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ЕЛЕКРОНСКО ИЗДАЊЕ
Поштовани читаоци,
услед новонастале ситуације, која нам је свима променила свакодневицу и, пре
свега, ограничила кретање и обављање уобичајених животних активности,
„Глас Тамнаве” вам, овога пута, доносимо у електронском издању. И поред
огромног труда целокупне редакције нашег и вашег листа, полицијски час, који је
на снази, онемогућио нас је у намери да дистрибуирамо штампано издање. Како
би наставили да вас обавештавамо о актуелним дешавањима у тамнавском
крају, одлучили смо да, путем ПДФ формата (који можете читати на вашим
рачунарима, телефонима и таблетима), допринесемо квалитетнијем
информисању грађана. У овом тешком тренутку, када сви треба да остану у
својим кућама, како би победили невидљивог непријатеља, шаљемо вам поруку
да чувате ваше здравље, да будете одговорни према себи и другима, да имате
стрпљења..., јер „после кише, увек дође сунце”.
Уз жељу да у наредном штампаном издању „Гласа Тамнаве” читате
текстове о нашој заједничкој победи над корона вирусом, молимо вас да ово
електронско издање поделите вашим рођацима, пријатељима и познаницима.
До коначног тријумфа, желимо вам добро здравље и да своје слободно време
искористите на најбољи могући начин.
Милован Миловановић, гл. и одг. уредник
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НА ПРВОЈ СЕДНИЦИ ШТАБА НА УБУ

ПРЕДУЗЕТЕ
ЗАШТИТНЕ МЕРЕ
Центру за социјални рад издата је наредба да
организује пружање помоћи, набавку и доставу
намирница и лекова старим лицима, уколико
немају сроднике или комшије које би то учиниле
Након проглашења ванредног стања, Штаб за ванредне
ситуације и председник општине Уб Дарко Глишић су
16.марта донели више закључака и одлука, у циљу
превентивног деловања и предузимања мера заштите од
епидемије корона вируса.
Истог дана, рад је прекинула Предшколска установа, док
је директорима вртића, основних и средњих школа издата
наредба да, уз заједничко деловање надлежног министарства
и органа општине Уб, организују и спроведу дезинфекцију
просторија, да онемогуће улаз у дезинфиковане делове и да
максимално смање боравак запослених.
Радницима општине и јавних предузећа и установа, који
су старији од 60 година, као и трудницама и запосленима са
хроничним обољењима (кардиоваскуларна обољења и
дијабетес), наложено је да остају код куће, а уколико буде
потребно, да се радно ангажују биће телефоном контактирани
од стране својих руководилаца.
Свим особама старијим од 65 година такође је издата
наредба да не напуштају своје домове.
Прва три дана од проглашења ванредног стања, рад са
странкама на шалтерима општине Уб одвијао се од осам до 13
часова, уз обавезно заказивање термина, док су средином
недеље врата зграде локалне самоуправе дефинитивно
затворна, а рад са странкама обустављен.

Детаљ са прве седнице Штаба
До даљњег су затворени сви објекти градских пијаца.
Престали су са радом Центри за дневни боравак пензионера и
спортски објекти, а осим њихове дезинфекције, наложено је и
да се закључају, без могућности уласка грађана.
КЈП „Ђунис“ издата је наредба да редовно врши
дезинфекцију справа и реквизита на отвореним спортским
теренима а отказана су и спортска такмичења и тренинзи, као
и сви културни догађаји и манифестације.
Центру за социјални рад издата је наредба да организује
пружање помоћи, набавку и доставу намирница и лекова
старим лицима, уколико немају сроднике или комшије које би
то учиниле. Бројеви телефона Центра које могу позвати због
пружања помоћи су: 411-849; 411-612; 064/262-9968.
Што се тиче предузећа и установа чији је општина
оснивач, руководиоцима је наложено да рад и организацију
рада прилагоде условима и околностима проглашеног
ванредног стања. Директори јавних установа и служби су у
обавези да набаве довољну количину личне заштитне опреме
и дезинфекционих средстава.
Д.Н.

КОРОНА

Ф

илмска брзина - то је оно што је
главна карактеристика, ових
дана, када је реч о Корона вирусу,

да употребим званично име - Covid 19. На почетку смо
слушали вести из Вухана и веровали да ће наши
пријатељи Кинези обуздати „тај нови грип’’ као што су
учинили са птичјим или свињским...
Показало се да је све компликованије него што смо
мислили. Постајало је све очигледније да је ‘’неко’’
добро порадио (и пуно уложио) на инжењерингу овог,
зар то није очигледно, новог биолошког оружја?
Медији имају пуне руке посла. Вести, оне ружне,
сустижу једна другу. Број оболелих и умрлих расте
вртогпавом брзином. Жртве су неопрезни грађани
који нису, довољно, водили рачуна о ‘’прању руку’’,
одстојању у градском саобраћају, тржницама,
масовним јавним скуповима (?)... Италијани нису
схватили на време и нашли су се први на удару.
Потценили су надолазећу опасност, видели смо слике
на којима исмевају тај вирус, грле Кинезе да би
показали колико су храбри... Зато су платили веома
велику цену јер, списак умрлих се мери хиљадама.
Очекује се нова ‘’експлозија’’ у Француској, Шпанији,
Холандији...
Е, сад! Да ли је случајно то што је баш тих дана, ова
држава са огромним тржиштем и великим заначајем за
ЕУ и НАТО, потписала важан трговински уговор са
Кином? Заговорници разних теорија завере тврде да
се, управо, о томе ради. Јер, економске последице
удара овог вируса, слажу се економски стручњаци,
биће несагледиве. Да ли је то био један од начина да
Америка, бар, покуша да врати ‘’језичак на ваги’’ када
се ради о економској надмоћи Кине и Русије (сетимо се
да је основана и заједничка банка, а после није било
вести о тој теми).
Нешто крупно се ‘’иза брда ваља’’. То се осећа у
ваздуху. Али, требало би имати у виду и чињеницу да
у свакој овако деликатној ситуацији, увек има оних
који би да скрену пажњу на себе, да нешто искористе
или остваре своје политичке (или друге) циљеве.
Ништа више није исто као до пре проглашења
пандемије. Знали смо да су медији, они на државном
нивоу, у рукама моћних светских и европских центара
моћи, али сада смо се уверили да је дошло до оне
тачке у којој више није важан професионализам,
патриотизам, људско достојанство и част... почела је
префињена трка ко ће више и ефикасније да постигне
‘’политичке поене’’. На разне начине, у телевизијским
емисијама, насловницама дневника и недељника, као
и на друштвеним мрежама, људи, који су нашли неки
свој интерес у обмањивању јавности, користећи
актуелну опаснот од Корона вируса, бескруполозно
спроводе некакав план уношења панике и несигурности у грађанство. Коме то одговара? Тешко је
одговорити на ово питање. Али, све се одвија великом
брзином па је могуће да ће, већ у тренутку када се овај
текст појави у јавности, пуно тога што је наведено
бити застарело.
Да ли се може веровати у вести које се преносе међу
људима - од уста до уста? Свакако, то је нејнепоузданији начин да се обавестимо. Лично, ипак, више
верујем доктору Несторовићу упркос ‘’оном’’ оптимизму и предложеном шопингу у Италији...
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ОБРАЋАЊЕ ДАРКА ГЛИШИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ УБ, ПОВОДОМ УВОЂЕЊА
ВАНРЕДНОГ СТАЊА И БОРБЕ ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСА

ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ
На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, 20. марта активиран је Ситуациони
центар Општине Уб, који ће дежурати непрекидно за време трајања ванредног стања.
Грађанима је омогућено да путем контакт телефона доступних 24 сата: 014/412-222 и
014/415-889 добију неопходне информације у вези корона вируса, али и помоћ.
Поводом отварања линије Ситуационог центра, као и
првог регистрованог случаја заразе корона вирусом на Убу,
председник убске општине Дарко Глишић одржао је
конференцију за новинаре, где је апеловао на суграђане да
покажу солидарност, узајамно поштовање и дисциплину у
придржавању мера које је Влада Републике Србије донела у
циљу спречавања још већег ширења епидемије, „како
бисмо из ове битке, сви заједно, изашли као победници“.
- Само од нас самих зависи да ли ћемо успети да
сачувамо животе наших људи, због тога вас молим да
максимално поштујете прописане мере. Грађани морају да
разумеју да ово није елементарна непогода за коју знате
одакле долази и шта да спасавамо, већ пошаст коју не
видите и не знате како да се поставите. Зато слушајмо људе
који се тиме баве читав живот, а то су наши лекари и
епидемиолози који заједно са државом прописују мере. Да
смо на почетку поштовали све оно што је прописано, не
бисмо дошли у ову ситуацију. Уколико имате симптоме
попут кашља или температуре, изолујуте се и позовите Дом
здравља, немојте да се крећете и заразите друге. Ако
будемо неодговорни као неке друге земље, не смем ни да
замислим шта може да нас снађе, рекао је Глишић, додајући
да ће се локална самоуправа потрудити да обезбеди
довољне количине заштитних маски и рукавица.
Замолио је и грађане који су дошли из инострансвта да
се такође понашају одговорно и дисциплиновано.
„Свако ко је дошао са стране и код кога тестирањем
није утврђено да нема вирус, потенцијални је клицоноша
који може да доведе до нечије смрти. Србија је мајка свима
њима и она је ту увек да прихвати све који су отишли, али
морамо мислити и о свим нашим грађанима који су ту
остали. Молим те људе да покажу већи степен одговорности, јер у Србију је вирус стигао из северне Италије, а на Уб
из Аустрије и велико је питање где се све раширио по Убу.
Ако не поштујемо свој и животе других људи, онда неће
бити добро.“

Конференција за медије
у Штабу за ванредне ситуације

ПОМОЋ СТАРИЈИМ
СУГРАЂАНИМА
Особе старије од 65 година, којима је забрањено
кретање, своје потребе за основним животним намирницама и
средствима за хигијену могу пријавити на дежурне телефоне
Ситуационог центра, а исте ће им допремити општински тим
волонтера за пружање помоћи.
„Пошто смо укинули месни аутобуски превоз, старији од
65 година који немају никога млађег да иде у набавку уместо
њих, треба само да нас позову. Током трајања ванредног стања,
наши волонтери ће им достављати неопходне намирнице,“
истакао је први човек општине.
Како би се умањиле шансе за ширење вируса, најстарији
Убљани моћи ће да обаве куповину у два малопродајна објекта
у граду, која ће бити отворена само за њих у времену када је то
одређено. То су ЗЗ „Трлић“ (преко пута Дома здравља) и „Идеа“
(некадашња Робна кућа).

