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ЕВРОПСКИ ПРВАК
ПАО НА УБУ
Energija budućnosti !
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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!
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GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
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KERAMIKA I SANITARIJE
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УБ ИМА ПЕРСПЕКТИВУ

ДВА ВАЖНА СЛОВА
Уб ће постати један од привредних центара
Били смо место из укрштених речи. Скоро да нису
помињани у државним медијима великани потекли из ове
средине. Раша Плаовић нам је долазио само у госте (са
позориштем), Александар Поповић је отишао и никад
више није ни свратио... За многе Уб је био само одскочна
даска.
Затим, прославио се Џаја. Као најбоље лево крило
света пронео је име свог завичаја куглом земаљском. Тако
се шира јавност заинтересовала и за друге славне
личности рођене у овом крају. Ипак, Уб је увек, некако,
остајао на репу догађаја. Термоелектрана "Колубара Б" у
Каленићу, била је пројектована и као топлана са затвореним системом за хлађење (тако смо добили језеро у
Паљувима). Међутим, успешнији у лобирању за изградњу
нових капацитета били су Лазаревчани и Обреновчани. У
"Колубари Б", још мало, па ће цела једна генерација стећи
право на пензију, а термоелектрана још у изградњи (?).
Разне владе Србије доносиле су разне одлуке о наставку
градње, али све је остајало на истом. Половина и - ни
макац даље. А утрошено је, у то нема сумње, најмање
онолико колико би, у правом домаћинском располагању,
било довољно да се заврши...
Сада, дошло је ново време. То се, можда, понајбоље
види у новинарском послу. Раније су преовладавале
вести у стилу: тај и тај је изјавио, или, одржана је седница
на којој је договорено, или, планира се, разматра се,
улажу се напори...

Уб напредује у сваком погледу...
А, богами, упркос нашој сумњичавости, у последње
време све је више вести о реализацији, уговорима,
почетку рада, завршеним објектима... Уредник овог
гласила добија такозване живе вести, скраћује да би
стало више, бира између хрпа фотографија на којима се
јасно виде резултати... Уб убрзано мења свој лик. Заслуге
за све ово, несумњиво, припадају локалној самоуправи и
човеку који воду општину. Не бих да га обасипам хвалама
и честиткама, јер то би многи схватили на свој начин... Не
бих ни да полемишем са неистомишљеницима, али бих
поручио: Осврните се око себе!
М.М.

АКТУЕЛНО

ХРАБРОСТ ИЛИ
НЕШТО ДРУГО?

Н

ије могуће свету угодити! Тако
каже стара пословица. Уверио
сам се у то, у мојој дугој новинарској каријери, много пута. А почело је седамдесетих, када сам се, као студент (и
почетник у новинарским водама) нашао на дневном
реду Општинског комитета Савеза комуниста Уба.
Једни су одобравали тврдњу покојног Баје Иконића,
секретара Металског предузећа ’’Зимпа’’ Уб, да је тај
колектив све, у свом дотадашњем развоју, постигао
захваљујући прегалаштву својих радника, док се
општина односила као маћеха према пасторчету.
Други су сматрали да је то својеврсна диверзија
младог уредника ’’Тамнавских новина’’, који је,
противно линији Партије, ударио на темеље друштва
одобривши за објављивање текст који се бавио темом
једне од годишњица рада и постојања перјанице
убске радничке класе... Седница је потрајала до дуго у
ноћ. Дошло се до предлога да се ’’ствар преда јавном
тужиоцу’’... А онда је стигао Фаља са неког састанка из
Ваљева, лупио руком о сто и рекао да Партија треба да
брани свој углед, а он је ту да, као председник
општине, брани ’’нарушени’’ углед општине...
Наравно, превагнула је струја младог долазећег
председника, док је дотадашњи секретар Комитета,
неки месец касније, испраћен у заслужену пензију, а на
његово место је изабран легендарни Драган Глишић
Куљан (били су редовни партијски избори)...
Е, сад! Од те ’’историјске’’ седнице Комитета до сада
прошао сам много пута кроз разна убска сита и
решета. А ко није доживео убског ’’топлог зеца’’, тај не
познаје ову варош...То значи да сам знао шта ме чека
кад књига ’’Уб и Убљани’’ изађе из штампе. Увек су на
Убу једни за, други против. Али, добар је ово народ, у
то сам уверен, и - због оне неколицине која се баца
дрвљем и камењем на аутора, из разноразних
разлога, не би требало посустајати, клонути духом,
бити накрај срца... Добили смо значајан документ за
будућност. Поносан сам на то што сам реализовао
овај пројекат. Лепо је, признајем, било чути све оне
похвале председника Глишића, Професора Доктора
Милана Недељковића, Радована Пулетића, Драгана
Ђермановића, Др Аце Пајовића, свих пријатеља,
Убљана... Лепо је, ових дана, било у мојој кожи.
А Тамнава и Уб, заједно са Коцељевом, су заиста у мом
срцу. То је и наслов моје прве објављене збирке
песама... Треба ли већег доказа?
Ето, зато они који ниподаштавају све што сам до сада
учинио за ову варош не могу да ме уздрмају, а још
мање растуже. Уверен сам да је, оно што је мој стари
пријатељ (некад, кад сам се бавио политиком, и
коректан политички противник) Дарко Глишић рекао о
мени у ’’Окну’’ 7. фебруара, била она рука која је
ударила о сто и ставила до знања ’’критизерској
струји’’ да треба поштовати ту ’’понекад луду
храброст и упорност, али и велики рад, који је
очигледан’’...
Испуњен живот је кад се створи породица, направи
кућа и објави - књига (или ако постанеш, бар део
неке)...
Успео сам, али, успели су и сви они који су се нашли
између корица... Постали су део књиге и - ушли у
историју. Мало ли је са моје стране?
Знам да ми многи сада верују. Више него раније. Хвала
им! Искрено.
Биће, надам се, још тога. Свакоме прија похвала. Овог
пута, она је подстицај, подршка, велики ослонац за
будуће пројекте...
Биће још тога. Јер, ту су и наследници. Свега!
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ДОНАЦИЈА ЈАПАНА УБСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

НОВИ РЕНДГЕН
На свечаној церемонији у Влади Србије, којој
су присуствовали председник општине Уб
Дарко Глишић и директорка Дома здравља
Биљана Николић, потписан је уговор о
донацији 61.950 евра
Дому здравља на Убу, који је претрпео штету у прошлогодишњим мајским поплавама, Влада Јапана донирала је
рендген са периферним апаратима. На свечаној церемонији у
Влади Републике Србије, уговор вредан 61.950 евра, 13.фебруара, су потписали амбасадор Јапана у Србији Масафуми
Куроки и директорка убског Дома здравља др Биљана
Николић.
- Пошто нам је стари апарат оштећен у поплавама, нови
рендген ће нам, свакако, помоћи у бољој дијагностици и
квалитетнијој здравственој заштити нашег становништва –
изјавила је, након потписивања уговора, др Биљана Николић,
уз изражену велику захвалност јапанској Влади на овом
вредном поклону.
Пре пет месеци, Предшколска установа „Уб“ добила је
донацију од јапанског народа у вредности од близу 54.000
евра за реконструкцију система грејања и обнову фасаде,
чиме су побољшани услови за боравак деце у Вртићу,
подсетио је на свечаности у Влади Србије председник
општине Уб Дарко Глишић. Набавка савременог рендген

Дарко Глишић
апарата са периферним уређајима допринеће подизању
квалитета пружања здравствених услуга на још већи ниво и,
самим тим, квалитета живота свих грађана убске општине,
рекао је Глишић о последњем донаторском пакету јапанске
Владе.
- Због тога, велика захвалност господину Курокију и
народу Јапана на правом пријатељству, јер када је добро, лако
је бити пријатељ. Искрени пријатељи јасно се препознају у
невољи, а народ Јапана је небројано пута показао да када нам
је најтеже, увек је уз нас – напоменуо је Дарко Глишић, уз позив
амбасадору Курокију да посети убску општину и уз очекивање
да ће та посета бити веома брзо реализована.
Амбасадор Јапана у Србији Масафуми Куроки, који је тог
дана потписао пет уговора о донацији у укупном износу од
306.941 евра за здравствене и образовне установе у Србији
(домове здравља на Убу и у Крупњу, средњу школу у Петровцу
на Млави, као и основне школе у Крупњу и Параћину), рекао је
да ови грантови представљају наставак помоћи за поплављена подручја. Како је саопштио, Влада Јапана је, 3.
фебруара, донела одлуку да обезбеди грант у износу од 3,64
милиона америчких долара за Србију преко УНДП-а, како би
ојачала спремност и капацитете општина у одбрани од
непогода. Према његовим речима, Јапан ће наставити са
подршком Влади и општинама у Србији не само у опоравку од
прошлогодишњих поплава, већ и у припремама за њихово
спречавање у будућности.
Кроз програм за основне потребе становништва (ПОПОС)
Влада Јапана је од 1999. године покренула скоро 200 пројеката
и донирала преко десет милиона евра у унапређење
образовања, здравствене и социјалне заштите.
Потписивању уговора у Влади Србије присуствовали су
и министар просвете Срђан Вербић, министар здравља
Златибор Лончар, председници општина Параћин, Петровац
на Млави, Крупањ и Уб, као и директори установа које су
добиле донације.
Д.Н.

Масафуми Куроки и др Биљана Николић

УБ ЕПИЦЕНТАР СПОРТСКИХ ДЕШАВАЊА

УБЉАНИ НАВИЈАЈУ
ЗА ТЕНТ
Убска Хала спортова, 21. и 22.фебруара,
биће домаћин Финалног турнира Купа
Србије у одбојци за жене
Обреновачки женски одбојкашки клуб ТЕНТ ће у
убској хали, наредног викенда, бити домаћин завршног
турнира Купа Србије за одбојкашице који се игра по 49.
пут. Обреновчанке ће, трећи пут за редом, наступати у
самој завршици купа али ће, овог пута, бити јаче за
подршку убске публике, која их већ неколико месеци
прати и у првенственим утакмицама Супер лиге.
- Велика нам је част што смо се, као организатори,
нашли међу четири екипе које ће се борити за пехар
Купа Србије. И поред великих проблема са којима смо
се суочавали ове године, са пуно оптимизма очекујемо
предстојећи турнир и меч полуфинала са Спартаком. У
свему овоме велику захвалност дугујемо људима са
Уба и председнику Глишићу који су нам омогућили да
тренирамо и играмо утакмице у овој спортској хали,
која нам пружа одличне услове- истакла је Маријана
Боричић, тренер ОК “ТЕНТ“.

ОК “ТЕНТ“ Обреновац

За ову прилику хала ће бити адаптирана тако да
ћемо је једва препознати, уз постављање монтажних
трибина и капацитет гледалишта од 1.000 места. По први
пут Убљани ће имати прилику да гледају мечаве на
тарафлекс подлози, а све утакмице ће бити преношене
директно на РТС-у. Све трошкове организације овог
турнира покрива пул спонзора ОСС, а Убљанима (уз
слободан улаз) преостаје само да загреју дланове и дају
подршку комшијама који су им омогућили да
присуствују једном великом одбојкашком празнику.
Милован М.

Субота, 21.фебруар- полуфинале:
16:00 часова
ОК ВИЗУРА - ОК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
18:30 часова
ОК ТЕНТ - ОК НИС СПАРТАК Суботица
ФИНАЛЕ- недеља, 22.фебруар- 18:00 часова
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СУБОТА, 7.ФЕБРУАР, РЕСТОРАН ОКНО НА УБСКОЈ ФАЗАНЕРИЈИ

’’УБ И УБЉАНИ’’ ЗА ДУШУ И ПАМЋЕЊЕ
Још једном Милан Миловановић је поклонио
свом граду доживљај за памћење - Вече Убљана,
и то кроз промоцију своје најновије књиге
Био је то један од оних догађаја о којима се дуго
прича. Нема пуно прилика да се, на овај начин, друже
Убљани. Било је то више од промоције једне књиге, више
од свих речи које су те вечери изречене, више од
здравица, музичких нумера... Спонтано расположење,
подстакнуто стиховима и поздравним порукама присутних, и сликама на видео биму, изазвало је низ
емотивних реакција које су биле очигледне. Остало се до
дубоко у ноћ, а Уб је још једном показао своје велико срце.
Добри су се дружили са добрима, лепота (физичка и
духовна) је уживала у себи и због себе, радост - коју само
свест о животу и, нажалост, његовој пролазности, била је
видљива на сваком кораку... Бити Убљанин, те вечери,
била је посебна част. Домаћин, Милан Миловановић
примао је честитке и захваљивао:
-Направио сам искорак овом књигом, али, без вас, драги
моји Убљани, таквих какви сте - то не би било могуће...
Хвала свима који су дошли, а хвала и онима који нису.
Свакоме на свој начин. Књига ’’Уб и Убљани’’ је
својеврсни документ који тек улази у свој живот, а своју
пуну вредност ће показати тек - после нас, у будућности.
РЕКЛИ СУ:
- Понекад ми се чини да је мој пријатељ Мишко или лудо
храбар. или превише заслепљен радом и кретивношћу,
сада бих рекао да је и једно и друго - рекао је Дарко
Глишић, председник општине Уб, у свом поздравном
обраћању.
- Уб има у својој историји великане из свих области науке,
културе, уметности и спорта. Сви они су овековечени на
разне начин, али овом књигом, Милан Миловановић је
учинио бесмртним и обичне људе, заједно са
великанима. То је несвакидашњи подвиг на којем му од
срца честитам - нагласио Професор Доктор Милан
Недељковић.
Доктор Ацо Пајовић, народни посланик из Чачка, рекао је
да је поносан што међу своје пријатеље сврстава и све
драге ликове из Уба, а посебно Милана Миловановића,
свог сарадника у низу успешних културно-уметничких
пројеката, док је Драган Ђермановић из Коцељеве
поручио да је поносан што га је аутор књиге о Тамнавцима
и Убљанима сврстао у ред оних који су на овај начин
овековечени.
-Ускоро ћемо почети још један пројекат којим ћемо
исправити недостатке овог - поручио је Миловановић и
додао да ће то бити још једна обична књига из наше
свакодневнице. -То су биле амбиције и ове монографије да забележи један тренутак Уба, нашег града - за
будућност. Срећан сам ако је успело!
Више фотографија са промоције књиге “Уб и Убљани“
можете погледати на фејсбук страници “Гласа Тамнаве“

Дарко Глишић, поздравна реч

Проф. Др Милан Недељковић,
Први почасни грађанин Уба

Убљани су уживали у програму...

На видео биму су се смењивале слике...
Генерације на којима ’’Уб остаје’’

ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI

065/237-3333
MAŠINSKO MALTERISANJE
GLETOVANJE I KREČENJE
GIPSANI RADOVI
KERAMIKA

LAMINAT

TAPETE I ZIDNI DEKORATIVI
KOMPLET IZOLACIJA KUĆE

Коло за младе и ’’мало старије’’...

