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NOVO !

PERIONICA

СВЕЧАНО ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАНА
ДЕОНИЦА ПАМБУКОВИЦА – НОВАЦИ

ПРЕМИЈЕР ВУЧИЋ НА ОТВАРАЊУ ПУТА

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

10 godina sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
014/412-212 ново!

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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СПОЧИТАВАЊЕ И ДРУГЕ ТЕМЕ

ЛОКАЛНИ И ДРУГИ
МЕДИЈИ
Увек има примедби које се могу упутити
председнику. Државе, владе, општине... Чак и месне
заједнице. Разлога је безброј. А начина да се упуте, у овим
временима - велики избор.
Сведоци смо да су неки власници дневног листа
озбиљно оптужили председника владе. Он је, зато,
хладнокрво, отишао на полиграф и... Ако лаже Курир, не
лаже та справа од које многи зазиру. Премијер је доказао
да говори истину. Онај други, наводно, нема поверења у
полицију и те ‘’скаламерије’’. Јасно је да је лагао и да ће, у
даљем току поступка, да се брани ћутањем... Шта би
друго? То му гарантује држава.
А медијски рат се наставља. Ни мало безазлен, ни
мало наиван, напротив! Новија историја Србије пуна је
немилих расплета политичких сукоба. Зато, сада, сви
добромислећи, чак и они који нису гласали за његову
странку, страхују за Александра Вучића и моле га да буде
опрезан, да се не излаже превише на просторима које није
могуће у потпуности контролисати.

Зимска идила на Убу: Бомбаш у измаглици
А како стоји ствар на локалном нивоу? Број
мобилног телефона председника општине, вероватно,
има свако ко је заинтересован. И - ето прилике да му се
понекад ‘’спочитавају’’ и неке ствари од којих опасно
расте притисак. Недавно су послати мејлови свим
локалним и другим медијима који су конкурисали за
средства на конкурсу, а који је подразумевао достављање
прецизних пројеката. Разуме се да нико није био
задовољан. Неки су се уздржали од коментара (телефонских позива или смс порука), а неки су реаговали.
Нису се сетили оне народне да се никада и никако свима
не може угодити...
И, ето неспоразума. Систола и асистола су
реаговале онако како се могло очекивати. Притисак је,
наравно, порастао, а ништа није ни било могуће
изменити... Дакле, расплет је могао, не дај Боже, за некога
да буде и кобан. За кога? Свеједно! Ништа не вреди
превеликог узбуђења. Неумесне поруке - најмање... А о
томе какве све поруке стижу, једном другом приликом. М.М.

ТОПЛА ЗИМА
Долази још једна зима - каква ће бити?

Н

еко има топле очи, неко велико
срце, неко дубоку душу, осмех који
лечи, енергију која улива снагу...
Топле очи су онај поглед који открива племенито срце,
чисту душу, ширину осмеха, врелину емоција, животну
енергију... Како препознати такву особу? Није лако.
Често се иза питомих очију крије лукавство, прорачунатост, нечасне намере...
Е, сад! Постоји ли особа која је апсолутно позитивна?
Она која има те ‘’топле очи’’, велико срце, дубоку душу
и све друго... (?) И, да ли је, ту, реч само о љубави?
Не! Идеално не постоји! А љубави? Има разних!
Одавно је речено и на чему се свет заснива, али,
нажалост, све је мање емоција, чак и људскости...
Филантропија се нашла на самој маргини. Разумевање
које је, на пример, Србија показала према избеглицама
(међу којима је, свакако било и оних који нису то били,
али то је друга тешка тема) није изазвала она признања
која је заслужила у свету. Та хладнића ’’новог светског
поретка’’ одражава се, већ дуго, и на међусобне
људске односе. Недостатак емпатије је све израженије.
То је разлог што нас, понекад, просто, изненаде неке
топле очи које нас огреју обичним, чистим, једноставним и драгим погледом... Углавном, гледамо се
леденим, безизразним погледнима...
Кажу, на друштвеним мрежама, а има ту много истине,
да Рокфелери, Макнамаре, Ротшилди и остали из
такозване Светске владе, а преко Сороша и сличних,
покушавају да изграде неки нови свет са ‘’златном
милијардом’’ становника, али и начином живота који је
‘’слика и прилика’’ оног који је Орвел описао у свом
роману ‘’1984’’. Давно је прошла та година (и тај век)
али, очигледно, најбогатији људи света, финансирајући своју идеју о новом светском поретку,
поприлично доприносе и уништењу планете (!). О томе,
ових дана, на Конференцији у Паризу, није се баш пуно
говорило. А то је суштина и то сви учесници тих дебата
на највишем нивоу, јер су учешће узели у многи
председници држава (па и они међу најмоћнијима),
знају више него што светска јавност мисли.
Планета се опасно загрева. Имаћемо, то смо већ
осетили, још једну најтоплију зиму са, вероватно,
једним леденим месецом, који ће нам покварити
утисак - али, вероватно, многи неће схватити да је то
знак да свет клизи и бездан. На овај или онај начин,
климатским променама, још једним дефинитивним
светским ратом или нечим сличним (рецимо тероризмом на сваком кораку и без икаквог разлога),
будућност постаје све више сива, а све је мање среће,
оптимизма, људске топлине, толеранције, љубави...
Зато, кад сретнемо неке ‘’топле очи’’ ни по коју цену им
не дозволимо да оду, да се окрену од нас, да захладне.
Наравно, ако су те очи наклоњене нама и ако нас прате
онолико колико ми њих.
Довољно је хладноће, иако је све више сунчаних дана
и високих температура кад им време није. Вести из
света не уливају оптимизам, светске силе се већ дуго
гледају преко нишана, а терористи су створили своју
државу. Творевину коју званично нико није признао, а
са којом, како се све више открива, неке од светских
сила имају ’’специјалне односе’’...
У нашој земљи политички неистомишљеници се
бескомпромисно обрачунавају. Јасно је да су и ту
добрано умешане неке стране силе. Боље упућени,
тачно, знају који се медији и одакле финансирају...
Термин за одржавање избора је све ближи. Некакав
посебан страх расте пропорционално са временом
које је преостало... До чега? Видећемо!
Ипак, сваке топле очи, са питомим погледом, заиста су,
свима - добродошле.

ОПШТИНА УБ
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ПРЕМИЈЕР ВУЧИЋ НА ОТВАРАЊУ ПУТА
„Овај пут сте ви зарадили и заслужили”, поручио је мештанима Александар Вучић, напомињући да је
својим присуством хтео да покаже да „свака кућа у Србији, сваки домаћин, може да рачуна на своју
државу, да може да рачуна да држава брине о њему, да брине о сваком селу и сваком месту”
Председник Владе Републике Србије Александар
Вучић, на Аранђеловдан, је присуствовао свечаном пуштању
у саобраћај реконструисане деонице пута од Памбуковице до
Новака у дужини од 4,7 километара, на коју су мештани два
села чекали дуже од пола века. Деоница се налази на
регионалном правцу Уб – Шабац и грађена је у две фазе.
Прошле године асфалтиран је први део од 1,7 километара из
правца Новака, док је ове године довршен преостали део на
памбуковачкој страни. Окончањем радова, које је са 85
милиона динара финансирало Јавно предузеће „Путеви
Србије” макадамски пут прерастао је у функционалну и
модерну саобраћајницу, са коловозом ширине 5,9 метара,
банкинама од по пола метра и изграђеним каналима.

Глишић, Вучић и Џајић
на отварању пута у Памбуковици
Поред домаћина, председника општине Уб Дарка
Глишића, премијера је дочекала и фудбалска легенда Драган
Џајић, својевремено најбоље лево крило света, чија је
породична кућа недалеко од пута у Памбуковици и који је,
заједно са директором „Путева Србије“ Зораном Дробњаком,
свечано отворио нови пут симболичним пресецањем врпце.

„Овај пут сте ви зарадили и заслужили”, поручио је
Памбуковчанима и Новачанима премијер Вучић након церемоније, напомињући да је својим присуством на отварању
новоизграђене деонице хтео да покаже да „свака кућа у
Србији, сваки домаћин, може да рачуна на своју државу, да
може да рачуна да држава брине о њему, да брине о сваком
селу и сваком месту”.
Премијер је грађанима захвалио што верују у рад и
марљивост и што разумеју шта је поштење, истакавши да је
Србија, упркос напорима криминалаца да све униште, по први
пут, напредовала на лествици земаља са добрим пословним
амбијентом “за 32 места у само једној години”.
Темељна реконструкција пута Памбуковица-Новаци је
један од најсложенијих и најтежих инфраструктурних пројеката, које је локална самоуправа радила заједно са државом,
изјавио је председник општине Уб Дарко Глишић.
- Износ уложених средстава довољно говори о томе
колико је пројекат вредан, колико је труда и рада уложено, док
податак да се на овај пут чекало више од пола века говори да
је свих претходних деценија нешто друго било прече од самог
живота мештана и њихових услова за живот. Осим што много
значи мештанима, у инфраструктурном смислу он спаја два
региона: део око Шапца са делом око Ваљева, навео је
Глишић.
Мештани нису крили радост због асфалтног пута. Милица Петровић, родом Лозничанка, која се у Памбуковицу удала
1982. године, била је пресрећна што је асфалт коначно стигао
и до њихових кућа, па је премијера дочекала са поклонима:
плетеним вуненим чарапама и теглом слатког.
„Кад сам овде дошла, речено ми је да пут треба да буде
асфалтиран те године, заведен је и самодопринос, међутим,
тек сада смо га добили. Кад су дошли мајстори са машинама,
нисмо веровали да ће стварно да раде пут, јер су нас толико
пута лагали. Ја сам самохрана мајка, имам двоје, сада одрасле деце, али обоје су у гуменим чизмама ишли у школу, јер
чим падне прва киша, не може да се прође. То је била катастрофа, а сад смо господа”, рекла је Милица, истичући да
велику захвалност дугују председнику општине Дарку
Глишићу и премијеру Вучићу што су им обезбедили нормалне
услове за живот
Д.Недељковић

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ОДБРАМБЕНОГ ЗИДА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ УБАЧЕ

ЗАШТИТА
ОД ВЕЛИКИХ ВОДА
Радови се обаваљају на најкритичнијем делу
регулисаног речног тока кроз центар града,
дуж насеља Талови
На десној обали реке Уб у току су радови на постављању
бетонског зида за одбрану од великих вода, дугог 600 метара.
Радови се обаваљају на најкритичнијем делу регулисаног
речног тока кроз центар града, дуж насеља Талови, које је,
током прошлогодишњих мајских елементарних непогода, било потпуно поплављено. За изградњу заштитног зида држава
је определила 12 милиона динара преко ЈВП „Србија воде“ и
Канцеларије за обнову поплављених подручја, посао би
требало да буде завршен до средине децембра, а извођач је
ваљевска „Ерозија“. Како је објаснио одговорни извођач у том
предузећу Ђорђе Малешевић, зид ће за пола метра бити виши
од врха поплавног таласа измереног у мају прошле године.
- Када је 2011. године регулисана Убача, у делу корита
поред насеља Талови није било простора да се уради земљани насип, због близине улице. Прошлогодишње поплаве су
показале да је управо десна обала нижа од леве, где је било
великог изливања. Одмах су снимљени трагови те велике
воде и дошло се до коте од 94,40, а врх зида је пројектован на
коту 94,90, што је за пола метра више, наводи Малешевић.
Одбрамбени зид, који се гради од моста у Главној улици
до моста на обилазници, заштитиће од великих вода насеље
Талови и читав центар града са десне стране реке, каже председник убске општине Дарко Глишић

Пропусна моћ Убаче
кроз сам центар града
ће бити неупоредиво већа
- С обзиром да је висина зида за пола метра изнад максималне висине таласа измереног током највећих поплава до
сада, то нам даје сигурност да неће доћи до изливања. Сва
ископана земља биће пребачена на леву страну, да бисмо
заштитили и тај део, пре свега, насеље Сандића имање, које је
такође претрпело велику штету у прошлогодишњим поплавама, чиме би и пропусна моћ кроз сам ценар града била
неупоредиво већа. Пошто смо у претходном периоду обавили
обимне радове низводно, где смо уредили и прочистили
корито реке, а самим тим, убрзали њен ток, мислим да никада
више не би требало да нам се деси оно што се догодило прошле године. Након изградње одбрамбеног зида, потпуно
безбрижно можемо да чекамо време које долази, јер више
нема разлога за зебњу и страх, констатује Глишић.
Радови обухватају копање темељне стопе, постављање
армираног водонепропусног бетона у двостраној оплати и са
завршном капом преко зида од штампаног декоративног
бетона, тако да ће овај водни објекат не само бранити центар
града од поплава, већ га и украсити.
Д.Н.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
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ОКОНЧАНА “ПОЛИТИЧКА ИГРАНКА“ У ЛАЈКОВЦУ

БОЈИЧИЋ ПРЕДСЕДНИК
ДО КРАЈА МАНДАТА
- Није прошла иницијатива одборника ДСС и ДС за смену
председника општине и председника СО Лајковац.
- Скупштинска већина стабилна. - У гласачкој кутији мање
гласова, него што је било потписника петиције за смену.
Одлуком већине одборника на
тридесетој (вандредној) седници Скупштине општине Лајковац, одржаној
24.новембра, Живорад Бојичић и Јагош
Лончар остали су на функцијама председника општине и председника Скупштине општине. На тај начин није прошла иницијатива коју је покренуо Ранко
Филиповић, уз подршку 11 одборника
ДСС и ДС, који су потписали петицију о
смени. Наиме, они су као разлог за неповерење председнику општине навели
промену политичке странке (из СПС
прешао у ПС) и да по коалиционом
споразуму место првог човека Лајковца
припада социјалистима, док су председнику скупштине замерили кршење
Пословника о раду СО Лајковац.

Захваливши се одборницима који
нису гласали за његову смену и тиме
му указали поверење и потврдили
подршку, председник општине Лајковац
Живорад Бојичић рекао је да су његова
породица и он последњих годину дана
изложени шиканирању и малтретирању,
посебно на друштвеним мрежама. Први
човек лајковачке општине је обавестио
Скупштину да је поднео кривичну
пријаву због сумње да сви потписи, који
су се нашли на петицији за његову
смену, нису веродостојни, сумњајући да
је потпис једног одборника фалсификован.
- Наш највећи пораз данас је
податак да је ова седница СО Лајковац
коштала наше грађане пола миниона

Живорад Бојичић

Јагош Лончар

СТАВ СНС-а

Детаљ са тридесете седнице Скупштине општине Лајковац
Вандрадном скупштинском заседању присуствовало је 33 од укупно 35
одборника. За Бојичићеву смену гласало је једанаест одборника (уз два
неважећа листића), док је шест одборника подржало предлог за разрешење
Лончара (уз три неважећа листића).
Гласање је показало да је скупштинска
већина, коју у Лајковцу чини коалиција
око СНС (14) и СПС (7), стабилна и да је, у
овом моменту, на неколико месеци пред
локалне изборе, непотребно вршити
било какве промене .

динара, колико треба издвојити за
дневнице. Примера ради, толико ћемо
ових дана платити увођење парног
грејања у Марковој Цркви. Ми нисмо
овде да бисмо се играли са парама из
нашег буџета, већ да озбиљно и одговорно радимо. Мислим да се овде
људи врло импровизовано понашају и
играју политике. Због тога сам, ових
дана, и позивао поједине потписнике
ове петиције на разговор, како би
утврдили шта то није у реду? Нас чекају
два врло важна скупштинска заседања
у наредном периоду и, пре свега,
усвајање буџета општине Лајковац за
2016.годину. Избори се најављују за
април месец, па ћемо се тада мерити и
на крају видети кога подржавају
грађани- поручио је Бојичић за скуштнском говорницом.