НАЈВЕЋА ГРАДИЛИШТА
У ФУНКЦИЈИ

Убска полиција контролише
поштовање мера забране кретања старијих лица

На конференцији за новинаре, председник општине
Дарко Глишић говорио је и о започетим пројектима на територији града и том приликом изразио уверење да ванредно
стање неће зауставити њихову реализацију, али ће је успорити.
„Радићемо колико можемо, у складу са мерама које
држава доноси. Највећа градилишта су у функцији, раде
смањеним капацитетом, али ти пројекти полако одмичу.
Кренули смо и са инфраструкт урним радовима, опет
поштујући прописане мере и препоруке. Да ли ће се то
одразити на целокупан рад, одразиће се сигурно, финансијски
и на сваки други начин, али ако је тако у целом свету зашто ми,
као мала општина, да очекујемо нешто другачије. Трпећемо
последице свега овога што епидемија носи. Са појавом првог
зараженог на територији Србије, ми смо, само у једном дану,
изгубили приход од 350 милиона динара, а вероватно ће и сви
приходи да буду неупоредиво мањи од очекиваног. Међутим,
ако смо се опоравили после великих поплава 2014. године,
дићи ћемо се и сада, само да сачувамо главу на раменима и
животе наших људи. Према евиденцији, у фебруару 2008.
године смо по свим смештајним капацитетима имали три
домаћа госта и два страна, значи укупно пет ноћења. У истом
месецу ове године, на основу такси које су уплаћене, у општини
Уб само у хотелу имали смо 1.115 ноћења. То довољно говори
колико је интересовање за наш град порасло у међувремену.
Наравно да ће сада то да стане и да ћемо трпети последице
епидемије, али од свега је најважније да дисциплином и
одговорношћу сачувамо животе људи“, нагласио је Дарко
Глишић.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПОМОЋ НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА
Услуге набавке животних намирница и лекова тренутно користи 75 Тамнаваца.
- Упосленицима Центра помаже шест геронтодомаћица, а на располагању је и 20 волонтера.
Одмах по проглашењу ванредног стања у Србији услед
ширења корона вируса, Општина Уб је преко Центра за
социјални рад организовала пружање помоћи најстаријим
суграђанима, који због ограничења кретања не могу да
излазе, а немају другу подршку. Запослени у Центру за њих
иду у куповину, чекају у редовима у продавницама и
апотекама, како би припадницима трећег доба, али и
најугроженим категоријама становништва, набавили храну,
лекове и друге животне потрепштине. Тренутно 75 Тамнаваца користи овај вид помоћи, с тим што се очекује већи број
у наредном периоду, каже директорка Центра Снежане
Петровић, која истиче да је додатно ангажовање седморо
запослених захтевало и другачију организацију рада.
„Од првог дана проглашења ванредног стања, 16.
марта, извршили смо прерасподелу послова и као приоритет
ставили заштиту особа старијих од 65 година, који немају
децу или неког млађег ко би могао да им помогне. Наше
раднице су нон-стоп на терену, обилазе и градско и сеоска
подручја, да би свима максимално изашле у сусрет. Током
целог дана, некада и касно увече, корисници нас зову
телефоном, саопште шта им је потребно, а ми све то евидентирамо, набавимо и доставимо“, објашњава Петровић,
која такође стоји на располагању најстаријим Тамнавцима.
Упосленицима Центра за социјални рад помаже шест
геронтодомаћица из општинске службе „Помоћ у кући“ и сви
заједно на терену су од 8 до 16 часова, а по потреби и дуже.
Петровић напомиње да међу старијим особама постоји
велика потреба за разговором, као и за информацијама које
су за њих битне.
„Морамо да будемо упућени у многе ствари, јер наше
суграђане интересује како ће подизати пензије, наплатити
поољопривредне субвенције, оверити здравствену књижицу, набавити рецепте, заказати преглед код лека-ра,...
Трудимо се да се што боље обавестимо да бисмо им
пружили тражене информације.“
Осим старијим особа, мобилне екипе Центра за
социјални рад и геронто-службе помоћ пружају и другим
угроженим суграђанима.

Снежана Петровић,
директор Центра за социјални рад Уб
Најважнија ствар је да пензионери и старија лица
преко 65 година живота не напуштају своје домове.
Уколико немају неког млађег члана породице који ће им
доносити основне намирнице могу се обратити Центру
за социјални рад „Уб“ на телефоне:
411- 849; 411-612; 064/262-9968
„То су старачка домаћинства без деце, као и инвалиди
без породичног старања, којима такође набављамо и
достављамо намирнице и лекове. Имамо и кориснике који
имају децу, али нису са њима и не могу да им помогну, због
чега не можемо да их одбијемо. Јавила нам се, на пример,
једна пензионерка чији је син војно лице и ангажован је у
Београду, док је ћерка пред порођајем, тако да смо и њој
изашли у сусрет“, каже Снежана Петровић.
На располагању Центру за социјални рад је и 20 волонтера који ће, по потреби, бити укључени у услужну набавку
намирница и медикамената и заједно са запосленима и
геронтодомаћицама бити немерљива подршка настаријим и
најугроженијим грађанима у овим тешким временима.
Д.Н.
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РАД ДОМА ЗДРАВЉА УБ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПРИМАЈУ СЕ САМО ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ
Рад убског Дома здравља обављаће се искључиво за хитне случајеве,
у периоду од седам до 18 часова. Хитна служба биће дежурна 24 часа.
Због актуелне ситуације у вези са Корона вирусом, све
медицинске установе промениле су режим рада, по
препоруци Министарства здравља. Дом здравља Уб радиће
искључиво за хитне случајеве, у периоду од 07 до 18 часова,
док ће Служба за хитну медицинску помоћ радити 24 часа,
као и до сада. Моле се пацијенти да се Хитној помоћи јављају
само у заиста хитним ситуацијама.
У складу са мерама Владе Србије, које се мењају из
дана у дан, могуће су и измене у раду служби Дома здравља.
Лекари специјалисти, као што су ОРЛ, пулмолог,
специјалиста ортодонције и интерниста, до даљњег неће
долазити. Стоматолошка и Дечија служба раде од 07 до 18
часова. Обустављени су систематски прегледи за будуће
ученике првог разреда, а редовно вакцинисање деце до сада
се обављало уторком и средом. Предност имају хитни
случајеви и они којима је то заиста нужно. Психијатар ради
само у преподневној смени, а за сада се физикални
третмани неће обављати.
Терапије за хроничне болеснике се могу поручити
телефоном на број 014/416-566. За старије пацијенте који
осећају неке тегобе, а не смеју да излазе из својих кућа, биће
омогућен долазак дежурног лекара на кућну адресу.
Оформљена је и амбуланта за респираторне инфекције
и високе температуре, која ће радити, за сада од 07 до 18
часова. Сви пацијенти који имају високу температуру или
долазе са подручја зараженог Корона вирусом, могу се
јавити на телефон 014/315-0231.
Остали телефони на које се пацијенти могу јавити, а
налазе се и на страници Министарства здравља су: 069/6960181, 064/8018-457, 064/8018-431, 065/216-1917 (посебне
амбуланте) и на телефоне 014/411-165, 064/8018-426, 064/8018458, 064/8018-413 (централна амбуланта)
Д.Капларевић

Посебан режим рада
у убском Дому здравља

ЗАБЕЛЕЖЕН ПРВИ
СЛУЧАЈ КОРОНАВИРУСА
Н а Уб у ј е р е г и с т р о в а н п р в и с л у ч а ј
коронавируса, потрђено је из убског Дома
здравља, у четвртак 19.марта. Како незванично
сазнајемо, у питању је лице које је боравило у Бечу,
док се већи број Убљана који су били у контакту са
њим тренутно налазе у самоизолацији.

НА УБУ И ПО СЕЛИМА

ИЗВРШЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА
СВИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Осим јавног простора, очишћене су школске клупе, столице, тоалети, врата, кваке,
рукохвати на степеништу, подови у учионицама, као и комплетна фискултурна сала.
После прописаних мера Владе Републике Србије,
почетком прошле недеље започета је дезинфекција свих
јавних површина, објеката и унутрашњости установа, коју је
обавила убска фирма „Профи“ сервис. Извршено је
дезинфиковање свих основних школа и школских објеката,
Предшколске установе Уб, Хале спортова, Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе, Установе за
културу, Музичке школе, просторија КЈП „Ђунис“, градског
гробља, убски азил и водовод.
Осим површина у оквиру јавних установа, извршена је
дезинфекција фудбалских терена и свих сеоских свлачионица. Препорученим растворима стерилишу се теретане на
отвореном и дечија игралишта на Спортском центру
„Школарац“, Шепковцу и код зграде општине Уб, два пута
дневно сваки дан, у осам и 15 у часова.