АКТУЕЛНО

19.фебруар 2015.г.
ЦРНО-БЕЛИ СВЕТ

ГЛАД
Празан стомак
нема уши.
Зелени венац, 14.30 часова (време ручка)
Заокупљен свакодневним пословним обавезама,
враћајући се из АПР-а (Агенција за привредне регистре)
корачам по шљапавици коју је донео снег направивши,
притом, општи колапс у главном граду. Сви негде журе,
гужва као да је некакав празник, а оно обичан дан. Тада би,
бар они што су запослени, требало да су на радним
местима. Моје мисли окренуте ка могућности да ће ме још
једном стрефити синдром ФТ1П (фали ти један папир),
прекида призор који ми остаје дубоко урезан у малом
мозгу (као да га и сад гледам). Момак, нешто старији од
мене, зарастао у браду од неколико недеља, чепрка по
оближњем контејнеру у потрази за оброком који,
вероватно, тог дана није имао. У једној руци, са малим
пачетом хлеба, пребира остатке конзерве са туњевином,
коју лично не волим да видим ни на реклами. Његови
сласни залогаји комадића некакве рибе, марке “Ла
Перла“, коју је неко бацио и којих је било таман толико за
један једини залогај, покренули су лавину гнева у мојој
души. Хтео сам да му приђем, али нисам имао храбрости...
Под утиском призора, само сам продужио даље, што
даље од места које ће ме убудуће подсећати да у нашој
држави има све више немаштине и глади, чак и код радно
способних у најбољим годинама живота. Зашто, људи
моји? Зашто је свет тако суров? Зар свако од нас нема
право на достојан живот? Београд ни изблиза не изгледа
онако каквог га гледамо на телевизији...

Тржни центар “Ушће“, 15.00 часова (време ручка)
Саобраћајни колапс и невероватан безобразлук
возача на београдским улицама за кратко је моја
размишљања одвукао на другу страну. Онако нервозан, и
без апетита, упутио сам се ка спрату тржног центра
“Ушће“ где су ме чекали моји на договореном ручку.
“McDonald’s“, “Kentucky Fried Chicken“, “Foody“, пице,
сендвичи, сладоледи..., ма појео бих их са све сликама и
рекламама које маме и подстичу апетит и најситијем
створу.
Око нас све сама београдска елита, пословни
људи, познати и непознати. “Еј, ено га Никола Којо“, рече
ми супруга док сам доносио послужавник са којекавим
ђаконијама (искрено- сплачинама) за наш сто. Узимам
први залогај, а кроз главу ми пролази несрећни дечко који
се храни по контејнерима. У грлу ми стоји кнедла, не могу
да једем (?!). До мене неки дебели навалио на пилетину ко
Славко Штимац у филму “Ко то тамо пева“. Са њим неки
жгољави пребира по кинеској храни. Сви нешто “кркају“ у
овом малом генетски модификованом рају препуном
хране и пића. Полако слажу јела, као на слави. Овде се
људи не хране, већ “преждеравају“. Ред сланог, ред
слатког... Пиће, а после може и шопинг, лакше се купује на
сит стомак.
И тако, у неких пола сата, видео сам обе стране
наше свакодневице. Улазим у кола, а на вестима кажу да
ћемо 2016-те довести дефицит на ниво једне Француске.
Супер! Мада сумњам да то нешто значи оном момку са
Зеленог венца. Сумњам да то нешто значи и прождрљивцима на “Ушћу“. Ипак, онима који нам шаљу такве
поруке, поручио бих да се ману високих достугнућа и
поређења са другим државама. Погледајте у свој народ,
изађите на улицу, прошетајте Зеленим венцем, дођите на
Уб код Френкија у Црвени крст и Снеже у Социјално... Онда
изаћите на телевизију и радио, па нам поштено реците
чему да се надамо?
“Ушће“ је једно, а “Зелених венаца“ има на
хиљаде широм земље Србије. Немаштина полако узима
свој данак. Редови у маркетима су све мањи, а испред
контејнера све већи.
Само без гурања, молим. Ко је следећи?
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ПОЧЕЛА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
ЗА КОП “РАДЉЕВО“

ДОНЕТА ПРВА
ПРАВОСНАЖНА РЕШЕЊА
Корисник експропријације РБ “Колубара“ до
сада је поднео 30 предлога за око 60 хектара
земљишта предвиђеног за изузимање.
У одељењу за имовинско-правне послове општине Уб
ради се пуном паром. Током јануара започета је експропријација земљишта за подручје будућег копа Радљево, а ових
дана донета су и прва правоснажна решења. Од укупно 230
хектара непокретности у катастарским општинама Каленић и
Радљево, колико је предвиђено јавним интересом владе,
корисник експропријације РБ “Колубара“ до сада је поднео 30
предлога за око 60 хектара земљишта предвиђеног за
изузимање.

У Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комуналне послове Општинске
управе Уб
-Према стању из листова непокретности предвиђена је
обрада око 25 домаћинстава, од чега осам у Радљеву и
седамнаест у Каленићу, с тим да је отворена могућност
појединих измена. За сада поступак екпропријације напредује
веома добро. РБ “Колубара“ нам, углавном, доставља сву
потребну документацију, тако да странке које долазе у нашу
службу, треба на увид да понесу само личну карту. Додатна
документација нам је потребна једино у ситуацијама где нису
решени имовинско-правни односи и у случајевима кад
странке нису доставиле све потребне папире кориснику
експропријације -каже за “Глас Тамнаве“ Марија Новаковић,
виши стручни сарадник у Одељењу за имовинско-правне
послове Општинске управе Уб.
Поступак експропријације, према њеним речима,
почиње тако што РБ “Колубара“ поднесе предлог, након чега
се позива свака странка да у служби за имовинско-правне
односе да своју изјаву поводом тог предлога. После тога се
издаје решење о експропријацији, а по правоснажности
решења доставља се писмена понуда од стране корисника
експропријације, након чега је потребно да странка још једном
дође у службу на закључење споразума.
Процена вредности пољопривредног земљишта извршена је од стране органа Пореске управе и она износи један
еуро по метру квадратном. Када је у питању процена вредности биљних култура, усева, шума и грађавинских објеката,
процена се врши на основу налаза и мишљења овлашћених
вештака.
Милован М.

DIGITALIZUJ SE
NA VREME

VIVAX

VELIKI IZBOR SET- TOP BOKSOVA ZA
DIGITALIZACIJU - DVB T2
STRONG

КРОЗ ПОСАВОТАМНАВУ
РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ДОМАЋИНСТАВА

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ
СУБВЕНЦИЈА

Почела пререгистрација пољопривредних
домаћинстава и у општини Владимирци . Упућени су
обрасци за обнову или за упис у Регистар пољопривредних газдинстава за 2015. годину. Рок за пријављивање је 31. март.
Министарство пољопривреде је позвало
удружења пољопривредника, саветодавне стручне
службе и канцеларије за аграр у општинама да у
непосредном контакту са регионалним управама
Трезора организују пријављивање произвођача и да
помогну у испуњавању достављеног упитника.
Помоћ у попуњавању достављених упитника пружаће Дирекција за пољопривреду.
Пријављивање у Регистар је полазна основа
за коришћење средстава за све видове подстицаја и
премија из аграрног буџета.

УБ - ДРУШТВО МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

ГОДИШЊА СКУПШТИНА
Прошла 2014. година је била најтежа за Друштво
младих истраживача Чучуге од оснивања, од далеке
1988. године. Недавно је одржана и редовна годишња
скупштина.
По први пут смо скинути са буџета Општине, а
наше просторије је уништила катастрофална поплава
у мају месецу. Ни динара нисмо добили за санацију
штете од локалне самоуправе односно државе, а сами
с мо с а н и р а л и д е о ш т ет е с во ј и м с о п с т ве н и м
средствима и радом.И поред ових тешкоћа, успели смо
да одржимо Друштво са се не распадне и то је, свакако,
велики успех, а реализовали смо и четири локалне
викенд акције. Три из екологије и једну из археологије.
У програму рада предвиђено је одржавање једног
истраживачког кампа на Дивчибарама едука-тивног
типа, и пет-шест локалних акција, пре свега на
чишћењу језера у Паљувима, реке Уб, реке Грачице у
Убу и чишћење шуме „Гај“ у Чучугама.
Планирано је даље уређење и санирање Дома
истраживача и уређење археолошке колекције. На
Скупштини су уручена и традиционална признања
Друштва.Највиша признања - повељу добили су: др
Ивина Тодоровић стручни сарадник из Београда и
члан Извршног одбора Зоран Милошевић из Чучу-га.
Дипломе су добили: Стојан Веселиновић из Уба,
Бојана Савић из Гвозденовића и Милован Живановић
из Лајковца. Додељено је и осам захвалница активним
члановима.
Богољуб Павловић, ДМИ Чучуге

19.фебруар 2015.г.
ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ У ПРОВУ
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ЗДРАВА ПИЈАЋА
ВОДА
У Прову ускоро почиње ископавање бушотине
која ће омогућити прављење јавне чесме са
здравом пијаћом водом у селу
Посавотамнавско село Прово, иако се наслања
на више од 18 километара обале Саве нема пијаћу
воду. Основни облик снабдевања водом су бунари,
често веома сумњивог квалитета воде. Биохемијска
исправност воде, из малобројних домаћинстава која
су узорке прегледала у Заводу за јавно здравље,
више је него незадовољавајућа. Континуиран
преглед воде, која се користи у Здравственој станици
и школи, такође не одговара квалитету воде за пиће,
због чега су санитарни инспектори више пута
доносили решења о забрани употребе воде, чак и у
техничке сврхе. Захваљујући разумевању Дирекције
за пољопривреду и Дирекције за грађевинско
земљиште, чим временски услови дозволе, почеће
са израдом бушотине која ће чинити основу за израду
савремене јавне чесме у селу. Ову инвестицију
подржава и Црквена општина Прово, тако што ће
уступити простор за изградњу овог објекта који ће,
барем донекле, ублажити проблеме недостатка
квалитетне пијаће воде. Иако постоји идеја да се
јужни крак шабачког водовода, преко села Миокус,
Мрђеновац, Орашац и Драгојевац продужи до Звезда
и до Прова, тај пројекат је за сада неостварив.
Општина Владимирци располаже системом за
водоснабдевање, малог капацитета и застареле
технологије, уз проблеме са губицима на мрежи и
честим кваровима, што отежава ширење постојеће
мреже. Осим тога, за овакву инвестицију су потребна
велика улагања у реконструкцију мреже, што
тренутна тешка економска ситуација не дозвољава.
Због лошег квалитета воде велики је број
бубрежних болесника од којих су неки већ годинама
на дијализи на Нефролошком одељењу Опште
болнице у Шапцу. Дом здравља из Владимираца ,
због овог проблема више пута обраћао институцијама на територији Мачванског округа, али проблем
до данас није превазиђен.
Аутор М.С.М. (29-10.2015.)

Глас Подриња, број 3511

UKOLIKO IMATE TEMU ZA NAS, JAVITE NAM NA
064/484-2050 I 064/2180-588
e-mail: glastamnave@gmail.com

proizvodnja i prodaja peleta

BUKOV PELET
- bukovina 80%
- čamovina 20%
Koceljeva

063/86-83-884
proizvodnja i prodaja

TERMO ROLNI
za fiskalne kase i štampače
Povoljno !
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НАШИ АУТОРИ

19.фебруар 2015.г.
Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ТУЂА МУКА
Стрефе ме разни о пазарном дану.
Један свратио својим послом, регистрација
пољопривредног домаћинства и тако то, па
успут да приупита: „ Дал' је и на Убу епидемија
„њушкала“ по комшилуку“. Термин ми није познат
па тражим појашњење. „Појавили се неки
контролори, распитују се дал' тај и тај живи ту и
ту, каква му је била кућа пре, докле је улазила
вода. Недај Боже ако те у кући не затекне ил'
застраниш па одеш у комшилук на кафу. Ако си
којим случајем оставио санацију штете за
догодине, па склонио главу код фамилије у
иностранству, бери кожу на шиљак. Јао ти га
мајци за оно помоћи што је држава одобрила
уколико си разлику фиктивног боравишта и
сталног пребивалишта у личној карти решио
изјавама два сведока под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу. Сматрај да ти је живот
изнова постао компликованији а круг бивших
пријатеља додатно увећан“. Тако рече човек који
није плављен и оде. Додао је још само то да по
туђем туру батина никад није болела.
Дошао и други, па набацује стару тему за
нови број: „Продају бајат 'леба!“. Није што
продају, него што зелени „Тамић“ на убској
зеленој пијаци исти довози из Београда у
џаковима од „вештака“, па неко 'рани свиње а
неко то за личну употребу. Нисам хтео да се прегањам, тема није баш ни пријатна, задире у материјални статус, муку и немаштину, додуше нема ни
везе са уређењем и изградњом али ја сам
чиновник и моје је да уредни захтев грађана
примим, па ако нисам надлежан да проследим
даље на адресу органа за који сматрам да
описану ствар има у свом делокругу рада. Вели
човек да је гре'ота тако са 'лебом поступати, па
макар био и бајат. То што је београдски сматра
само већом срамотом и у одласку устврди да се и
у Београду може једнако спремити попара ко и
код нас.
„Јес'“, мислим у себи,“ може ал' тамо
немају фрај баба Јелин млади кајмак и
надимљени сир“. Помислим и већ сам
задовољнији што сам после завршетка факултета
остао на Убу. Да није тога можда бих се сад патио
негде у Центру за моторна возила АМССа
растрзан дилемом дал' да за државни празник
возим децу на Коп или да жену и себе обрадујем
продуженим „ол инклузив“ викендом у
Бечићима.
Не чекајући трећег, одем и ја за претходним
саговорницима у провод до Ваљева да свечано
обележим прву деценију званичног бављења
урбанизмом на предавању о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи. За
важан повод Регионална привредна комора у
великој сали града Ваљева скупила је силу
стручњака свих профила са разних страна.
Слушали смо исте предаваче који нам по трећи
пут у истој деценији образлажу нова законска
решења са циљем да инвеститорима скрате
процедуру, олакшају инвестиције и убрзају
градњу. Укратко, и даље ће све бити за паре. Без
такси и уредне документације обједињена
процедура ће се спроводити таман до позива да
се у кратком року иста допуни. Мукотрпна
парцелација гурнута је с' почетка „папирологије“
на крај изградње. Пројектима су промењена
имена али не битно и суштина. Накнада за
уређење грађевинског земљишта постаје допринос. Допринос к'о и досад може на рате уз
гаранцију банке или бар хипотеку. Од инфраструктуре можеш да очекујеш само оно што уговориш, без накнадног приговора што до куће гацаш
по блату.
Брзо се сврши пазарни дан када се бавиш
туђом муком!

