских стајалишта
упркос чињеници да су појединци начинили велику материјалну штету након њиховог постављања.Такође, Уб је међу
ретким локалним самоуправама које су добиле прилику да
врше сепарацију отпада. Тако смо 2011.године, у оквиру
пројекта „Стварање услова за рурални развој општине Уб“ од
ЕУ донатора добили „зелена острва“ која чине пластични
контејнери у које се одваја стакло, папир и пет-амбалажа. У
међувремену се и
та идеја у великој
мери обесмислила,
али то не значи да
т р еб а од ус т а т и .
Модерне европске
стандарде можемо
примењивати и на
Убу и не морамо их
тражити у иностранству и дивити
се другима. И најпростија сепарација отпада могла би, кроз
комерцијалне активности, да врати део новца општинском
буџету. А могли би да се обезбеде и додатни метални
контејнери и бурад за одлагање пепела.
Све те „ситнице“ показују какав је наш однос према
заједничким добрима. А јавно је све што је ван нашег
дворишта и о томе треба сви заједно да бринемо јер то је наша
слика пред гостима који нас посећују и на основу ње стварају
утисак о нама.

ДОНАЦИЈА УБСКОГ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА

ТЕЛЕВИЗОР ЗА УДРУЖЕЊЕ
“ЖИВИМО ЗАЈЕДНО“
Новац је прикупљен продајом украсних предмета
и уметничких слика, насталих на креативним
радионицама и ликовним колонијама у оквиру
тромесечног пројекта „УрБан фест”
На пригодној свечаности у Галерији „Свети Лука”,
чланови Удружења убски омладински клуб (УБ ОК) уручили су један ЛЕД телевизор деци са посебним потребама
из Удружења „Живимо заједно”. Вредност донације је
30.000 динара, а новац је прикупљен продајом украсних
предмета и уметничких слика, насталих на креативним
радионицама и ликовним колонијама у оквиру тромесечног пројекта „УрБан фест”, као и новчаним прилозима
грађана. Преостале непродате слике могу се купити и
погледати преко фејсбук странице „УрБан Фест” или преко
портала www.zabaviste.in.rs.

Волонтери убског Омладинског клуба
са децом из Удружења „Живимо заједно”
Захваљујући сарадњи Убског омладинског клуба и
Асоцијације за афирмацију културе из Београда, поред
телевизора, деца са посебним потребама добила су и
пакетиће са слаткишима, које им је поделио председник те
организације Андреј Баланч. На истој свечаности уручене
су и захвалнице свим уметницима који су поклонили своје
радове у хуманитарне сврхе и волонтерима укљученим у
пројекат.
Пројекат „УрБан фест”, који спроводи Удружење УБ ОК
уз финансијску помоћ Министарства омладине и спорта,
ушао је у саму завршницу. До сада је одржано низ различитих културних и екукативних програма са циљем унапређења квалитета живота деце и омладине из Удружења
„Живимо заједно” кроз њихово укључивање у поменуте
садржаје. Радионицама креативног писања, које су у току,
након три месеца од почетка реализације окончава се
убски мини фестивал, који је организован у сарадњи са
Установом за културу и спорт, Галеријом „Свети Лука”,
Градском библиотеком „Божидар Кнежевић” и Гимназијом
„Бранислав Петронијевић”, а уз подршку и ангажовање
овдашњих младих сликара, писаца и музичара.
Д.Н.

СТУБО-РОВНИ

СПРЕМНИ
ЗА ДАЉЕ РАДОВЕ

Републичка инвестиција, брана и акумулација "Стубо Ровни", која се гради скоро три деценије, је у завршној
фази. Ове јесени, пуњењем језера, почела је друга фаза
техничког пријема. Завршена је изградња 27 километара
цевовода, осам километара пута и мост. Од фабрике воде
уграђена су два крака примарне водоводне мреже у
дужини од 300 метара што ствара услове за изградњу
секундарне мреже према селима која гравитирају према
брани. Програмом пословања за наредну годину и Планом
капиталних у лагања у периоду од 2016. до 2018. године
планиран је наставак инвестиционих улагања од 438
милиона динара.
За наредну годину субвенције овом предузећу из
буџета града Ваљева повећане са 22,5 на 25 милиона
динара. Због пуњења акумулације и неопходности
управљања, одржавања и обезбеђења система. Формирана је Радна јединица брана и акумулација "Стубо Ровни", па је у 2016. планирано запошљавање четири
радника обезбеђења.

НАШЕ ТЕМЕ
ДЕСЕТА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ
РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

ДАН ЗА
ЗДРАВЉЕ
Колубарски округ при врху
табеле оболелих жена од
карцинома грлића материце.
Десета, јубиларна, европска недеља превенције рака грлића материце,
којој се придружује и Дом здравља Уб,
ове године обележава се од 24. до 30.
јануара. Овогодишњи слоган је „Дан за
здравље“, који je и основна порука свим
женама, да издвоје један дан у години и
од у на систематски гинеколошки
преглед.
Рак грлића, од којег у Србији, у
просеку годишње оболе 1.244 жене,
може се спречити, а ако се открије на
време и излечити. Сваке године 482 жене не изборе се са овом врстом рака,
само зато што се нису на време јавиле
лекару.
Од 25 округа у Србији, Колубарски
округ, коме припада и општина Уб, је на
шестом мест у по обољевању од
карцинома грлића материце. Предњаче
Борски, Јабланички и Севернобанатски
округ, а најмање оболелих жена је у Златиборском и Пиротском округу. Више
стопе морталитета од просечне у Републици Србији су регистроване у Браничевском, Јужнобанатском и Колубарском округу, па је врло битно да се жене
на Убу јаве свом изабраном гинекологу
на време, у случају тегоба.
У убском Дому здравља, обележавање недеље превенције рака грлића
материце, почело је у петак 22. јануара и
трајаће до краја ове недеље.
Д.К.

28.јануар 2015.г.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ШТА ЋЕ НАМ ДОНЕТИ НОВИ ИЗБОРИ
И ДА ЛИ ЋЕТЕ ИЗАЋИ НА ГЛАСАЊЕ ?
Аца Стефановић, пољопривредник из Такова:
- Ја излазим на гласање редовно и сматрам да је потпуно
оправдано расписивање избора баш у овом времену. Власт
треба да потврди поверење које ужива код грађана. Морамо још
доста тога да издржимо, јер није лако проћи ову транзицију, а
сви добро знамо да је држава била покрадена, тако да људима,
који воде сада државу није нимало лако. Опозиција је
немилосрдна у својим нападима. Искрено се надам да ће
садашња власт задржати своју позицију и учинити све што може
да нам буде боље. Оптимиста сам и надам се бољем животу,
после избора.

Бранко Видаковић, Т.Т. техничар из Уба:
- Излазак на гласање се, у мојој породици уопште, не
доводи у питање. Тако, овог пута, изаћићу и бирати најбоље. На
нивоу локалне самоуправе не очекујем неке велике промене,
што ће рећи - не надам се бољитку у ближој будућности. То
кажем из досадашњег искуства, јер од поплава до данас ништа,
што је било преко потребно, није урађено. Мислим да је добро
што су расписани избори на свим нивоима, јер ипак промена би
добро дошла. Исто тако, мислим да ће постојећа власт остати, а
то ми даје за право да сумњам, да ни после четири године ништа
неће бити боље.