Дезинфекција у ОШ „Милан Муњас”

Дезинфенција на СРЦ „Школарац”
се врши два пута дневно

У свим основним и средњим школама, посебно су
очишћене школске клупе, столице, тоалети, врата, кваке,
рукохвати на степеништу, подови у учионицама, као и
комплетна фискултурна сала. У убском вртићу, такође, је
извршена потпуна стерилизација просторија, од радних соба у
којима бораве деца, па до канцеларија, купатила и трпезарије.
У поменуте установе, до укидања ванредног стања и
успостављања нормалног режима рада, неће бити могуће да
се улази. Присуство у просторијама имаће само запослени
радници који су на дежурствима. Испред школа и вртића
постављене су дезинфекционе баријере, а пре поновног
нормализовања наставе и отварања установа, још једном ће
се извршити дезинфиковање просторија.
Д.Капларевић
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ТРГОВИНА ТРЛИЋ

СНАБДЕВЕНИ СВИМ НАМИРНИЦАМА
У маркетима Трлић је још увек редовна снабдевеност артиклима.
Могу се купити само три иста производа.
У периоду од када је проглашена епидемија корона
вируса, грађани многих земаља похрлили су у продавнице,
како би се снабдели основним животним намирницама. У
разговору са Светланом Максић, директорком малопродаје
Трговине Трлић, сазнали смо да несташица није било,
рафови су уредно допуњавани, а у продавницама широм
Уба недостајало је само квасца, који је стизао повремено.
- У маркетима Трлић је још увек редовна снабдевеност артиклима, мада је појачана куповина ових дана, као
и у свим другим маркетима. Трудимо се заиста, да све
артикле које смо имали и пре увођења ванредног стања
имамо и даље. То подразумева свеже месо, прераду, хлеб,
млеко, воће и поврће. Што се тиче куповине, куповало се
све. Поред тога што су људи узимали осно-вне животне
намирнице – уље, шећер, брашно, со, пуно је паковане робе,

Непрестано третирање
дезинфекционим средствима у „Тамнавској ружи”

Добра снабдевеност,
квасац једини артикал који недостаје

НЕДЕЉОМ
ЗА СТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ
Недељом од три до осам часова ујутру, у убској
општини, биће отворене две продавнице за наше
суграђане старије од 65 година:
1. Меркатор-Идеа Уб Краља Петра Првог Ослободиоца
48
2. ЗЗ Трлић Уб Карађорђева 1 ( код Дома здравља )

конзервиране, паштета, воћа, поврћа, сокова, до средстава за
хигијену – навела је Светлана Максић.
Из Трговине Трлић, покушавали су да апелују на грађане
да не набављају веће количине, па је уведена и препорука, да
се могу купити само три иста производа, односно три комада
по врсти. Поједини суграђани куповали су и по 100 кг брашна у
току једне куповине.
- Заиста се трудимо да све набавимо, осим што се брашно мало отежано добавља. Остало све функционише нормално. Првих неколико дана, гужве је било много више, сада се
већ стабилизује потражња. Покушавамо робу да набавимо,
мада, ништа нам није нестало. Имамо свега. Добављачи долазе
редовно. Као и сви, пустили смо мејл, да комерцијалисти
претерано не долазе, него да мејлом комуницирамо, дајемо
требовање – додала је директорка Максић.
И на Убу је, у свим маркетима, велика потражња за хигијенским средствима, па су тако залихе Асепсола и алкохола
одмах нестале. Куповала се доста и пилетина, сокови, вода,
уље, најмање кондиторски производи. Како наводи један од
пословођа Трговине Трлић, наши суграђани су правили залихе
чак и брендираних газираних пића.
Како би се заштитили купци, али и продавци, поштују се
све мере опреза, па су у Трговинама Трлић, међу првима,
запослени носили рукавице, као и маске, а одмах је постављено обавештење да се поштује размак, између купаца, од
два метра.
Д.Капларевић

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ОДЛОЖЕНИ
СВИ ПРОГРАМИ
У циљу сузбијања епидемије коронавируса,
до даљег отказани сви планирани културни
садржаји, као и премијера представе
„Давитељ против давитеља“
Вирус корона ставио је пред изазове готово сваки
аспект функционисања друштва, па ни култура није
изузетак. У складу са Одлуком Владе Републике Србије од
11. марта о мерама за сузбијање ширења вируса, као и на
основу издатих саопштења локалне самоуправе, Установа
културе одложила је до даљег све планиране програме у
њеној организацији. Поред тога, због забране окупљања, од
11. марта обустављене су све пробе које су се одржавале у
сали Дома културе, као и остали садржаји у организацији
Зграда Дома културе Уб
других установа (Предшколска установа, Градска
затворена је до даљњег
библиотека). Исто се односи и на простор Мале сцене Дома
културе (некадашњи Клуб).
Рад су обуставили и глумци Позоришта „Раша Премијера најновијег комада убског позоришта била је
Плаовић“, који су интензивно припремали представу планирана за 27. март, али је и она, из познатих разлога,
„Давитељ против давитеља“, у режији Душка Ашковића. отказана.
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УБЉАНКА КАО ПРОСВЕТНИ РАДНИК У КИНИ

КИНЕСКИ ПРИЈАТЕЉ МИ ЈЕ ДАО
ПОСЛЕДЊУ МАСКУ
- Кинески народ је изузетно дисциплинован, солидаран, организован
и спреман да помаже. Ниједно дете нисам видела на улици за шест
недеља у току изолације. Осећам огромну захвалност и поштовање
према овим дивним људима – каже Невена Симић
Убљанка Невена Симић, професорка енглеског језика у
ОШ „Милан Муњас“, о чијим истраживањима смо раније
писали, пре неколико месеци отишла је у кинески град
Гуејанг, главни град провинције Гуејџоу, да подучава кинеску
децу. Пре неколико недеља вратила се из Кине у Србију.
Своја искуства о животу у Кини и борби против Корона
вируса поделила је са читаоцима „Гласа Тамнаве”.
- Први случај Корона вируса, пријављен је 31. децембра у граду Вухану, у покрајини Хубеј, који је на удаљености
800 км од Гуејанга. Касније је објављен податак, да је прва
дијагноза постављена много раније, 1. децембра прошле
године. Деца су отишла на редован зимски распуст 17. јануара и требало је да се до половине фебруара врате у школске клупе. Будући да се ближио дочек кинеске Нове године,
милиони Кинеза су се запутили својим кућама, да са породицама прославе празник. Убрзо је празнично расположење
заменио страх – започела је причу Невена Симић.