ВЕСТИ ДАНА
Пре него кренем на посао, обавезно: кафа из ренуше,
астронаутска столица са зглобовима, комп са адресом
град београд медији, и – вести дана...
Учиним све што је до мене да ми јутро, какво год да је,
почне уравнотежено, усмерено, управљено, онако како
бих могао да наставим а да не изазовем судар или колапс у предстојећем
густом саобраћају. Да наставим, а да из мене не процури лимфа која
оставља слузав траг из прећутаних полуповреда насталих полувековним ходањем. Међутим, са све кафом и фотељом коју ми нико не
може одузети, налетим на вести дана чија је примарна намена отварање
лобања недужним читаоцима и ремонт унутрашњости. После тих
дневних вести, лично, осећам се као аутомобил ком су сипали погрешно
гориво, или халапљивац после два пуна тањира пасуља од прошле
недеље... Није свет, знам, састављен само од тропских залазака сунца и
расцветалих шљива у Шумадији, али није само ни од канибала и
педофила, од лудака са А -бомбама и одсеченим главама јапанских
новинара, од пластично оперисаних оралних солисткиња и набилдованих мајмуна са ручурдама и вратинама исцртаним као атлас за 6-ти
разред основне школе. Могло би се, дакле, мало писати као да и сутра
постоји, а не само тако да се поремете сви који су из мајке изашли главом
напред и решили да тако продуже кретање. Вести дана...
Убио човека чекићем, мало му било, па онда одсекао мученику ноге до
препона и руке до рамена. Натколенице оставио кући. Остало
разбацао по комшилуку. Изјавио саучешће ожалошћеној породици.
Планирао да живи срећно и дуговечно са супругом, смртно заљубљеном
у његов чврст карактер и меко срце. После убиства а пре планирања –
отишли на зезање.
М.П. који је у алкохолисаном стању управљао фрезом, налетео на
бетонску бандеру електродистрибуције у Борчи и на месту остао
мртав. Иза себе није оставио никог. Иза себе није оставио ништа.
Једноставно – није му ишло од кад се родио, па на овамо. Зато је пио.
Зато је погинуо.
Шверц људи је далеко уноснији посао од шверца наркотика, тврде припадници МУП-а а потврђује ухапшени организатор прекограничне сарадње који је, након извесних полицијских радњи, пристао да отвори душу.
Полудели Бечлија пљачкао и отимао од проститутки и, уместо да да
још сиромашнијима, све уложио на једног коња који је изгубио трку.
Бечлија, потом, извршио самоубиство скоком са вишеспратнице у
продужени еспресо кафића у призмљу.
Бивши председник ММФ-а, Доминик Строс Кан, континуирано
припремао свингер-журке по Лондону, Бечу, Паризу итд, преобраћујући
један крајње индивидуални спорт у крајње колективни. Пријатеље
позивао СМС-ом, како и доликује припаднику трећег доба који се
провоцира хемијским препаратима.
Душко Вујошевић, прослављени тренер КК Партизан, није хтео да
удави свог младог плејмејкера. Само је, држећи га шакама за врат, покушао да објасни тактику коју овај, без шака на врату, није у стању да
разуме.
Гагић отишао из Партизана... Шта ћемо сад, сињи кукавци...
Рајковић нови капитен ФК Црвена Звезда! Који Рајковић? Зна ли ико на
памет прву поставу ФК Црвена Звезда? Зна ли ико на памет прву поставу
ФК Партизан? Зна ли ико на памет прву поставу српске фудбалске
репрезентације?
Суарез поново ујео противничког играча. Али и обећао да неће више.
Водитељ тукао жену! А она, онако наплављена, није заборавила да
напући уста пред камерама, доказујући да и после смрти има живота.
Ана Николић изгубила телефон на ком су њени порно снимци... Па који
си се к.... порно снимала? И што не чуваш своје ствари?
Љубили се 101 минут без прекида (!?). Јел` по казни? Ил` за лову?
Фирма Бостон Дајнамикс направила робота који хода по различитим
временским и просторним условима. Успева да задржи корак чак и ако
га снажно удариш с` бока. Снимак отворио широку расправу на тему –
да ли је окрутно шутирати робота? Није! Шта је то наспрам ноћних –
15 целзијуса током зиме, на шта су осуђени сви аутомобили испред моје
зграде?
Кантаутор Бора Чорба остао без девојке. Е, јбг...
Америчка старлета Памела Андерсон се по трећи пут разводи од
истог човека. Њена коса је, изгледа, заиста много плавља него што је
паметно.
И за крај: У наставку текста видићете прве, ексклузивне
фотографије трудне ћерке Весне Змијанац у пратњи Реље из
Елитних одреда...
А, зашто је, молићу лепо, то важно? То где трудна девојка иде са својим
момком или пријатељем или братом или рођаком? Ја не знам ко је ћерка
Весне Змијанац, не знам како изгледа и не знам чиме се бави. Ја не знам
ко је тај момак, Реља. Ја не знам ни ко су Елитни одреди, ни за кога раде...
Једино што знам – то је како се остаје трудан. А, то што знам, у поређењу
са оним што не знам из овог теста опште културе, није ни за лабаву
шестицу.
Значи – или да појачам читање, или да мењам литературу.

СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДА
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У КАЛЕНИЋУ

ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ
ЗА МЕСНО РУКОВОДСТВО

РЕГИСТРАЦИЈА И ОБНОВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

РОК 31.МАРТ
Да би остварили право на
субвенције у пољопривреди,
тамнавски произвођачи до
краја марта треба да предају
попуњене обрасце

На листи је било шест кандидата, од којих ће пет са највише
гласова чинити највиши орган Месне заједнице.
– Председник Савета МЗ Каленић је Пера Живановић
Почетком фебруара, у Каленићу су
одржани поновљени, непосредни избори за руководство Месне заједнице, на
које је изашло 170 бирача од 422 уписана. За пет места у Савету МЗ, кандидовало се шесторо мештана Каленића, а
захваљујући највећем броју гласова,
председник Савета је Пера Живановић,
који је у претходном периоду обављао
функцију председник МЗ. Према речима
Зорана Костића, члана Општинског већа
задуженог за рад месних заједница,
избори у Каленићу протекли су у најбољем реду, без проблема и приговора.
Он, такође, објашњава да су избори у
Каленићу поновљени, јер у редовној
процедури нису успели због недовољног броја кандидата за Савет МЗ.
Наиме, према општинској Одлуци о МЗ,
била су неопходна најмање четири
кандидата, а током прошлогодиших,
првобитних избора Калинци су имали
само два. Из истог разлога, и мештане
Радуше у овој години очекују понов-

Пера Живановић,
председник Савета МЗ Каленић
љени избори за месно руководство.
Остале 34 месне заједнице на територији убске имају своје Савете, који су
формирани након спроведених избора
непосредним изјашњавањем.

НЕЗАВИДНА ПОЗИЦИЈА
Месне заједнице су важни чиниоци
у приближавању локалне самоуправе
грађанима, поготово онима који живе у
сеоским подручјима. Када је 2013. године Скупштина општина Уб усвојила
Одлуку о МЗ, по којој се чланови Савета
бирају непосредниим путем на тајном
гласању, очекивања су била велика, јер
грађани сами бирају своје представнике који заступају њихове интересе.
Савети МЗ су прва станица на коју би
требало да скрену грађани у жељи да
реше неки проблем у свом насељу.

- То незадовољство је поготово
било изражено током прошле године,
када смо имали страховите елементарне непогоде, почев од поплава,
преко града до олуја. Председници и
чланови Савета тада су били у заиста
великом проблему, јер су имали много
обавеза и посла, а на жалост није имало
простора да им се изађе у сусрет и да им
се бар надокнаде материјални трошкови. До пре пар година, МЗ су добијале
одређена средства да би покриле трошкове за струју, телефон и мало за
бензин. На жалост, сада тога нема, криза
и немаштина чине своје, па су незадовољни и представници Савета МЗ и ми
у локалној самоуправи. Помажемо
колико можемо, али то није довољно, па
је и народ незадовољан. Ко је, онда, на
тапету? Зна се, прво људи на терену,
председници и чланови Савета МЗ, а
после и ми из локалне самоуправе –
елаборирао је Зоран Костић нимало
завидну позицију месних руководстава
у убској општини.
Д.Н.
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У току је регистрација и обнова
уписа пољопривредних газдинстава,
која ће трајати до 31. марта. До тада,
пољопривредници треба да предају
попуњене обрасце, како би остварили
право на све подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. Произвођачима који су током прошле године
били регистровани потребна документација за обнову уписа стиже на кућну
адресу, док газдинства која се први
пут региструју документа могу да
добију у убској филијали Управе за
трезор, где се попуњени обрасци и
предају. Заменик директора Фонда за
рурални развој, Жељко Илић упозорава власнике газдинстава да приликом попуњавања захтева упишу тачне
податке и посебно обрате пажњу на
два обрасца.
- Обавезно треба обратити
пажњу на образац број четири, јер
наши пољопривредници или онај ко
им попуњава захтев често занемаре
тај образац, због чега касније имају
проблема око наплате субвенција.
Изузетно је важно попунити образац
број четири и доставити тачан број
грла која су на газдинству у том тренутку. Исто се односи на опредељење да
ли је газдинство комерцијално или
некомерцијално. То, такође, треба
обавезно попунити, јер некомерцијална газдинства не могу остварити
субвенције – упозорава Илић, уз
напомену да приликом попуњавања
документације, тамнавски пољопривредници помоћ могу добити од запослених у Фонду за рурални развој.
Запослени у Фонду изашли су у
сусрет и многобројним тамнавским
сточарима, којима су помагали приликом попуњавања захтева за подстицајна средства за тов јунади. По
речима Илића, интересовање за ову
субвенцију коју додељује Република
Србија било је изузетно велико, због
чега су у Фонду радили и током последњег викенда у јануару. Рок за примање захтева за телад отељена у
периоду од 1. јануара до 31. децембра
2014. године истекао је 31. јануара. Д.Н.

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕЛУ
Зоран Костић
Њихова улога је да ослушкују жеље и
потребе својих суграђана и на основу
тога сачине приоритете, које ће реализовати у сарадњи са локалном самоуправом. Међутим, због кризе и недостатка новца, месна руководства често
нису у могућности да потребе и проблеме својих комшија реше на прави
начин, што доводи до обостраног
незадо-вољства, рекао је Зоран Костић
у одговору на питање: да ли месне заједнице боље функционишу од како се
чланови Савета бирају непосредним
путем.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Пољопривредна саветодавна и
стручна слу жба „Ваљево“ и ове
године организовала је предавања за
пољопривредне произвођаче из
Тамнаве у оквиру традиционалне
Зимске школе. Предавања су одржана
у Основној школи у Врелу, а окупљеним произвођачима представљено је
неколико актуелних тема из различитих аграрних области.
О „Упису у виноградарски регистар“ говорио је дипл. инг. Јован
Милинковић, док је дипл. инг. Славица
Петровић присутнима представила
Закон о подстицајима у пољопри-

вредној производњи. Како искористити
средства из предприступних фондова
ЕУ намењених аграру (ИПАРД) на
примерима је пока зала дипл.инг.
Снежана Стојковић-Јевтић, а на тему
„Производња јабучастог воћа“ говорио
је дипл. инг. Срђан Станојловић. Поред
поменутих еминентних стручњака из
Ваљева , предавање је одржао и
дипл.инг. Милутин Ђокић из Института
за ратарство и повртарство Нови Сад,
који је произвођаче из убске општине
упознао с а значајем калцизације
киселог пољопривре-дног земљишта.

ЗАСЕДАО ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

ПРИОРИТЕТ- УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
Настављени радови на регулацији корита
река Уб и Тамнава. - Од посебног значаја
уређење Убаче кроз градско насеље, где су
оштећења од поплава највећа
Санација водотокова оштећених у мајским елементарним непогодама и слабих места на линији одбране од
поплава приоритетни су задаци у 2015. години, како би се
избегло изливање река у периоду већих падавина, закључено је на последњој седници Штаба за ванредне ситуације.
У овогодишњем Програму активности на уређењу водотокова, посебно место заузимају реке Уб, Тамнава, Грачица и
Кладница, које су лане биле најплавније.
- Државним програмом обнове оштећених водних
објеката у систему одбране од поплава, ерозије и бујица,
Република Србија је планирала санацију корита те четири
реке. У новембру су започети радови на Убачи и Тамнави,
који су настављени и ове године. Са чишћењем корита и
санацијом насипа реке Уб кренуло се од моста у Трњацима,
радови добро напредују и тренутно се обављају у селу
Шарбане. Надам се да ће у планираном року, то јест до
априла бити и завршени на целом потезу од Трњака низводо,
до ушћа у Колубару, код Кесеровића кућа у Бргулама – каже
Бранислав Сарић, начелник Општинског Штаба за ванредне
ситуације.

Санација насипа и чишћење корита
реке Уб у Шарбанама
Након тога, према његовим речима, уследиће радови на
две најзначајније етапе: од Трњака до Циглане и од Циглане
до Совљачког гробља.
- Посебно је важно уређење корита реке Уб кроз градско
насеље, где има највише оштећења. Током прошлогодишњих поплава, Убача је на десет места пробила заштитне
насипе и угрозила градско насеље и села узводно и низводно. Према евиденцији Штаба, тада је било угрожено преко
850 домаћинстава. Због тога је најбитније да се на њој
отклоне пробоји, надвисе насипи, изврши утврђивање обала утврда и поправе све клапне и остали заштитни објекти
који би пружали већу сигурност у случају наиласка новог
плавног таласа – наводи Сарић.

Неопходна је санација оштећења у кориту
реке Уб кроз градско насеље
Санациони радови на Тамнави, који ће се обавити на
деоници од Ћемановог моста у Црвеној Јабуци до ушћа
Тамнаве у Колубару у селу Лисо Поље, обухватају сечење
свих стабала у кориту, крчење пањева, профилисање реке и
надвисивање обала насипа за 50 до 80 центиметара, односно колико је био плавни талас у мају месецу.
Државним програмом обнове оштећених водних објеката, предвиђена су улагања од 40 милиона динара за
санацију корита Убаче и Тамнаве.
У овој години планиран је и наставак регулације реке
Грачице од моста у Богдановици до моста на путу УбСовљак и за ове радове планирана су средства у износу од
два милиона динара. На реци Кладници обавиће се радови
на санацији корита у дужини од пола километара, а за те
намене опредељено је 500.000 динара.

ДРЖАВНА ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМ
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

ПРОДУЖЕН РОК
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Комплетну документацију треба
доставити до 15. марта
Рок за подношење захтева за државни програм помоћи
власницима оштећених привредних објеката у поплавама
продужен је до 15 марта, сазнајемо од Марије Новаковић,
председнице општинске Комисије за процену штете од
поплава. Иако је Уредбом о утврђивању државног програма
обнове привредне делатности на поплављеном подручју 15.
фебруар означен као последњи рок, Влада Србије је
одлучила да га продужи за месец дана.
-Након консултација са министарством привреде,
Управом за трезор и Фондом за развој, дошло се до закључка
да је потребно извршити измену ове Уредбе, тако да се
самим тим помера и рок за подношење захтева и доставу
пропратне документације, коју привредни субјекти могу
наставити да предају до 15. марта. Измена се односи на део
Уредбе о отварању наменских рачуна, где је дошло до
застоја, јер надлежно министарство није предвидело
могућност блокаде већег броја привредних субјеката и из тог
разлога ће се утврдити начин како ће се исплаћивати
новчана помоћ. Највероватније ће се отварати наменски
рачуни код Управе, чиме ће новчана средства која буду
уплаћена за отклањање штете од поплава бити изузета од
принудне наплате. По упутству које нам је стигло из Владине
Канцеларије за помоћ, очекују се још неке измене и допуне
ове Уредбе – објашњава Марија Новаковић.
Државним програмом обнове привредне делатности
на поплављеном подручју омогућено је давање бесповратних новчаних средстава привредним субјектима који су
закључно са 31. мајем 2014. године имали до 50 запослених.
Износ средства утврђује се у односу на број запослених и
креће се од 240.000 до 600.000 динара. Од 77 оштећених
привредника из убске општине, колико их остварује право на
ову врсту помоћи, до сада је њих 52 преузело захтеве, а
целокупну документацију поднела су 32 предузетника.