Коалиција окупљена око СНС-а,
као највећа одборничка група у
локалном парламенту, након договора са лајковачким СПС-ом, одлучила је да подржи актуелног председника општине Живорада Бојичића и
преседника СО Лајковац Јагоша Лончара, сматрајући непотребним било
какве промене шест месеци пред нове
изборе и истек мандата актуелне власти. Како наводе из ОО СНС Лајковац,
њихов одбор има одличну сарадњу
са Бојичићем, који је недавно из СПСа прешао у Покрет социјалиста, али и
са целокупним ОО Социјалистичке
партије Србије.
Пре почетка гласања, на седници је
констатована оставка одборника Љубивоја Петровића из Демократске странке.
Њега је, у локалним парламенту, заменила Славица Ковачевић из исте странке.
На крају заседања, одборник СПС-а Горан
Гавриловић саопштио је да се одриче
дневнице у корист реконструкције Хируршког блока Општине болнице у Ваљеву,
позвавши остале да следе његов пример
јер, како је навео, “дневницу нису ни
зарадили“.
Милован Миловановић

www.glastamnave.com

ИЗРАДА ПЕЧАТА
за 30 минута

064/2180-588
Недовољно листића за смену

Краља Петра бр.17, Уб ТЦ "Лазић" (на спрату)
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БРАТСКА ПОСЕТА ОПШТИНИ ТИВАТ

УБЉАНИ У КОЛУ
“БОКЕЉСКЕ МОРНАРИЦЕ“
Званично најуспешнији град у Црној Гори
узвратио гостопримство Убљанима. На помолу
плодоносна сарадња у неколико области.
Убска општинска делегација боравила је у дводневној
посети Тивту, поводом дана те црногорске општине (21.новембар) са којом је Уб прошле године потписао повељу о
братимљењу. Међу бројним угледним гостима из региона, у
Тивту су се нашли и помоћник председника општине Уб
Маријана Марјановић, директор Инвестиционе групе Копа
"Радљево" Звонко Минић и члан Општинког већа Немања
Чуквас.
Дан општине Тиват обележен је свечаном седницом
одржаном у мултимедијалној сали општине, полагањем
венаца на споменик родољубима, колом Бокељске морнарице и „Трком мира“, а све у знак сећања на 1944. годину када
су јединице Друге Далматинске бригаде ослободиле град.
Прилично неповољне временске прилике, уз кишу и ветар,
нису омеле церемонију, а ни најупорније поштоваоце ове
традиције и госте, да испрате дефиле и присуствују програму
на риви. Као знак пажње и поштовања према представницима братске општине Уб, љубазни домаћини позвали су
Звонка Минића у коло Бокељске морнарице.

Убљани у кабинету председника
општине Тиват Ивана Новосела

ТРАГОМ ФОТОГРАФИЈЕ,
8.ДЕЦЕМБАР 1991.ГОДИНЕ

УБЉАНИ У ТОКИЈУ
Осмог децембра 1991. године Црвена звезда је остварила све што један фудбалски клуб може да оствари: била
је шампион Европе и света. Са ове дистанце мало је вероватно да ће иједан клуб са истока Европе то остварити у
будућности. Токио и дуел са чилеанским Коко-Колом (3:0) за
титулу првака света ушао је у анале, као и ова фотографија
стара пуне 24 године. Тада је обишла цео свет, као потврда
да су Убљани “мирођија“ у свакој чорби. Џаја је био на
клупи, као спортски директор, а на трибинама (с лева):
Миливој Крстић, Александар Лека Дамјановић, Јова из
Ваљева (презиме непознато редакцији), Влада звани Игнис
(пореклом из Звиздара- презиме непознато редакцији),
Милорад Миловановић- Мика Краљ и Јоле Обрадовић.

Гостима указана велика част
да уђу у коло “Бокељске морнарице“
Након церемоније на риви и свечане седнице, убску
делегацију у свом кабинету, угостио је председник општине
Тиват Иван Новосел. После размене пригодних поклона говорило се о могућим видовима сарадње између две општине.
- Током посете њихове делегације нашој општини у
септембру покренута су одређена питања везана за сарадњу
две општине, која смо поново размотрили. Тиватско
позориште је недавно гостовало на Убу, у оквиру “Репасаж
феста“, и то је био својеврстан поклон њиховог града нашој
општини. Слична гостовања планирамо и у области спорта. У
разговору са њиховим представницима локалне самоуправе
додирнули смо се и могуће привредне сарадње, односно
доласку потенцијалних инвеститора у нашу општину. За њих
је посебно интересантна област пољопривреде имајући у
виду наше потенцијале, а најављена је и могућа сарадња са
нашим ловачким удружењем и долазак њихових ловаца на
комплекс Фазанерије- истакла је у изјави за “Глас Тамнаве“
Маријана Марјановић, помоћник председника општине Уб.

Свечаност на риви поводом Дана општине Тиват
Првог дана посете, Убљани су присуствовали и
премијери документарног филма "Плава гајета и сиви бетон",
који је приказан у културном центру и који говори о жени која
се преко тридесет година професионално бави рибарењем.
Сарадња и пријатељство између општине Уб и општине
Тиват покренути су након мајских поплава, када је Тиват
упутио значајну хуманитарну помоћ пострадалима у убској
општини. Узвратна посета Тивћана нашој општини очекује се
почетком наредне године.
Милован Миловановић

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni
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РАЗГОВОР СА АЛЕКСАНДРОМ ВИЛОТИЈЕВИЋЕМ, НАЧЕЛНИКОМ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ УБ

ПРИОРИТЕТ ЈЕ
ПОВЕЋАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
- У првих девет месеци текуће године, од 187
кривичних дела са непознатим починиоцем
расветљено је 110 дела, или 59 одсто. - Број
саобраћајних незгода константно се смањује
још од 2011. године, када их је евидентирано
176, 2012 (169), 2013 (145), 2014 (117) а у првих
девет месеци текуће године 37.
Какви су услови за рад у новој згради, свакако да су бољи,
али да ли се све уклопило, да ли су се људи навикли, како све
функционише?
- Прво бих се захвалио Министарству унутрашњих
послова Републике Србије, Општини уб и свима који су
помогли у изградњи и опремању овог савременог објекта, а
све у циљу подизања нивоа безбедности и личне и
имовинске сигурности грађана. Ради се о савременом
двоспратном објекту, са 35 канцеларија, модерном шалтер
салом и дежурном службом, простором за рад свих служби,
почев од криминалистичке, саобраћајне и полиције опште
надлежности, управних послова, великом салом за састанке,
архивом и депоом.
Опрема је набављена, да ли сте задовољни и да ли још
нешто недостаје, односно, да ли треба набавити још нешто од
савремене опреме?
- Задовољни смо опремом коју имамо. Овом приликом
бих се захвалио локалној самоуправи и општини Уб на
досадашњим донацијама, које су нам биле од велике помоћи.
Укратко анализа досадашњег рада.
- Стање безбедности на подручју Полицијске станице Уб
је повољно, а највећи број извршених кривичних дела чине
крађе. У првих девет месеци текуће године, од 187 кривичних
дела са непознатим починиоцем расветљено је 110 дела, или
59 одсто. Сва тежа кривична дела су расветљена, починиоци
су идентификовани, ухапшени и против њих су поднете
кривичне пријаве. Расветљено је разбојништво у Звиздару
када је од брачног пара украдено 24.000 евра, а четири особе
су ухапшене. После вишемесечног оперативног рада,
полиција је ухапсила тројицу осумњичених са оптужбом да
су провалили у 17 кућа и однели злато и новац. Такође, стање
јавног реда и мира се може оценити стабилно и повољно,
забележено је 36 прекршаја мање него прошле године.
Како коментаришете безбедност саобраћаја на Убу, са
освртом на проблеме паркирања?
- Анализирајући стање безбедности саобраћаја на
путевима дошло се до закључка да се број саобраћајних
незгода константно смањује још од 2011. године, када их је
евидентирано 176, 2012 (169), 2013 (145), 2014 (117) а у првих
девет месеци текуће године 37. Захваљујући појачаној

Александар Вилотијевић
контроли саобраћаја, у првих девет месеци ове године
откривен је 1521 прекршај, док је у читавој прошлој забележено
1454. Такође, за првих девет месеци 56 возача је задржано на
трежњењу. Истакао бих да припадници саобраћајне полиције
појачано контролишу да ли су возила паркирана на местима
која су предвиђена за то, а посебно у улицама Краља Петра
Првог ослободиоца, Вука Караџића, 1. маја, Карађорђевој,
Милоша Селаковића и Војаводе Мишића. За првих девет
месеци текуће године санкционисано је 420 возача због непрописног паркирања. Припадници саобраћане полоције обавештвају надлежне службе о свим неправилностима које уоче на
путевима – оштећења коловоза, ударне рупе, неисправне
сигнализације.
Каква је сарадња са локалном самоуправом и грађанима?
- Имамо добру сарадњу са локалном самоуправом и
трудимо се да заједно превазиђемо све проблеме, како би рад
био што ефикаснији а самим тим и резултати бољи. Очекује се
да почне са радом и Савет за безбедност, који ће на иницијативу МУП-а формирати Општина Уб, а чији ће чланови бити
представници општинске управе, школе, Центра за социјални
рад, Основног тужилаштва, Основног суда и других институција. Циљ је да сви заједно идентификујемо проблеме у
локалној заједници и нађемо најбоље решење. С обзиром на
наше резултте, верујем да се грађани осећају сигурно и да
имају пуно поверење у нас.
Шта би сте поручили грађанима Убске општине и околине?
- Полиција је увек ту за Вас и наш приоритет је Ваша
безбедност.

novo!

PHOTO BOOK

Spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija,
sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na
najlepši način. Napravite svoju foto priču ili
memoare sa letovanja, svečanosti i slavlja.
Mogućnosti su mnogobrojne...

VELIKI IZBOR FOTO POKLONA SA VA[IM FOTOGRAFIJAMA
Тимски рад је најважнији:
Александар Вилитијевић (начелник ПС Уб),
Марко Ранковић (командир ПС Уб),
Драган Кузмановић (шеф групе за сузбијање
криминала) и Милан Јеремић (помоћник командира)
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У РАДЉЕВУ, ТАКОВУ И ПАЉУВИМА

НОВЕ ДЕОНИЦЕ
У ПУТНОЈ МРЕЖИ
Средствима из општинскох буџета
финансирана изградња три деонице,
укупне дужине близу 1,7 километара
Иако је грађевинска сезона завршена, радови на уређењу
путне мреже у убској општини не јењавају. У размаку од десетак
дана, три тамнавска села добила су нове деонице у путној
мрежи, укупне дужине близу 1,7 километра, чија је изградња
финансирана средствима из локалног буџета. У Радљеву је
асфалтирано 630 метара од изворишта Црквиште према
Симанића крају, у Паљувима је завршена деоница од 550
метара, која повезује Ђорђевића крај са главним путем према
Вишу, док је у Такову изграђено пола километра пута, на
потезу од засеока Радовановића крај према Црвеној Јабуци.
За изградњу локалних путева, општина је у овој години
определила десет милиона динара сопствених средстава, а на
ове три инвестиције потрошено је пет милиона динара. Друга
половина, од планираног новца, биће усмерена где је то
најнеопходније, рекао је председник општине Уб Дарко
Глишић приликом обиласка новоизграђених деоница.
- Тренутно сагледавамо
ситуацију по селима и определићемо се за оне путне
правце који имају највећи
значај за мештане. Надам се
д а ћ е н а с в р ем е и д а љ е
послужити и да ћемо током
децембра реализовати и тих
преосталих пет милиона.
Сви пројекти везани за путеве које смо урадили у претходне две године деценијама
су чекали на реализацију, а
мештани исто толико на
нормалну инфраструктуру.
Али, ми смо одлучили да
Асфалтирање у Паљувима више не одуговлачимо, већ
да их полако приводимо
крају и да нашим грађанима обезбедимо неупоредо боље
услове за живот, казао је Глишић.
У наредним данима, започеће и радови на изградњи
километра пута од центра Радљева према Шарбанама, које
финансира Република Србија.
Д.Н.

СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Паљуви

Радљево

Таково

УРЕЂЕН ПУТ КА ИВЕРИЋУ
Атарски пут ка засеоку Иверић у Бањанима, који
територијално спаја три месне заједнице у убској и
обреновачкој општини, рeвиталивован је у дужини од четири
километра. Средства за уређење овог, до недавно, готово
непроходног путног правца обезбедило је Министарство
пољопривреде.
На тај начин, ромско насеље на ободу убске општине
добило је, пред зиму, квалитетнији пут који води ка
Бањанима. Приликом недавне посете председника општине
Уб Дарка Глишића, мештани су добили обећање да ће, у
наредном периоду, преко добро урађене подлоге, бити
постављен и асфалт.
- Они који никада нису пролазили овим путем не знају
колико је био у лошем стању. Нећемо стати на овоме, већ
ћемо покушати да одемо корак даље и овај путни правац
ставимо под асфалт. У сарадњи са општином Обреновац, чија
се села, путеви и инфраструктура преплићу са нашим,
трудићемо се да обезбедимо боље услове за живот
становника који живе у овим селима. Ту, пре свега, мислим на
постављање расвете и помоћ фудбалском клубу који је у
оснивању- истакао је Глишић.
Пре овог, у убској општини, ове јесени, средствима
Министарства пољопривреде уређена су још два атарска
пута, у Совљаку и Памбуковици.
М.М.М.

Разговор са мештанима засеока Иверић у Бањанима

Пут ка насељу Иверић, коначно проходан

ОПШТИНА УБ
У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ УБ

НОВИ ШАЛТЕР
ПОШТЕ
У просторијама зграде oпштине
Уб, у приземљу, отворен је издвојени
шалтер ЈП „Поште Србије. Пружање
поштанских услуга обављаће се од
7,30 до 15 часова, радним данима,
ос и м с у б отом и н е д е љ ом , а с ве
пошиљке моћи ће да се предају до 13
часова и биће отпремљене истог
дана. Радоје Ђермановић, управник
поште Уб каже да је отварање новог
шалтера, резултат сарадње локалне
самоуправе и Поште:

Поштанске услуге од сада
и у згради општине Уб
- На обострано задовољство и
корист, вршићемо све врсте услуга,
не само за запослене у Општини и
Суду, већ и за све грађане, који ће по
потреби и због својих обавеза, долазити у зграду општинске управе, да
изврше уплату, пошаљу пошиљку,
подигну новац, плате рачуне.
Д.К.
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НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ

ПРЕДСТАВЉЕН ДОКУМЕНТ
О ПРОЦЕНИ УГРОЖЕНОСТИ
Према Закону о ванредним ситуацијама, све локалне самоуправе су у
обавези да обаве стручну процену угрожености од елементарних непогода
и других несрећа, а након тога израде Планове заштите и спасавања
У организацији Штаба за ванредне
ситуације, у Клубу Дома културе одржана је јавна расправа на којој је представљен садржај документа „Процена
угрожености општине Уб од елементарних непогода и других несрећа“. Према
Закону о ванредним ситуацијама, све
локалне самоуправе су у обавези да
донесу овај документ, који је основа и
полазиште за израду Планова заштите и
спасавања. Проценом се идентификују
опасности, извори и облици угрожавања, могући ефекти, последице и
ризици, сагледавају снаге, средства и
превентивне мере за организовани и
плански одговор на елементарне непогоде и друге несреће. Акт о процени
угрожености израдила је општинска
седмочлана радна група, на челу са
Сашом Спасићем, док га је по јединственој методологији објединио др Далибор Кекић, доцент на Полицијској академији у Београду. Према његовим речима, у документу су, на 400 страна, сублимирани сви ризици и претње на подручју убске општине, а поред природних
непогода (поплаве, клизишта, суша,
земљотрес, екстремне темепратуре),
извршена је процена угрожености људских и материјалних ресурса и у случају
техничко-технолошких катастрофа и
терористичких напада.
- Документ о процени угрожености
је веома значајан за општину Уб, јер је
она прва на удару и прва мора да
одговори на неку евентуалну опасност

Далибор Кекић и Саша Спасић
која се догоди на њеној територији.
Процена је базни документ, на основу
кога ће се израдити планови заштите и
спасавања, којих има 24 и који морају да
се донесу на нивоу општине. Они усмеравају органе општине и како да се понашају у ванредним ситуацијама и какав је
систем управљања у таквим околностима, пре свега у случају поплава, које
су за ово поднебље потенцијално највећа опасност, а потом и од земљотреса
и других непогода и несрећа, рекао је др
Кекић.
Осим чланова Штаба за ванредне
ситуације и представника Општинске
управе, јавној расправи о „Процени
угрожености од елементарних непогода
и других несрећа“ присуствовали су и
представници свих државних органа,
школа, привреде, као и осам повереника
Цивилне заштите најугроженијих Месних заједница.
Д.Недељковић

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ УБ“

ЗИМСКА СЛУЖБА У ПРИПРАВНОСТИ
Убске путаре први овогодишњи снег није изненадио
Предузеће „Алексић“ је под уговором
за зимску службу, као и претходне зиме,
механизација је спремна, а со и ризла су у
приправности. Према речима Благоја
Цонића, помоћника директора Дирекције
за уређење и изградњу општине Уб, током
снежних падавима 25.новембра, због брзог
отапања, није било потребе за већим
интервенцијама.
- Током првог овогодишњг снега,
путари предузећа “Алексић“ су дежурали и
у поноћним часовима изашли на терен да
по потреби интервенишу, а једино смо на
Ђунису посипали мало ризле. Имамо договор да је избегавамо на уличној мрежи у
Убу, да би се избегло запушавање кишне и
фекалне канализације. Грађани су претходних година највише примедби имали на
то. Ипак, морам да нагласим да није ни до
нас, нити до ЈКП “Ђунис“. Једноставно,
када је температура знатно испод нуле и
кад нема падавина а коловоз је влажан,
патроле полиције са терена обилазе пунк
ПЗП-а, који покрива мрежу државних
путева, што укључује и главне убске улице.
Затим обиђу и пункт предузећа „Алексић“
и нагласе да постоји потреба за употребом
ризле. Дакле, ми само у таквим ситуацијама интервенишемо и обично тад људи на
уличној мрежи виде нешто већу количину
ризле и негодују. То је у већем броју случајева мимо наше воље, али шта је ту је, ми