Невена Симић, са маском
маску коју је имао, јер без ње не бих могла да изађем из зграде,
а било је немогуће набавити је.
Дане у изолацији Невена је проводила у изради планова
и наставног материјала, читању стручне литературе,
припреми коре огра фија за де цу, пис а њ у докторс ке
дисертације, учењу кинеског језика. Није било разлога за
панику, иако је ситуација била изузетно озбиљна, па су се
кинески држављани од првог дана придржавали свих
уведених мера и савета.
- Ниједно дете нисам видела на улици за тих шест
недеља. Имали су организовану 'онлајн' наставу, пратили је
свакодневно у одређено време и радили домаће задатке.
Наставни кадар је давао препоруке родитељима како да
проводе време са својом децом на најбољи могући начин.
Након шест недеља, ситуација је почела да се стабилизује.
Људи су се полако враћали на посао, али не сви одједном,
него одређени број сваке недеље. Деца нису одмах кренула у
школу, очекује се да ће се то десити у априлу. Најпре ће почети
са радом факултети, затим средње, па основне школе и на
крају обданишта. Последња информација коју сам добила је да
су зимски и летњи распуст спојени, тако да кад школе почну са
радом, неће бити паузе наредних осам месеци – наводи
Невена и истиче, да су јој теже од изолације, падале неправда
према кинеском народу, етикетирање и расизам и да од
кинеског народа можемо много тога да научимо. Ову борбу,
они ће добити захваљујући изузетној дисциплини и солидарности.

Невена са кинсеким малишанима
Вухан и неколико околних градова су били блокирани,
све прославе су отказане, рад угоститељских објеката забрањен. Пооштрене су мере забране путовања, а ношење маски
било је обавезно, што кинески држављани и иначе практикују како би се заштитили од загађења у великим градовима.
- Када је у области у којој сам живела било тридесетак
заражених, предузете су ригорозне мере. Иако је на 35
милиона становника проценат заражених веома мали, било
је ограничено кретање, заустављен саобраћај, затворене све
радње, ресторани, кафићи, фитнес центри, салони. Радила
је понека прехрамбена продавница и апотека. На улици није
било никога, осим оних који су на својим задацима. Људи су
напуштали своје домове, уз строге контроле, најпре једном
дневно, а затим сваког другог, негде сваког трећег или
четвртог дана. Све је уредно бележено, није било начина да
се избегне провера и евидентирање, а чини ми се да то
никоме не би ни пало на памет – наставила је своју причу
наша суграђанка.
Невену је задивило то што је кинески народ изузетно
дисциплинован, солидаран, организован и спреман да
помаже. Наглашава да је све функционисало беспрекорно
док су били у потпуној изолацији.
- Иако сам живела сама у граду у коме сам познавала
једва неколико људи, осећала сам се потпуно безбедно.
Непознавање језика је представљало отежавајућу околност
како за мене, тако и за оне који су морали свакодневно да
прате моје здравствено стање и кретање. Ипак, успевали
смо некако да се споразумемо, захваљујући њиховом
стрпљењу и великој жељи да ми помогну. Посебно сам
захвална мом кинеском пријатељу који ми је дао последњу

Традиционална кинеска трпеза
и дружење са колегиницама
- Оно што је посебно задивљујуће је људскост коју су
показали док сам боравила тамо, а коју сада показују
пружајући несебичну помоћ нашем народу и свима којима је
потребна. У овим тренуцима, драгоцено је искуство и знање
које су спремни да поделе с а нама. Осећам огромну
захвалност, велико поштовање и дивљење, неизмерну љубав
према овим дивним људима, уз чију помоћ ће последице у
нашој земљи бити знатно мање, пре свега, када су људски
животи у питању – исказала је своје велико поштовање Невена
Симић.
Д.Капларевић
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ЦРКВЕНА ОПШТИНА УБ

ОБРЕДИ И БОГОСЛУЖЕЊА
ПРИЛАГОЂЕНИ МЕРАМА
По одлуци виших црквених власти освећење васкршњих водица неће се обављати.
Црквена општина Уб је свим лекарима пожелела да им Господ подари благослов,
а верницима веру и наду да ћемо превазићи искушење које нас је снашло.
Због пандемије Корона вируса, поштујући одлуке
црквених и државних власти, Црквена општина Уб ускладила
је обреде и богослужења са предвиђеним мерама. У светим
храмовима Вазнесења Господњег и брвнари Светог
Макарија, служиће се литургије са почетком у осам часова у
Великом Храму, а друга Света Литургија са почетком у 8,30
часова, са циљем ограничења броја верника, поштујући
препоруке и мере предострожности. Пошто се мере Владе
Србије свакодневно мењају, сходно томе, усклађиваће се и
рад верских институција.
- Препорука је да се верници поклањају светим
иконама, посте и да се припремају да приме најбољи лек над
лековима – свето причешће, јер су Божанска крв и тело
темељ наше вере. Они који не могу да дођу, а желе да се
причесте, нека позову свога свештеника и он ће доћи и причестити их. У овом моменту потребна нам је велика трезвеност, дисциплинованост, солидарност, савет стручних људи
и поуке својих духовних отаца – поручио је протојереј
ставрофор Драган Алимпијевић, старешина убске цркве.
Како саветује отац Драган Алимпијевић, за свој мир и
спокој, можемо палити у кући кандила, окадити тамјаном и
кропити Богојављенском водицом просторије свога дома.
- Имајмо срца, уздајмо се у лекара над лекарима
Господа Бога, спаса нашега Исуса Христа, у нади да што пре
ово искушење прође.
По одлуци виших црквених власти, освећење васкршњих водица, неће се обављати, већ се одлаже за време
петровског поста. Отац Драган посебно је указао на значај
здравствених радника и пожелео им да истрају у своме раду.
- Желим, овом приликом, да у име Црквене општине Уб,
свим здравственим радницима и лекарима, пожелим што
више снаге и да им Господ за свој даноноћни труд, подари
изобиље небеских и земаљских благослова!