РЕТЕНЗИЈЕ
ЗА ЕФИКАСНУ ЗАШТИТУ
Сарић истиче да су чланови Штаба усвојили и нов
документ о процени угрожености од поплава.
- Насељено место Уб и 12 села узводно и низводно које
угрожавају реке Уб и Тамнава ефикасно се могу бранити ако
имају ретезензије у узводном делу. Због тога смо у документ о
процени угроженисти ставили да је ретензија за Уб, која је и
раније била у плану, рибњак Докмир у Чучугама, који може да
прими пет милиона кубика воде. То је критична маса довољна
да сачува Уб од већих поплава и разарања. За реку Тамнаву
дошли смо до закључка да је најбоља локација између Врела и
Брезовице, у Ждраловици, где постоји природна мочвара
површине између 16 и 20 хектара. Она се може проширити до
сто хектара и направити рецепијент од три до четири милиона
кубика воде, што је довољна критична маса за реку Тамнаву
ако се добро изврше ови радови на профилисању корита и
уређењу обала. Вода би тада имала несметан проток до улива
у реку Колубару и не би достизала максималан водостај на
Ћемановом мосту, с обзиром да су се одбрамбени заштитни
насипи кроз село Таково показали доста ефикасни у мајским
поплавама, јер су на најмање места преливени и само на
једном месту оштећени – каже Бранислав Сарић.
На последњој седници Штаба за ванредне ситуације
такође је закључено је у циљу превенције и заштите од
поплава, неопходно одржавати и редовно чистити корита свих
река, као и мрежу одводних и мелиорационих канала, потом
изградити мини акумулације на водама другог реда и уклонити
бесправно изграђене објекте који угрожавају ефикасну
одбрану од поплава на Грачици и другим рекама.
Д.Н.
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У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ПОВЕЋАН БРОЈ
ЗАХТЕВА ЗА ПЕНЗИЈУ
На подручју ваљевске филијале ПИО фонда, у
2014. години поднето је 7.852 захтева за
остваривање права на пензије, што је за око 15
посто више него годину дана раније. - Најдужи
редови на шалтерима били су у децембру,
када је број примљених захтева повећан за
око 40 посто у односу на претходне месеце
Измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
које су 1. јануара ступиле на снагу и прописују строже услове
за пензионисање, највероватније су главни разлог што је
током децембра 2014. године свим филијалама Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање стигло знатно
више захтева за старосну пензију него у претходним
месецима. Грађанима који су желели да оду у мировину по
старом пропису, радни однос морао је да престане најкасније
30. децембра, па су очигледно чекали последњи рок. Због
тога је децембар био „ударан“ и број примљених захтева
повећан за око 40 посто у односу на месеце пре. Како у Србији
– тако и у општини Уб, где се тај проценат креће између 30 и 40
посто, а највеће гужве у филијали ПИО фонда биле су 30. и 31.
децембра. На жалост, сем ових, друге податке нисмо успели
да добијемо у убском ПИО фонду, јер запослени немају право
да дају више информација. Упутили су нас на Јелицу
Тимотијевић, директорку Сектора за односе са јавношћу у
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање,
која је предочила да ПИО не води посебну статистика за
општину Уб, због чега смо тражили податке за Колубарски
округ.
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ЕПИДЕМИЛОШКА СИТУАЦИЈА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ПОТВРЂЕН ЈЕДАН
СЛУЧАЈ ГРИПА
Региструје се ниска активност грипа. Код
труднице из околине Мионице, потврђен
вирус грипа. Највише обољења сличних
грипу забележено у убској општини (22).
Како наводи независни интернет портал Колубарског
округа „Колубарске.рс“, у Колубарском округу је прошле
недеље потврђен вирус грипа код једне особе. Реч је о трудници из околине Мионице, код које је изолован вирус грипа
(тип АH1) и која је смештена у Ваљевску болницу.
Лекари домова здравља, који су задужени да прате клиничку слику грипа и шаљу недељно извештаје Заводу за јавно здравље Ваљево, послали су податке који указују да је
највећи број особа са обољењима сличних грипу на Убу (22),
следи Лајковац (13), Мионица (11), Осечина (8), Љиг (6). У
Ваљеву је пријављен само један случај обољења сличног
грипу, што је по речима епидемиолога др Биљане Рајковић,
која је колубарском порталу дала изјаву, нереалан.
У оквиру сентинел (предострожног) надзора, за
општине које имају преко 20.000 становника, а то су општине
Ваљево и Уб, подаци се ажурирају једном недељно. Паралелно се ради и лабораторијски надзор, који подразумева
узорковање брисева који се шаљу Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.
Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, ажурирао је извештај до 1. фебруара ове године.
Забележено 5.262 случаја обољења сличних грипу. До сада је
потврђена циркулација вируса грипа на територијама Јужнобанатског, Београдског, Поморавског, Мачванског, Сремског,
Севернобанатског, Шумадијског и Колубарског округа. У
односу на четврту календарску недељу, регистровано је
повећање броја оболелих за 25 одсто. Највиша узрасно
специфична стопа забележена је у групи од 0 до 4 године. Д.К.

РЕДОВНА ВАКЦИНАЦИЈА
И Убљани би раније у пензију
На пословном подручју Филијале Ваљево, у 2014.
години поднето је 7.852 захтева за остваривање права на
пензије - старосну, инвалидску и породичну, што је за око 15
посто више него годину дана раније. Као и другде, најдужи
редови пред шалтерима ПИО фонда били су у децембру,
када је за 35 посто поднето више захтева него у претходним
месецима.Повећање броја захтева за пензионисање било је
очекивано, јер су сви, а поготово жене које испуњавају
услове, желели да остваре то право по старом пропису,
будући да је новим изменама Закона о ПИО пооштрена
старосна граница за пензију. Њиме се старосна граница за
одлазак жена у пензију помера за пола године, па ће у 2015. за
пуну старосну пензију морати да имају 60 година и шест
месеци живота и најмање 15 година радног стажа. Изменама
закона предвиђено је да се до 2032. године код жена
постепено померају услови за пензионисање, да би од те
године и жене имале услов за пуну старосну пензију са
навршених 65 година живота.
Код мушкараца и даље важе услови пензионисања са
65 година живота и најмање 15 година стажа. Осим овог
основа за пуну старосну пензију, и мушкарци и жене могу то
право остварити са навршених 45 година стажа, без обзира
на године живота.
Изменама Закона о ПИО предвиђено је да са првим
даном 2015. године и мушкарци и жене имају могућност
превременог пензионисања, тако што ће мушкарцима бити
потребно 40 година стажа и најмање 55 година живота, а
женама 36,4 године стажа и најмање 54,4 година. У том
случају, пензије им се трајно умањују за 0,34 одсто за сваки
месец пре навршених година живота прописаних за стицање
права на пуну старосну пензију. Укупан износ умањења за
превремену пензију максимално може да износи 20,4 одсто.
Промењени су и услови за добијање породичне
пензије. Ова примања моћи ће да наследи удовица која у
2015. години у тренутку смрти супруга има 52 године живота,
док ће удовац породичну пензију моћи да наследи ако је у
време смрти своје супруге имао 57 година.

ЗАШТИТИТЕ ДЕЦУ
У Колубарском округу потврђен је један случај вируса
малих богиња (морбила). Пацијент из Љига, узраста 41
година, био је у контакту са групом навијача у Београду на
једном спортском догађају, после чега је оболео. Сматра се
да извор заразе потиче из Републике Српске. Највише
заражених је на територији Београда и Јужнобачког округа,
а знатан број оболелих пријавили су и Мачвански и
Сремски округ. Највећи број оболелих је у животном добу
од 20 до 30 година (42 одсто), затим од 35 до 40 година (23
одсто) и од 15 до 20 година (9 одсто).
Дом здравља Уб, позива све родитеље који нису
довели децу на обавезну вакцинацију, да то учине, јер је то
једина права мера спречавања ширења овог заразног
вирусног обољења. Вакцина MMR (против морбила,
заушака и рубеола) добија се са навршених годину дана (од
12. до 15. месеца живота), а ревакцина, која је такође
обавезна, са навршених шест година живота.
У последњих неколико година поједини родитељи,
одбијају да воде своју децу на обавезну вакцинацију, која је
прописана Законом о заштити становништва од заразних
болести, иако за овакав поступак могу бити кажњени
новчаним износом од 20.000 до 50.000 динара.
Подаци Института за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“, показују да је у Србији, од 21.
новембра 2014. године до 6. фебруара 2015. године,
пријављено 185 случајева сумње на заразну болест морбила (малих богиња), од чега је 125 случајева лабораторијски потврђено. Трећина пацијената је задржана на
болничком лечењу, јер симптоми оболелих нису нимало
безазлени. У почетку болест личи на тежак назеб (кашаљ,
црвене, сузне очи, повишена температура). Четвртог дана
настаје нагли скок температуре и јавља се оспа која прво
избија на лицу и врату, пре него што се прошири на остале
делове тела. Постоји преосетљивост очију на светлост.
Компликације су упала плућа, слепило и смртни исход. Д.К.
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ПОШТАРИ У ПАМБУКОВИЦИ ЗАСЛУЖИЛИ ПРИЗНАЊЕ

У ОКВИРУ ЗИМСКЕ КАМПАЊЕ
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

МАЛО ДОБРЕ ВОЉЕ,
ДА НАМ БУДЕ БОЉЕ

ПРИКУПЉЕНО
76 ЈЕДИНИЦА

Пошта у Памбуковици добила ново рухо
Самоиницијативно, поред свакодневних радних
задатака, поштари у Памбуковици су показали да се пуно
може учинити и са мало пара - потребна је само добра
воља, лепе идеје и љубав према послу који раде.
Они су, наиме, добровољно на себе преузели све
извођачке радове на уређењу и кречењу објекта Поште,
која поред Памбуковице опслужује још шест села:
Слатину, Радушу, Чучуге, Докмир, Новаке и Кршну Главу.
За овај подухват додељена им је Захвалница, коју је
потписао директор “Пошта Србије“ Милан Кркобабић, и
она тренутно виси у холу Поште да убудуће сведочи о
овом ретком подухвату три памбуковачка поштара:
Бранка Миловановића, Милана Гавриловића и Славољуба Галешевића.
- Од нашег послодавца смо добили дисперзију и боју,
а за остало смо се побринули сами. За пет септембарских
дана успели смо да окречимо целу пошту, и споља и
унутра, офарбамо столарију и заменимо оштећене
плочице. Сада смо добили лепши и радно стимулативни
простор, што је предуслов за бољи пословни учинак на
добробит свих корисника наших услуга- каже за “Глас
Тамнаве“ Бранко Миловановић, управник радне јединице
Поште у Памбуковици.
У овом објекту мештани околних села могу да добију
све потребне услуге, као и у градској пошти. О
задовољству корисника најбоље сведочи “Књига утисака“ која је, уверили смо се, препуна подршке и похвала на
рачун ова три поштара. Поред објекта у Памбуковици, на
територији општине Уб тренутно раде још две сеоске
поште у Бањанима и Бргулама.
Милован М.

ОШ “МИЛАН МУЊАС“ УБ

ЗАЖЕЛИ ЖЕЉУ
Хуманитарна акција
Амбасаде Сувереног Малтешког реда
Убски основци имали су прилику да учествују у
пројекту „Зажели жељу“ (Make a wish to the Sovereign
Order of Malta), Амбасаде Сувереног Малтешког реда,
намењеном деци из поплављених подручја. Ученици од
првог до осмог разреда, уз обавезан потпис родитеља,
попуњавали су пријавни формулар, који је школама
доставила oпштина Уб, на којем су до 50 речи, описивали
једну своју неостварену жељу или сан.
Ова хуманитарна акција, почела је 13. децембра 2014.
године, а жеље ће моћи да се доставе Амбасади Малте до
13. марта 2015. године. Пројектом су обухваћена сва
поплављена подручја, па ће своју жељу моћи да пошаљу
и основци Браничевског, Мачванског, Поморавског, Колубарског, Моравичког, Шумадијског, Златиборског и Борског округа.
Комисија, која ће према расположивом буџету,
изабрати оне жеље које су финансијски изводљиве и
практично остварљиве, сврстаће најкреативније и најоригиналније жеље у ужи избор. Првом списку, биће
додате и оне жеље које у том тренутку нису остварљиве.
Даље „остварење“ тих жеља ће бити понуђено разним
донаторима у Србији, Италији, Француској и Монаку или
било којој другој земљи, која је у могућности да подржи
пројекат. Коначна листа, биће затворена 13. септембра
2015. године.
Иако је било назначено да приоритет имају жеље
хуманитарне и медицинске природе, или креативне жеље
малишана са тешким социјалним проблемима, малишани
су могли да пожеле да: „ураде нешто“, „развију своје
уметничке и културне вештине“, „упознају јавну личност“,
„добију нешто“, „оду на одређено место“. Убски основци
најчешће су написали да желе да добију на поклон лаптоп, комјутер, камеру или мобилни телефон, али било је
жеља, да као поклон у рукама држе великог плишаног
меду, да њихова школа буде модерније опремљена, да
упознају неку познату личност и оду на неко занимљиво
путовање.
Д.Капларевић
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Бранко Миловановић испред реновираног
објекта у Памбуковици

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

ПОЗИВ СВИМ
ПЕНЗИОЕРИМА
Удружење пензионера општине Уб, позива све
заинтересоване пензионере да се учлане у њихово, како
наводе, једино легитимно, добровољно, нестраначко и
хуманитарно удружење у убској општини, за 2015.
годину. Чланарина, која је симболична, за целу годину,
износи 400 динара.
Осим доброг дружења, пензионери са плаћеном
чланарином за 2015. годину, имају следеће погодности:
набавка сировог угља, од три до десет тона, по цени од
5.353 динара, са обезбеђеним превозом до куће и
могућношћу плаћања на пет месечних или десет
полумесечних рата; набавка сушеног угља, по цени од
10.330 динара; одлазак на неколико излета по избору
Комисије за излете; разна дружења, изложбе, прославе
и забаве у убској, али и са пензионерима других општина. У оквиру својих просторија, Удружење организује
дружења сваког четвртка.
Оно што ће многе пензионере ниских примања
посебно да обрадује је могућност да се преко њиховог
Удружења, од марта месеца, могу поднети захтеви за
бесплатан одлазак у бање, које ће разматрати ПИО
Ваљево. Преко Удружења пензионера општине Уб,
учлањени пензионери могу да набаве најјефтини
ливадски мед, по цени од 550 динара.
У јануару се учланило преко 450 пензионера. Све
информације заинтересовани могу да добију у самом
Удружењу, поред парка (од 8,00 до 12,00 часова) или на
телефон 414-809.
Д.Капларевић

У организацији Републичког Института за трансфузију крви и убског Црвеног крста, почетком фебруара
у убској општини одржане су две акције добровољног
давања крви. Специјални трансфузиолошки аутобус
Института најпре је дежурао у дворишту ОШ „Свети
Сава“ у Памбуковици, а у поподневним часовима
испред Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ на
Убу и у обе акције крв је дало 76 грађана.
- Драгоцену течност у Памбуковици је понудило 35
мештана овог села, а прикупљено је 28 јединица крви,
јер је њих седморо одбијено због здравствених
разлога. На Убу, акцији се одазвало 63 добровољнa
даваоца, од чега је крв дало 48, док је 15 враћено због
здравствених проблема. Друге две акције у оквиру

ДА СТЕ ВЛАСТ, ШТА БИСТЕ УВЕЛИ
А ШТА УКИНУЛИ У НАШОЈ ОПШТИНИ ?
Мирјана Бојић, Уб:
- Проблема у овом граду има доста, али је основно и
најважније то што највећи број младих не ради. Значи, треба
омогућити људима да раде и зарађују за живот, а не да крећу
странпутицом и одлазе из ове земље. Рад је створио човека,
без њега ништа не може да се мења. Нерад води у криминал и
наркоманију, зато треба нешто предузети у том правцу и то не
појединачно већ системски, јер договор кућу гради. Отворити
неке фирме, покренути производњу, појачати сточарство у
околним местима. Исто тако, треба увести нове смерове у
образовању у убским школама, поред Гимназије. Уб је јако леп
град и омладина треба да остаје у њему. Али, мислим да и ми
сами треба да се мењамо...