Драган Јеличић, возач у Дому здравља Уб:
- У сваком случају гласање је грађанска обавеза, па самим
тим ћу изаћи на изборе и одлучити се за опцију која је најбоља
по мојим скромним критеријумима. Лично, очекујем да се неке
ствари у овој држави коначно регулишу, да се испоштују неки
законски акти, који већ дуже време чекају на реализацију, а овај
потез владе може бити баш тај окидач да постави све на своје
место. Иначе сам оптимиста, и у најгорим ситуацијама видим
излаз. Нада увек постоји и, сходно томе, треба да се види
изборна воља грађана, да ли су и даље за ову опцију, или је
можда дошло до неких промена, што ће најбоље показати
предстојећи избори.

Душица Докнић, економиста Стубленица:
- Као савестан грађанин, редовно излазим на изборе па
тако ћу и овог пута, све у нади да ће бити боље. Незапослена
сам и сходно томе, желела бих да се на том пољу у нашој
држави нешто промени, да дође до повећања броја запослених.
Нада увек постоји, а ја лично верујем садашњој власти и надам
се да ће поново добити изборну трку и потврдити да народ жели
да их задржи на политичкој сцени, а они ће учинити све што је у
њиховој моћи да нам свима буде боље.

Никола Веселиновић, пољопривредник из Новака:
- Изаћи ћу на изборе јер очекујем нешто боље у свим
областима живота, а нарочито у области пољопривреде јер се
тиме бавим и од тога живим. Прво и основно питање је да ли ће
доћи до промене власти? Ако све остане исто, под тим
подразумевам политику у односу на проевропске снаге,
засигурно се ништа неће променити на боље. Можда касније,
али у овом тренутку не треба гајити велике наде у бољу
будућност, јер - не живи се од илузија. Није погрешно што су
расписани избори, мада садашња власт има апсолутну већину и
не мислим да ће се било шта променити, иако сматрам да би
требало. Било би добро да се нађе више опција у конкуренцији
за власт. Ипак, не може се ништа преко ноћи променити, не
постоји чаробни штапић за то...

Првослав Ранковић, радник из Уба:

Огласе, читуље и други
материјал за објављивање
у “Гласу Тамнаве“
примамо радним данима
од 9 до 13 часова у
редакцији (Тржни ценар
“Лазић“, на спрату).
064/484-20-50
064/21-80-588
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- Сумњам да ће и после ових избора доћи до значајнијих
промена на политичком плану. Што се тиче економског дела ове
земље, промене се могу очекивати у некој даљој будућности,
ускоро сигурно не. Изаћићу на изборе као и увек, иако лично
мислим да за њих у овом тренутку није било неке преке потребе.
То је, по мом скромном мишљењу, бацање новца и то ће,
свакако, коштати грађане ове државе. Људи који у овом
моменту воде државу, имају апсолутну власт и ту се, сигурно
ништа неће променити, тако да наду за бољитак на свим
пољима одложимо за неке боље дане...

Слађана Костић, трговац из Уба:
- Искрено, ја у промене на било ком пољу на политичкој
сцени Србије не верујем. На најављене изборе ћу свакако изаћи,
јер то је моја грађанска дужност, али у боље сутра са разлогом
сумњам. Расписивање избора у овом тренутку није било нужно,
мада није ни неосновано јер већина грађана жели да потврди
поверење садашње власти. То ће свакако показати својим
гласом на поменутим изборима. Знамо да је незапосленост код
нас болна тачка, и ја се искрено надам да ће се на томе више
радити.

КУЛТУРА

28.јануар 2016.г.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“ УБ

НЕПРОМЕЊЕНА
ЦЕНА ЧЛАНАРИНЕ
Највише читају одрасли. У току прошле године, прочитано је
око 30.000 књига. Дневно је узимано 95 књига. Годишња
чланарина у библиотеци једнака је цени две кутије цигарета.
Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“, већ пету годину за редом,
није мењала висину чланарине, како би
у току године библиотечки фонд био
доступан сваком читаоцу. Oнима који
имају посао, али и деци, пензионерима,
незапосленима и студентима.
- Одлучили смо да не мењамо
висину чланарине за 2016. годину, јер је
боље да постоји већи број чланова, него
да подигнемо цену. И даље се предшколци и ученици првог разреда учлањују бесплатно у библиотеку, а такође
смо решили и да десетак одраслих
чланова или деце, за које сматрамо да
изузетно много читају, а нису у финансијској могућности да плате, бесплатно
учланимо – објаснила је књижничар
Снежана Јовановић.
Годишња чланарина за ђаке основце, износи 400 динара, за средњошколце, пензионере, земљораднике и
незапослене је 450, а за запослене 500

Убска библиотека

динара. Годишња породична чланарина
за два члана је 600 динара, за три 800, а
за четири члана породице 1.000 динара.
Као и претходних година, Градска
библиотека је учланила све запослене у
општини Уб по цени од 300 динара.
Раније су и друге установе имале колективна учлањења, али је последњих
година интересовање опало.
Није за похвалу чињеница, да је
претходне године, у библиотеку било
учлањено свега 78 ученика средњих
школа, а основаца 250, од којих су
убројани и сви ученици првих разреда
који имају бесплатну чланарину. Највећи број читалачке публике је међу
одраслом популацијом, а укупно је у
прошлој години било учлањено 742
људи, што је више у односу на 2014.
годину.
- Интересантно је да, иако постоји
мањи број чланова, узели су велики
број књига. Групација која чита, стварно
чита. Из године у годину, све више,
дневни просек узетих књига расте. У
2015. години узето је 29.573 књига.
Годишњи просек по кориснику је 40
књига. Дневни просек узетих књига је 95.
Променили смо политику пословања и
дозволили људима да узимају више
књига. Имамо већи број чланова са
села, а аутобуска карта изађе као половина годишње чланарине – објаснила је
Снежана Јовановић.
За разлику од других библиотека,
чланарина у убској библиотеци је једна
од најнижих у Србији. Годишња чланарина у Народној библиотеци Србије је
2.350 динара, што је пет пута више у
односу на чланарину у убској библиотеци.
Д.Капларевић

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ПОДРЖАВА

РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА
Удружење пчелара Лајковца организовало је прошле недеље расподелу
пчеларске опреме, набављене уз помоћ
сопствених средстава и донацијом из
буџета oпштине Лајковац. Из Фонда
пољопривреде за развој пчеларства
ova oпштина jeиздвојила 250.000
динара. Овога пута расподељене су
кошнице и пратећи делови, који су
производени на лајковачкој територији,
па је тако заокружен процес - на истом
подручју се производе мед, пчелињи
производи и опрема. Ове напоре
препознала је и Општинска управа, кроз
субвенције, тако да ће и у овој години
oпштина Лајковац издвојити из буџетских средстава 250.000 динара.
Удружење је основано 2012.
године, а сада броји преко 40 чланова.
Пчелари остварују бројне погодности
кроз заједничку делатност. Председник
Удружења пчелара Лајковца Милован
Јовановић истиче битну чињеницу да је
мед лајковачких пчелара изузетног
квалитета, што је потврђено у рефе-

рентним лабораторијама. Мед, који се
извози из Србије, мора да прође
анализу у лабораторији у Бремену, а ни
за један узорак лајковачког меда није
било примедбе, што довољно говори о
квалитету. Прошле године је преко 20
тона продато за извоз. Циљ свих
активности које заједнички предузимају
Удружење пчелара Лајковца и oпштина
је развој пчеларства у општини.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ
Четвртак, 28. јануар у 19,30 h,
Сала Дома културе

РАЧАНСКИ
“ГАЛЕБ“

Представа Рачанског позоришта
Културног центра „Радоје Домановић“, у режији Дејана Цицмиловића.
Урађена је према истоименој драми
Антона Павловича Чехова и представља прекретницу у развоју руске
драме, уз одступање од сценских
традиционалних форми. Као „нова
драма“, „Галеб“ носи промену која се
првобитно огледа у одрицању од
театралности и стишавању драматизма, при чему се богатство радње,
збивања, карактеристичних за класичну драму, замењује богатством емоција и сменом расположења. Цена
улазнице 200 динара.