ПОВОДОМ АКТУЕЛНЕ СИТУАЦИЈЕ
ИЗ РФЗО ОБАВЕШТАВАЈУ

ПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ
Е-РЕЦПАТА
Због предузимања
превентивних мера за
спречавање ширења
корона вируса Реублички
фо н д за з д р а вс т ве н о
осигурање препоручује
осигураним лицима да се
телефоном обавесте о
могућности остваривања
права из здравственог
осигурања без доласка у Филијалу јер је обустављен рад
са странкама на шалтерима.
„Оигураним лицима којима су за 2019. годину били
издати обрасци УП-2 (ослобађање од плаћања партиципације), важиће и даље. Важење Е-рецепта аутоматски је
продужено са шест на девет месеци. Тиме ће осигураници
моћи да несметано преузимају лекове у апотекама, без
одласка код изабраног лекара због обнављања терапије“
каже Милан Вилотић, директор Филијале РФЗО у Ваљеву.
Здравствене установе за рехабилитацију (бање)
неће примати осигурана лица РФЗО-а којима је одобрена
продужена рехабилитација на терет средстава обавезног
здравственог осигурања до даљњег, додаје Вилотић.
Такође, осигураницима који се налазе на боловању које је
утврдила лекарска комисија и осигураницима упућеним
од стране изабраног лекара на лекарску комисију за
продужење боловања, биће аутоматски продужено
боловање за 30 дана без изласка на лекарску комисију.

Храм Вазнесења Господњег на Убу
У периоду трајања ванредног стања, на светим
Литургијама, затим ће се вршити молитва из великог
Молитвослова, која се чита у време глади и помора, против
епидемије. Радно време убске цркве биће од седам часова
ујутру, а свакодневно ће се служити јутрење, вечерње и
Литургија недељом, као и празницима.
- Ово је време покајања и праштања. Једни другима
треба да пружимо руку и да опростимо, да бисмо дочекали
највећи празник над празницима Васкрс – напоменуо је отац
Драган Алимпијевић.
Д.К.

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

Vozite se bezbedno !
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ОБУСТАВЉЕН РАД ПРЕДШКОЛСКИХ
И ШКОЛСКИХ УСТАНОВА

НАСТАВА У КУЋИ
Од понедељка је, услед проглашења ванредне ситуације, у потпуности обустављен рад предшколске установе,
основних и средњих школа на подручју општине Уб, што је
случај и на нивоу целе земље. Како је најављено, школе неће
радити до краја школске године, а ученици прате наставу
преко канала РТС 3 (за основце) и РТС Планета (за средњошколце) и интернет платформи за учење.

Учење на даљину
Музичка школа „Петар Стојановић“ је одложила
18.Интернационални фестивал, који је био планиран за
почетак априла, а о новом термину јавност ће накнадно бити
обавештена. У складу са одлукама Министарства просвете,
настава у школи се одржава на даљину, у договору са
предметним наставницима.
Како је наведено у саопштењу Владе Републике
Србије, упис деце се одвија посредством е-Управе: еВртић
доступан за целу Србију, еУпис у школе ће бити активан од
1.априла, док ће пробни тест за малу матуру бити урађен
путем нове технологије.

ДИГИТАЛНА СОРИДАРНОСТ
Канцеларија за ИТ и еУправу покренула је портал
digitalnasolidarnost.gov.rs на ком ће моћи да се поставе
информације о свим бесплатним платформама, алатима за
учење и рад од куће, као и бесплатним књигама, курсевима,
филмовима, музици, телевизијском и културном садржају за
време трајања пандемије COVID-19.
Отворен је позив свим компанијама и другим организацијама које су спремне да грађанима, привреди и држави
ставе на располагање и коришћење без надокнаде своје
дигиталне платформе, садржаје и решења.

24.март 2020.г.
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ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ” УБ

УСПЕШНО
ОРГАНИЗОВАНА
НАСТАВА НА ДАЉИНУ
Одмах након што је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије у вечерњим
сатима 15. марта 2020. године,
управа Школе и наставници
приступили су организацији наставе на даљину. Првог радног дана
све одељењске старешине ступиле су у контакт са ученицима како
би их на време обавестиле да ће се у наредном периоду
настава одвијати на даљину и том приликом су прикупљене све електронске адресе ученика. Након целодневних припремних активности, у среду 18. марта је
почела настава на даљину и током ове недеље одвијаће се
преко електронске поште и/или преко бесплатне апликације Google Classroom (Учионица). Када је реч о ТВ
лекцијама које ће бити емитоване на РТС Планета, линк ка
лекцијама биће истакнут на сајту Школе како би ученици
могли да их погледају више пута. Ученици су у обавези да
прате ТВ лекције на које их усмере предметни наставници.
Како се налазимо на самом почетку другачије организованог учења, сви из Школе ћемо се потрудити да
обезбедимо што квалитетнију наставу. Из Министарства
просвете, науке и технолошког развоја свакодневно стижу
упутства за поступање, која ће благовремено бити објављена на сајту Школе и прослеђена актерима којима су
намењена.
Моле се сви ученици да редовно прате активности у
оквиру наставе на даљину и извршавају постављене
задатке јер ће наставници све активности формативно
вредновати и бележити у електронски дневник. Када се
буду стекли потребни услови, спровешће се и бројчано
оцењивање како би се наставна година успешно привела
крају.
Овом приликом посебно молимо ученике завршног
разреда за стрпљење. Сигурни смо да ће Министарство
просвете, науке и технолошког развоја пронаћи најбоље
решење и за њих.
За све наставнике и ученике који буду имали
потешкоћа са коришћењем рачунара и интернета, управа
Школе ће благовремено обезбедити адекватну помоћ.
Како време буде пролазило, сви актери наставе на
даљину изналазиће нове и боље начине за рад како би се
овај вид наставе унапредио. Очекује се активирање нових
платформи за учење на даљину, о чему ће и наставници и
ученици бити благовремено обавештени.
Директор школе, Анђелка Симић