морамо да испоштујемо налог из МУП-а,
истиче Цонић.
Најкритичније тачке у надлежности
предузећа „Алексић“, односно ЈП Дирекција за уређење и изградњу, су брдо ка
Брезовици, Совљак, Гвозденовић и нови
пут у Кршној Глави, али и остали локални
путеви које ми сваке године сматрамо као
наш приоритет. Кључне деонице на Убу,
током снежних падавина, су улице ЈНА,
Браће Ненадовића и Милана Муњаса.
- Приоритет су деонице у успонима
и које су покривене мрежом аутобуских
линија. Други по важности су путеви који
су без великих успона, који се обилазе
одмах пошто завршимо улице првог
приоритета. Након тога иду сви асфалтирани путеви који немају већег значаја за
саобраћај и транзитна кретања на нашем
подручју, које радимо са закашњењем од
24 часа у односу на главни приоритет. Те
саобраћајнице понекад и сами мештани,
за случај преке потребе, чисте тракторима и разгртачама, и тако помажу нашим
екипама у ефикаснијем раду- наглашава
помоћник директора ЈП Дирекција за
уређење и изградњу.
У општини Уб тренутно постоји 112
километара алсфалтних локалних путева, али и 150 километара некатегорисаних путева који су под асфалтом. У
питању су путеви који нису проходни од

Благоје Цонић
почетка до краја, односно немају кружну
путању. На таквим путевима Дирекција
интервенише радном механизацијом, јер
камиони на њима немају могућност окретања. Често се дешава да због непредвиђених потреба они улазе у такве путеве,
али се механизација заглави. Због тога се,
према Цонићевим речима, на те деонице
шаље углавном само радна механизација, а путеве који имају свој почетак и
крај, или се укључују на државне или неке
друге локалне и асфалтиране путеве,
редовно чисте камиони са раоником и
посипачем.
За зимско одржавање путева, у овој
години, убска Дирекција издвојила је око
осам милиона динара, док претходне
године та цифра није потрошена.
Милован Миловановић
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ПРИПРЕМЕ
ЗА ЗИМСКИ САН
Дал' ја то преспавам неке дане ил' ментално утонем у
зимски сан – ко ће га знати, тек пренем се затечен бројем
којекаквих догађаја на светској, државној, локалној и личној
сцени.
Крећем од вести из света: ко у песми Боре Чорбе: „..уморни
Турчин изазв'о судар“ на билатералном плану са несагледивим
последицама. „...На истоку старе приче“, вести пуне Сирије,
Украјина у позадини тиња. „...На западу ништа ново“, злочин у
Паризу није могао да прође без оружја произведеног у
Крагујевцу (док ми објаснимо да је то било пре рата, прође воз).
Кина спремна да и даље улаже у земље западног Балкана (значи,
крви и мед), посебно у градњу брзих пруга. Додуше, неки моји
професори су давно негодовали због терминологије јер се по
њима возови брзо крећу а пруге углавном стоје.
У тој терминологији слово горе-доле значи, зарез тамовамо мења смисао, мада све на први поглед скоро дође на исто.
Скоро, мада кажу да је због такве игре речи Смедерево обдарено
виноградима и грожђем на крају добило жељезару. Или кад је
једне давне године доказани Убљанин по завршетку месарског
заната и одслуженог војног рока решио да нађе примерено
запослење. Узео човек као сав нормалан свет новине, окренуо
огласну страну, нашао потенцијално обећавајући оглас:
„Амбасада тражи месара“, заокружио адресу, новине у џеп па
право аутобусом за Београд. Пред амбасадом га заустави
обезбеђење: „Којим добром?“. „По питању огласа“ професионално је одреаговао наш земљак. „Изволте, примиће вас први
секретар!“. „Добар дан – добар дан“. „Ви сте поводом огласа?“.
„Наравно!“. „Које су ваше стручне квалификације?“. „Знам све.
Дерем, шурим, панглујем, радим француску обраду...“.
„Извините, одакле вама идеја да тражимо месара?“. „Па пише у
огласу!“. „Молим, прочитајте оглас.“ „Амбасада тражи месара“.
„Чек, чек, полако прочитајте!“. „Амбасада тражи мес...ааа,
масера!“. „Опростите на неспоразуму. Довиђења“.
У вестима из земље нешто расте, а нешто опада. Волео би
да ме затекне вест о опадању рате кредита или расту личног
дохотка ал' за сада нема сличних најава. У прошлу суботу је и
наша Памбуковица завршила у ударном термину националне
телевизије. Премијер републичке Владе свечано је отворио за
саобраћај новоизграђену деоницу државног пута до Новака. За
поштовање и његов долазак (не долазе нам премијери баш
сваки дан) а и повод (после више деценија исчекивања радници
„Шумадијапута“ пре рока заврила радове на изграњи).
На локалу кренула израда одбрамбеног зида поред Убаче.
Чланови штаба за ванредне ситуације успешно савладали обуку
за управљање кризним ситуацијама. Први снег а одмах за њим и
други нису изненадили путаре. Завршена ревитализација
атарских путева у Совљаку, Памбуковици и Бањанима
средствима Министарства за пољопривреду, буџет општине и
дирекција обрадовали мештане Калиновца, Паљува и Радљева
асвалтирањем засеочких путева.
На личном плану радно обележен бивши Дан бивше
републике. После једночасовне јурњаве по обору одстрељен
капитални примерак домаће свиње. У нади да тиме није
прекршен неки од услова за придруживање Европској унији,
исти је уредно сложен у кацу и добро усољен, делимично
претопљен и исцеђен у форми класичног убског дуван чварка.
Мића из Новака испоручио пелет. Зимски сан може да почне.

ОНА
О свачему сам писао. И, када
ми понестане инспирације
панично се загледам у себе, као
у празан бунар. Каква грешка.
Цело сазвежђе инспирације сваког дана
стоји ми у предсобљу пред огледалом
Шта да вам кажем, као што постоје принцезе од
Монака, или од Нотингема, она је Принцеза од Мога Срца.
И да се ја питам, све јој подједнако добро стоји. Чак и оне
поцепане фармерке, два броја веће, које носе амерички
аутомеханичари. Ценим преко укрштених речи, знаци
прилично лукаво, да у ковитлацу четрнаесте године
наслућује свог принца на белом коњу који однекуд
галопира ка њеном осмеху. Отуда, ваљда, тај узалудни
посао тражења сопствених несавршености ком се
подвргава огледајући се пред сваки одлазак у школу, или
у шетњу, или било где. Не жели ни у чије видно поље ако
не испуни високе критеријуме усклађивања боја и
карактера гардеробе, једне фине линије парфема који је
уозбиљује и плавог таласа косе. Анфас, полуанфаси,
профили и, најзад, потиљак са помоћним ручним
огледалом за поглед испод ока… Сретао сам то и раније.
У кадровима незаборавних филмова. У редовима књига
које сам подвлачио па враћао у библиотеке да скренем
пажњу следећем читаоцу. У причама које се причају пред
спавање. У песмама које се певају пред зору. И сада,
после свега, имам је пред огледалом, у предсобљу. Та
мала, коју сам и пре него се родила носио на реверима
капута, у џеповима косуља, у оку, у даху, у сред-среде
себе, пита - да ли јој све добро стоји. А ја, као,
размишљам…
Једном је пала са бицикла и имао сам форе до IV
спрата да је преварим како мало ракије на огреботине
неће болети. Сећам се тог чврстог загрљаја и суза на
слепљеним образима за које нисам знао чије су, моје или
њене. Једном је била Чаробњак из Оза на предшколском
маскембалу, са оном великом куполастом капом која ју је
издвајала од осталих бисера. Заспала је на путу до куће
уверена у све оно у шта деца треба да верују. Једном, из
чиста мира, није хтела да пије сируп за кашаљ “ Ако и тата
не попије“, па смо узели две бочице. И лепо нам је ишло.
Сада стоји пред огледалом на врховима прстију, скоро
плешући, женски загледана у себе из свих углова, И пита
да ли јој то лепо стоји. А ја, као, размишљам…
Личи на збир свих нежности мојих 50 година. На
липовске ливаде мога оца и на расцветале тамнавске
багреме моје мајке. На снове у којима сам летео, на
испите које сам положио, на утакмице у којима сам
победио. На моје добре изборе. На моје испуњене жеље.
На моје тачне одговоре. На све од чега ми је расло срце.
Личи на онај дан када сам је изнео низ степениште
породилишта. Личи на овај дан када се као балерина
огледа пред шетњу улицом Краља Петра. Личи на све
моје дане. Или сви моји дани личе на њу. “Шта мислиш, да
ли ми ово лепо стоји ?“. А ја, као, размишљам…
За деценију и по` шетали смо по облацима, одозго
бројали кровове и ливаде, и тако вежбали сабирање и
одузимање. Пре спавања, правећи путеве од истина и
бајки, стизали смо у најзабаченије делове света, тамо где
је некога требало спасти из пећине троглавог змаја.
Храбрили се пред вакцине и први школски дан, учили да
везујемо пертле на машну и скачемо у воду без
зачепљеног носа. Замишљали колики је свемир док нам
се не заврти у глави и правили јесењи попис птица
селица, да на пролеће проверимо јесу ли се све вратиле.
А једном смо срели песника који нам је поклонио стихове.
Стао је у те стихове читав океан неспречиве очинске
забринутости за своје ћерке, забринутости са неограниченим роком трајања. Била је ту комплетна квадратура
зебњи, страхова, надања и љубави. И веровања да ће, на
крају, ипак, све бити у реду.
Маслачак би пред њом клеко
Кад она по пољу шета
Ја све стрепим да је неко
Не убере место цвета…
- Тата, шта мислиш, јесам ли лепа?
- Ма, најлепша си. Без размишљања.

ОПШТИНА УБ
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У КАЛИНОВЦУ, НА ПЛАЦУ ПОРЕД СТАРЕ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
НОВЕ ШКОЛЕ
Рок за завршетак радова је 50 радних дана, а средства у
висини од десет милиона динара обезбедила држава
У року од 50 радних дана требало би
да буде саграђена нова четвороразредна
школа у Калиновцу, која је у саставу ОШ
„Рајко Михаиловић“. Радови су отпочели
25. новембра, а нова зграда гради се
поред старе и руиниране школе, саграђене пре век и по, у којој се од прошле
године не одвија настава, јер је небезбедна, па су од тада ученици смештени у

свашта и чују и виде. Осим тога, и
небезбедно је, пошто директно из тог
простора излазе на улицу, због чега смо
морали да учинимо нешто. Срећом,
успели смо да обезбедимо неопходна
средства од државе, јер ми, као општина,
нисмо могли да их издвојимо, тако ће за
50 радних дана Калиновчани моћи да се
похвале модерном и репрезентативном
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МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

КУЋА НА ПРОДАЈУ
у ул. Вука Караџића 34
(преко пута Основне школе)
Тел: 064/30-30-901
ПРОДАЈЕМ КУЋУ
у ТАКОВУ
поред ресторана
(на главном путу)
7,5 ари - 70 m2
064/5665-122, 64/360-79-79

Отварање радова на школи у Калиновцу
објекат Месне заједнице, под чијим
кровом је и сеоска продавница. Због
неадекватних услова у новом простору,
општина Уб је на захтев МЗ и мештана
обезбедила десет милиона динара преко
Владине Канцеларије за обнову поплављених подручја, како би се подигала
нова школа. Почетку радова присуствовао је председник општине Дарко
Глишић и указао на значај овог пројекта,
уз напомену да није било лако обезбедити средства.
- Већ једну и по школску годину
деца похађају наставу у врло непримереном и ризичном амбијенту, тик уз
продавницу, где људи стално долазе у
куповину, ту се и окупљају, а неко и
попије понеку више, па не само да немају
мир и нормалне услове за учење, већ

школом, коју ћемо опремити новим
намештајем и додатним садржајима,
чиме ћемо обезбедити неупоредиво
боље услове рад и учење него до сада,
рекао је Глишић.
Мештани Калиновца деценијама
чекају изградњу нове школе, те почетак
радова представља празник за село,
рекао је председник МЗ Томислав Јуришић, док је директор ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани Бошко Сарић подсетио
да издвојено одељење у Калиновцу похађају и ђаци из суседних села и да ће их
наредне школске године бити тридесетак. Уз захвалност општинском руководству на ангажовању и истрајности да
Калиновац добије нову школу, Јуришић
и Сарић кажу да ће она бити на понос
читавом селу.
Д.Н.

ОТВОРЕНА ШКОЛА СПОРТА

„МАЛЦИ ТАМНАВЦИ“
НА ПРВОМ ТРЕНИНГУ
Прави узраст за прве спортске активности је од три до шест
година. Промотивном тренингу присуствовао велики број деце.
У понедељак, 23. новембра, у
сали Техничке школе „Уб“, одржан је
први промотивни тренинг школе спорта „Малци Тамнавци“ за малишане
од три до шест година. У пратњи родитеља, који су пратили како деца
вежбају, тренингу је присуствовало 40
малишана, жељних да сазнају шта их
све корисно очекује. Иницијатори ове
школице Марија Тешић и Дејан Младеновић, професори физичког васпитања и спорта, уз помоћ двојице колега, организовали су, после загревања,
кроз занимљиве игре („Ледени чика“),
вежбе разгибавања и истезања, а у
другом делу тренинга будући „Малци
Тамнавци“ показали су спретност у
моторичким вежбама.
На крају тренинга, кроз креативан
задатак, из мреже коју су окупљена
деца држала, полетело је преко 50
шарених балона.
Д.К.

Уб, “Преки шор“

ВИЗИТ-КАРТЕ
1000 ком. = 20е колор,
са пластификацијом
064/2180-588
Тел. за мале огласе: 064/2180-588
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КОЦЕЉЕВА - Пише Верољуб Бабић
27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА
Sednica Skup{tine op{tine Koceqeva, 27.po
redu, odr`ana je u сali Poreske uprave i
slu`be za katastar nepokretnosti.
Obiman dnevni red je protekao bez prevelike diskusije
prisutnih {to, kako re~e odbornik Seni}, svedo~i o
dobroj pripremqenosti i obradi tema.
Najpre je dонеto Решењe о констатацији оставке Бранка
Ђурића из Коцељева на дужност члана Изборне комисије
општине Коцељева у сталном саставу из личних разлога
због промене странке.
Усвојена је Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Коцељева за 2015. годину као и Закључак о
усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине
Коцељева за 2015. годину, за првих девет месеци.
Одлуком о јавном превозу регулисана су питања
аутобуског превоза путника на подручју општине, а касније
је донето и Решење о именовању стручног тима за
припрему, концесионог акта и спровођење поступка
концесије за поверавање послова обављања превоза у
градском и приградском саобраћају на територији
општине Коцељева.

Одлуком о утврђивању просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за наредну
годину предвиђене су цене
непокетности у две зоне, с тим што је прва зона
опремљенија. Том одлуком квадрати у првој зони су: 332
динара за грађевинско, 68 за пољопривредно и 26 за
шумско земљиште а у другој су цене квадрата 332 за
грађевинско, 73 за пољопривредно и 26 динара за шумско
земљиште.
Донета је и Одлука о коефицијентима за утврђивање
пореза на имовину за непокретности обвезника који води
пословне књиге у општини Коцељева, који су такође
сврстани две зоне( у првој је коефицијент 1, а у другој 0,4).
Обвезници који који не воде пословне књиге разврстани
су у зависности да ли своју делатност обављају у
пословним зградама, кућама и становима или у гаражама.
Одлуком о висини стопе пореза на имовину у општини
Коцељева предвиђене су пореске стопе: На непокретности и земљиште за пореске обвезнике који воде
пословне књиге 0,4%; За обвезнике који не воде пословне
књиге стопа је одређена према приходима: До десет
милиона динара стопа је 0,37%; Од од десет до 20 милиона
плаћа се 37.000 динара + 0,6% на износ преко десет
милиона динара; Од 25 до 50 милиона плаћа се 127.000
динара плус један посто на износ преко 25 милиона; Преко
50 мииона плаћа се 377.000 динара плус два процента на
износ преко 50 милиона динара.
Донети су и закључци о извештају о раду у претходној и
усвајању годишњег плана за наредну школску годину за
васпитно-образовне установе: ПУ ”Полетарац”, Основну
школу ”Мића Станојловић” и Средњу школу.
Доношењем Програма обнове објеката јавне намене
оштећених поплавом и клизиштем на територији општине
Коцељева у 2014. години одређена је област и територија у
којој се спроводе мере, анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава и
клизишта, мере које треба предузети ради обнове или
санације последица непогода и рокови за њихово
спровођење, начин њиховог спровођења и органи
задужени за њихово спровођење и процена потребних
финансијских средстава и извори финансирања.
У сусрет зимском периоду донет је Закључак о усвајању
Програма зимског одржавања путева на територији
општине Коцељева од 15. новембра ове до 15. марта идуће
године.