Субота, 13. фебруар у 21,30 h,
Клуб Дома културе

ПЕСМА ЉУБАВИ
Музички програм поводом Дана
заљубљених. Улаз је бесплатан.

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ХУМАНИТАРНА
СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА
Ц ентралну култ урну манифестацију у оквиру обележавања школске
славе, празника Светога Саве, и ове
године је организовала ШОМО „Петар
Стојановић“. Четврта Светосавска
академија ученика и професора Музичке школе имала је хуманитарни карактер, а сав прикупљен новац биће
уручен социјално угроженим породицама. Уводно слово о првом српском
просветитељу и архиепископу изговорио је протојереј Милан Ристивојчевић, свештеник убске цркве, док
су у другом делу академије наступили
најбољи ђаци Музичке школе заједно са
својим професорима, који су извели
изванредан програм, саткан од дела
класичне и духовне музике, руских и
српских народних песама и рецитала.
Премијерно је представљена и композиција посвећена српским страдалницима и мученицима новијег доба „Молитва за српски народ“ Владимира
Ђенадера, директора Музичке школе,
коју је аутор, на текст владике Николаја
Жичког, написао специјално за ову
прилику. Уметнички програм Светосавске академије припремљен је у
сарадњи са Градском библиотеком
„Божидар Кнежевић“ и ОШ „Свети
Сава“ из Памбуковице.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

28.јануар 2016.г.

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

19.јануара 2016.г. преминуо је наш драги

ВЕЛИЧКО
ЈЕРЕМИЋ
(27.01.1955 - 19.01.2016)
из Радљева
Успомена на твој драги лик
никада неће избледети у
нашим срцима. С љубављу
и поносом ћемо те увек чувати
у најлепшем сећању.
Почивај у миру
љубави,тајо, Пипи

АНДРИЈИ
МИЛОВАНОВИЋУ
Чуваћемо те у срцима
и волети као што си ти
нас волео.

Твоји најмилији

Друштво из пензионера
19.01.2016.г. преминуо је наш
брат, чича и деда

19.01.2016.г. преминуо је наш
брат, чича и деда

19.01.2016.г. преминуо је

ВЕЛИЧКО
ЈЕРЕМИЋ

ВЕЛИЧКО
ЈЕРЕМИЋ

ВЕЛИЧКО
ЈЕРЕМИЋ

(27.01.1955 - 19.01.2016)
из Радљева

(27.01.1955 - 19.01.2016)
из Радљева

Нека твоја племенита душа
почива у миру.
Увек у нашем сећању.

Нека твоја племенита душа
почива у миру.
Увек у нашем сећању.

Брат Зоран са породицом
13.01.2016. г. навршило се две
године од како није са нама
наша драга супруга и мајка

ЗОРА ПЕТРОНИЋ
(1954 - 2014)
Ништа више не може бити
као пре. Недостајеш нам у
сваком делу живота и душе.
Време пролази, али ти
заувек остајеш у нама...
Заувек твоји:
Цаја, Маре и Биба

Брат Славко са породицом

(27.01.1955 - 19.01.2016)
из Радљева
Последњи поздрав
драгом брату
Драган, Сања и Никола Ракић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

28.јануар 2016.г.

21.јануара 2016.г. навршавају се две године од како је
трагично настрадао
наш драги
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СЕЋАЊЕ

ИВАН
МИЈАИЛОВИЋ
(1988 - 2014)

Вољени не умиру
докле год живе они који
их воле... Ти заувек
живиш и нашим срцима
Ћерка Теа, супруга Ивона,
брат Милан, мајка Гоца,
отац Зоран и породица
Ранковић
Dana 31.01.2016.g. navr{аваjу se
22 godinе od smrti na{eg dragog
supruga, oca, svekra i dede

20.01.2016. године навршило се
пет година од смрти наше

ДРАГИША ИКОНИЋ
(1934 - 2012)
С љубaвљу и поносом
чувамо успомену
на твој драги лик...
Супруга Стана,
ћерка Љиља са породицом,
унук Мирко и унука Маја

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА ОБУЋИНСКИ
РАДЕ СИМИЋ

(1950 - 1996)

(1950 - 2011)
Живиш у нашим
најлепшим сећањима...

Остаћеш заувек у нашим
срцима.
Чувамо те у најлепшим
успоменама...

Supruga Magdalena,
deca Milan i Qiqana,
snaha Gorica
i unuci Stefan i Filip

Твоји: Слава, Милка, Мира,
Дарко,Љуба, Јеца,
Анђела, и Иван

Мајка Стана, син Мирко,
ћерка Маја и сестра Љиља
са породицом

27.01.2016.г. навршило се четири
године од растанка са нашим
драгим и вољеним

27.01.2016 навршило се четири
године од смрти мог оца

ДРАГОМИРА ИЛИЋА
bojaxije
iz Uba

^uvamo svetlu uspomenu!

БОРОМ ЂУРЂЕВИЋЕМ
из Слатине
(1948 - 2013)
Много је лепих успомена
да те вечно памтимо,
да о теби са поносом причамо
и да те не заборавимо.
Твоји најмилији: супруга Милена,
син Живорад, ћерка Славица,
снаја Гордана,
унуци Дејан и Марија

БОРЕ ЂУРЂЕВИЋА
из Слатине
(1948 - 2013)
Вечно ћеш живети у мом
срцу, Јер вољени никад не
умиру.
Твоја ћерка Славица
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У УБСКОЈ ЦРКВИ

ПРВО ВЕЛИКО
ОСВЕЋЕЊЕ ЈЕЛЕЈА
На молбу многобројних парохијана, свештеници убскога храма
Христа Спаситеља, у недељу пред Богојављење, 17. јануара, са
почетком у десет часова, обавили су чин Свете тајне освећења
јелеја. Мноштво верника сабрало се у убском храму ради исцељења
душе и тела. Светим чином освећења јелеја, након одслужене
јутарње службе и Свете литургије, началствовао је протојерејставрофор Митар Миловановић, архијерејски намесник тамнавски
уз саслужење свештенства убске Световазнесењске цркве.

Чин Свете тајне јелеосвећења у храму Христа Спаситеља у Убу

ОПШТИНА УБ
КАМЕРА КОЈА СНИМА УБСКИ
ХРАМ ЗАБЕЛЕЖИЛА

100.000 ПОСЕТА
Интернет камера која непрекидно снима
наш храм Христа Спаситеља забележила
је свог стохиљадитог посетилаца осам
месеци након што је постављена.
Црква Уб је пре осам месеци, прва у Србији,
реализовала сарадњу са познатим светским
порталом за камере уживо - Skyline Webcams. Они
поседују стотине камера које непрестано снимају и
преко интернета уживо емитују видео записе
разних познатих светских локације. Тако се Храм
Христа Спаситеља са Уба нашао на интернету
окружен познатим светским локацијама и грађевинама (Венеција, Колосеум у Риму, Фонтана Жеља у
Риму, Мадрид, Тенерифе, ...). У таквом окружењу
туристичких локација, где су посетиоци из целог
света који већином нису православне вере, наш
храм је врло брзо привукао својом лепотом и посете
су кренуле непрестано да расту. Готово да нема
тренутака када ова камера бележи мање од 10
тренутних посетилаца, а било је тренутака када је и
150 људи у исто време посматрало наш храм.
Похвале су кренуле да се гомилају, а посета је данас
прешла и стоту хиљаду.