Бобан Стојановић, фудбалер Јединства Уб:

Јован Лазаревић, Уб:

зимске кампање прикупљања крви биће одржане у
марту, када ћемо поред Уба, посетити и село Бањане.
Иначе, Институт за трансфузију крви Србије и Општинска организација Црвеног крста стоје на располагању за
сваку могућу помоћ током зимског периода уколико
буде било потребе. Морамо да будемо спремни и
унапред надоместимо евентуалан недостатак крви, јер
крв увек треба да чека болесника, а не болесник да
тражи крв, каже Слободан Моловић, секретар убског
Црвеног крста. Он истиче да је задовољан одзивом
добровољних даваоца у прве две зимске акције, уз
напомену да се традиционално добра сарадња и
реализација заједничких активности Института за
трансфузију крви Србије и ОО Црвеног крста наставља
и у овој години.
Д.Н.

SPREMITE SE NA VREME !
TV PRIJEMNICI ZA DIGITALIZACIJU- Set top box
- Uređaj prikačiti na postojeću antenu
- Bez mesečne pretplate !
014/410-582
- Mogućnost ugradnje !

064/301-58-77
Vuka Karadžića 9, Ub

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

- Хитно је потребна боља регулација саобраћаја, боља
организација јавног Паркинг сервиса, чешће прање улица јер
нам је град јако прљав. Такође, треба набавити више контејнера
и чешће их празнити, још боље уредити стадион и површину
око њега. Увео бих, као новину, затварање локала најкасније у
један сат после поноћи и појачао контролу безбедности у
сваком смислу. То значи да полиција уведе мало више контроле, како у саобраћају тако и генерално, да се појача безбедност
грађана на Убу.

Убски Црвени крст организовао
још две успешне акције

AKCIJA !!!
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- Ја бих првенствено укинуо увоз робе из других земаља,
увоз стоке и свиња, а у нашој Тамнави има тога колико хоћеш и
због тога нашу робу не можемо да продамо. Прво што је наше
месо квалитетније, а они увозе крш. Оборили су нам цену живог
меса са 200 динара за килограм на 100 динара. Ми сељаци смо
јако угрожена категорија. Заштитио бих слој сиромашних којих
има све више, а ови у власти треба да нађу начина да то и реализују. На сваки начин подстаћи запошљавање младих на Убу.

Милован Милићевић – Митрић, Уб:
- Лично бих увео једну новину која је приоритетна на Убу. Да
општина издвоји средства за КЈП “Ђунис“ Уб да се купи паук за
одношење непрописно паркираних возила и да се коначно
плаћају казне за исти прекршај, али без разлике, да закон важи
за све. Јадно је да људи који раде у паркинг сервису свакодневно имају проблем са непрописно паркираним возилима,
јуре их да наплате паркинг место, наилазе на непријатности
свакодневно и свако их малтретира. “Ђунис“ нема право да
наплаћује казне, па нико не сноси одговорност за своје поступке. Не можеш улицом да прођеш од бахатих возача и непрописно паркираних аута. Друго, треба што пре завршити тај мост
на Убачи који повезује центар са Школарцем, да људи из
Јединства и сами грађани не обилазе около.

Зоран Ненадовић, Уб:
- Мени сметају гужве на шалтерима многих установа и
вишечасовно чекање људи који обично дођу са села и губе
драгоцено време у реду да заврше било који посао. Мислим да
то може да се регулише на неки начин. Центар за социјални рад,
разне службе за пољопривреднике- ту је општи хаос. Треба
помоћи обичним људима. Некада су то полуписмени или неписмени људи, од њих се тражи да попуне одређене обрасце, а то
није у њиховој моћи. Да ли је решење отварање агенција и
сличних служби, које би радиле за потребе грађана бесплатно не знам, само, знам да је ово неиздрживо. Од редова не може да
се прође, а о изгубљеном времену да и не говорим. Не треба
губити из вида да те службе опслужују 36 села.

Живорад Радаковић, Уб:
- У Убу би све требало мењати, али ово је погрешно време
за било какве промене. Знају то и људи на власти, раде колико
могу, али је просто немогуће јер нема средстава за неке крупније ствари. Сви ми на Убу знамо шта не ваља и шта би требало
мењати, знају то и људи који су одговорни, али нису ни они
криви, раде колико им се пружају могућности. Већ дуже време
посматрам ситуацију у граду и не видим да ће нешто у скорој
будућности да се промени на боље.

Стојан Веселиновић, Уб:
- Лично, да могу, подстакао бих запошљавање радника,
увео нова радна места и појачао производњу у разним
областима привреде, а укинуо ову огромну администрацију
која нас уништи. Ја сам за чистији Уб. Много је смећа око нас,
пливамо у њему, хитно треба урадити нешто по том питању.
Како решити тај проблем - најбоље знају надлежни. Истина је да
и ми морамо да будемо мало дисциплинованији.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ЈОШ ЈЕДАН
СПОРТСКИ СПЕКТАКЛ
Завршни турнир Купа Србије у женској одбојци одиграће се
21. и 22. фебруара у убској Хали спортова
Фебруар на Убу у знаку је врхунских спортских догађаја, који не само да
ће обележити овај месец, већ и читаву
годину. Након прошлонедељне међународне утакмице у футсалу између
репрезентације Србије и Италије,
општина Уб и Установа за културу и
спорт за викенд су домаћини још једног
великог спектакла. Наиме, у Хали спортова 21. и 22. фебруара одржаће се завршни турнир Купа Србије у женској одбојци, а као и на претходном, и на овом
такмичењу, комплетна техничка организација у надлежности је Установе.
- У Хали спортова поставићемо
подну облогу на терен и монтажну
трибину у партеру са додатним местима, јер очекујемо много публике. Улаз је
слободан. Финале ће пратити велики
број новинарских екипа, за које ћемо
обезбедити интернет и сву осталу
потребну инфраструктуру, док ће РТС
директно преносити све утакмице.
Уверен сам да ћемо и овога пута бити
добри домаћини и такмичење организовати на највишем нивоу, баш како и
заслужује та спортска манифестација и
четири најбоља женска одбојкашка
тима: Визура, Црвена звезда, обреновачки ТЕНТ и НИС Спартак. Завршни
турнир купа Србије такође ће бити
велика препорука и за нашу спортску
халу и за Установу и за општину Уб, као
што је то била и утакмица футсал
реперзентација. Сигурно је да ћемо у
наредном периоду све више бити
домаћини овако значајних и великих
спортских догађаја – уверен је Радован
Пулетић, који напомиње да је најзаслу-

жнији за ову част која је припала Убу
председник општине Дарко Глишић.

ВИСОК
ПРОФЕСИОНАЛНИ НИВО
Осврћући се на међународну
утакмицу између футсал репрезентација Србије и Италије, Пулетић истиче
да је она историјска за убски спорт, јер
никада до сада ни једна утакмица, на
Убу, није играна на том нивоу.
- Организација је била одлична и
људи из ФСС и обезбеђења звали су
нас да нам се захвале и честитају. Оно
што је најважније, то је да смо у садејству са обезбеђењем из ФСС и обезбеђењем које смо ми дали, са полицијом,
ватрогасцима и техничком екипом све
одрадили на високом професионалном
нивоу, због чега смо добили обећање да
ће још оваквих утакмица бити на Убу.
Интересовање је било изузетно велико,
па је на жалост око 150 људи остало
испред хале. Ми смо имали врло јасну
препоруку од обезбеђења из Београда
да у халу може ући само онолики број
гледалаца колико има седећих места.
Јер, према прописима ФСС, који су
усклађени са прописима УЕФА, свака
међународна утакмица је, аутоматски,
утакмица високог ризика и на њу може
да уђе онолико гледалаца колико има
седишта. Ми смо то испоштовали, утакмица је прошла у савршеном реду и
управо због тога ћемо добити прилику
да поново будемо домаћини оваквим
спортским манифестацијама – каже
Радован Пулетић.
Д.Н.

У СТУДЕНТСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У БЕОГРАДУ

АУТОРСКО ВЕЧЕ
ВЛАДИМИРА ЂЕНАДЕРА
Директор убске Музичке школе престоничкој публици
представио свој мултимедијални пројекат „Chronos“
Композитор и пијаниста Владимир
Ђенадер, директор Музичке школе
„Петар Стојановић“, у великој сали
Студентског културног центра у Београду представио је свој ауторски пројекат
„Chronos“. У питању је мултимедијална
представа за групу музичара, глумца,
видео и аудио траку у којој је Ђенадер
објединио различите уметности око
једне универзалне идеје – времена
(chronos – грч. време). Представа је
имала своју премијеру у Сарајеву 1986.
године и од тада је извођена у неколико
наврата. Београдска публика имала је
прилику да види потпуну „освежену“ и

допуњену верзију „Chronos“-а, где су уз
аудио, видео снимак и клавир додате и
деонице виолине и виолончела. У
изведби су учествовали млади убски и
београдски музичари: Ирена Поповић,
К а т а р и н а Л у г о О рд а з ( в и ол и н а ) ,
Теодора Николић (виолончело), Теута
Аслани (сопран) и Александра
Ивановић (гитара), док су клавирске
деонице одсвирале Милена Малеш,
Далида Грмуша и Неда Алексић. У
пројекту учествују и Мирослав Благојевић (аудио трака), Кемал Хаџић
(видео) и проф. Небојша Тодоровић,
модератор.

Владимир Ђенадер са извођачима

КУЛТУРА
ПОЗОРИШТЕ И БИОСКОП

ВЕЧЕРАС КОМЕДИЈА
“ИЗА КУЛИСА“
Што се тиче културних програма
који су на репертоару до краја фебруара, посебно издвајамо вечерашње
гостовање Аматерског позоришта „Обилић“ из Крњева са комедијом „Иза кулиса“ Мајкла Фрејна. Представа је актуелни победник Седмих сусрета аматерских позоришта Подунавља и Поморавља „Живка Матић“ у Пожаревцу, а
бави се животом глумаца у једној позоришној трупи и проблемима са којима
се они срећу.

“Иза кулиса“
У Клубу Дома културе 27. фебруара
планирано је вече рокенрола, док ће
након изузетног успеха филма „Горчило, јеси ли то дошао да ме видиш“,
који је и за репризу напунио биоскопску
халу, љубитељи седме уметности биће
обрадовани новим филмским хитовима.

Премијара филма “Горчило“:
Тражила се карта више
Глумци позоришта „Раша Плаовић“, чију је представу „Камен за под
главу“ у режији Зорана Савковића недавно имала прилику да види и публика у
Смедеревској Паланци, припремају
нови позоришни комад. У питању је
култна „Урнебесна трагедија“ Душана
Ковачевића, коју режира Александар
Тадић, а премијера се очекује током
марта.
-Када је мултимедијални пројекат
„Chronos“ први пут изведен пре готово
три деценије у мом родном граду, желео
сам да поставим извесна питања, која се
пре свега тичу појма времена из различитих аспеката: прошлост, садашњост,
будућност, проток, пролазност, релативност времена,... Мислим да ни данас није
изгубио од свежине и актуелности. А на
она иста питања још се чекају одговори –
рећи ће Ђенадер, са којим се, очигледно,
слажила и публика присутна у СКЦ-у, која
је аутора и извођаче поздравила громким
плаузом на крају концерта.
Поред овог мултимедијалног пројекта, Ђенадер је компоновао већи број
дела за разне инструменте и саставе. На
посебно добар пријем код извођача и
публике наишла су дела: „Епизоде“ за
два клавира, „Балада“ и „Хумореска“ за
виолину и клавир, као и циклус композиција „Расковник“ за клавир соло. Д.Н.

Пише: Бранко Лазић

УБСКА
КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА ДИЈАСПОРУ
Уб важи за општину која има велико расејање. То се
најбоље види током лета када дође велики број наших
рођака и пријатеља који су на "привременом раду" у
иностранству. Највише их живи и ради у Аустрији, Немачкој, Швајцарској, Холандији и Француској, али их има и у
Шведској, Италији, па и у оним нешто егзотичнијим државама попут Шпаније, као и у далеким земљама попут САД-а
и Канаде.
Сви они имају огроман потенцијал који не треба да се
огледа само у тзв. дознакама и потрошњи у матици током
летњих и празничних дана. Истина је да дијаспора преко
дознака покрива око 15 процената БДП-а Србије али, исто
тако, је истина и да дијаспора улаже свега 10 одсто свог
капитала у Србију. Остало иде у потрошњу која обезбеђује
какав такав социјални мир. Светски просек је пола инвестиције, пола потрошња.
Из тог разлога би требало размишљати о квалитетнијем и, на обострану корист, јачем повезивању матице и
расејања. То би, пре свега, требало да обухвати више
пажње из матице и стварање бољих услова за улагање из
расејања. Наши људи, који живе и раде у Бечу, Берну,
Минхену или Штутгарту, могу да буду одлична спона са
привредама развијених земаља у којима раде. Многи од
њих би били и успешни инвеститори јер су постигли
привредне резултате у својим "новим државама".
Србија последњих година трага за моделом квалитетније комуникације са расејањем па су се у одређеним
"гастарбајтерским" крајевима почела оснивати такозвана
завичајна удружења и Канцеларије за сарадњу с дијаспором. Примери су Пожаревац и Ниш. Уб је општина која, као и
многе, трага за инвестицијама и из тог разлога би се могло
размотрити системско повезивање са дијаспором.
Конкретно, оснивањем Канцеларије за сарадњу с дијаспором, која не би захтевала нове, већ прерасподелу постојећих људских и материјалних ресурса, Уб би могао да
привуче интерес и пажњу свог расејања. Канцеларија би
била адреса за упознавање са привредним потенцијалима,
процедурама за инвестирање, место дијалога о идејама и
потенцијалима расејања, али и место неговања културе и
идентитета кроз организовање школа и радионица за децу
из расејања. Могућности је пуно, али за почетак би требало
сагледати оквирни потенцијал Убљана из расејања и
понудити им прилику да раде и улажу у својој средини по
повољним, али тржишним условима. Уједно им треба
помоћи да негују и чувају свој идентитет. То је процес који
захтева време и изградњу поверења - дијалог и узајамно
поштовање могу да отворе пут здравој сарадњи која ће
омогућити бољи живот за многе Убљане.

ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

ОДОБРЕНЕ
233 СТИПЕНДИЈЕ
Општина Уб донела je одлуку о стипендирању 233
овдашња студента у школској 2014/15. години. У односу на
претходну годину, број студената који су сада остварили
право на ову новчану накнаду већи је за 35, што је и очекивано, јер су критеријуми били блажи у односу на лане. У
текућој школској години, локална самоуправа стипендираће
34 бруцоша и 199 студената друге и осталих година основних
и мастер студија на државним и приватним факултетима.
Прве исплате студенти могу да очекују почетком марта када
ће им, ретроактивно, бити исплаћене заостале рате. Стипендија обухвата бесповратну финансијску подршку од 6.000
динара у трајању од десет месеци.
На конкурс за доделу студентских стипендија пристигло
је 258 захтева, од чега је 25 одбијено због неиспуњавања
услова. Међу њима је и троје студента докторских академских
студија јер, према општинској oдлуци, право на стипендије
могу да остваре студенти основних и мастер студија, али не и
докторанти.

МАТИ ИРИНА ОДРЖАЛА ДУХОВНО
ПРЕДАВАЊЕ УБСКОЈ ЦРКВИ

О ДЕВСТВЕНОСТИ
Истинска девственост је чистота од сваког
греха. Посветити се више деци и обратити
пажњу какве све информације из спољњег
света прихватају.
Мати Ирина, магистар теолошких наука и настојатељица манастира Грабовац, одржала је получасовно
духовно предавање на тему „Девственост“, у просторијама
Цркве Уб, у четвртак 12. фебруара. Присуствовало је
мноштво верника, тема је привукла старе и младе, подстакавши нас да се упитамо зашто се на духовну и телесну
чистоту све мање обраћа пажња? Можемо ли овоземаљски
живот провести чистих мисли и дела? Можемо ли избећи
блудни живот који нам модерна времена намећу? Да ли је
боље изабрати девственост или брак и продужетак потомства ради спасења? И, да ли смо се изабравши брак, искупили за први грех наших прародитеља Адама и Еве?

Поучно слово Мати Ирине
- Морам признати, како је време одмицало, од када ми
је отац, прота Милан, предложио да дођем и с вама разменим своја размишљања о девствености, та част коју сам у
први мах осетила и дирнутост вашом љубављу, како сам
проучавала ту тему, како бих могла нешто конкретније да
вам промуцам, претворила се у једну велику одговорност,
зато што је ова тема заиста вишеслојна и вишестрана.
Мати Ирина, својим богоумилним гласом, објаснила
је шта је девственост (чистота од сваког греха), да ли је у 21.
веку могуће остати морално неискварен, разликујемо ли
природну од телесне девствености, како се исправно поставити и склонити децу од „опасног“ дејства савремене технологије (телевизије и интернета), да ли је сексуално васпитање у школама заиста потребно?
- Једна од ствари, коју Бог људима одређује, је живот
у браку, где се жена спасава рађајући децу. Није намера сам
брак да буде спасење, него јеванђељски живот у браку. И у
случају девствености, и у браку, људи могу да се покажу хвале вредни и куђења вредни, нажалост – објаснила је
мати Ирина.
Како истерати страсти из срца? Мати Ирина наводи
речи архимандрита Рафаила Карелина: Смирење пред
Богом, послушање цркви, истина као јединство речи, мисли
и дела, милосрђе према људима и целомудреност у односу
на сопствену душу. Потребно је вратити се самом себи,
ишчупати се из загрљаја овог света, а затим ићи од себе ка
Богу. На овом путу, ум треба да изабере кратку молитву:
„Господе, Исусе Христе, сине Божији, помилуј ме грешног!“

Д.Капларевић

VELIKI IZBOR NOV
FOTO POKLONA SA O!
VAŠIM FOTOGRAFIJAMA
ŠTAMPANJE
I KORIČENJE
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DOKUMENATA
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КАД БИ УБ БИО ГРАД...

УБСКИ
КАЗАН
Будући да нисам знао у каквом
црнилу живимо, наивно сам веровао да
ваздух на Убу не ваља само у оном делу
грејне сезоне када је време мирно, а дим
из 2.000 димњака, поготово оних кућа
које ложе сирови угаљ, магла и висок
притисак приземље. Тада Уб, гледан са
брежуљака, личи на казан у коме се
нешто кува. То нешто смо ми, кувамо се савремено, на пари, и није
нам ништа, само нас штипа за плућа и очи.
А онда сам набасао на књигу нашег др Славише Ђукановића
„Еколошка енергетика“. Добар дан је онај, каже он, када у ваздуху
нема ни сумпордиоксида, ни чађи, ни тешких метала, ни осталих
штетних микрочестица изнад дозвољених граница. По мерењима
Геолошког института из Београда, вршеним од 2006-те до 2009-те
године, у току 2007-ме такав је био један једини дан, а највише их је
било 2009-те: 59 пута. Количина чађи у ваздуху, на пример, има
ознаке: умерена, нездрава, врло нездрава, опасна и са пет знакова
узвика, што ће рећи ужасна. Е ових последњих, са пет знакова
узвика, имали смо: 2009-те 100, 2006-те 156, 2008-ме 254 и 2007-ме
320 дана у години.
Да ли онда чуде подаци Завода за јавно здравље у Ваљеву и
Дома здравља на Убу да је број деце са болестима дисајних органа
од 2005-те до 2013-те године у предшколском узрасту порастао са
2718 на 4152, а у школском од 2138 на 3008. Пораст је, дакле, скоро
50%, док је у Ваљеву у исто време број оболеле деце скоро
преполовљен.
Узроци су, уз наше димњаке и возила, димњаци и пепелишта
термоелектрана у Обреновцу и Великим Црљенима, Колубарски
копови, шабачка индустрија, отвореност Уба, неповољна ружа
ветрова и све мања пошумљеност.
Наде везане за оно што је изван наших моћи, а нада нас је
одржала, њојзи хвала, су планови да се угаси музејски стара и
штетна електрана у Црљенима, да се заспу земљом пепелишта и
поставе постројења која ће из дима који стварају обреновачке
централе да издвајају сумпор. Мада се овим последњим не би
издвојило ''превише'': једва 400.000 тона годишње.
Оно што је до нас може, баш на примеру ваздуха, да потврди
да је град заједница људи окупљених ради бољег живота. У њему
свако има права и од њега користи, али и обавезе и могућности да
му да свој допринос.
Кад би Уб био град, пре свега, би организовао саобраћај тако
да не буде непотребног заустављања и врћења у круг возила која
нас трују издувним гасовима, а возачи би, бар понекад, за промену и
општу корист, ишли пешке или бициклом.
Затим би изградио градску топлану која би једним димњаком
са моћним филтерима заменила 1.000 до 2.000 постојећих.

Један од узрока загађености ваздуха на Убу је
и велики број индивидуалних ложишта
Трећи корак је заштита постојећег и садња новог дрвећа са
крошњом. Оно производи кисеоник, веже угљендиоксид и штетне
материје, поправља микроклиму, чува од ерозије, спасава од жега...
Локална власт би, да смо град, утицала да нови парк има
више дрвећа него травњака и цвећа и из буџета би куповала
саднице. Коме? Комуналном да, где год може, сади дрвореде,
кућевласницима да у баштама подижу воћке, а школарцима да
пошумњавају утрине и голети...
Треба ли да се убеђујемо да је оно што је до нас - најмање
вероватно?

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ВРЕМЕПЛОВ

УБСКИ ОПШТИНСКИ
ПРЕДСЕДНИЦИ
ОД 1839. ДО ДАНАС (4)
Томислав Симић (Гуњевац, 31. децембар 1930
– Београд, 29. март 1977) – Председник убске општине
од 20. маја 1967. године. Занимање – учитељ.
Мирослав Селаковић (Уб, 17. август 1937 – 17.
јануар 1986) – Председник убске општине од 1972.
године (преузео дужност као дотадашњи потпредседник, јер се Томислав Симић одселио у Београд).
Поново је изабран 26. априла 1974. и још један пут 21.
априла 1978. године. Убљани га сматрају својим
најпредузимљивијим општинским председником.
Занимање – дипломирани инжењер агрономије.
Александар Љ. Марковић (Гуњевац. 6. април
1936) – Председник Убске општине у два мандата,
најпре од априла 1982, па поново од 20. априла 1984.
до 1986. године. До тада директор предузећа „Зимпа“
у које се вратио по истеку председничког мандата.
Био је и посланик у Скупштини Србије (1986 – 90).
Занимање – дипломирани машински инжењер.
Лазар Николић (Врело, 19. септембар 1941)
– Изабран за председника Скупштине општине Уб 21.
априла 1986. године. До тада директор конфекције
„Убљанка“. Занимање – економски техничар.
Драгиша Јанковић (Чучуге, 5. августа 1955)
– Председник Убске општине од новембра 1989. до
1997. године. Биран је и за посланика у Скупштини
Србије као кандидат Социјалистичке партије Србије.
Занимање – дипломирани агоекономиста.
Никола Старчевић (Ваљево, 11. јануар 1948) –
Председник Убске општине у раздобљу 1997 – 2000.
година. Изабран је као кандидат Социјалистичке
партије Србије. Занимање – наставник руског језика.
Зоран Матић (Уб, 22. јун 1956 - 20.мај 2007)
– Председник Убске општине од 2. новембра 2000.
године. Иако су на тим изборима социјалисти имали
већину, за председника Општине је изабран Матић као
кандидат (одборник) са листе Српског покрета
обнове. Занимање – електроинжењер.
Сава Сарић (Уб, 7. септембар 1954) – За
председника Убске општине изабран 5. јануара 2003.
године, на ванредним локалним изборима, као
кандидат Удружења „Завичај“. Занимање – професор
математике.
Звонко Минић (Ваљево, 30. август 1961) – У
јесен 2006. године изабран за председника Убске
општине као кандидат коалиције Демократске странке
Србије и Нове Србије. До тада директор Дирекције за
уређење и изградњу Уба. Занимање – дипломирани
економиста.
Владислав Крсмановић (Ваљево,
27.новембар 1965) – Председник Убске општине у
раздобљу 2008 – 2012. година. Изабран као кандидат
Демократдке странке. Дипломирао је на Економском
факултету у Београду, до избора за председника
руководилац београдског „Дунав аута“ у саставу
„Дунав осигурања“.
Дарко Глишић (Уб, 28. мај 1973) – Актуелни
председник убске општине, изабран 28. маја 2012. као
кандидат коалиције окупљене око Српске напредне
странке. Инжењер је геодезије. У два мандата, од
2004.године, био је народни посланик у Народној
скупштини Републике Србије.
Милорад Радојчић - Здравко Ранковић

065/6511-553 014/411-041
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Пише: Милорад Радојчић МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ

ПРВИ УБСКИ АДВОКАТ
ЉУБОМИР ВУЈИЋ (1882-1943)
Један од првих, ако
не и први адвокат у Убу
био је Љубомир Вујић, зв.
Ћубан. Своју канцеларију
држао је у оном мањем локалу до трговине познатог убског трговца Божидара
Х. Алексића. Оба та локала налазила су се
у чувеној Бешлићевој кући, направљеној
у главној убској улици почетком XX века.
У њих се улазило са улице, а та стамбенопословна зграда са неколико каријатида
на прочељу дуго је важила за једну од
најлепших грађевина на Убу.
Љубомир Вујић, рођен је 27. фебруара 1882. године у Ваљеву, у познатој и
угледној трговачкој породици, пореклом
из Овчиње код Бајине Баште. Отац
Спасоје био је успешан трговац разним
врстама роба, а неко време имао је и
монопол на поједине артикле. Мајка
Зорка, кћи чувеног Димитрија Обрадиновића, годинама је била председница
Женске подружине у Ваљеву, оснивач и
управник Женске радничке школе, иницијатор и организатор многих хуманитарних
и других корисних акција, па је и одликована Медаљом Црвеног крста. Поред
Љубомира они су имали још три сина:
Велимира који је, као и Љубомир, завршио права и углавном радио као начелник одељења у Дунавској Светолика,
трговца, Велимира, правника и начелника одељења у Врбаској бановини у
Новом Саду- писао је за Трговински
гласник и уређивао Гласник за заштиту
индустријске својине; Светолика и
Живорада, који су завршили трговачку
академију и радили као трговци. Живорадов син је почивши Борислав Бора
Вујић, економиста и познати хроничар
старог Ваљева.
Основну школу и шест ра зреда
гимназије Љубомир Вујић је завршио у
родном граду а преостале разреде гимназије и Правни факултет Универзитета у
Београду. Сва четири брата Вујића учествовали су у оба балканска и Првом
светском рату и преживели све ратне
страхоте. За време борби на Гучеву,
изнад Лознице, у јесен 1914. године

Љубомир је тешко рањен и остао ратни
војни инвалид у ногу и руку.
После обављеног приправничког
стажа у Ваљевском првостепеном суду
1914. године почео се бавти адвокатуром. Као адвокат радио је у Новом
Пазару, Убу и Ваљеву. Био је добар
правник, веома енергичан човек и добар
музичар, а повремено се бавио и политиком пошто је припадао Демократској
странци. Добро је говорио француски
језик. Није се женио, па ни оставио потомака. Био је изван свега шармантан и
духовит човек па се својим радом и
држањем одлично уклопио у убску средину и у њој оставио дубок траг.
Током 1923. године изабран је за
председника Управног одбора Удружења ратнив војних инвалида Округа
колубарског и на тој дужности остао
веома дуго. Вредно помена је да је годинама бесплатно заступао своје ратне
другове. Био је веома поштован и цењен
као правник, а омиљен као чаршијски
човек.Умро је 17. октобра 1943. године у
Ваљеву, где је и сахрањен.
Двадестих и трдесетих година XX
века био је једна од најупечаљивијих
личности Уба и околине и учесник бројних анегдотских догађања. Кад би се она
могла прикупити и записати вероватно
ни у целу књигу не би могла стати. За
ову прилику подсетићемо на два догађаја, сцене.
Сељак, кога је Ћубан заступао пред
судом у једном судском процесу, зашто
се тако дуго отегла његова парница и
додаје Нешто споро иде. На то му
Ћубан мирно и озбиљно одговори: Да је
парница брза, звала би се брзак. А
пошто је спора зове се – спор.
Као адвокат често је седео пред
кафаном Милоја Лазића, а на столу
испред њега стајала је дуванска кутија,
коју је добио на поклон од војника у
рату. Како је ко наилазио од пролазника,
а имао потребу за цигаретом, узимао их
без питања. Седа, тако. за сто Радисав

СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА

АРИЗАНОВИЋ
Преки шор

062/490-931 “Мишићева зграда“
МАЛИ ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ
СИЛАЖА
063/187-68-36
Продајем ливадско
балирано сено у
Козличићу код Ваљева.
Тел. 014/227-383
064/56-32-152
Вучетић био је народни посланик из
Брезовице. Ћубан га представља
грађанину који већ седи са њим: Ово је
Радисав Вучетић, увек лепо са властима, зато увек добија на изборима.
Занимљиво је да Љубомир Вујић
Ћубан, када заради сто динара за дан,
није више хтео да ради. Тим поводом
странкама је говорио: Сто динара
доста за један дан, дођи сутра. Мада
то често није одговарало његовим
клијентима, он се доследно држао тог
принципа и јасно стављао до знања да
није материјалиста и пружао је прилику
и другима да зараде.
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Дана 12.02.2015.године преминула је наша драга мајка

20.фебруара 2015.г. навршиће се
четири године од смрти нашег

НАДА
ТАДИЋ
(1924 - 2015)
Чуваћемо је у
нашим срцима.