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ И ВЛАДИМИРЦЕ
ВЛАДИМИРЦИ

ЈАВНА РАСПРАВА
Важне општинске одлуке на увиду јавности
У Владимирцима је, 18.новембра, одржана Јавна
расправа о предлозима: Одлуке о Другом ребалансу
буџета општине за 2015.годину, Одлуке о локалним
комуналним таксама, одлуке о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2016.годину. Осим тога, председник Скупштине општине Владица Марковић је изнео на
јавну расправу и Одлуку о коефицијентима за обрачун
пореза на имовину за идућу годину, , као и одлуке о
просечним ценама квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2016.годину, али и просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих, за 2015.годину,
утврђена основица на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књине у најпремљенијој зони.

СТИПЕНДИЈЕ - ВЛАДИМИРЦИ

ЗА УСПЕШНЕ
СТУДЕНТЕ
У школској 2015/2016 години право на доделу
студентских стипендија на територији општине Владимирци
стекли су студенти прве године факултета: Лазаревић
Александар-Каона, Инђић Иван - Крнуле, Анић Милош Владимирци и Велисављевић Тијана - Лојанице. Право на
доделу студентских стипендија стекли су и студенти друге и
осталих година факултета: Влајковић Маја - Меховине, Ђукић
Зорана - Владимирци, Поповић Сања - Меховине, Трифуновић Милица - Белотић, Трифуновић Милица - Белотић,
Остојић Марија - Меховине, Лазаревић Јован - Кујавица,
Симеуновић Катарина - Трбушац, Нинковић Милан Матијевац, Јовановић Наталија, Грубић Ранка - Крнуле, Илић
Милица - Владимирци село, Лазаревић Дајана - Меховине,
Живковић Марко, Палежевић Милица - Дебрц, Гајић Наташа Владимирци, Ераковић Драгана, Миловановић Тамара Белотић и Милосављевић Александра - Дебрц.

ПРИЗНАЊЕ ЗА НАШЕГ САРАДНИКА

ВИСОКА ОЦЕНА
Милораду Радојчићу уручена престижна награда
Пoznatи istraжivaч zaviчajne
proшlosti ваљевског краја Milorad
Radoјчић недавно је добио награду
Фондације ’’Драгојло Дудић’’ za rukopis monografije ’’Dr Miloш Miшa
Pantiћ, lekar i revolucionar’’. Kako
je rukopis jednoglasno oceњen veoma
visoko може se очекивати da ћe se
uskoro stvoriti potrebni uslovi da
bude objavљena i kњiga o tom izuzetnom чoveku koga su mnogi voleli,
politiчki protivnici poшtovali, a
Милорад
on је i жivot dao za svoje ideale.
Радојчић
Радојчић је, овим поводом изјавио:
-Пoчаствован сам што sam dobio nagradu koja nosi ime
Dragojla Dudiћa, naшeg zemљaka, uglednog domaћina,
’’pisca za plugom’’, revolucionara, narodnog heroja, чoveka
izuzetne etike i prvog predsednika Glavnog narodnooslobodilaчkog odbora Srbije. Prvi put sam uчestvovao na
jednom konkursu (i to anonimnom), gde su radovi dostavљani pod шifrom. Konkurencija je bila vrlo jaka, o чemu
svedoчe i podaci da su mnoge radove pisala po dva i viшe
autora i veliki broj nagraђenih i pohvaљenih istoriografskih radova (po tri nagrade i tri pohvale). Za mene je
iznenaђeњe da, posle proшlogodiшnњeg nagraђivaњa mr
Branka Matiћa i ova nagrada doђe u naш grad Ваљево,
utoliko pre шto su i prva dva nagraђena rada tematski vrlo
srodna њemu. Prvi je o Dani Milosavљeviћ, jedinoj жivoj
жeni - narodnom heroju, a drugi o partizanskom sanitetu
чijи део био dr Pantiћ...

КРОЗ МИОНИЦУ
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ЈАВНА РАСПРАВА О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

НЕМА ПОВЕЋАЊА
ПОРЕСКИХ СТОПА
Јавна расправа о порезу на имовину за непокретности на
територији мионичке општине у 2016. години одржана је
23.новембра у сали СО. Позиву су се одазвали руководиоци
одељења и служби Општинске управе, директори јавних
предузећа и установа, као и заинтересована физичка и правна
лица, а испред локалне самоуправе присутнима су се обратили председник општине Мионица Бобан Јанковић, начелник
Општинске управе Горан Рангелов и шеф Службе пореза и
локалних јавних прихода Општинске управе Маријана Јездић.
- Став извршне власти општине Мионица је да у 2016.
години стопе пореза на имовину треба да остану непромењене. Иако су у односу на друге општине у Србији пореске
стопе у нашој локалној самоуправи међу најнижим, сматрамо
да их не треба подизати, јер би свако повећање знатно
оптеретило буџет наших грађана- рекао је између осталог први
човек мионичке општине Бобан Јанковић.

Са Јавне расправе
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У ВРУЈЦИМА ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА
ПРОМОЦИЈА ИПАРД ПРОГРАМА

ПОМОЋ ЕУ ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, општина Мионица и Пољопривредна саветодавна
и стручна служба Ваљево су, 26. новембра у Бањи Врујци,
организовали Регионалну промоцију ИПАРД-а, Програма
предприступне помоћи Европске уније за рурални развој.
Скупу, који је одржан у конференцијској сали Хотела
''Врујци',' присуствовали су званичници локалних самоуправа, пољопривредни стручњаци и бројни пољопривредни произвођачи и предузетници из окружења, а у име
домаћина присутне је поздравио председник општине
Мионица Бобан Јанковић. ИПАРД програм је презентовао
помоћник министра пољопривреде и заштите животне
средине Драган Мирковић, који је представио предвиђене
мере, услове прихватљивости и друге параметре Програма
предприступне помоћи за рурални развој.
-Кроз ИПАРД-II програм се стварају предуслови да
наши пољопривредници и предузетници у периоду до 2020.
године почну да користе 175 милиона евра предприступне
помоћи. Ова средства нису мала и интерес свих нас је да
научимо како да искористимо тај новац, како да средства
''повучемо'' и квалитетно потрошимо са крајњим циљем да
произвођачи унапреде своју производњу. Пољопривреда у
Србији је на новом почетку. Као кандидати за чланство у
Европској унији морамо се прилагођавати њиховим стандардима, али пољопривредници не треба тога да се плаше
иако је тамо конкуренција велика- рекао је у уводном делу
Мирковић, након чијег излагања је уследила жива дискусија
присутних.

На Јавној расправи су представљени нацрти Одлуке о
одређивању зона и најопремљеније зоне, Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину за непокретност, Одлуке о висини стопе амортизације и Одлуке о утврђивању просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности неопходних за
утврђивање пореза на имовину на територији општине Мионица. Представници локалне самоуправе истакли су да је у наредном периоду један од приоритета повећање обухвата пореза,
односно евидентирање свих пореских обвезника који поседују непокретности на територији мионичке општине, а који до
сада нису плаћали порез на имовину.
А.Ковачевић

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МИОНИЧКИХ УЛИЦА

ПОСТАВЉЕНО
850 МЕТАРА АСФАЛТА
Недавно су завршени радови на замени дотрајалог асфалтног застора и постављању савремене асфалтне подлоге у
четири улице у центру Мионице у укупној дужини од 850
метара. Нови асфалт је постављен у четири улице у центру
Мионице и то у Улици др Милоша Милићевића од градског сата
до Гајића шуме у дужини од 275 метара, у Улици Кнеза Грбовића од Улице Војводе Мишића до Гајића шуме у дужини од 225
метара, у Колубарској од раскрснице са Улицом др Јове
Алексића до Улице Андре Савчића у дужини од 175 метара, као
и у Улици Владике Мелентија Вујића од раскрснице са Улицом
др Јове Алексића до Улице Андре Савчића у дужини од 175
метара.

ИПАРД представио
помоћник министра пољопривреде
Средства предприступне помоћи су, пре свега,
намењена подизању конкурентности пољопривредних
производа. Реч је о бесповратним средствима, износ подстицаја се креће од 50-70%, с тим што се не ради о предфинансирању већ о рефундирању одобрених средстава. А.К.

РЕАЛИЗОВАНА ДОНАЦИЈА АМБАСАДЕ НОРВЕШКЕ

МИОНИЧКА ЛЕТЊА СЦЕНА

Летња сцена монтирана у атријуму Културног центра

Асфалтирање Улице Милоша Милићевића
Радове у вредности од 3,85 милиона динара са ПДВ-ом,
који су финансирани средствима локалне самоуправе, извело
је ваљевско предузеће ''Компресор-Инг'' уз надзор ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица''.
А.К.

Ових дана је реализована донација Амбасаде
Краљевине Норвешке која је обезбедила средства за
изградњу Летње сцене за одржавање различитих
програма у Мионици. Летња сцена је монтажног типа,
састоји се из позорнице површине 30 квадратних метара,
лагане кровне конструкције и трибина у четири нивоа, као
и заштитне ограде на врху трибина. Летња сцена је намењена за одржавање различитих програма под отвореним
небом када то временски услови буду дозвољавали. То се
посебно односи на традиционалну мионичку манифестацију ''Мишићеви дани'', где је до сада за потребе
извођења појединих програма камерног типа у атријуму
Културног центра позорница изнајмљивана, као и за
дешавања током туристичке сезоне у Бањи Врујцима. А.К.
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Lajkova~ka panorama

ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН У ЛАЈКОВЦУ

Потписан уговор о дугорочном кредитирању пројекта изградње
затвореног базена у Лајковцу, вредан преко два и по милиона евра.

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

ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
УСВОЈИЛО ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

НИЖИ ПОРЕЗ
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
На 121.седници Општинског већа општине
Лајковац усвојен је деветомесечни извештај о
реализацији буџета, а након тога донета је
одлука о четвртом ребалансу у овој години по
којем ће буџет општине бити умањен за 22
милиона динара. На седници је разматрано
четрнаест тачака дневног реда, а Веће је
усвојило и пакет мера којим су локалне
пореске дажбине физичким лицима смањене
за 50 одсто.

Татјана Панић,
шеф одељења за буџет и финансије
Остварење плана прихода, од јануара до
септембра 2015.године, је 110 одсто, док је
извршење расхода 36 одсто. Председник
општине Лајковац Живорад Бојичић је
напоменуо да је извршење инвестиција у том
периоду било веома мало (16 одсто), али и да
су након септембра завршени тендери за неке
од највећих инвестиција чиме ће до краја бити
повећани расходи на планирани ниво.
Пакетом мера које је усвојило Веће
општине Лајковац регулисане су локалне
пореске дажбине које су враћене на ниво из
2012. године, тако да је износ за физичка лица
смањен за 50 одсто. Прихваћене су и значајне
сугестије председника општине када су у
питању измене о одређивању зона на
територији општине. Сада су утврђене четири
зоне, уместо досадашње две, а најзначајније је
увођење Зоне специјалних намена. Према
Бојичићевим речима, смањење локалних
пореских дажбина неће имати негативне
ефекте на буџет општине Лајковац, имајући у
виду да је дошло до смањења трошкова, пре
свега смањењем плата и броја запослених у
општинској управи, као и рационализацијом
трошкова на свим нивоима.
Представници локалне самоуправе
истакли су да је, у наредном периоду, један од
приоритета повећање обухвата пореза,
односно евидентирање свих пореских
обвезника који поседују непокретности на
територији лајковачке општине, а који до сада
нису плаћали порез на имовину.
М.М.М.

УБСКИ “ГРАЂЕВИНАР“
ЗАПОЧЕО РАДОВЕ
Након дужег низа година и “пропалих“
пројеката и тендера, коначно је започета
изградња новог објекта Предшколске
установе “Лептирић“ у Лајковцу. Прва фаза
радова, које изводи убско предузеће
“Грађевинар“, подразумева рушење једног
дела старог објекта, након чега ће се
приступити изградњи новог модерног здања
површине 1.300 квадратних метара. Током
радова нови објекат, и део старог, биће
спојени пасарелом како би сва деца која се
тренутно налазе у закупљеним објектима
имала место за похађање предшколске
наставе.
Вредност радова на лајковачком вртићу
износи 60 милиона динара, а рок за
завршетак је дванаест месеци.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ШКОЛЕ У РАТКОВЦУ
Андрија Живковић, Живорад Бојичић
и Катарина Оцокољић
да искористе наставу физичког васпитања. Осим
тога, нови спортски објекат биће значајан и за развој
рекреативног и такмичарског спорта, пливања и
ватерпола, у нашој средини. Ово је још један
допринос правилном развоју младих у Лајковцу и
показатељ да општина Лајковац улаже у своју
омладину.
По речима директорке експозитуре у Лазаревцу
Катарине Оцокољић ''Хипо Алпе - Адриа Банк'' кроз
посебан кредитни пакет подржава пројекте
локалних самоуправа и јавних предузећа који имају
потенцијал, као што је случај са општином Лајковац.

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, КАНАЛА И НАПЛАВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
Поред уређења главног и споредних канала, ових дана је завршен тендер за санацију десне
обале реке Колубаре, од Пепељевачког моста, који ће у великој мери заштити ово продручје.
Широм општине Лајковац завршени су радови
на чишћењу осам километара канала, као превентивна мера одбране од потенцијалних поплава. Како
сазајемо од Андрије Живковића, заменика председника општине Лајковац, уређивање канала у
Јабучју, Боговађи, Врачевићу, Пепељевцу и Непричави продразумевало је чишћење од наноса и
наслага, проширење и продубљивање, као и израду
пропуста, где је потребно. Извођач радова је
ваљевска фирма “Инграп-омни“, а у току је и
чишћење водоплавина у Словцу, Ратковцу и
Ћелијама које изводи лазаревачка фирма “Цевас“.
Кроз програм заједничког финансирања
Општине Лајковац и ЈП „Србијаводе“ изводе се
радови на још два канала.
- На Главном каналу Лајковац, од ушћа у
Колубару, па узводно, у дужини од 2,5 километра,
секу се стабла и ископава нанос. Биће урађен и
цевасти пропуст на овом каналу у зони пруге. Ради
се и на поправци пробоја на насипу канала који су
настали након мајских поплава. На каналу 1
настављено је са зацевљивањем у дужини од 127
метара. Грађани су бацали у претходном период
велике количине комуналног отпада, па ће овим
радовима то бити спречено и добиће се нова
површина. Извођач радова је ваљевска „Ерозија“наглашава Живковић и додаје:
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ИЗГРАДЊА ВРТИЋА “ЛЕПТИРИЋ“ У ЛАЈКОВЦУ

ЗАВРШЕТАК ЗА ГОДИНУ И ПО ДАНА
Лајковац је једина општина у Колубарском
округу која нема пливачки базен. Та чињеница
мотивисала је актуелно руководство општине да се
напокон ухвати у коштац са том инвестицијом и
значајним пројектом за физички и духовни развој
омладине у Лајковцу. Председник општине
Живорад Бојичић и представница ''Хипо АлпеАдриа банке'' Катарина Оцокољић потписали су
уговор о дугорочном кредитирању пројекта
изградње затвореног базена у Лајковцу. Основне
податке о кредиту изнео је председник Бојичић:
- Уговор је потписан на основу одлуке
Скупштине општине Лајковац и сагласности
Министарства финансија Владе Републике Србије.
Вредност кредита са каматама је 2.552.753,93
милиона евра, а рок отплате десет година, што на
годишњем нивоу износи 30,6 милиона динара.
Ефективна каматна стопа је 5,11 одсто, што је дупло
мање од процењене стопе (до 10 одсто) на коју је
добијено позитивно мишљење од Министарства
финансија. Изградња треба да почне крајем 2015. и
буде завршена за годину и по дана. Пројектом је
планирана изградња великог затвореног базена,
поред којег ће бити и један мањи, намењен
непливачима и инвалидима. У наредних пет година
планирано је да се у оквиру комплекса површине од
два хектара изграде и два отворена базена. Такође,
планирано је да се до краја године покрене јавни
позив за јавно- приватно партнерство за изградњу
мотелског комплекса у непосредној близини базена.
Заменик председника општине Лајковац
Андрија Живковић истакао је значај овог пројекта,
како за развој такмичарског и рекреативног спорта
тако и за унапређење услова рада на часовима
физичког васпитања основних и средњих школа.
- Јако је битно што ће базен бити затвореног
типа тако да ће моћи да се користи целе године, што
Лајковац издваја од суседних општина. Основци и
средњошколци, који похађају школу у непосредној
близини будућег базена, моћи ће на још бољи начин
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Радови на главним каналима
- Општина Лајковац, после прошлогодишњих
поплава, улаже значајне напоре ка уређивању
водотокова који су плавили на њеној територији. У
том смислу, поред уређења главног и споредних
канала, ових дана је завршен тендер за санацију
десне обале реке Колубаре, од Пепељевачког моста,
који ће у великој мери заштити ово подручје. На том
потезу налази се и чувена Јолића воденица, која
представља један од најстаријих објеката таквог
типа у целом сливу реке Колубаре.
М.М.М.