Ово је први пут да се у храму Христа Спаситеља у Убу служи
велико јелеосвећење којим ће се помазивати верници ради
исцељења душе и тела, а на отпуштање грехова. Црква је била
премала да прими све потребите милости Господње.
У Светој тајни јелеосвећења благодат Божја силази у помоћ
када се живот човечији нађе у великој невољи и опасности од
болести и немоћи. Окрепљује, снажи и лечи болесника. Циљ ове
Свете тајне је опраштање грехова и повратак здравља оболелог, a
болест овде подразумева обољење душе или тела.
Убско свештенство је услишило молбе парохијана, па ће се
Света тајна јелеосвећења обављати убудуће четири пута годишње
сходно договору и потребама верних.
А.Мандарић

Поред “живог“ посматрања нашег храма, у
могућности сте да погледате снимак целог претходног дана који је убрзан тако да се може видети у
само 45 секунди. Такође, на сајту убске цркве, са
овим здањем се можете упознати путем 3Д (тродимензионалне) виртуелне туре, видео снимцима и
галеријом слика. Уз техничка решења приказивања
храма, ту је и рад уредничког тима на духовности и
ширењу православља.
Д.Петровић
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ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО (УБ) ПОЧЕЛО ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋЕ

ТРНОВИТ ПУТ ДО ОПСТАНКА
- Иван и Урош Јовановић најзвучнија појачања.
- Марјановић предводи списак играча који су напустии
Шепковац. - Први тест 6. фебруара на СЦ "Матић".
Жарко Јовановић је 24. јануара
извршио прозивку снага за пролећни
део сезоне, у којем Јединство има тежак
задатак да сачува српсколигашки статус. Управа ће морати да са драстично
смањеним средствима оформи конкурентан тим, али и поред незавидних
околности тренер Јовановић не очајава:
- Морали смо да се одрекнемо
неких играча, како због рационализације
трошкова, тако и због немогућности
редовних долазака на тренинг. Успели
смо да "закрпимо" редове прилично
квалитетним играчима, онолико колико
су нам могућности дозвољавале, сада
нам преостаје да квалитетним радом
подигнемо борбену готовост. То ћемо
урадити и кроз серију тестова, први је 6.
фебруара против Задругара на СЦ
"Матић", а одмерићемо снаге и са Земуном, Колубаром, Степојевцем, Мачвом
из Богатића..."Генералка" је против Рибнице 5. марта, а ја сам велики оптимиста
да и поред ситуације која није ружичаста- ова екипа може да сачува српсколигашки статус.

Навијаче Јединства ће највише
обрадовати повратак сјајног голмана
Ивана Јовановића, доскорашњи чувар
мреже Лајковчана вратио се у матични
клуб и пробаће да потврди статус
најбољег српсколигашког голмана. Под
Шепковац је стигао и Урош Јовановић,
кадетски репрезентативац и бивша "десетка" ФАП-а, који ће до пунолетства и
потписа уговора са Грасхоперсом носити
црвено-бели дрес. Из Лајковца стиже и
одлични везиста Немања Радивојевић, а
у матични клуб се вратио и бочни играч
Милош Мијатовић из Брезовице. Условно
речено,појачање је повратак у строј
Мирка Андрића кога је тешка повреда
скоро годину дана одвојила од терена, а
по речима тренера Јовановића- пробаће
црвено-бели да на зимској пијаци дођу до
још једног нападача, будући да су Стојановић, Ранковић и Ситарица за сада
једине опције.
Нешто је дужи списак одлазака,
махом очекиваних- Ваљевци Драгићевић,
Петровић и Петрашевић су као играчи са
стране први били на удару рестрикције

Значајно
појачање на голу:
Иван Јовановић
трошкова и поред несумњивог квалитета, а слична је прича и са Рашићем
који је већ појачао Мачву из Шапца.
"Бонус" Кремић се вратио у Рибницу, а
на излазним вратима је и Стефан Илић
који није испунио очекивања као најзвучније летње појачање. Један играч је са
Шепковца испраћен са посебним почастима- бивши капитен и командант
одбране Перица Марјановић је због
радних обавеза и засићења потражио
нову средину, нема сумње да искусни
штопер и најстандарднији играч Јединства последњих сезона неће дуго чекати на нови ангажман...
Б.Матић

ОДРЖАНА РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФС КО

ПОТВРЂЕН РЕИЗБОР ЈОВАНОВИЋ-ЏАЈИЋА
- Жеља ми је да још ојачамо везе са ФС Србије, да поправимо рад неких струковних организација, пре свега тренерске, а да
службена лица и клубови из овог региона буду још заступљенији у највишим фудбалским ранговима- истиче Јовановић-Џајић.
У убском мотелу "Окно", одржана је
Изборна Скупштина ФС Колубарског
округа на којој су делегати једногласно
пружили подршку актуелном председнику Александру Јовановић-Џајићу.
Угледни спортски радник је на место
првог човека колубарског фудбала
стигао октобра 2014. на ванредној
седници, а указаним поверењем стекао
је право да ту дужност обавља и у
наредне четири године.
Радно председништво на челу са
Драгославом Радивојевићем из Љига,
уз помоћ Верификационе комисије,
утврдило је присуство 37 од 39 делегата,
а актуелни председник је био једини
кандидат за одговорно место. Гласање
је потврдило велико поверење које
Јовановић-Џајић ужива код чланова

Скупштине, сходно бонтону једини
уздржан глас је био управо од самог
председника:
- Поновни избор је потврда да смо
добро радили, али постоји још много
простора да се унапреди рад организације. Жеља ми је да још ојачамо везе са
ФС Србије, да поправимо рад неких
струковних организација, пре свега
тренерске, а да службена лица и клубови
из овог региона буду још заступљенији у
највишим фудбалским ранговима- рекао
је Јовановић-Џајић.
У име ФСР Западне Србије, новогстарог председника поздравио је и
генерални секретар Раде Поповић, а
потом је изабран и Извршни одбор у који
су, осим председника, ушли и: Горан
Старчевић,Драган Сарић, Радиша Шујдо-

Једногласна подршка актуелном председнику

Александар Јовановић- Џајић
вић, Милован Миловановић, Драган
Шалипур, Душан Жујовић, Драгослав
Радивојевић, Радован Терзић, Владимир Тадић и Слободан Веселиновић.
Редом су потом формиране Надзорна
комисија, Комисија за одбор и жалбе и
Дисциплинска комисија, а улогу дисциплинског инспектора обављаће убски
судија Иван Даниловић. Изабран је и
нови ген-сек ФСКО, уместо Перице
Грујичића, ту дужност ће обављати
Милан Жујовић из Љига,
Након тога су се за реч јавили председник стручно- струковне организације
судија Слободан Веселиновић и председник Будућност- Крушика 2014 Милан
Милиновић са јединственим предлогом- да Јовановић-Џајић буде кандидат за председника на наступајућим
изборима на територији Западне
Србије, што су делегати испратили
општим одобравањем и аплаузима,
наравно и једногласним прихватањем
предлога.
Б.М.
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ЛАЈКОВАЦ - НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПОБЕДА ВУЛКАНИЗЕРСКЕ РАДЊЕ “ДИМИТРИЈЕВИЋ“
Екипа амбициозног предузетника Мирослава Димитријевића, предвођена одличним фудбалерима браћом
Грујичић и Филипом Перишићем, у “мирољубивом“ финалном мечу славила након извођења пенала.
Победник другог лајковачког Новогодишњег турнира у
малом фудбалу је „Вулканизерска радња Димитријевић“ из
Словца, која је у финалном савладала „Еуро тим“ из Ваљева
са 3:1 после извођења пенала, у регуларном делу било је 2:2
(1:1). За победнички тим наступали су одлични фудбалери из
Лазаревца и Обреновца, предвођени Филипом Перишићем и
браћом Грујичић, док су за Ваљевце играли познати српсколигашки фудбалери: Рашевић, Гентић, Ристовић, Јанковић,
Марковић, Станковић и други.