Кћерка Цица
и син Раде
са породицама
24. фебруара. 2015. г. навршиће се три године од
смрти нашег драгог

МИЛУНА
МИЛИВОЈЕВИЋА
С поштовањем га се
сећају
његова супруга и ћерка
са породицама
27.фебруара 2015. г. навршава
се 14 година од смрти

БОГДАНА
ПЕТРОВИЋА
БОНЕТА
(1950 - 2012)
Празнина настала твојим
одласком испуњена је сећањем
на велику радост и љубав коју си
нам несебично давао и поносом
на твој поштен и частан живот.
Твој осмех и доброта, живе у
нашим срцима и вечно нас прате.
С тугом и љубављу: супруга
Нада, син Драган, снаха
Слађана, ћерка Љиљана, зет
Миша, унуке: Сања, Милица,
Анђела и Андреја
23.02.2015. године навршиће се тужних шест месеци од када
није са нама наш

ДРАГАН
ДАМЊАНОВИЋ
(1956 - 2014)
Болно је: кад оду очи које
волиш, кад оде осмех који
памтиш,
кад оде доброта коју требаш,
кад оду руке које грле,
кад оде љубав која греје, кад су
ту сећања која не нестају,
кад су ту сузе које не престају...
Кажу да сутра биће боље,
кажу да време лечи све,
а ја главу спустим доле, КАКО,
КАКО КАД ВИШЕ НЕМА ТЕ ?!
Воле те твоји: Стевка, Мирко,
Влада, Снежа, Лана и Немања

ПРОДАНА ВИШЊИЋА
(2001 - 2015)
Чуваћемо успомену на твој
драги лик
и вечно га носити у нашим
срцима.
Каја, Зока и Јованка са
породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

С Е Ћ А Њ Е
(21.02.1996 - 21.02.2015)

ПАУН ЈАНКОВИЋ
С љубављу,
поштовањем и поносом
чувамо те у својим
срцима.
Супруга Зора, ћерке:
Љиљана и Снежана

19.фебруар 2015.г.
25.02.2015. г. навршиће се
17 година од смрти моје маме

27.02.2015. г. навршиће се шест
месеци од смрти нам драгог

ДЕСАНКЕ ПЕРИЋ

СРБОЉУБА
НОВАКОВИЋА

учитељице у пензији
(28.06.1934 - 25.02.1998)
Заувек ћеш живети у нашем
сећању.
Вољени не умиру никада...
Ћерка Љиљана са децом:
Јасмином и Радом

20.02.2015.г. навршило се 40 дана
од када није са нама наш драги

13.02.2015.г. навршило се
годину дана од смрти

РАТКО МАРЈАНОВИЋ

МИЛАНА
МАКСИМОВИЋА

(26.09.1943 - 12.01.2015)
Твој одлазак није крај, већ пут у
светлост загробног живота.
Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји супруга Даница,
кћерка Јасмина, зет Игор
и унук Михаило Нинковић

СЕЋАЊЕ

ГЕОРГИ ГОЦЕВ
(1937 - 2013)
Сећање и љубав према
њему ће остати вечно
у нашим срцима.

Гордана, Маја,
Јован, Зоран и Милош
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из Мургаша
(1948 - 2014)
Остаћеш заувек у нашим срцима.
С љубављу и поштовањем
чуваћемо успомену на твој драги
лик.
Твоји најмилији: супруга Дивна,
син Бранко, ћерке: Весна и
Јасмина, унуци и унуке...
24.02.2015.г. навршава се 40 дана
од смрти нашег драгог

ЖИВОРАДА
РАДИВОЈЕВИЋА
из Трлића
(1954 - 2015)
Вечно ћеш живети у нашим
срцима. Све си нас научио,али
ниси како да живимо без тебе.
Тужна породица: супруга Мира,
синови Драган и Дејан,снаха Маја,
унуци Данијела и Стефан

(1926 - 2014)
Хвала ти за сву доброту коју си
нам пружио.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији:
супруга Десанка,
ћерка Радмила и зет Марко
Прошло је 35 година од када није
са нама наш драги отац и супруг

СРЕТЕН СРЕЈА
ЈЕЧМЕНИЦА
(1934 - 1980)
Увек ће га се сећати
његови
Синови Саша и Зока
и супруга Душанка

СЕЋАЊЕ
Већ 16 година није са нама

СТАНОЈЕ ЈЕЧМЕНИЦА
ЋАНЕ
С поносом га се сећамо.
Заувек у срцу и мислима,
чувамо лепе успомене на
наше заједничке тренутке.
Никада га нећемо заборавити.
Љуша са децом и унучићима
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ФУДБАЛ

19.фебруар 2015.г.

ЦРВЕНО-БЕЛИ У СРЕДИШЊОЈ ФАЗИ ПРИПРЕМА

ОБЕЋАВАЈУЋИ СИГНАЛИ
- Савладани ужичка Слобода и ваљевски Раднички, са Мачвом
без победника (1:1). - Ковачевић и Стефанов закључили прелазни
рок. - У среду ривал била Колубара, у недељу стижу Ваљевци.
Тренер Јединства Срђан Јовановић
полако слаже коцкице за наставак
српсколигашке сезоне, а иза црвенобелих су већ три зимске провере (не
рачунајући дуел са Колубаром у среду
18. фебруара). Иако резултати имају
само престижни карактер, Убљанима
сигурно годи податак да су узели
"скалп" ужичкој Слободи, а да су остали
непоражени у дуелу са још једним тимом из вишег ранга- Мачвом из Шапца.
Прелазни рок управа Јединства
закључила је са још два појачања- везиста Владимир Ковачевић (25), некадашњи играч пожешке Слоге, Локомотиве, Ресника..., већ на првим проверама показао је да ће ојачати ионако
жестоку конкуренцију у везном реду, а
перспективни штопер Божидар Стефанов (19) учиће дефанзивне лекције од
Марјановића и осталих. Најзвучније
појачање суперлигашког педигреаВладимир Илић (25) треба од доктора да
добије зелено светло за повратак на
терен, а једино што Јовановићу задаје
главобољу јесу мања или дужа одсуство због повреда Рашића, Тадића,
Каличанина, Андрића, Поповића...
Прва провера са Мачвом стигла је
Убљанима раније него што су планирали, Шапчани су диктирали темпо
већим делом меча, али је Игор Милановић у последњим секундама меча
спасао црвено-беле пораза. Меч са
Радничким из Ваљева обележили су
тешки услови за игру и непријатна
повреда Каличанина који је након
клизећог старта имао жесток судар са
стативом. Дејан Јовановић је био стрелац јединог поготка, а досад најбољу
партију играчи Јединства пружили су
против ужичке Слободе. Стојановић је
демонстрирао своје мајсторство у

Велико појачање:Владимир Илић
финишу првог дела, а Ранковић у
наставку реализовао брзу контру у
режији Ковачевића и Петрашевића.
Наредни испит, Убљане чека у
недељу против Будућности-Крушика, а
тренер Срђан Јовановић је задовољан
жестоком конкуренцијом за скоро свако
место:
- Завршили смо фазу са два тренинга дневно, било је доста одсутних
играча из објективних околности, али за
сада све иде по плану. Припремне
мечеве користим за нека тактичка
решења која сам ретко испробавао,
резултати су у другом плану, а делује ми
да смо се добро појачали. До старта
првенства са Шумадијом има још доста
времена, а велики број играча конкурише да стекне статус стартера за тај
меч- резимира учињено ваљевски
тренер на клупи Јединства.
Б.Матић

БРЕЗОВЧАНИ КРЕНУЛИ У СЕРИЈУ ЗИМСКИХ ТЕСТОВА

ДВЕ ПОБЕДЕ ЗА ПОЧЕТАК
- Брезовица савладала Слогу из Крнића (5:1) и Турбину (2:1) на
СЦ "Матић", следећи тест лајковачки Железничар. - Љубичић
велико појачање по боку, Чавић голгетерски расположен.
Зоран Пантелић је наметнуо жесток
ритам својим пуленима, комбинованим
радом на вештачкој подлози СЦ "Матић"
и у спортској хали, играчи Брезовице се
припремају да и другу сезону за редом
сачува статус члана Зоне "Дрина".
Утисак је да су зимску пијацу у управи
тамнавског зонаша врло добро одрадили- уз Матића, Радовановића и Анђића који су ту од првог дана припрема, на
располагање Пантелићу су се ставили и
брзоноги Александар Љубичић, млади
Блажић из Јединства који ће играти на
двојну регистрацију и голман Бајовић
који ће бити резерва Ћургузу. Последња
аквизиција је Божидар Штулић, везни
играч који је носио дрес ГСП Полета, а
повреде су одвојиле од терена Горана
Ђорђевића (дужа пауза) и Зорана Радојичића (краћа), а највероватније је да већ
виђено појачање Душко Симић неће
досити дрес Брезовице на пролеће.
Први тест против шабачког међуопштинског лигаша Крнића обележио је

хет-триком Петар Чавић, Бранковић је
погодио са пенала, а у листу стрелаца се
уписао и млади Димитрије Тадић. Други
тест је био много озбиљнији, српсколигаш из Вреоца је извео подмлађени
састав који има "штофа", па смо гледали
занимљиву утакмицу са доста шанси.
Милановић је донео рану предност
домаћима, Чавић био егзекутор контре у
режији Ћургуза и Љубичића, али су се
Брезовчани жестоко намучили да сачувају предност у финишу. Сумирајући
досадашњи део припрема, тренер
Пантелић није био баш спокојан:
- У последњи час, остали смо без
потенцијалних новајлија Лазића и Вукашиновића, имамо доста објективних
проблема да направимо добар тренинг,
а будући да су се ривали за опстанак
силно појачали- нема сумње да нас чека
паклено тежак посао на пролеће. Видело се против младе екипе Турбине да
делујемо споро и тромо, на папиру
делује да смо се добро појачали, али

ТАМНАВСКЕ ФУДБАЛСКЕ
АКТУЕЛНОСТИ

ЗВУЧНА ПОЈАЧАЊА
У ТВРДОЈЕВЦУ
И ТАКОВУ
Протеклог викенда, неколицина
клубова из окружне и међуопштинске
лиге окончали су зимску паузу и одрадили прве тестове. Тврдојевац је на
свом терену савладао Совљак са 4:1, а
појачања у лику Владе Благојевића,
Ваљевца Тешића, повратника Јовановића..., говоре да тим Горана Миливојевића има амбиције да се врати у округ.
Стрелци на овом мечу били су јесенас
распуцани Младеновић, Танасијевић и
Лекић, а тренера Драгана Ђокића чека
тежак посао да надокнади одсуство
Немање Марјановића у одбрани. У
редове Совљака вратио се Ивица
Матић, а од осталих осталих окружних
лигаша кренули су Бањанци и Трлићани. Тим Милана Лештарића убедљиво
је савладао Слогу из Крнића (3:0), док су
Трлић и Полет из Такова играли
нерешено на СЦ "Матић"- 1:1. Гол за
Таковчане постигао је повратник Влада
Стефановић, а највеће појачање стигло
је у лику нападача Лујиновића који је
прошле сезоне у дресу Полимља
одмерио снаге и са убским Јединством.
Трлић је остао и без Жарка Анђића,
н а п а д ј е п о ј ач а о б и в ш и ј у н и о р
Јединства Јовић, а прометно је било и у
Туларима. Дробњак, Дарко Ракић и
Милош Јовановић предводе листу
појачања Тулараца, а од клубова из
општинске делује да су најбољи пазар
имали Паљувци- Марковић из Совљака,
Бошковић и Шипчић из Радника, уз
искусног голгетера Стојића најављују
жестоку потеру за Шарбанама...
Б.М.

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ
НА ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕНУ
Утакмицу Брезовица-Турбина
испратио је транспарент извесне
Невене која је на несвакидашњи начин
честитала Дан заљубљених свом дечкуИгору Милановићу. Каква је то била
мотивација за младог нападача говори
податак да је већ после три минута
затресао мрежу голмана гостујуће екипе... Симпатично и оригинално, а и
прилика да се мало разбије монотонија
ових страница које обилују бројкама,
резултатима, спортским извештајима...

само ако ти играчи буду у правом
тренажном процесу- постоје шансе за
опстанак- упозорава тренер Брезовице
Зоран Пантелић чија екипа наредни тест
има против лајковачког Железничара.
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УБ БИО СЈАЈАН ДОМАЋИН СРПСКОЈ ФУТСАЛ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

СПЕКТАКЛ ЗА ИСТОРИЈУ
- У пуној убској хали, репрезентација Србије
надиграла европског првака Италију- 5:2. - Први
међународни меч на Убу прошао у сјајној
атмосфери, челници ФСС најавили нову посету.
У среду, 11. фебруара, Уб је први пут у својој историји
био домаћин међународног меча. Крцате трибине спортске
хале неколико минута пред почетак сусрета Србија-Италија
поздравиле су интонирање две националне химне, а најава
људи из ФСС да ће врло брзо наша селекција опет гостовати
на истом месту- најбоље говоре како је град Уб организовао
овај меч. Легендарном голгетеру Душану Савићу, најзаслужнијем што је наш град имао овакву част, пре меча се пригодним
поклоном захвалио председник општине Дарко Глишић.
Мере обезбеђења за овај меч биле су незапамћене у
искуству организације овдашњих спортских догађаја, на
жалост неколико стотина људи остало је на вратима хале,
будући да су људи из штаба репрезентације лимитирали
капацитет на 500 људи. Њихова одлука је, такође, била да се
улаз не наплаћује, а они срећници који су ушли у халусигурно нису зажалили.
Иако су Италијани били ослабљени за убски меч, имали
су неспорни епитет фаворита, посебно због убедљиве
победе у СПЕНС-у претходне вечери. Помало препотентни, а
што им статус европског првака и допушта- Италијани су
плели мрежу око чудесног Момчиловића, а наши момци
користили сваку прилику да предахну од жестоких атака
гостију. А онда је капитен Марко Перић показао да неки
килограм вишка није препрека мајстору малог фудбала"промешао" је одбрану Италијана и довео до делиријума
бројне навијаче са Уба, али из Ваљева, Лазаревца, Шапца,
Коцељеве...

СРБИЈА - ИТАЛИЈА
5:2 (1:0)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 600. Судије: Дамир
Радовић, Владан Радуловић (Београд). Стрелци: 1:0 Перић
у 17., 1:1 Фортин у 23., 2:1 Милосавац у 26., 2:2 Мерлим у 30.,
3:2 Коцић у 31., 4:2 Симић у 38., 5:2 Коцић у 40.
Нагомилавање прекршаја: Србија 7 (2-5), Италија 5 (0-5).
СРБИЈА: МОМЧИЛОВИЋ, ПЕРИЋ, РАКИЋ, КОЦИЋ,
КОСТИЋ, Живановић, Милосавац, Матијевић, Симић,
Пршић, Лазић, Радин, Алексић, Антонић
ИТАЛИЈА: МИАРЕЛИ, РОМАНО, ФОРТИНО, КАНАЛ, ЂАСОН,
Ерцолези, Ћиманго, Скињина, Хонорио, Де Лука,
Калдероли, Мерлим, Урио, Мамарела.