Реконструкција школског објекта у
Ратковцу, вредна шест милиона динара,
започета је ових дана и трајаће наредна два
месеца. Према плановима локалне самоуправе, ученици ће овај објекат, као и
фискултурну салу, коју до сада нису имали,
моћи да користе већ у другом полугодишту. У
оквиру школе биће изграђен и простор за
издвојено одељење Предшколске установе
“Лептирић“, тако да ће деца из Ратковца и
околних села убудуће имати квалитетније
услове за похађање припремног школског
програма.

ФК ПЕПЕЉЕВАЦ

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА
ТЕРЕНА
Током ове године општина Лајковац
уложила је значајна средства у уређење и
изградњу спортских објеката. Како сазнајемо од
заменика председника општине Лајковац
Адрије Живковића, тај тренд биће настављен и
у наредном периоду а први у низу пројеката
биће изградња фудбалског терена у
Пепељевцу, на који мештани овог села и
локални фудбалски клуб чекају годинама. Након
тендерске процедуре, која је завршена прошле
недеље, започеће се са изградњом фудбалског
игралишта, која подразумева земљане радове,
постављање ограде поред игралишта и
изградњу водоводне мреже. Вредност радова
износиће три милиона динара.
- ФК Пепељевац је стабилан члан Окружне
лиге “Колубара“ последње четири сезоне и
свакако да сви чланови и симпатизери клуба
заслужују да имају свој терен. Већ наредне
сезоне овај клуб ће своје утакмице играти на
свом, домаћем терену, што до сада није био
случај, већ су као домаћини играли на теренима
осталих месних заједница општине Лајковацистиче Живковић.

ИСТОРИЈАТ КЛУБА
Фудбалски клуб "Пепељевац" је основан
1947.године, када је на позив неких људи из
Пепељевца у село дошао некадашњи ФК "Наша
крила" који су донели прву лопту и спортску
опрему у ово село. Тада је одиграна и прва
утакмица. Првобитни назив клуба је био ФК

Будући изглед лајковачког вртића

У току рушење старих објеката

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
У ЛАЈКОВАЧКИМ СЕЛИМА
Решавање проблема водоснабдевања
грађана општине Лајковац представља један
од приоритетних задатака локалне самоуправе. У том циљу, ових дана су спроведени
тендери за изградњу бунара у Врачевићу и
Пепељевцу. Поред бунара, у Врачавићу се
планира и изградња примарне (разводне)
мреже, која ће омогућити снабдевање водом
школског објекта и Дома здравља који се
налазе у непосредној близини бунара.
Како сазнајемо од Андрије Живковића,
заменика председника општине Лајковац,
ускоро се очекује и расписивање тендера за
изградњу водоводне мреже у Словцу и
Ратковцу која ће бити прикључена на
Регионални систем “Стубо-Ровни“. Вредност
ових радова износиће око 50 милиона динара.
Такође, ускоро ће бити спроведен и тендерски
поступак за изградњу хлорног постројења за
пречишћавање воде у центру Јабучја, којим ће
бити решен проблем свих становника који
живе у ужем центру села, али и свих објеката
који су прикључени на водоводну мрежу, као
што су основна школа, дом здравља, пошта и
издвојено одељење вртића.
"Јовац". У то време није
постојала лига већ су се
играле пријатељске утакмице са суседним селима.
Касније, по оснивању
лиге, Пепељевац се
углавном веома успешно
такмичио у Општинској и
Међуопштинској лиги а
највеће успехе је постизао
80-тих година када су
важили за најбољи клуб
са територије општине Лајковац, после
Железничара. Играли су и у баражу за улазак у
тадашњи виши ранг. После тог најуспешнијег
периода клуб се скоро распада, долази до
одласка свих играча из те генерације али
наставља до 1992.године да се такмичи у
општинској лиги Лајковац. Негде око 1990.године
губи и своје игралиште, које још увек нема. Од
1992. до 2001. године клуб не функционише, затим
се поново активира и такмичи до 2006-е, када се
поново гаси. Мештани га обнављају 2008. и
такмичи се у општинској лиги Лајковац све до
2012 године када осваја прво место и улази у
виши ранг такмичења- Окружну лигу “Колубара“,
што је највећи успех од 80-тих година.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ

ПРОГРАМ
Петак 4. децембар у 20 h, Сала Дома културе

ЕВРОПА ИГРА

КУЛТУРА - ОБРАЗОВАЊЕ
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ
ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ

НАСИЛНА ЉУБАВ
ЗАБОРАВА НЕМА
Злостављање детета је честа појава, а
последице злостављања разорне су по дете,
породицу и друштво.

Концерт поводом Дана европске културне баштине, на
коме наступа ансамбл „Димитрије Туцовић“ из Београда са
гостима - КУД „Тамнавом“ и Балетским студијом „Атена“. На
реперторау су игре, песме и мелодије из Русије, Француске,
Румуније, Бугарске, Италије, Шпаније, Мађарске и Србије.
Цена улазнице 100 динара.

Четвртак, 10. децембар, Сала Дома културе- 16h

МАЛИ ПРИНЦ
3 Д цртани филм синхронизован на српски језик
Четвртак, 10. децембар, Сала Дома културе- 18 и 20 h

СМРДЉИВА БАЈКА
Најновији филм сценаристе и
редитеља Мирослава Момчиловића, који је после паузе од 15
година пред камере вратио Жарка
Лаушевића, једног од најдаровитијих глумаца југословенске и
српске кинематографије. У дирљивој љубавној и хуманистичкој
мелодарми о двоје бескућника из
канализационог шахта играју и
Јелена Ђокић, Петар Божовић,
Бојан Жировић, Милош Влалукин,
Небојша Илић, Небојша Љубишић,
Цвијета Месић,... Пројекције су у 18
и 20 часова, а цена улазнице је 250
динара.

Петак, 11. децембар у 19 h, Галерија „Свети Лука“

MEMENTO
Ретроспективна изложба слика покојног Бранислава
Јовановића Фуље (1948-2007), дугогодишњег ликовног педагога и новинара некадашњих „Тамнавских новина“. Завршио
је Учитељску школу у родном Убу и Вишу педагошку (група
за ликовно образовање) у Београду. Имао је велики број
колективних и самосталних изложби и један је од првих сликара коме је врата отворио Дом војске у Нишу, где је самостално излагао. Иза себе је оставио велики број дела, од
којих је његов син Немања Јовановић сачинио одабир за ову
поставку.

ОШ “МИЛАН МУЊАС“ УБ

У ОЧЕКИВАЊУ
ДАНА ШКОЛЕ
Најсвечанији дан, међу наставницима и ученицима, је
Дан школе. Ове године ОШ „Милан Муњас“ прославиће
Дан школе (19. децембар), недељу дана касније, у суботу 26.
децембра. Тема овогодишње приредбе биће „Шешир
професора Косте Вујића“, где ће своје глумачко умеће
исказати ученици драмске секције, уз пратњу школског
хора и орке-стра. Истоимени роман Милована Витезовића,
екранизован је 1972. године као телевизијска драма, а 2012.
године и као играни филм. У ишчекивању глумачког остварења Муњасових ученика, почетком децембра, талентовани ученици секција страних језика, одржаће приредбу на
руском, енглеском и француском језику.

Поводом Светског дана превенције злостављања деце,
19. новембра у просторијама Предшколске установе „Уб“,
одржано је едукативно предавање стручног тима за превенцију злостављања и занемаривање деце, чији је координатор
Невенка Драгићевић, медицинска сестра на превентивној
здравственој заштити у вртићу. Предавању је присуствовало
око стотинак људи, од тога 70 родитеља и двадесет васпитача.
Родитељима се, прва, обратила дипломирани психолог
Добринка Петровић, после чега је уследило стручно излагање Невенке Драгићевић, која је присутним родитељима
објаснила шта старији могу и треба да ураде у комуникацији
са дететом, како оно не би било жртва злостављања.
- Ово предавање има за циљ развијање свести васпитача који се баве децом, а да би се на што квалитетнији начин
одгајала и извела на прави пут. Наша установа дужна је да
упозна родитеље да постоји тим за превенцију злостављања
деце, коме се могу обратити и дати информације о дешавањима или постојању сумње о насиљу над дететом – рекла је
Невенка Драгићевић, координатор Тима.

Детаљ са едукативног предавања Невенке Драгићевић
Ако сте сведок насиља над децом, у вртићу постоји образац за пријаве насиља, злостављања и занемаривања детета,
који се може попунити у самој Предшколској установи или
скинути са сајта. Пријаве се достављају лично координатору
и Тиму за заштиту деце од насиља Предшколске установе
„Уб“. После консултација ће бити обавештене надлежне
службе. У поступку интервенције, поштоваће се принцип
поверљивости и заштите детета.
- Апелујем да свако насиље, злостављање и занемаривање детета мора бити пријављено и санкционисано.
Родитељи сматрају да су деца њихово власништво. Деца
имају своја права подједнако као и одрасли. Дечија права
траже да се родитељи, на одрђени начин, са најбољим моделом, опходе према њима, како у старијем узрасту не би
дошло до последица. Санкционише се кажњавање детета,
као и награђивање. Тражи се доследност, разговор са и сарадња са дететом. Једино је здрава комуникација и договор са
дететом најбољи вид васпитања – објашњава Невенка
Драгићевић.
Родитељи, у недостатку услова за нормалан живот,
праћени немаштином, болестима и разним проблемима,
постају нервозни и мање толерантни, па често, уместо
разумног разговора, посежу за разним видовима физичког
злостављања, али и емоционалног, када се дете омаловажава, одбацује, лишава љубави, разумевања и подршке,
неодмерено кажњава, потцењује, застрашује.
Поједини родитељи и сексуално злоупотребљавају децу,
најчешће очеви, што је недопустиво и мора се строго санкционисати. Занемаривање је када се деца лишавају хране,
здравствене неге, лекова, обуће и одеће, када се не води
рачуна о њиховом изгледу, расту, развоју и безбедности.
Деца се злостављају и када се терају да пију, просе, скитају,
наводе на криминал. Таква деца често буду послата у хранитељске породице, што није редак случај ни у општини Уб.
Д.Капларевић

НАШЕ ТЕМЕ
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АТЛЕТИЧАРИ “МАРАТОНЦА 02“
НАСТАВЉАЈУ СА ДОБРИМ
РЕЗУЛТАТИМА

НОВАКОВИЋ
У ДРЕСУ СРБИЈЕ
Атлетичари убског Маратонца 02
који раде под надзором рекордера
Србије у маратону Сретена Нинковића,
имали су запажене наступе у претходном периоду. У трци "Меморијал
Светомир Ђукић" одржаној у Ваљеву 28.
октобра, Жарко Новаковић (19) је био
најбољи у јуниорској конкуренцији,
укупно трећи када се рачунају и сениори. Исти резултат остварила је Зорица
Радовановић (17) код јуниорки, док је
Јелена Новаковић завршила као шеста у
трци сениорки.
Ипак, Јелена је заблистала на
Церском маратону, одржаном три дана
касније, где је била убедљиво најбоља
на стази од 21 километра. Трчало се два
круга по 10,5 км, ривалке је "одувала" на
деоници која се трчи узбрдо и доста пре
финиша обезбедила победу. Жарко
Новаковић је освојио друго место код
сениора, иза такође Убљанина Милана
Митровића који наступа за ужички
атлетски клуб.

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КОЈЕ ПРОЈЕКТЕ БИСТЕ УВРСТИЛИ У ПЛАНИРАЊЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ УБ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ ?
Драган Богдановић, шеф “Дунав-тех. прегледа“ Уб :
- Моје мишљење је да треба покренути производњу у Убу,
како би се добијена средства искористила за даљи развој општине
и свих инфраструктурних објеката у њој. Друго, треба повећати
средства у буџету за пољопривреду, како би се стимулисали људи у селу да живе и раде. Када би поделили одређену суму новца
по домаћинству, али само оном ко хоће да ради, а не страначки и
по неким другим основама, видели би сте резултате за пар година.
Следеће, треба урадити значајну студију за решавање водоснабдевања целе општине, поготово становника на рубу КОП-а који из
Каленића добијају воду и која не одговара квалитету воде за пиће.

Милан Ђурашиновић, радник из Уба:
- Мислим да акценат треба ставити на подстицај запошљавања младих, и не само младих, него и старијих становника , који
су изгубили посао, а рано им је за пензију. Ти људи су некада радили, пунили буџет, а данас немају своје место нигде. Одређени
објекти још увек постоје, и могу се искористити, можда нису баш
функционални, али све се да поправити и може се наћи начина да
се покрене неки вид производње. То би било решење за многе
породице у нашој општини. Када обезбедимо социјални мир, онда
можемо да улепшавамо град, правимо ограде на мостовима,
китимо улице...

Милан Продановић, радник из Стубленице:
- Мени јако смета нехигијена на улицама Уба. Мислим да се
ови контејнери могу празнити у току ноћи, а не да овако изгледа
центар града. Следећи је проблем паркирања... Ем, што нема
довољно места, ем што за сваки минут заустављања наплаћују
казне као да је ово метропола, а не мали град, који је оивичен
селима. Свако од нас је дошао да нешто заврши у некој установи,
па зар га треба за неколико минута задржавања на улици
кажњавати. Треба наћи неки бољи начин “прављења“ новца. Под
хитно оживети радна места, јер много је беспослених људи на Убу.

Милован Чолић, службеник из Уба:
- Као рођени Убљанин, предложио бих да се проведе топловод кроз Уб. То би решило многа питања, а и дало би сасвим другу
димензију овом лепом градићу. Постоји доста улица у овом граду
чији изглед баш и није примерен и треба их асфалтирати. Комплетна инфраструктура је дискутабилна, вода и канализација, такође.
Знам да је доста тешко и да нема новца, али свакако морамо мислити на бољи изглед и функционалност делова града у ком живимо
и радимо. Сигуран сам да ће се наћи одговарајућа средства да се
постојећи проблеми реше у догледно време.

Мирослав Рајковић, адвокат из Уба:
Жарко Новаковић
Признање за одличну форму, Жарку
Новаковићу је стигло у виду позива за
репрезентацију Србије која је наступила
на Првенству Балкана у кросу. Такмичење је одржано прошлог викенда у
хрватском Врбовецу, а млади Убљанин
је имао велики пех на самом старту трке.
Блатњава подлога коштала га је повреде мишића , али је Новаковић стегао
зубе и звршио трку од 6.000 метара као
26. у конкуренцији 36 такмичара. Атлетичар Маратонца 02 је тако оправдао
позив селектора Зукорлића и био један
од четири представника Србије на тој
деоници.
Убске атлетичаре у 2016. години
очекују традиционални испити на Новогодишњој и Светосавској трци, као и на
Белом кросу, а по први пут појавиће се и
јуниорском и сениорском првенству
државе у дворани.
Б.Матић

014/463-213
064/160-71-60

- Пошто живим у „Таловима“, и имам лоше искуство са
поплавама, приоритет бих дао регулисању корита реке Уб. Можда
постоји и други начин решавања тог проблема, као што је пројекат
за брану у Памбуковици или нешто друго, али свакако треба
урадити нешто што би било трајно решење постојећег проблема.
То је примарни проблем Уба, јер има доста људи којима су
угрожени имовина и животи. Такође, Уб је пољопривредна
општина, и мислим да би држава требала да стимулише
пољопривреднике неким повољним кредитима за наводњавање
појединих ораница и других површина, поготово где су млађа
домаћинства, јер евидентно је да је, са оваквим климатским
условима, то постао проблем узгајања већине пољопривредних
култура. Инфра-структура у самом граду је задовољавајућа.

Томислав Јуришић, радник ЕДБ-а Уб из Калиновца:
- Новац из буџета наше општине, да се ја питам, поделио бих
на више сектора. Прво инфраструктура, где се подразумева
изградња путева и улица, како у самом граду тако и у селима убске
општине. Затим, водоснабдевање, почев од регулације река због
поплава, па до ширења мреже напајања пијаћом водом. Ту
првенствено мислим на села која гравитирају ка Коповима, затим
ископ артерских бунара, бар по два у селу, јер све више је пожара,
а цистерне немају прилаз одређеним бунарима. Мислим да убској
општини треба акумулационо језеро за прихват вишка воде за
случај изненадних поплава. Затим, у зависности од прилива
средстава, у сваком селу треба форсирати спортске активности
како би нам омладина водила здрав живот. Последње на листи
жеља је улепшавање града.