Победник турнира:
Вулканизерска радња “Димитријевић“
Награду од 300.000 динара за победнички тим обезбедила
је општина Лајковац, као покровитељ турнира. За најбољег
играча проглашен је Риста Ристовић из „Еуротима“, члан прволигаша „Вождовца“, док је најефикаснији био Жељко Грујичић
из „Вулканизерске радње Димитријевић“. Еуротим је дао и
најбољег голмана, Ђорђа Савића. Најбољи тренер је Данијела
Ђукановић Благојевић која је предводила петлиће „Реал 28“
из Лазаревца, док је награду за фер-плеј добила је „Општинска
управа Лајковац“.
У конкуренцији омладинаца трофеј је освојио „Фер плеј“
из Београда, победивши убски „СРЦ Матић Бест Тест“ са 4:2. У
категорији петлића победник је ваљевска „Будућност“, а код
ветерана „Кафе Вагон“ из Ваљева који је у узбудљивом
финалном мечу савладао убску екипу “Вучијак“.
Турнир је игран у Хали спортова Лајковац од 26. децембра
до 10. јануара, организатор је био Општински фудбалски савез,
уз подршку Спортског савеза Лајковца и Установе за спорт и
омладину Лајковац. Учествовало је 45 екипа: у сениорској
конкуренцији 24, код петлића и ветерана по 8, док је у категорији омладинаца играло пет екипа.

ОДЛИЧНЕ ПАРТИЈЕ “ГЛАСА ТАМНАВЕ“,
ПОРАЗ У ПОЛУФИНАЛУ

СУДИЈСКЕ ОДЛУКЕ
ОКРЕНУЛЕ ТОК МЕЧА
Екипа Гласа Тамнаве изгубила је већ добијену утакмицу протим ваљевског Еуротима у утакмици пуној
набоја и преокрета у полуфиналу Новогодишњег турнира
у Лајковцу. Све је штимало као подмазано до средине
другог полувремена у прелепој фудбалској представи
која се играла на половини ваљевске екипе. Синђиђеви
пулени у игри "викторије" пред голом противника имали
су водство од 4:2, а публика је уживала у потезима обе
екипе. Ипак, фудбалска игра изгубила је смисао у моменту
када је судијска двојка преузела главну улогу на терену.
Ионако узавреле страсти разбуктала је салва сумњивих
судијских одлука, а све је почело искључењем Милоша
Станојевића, који је до тада био један од најбољих актера
на терену. Прекид и неколико подељених црвених картона
(?) раштимовали су Синђићеву симфонију на терену. Кола
су кренула низбрдо и тешко их је било зауставити. У
свеопштем хаосу на терену, који су обележиле расправе
са судијама, боље су се снашли Ваљевци који су у року од
једног минута изједначили а затим и преокренули резултат за коначних 8:6.
Ипак, и поред мноштва голова и фудбалских бравура
на терену, главни актери овог дуела нису били ни Војмир,
ни Лука Синђић, ни Ваљевци предвођени одлчним
Ристовићем, већ судијски пар из Лајковца. Као куриозитет
служи нам и податак да је и прва полуфинална утакмица
између Вулканизарске радње Димитријевић и Ва ПакПивница Меда завршена неколико минута пре краја,
напуштањем ваљевске екипе која је била незадовољна
суђењем. На крају, ко губи има право да се љути. Глас
Тамнаве је пропустио своје шансе да се врати у меч, али
жал Убљана је још већи због нефудбалске атмосфере
недостојне једног полуфиналног меча.

УБЉАНИ ЗАПАЖЕНИ
- ИЗМАКЛА ДВА ПЕХАРА
Убске екипе нису имале срећу да понесу пехаре кући из
Лајковца, а најближи тријумфу били су ветерани Вучијака.
После четири победе у групи, Синђић, Јолачић, Ристовски и
дружина су савладали у полуфиналу лазаревачке Ветеране
2016, да би пенал-рулет у финалу (0:0 у регуларном делу)
пресудио да победник турнира у најстаријој конкуренцији буде
ваљевски Вагон. За утеху, Дарко Симић је понео епитет
голмана турнира, док је најбољи стрелац био Александар
Ристовски.

Глас Тамнаве
Честитамо финалистима на подељеној главној
награди. Организаторима се захваљујемо на коректном
односу приликом одређивања термина наших утакмица.
Публици на подршци... А судијама? Судијама желимо да
постану неприметни поред терена. У том случају ће и
њихов рад бити квалитетнији, а фудбалска игра далеко
лепша.
Милован Миловановић

СРЦ Матић Бест Тест

Код омладинаца, екипа СРЦ Матић Бест Тест је такође
изборила финални меч, али су момци из београдског Фер
плеја заслужено славили са 4:2. Бисери убске школе Пурешевић, браћа Ристовски, Павловић ...у комбинацији са лајковачким вршњацима победили су у полуфиналу Ауто плац ДМ
са 3:2, а пре тога су забележили три победе у групи. Добар
наступ заокружили су Експлозивци, у конкуренцији петлића
пулени Радована Тадића освојили су треће место након
бољег извођења седмераца против лазаревачких Доктора.
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ПРОМЕНЕ У РУКОВОДСТВУ ШК УБ

МИЛОРАД ГРКОВИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
- Драган Драгићевић се повукао са челног места после
скоро седам година. - Циљ- изборити опстанак у лиги са
домаћим играчима. - Оформљена школа шаха.
Почетком ове године, одржана је
Изборна Скупштина шаховског клуба
која је донела промену на месту
председника. Скоро седам година, Драган Драгићевић је одлично предводио
убске шахисте, крајем прошле је најавио
да су га стигли умор и засићење. Међутим, далеко од тога да су се убски
шахисти грабили за незахвалну функцију, потврђују то и речи новоизабраног
председника Милорада- Миће Грковића:
- Дошао сам јер нико други није
хтео, као заљубљеник у шах осетио сам
да ипак нешто дугујем овом клубу и
средини у коју сам се доселио пре 22
године из Аранђеловца. Шах ће делити
судбину осталих спортова у 2016.
години, надам се да ћемо ипак успети да
одиграмо лигу Централне Србије и
изборимо опстанак. Наравно, немамо
средстава за играче са стране, екипу ће
чинити искључиво убски играчи, а
остали смо без Владете Сандића који је
појачао Ваљевце. Секретар клуба,
додао бих "вечити", остаје наравно
Жарко Стојановић- каже нови председник, на Убу најпознатији по легендарној
пицерији "Џонатан" коју годинама
успешно води са својим старијим
братом.
Грковић је већ повукао своје прве
потезе у руковођењу клубом:

КОСЈЕРИЋ
ПРВИ РИВАЛ
Убски играчи футсала практично
нису ни правили паузу за новогодишње празнике, вредно користе
своје термине у убској хали, а за прву
недељу фебруара заказан је наставак
Регионалне лиге "Дрина":
- У првом мечу наставка сезоне,
угостићемо екипу Косјерића која нас је
јесенас савладала са 7:4, уз доста
спорних судијских одлука. Водећи
Белаторес је далеко одмакао, тако да
ћемо ми са момцима из ужичког краја
решавати борбу за друго место. Није
било промена у играчком кадру, са
истим снагама настављамо првенство
и позивамо љубитеље футсала да и
даље буду уз нас- каже тренер Карелија Александар Аћимовић.