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

УПИС ПРВАКА ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА
Пријављивање за упис првака и сва остала питања, можете обавити путем
телефона, на бројеве 411-338 и 411-837 или на мејл: munjasub@gmail.com
Упис будућих ученика првог разреда основне школе,
обављаће се телефонским путем, како би се родитељима
омогућило да на што практичнији начин изврше пријављивање детета. Просторије школе су дезинфиковане, па је због
предострожности, забрањен улазак унутар установа у којима
су извршене противепидемијске мере заштите од епидемије.
- Пребацили смо пријављивање за упис првака, путем
телефона, на бројеве 411-338 и 411-837. Родитељи или други
законски заступници, могу да нас назову, у периоду од 8 до 13
часова. Увек је неко поред телефона, тако да ће родитељи
моћи да издиктирају податке детета које будемо тражили. На
тај начин су пријавили децу за упис у школу. Сви систематски
прегледи за упис првака се одлажу до даљњег – навела је
Живана Баратовић, директорка школе.
Ако родитељи имају било каква друга питања у вези са
школом и наставом, могу позвати поменуте телефоне или
писати на мејл - munjasub@gmail.com

Живана Баратовић,
директор ОШ „Милан Муњас”
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БЕЗ СПОРТА ДО ДАЉЊЕГ

ПРЕКИНУТА
СВА ТАКМИЧЕЊА
Забрањен било какав вид спортских активности
Увођењем ванредног стања у Републици Србији, 15.
марта 2020. године, дошло до обустављања свих спортских
такмичења, до престанка одржавања свих пријатељских
утакмица и тренажних процеса у спортским клубовима.
Сви спортски клубови са територије Србије, били су
дужни да одмах:
• обуставе учешће у спортских такмичењима свих нивоа;
• откажу све заказане пријатељске утакмице;
• обуставе све видове тренажног процеса играча и играчица;
• престану са организовањем било каквог вида рекреативног
бављења спортом;
• престану са окупљањем спортиста и спортисткиња у својим
просторијама.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ”

ОБУСТАВЉЕН РАД
Због погоршања епидемиолошке ситуације, 20.марта,
Градска библиотека „Божидар Кнежевић” обуставила је
рад са корисницима. До даљњег све информације можете
добити на телефон: 014/411-663, радним данима у времену
од 08-13 часова.
Непосредно по проглашењу ванредног стања, од 16.
до 20.марта, убска библиотека радила је по нешто
измењеним условима, па се сходно препорукама о мера-ма
заштите од Корона вирус а, није смело ула зити у
Библиотеку, већ су се књиге враћале и издавале на самом
улазу у зграду, где је био постављен сто са средством за
дезинфекцију. У координацији са Центром за социјални
рад, за лица која су сама, поред основних животних
намирница, у том периоду могла су обезбедити и жељену
литературу која им је испоручивана на адресу. Ипак,
каснијом одлуком Штаба за ванредне ситуације општине
Уб у потпуности је обустављен рад у овој установи.

СРЦ „Школарац”
О свим даљим мерама које ће бити предузете у спорту,
ресорно министарство и спортски савези обавештаваће
клубове и спортске раднике званичним каналима комуникације
(интернет презентације – сајтови и друштвене мреже), путем
средстава јавног информисања и свим другим доступним
начинима комуникације.

ЗДРАВСТВО

ОДЛАЖУ СЕ ОПЕРАЦИЈЕ
Како је навео министар здравља Златибор Лончар,
одлажу се све операције које нису хитне, а обављаће се само
они оперативни захвати код животно угрожених пацијената.
Онколошки болесници, који су на зрачној и хемио терапији
настављају лечење, јер спадају у групу пацијената који су
животно угрожени. Влада је донела одлуку да хронични
болесници терапију могу подићи у апотекама и ако им је
истекао електронски рецепт, како се у домовима здравља не
би стварала гужва.

ОТВОРЕНИ ТЕЛЕФОНИ
ЗА ПСИХОСОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
У циљу смањене стопе анксиозности и депресије, у
условима социјалне изолације, отворене су Националне
телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке
свим грађанима. Телефони за помоћ грађанима у случају
анксиозности и депресије су: 0800-309- 309, као и посебни
телефони Института за ментално здравље: 063/729-8260 (за
младе и родитеље деце до 18 година) и 063/175-1150 (за особе
старије од 18 година).

МЕРЕ ВАЉЕВСКОГ
ПОРОДИЛИШТА
Труднице које се примају за порођај, задржавају код
себе своју цивилну гардеробу, јер ће у истој изаћи из
болнице. Неопходно је да се спакују и ствари за бебу, у којима
ће беба бити изнета из породилишта: једнократна
непромочива пелена, штрамплице, бенкица, фротир и
ћебенце за бебу. Корпу за бебу, доносиће особа, која ће у
договору са породиљом, доћи после отпуста.

Јелка Панић испред импровизованог шалтера
путем којег су издаване књиге
По препоруци Јелке Панић, директорке Градске
библиотеке, читаоци у периоду ванредног стања и
изолације, могу да претраже и дигиталне фондове Народне
библиотеке Србије, као и других библиотека, а путем
Фејсбук странице убске Библиотеке, можете прегледати
садржаје које постављају, као што су музејске поставке или
позоришна интернет извођења.

ЗАТВОРЕНИ ШАЛТЕРИ ПОЛИЦИЈЕ

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА
НА ТЕХНИЧКИМ ПРЕГЛЕДИМА
Лична документа која су истекла,
остају важећа

Министарство унутрашњих послова је, због
ширења корона вируса и проглашеног ванредног
стања, затворио шалтење Управе за управне послове у
свим полицијским станицама, па и на Убу. Због ових
мера грађани ће продужење регистрације својих
возила у наредном периоду моћи искључиво да обаве
на техничким прегледима у овлашћеним сервисима.
Уколико имају потребу за издавањем новог
документа, могу се обратити МУП-у електронским
путем на e-mail: upravazaupravneposlove@mup.gov.rs и
сачекати даље инструкције.
Управа за управне послове неће примати захтеве
за продужење личних докумената, а у току трајање ове
одлуке документа, која су истекла, биће важећа.

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ?