Жељко Илић, таксиста из Уба:

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
Мија Ранковић,
Брезовица
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- За мене је спорт уопште, а и на Убу предлог број један. Будућност младих је најбитнија а како је усмерити на прави пут, ако не
форсирањем спортских активности. Бављење било којом врстом
спорта, значи склањање деце са улице и сузбијање криминала.
Убу дефинитивно фали затворени базен и за то треба прво издвојити новац из буџета. Следећи мој предлог је увођење различитих
смерова занимања у средњој школи, а не само неколико колико
има данас. С обзиром да смо у близини РБ Колубара, требало би
увести дате предмете у школи да нам деца имају предзнање за
факултет, а не да путују у Београд да би се додатно школовала.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

3.децембар 2015.г.
У четвртак 3.децембра 2015.г.
навршава се година од смрти
нашег вољеног

ДРАГАНА
ТЕОФИЛОВИЋА
(1957 - 2014)
Само је време прошло!
Бол је исти као и онда,
када си нас ненадано
напустио. Знао си колико те
волимо, али никад нећеш
сазнати колико нам
недостајеш!
Уз вечни помен твојој
уснулој души,
лака ти земља!
Твоји: Маја, Милош и Драгица

20. 12. 2014 - 20. 12. 2015.

ЈАДРАНКА
ПАНТЕЛИЋ
Значила си ми много више
него што се може описати.
Душа ће неизмерно да
боли, а време неће
избрисати сећање...
Године пријатељства
нису избледеле.
Кума Ратка

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

3.децембар 2015.г.
7.12.2015. г. навршавају се три
године oд како није са нама наш
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5.12.2000. – 5.12.2015.

НИКОЛА ИЛИЋ
кошаркаш
(1985 - 2012)
Постоји љубав коју смрт не
прекида
и туга коју време не лечи...
Мислимо на Тебе увек,
и у нашим си срцима
кад нам живот доноси
и радост и тугу.
Отац Миленко,
мајка Надежда,
сестра Јована и
сестричина Елена

С Е Ћ А Њ Е

ПРВОСЛАВ
МАРКОВИЋ
(1939 - 2000)
Ево већ је петнаест година
од како ниси са нама.
Али знај,
године не лече заборав...
Унук Никола
3.12.2015. г. навршава се година од смрти

ДЕЈАН ЛАЗИЋ
(1976 – 2011)
Седмог децембра пре
четири године,
мајка те испратила на
посао.
Чекам да се вратиш кући...
У чекању и умрећу.
Много нам недостајеш.
Све лепе успомене,
везане су за тебе...
Вечно ће те памтити и
волети
Твоји најмилији
27. новембра 2015.г. је пуна
година од како није са нама

СЛОБОДАНА ШОБЕ
РАДЕНКОВИЋА
полицајца у пензији
Дани пролазе, али ни један без
сећања и туге за тобом.Ни време, које
је прошло, није умањило тугу,
празнину и бол.Твоје постојање је
било наша снага и топлина.Твоје име
је наш понос, твоја смрт наша
доживотна рана.Био си наш ослонац
и сигурност.Много тога ниси доживео
Твоји: супруга Слободанка,
син Мирослав,снаја Злата,
унук Немања и унука Ања

27.11.2015.г. навршава се
две године од смрти
нашег драгог

Цветка
Танасијевића
Лаке
(1962 – 2013)

СЛОБОДАН
ЂУРИЋ
(20.10.1944 - 27.11.2014)
Својом племенитошћу и
добротом заслужио си да вечно
чувамо успомену на твој
драги лик
Супруга Мира, син Дуле и
ћерка Милена са породицама
и брат Јанко са породицом

Једини наш и непрежаљени
сине, оче и деко!
Много су тешки дани без
тебе...
Твоји вољени: мајка
Милица, супруга Марина,
синови Милорад и Милан,
снахе Ивана и Биљана,
унуци Никола,
Милица и Лазар
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КУЛТУРА - ОБРАЗОВАЊЕ

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

ТРЕЋИ
СОЛИСТИЧКИ
КОНЦЕРТ
Александра Латиновић наступала
пред препуном салом музичке
школе. Очекује је наступ у
Народној библиотеци Србије, а на
пролеће Републичко такмичење.
Александра Латиновић, ученица
завршне године виолине, у класи Марије Никитовић, ШОМО „Петар Стојановић“, одржала је 17. новембра, свој
трећи солистички концерт, пред препуном свечаном салом музичке школе. На
програму, који се по тежини мери са
партитурама које се изводе на музичким академијама, нашле су се захтевне
сонате В.А. Моцарта и Р. Шумана, као и
композиције Јована Бандура, Бургмилера, П. Родеа, Никола Паганинија, Ј.
Сука, Е. Блоха и П. Сарасатеа. Четрнаестогодишња Александра наступала је
уз пратњу корепетиторке Далиде
Грмуше, професорке клавира, а гост

ДАНИ
АНЂЕЛА
Александра Латиновић
концерта била је Тамара Стефановић,
ученица петог разреда клавира, у класи
Милене Обрадовић.
У протеклих годину дана, Александра је била лауреат многобројних
међународних такмичења и фестивала
и већ се увелико спрема за престижно
Републичко такмичење које ће се одржати на пролеће наредне године. Пре
тога, 5. децембра у 18 часова, у оквиру
циклуса „Суботом у 6“, очекује је наступ
у Народној библиотеци Србије, у холу
испред Централне читаонице.
Александра је добила и позив
продукције „Emotion“ да учествује у
телевизијској емисији „Ја могу све“,
која се емитује на РТС1. Д.Капларевић

ОДРЖАНА ПЕТА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА

ТРИБИНА О ДРАГОЈУ ЂЕНАДЕРУ

Ђенадер, Поповић и Маринковић на трибини
У суботу за нама, ШОМО „Петар
Стојановић“ организовала је пету Смотру стваралаштва српских композитора,
на којој је учествовало 50 младих
музичара, највише из школе домаћина.
Најбољи учесници Смотре, изабрани од
стране жирија публике, у понедељак су
наступили на концерту победника у
Културном центру Београда. У оквиру
овогодишње манифестације одржана је
и трибина са темом „Национални стил у
српској музици двадесетог века – 30
година од смрти Драгоја Ђенадера“.
Предавачи су били др Соња Маринковић са београдског Факултета музичке
уметности и мр Бранислава Поповић,

хорски диригент из Тузле, док је уводни
реферат о животу и обимном делу овог
значајног, али потиснутог српског
композитора написао др Небојша Тодоровић, професор на нишкој Музичкој
академији. Поводом Трибине, штампан
је пригодан каталог, са целокупним
опусом композитора Драгоја Ђенадера
и неколико биографских текстова.
Општина Уб и ове године је била
покровитељ Смотре, чији је циљ да
популарише музику домаћих аутора и
првенствено је приближи младим извођачима и слушаоцима, као и да мотивише рад на стварању нових дела, пре
свега педагошке литературе.

Традиционална духовна
манифестација окупила је
преко 200 ученика из матичне
школе и издвојених одељења,
који су кроз ликовну форму
приказали свог анђела чувара
Уочи празника Сабора Светог
Архангела Михаила, у народу знаном
као Аранђеловдан, у ОШ „Рајко Михаиловић“ у Бањанима одржани су „Дани
анђела“, традиционална духовна манифестација у оквиру верске наставе. Већ
дванести пут заредом организује је
катихета Марко Рафаиловић уз помоћ и
подршку целог колектива и уз велики
одзив ученика, а на овогодишњој свечаности било их је 200, од предшколаца до
малих матураната из матичне бањанске
школе и издвојених одељења. Ђаци су
и овога пута кроз ликовну форму приказали свог анђрла чувара, при том исказавши велику креативност и маштовитост, па су осим уобичајених сликарских материјала, за израду и осликавање својих дела користили разне
врсте зачина, пиринач, шећер, шарене
мрвице, перје,...
Бањанском „духовном сабрању“
присуствовао је и владика ваљевски
Милутин, који је, заједно са директором
школе Бошком Сарићем, поздравио све
учеснике, уз жељу да „Дани анђела“
дуго трају. Гости су били и протојерејставрофор Митар Миловановић, начелник за веронауку протојереј Милан
Ристивојчевић, настојатељица манастира Грабовац мати Ирина Ђорђић и
протосинђел Силуан Мракић, секретар
Владике Милутина. На крају манифестације, проглашени су најуспешнији
ученици, које је школа наградила пригодним књигама. Аутори најбољих радова су Анастасија Лазаревић, Урош Адамовић (Тулари), Николина Брековић,
Милица Јовановић (Калиновац), Тања
Јовановић, Кристина Кесеровић (Бањани), Иван Милановић (Кожуар) и Јован
Морачанин (Суво Село), док су колективне награде добили ученици четвртог
разреда школа из Тулара и Вуконе,
трећаци из Кожуара, другаци из Бањана
и предшколци из Сувог Села.
Д.Н.

Учесници “Дана анђела“ у Бањанима

СПОРТ
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ПРЕУЗЕЛЕ ВРХ ТАБЕЛЕ

ДЕРБИ СА РОДОМ
ЗА ЈЕДЕЊУ ТИТУЛУ
- Београђанке доживеле први пораз, у суботу од 17 часова на
Убу дерби сезоне. - Слаба партија у Пожаревцу, умало "шамар"
од аутсајдера. - Заслон добијен у четири сета.
Захваљујући киксу лидера Роде,
Убљанке су победом против Шапчанки
преузеле прво место на табели. Дуел
са Заслоном је по традицији био
незгодан, иако је било јасно од првог
поена на чијој је страни квалитет. Већ у
првом сету, домаће су стигле до
велике предности- 17:6, па мало
опуштање у наставку првог периода
није имало последица. Недостатак
примача Јоване Цветковић решиле су
комбиновано Јелена Јелић и Маја Глишић, доста успешно, а на овом мечу
дебитовала је и појачање из Ваљева на
тој позицији Оливера Недовић.

Тријумф над Пожаревљанкама
у тај-брејку
У другом периоду Шапчанке су
држале егал до средине сета (11:11),
уследила је дуга серија Убљанки за
сигурно вођство. Трећи сет је протекао
у знаку капитена Заслона Кристине

Марковић, није помогао ни улазак
Марине Петровић у финишу сета, па су
Шапчанке освојиле заслужен сет. Није
било лако ни у четвртом, од 17:14 за Уб
гошће стижу до 19:20, срећом уследила је серија од шест поена на сервис
Маје Глишић, па је уз аплаузе публике
прослављена и шеста узастопна
победа.
Дуел у Пожаревцу против
последњег Младог радника умало да
се претвори у кошмар за екипу Марине
Петровић, потцењивање ривала умало
није коштало екипу првог пораза,
срећом у тај-бреку ишчупан је тријумф
вредан и због новог система бодовања
(рачунају се само победе):
- Доста замерам и себи, очигледно
да нисам урадила добар посао у
припреми екипе, као да смо мислима
већ биле на дербију са Родом. Млади
радник је играо онолико колико смо му
дозвољавале, а дозволиле смо им
пуно. Правиле смо почетничке грешке
и одиграле можда најлошији меч
откада сам ја тренер. Ово нам је
озбиљна опомена за неке наредне
дуеле, не и за суботњи, јер ту нема
потребе за додатном мотивацијом. На
жалост, и даље смо без Иване
Јаковљевић, вероватно ће тако бити и
у последњем јесењем мечу у Лазаревцу- неће Убљанке бити комплетне у
дербију (субота, 17 часова у убској
хали), уз подсетник да је повреда
одвојила од паркета и стандардног
примача Јовану Цветковић.
Б.М.

УБСКИ КОШАРКАШИ У ПОБЕДНИЧКОЈ СЕРИЈИ

СЕДМА “РЕЦКА“ У НИЗУ
- Срушена непријатна традиција против Шапца
атрактивном игром. - Без проблема у Свилајнцу.
После два стартна пораза, појавиле су се сумње у могућности ове
екипе Уба, али су се Веселиновић,
Поповић и другови побринули да те
дилеме брзо нестану. Тријумф против
Шапца је био седми узастопни, а
праву снагу Ружичићеве екипе показаће наредни дуели са најбољим
екипама лиге. Први на реду је против
тима велике кошаркашке традицијеЦрнокосе у Косјерићу, а форма
убских кошаркаша даје наду да се
може продужити победничка серија.
Убљани су против Шапца играли
и против непријатне традиције,
будући да су комшије биле нерешива
енигма у претходним сезонама. Није
почело добро, гости су повели 20:13
уз шест погођених "тројки", а домаћи
тим их је "частио" са шеста
промашених бацања. Међутим, од тог
тренутка уследила је рапсодија
момака у бело-црвеној опреми,
Веселиновић је био веома надахнут,
па је већ средином другог дела Уб
и м а о д в о ц и ф р е н у п р е д н о с т.
Последњи празан ход био је крајем
друге четвртине, екипа Срђана
Ђурића је то искористила да приђе на
пристојних минус шест.

Друга лига "Центар", 7.коло

МЛАДИ РАДНИК - УБ 2:3
(25:22, 5:25, 25:23, 9:25, 10:15)
Спортска хала у Пожаревцу. Гледалаца: 50.
Судије: Јаковљевић, Мирков (Панчево)
УБ: Јеличић, Илић, А.Лазић, Марковић,
Радовановић, Петровић, Киселчић, Јелић,
Недовић, Вуловић, Јаблан, Глишић
Друга лига "Центар", 6.коло

УБ - ЗАСЛОН (Шабац) 3:1
(25:19, 25:16, 20:25, 25:20)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Давидовић, Милетић (Ваљево).
УБ: Илић, А.Лазић, Марковић 4 (1 ас),
Н.Лазић, Јаковљевић, Петровић 8 (2 блока),
Киселчић 4 (1 блок), Јелић 11 (1 блок, 1 ас),
Недовић, Вуловић 12 (2 аса, 2 блока), Јаблан
13, Глишић 14 (1 ас, 1 блок)

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
1. Ub
2. Roda
3. Lazarevac
4. Spartak (Q)
5. Sterija
6. [umadija (A)
7. Zaslon ([)
8. Srbijanka
9. Mali Zvornik
10. Mladi radnik

7
6
5
4
4
3
3
2
1
0

0
1
2
3
3
4
4
5
6
7

21:6
20:5
16:11
16:10
13:12
12:15
12:17
10:17
8:19
5:21

19
19
14
13
12
8
7
6
5
2

Утакмице ЖОК Уб до краја полусезоне:
8.коло (5.децембар 2015- 17ч):
ЖОК Уб - Рода
9.коло (12.децембар 2015):
Лазаревац - ЖОК Уб
Прва српска лига "Запад", 9.коло

УБ - ШАБАЦ 96:62
(23:20, 19:16, 26:9, 28:17)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије:
Дуловић (Чачак), Богојевић (Краљево)
УБ: Перић, Милосављевић 8, Јадранин 20 (5
ск.), Поповић 18 (4 ск., 3 ас.), Марковић 2 (6 ск.),
Мојсиловић 2, Веселиновић 31, Јагодић 2,
Боричић 9 (9 ас., 5 ск.), Симић, Хускић 4 (4 ас.,
3 ск.), Пећинар
Прва српска лига "Запад", 8.коло

СВИЛАЈНАЦ - УБ 71:90
(24:31, 17:18, 17:24, 13:17)
Хала у Свилајнцу. Гледалаца: 100. Судије:
Јаковљевић, Милојевић (Чачак)
УБ: Веселиновић 16, Поповић 22, Хускић 21,
Марковић 2, Јагодић, Боричић 21, Симић,
Милосављевић 8

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
Драган Боричић (КК Уб)
У другом делу, видели смо разиграну и
маштовиту игру домаћина, утркивали су се
кошаркаши Уба ко ће осмислити креативнију акцију, а предњачио је феноменалним
пасовима Драган Боричић. Предност је
вртоглаво расла, стизала и до плус 40, а
Ружичић је то искористио да значајну
минутажу забележе Марковић, Јагодић,
Мојсиловић, Пећинар и Симић.
Меч против Свилајнца био је још једна
демонстрација тимске игре и нападачког
арсенала Убљана, одсуство Николе Даниловића се није одразило на унутрашњу игру, а
капитена ћемо поново гледати на терену у
дербију против крагујевачког Радничк Б.М.