Милорад Грковић
- Оформљена је школа шаха коју
води интер-мајстор Славиша Милановић, а за сада са њим ради десетак
предшколаца и основаца. Термини су
понедељком и четвртком од 16.30
часова у просторијама шах-клуба, позивам најмлађе да се опробају у овој
магичној игри, а све убске привредникеако су у ситуацији, да нам помогну да
одржимо најуспешнији спортски колектив у нашем граду- закључио је Милорад
Грковић.
Б.Матић

КОШАРКАШИ УБА НАСТАВЉАЈУ ПРВЕНСТВО СРПСКЕ ЛИГЕ „ЗАПАД“

НАПЛАТА ДУГОВА ПРИБОЈУ
Дерби већ на старту, стиже директан ривал у борби за врх (недеља, 31.
јануар- 19 часова). – Секула Јовановић отпутовао у Шведску. – Припреме
у складу са могућностима, само провера у Ваљеву са „студентима“.
Убски кошаркаши су узели кратак
зимски предах и спремају се да и у
наставку сезоне заблистају као јесенас.
Екипа Душка Ружичића је играла преко
свих очекивања и дошла у ситуацију да
се бори за сам врх табеле. Последњи је
снагу Убљана на крају прошле године
осетио лидер из Крагујевца, а први дуел
у новој години је права посластицадерби са Прибојем, такође екипом која
има највише амбиције:
- Изгубили смо у првом колу тамо
са 97:91, циљ је да тријумфујемо већом
разликом и стекнемо предност у случају
изједначеног скора. Доживели смо и
неке непријатности крај Лима због којих
ћемо бити посебно мотивисани, али
реванш планирамо само на паркету. До
нас су стигле информације да је њихов
најбољи играч Хаџифејзовић отишао у
Босну, али то нас неће ни најмање
опустити. Ми смо остали без центра
Јовановића који је отишао да ради и
игра у Шведској, али смо навикли већ на
кратку ротацију. Због тога припремни
период није био превише јак, за искусне
играче је најбитније да су здрави, па
нисам желео превише да ризикујемкаже Душко Ружичић, ваљевски тренер
на клупи Уба.

КМФ КАРЕЛИ НАСТАВЉА
ПРВЕНСТВО РЛ "ДРИНА”

Богићевић (са лоптом)
Могуће је, ипак, да ће Убљани и
пре Косјерића морати на паркет.
Наиме, завршена је реконструкција
хале у Бајиној Башти, па су се стекли
услови да се одигра одложени меч 6.
кола када је на спортском објекту крај
Дрине попустио кров. До закључења
броја, није стигла информација да ли
ће можда меч бити заказан за последњи викенд јануара, без обзира на
термин- Убљани су спремни за сваку
варијанту.

REGIONALNA FUTSAL
LIGA *DRINA*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Belatores ([)
Kosjeri}
Kareli (Ub)
Bajina Ba{ta
92 (U`ice)
Fle{ (V)

7
4
4
3
0
0

1
2
0
0
1
0

0
1
3
2
6
6

26 : 7 22
35 : 20 14
21 : 21 12
19 : 17 8
27 : 36 1
3 : 30 0

КОШАРКА

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD

Дерби већ на старту
Једини тест убски кошаркаши имали
су у Ваљеву против Студента (110:90 за
госте), без Боричића и Поповића, док
Веселиновић још није потпуно „фит“
након непријатне повреде. За све оне
који су се ужелели мајсторија Боричића, Поповића, Хускића... - позивница
да у недељу од 19 часова напуне халу и
помогну Убљанима да наставе у истом
ритму као и у првом делу сезоне... Б.М.

1. Radni~ki (K)
2. Priboj
3. Novi Pazar
4. Ub
5. Crnokosa (K)
6. @elezni~ar (^)
7. Zlatar (NV)
8. Klik (Ariqe)
9. Prva Petoletka
10. Zekas 75 (Ra~a)
11. Polet(Ratina)
12. [abac
13. Student (BB)
14. Svilajnac

11
10
10
10
8
8
6
6
6
5
4
3
3
1

2
3
3
3
5
5
7
7
7
8
9
10
10
12

24
23
23
23
21
21
19
19
19
18
17
16
16
14

Наредне утакмице КК Уб:
(14) Уб - Прибој, 31.јануар- 19ч
(15) Клик (Ариље) - Уб, 6.фебруар

ОДБОЈКА
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ОДБОЈКАШИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ПОНОС ЧИТАВОГ РЕГИОНА

ЛАЈКОВАЧКИ БРЕНД
- Под руководством председника Живорада Лазаревића, екипа игра већ четврту суперлигашку
сезону. - Жеља да се прескочи прва рунда плеј-офа, друго место на Балканском купу највећи успех.
- Јуниорска школа ради пуном паром, сан да Лајковац добије сениорску репрезентативку.
У време када огромна већина спортских
клубова крпи крај са крајем, начин фукционисања женског одбојкашког клуба из Лајковца
изгледа као бајка. Захваљујући огромним
средствима које је власник фирме "Ива аграр"
Живорад Лазаревић уложио у одбојку, уз један
део који је стизао од пула спонзора и буџетских
средстава, 2008. је оформљен ОК Железничар
који је врло брзо закорачио на суперлигашку
сцену и постао озбиљан такмац Визури, Црвеној
звезди, ТЕНТ-у... Под тренерском палицом
Драгојла Терзића, прослављен је улазак у елитни
ранг 2011/12., а посебан импулс је стигао завршетком радова на изградњи хале која је додатно
подигла рејтинг и онако већ озбиљном клубу.
Тешко је набројати сва звучна имена која су
носила дрес Железничара, ипак природно је
кренути од домаћих играча које су постале иконе
клуба. То су, пре свих, техничар Ивана Лазаревић
и "либеро" Александра Кнежевић које су, осим
одличних игара за први тим, почеле да преносе
своје знање и полазницама школе одбојке.
Имали су прилику Лајковчани да гледају и суперзвезде попут Иване Нешовић или Марте Дрпе, неизбрисив траг
оставиле су садашње играчице Уба Марина Петровић и Миа
Вуловић, а данашњи тим Железничара предводе летошња
појачања Јована Јовичић, Тамара Ракић и Данијела Андрић.
Наравно, напретка не би било да није било правог
стручног рада, а ту су, осим горе поменутог Терзића, огроман
допринос дали и Марко Радосављевић- Ромео, Миливоје