КМФ КАРЕЛИ УСПЕШАН ПРОТИВ ФЛЕША

ПРВАК СЕ РЕШАВА
КРАЈ ДРИНЕ
- Убљани преокретом стигли до пете победе,
дерби у Бајиној Башти решава питање шампиона
регионалне лиге "Дрина". - Нема трећег круга,
игра се двомеч са прваком "Мораве".

Душан Савић изводи почетни ударац
Од тог тренутка, ништа више није имало етикету
пријатељског меча, прштало је на паркету, а на неке
неспортске гестове гостију реаговала је и публика која је дала
"ветар у леђа" српској репрезентацији. Два пута су Италијани
изједначавали, али ништа није могло да спречи пулене Аце
Ковачевића да чаробну убску ноћ украсе "скалпом"
европског првака. Ређале су се мајсторије Коцића, Перића,
Симића и осталих, али је ипак епитет јунака меча припао
бравурозном голману Немањи Момчиловићу. За крај,
мајсторски лоб Младена Коцића био је шлаг на торту
бриљантне партије српске футсал репрезентације...
Б.М.

Екипа Карелија стигла је на корак до великог успеха- већ
у другој години такмичења, Убљани ће имати прилику да се
боре за пласман у виши ранг! Наредног викенда, екипе
Бајине Баште и Карелија ући ће у дерби меч са истим бројем
бодова, а будући да су Убљани славили са 6:3 на домаћем
паркету- одговараће им и нерешен резултат. Најављеног
трећег круга неће бити, првопласирани из групе "Дрина"
укрстиће копља са најбољим из лиге "Морава",
највероватније Жупским рубином из Пријепоља, а победник
тог двомеча биће нови друголигаш
Меч против старог познаника
Флеша из Ваљева није добро почео
за "беле". Радовановић је казнио
кратко одбијену лопту Аћимовића и
показао да гости нису дошли на
излет. Ипак, момци из Карелија су
подизали ритам, а Лука Пулетић је
изједначио на пас Владе Благојевића. Био је то увод у фуриозну
игру лидера, Благојевић је уз асисАлександар тенцију младог Којића донео преокрет, а потом је и Тошић искориАћимовић стио идеално проигравање Павића.
Пошарац је почетком другог дела вратио неизвесност,
али је све дилеме решио Павић након корнера који је извео
Ћургуз. Статива Благојевића и шанса Јечменице говоре да је
убски тим могао до убедљивије победе, али су и овако
играчи Карелија испунили план и направили добру увертиру
за дерби сезоне у Бајиној Башти.
Б.Матић
Регионална лига "Дрина", 9.коло

КАРЕЛИ - ФЛЕШ 4:2 (3:1)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 30. Судије: Ћургуз,
Поповић (Уб). Стрелци: Пулетић, Благојевић, Тошић и
Павић за Карели, а Радовановић и Пошарац за Флеш.
КАРЕЛИ: Аћимовић, Симић, Павић, Јечменица, Ћургуз,
Тошић,Којић,Миличић,Стефановић, Благојевић, Пулетић.
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УБСКИ КОШАРКАШИ ИМАЛИ ПОЛОВИЧАН УЧИНАК

Прва српска лига "Запад", 15.коло

УБ - СВИЛАЈНАЦ 85:91
(18:10, 23:28, 23:19, 15:22, 6:12)

ШОКАНТАН ПОРАЗ
ОД СВИЛАЈНЦА

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150. Судије: Живковић,
Ћировић (Чачак).
УБ: Љубас 14 (4 ас.), Ракић 9, Јадранин 14 (4 ск.), Пећинар,
Милуровић, Веселиновић 23, Пешић 2, Јаковљевић 17 (7 ск.),
Даниловић 7 (5 ск.)

- Наши кошаркаши испустили 13 поена
предности у финишу меча. - Одлична
реакција у Крагујевцу и убедљива победа.

Прва српска лига "Запад", 16.коло

Пораз од Свилајнца вероватно је најболнији који је
доживела ова генерација убских кошаркаша. Очекивао се тежак
меч, пуне три четвртине жилави гости су имали активан
резултат, али су капитен Даниловић (5 везаних поена) и Ракић
"тројком" (његови први поени) успели да одлепе домаће на
пристојну предност. Љубас је са две асистенције продужио
налет Убљана, па је на три и по минута до краја семафор
показивао сигурних- 79:66. Све што се десило до краја мечаличило је на кошмар из којег убски кошаркаши, на жалост, нису
могли да се пробуде.
На крилима незаустављивог Лаловића, Свилајнац је
направио серију од 13:0 (4 "тројке" и једно бацање), а домаћи
нису успели да искористе последњих 17 секунди за
победоносни кош. Агонија се наставила и у додатних 5 минута,
серија се продужила на још 7 поена за госте, па је већ минут
пред крај било јасно да бодови путују у Свилајнац.
Ипак, пулени Душка Ружичића успели су да се брзо
опораве од шокантног пораза и у Крагујевцу одиграју најбољи
меч у наставку сезоне. Диригентску палицу преузео је најбољи
убски кошаркаш Александар Веселиновић, "рафалом" од 21
поена у првом делу "утабао" је пут ка 9. првенственој победи:
- Показали смо добру реакцију после шокантног пораза,
услови за игру су били врло необични, будући да је један кош
био висок 2,90, а други преко 3,10 метра. Контролисали смо меч
од самог старта, мали број играча у ротацији довео је до замора
који се испољио слабијом игром у последњој четвртини. Ипак,
одбили смо налет домаћих који су стигли до -8 и рутински
привели меч крају. Следи гостовање у Шапцу, никада нисмо
победили комшије, али ме храбри да одлично играмо у гостима
и сигурно је да нисмо без шанси- рекао је бек Убљана.
Б.М.

РАДНИЧКИ 1950- УБ 87:101
(20:29, 23:28, 18:24, 26:23)
Хала "Гордана Богојевић" у Крагујевцу. Гледалаца: 100.
Судије: Недељковић (Ивањица), Арсић (Чачак).
УБ: Љубас 19, Ракић 24, Јаковљевић 13, Милуровић,
Јадранин 17, Даниловић 4, Веселиновић 27, Пешић,
Пећинар.

КБК СОКО ЗАПАЖЕН НА “КУПУ КОШУТЊАКА“

ПОБРАЛИ АПЛАУЗЕ БЕОГРАЂАНА
Убски кик-боксери отворили су овогодишњу сезону
учешћем на престижном турниру “Куп Кошутњака“. На
овом такмичењу, које је одржано 1.фебруара под
слоганом “Спортом против дроге“, наступало је седам
бораца КБК “Соко“.
У првом делу тирнира, по правилима kick light-a,
Славица Бранковић и Дарко Бошковић освојили су
сребрне медаље, док је сјајни Владимир Живановић
овога пута дошао до злата, победом на поене.
Осталих четворо такмичара борило се под “пуним
контактом“, дисциплина low kick. Дајана Павловић и
Душан Павловић поклекли су тек у финалу, али свакако
нису разочарали многобројну београдску публику. У
најквалитетнијој борби вечери, Сузана Ковачевић
остварила је убедљиву победу против Маје Бојић (КБК
Победник), при чему је чак три пута своју противницу
доводила на ивицу нокаута. Поред ње, многобројне
аплаузе побрао је и Александар Кандић који је наспрам
себе имао двадесетдвогодишњег црногорског репрезентативца Васу Ивановића (чест учесник мечева у
популарном “кавезу“). После три рунде, са два бројања на
обе стране (на корак од прекида меча), више поена
прикупио је Ивановић.
Убљани су, такође, 14.фебруара гостовали и у
боксерском кампу “BK CHIP“, код Љубише Игњатовића,
где су одржали неколико спаринг мечева. Тренутно се
спремају за март месец, када их очекује Првенство
Београда у К1 и Првенство Србије у комбат саватеу.
Милован М.

DIGITALIZACIJA JE POČELA !
nabavite na vreme SET TOP BOX uređaj
DIGITAL TV
Vuka Karadžića br.28, Ub
(preko puta Osnovne škole)

SRT 8201

RISIVER

4.390* garancija
24 meseca

Jednostavan za upotrebu. USB konektor vam
omogućava da puštate video, muziku i
fotografije sa eksternih USB uređaja. EPG
(elektronski TV vodič) za informacije o
programu na ekranu, teletekst, titlovi i još
mnogo karakteristika čine ovaj prijemnik
odličnim izborom.

TERRESTRIAL

3.500* garancija 24 meseca

-Reprodukcija slike u HD, podesive rezolucije od 1080p, 1080i, 720p i 576p.
-Slika podesiva na 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox.
-USB priključak- medija plejer za pregled snimaka, slika, muzike i filmova.
-Podržava MPEG4(avi) i HD(mkv) fajlove, JPG i MP3.
-Mogućnost snimanja na USB fleš memoriju ili hard disk kapaciteta do 500 GB.
-Nadogradnja softvera preko USB priključka. -Kapacitet od 400 kanala.
-EPG TV program za 7 dana. -Teletex, podržava natpise i sinhroni prevod.
-Roditeljska brava. -Srpski meni (OSD).
-Automatsko i manuelno pretraživanje TV i radio programa.
-Digitalni audio izlaz (S/PDIF) za digitalno pojačalo.
-Priključci: ANT IN, TO TV, HDMI, scart , S/PDIF coaxial, USB.

Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala u opštini Ub startuje 28.februara 2015.godine. Po
isključenju analognog signala nećete biti u mogućnosti da gledate TV program, ukoliko vaš televizor nema
odgovarajuću opremu za prijem novog digitalnog signala.

СПОРТ
СЦ “МАТИЋ“ ОВЕ ЗИМЕ РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

МАТИЋЕВ “ВЕШТАК“
МАГНЕТ ЗА ЦЕО РЕГИОН
Формалности око превођења пољопривредног
у грађевинско земљиште су завршене, па ће на
пролеће кренути радови који ће овај објекат
учинити међу најмодернијима у Србији.
Ко воли да гледа фудбал- ове зиме провео је пуно
времена на Спортском центру "Матић". У условима у којима се
већина екипа у региону једва сналази за тренинг, терен са
вештачком подлогом, захваљујући породици нашег
репрезентативца, привилегија је, пре свега, убског Јединства,
али и великог броја клубова у региону. Железничар из
Лајковца, Колубара, Јавор, Будућност-Крушик, Турбина,
Инђија..., само су неки од клубова који су играли на овом
терену, а важно је истаћи да сви корисници добијају ову
непроцењиво вредну услугу потпуно бесплатно. Потребно је
само благовремено резервисати термин, а Драган Матић је
успео ове зиме да у сусрет изађе свима који се труде да
сачувају терен у пристојном стању за пролећне битке.
Како нас је обавестио отац најбољег задњег везног на
свету (то мисле и много већи стручњаци од потписника ових
редова), формалности око превођења пољопривредног у
грађевинско земљиште су завршене, па ће на пролеће кренути
радови који ће овај објекат учинити међу најмодернијима у
Србији.

Будући изглед Спортског центра “Матић“

У првој фази која би требала да траје до августа, биће
урађена управна зграда поред садашњег "вештака", а поред
ње и трибине са модерним свлачионицама и теретаном. У
позадини, биће урађена два тениска и један мулти-терен, уз
трим-стазу, рефлекторе и асфалтиран прилаз са обе странеспортски комплекс породице Матић биће магнет за спортисте и
екипе из целе Србије.
- У другој фази, планирана је изградња природног терена
за фудбал на брду, а поред њега и још лепше и модерније
управне зграде. Проценићемо да ли ће бити потребе за
додатним смештајним капацитетима, с обзиром да мотел
"Окно" са 53 лежаја пружа одличне услуге. Тек када се прва
фаза заврши- почеће и рентирање терена, тако да ће и на
пролеће сви заинтересовани моћи бесплатно да користе наше
услуге- рекао је Драган Матић, најзаслужнији што економи
клубова у региону немају много проблема са прањем опреме
ове зиме.
Б.Матић
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА НАСТАВЉАЈУ
ПРВЕНСТВО У ДРУГОЈ ЛИГИ “ЦЕНТАР“

СА “ПОШТАРКАМА“
НА ТАРАФЛЕКСУ
- Први меч у наставку сезоне, Убљанке ће играти
као предигру финала Купа Србије. - Повољан
здравствени билтен, Маја Глишић повратница.
Због организације финалног турнира Купа Србије,
убске одбојкашице први меч наставка сезоне против
Поштара играће у неуобичајеном термину- недеља 14
часова. Ипак, своје умеће моћи ће да покажу на тарафлексу
који ће бити први пут постављен у убској хали, а тренер
Марина Петровић верује да ће њена екипа забележити
сигурну победу:
- Сплетом околности, већ смо одмерили снаге са
"поштаркама" у припремном периоду. Добиле смо 3:1,
нисам била задовољна, али сам намерно пред утакмицу
направила јак тренинг у комбинацији са теретаном. До
првенства, играћемо још са ОК Лазаревцем, не рачунајући
ситније повреде- имамо повољан здравствени билтен. У
екипу се вратила Маја Глишић, а с обзиром да је водећи
двојац далеко одмакао- надам се да добрим играма у
наставку можемо до трећег места- рекла је Марина
Петровић чији је повратак на паркет још увек неизвестан.

ФК ЈЕДИНСТВО ПОНОВО ДОМАЋИН ЗИМСКЕ ЛИГЕ

ФЕСТИВАЛ ТАЛЕНАТА
После одличног утиска, који је прошле године
оставило премијерно издање Зимске лиге, убски
српсколигаш је ове године поново домаћин такмичења
које је привукло преко 200 деце из осам фудбалских
школа. Осим прошлогодишњих учесника- Јединство, Ас
07 из Каленића, Сењак из Ваљева, Срећно стопало из
Лајковца и Омладинац из Љига, ове године су се на
паркету убске хале појавили и најмлађи полазници
фудбалских школа Обреновца 1905, Будућности из
Звечке и лајковачког Железничара.

Као и прошле године, такмичење је организовано у
три конкуренције (2004., 05. и 06. годиште), у свакој
категорији налази се по седам тимова, а лига је
стартовала још 7. децембра прошле године. Због финала
Купа у одбојци, дечаци су наредни викенд одрадили у
понедељак 16. фебруара, а ако буде све по планираном
распореду- финалне борбе очекују нас 15. марта.

Agencija *strelac*
РЕГИСТРАЦИЈА ПО
НАЈПОЉОНИЈИМ
УСЛОВИМА У ГРАДУ

Ауто центар “Милошевић“ је свих
ових година апсoлутни лидер у
Подрињско-колубарском региону у
области техничких прегледа и
регистрације возила, коме све већи
број возача поклања поверење,
ПРОВЕРИТЕ ЗАШТО ?!

- Уз било који вид додатног
осигурања, добићете БЕСПЛАТАН
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД вашег возила.
- За све запослене и пензионере
омогућавамо комплетну
регистрацију возила на
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ чак и до 13
месеци, преко платног списка или
пензионог чека (без одласка у
банку или у кредитни биро).
- Возачима који су свих ових година
заслужили наше поверење дајемо
могућност комплетне регистрације
возила на више месечних рата НА
ПОВЕРЕЊЕ, без чекова и
административне забране.
- Свим бившим радницима АСП
“Стрела-Уб“ при регистрацији
возила одобравамо
БЕСПЛАТАН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД.
- Плаћања техничког прегледа су
ослобођени и сви возачи са
пребивалиштем у селима
БАЊАНИ и СОВЉАК.