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

8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
2
1
1
1

1
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
8
8
8

17
16
16
16
15
15
14
13
13
12
11
10
9
9

Наредне утакмице КК Уб:
10.коло (5.децембар 2015):
Црнокоса (Косјерић) - Уб
11.коло (13.децембар 2015- 19ч):
Уб - Железничар (Чачак)

26
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Окружна лига Колубаре, 14.коло

Резултати (одложеног) 14.кола:
Колубара (Ј) - Тулари
Тврдојевац - Трлић
Полет (П) - Јуниор НН
Младост (Д) - ОФК Дивци
Совљак - ЗСК
Јошева - Качер
Пепељевац - Тешњар
Бањани - ОФК Јабучје
1.OFK Divci 10
2.Tulari
10
3.OFK Jabu~je 9
4.Mladost(D) 9
5.Pepeqevac 8
6.Trli}
7
7.Sovqak
6
8.Bawani
5
9.Tvrdojevac 6
10.Te{war
4
11.ZSK
5
12.Junior NN
4
13.Jo{eva
4
14.Kolubara(J) 2
15.Polet (P)
1
16.Ka~er
2

3
3
2
1
2
2
3
5
2
4
1
4
3
2
3
0

0:2
4:1
1:3
0:2
1:0
6:1
3:1
4:0

1 38 : 10
1 27 : 7
3 28 : 16
4 27 : 18
4 38 : 21
5 16 : 17
5 20 : 16
4 27 : 16
6 27 : 23
6 16 : 15
8 16 : 18
6 18 : 24
7 26 : 24
10 12 : 29
10 16 : 49
12 16 : 65

33
33
29
28
26
23
21
20
20
16
16
16
15
8
6
6

15.коло (5/6.12.2015- 13.30ч):
ОФК Јабучје - Колубара (Ј)
Тешњар - Бањани
Качер - Пепељевац
ЗСК - Јошева
ОФК Дивци - Совљак
Јуниор НН - Младост (Д)
Трлић - Полет (П)
Тулари - Тврдојевац

Окружна лига Колубаре, 14.коло

БАЊАНИ - ЈАБУЧЈЕ
4:0 (3:0)

КОЛУБАРА ГАЈ - ТУЛАРИ
0:2 (0:1)

Стадион у Бањанима. Гледалаца:
80. Судија: Илија Ковачевић
(Ваљево). Стрелци: илић у 15. и 52.
и Гајић у 31. и 42. минуту. Жути
картони: Марковић, Леонтијевић,
Илић, Софранић, Ранитовић,
Ђорђевић (Б), Ђенисић, Павловић
(Ј).
БАЊАНИ: Ненадовић -, Костадиновић 7 (Миловановић -), Марковић 7,5, Ђорђевић 8, Софранић 8,
Симић 7,5, Милојевић 8, Ранитовић 8, Илић 8,5 (Бабић 7), Леонтијевић 7,5, Гајић 8
ЈАБУЧЈЕ: Ненадовић 6,5, Ивковић
6, Јоргић 6, Радовановић 6, Ђенисић 6,5, Павловић 6, Адамовић 6,
Трајковић 6, Савковић 6, Ракић 6,5,
Вујић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Огњен Илић (Б)
Суботњи термин меча
погодовао је ривалима да одиграју сусрет пре снежних падавина које су одложиле 6 недељних
утакмица. Домаћин је бриљирао у
последњем јесењем мечу на свом
терену, неупућени гледаоци тешко
би поверовали да гости претендују за врх табеле. Поново је
блистао нападачки тандем
Бањана Илић- Гајић, а да није било
мало себичности и деконцентрације у завршници- била би ово
рекордна победа Лештарићеве
екипе ове јесени...

Стадион у Јабучју. Гледалаца: 100. Судија:
Стефан Живановић (Ваљево). Стрелци:
Пантелић у 31. и Дробњак у 72.минуту. Жути
картони: Марковић (К), Марјановић, Шкорић
(Т)
КОЛУБАРА: Блажић 6,5, Радивојевић 6,
Миловановић 6, Грчић 7, Пантелић 6,
Јевремовић 6, Милошевић 6, Павловић 6,5,
Бабић 6, Марковић 6 (Томић -), Цвитковац 6,5.
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7, Шкорић 7,
Марјановић 7,5, Брдаревић 7, Дробњак 8,
Зујаловић 7,5, Ђорђевић 7, Николић 7
(Милојевић -), Вићентић 7 (Адамовић 7),
Пантелић 7,5 (Сарић 7).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Радован Дробњак (Тулари)
Још једна победа у низу Тулара забележена
је на гостовању у Јабучју. После неколико
пропуштених шанси, Пантелић је у 31. минуту
из слободног ударца донео предност гостима.
У 72. минуту Дробњак прелепим ударцем са
двадесетак метара погађа "малу мрежу" и
поставља коначан резултат, што је уједно и
пета победа Тулара на гостовањима ове
јесени, уз само два примљена поготка.
Разлика у класи ова два ривала била је
очигледна, тако да бодови потпуно заслужено
путују у Туларе.

14.коло

ТВРДОЈЕВАЦ - ТРЛИЋ 4:1 (3:0)

Милосав Марјановић (Тулари)

Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100. Судија: Небојша Ђоковић
(Ваљево). Стрелци: Танасијевић у 32., 38. и 40. и Ћесаревић у 75. за
Тврдојевац, а Савић у 56. минуту за Трлић. Жути картони: Јовановић,
Благојевић (Тв), Ракић, Баратовић (Тр).
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 7, Јовановић 7,5, Ранковић 7 (Благојевић 7),
Милић 7,5, Поповић 7, Симић 7,5, Тешић 8 (Ћесаревић 7,5), Мирковић 7,
Васић 7, Танасијевић 9, Јелић 7 (Радојичић -)
ТРЛИЋ: Ракић 6,5, Баратовић 6,5, Гаврић 6 (Аџић -), Ђурић 6, Поповић 7,
Стевановић 6,5, Савић 7, Новаковић 6,5, Весић 7, Иконић 7, Цвијић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Танасијевић (Тврдојевац)
Поново је незаустављиви тандем Танасијевић-Тешић креирао победу
домаћих, а први гол је пао након грешке Ђурића и правовремене
реакције бившег нападача Вујић воде. Након тога је Тешић два пута
асистирао троструком стрелцу, а Савић је на другој страни пропустио
две прилике код резултата 1:0.
У наставку, као да су на терен изашли други тимови, а Савић је
искористио пас Весића да врати неизвесност. Поповић је имао две
велике прилике за Трлић, а све дилеме је решио Ћесаревић на пас
Танасијевића, само 60 секунди након што је заменио Тешића.

Марковић Радован,
радиестезист
011/8127093
063/8677757
064/2350610
Ул. Нас. Шеринка 489, Јабучје
У кућама-становима мерим природно
зрачење које изазива:
- пад имунитета
- костобољу
- рак и леукемију
- кожне болести
- мождани и срчани удар - нервозу
- алергију, астму, гушење - неплодност

14.коло

ЈОШЕВА - КАЧЕР 6:1 (3:0)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 50. Судија:
Петар Нешковић (Уб). Стрелци: Угарковић у
17. и 45., Шипетић у 25. и 50., Лесић у 56. и
Вукић у 80. за Јошеву, а Јовчић у 71. минуту за
Качер. Жути картони: Васиљевић, Милић (К).
ЈОШЕВА: Поповић -, Васиљевић 7,5, Тешић
7,5, Милосављевић 7,5, Рашић 7,5, Томић 7,5,
Софронић 7,5, Шипетић 8, Лесић 7,5, Вукић
7,5, Угарковић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Шипетић (Јошева)
За екипе попут Качера често се каже
"симпатична дружина", тај епитет су
потврдили и у Јошеви. Домаћин је озбиљно
пришао мечу, отпор је трајао практично до
првог гола, а одличан утисак оставио је млади
Димитрије Угарковић који се први пут појавио
у стартној постави.

14.коло

СОВЉАК - ЗСК 1:0 (1:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50. Судија: Никола
Милановић (Лајковац). Стрелац: Обрадовић у 9. минуту.
Жути картон: Симеуновић (ЗСК).
СОВЉАК: Апостоловић 7, Новаковић 7,5, Јовановић 7,
Грбић 7, Ђокић 7, Стефановић 7, Арсенић 7 (Мрчић -),
Стојковић 7, Рамић 7 (Рафаиловић -), Маринковић 7,5,
Обрадовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Нмеања Обрадовић (Совљак)
Добро издање Совљака на опроштају од својих навијача,
да је Обрадовић мало боље подесио нишанске справепобеда домаћих би била убедљивија. Апостоловић
практично није ни имао посла, а одлука је пала на самом
старту- Обрадовић је прихватио "отпадак" и са 10 метара
матирао голмана гостију. Совљачани су тако обезбедили
пристојну зимницу и пробаће што скупље да продају кожу
фаворизованим Дивцима у последњем јесењем колу.
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БРЕЗОВЧАНИ НА ДНУ “ДРИНСКОГ КАРАВАНА“

ТЕШКО ДО ОПСТАНКА
- Потврђене прогнозе пре старта да Брезовицу чека тешка сезона.
- Две победе ове јесени, са стране донет само бод.
- Слога (ББ) "петардом" испратила Зујаловићеву екипу на одмор.
У фудбалу се чуда не дешавају
сваки дан, а све сем оваквог јесењег
пласмана Брезовице- могло би се
сврстати у такву категорију. Играчки
ослабљена и финансијски исцеђена,
Брезовица је у трећу зонску сезону
ушла као најозбиљнији кандидат за
испадање, а прогнозе су добиле своје
покриће у 8 јесењих бодова и последњем месту за екипу Бранка Зујаловића. С обзиром на заостатак за
најближим ривалима и угрожене
клубове у Српској лиги "Запад", утисак је да је опстанак већ сада у релацијама "немогуће мисије"...
Међутим, немају разлога ни управа, ни играчи ни тренер Зујаловић
разлога да црвене. Ушли су у немирне
дринске воде, свесни да немају војску
као у претходне две сезоне, али са
високим моралом и добром атмосфером која их је красила читаве
полусезоне. И било је светлих тачака у
невеселој јесени, као што су победе
над Спартаком и Раднички Стобексом,
одличне партије у Крупњу (једини бод
са стране), Пријепољу и Чајетини нису
наплаћене правим резултатима, али је
јесењи епилог ипак реалан одраз
снаге овог тима Брезовице.
Новајлија Милош Симић је одиграо свих 15 мечева, неколико последњих у везном реду иако му је природна позиција штопер, а по меч мање
забележили су капитен Дејан Младеновић, Илић и искусни Мирчета који је
први стрелац екипе са 5 погодака.
Бојан Младеновић, Јовић и Радовановић су изостали са само две утакмице, а 12 мечева уписали су Мијато-
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ZONA"DRINA"
Резултати 15.колa (21/22.11.2015):
Брезовица - Слога 1940 (ББ)
1:5
Прово - Будућност (А)
4:0
Рађевац - Раднички Стобеx
2:0
Раднички (В) - Златибор
1:1
Задругар - Слога (С)
1:0
Јединство 1945 - Полимље (П) 2:0
ОФК Осечина - Рибница (М) одложено
Спартак (Љ) - Златар (НВ)
2:1

ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2015/16.

Бранко Зујаловић,
тренер ФК Брезовица
вић и Вијоглавин, стрелац 3 поготка од
укупно 12 брезовачких. Иако је Зујаловић користио 21-ог играча ове
јесени, то је податак који завараваосипали су се редови Брезовице из
разноразних разлога, пехови су били
редовни пратиоци, а црвени картони
Вијоглавина, Радојичића и голмана
Станковића додатно су отежали посао.
Последњи меч против једног од
фаворита за виши ранг решен је већ
после 13 минута, Слога из Бајине
Баште сигурно није била противник за
вађење, па је мотивисани гост нанео
најтежи пораз Брезовици. Пред водећим тандемом клуба Вишњић- Марјановић је подухват који су успешно
обавили у претходне две сезоне, а
познајући њихов борбени дух- можда
пролеће изнедри још једно чудо у
продукцији брезовачког зонаша... Б.М.

1.Zlatibor (^) 12
2.Sloga (BB)
10
3.Provo
8
4.Jedinstvo (V) 8
5.Zadrugar (L)
7
6.Radni~ki (V)
6
7.Radni~ki Stob. 6
8.Sloga (S)
6
9.Ra|evac (K)
5
10.Spartak (Q)
6
11.Polimqe
5
12.OFK Ose~ina 5
13.Budu}nost (A) 4
14.Zlatar (NV)
3
15.Ribnica (M)
3
16.Brezovica
2

3
4
4
1
2
4
3
3
4
1
3
0
3
5
4
2

0
1
3
6
6
5
6
6
6
8
7
9
8
7
7
11

29 : 7
25 : 13
25 : 15
19 : 12
18 : 17
26 : 20
29 : 25
14 : 13
14 : 16
15 : 24
18 : 20
14 : 19
13 : 22
13 : 24
16 : 21
12 : 32

39
34
28
25
23
22
21
21
19
19
18
15
15
14
13
8

Зона "Дрина", 15.коло

БРЕЗОВИЦА - СЛОГА (ББ)
1:5 (0:3)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Мирковић (Ваљево).
Стрелци: Мирчета у 78. из пенала за
Брезовицу, а Милун Божић у 2., И.Максимовић у 4., Вујић у 13., Марко Божић у 46. и
Живановић у 72. минуту за Слогу. Жути
картони: Симеуновић, Вуканић (Б),
Савков (С).
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 5, Јовић 5 (Руменић
6), Б.Младеновић 6, Симић 5,5, Д.Младеновић 6, Симеуновић 6 (Вуканић -), Мијатовић 6, Илић 5,5, Вијоглавин 6, Радовановић 6 (Бојић 6), Мирчета 6.
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђуро Вујић (Слога)

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ У ВРХУ ТАБЕЛЕ

ДОБАР ФИНИШ
ЗА МИРАН ЗИМСКИ САН
- Јеринић први стрелац Пакићеве екипе. - На пролеће коначно трибине на
Задругару. - Клуба на стабилним ногама, поручује председник Филиповић.
Лајковачки Задругар пролеће ће
дочекати на 5. месту дринског каравана са велика 23 бода (гол-разлика
18:17), по чему је најуспешнија екипа
колубарског округа у изузетно захтевној и квалитетној лиги.
Уз сачуван костур тима из прошле
сезоне, доведена су звучна појачањаЂурић и Стјеља (Будућност-Крушик),
Немања Марковић (Железничар), Бранковић (Брезовица), Ашковић (Степојевац), као и два момка из комшијског
табора на двојну регистрацију- Милић
и Спасојевић. Старт није био у складу
са амбицијама- само 8 бодова из 8
мечева, али је уследила серија од три
везане победе, што је, уз два тријумфа
на домаћем терену у финишу јесени,
поставило Лајковчане на место које им
по квалитету и припада.
Највише поверења тренер Александар Пакић ове јесени имао је у
голмана Стефана Марковића, Николу
Марковића, Бранковића и Стјељу који
су одиграли 14 мечева. По један меч

мање имају бивше узданице "дизелке"
Немања Марковић, Ашковић и Небојша
Марковић, а листу највише коришћених
играча закључују Јеринић и Новаковић.
Јеринић је и први голгетер екипе са 7
погодака, Немања Марковић је четири
пута био прецизан, а Небојша Марковић
и Милић по два пута. У листи стрелаца
нашла су се имена и Гајића, Ђурића и
Митровића који се повредио већ у 2.
колу:
- Задовољни смо јесењим резултатом, клуб је на стабилним ногама, а
жеља нам је да окупимо што више
играча са лајковачке територије. На
пролеће почињемо изградњу трибине, а
у претходном периоду је ископан артерски бунар дубине 80 метара који се користи за заливање терена Железничара и
Задругара, све уз велику помоћ локалне
самоуправе. Великим трудом обезбедићемо оптималне услове за рад, у рангу
са клубовима из већих градова и са
много већим буџетима- речи су председника Задругара Раше Филиповића. Б.М.

Задругар
је најуспешнија
колубарска екипа
у Зони “Дрина“

065/6511-553
014/411-041
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ЛАЈКОВЧАНИ ЗИМУЈУ НА ПЕТОМ МЕСТУ СРПСКОЛИГАШКОГ “ЗАПАДА“

ФИНИШ ПОКВАРИО УТИСАК
- После победе над јесењим прваком, "дизелка"
није славила у наредних 6 мечева. - Неефикасност
главни проблем, Дринић први стрелац са 3
поготка. - Припреме почињу 21. јануара.
Након победе у Ђурђевом граду (1:0, стрелац Горан Матић), деловало
је да би јесење ловорике могле да презиме у Лајковцу. Тим Александра
Лазаревића ипак није имао снаге за прави финиш, у наредних 6 мечева,
освојено је још само 5 бодова и постигнуто 3 гола, па је водећи тандем
направио значајну залиху пред наставак сезоне:
- Нисам у потпуности задовољан,
промашаји су нас коштали бодова против
убског и у жичког Јединства, а у
Михајловцу и против Слоге из Краљева
на нашем терену умешали су се и
"споредни фактори". Очекивао сам пред
првенство јесењу залиху од 25 бодова,
јер сам знао да је лига јача, а да објективно имамо слабији тим. Најбоље
утакмице одиграли смо против Полета и
Шумадије на домаћем терену, а осим у
Смедереву, на страни смо пружили и
одличну партију у Пожеги у последњем
колу. Ако кажем да се тренер домаћина
извињавао због арбитраже на том мечу,
онда је јасно да нисмо били миљеници
"људи у црном". Мечеви које бих најрадије заборавио су против ФАП-а у
Лајковцу и друго полувреме у Ваљеву,
тада заиста нисмо личили на себе. На све
то надовезала се и казна за мене од 4
месеца, али издржаћу стоички и ту неправду- каже млади стручњак
Железничара Александар Лазаревић.
Поглед на клупску листу стрелаца јасно сугерише где је био највећи
проблем- искусни Дринић је постигао три гола, по један мање Влада Симић,
Зоран и Горан Матић, а у листу стрелаца уписивали су се Младе-новић,
Небојша Симић, Цветковић и Ристић који је у родној Пожеги био
најзапаженији актер утакмице. Све јесење наступе забележио је можда и
најбољи голман лиге Иван Јовановић, а пратили су га са 14 мечева Дринић,
Небојша Симић и "бонус" Младеновић који је пружио врло зреле партије на
осетљивом месту штопера. Добар утисак оставили су и новајлије
Спасеновић и Кувељић који је био и најчешће у судској беле-жници- 4 жута
картона, као и Ристић и Спасеновић, с тим што је бивши играч пожешке
Слоге "поцрвенео" у дербију са Мачвом.
Лазаревић је играчима дао вољно до 21. јануара, што не значи да неће
бити занимљивих дешавања:
Чека нас озбиљна реконструкција тима, ако буде по мојим замислимасвега 4-5 носилаца игре биће ту и на пролеће. Ово је лига у којој си са две
везане победе у горњем делу, али морамо бити и опрезни да нам се не деси
супротно, будући да пола лиге страхује за опстанак. Неки играчи су
најавили одлазак, али бићемо спремни да адекватно реагујемо на зимској
пијаци- каже тренер "дизелке" који због зимске паузе ипак неће много (или
уопште) одсуствовати са клупе лајковачког српсколигаша.
Б.М.