ЖОК Железничар (Лајковац)
Радисављевић, Иван Радивојевић и актуелни тренер првог
тима Никола Јерковић. Радосављевић брине и о кадеткињама и пиониркама које су неприкосновене у региону, у мору
талената за сада највише обећава пионирка Дуња Грујичић, а
велики је сан Лајковчана да ово мало место добије и прву
сениорску репрезентативку.
Екипа Железничара ће пробати ове сезоне да први пут у
историји преброди прву рунду плеј-офа и пласира се међу 4
најбоље екипе у Србији, а летос је остварен и највећи успех
освајањем другог места на Балканском купу, организованом
управо у Лајковцу. Екипа Николе Јерковића је имала ове
сезоне промењљива издања, пробаће одбојкашице "Жеље"
да избегну 8. позицију и дуел са Визуром у првој рунди плејофа, вероватно и једину непремостиву препреку за пласман
у полуфинале:
- Следи нам део распореда у коме сматрам да је реално
да дођемо до шесте или седме позиције, што би нам дало
неке шансе да у четвртфиналу плеј-офа направимо
историјски успех. Последњи меч против Спартака је показао
да ипак не можемо да се носимо са екипама које имају девет
тренинга недељно, али верујем да ћемо у правој форми бити
кад буде најпотребније. Имали смо нека сјајна издања,
наравно и мечеве за заборав, али мислим да је у овом
тренутку наш резултат реалност, рачунајући све околностирекао је некадашњи тренер ТЕНТА и стручњак који има
искуство рада у репрезентативним селекцијама, Обреновчанин Никола Јерковић.
Б.Матић
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КК МЛАДОСТ 014 ОРГАНИЗОВАЛА МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР „УБ 2016“

ВАЉЕВЦИ ПРВИ ПОБЕДНИЦИ
Највећи ривал кошаркашима Металца били су домаћини, у узбудљивој завршници
савладали су „младосташе“ резултатом 79:72
Кошаркашки клуб Младост 014 био је одличан организатор Међународног турнира „Уб 2016“, на коме су, осим
домаћина, учествовали и ваљевски Металац, Раднички из
Обреновца и Фалконси из Тузле. Програм се упоредо одвијао
у спортској хали и сали основне школе, а остаће уписано да је
ваљевски Металац постао први победник турнира који би
требао да постане традиционалан.
Пулени тренера Драгана Симеуновића, и поред повреде
капитена Шаренца, забележили су све три победе и потпуно
заслужено славили. Највећег ривала имали су у домаћину, у
узбудљивој завршници савладали су „младосташе“ резултатом 79:72. И поред три пораза, момци из Тузле тренера
Аднана Надаревића показали су одличну тактичко-техничку
обученост, а похвале заслужују и Обреновчани које тренира
Милош-Зека Јевтић, одлично познат убским љубитељима
кошарке. На турниру су наступали играчи рођени 1997. и

млађи, а рејтинг турнира подигло је и присуство Борислава
Џаковића, легендарног српског тренера, сада координатора
јуниорских селекција Металца.
Убљанима је за утеху остало признање Ђорђу Васиљевићу за најбољег играча турнира, мада далеко од тога да је
председник и тренер Владимир Урошевић био незадовољан
другим местом:
- Захваљујем се општини Уб и спонзорима на помоћи у
организацији, мало је било напорније за играче с обзиром да
су играли три утакмице практично без одмора, али је
задовољство свих гостију потврда да смо одрадили добар
посао. Планирамо и наредних година организацију турнира,
видећемо да ли са истим учесницима, али сигурно за узраст
који је на прелазу у сениорску кошарку- рекао је Урошевић по
завршетку турнира.
Б.Матић
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА СЕ СПРЕМАЈУ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ТАТЈАНА ПУЗОВИЋ НАЈНОВИЈЕ ПОЈАЧАЊЕ
- Ваљевка појачала конкуренцију на месту коректора. - Наставaк првенства 20. фебруара.
Непосредно након Божићних празника, Марина Петровић је окупила убске
одбојкашице и почела припреме за
шампионску трку са Родом. Београђанке
су у финишу јесени победом преотеле
место на врху, али разлика од само једног
бода говори да нас тек очекује права
борба. Тренер-средњи блокер Убљанки
ради са екипом четири пута недељно, а
једину главобољу стварају јој честа
одсуства играчица са тренинга:
- Напали су нас вируси и прехладе,
али скоро да смо навикле на недаће.
Наставак сезоне је заказан за трећу
недељу фебруара, тада путујемо у госте
Спартаку из Љига кога смо јесенас
добили у пет сетова. Оне су на трећем
месту, потпуно нам је јасно да ће бити
изузетно тежак меч, али има још доста
времена да се припремимо. До тада ћемо
пробати да одиграмо бар три пријатељска меча и комплетирамо редове- рапортира Марина Петровић, тренер ЖОК Уба.
Прошлу годину, убске одбојкашице
су окончале коктелом у ресторану
"Школарац", а том приликом је представљено и најновије појачање за други део
сезоне. Татјана Пузовић, одбојкашица
интернационалног искуства родом из
Ваљева, појачаће конкуренцију на месту
коректора на којем је до сада била неприкосновена Маја Глишић. Надају се Убљанке и повратку техничара Иване Јаковљевић, а као што се очекивало- још дуго
времена ће требати Јовани Цветковић да
се опорави од тешке повреде.
Б.Матић

Подела новогодишњих пакетића млађим узрастима ЖОК Уб
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ТЕМА БРОЈА

СВЕТИ САВА
Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година II, број 16.

*************************************************

ЖИВОТ И ДЕЛО
Најмлађи син Стефана Немање, великог српског жупана,
звао се Растко. Родио се 1169. године и још од детињства је
био даровит. Када му је било 15 година, отац му је доделио
један крај у својој држави, где би се учио управљању, а кад
му је било 17, родитељи су већ помишљали да га жене, али је
он већ почео да мисли како да се одвоји од света, оде у
манастир и посвети се Богу.

Милош
Перић II / 1

Урош Милосављевић
Лазар Кузмановић
III/1

СВЕТИ САВА
ШКОЛСКА СЛАВА
Виктор
Свети Сава је правио многе
Младеновић
школе, болнице и цркве и
II/2

путовао кроз свет, да би учио
људе. Помогао је онима и које
није познавао. Био је светац и
лекар који је спасавао људе од
разних болести и других проблема.
Све школе славе 27. јануар,
зато што је Свети Сава тада
рођен.
Кристина Јованчић, II/1

Једном, Растко замоли родитеље да га пусте у лов на
јелене, па - док је би у планини, искраде се од друштва и са
духовником Светогорцем и неколико верних слуга, оде у
Атон. Изгубљеног Растка нигде нису нашли, те се коначно
забринути родитељи досете да је могао одбећи са
Светогорцем, Русом са којим се недавно упознао. Зато
Немања отпреми једног војводу са неколико војника у Свету
Гору да му врате сина, а у двору је за то време владала
велика туга и жалост.
Војвода похита и, преко Солуна, дође у Свету Гору. Ту се
распита за Растка и дозна да је он у манастиру Светог
Пантелејмона. Пронађе Растка и рече му да ће га вратити оцу
милом или силом, макар везаног. Растко задржа војводу до
сутра, па да се онда сви врате. Увече Растко замоли игумана
да за војводу и пратњу припреми добру вечеру, а после
вечере одоше у цркву на бдење. Богослужење је било дуго.
Војвода и пратиоци, уморни од пута и мало припити од вина,
задремаше у цркви. Растко се лагано искраде са једним
духовником, оде на високу манастирску кулу и обуче
калуђерско одело...
Вељко Марјановић, V/6

Невена
Ђурђевић
II/3

-2-

28.јануар 2016.

ЗЛАТНО ЈАГЊЕ
Златно јагње постоји само у причама, као и
златна рибица. У стварном животу не могу да га
опишем, јер оно не постоји. Не могу чак ни да га
замислим, јер животиње не говоре. Било би глупо
да лажем друге и себе. Тако осећам да их вређам,
јер су и она жива бића.
Зато ову причу не могу да напишем. Не умем да
Василиса Томић
лажем.
Анђела Ранковић,
Драган Јелић, ИО Новаци

Адам
Крупеж,
II/1

Андреј Николић,
II/1

III/1

***********
СВЕТИ САВА

***********
ОСТАВИО КРУНУ
Кад је био мали,
дворе напустио,
кад је одрастао,
он нам се вратио.
Оставио царску круну,
оставио царски престо,
оставио драгу браћу
и отишао на свето место.
Вратио се – школе отворио,
веру у Бога проширио,
над моштима свога оца
своју браћу измирио.
Марија Урошевић, ИО Новаци

***********
Кристина
Јованчић,
II-1

Деца воле,
кад се слави.
Кад се слави
Светом Сави.
Спремају му
песме, приче,
разне шале,
пословице.

РАСТКО НЕМАЊИЋ
Ања
Горчић,
II/3

Звона звоне,
Црква зове
дајте деци
разговоре.
Рецитујте и певајте
Светом Сави ускликујте.
Тамара Живковић, III/2

***********

СРПСКА ДЕЦА
***********

ШКОЛСКА СЛАВА
Свети Сава,
то је наша школска
слава,.
Прослављамо
школску славу,
Нашу слав, Светог
Саву.
Колач, жито, вино и
свећа,
то је наша - срећа,
сви се служе,
људи се друже,
у школи се ори песма,
ал' та граја није честа,
јер су села много
пуста,
као кад падне магла
густа.
Светом Сави и Богу се
молим,
и све свеце много
волим.
Ана Ђорђевић, IV
ИО Новаци

Свети Сава децу воли
и за њих се,
Свевишњем моли.
Школе диже Свети Сава
његова је бистра глава.
Деца воле Светог Саву
и његову славе славу.
Светац он је прави био
и за школе се молио.
Први епископ био је
и народу српском служио је.
Није хтео царски да се носи,
већ монашки постриг и
да њиме се поноси.
После његовог живота,
одиграла се велика срамота
Турчин, мошти му је спалио
по Србији, прах његов просуо.
Максим Максимовић, VII разред

Славица
Радовановић
III/1

Свети Сава се звао Растко Немањић,
најмлађи син великог жупана Стефана
Немање и кнегиње Ане. Растко је био и
брат Вукану и Стефану Првовенчаном.
Као младић, добио је од оца Захумље на
управу. Међутим, Растко је побегао на
Свету Гору и замонашио се у руском
манастиру Светог Пантелејмона, где је
добио име Сава.
Касније је са својим оцем, који се у
међувремену замонашио и добио име
Симеон, подигао манастир Хиландар,
први и једини српски манастир на Светој
Гори.
У Србији је убрзо дошло до борбе за
власт између Савине браће. Због тога се
вратио у Србију, како би зауставио рат.
Истовремено се бавио просветитељским
радом, настојећи приближити својим
сународницима основе врсте и световне
поуке, да би се 1217. године вратио на
Свету Гору. Године 1219. Сава је од
Васељенске патријаршије у Никеји
изборио аутокефалност српске цркве са
статусом самосталне архиепископије, а
васељенски патријарх Манојло I Цариградски га је именовао за првог српског
архиепископа. Остао је архиепископ све
до 1233. године, да би га потом заменио
његов ученик Арсеније.
Анела Радовановић, III/2

*******************************

САВИНДАН СВЕТОМ САВИ
Данас славимо
школску славу,
славимо нашег
светитеља Саву.
Љубимо икону и
стављамо пару,
јер славимо славу
Светог Саву.
Славица Икић, IV ,
ИО Гвозденовић

Људи Светог Саву
поштују и воле,
јер је отворио
прве српске школе.
Учио је Србе,
да се Богу моле.
Сада свака школа
Светог Саву слави
са вером Божијом
и искреном љубави.
Магдалена Андрочец,
ИО Новаци

*******************************

О СВЕТОМ САВИ

Свети Сава се обележава као школска слава. Слави се 27. јануара. Тада у
школама наступају ђаци који рецитују песмице или причају текстове о
Светом Сави. Тако они стичу знање и сазнају више. Свештеник долази у
школе, слуша приредбе и говори молитву.
Свети Сава је подизао школе, болнице, манастире, цркве ... био је учитељ,
па је постао свештеник.
Милица Стојановић, III, ИО Гвозденовић

28. јануар 2016

ИКОНА СВЕТОГ
САВЕ
Он се с` неба јавља
и добро нам даје.
То је икона нашег
Светог Саве.
Свети Сава
по свету иде
и благорад даје
док школе га славе,
уз иконе Светог Саве.
Свети Сава
има песме лепе
и иконе свете.
Њега сви Срби воле
и за њега се моле.
Милош Поповић, II/1

Матија
Симић,
II/1

О СВЕТОМ САВИ
Свети Сава је био светитељ. Благословио је децу
и отварао многе болнице, школе и цркве. Свети
Сава је путовао по свету и упознао много народа.
Помагао је свим људима и ако их није познавао.
Луција Рогић, II/1
Милош
Пурић,
II/1

Марија
Руњајић,
II/1

СВЕТИ САВА И
СВЕТИ НИКОЛА
Реши Свети Сава
Да мало одспава.
Јер је Светом Николи
помогао као самом себи.
Да подели поклоне,
да их деца не поломе.
Сви су били поносни и срећни
Јер су од тада били велики.
Тијана Петровић, II/1

СВЕТИ САВА
ШКОЛСКА СЛАВА

БОГУ ЈЕ СЛУЖИО

Ана
Ристивојчевић,
II/1

Свети Сава је подигао
многобројне школе
и зато га Срби
поштују и воле.
Пуно година је
Богу служио,
о њему се пева,
јер је заслужио.

ШКОЛСКА СЛАВА
Школска слава Свети Сава,
У њега је српска глава.
Воли децу малу,
према њима изражава
љубав сталну.
Људи и деца га воле
и њему се моле.
Свети Сава какав год да је,
на грех Србинов он се покаје.
Милица Адамовић, III/5

Где год кренеш,
свако за њега зна,
јер нам он
много знања да.
Доротеа Илић, IV/2

ХРАБАР ЈЕ БИО
Свети Сава је храбар био,
беле дворе напустио,
и на Светoj Гори се настанио.
Док је Хиландар градио,
и Богу се молио,
сан је уснио, да је многе
школе саградио.
Зато њему много хвала,
а нама срећна школска слава,
Милица Теодосић, II/1

Стиже нама једна слава,
она се зове Свети Сава.
Светог Саву школа слави,
27. јануара на мој рођендан.
Благо нама, благо вама,
Свети Сава све спашава.
За њега се Богу молим,
да ми помогне у школи.
Светог Саву сви славе,
сваки Србин свог свеца воли...
.Јулија Симић, IV/2

Тијана Крупеж, II/1

ВОЛИМ СВЕТОГ САВУ
Без цркве, без школе, нема
светитеља Саве, а без Светог Саве нема ни
љубави. Да знамо ми и ви. Свети Сава нас
воли. Он пише своју књигу, док ми пишемо
ову причу.
Страхиња Ђурђевић, II/1

Радове прикупили професори српског
језика Веран Мијатовић и Мирјана Дудић,
вероучитељ Растко Алимпијевић, учитељице Мира Лучић, Љиљана Заклан и учитељице из издвојених одељења Новаци и
Гвозденовић.