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ 014 ПРЕКИНУЛИ МИНИ-СЕРИЈУ ПОРАЗА

ЈЕФТИЋ УТИШАО ВЛАДИМИРЦЕ
- Убљани меч преломили зонским пресингом у последњих
пет минута. - У мечу Седмог кола Младост домаћин
ваљевском Студенту (недеља, 20 часова у убској хали)
Дерби меч са непораженим Радничким одигран је у пуној сали основне
школе, гостујући тим је предвођен бившим играчима Уба Јаковљевићем и
Јанковићем заслужено стигао до пете
победе. Меч је обележила далекометна
паљба екипе са Петог Пука, када год су
домаћи претили да учине меч неизвесним- Ваљевци су одговарали шутем за
три поена и углавном чували двоцифрену предност. По резултату се види да
су одбране биле слабији део оба тима,
код Убљана предњачио је у првом делу
Кувекаловић, док су у наставку Јанковић
и Васиљевић држали "младосташе" у
игри. Најбољи стрелац Младости Ћирковић није имао шутерско вече, а нервозу је
платио искључујућом грешком на минут
пре краја треће четвртине. Милош Јевтић,
иако му није све полазило за руком,

Српска лига „Запад“, 15.коло

СЛОГА (Пожега) - ЖЕЛЕЗНИЧАР
(Лајковац) 1:1 (1:1)
Стадион у Пожеги. Гледалаца: 300. Судија:
Милош Петровић (Смедеревска Паланка).
Стрелци: Плазинић у 37. Из пенала за Слогу, а
Ристић у 11. Минуту за Железничар. Жути
картони: Радовановић (С), Младеновић,
Г.Матић (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7, Османовић 6,5,
Спасеновић 7, Н.Симић 7, Младеновић
6,5(Радивојевић 6,5), Кувељић 7, Спасојевић
6,5 (Радојичић -), В.Симић 7, Дринић 7,5, Ристић
8, Г.Матић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Ристић (Ж)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924 10
9
2.Ma~va ([)
8
3.Budu}nost (V)
6
4.[umadija (A)
5.@elezni~ar (L) 6
7
6.Kara|or|e (T)
6
7.Mokra Gora
8.Mihajlovac 1934 5
4
9.Sloga (P)
4
10.Jedinstvo Put.
4
11.Sloga (K)
4
12.[umadija (K)
3
13.Jedinstvo (Ub)
2
14.Polet (Q)
3
15.Zvi`d
2
16.FAP

3
3
4
6
6
2
3
3
6
5
4
4
6
8
5
6

2
3
3
3
3
6
6
7
5
6
7
7
6
5
7
7

20 : 6
15 : 9
22 : 13
17 : 12
13 : 11
19 : 14
15 : 11
18 : 18
11 : 11
11 : 20
11 : 16
19 : 26
11 : 17
17 : 18
14 : 23
14 : 22

33
30
28
24
24
23
21
18
18
17
16
16
15
14
14
12

КОШАРКА
Друга српска лига "Запад", 6.коло

ВЛАДИМИРЦИ - МЛАДОСТ 014
71:83 (15:20, 19:16, 20:19, 17:28)
Сала Средње школе у Владимирцима.
Гледалаца: 100. Судије: Станић, Вуковић
(Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Кекић 7, Раковић, Васиљевић 8,
Драксимовић 5, Ивковић 2, М.Јевтић 33,
Миливојевић 2, Ж.Јевтић 12, Ћирковић 9,
Кувекаловић 2, Јагодић 3
Друга српска лига "Запад", 5.коло

МЛАДОСТ 014- РАДНИЧКИ (В)
91:110 (21:27, 23:29, 28:26, 19:28)
Хала ОШ "Милан Муњас". Гледалаца: 100.
Судије: Вуловић, Јелић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Кекић 5, Кувекаловић 22,
Васиљевић 17 (5 ск.), Ивковић, Јанковић 14 (11
ск., 4 ук.), М.Јевтић 9 (4 ас., 4 ук.), Раковић,
Милуровић, Лазић 10, , Ћирковић 5, Миливојевић, Ж.Јевтић 9

пружио је пример млађим саиграчима
како се изгара на паркету, за шта је више
пута награђиван аплаузима добро
расположене публике и поред трећег
пораза у сезони.
А управо је популарни Зека био
ударна игла у победи над Владимирцима, сјајним учинком у нападу и јаком
одбраном на првом "плеју" домаћих
Гавриловићу подсетио је на најбоље
дане, а меч је решен у последњој
четвртини:
- Излазак Гавриловића због пет
фаулова био је сигнал да поставимо
зонски пресинг, што је резултовало са
неколико украдених лопти и лаких поена.
Кувекаловић је погодио кључну тројку, а
импоновала је борбеност и залагање
Марка Јагодића. Иван Кекић је одиграо
најзрелију партију откако носи дрес

Клупа Младости 014 (Уб)
Младости, а посебно бих истакао допринос
Жељка Јевтића који је у одсуству првих
опција под таблом обавио сјајан посао.
Поново смо на половичном учинку, имамо
лепу прилику да се победом над Студентом прикључимо горњем делу табеленајављује меч са Ваљевцима тренер
Владимир Урошевић.
Б.М.

ФУДБАЛ

3.децембар 2015.г.

25

ЗАВРШЕН ЈЕСЕЊИ ДЕО СРПСКОЛИГАШКОГ “ЗАПАДА“

ПОБЕДОМ НА ЗИМСКИ ОДМОР
- Црвено-бели ће презимити на 13. позицији са три бода више
од последњег ФАП-а. - Бобан Стојановић решио дерби зачеља.
- Неефикасност коштала бољег пласмана.
Завршен је јесењи ход по трњу
црвено- белих- пауза је дочекана са
победничким осмесима, али далеко од
тога да се безбрижно одлази на зимски
одмор. Последњи меч у полусезони
одлучио је да јесењи "фењер" припадне
екипи из Прибоја, Бобан Стојановић је
са прва два поготка у сезони коликотолико вратио добро расположење под
Шепковац...
Дуел са "камионџијама" на папиру је
био дерби зачеља, док су на терену
ривали показали да им није место на
дну српсколигашког каравана. Виларет
је већ на старту шокирао домаће, али је
само два минута трајала предност
гостију- Ситарица је пробио по боку,
одбрана ФАП-а интервенисала на тренутак, али је Стојановић био на правом
месту да "отпадак" спакује у мрежу
Пијевца.
Ниједан од тренера није био
задовољан бодом, играло се спуштеног
гарда и у наставку, а одлука је пала
после бриљантног центаршута Панића и
веште реакције главом Бобана Стојановића на "петерцу". Последњи звиждук
Борисављевића био је сигнал за велику
радост играча и малобројне публике,
толико ретку ове јесени под Шепковцем...
Поглед на статистику сугерише да је
највећи проблем Јединства ове јесени
била неефикасност. Екипа која има
Ранковића, Ситарицу, Стојановића,
Стефана Илића, Петрашевића..., морала
би да постигне много више од 11 голова
за полусезону, али далеко од тога да је
сва кривица на њима. И Срђан и Жарко
Јовановић су се мучили да дођу до
течне игре и правог протока лопте, нису
се убски везисти прославили креацијама и употребљивим пасовима, али да
је реализација била бар упола боља- још

пет-шест бодова нашло би се на конту
црвено-белих. Још боле промашаји
против Звижда, Будућност-Крушика,
Шумадије, неискоришћен пенал против
Мокре Горе... Међутим табела је
неумољива. Само 15 бодова су више
него озбиљна опомена да много тога
није штимало у редовима Јединства,
срећом има доста времена за добру
анализу и праве потезе на зимској
пијаци.
Само шест играча се ове јесени
уписивало у стрелце, први на листи је
Стефан Илић, али његова 4 поготка (два
из пенала) није оно чему су се надали
навијачи Јединства. Петрашевић и
Стојановић су по једном били двоструки стрелци, а Ћесаровић, Гавриловић и Блажић закључују списак голгетера. Повреда је Гавриловића спречила
да проведе сваки минут на терену (15.
наступ забележио уласком у надокнади
против ФАП-а), а из истог разлога
Љубиша Ракић је пропустио последњи
меч после 14 стартова. Марјановић и
Ранковић су одиграли 13 мечева, а
листу играча којима су тренери највише
веровали закључују Томић, Петрашевић, Јовановић, Стојановић и Стефан
Илић са једним наступом мање. Блажић
је заслужио највише поверења од
"бонуса" (11 мечева), а укупно је 23
играча носило црвено-бели дрес ове
јесени.Оштрином (у комбинацији са
недисциплином) предњачили су
Марјановић и Томић са по шест јавних
опомена, а пратио их је Тадић који је
добио пет жутих картона. Укупно 41
јавна опомена показана је играчима
Једин-ства (2,73 по утакмици), а Блажић
и Рашић су "поцрвенели" у финишу
мечева у Ужицу и Смедереву. Најчешће
мењани, према очекивањима, били су
бонус-играчи, а Бобан Стојановић је

PLA]ANJE ^EKOVIMA NA 12 MESE^NIH RATA
Belgijski tepisi
Novo !

Бобан Стојановић
Српска лига "Запад", 15.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - ФАП
(Прибој) 2:1 (1:1)
Стадион Јединства. Гледалаца: 150.
Судија: Љубиша Борисављевић
(Ивањица). Стрелци: Стојановић у 5. и
76. за Јединство, а Виларет у 3. минуту
за ФАП. Жути картони: Сајић (Ј),
Салкановић, Шалипур, Тасић (Ф).
ЈЕДИНСТВО: Драгићевић 7, Ранковић
7, Стојановић 8 (од 90. Гавриловић -),
Марјановић 7,5, Сајић 6,5 (од 46. Панић
7,5), Ћесаровић 7, Ристовски 7 (од 60.
Петрашевић 7), Блажић 6,5, Ситарица
7,5, Јовановић 7,5, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бобан Стојановић (Јединство)
највише улазио са клупе- чак десет. И , да
не буде све тако црно- неколико речи о
Милошу Панићу. Млади везиста се из
"трећег" плана наметнуо код новог
тренера Жарка Јовановића, на левом
спољнем показао да је направио крупан
корак у процесу играчког сазревања, а
асистенција за победу против ФАП-а
један је од најлепших потеза у прилично
сиромашној јесени Јединства. Б.Матић
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ БЕЗ ПОБЕДЕ У ПРЕТХОДНА
ДВА КОЛА

САМО БОД
ПРОТИВ СТУДЕНАТА

- Напет и нервозан меч завршен поделом плена.
- Партизанов други тим прејак на Бањици. - Још једном
домаћини против Мачве у суботу (20 часова).
Поново трилер-меч на Убу, на крају без победника, по
приказаном- можда и реалан резултат. После почетног вођства
Убљана од 4:2 (8. минут), уследила је серија Београђана од 6:0,
а домаћи пуних девет минута нису затресли мрежу "студената".
Тајм-аут ТомеМарковића консолидовао је убску екипу, па је
уследио одговор "плавих" од 3:0, а са неколико одличних
одбрана (и два седмерца), температуру на трибинама подигао
је најискуснији Љуба Марковић. Иначе, стандардни голман
Милекић је био ван строја због повреде, а већ на старту меча
лопта је погодила у главу другог чувара мреже Илића који је
ипак у наставку стао међу стативе.
Београђани су средином дела претили да преломе меч,
али је уследио одговор домаћих који прилазе на минус један у
48. минуту- 18:19. Ипак, и у тим тренуцима Убљани су се мучили
у нападу, превише индивидуалних решења, спорији проток
лопте и промашени зицери утицали су да не дође до потпуног
преокрета. У 56. минуту, Марковићева екипа коначно долази до
егала, а већ у наредном нападу Текић погађа са шест метара за
прво вођство од уводног дела утакмице- 23:22. Последња два
минута домаћи су играли са играчем мање, "студенти" користе
то да поравнају, а Ђокић је пресекао контру која је могла да
донесе победу гостима. У преосталих 12 секунди, екипа бившег рукометаша Црвене звезде Симића се вешто одбранила, па
је изузетно узбудљив меч окончан без победника.
У претходном колу, убски рукометаши су играли добар меч
са младим тимом Партизана, али само једно полувреме. Екипа
са Бањице, комплетна у овом мечу и предвођена тренером
првог тима Максићем, казнила је пад у одбрани и на крају
дошла до сигурног тријумфа. Наредног викенда, убске
рукометаше чека још један меч на домаћем паркету- у суботу од
20 часова укрстиће копља са старим ривалом Мачвом из
Богатића.
Б.М.

Друга лига "Центар", 9.коло

Друга лига "Центар", 8.коло

УБ - СТУДЕНТСКИ
ГРАД 23:23 (9:12)

ПАРТИЗАН 2- УБ
38:32 (12:12)

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200. Искључења: Уб 12,
Студентски град 12 минута.
Седмерци: Уб 6(6), Студентски
град 3(1)
УБ: Илић (6 одбрана), Стокић 1,
Вукосављевић, Зарин 3 (2),
Петровић 5, Матовић, Драгишић, Тадић 1, Текић 1, Ђокић 7,
Марковић (7 одбрана, 2 седмерца), Рогић 5 (4), Стојановић,
Ранковић, Јовичић

Спортска хала на Бањици.
Гледалаца: 50. Искључења:
Партизан 10, Уб 10 минута.
Седмерци: Партизан 5(4), Уб
6(3)
УБ: Илић, Стокић 2, Вукосављевић, Зарин 9 (2),
Петровић 3, Матовић, Драгишић, Текић 3, Ђокић 7,
Марковић, Рогић 8 (1), Стојановић, Ранковић

014/412-304

OSVETLITE VAŠE PROSTORIJE !

Garancija kvaliteta !
Kruševac
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ФУТСАЛ-ЕКИПА КАРЕЛИЈА ДОЖИВЕЛА
ДРУГИ ПОРАЗ

КОСЈЕРИЋ И СУДИЈЕ
ЈАЧИ ОД УБЉАНА
- Фер-плеј домаћих код искључења Ристића.
- Меч у Бајиној Башти одложен због
реконструкције хале. - У недељу на Убу
гостује непоражени Белаторес.
Као и увек, дуел Косјерића и Карелија обиловао је
узбуђењима и головима, али и спорним судијским одлукама.
Гости су се држали до 4:4, уследило је неоправдано искључење
Срђана Ристића, а домаћи су направили потез за сваку похвалуповукли су из игре једног играча и наредна два минута играло
се "три на три" у пољу. Финиш је припао Косјерићу, пробали су
Убљани на 6:4 и са голманом у пољу, али Карели није успео да
избегне други пораз у јесењем делу сезоне (коначан резултат
7:4). Судијски пар је направио непотребну тензију на мечу од
првог минута, уобичајено мирни капитен Симић је кажњен
жутим картоном због протеста, а утисак је да су бар код два гола
Косјерића превидели фаулове над играчима Карелија.
Убљани су прошлог викенда требали да имају друго
везано гостовање у Бајиној Башти, међутим у спортској хали
крај Дрине попустио је кров, па ће тај меч бити игран у
накнадном термину. Наредне недеље у 17.30 часова на
програму је изузетно занимљив меч у убској хали- Карели ће
одмерити снаге са лидером и за сада непораженим
Белаторесом.
Регионална лига "Дрина", 5.коло

КОСЈЕРИЋ - КАРЕЛИ 7:4 (3:2)
Спортска хала у Косјерићу. Гледалаца: 70.Стрелци: Митровић
у 7. и 39., М.Перишић у 14. и 16., Кијачић у 23., С.Перишић у 30.
и Петронијевић у 35. за Косјерић, а Јечменица у 13., Павић у
18. и Ћургуз у 26. и 28. минуту за Карели. Жути картон: Симић
(Карели). Црвени картон: Ристић (Карели)
КАРЕЛИ: Симић, Ристић, С.Петровић, И.Петровић, Ивковић,
Павић, Јечменица, Ћургуз.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ,
БЕЗ КАМАТЕ И БЕЗ БАНКЕ !