УПУТСТВО ЗА
СТОЧАРЕ И ПЧЕЛАРЕ
Електронски захтев за одобрење кретања
у време полицијског часа подноси се
Сектору за пољопривредну инспекцију
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издало је упутство за власнике стоке и пчеларе како
да прибаве дозволу за кретање током полицијског часа.
У случају обављања неопходних послова из области
сточарства током периода забране кретања, сваки
пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за
одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.
Интернет адреса за подношење електронског захтева за
одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из
области сточарства је: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/.
Захтев се може поднети са било ког рачунара или
прено-сивог уређаја (мобилни телефон, таблет). Дозвола
кретања ће важити само за наведени дан у периоду забране
кретања. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од
пријема поруке.
У наведеној електронској пријави, неопходно је
попунити сва обавезна поља ради добијања дозволе за
кретање са циљем спровођења послова у сточарству
(смештај, исхрана, мужа или лечење домаћих животиња).
Свако лице које буде добило дозволу за рад у време
полицијског часа биће обавезно да током кретања са собом
има и радни налог.

Радни налог мора да садржи следеће информације:
име и презиме запосленог, број личне карте, ЈМБГ,
пребивалиште (место, улица); тачну локацију са адресом
фарме или пчелињака на коју се запослени упућује; период,
односно време рада; опис радова; име предузећа/
газдинства у чије име запослени обавља радове; датум
обављања радова (дан/месец/година).Подаци газдинства:
РПГ број, град, место и адреса.
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КАКО НА ЊИВУ?

УПУТСТВО ЗА
ВОЋАРЕ И ПОВРТАРЕ
Пријава за одобрење кретања током полицијског
часа подноси се Управи за заштиту биља путем
електронског захтева или контакт телефона
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издало је упутство за произвођаче воћа и поврћа
како да прибаве дозволу за кретање током полицијског часа.

У случају примене неопходних агротехничких мера, а
посебно ради заштите од мраза, током периода забране
кретања, сваки пољопривредни произвођач (власник или
корисник засада или друге пољопривредне површине) је
дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за
заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на
интернет адреси: http://agromere.registar-uzb.rs/, односно на
одговарајући број телефона према одсеку/округу за који се
тражи дозвола за кретање. Тамнавски пољопривредници
пријаву могу поднети на број телефона 064/88–18–412
(Колубарски округ).
У наведеној пријави потребно је навести име и презиме
лица, број личне карте и адресу са које ће се кретати у
периоду полицијског часа, број пољопривредног газдинства
(БПГ), локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и
време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања
ће важити само за наведени дан, а рок за одговор на поднети
захтев је до 48 часова.
Свако лице које буде добило дозволу за рад у време
полицијског часа биће обавезно да током кретања са собом
има и радни налог.
Радни налог мора да садржи следеће информације: име
и презиме запосленог; број личне карте, ЈМБГ,
пребивалиште (место, улица); тачну локацију са адресом
засада на коју се запослени упућује, период, односно време
рада;опис радова; име предузећа/газдинства у чије име
запослени обавља радове; датум обављања радова
(дан/месец/година).Подаци газдинства: РПГ број,град, место
и адреса.
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ВЕЛИКИ
КАШАЉ
Према овој Корони мораш као према
противнику у гол шанси: кад замахне да
шутне – идеш у блок!
Ако те заломи, испашћеш смешан. Али, ако
не блокираш него се
правиш паметан, даће
ти гол и изгубићеш
утакмицу. Зато, боље
бити мало смешан него
много поражен...
А какви смо ми Срби?
Ми смо грипове увек
лечили ракијским облогама, температуру скидали сирћетом и кукурузним брашном, на
заушке стављали сланину сапуњару, на ви-русе потезали бели лук и лимун на
кришке. Ми смо, бре, отворене ране видали чуваркућом и
мајчином душицом. Ми смо само зечијим салом
извлачили гној из посекотина, сурутком лечили јетру од
печења и шприцера, јабуковим сирћем прали крвне
судове. Ми бре себи зубе вадили супеном кашиком кад
заболе у пола ноћи, ни лека ни лекара... Ми смо и кад су
нас бомбардовали седели у кафанама (чекали кукавице
да слете), док су нам се деца играла у песку а жене их
храниле питом савијачом дувајући у њу да се охлади и
мрдајући устима тражећи залогајем дечија... За нас никада
није било озбиљне болести сем смртне, нити смрти без
судњега дана. Такви смо ми Срби.
И сада, када је одједном дошло до ових масака, рукавица,
изолација, до алкохола за спољњу употребу, када је
дошло до овог таригуза на ангро, нама некако страх не иде
од руке. Плашење нам мало испод части. Нисмо навикли.
Нама су мајке пре опраштале кад паднемо годину, него ако
се чега уплашимо. И овај полицијски час... Цео живот
увече излазили а сад, да простите, морамо да уђемо.
Просечан Србин би пре да нађе тог Гејтса, Сороша и
остале којима вируси испадају из џепова па да им се мало
нашамара кеве, него да опет иде у изолацију. Докле више?
Али...ако баш мора...а мора изгледа...дајте ту маску, те
рукавице, и тај алкохол који није за пиће...закључаћемо се
у карантин као Звезда код Станковића и бићемо колико
треба... Ал` да се зна: Не маскирамо се и не затварамо због
себе лично, него због тога да циркуски грип не пренесемо
кругу породице и квадрату пријатеља. Иначе, да смо са
вирусом 1 на 1, не бисмо га јебавали ни два посто. З`инат!
Међутим, има ту нешто веће од вируса: Ако људској
памети није проблем да Земљу истави из њене рођене осе
па се (по вољи) дан негде скрати а негде продужи, ако
памет атом поцепа кад `оће и свемир измери уздуж и
попреко, како се онда с тим болештинама редовно
ушепртља и пуну реторту проспе по глави становника?
Како такву памет изненади 5 000 000 људи у Европи
побеглих од десетогодишњег сиријског локалног дербија
који се у сваком моменту може прекинути малим прстом
главних судија? Да такве ствари, можда, нису знак да је
неком мнооого великом досадило како је свет до сада био
поређан? Досадило да гледа како се ми множимо а како се
ресурси деле, да је нас све више а ресурса све мање... Па
се људи договорили - `ајд` да купимо планету! И уопште
их није брига што нам сваки нови грип мајмјунски,
крављи, свињски, птичији, и овај циркуски, јасно
поручују да се сво наше светло гаси на један прекидач.

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ОЗБИЉНЕ МЕРЕ
Ташко је, али, ова мере су пробудиле и по
нешто позитивно у људима, пре свега,
солидарност...
Све се догађало вртоглавом брзином. Кад су
почеле да стижу слике оболелих из Вухана скоро да нико
није схватао озбиљност надолазеће пандемије. Мислили
смо да је то још један грип, један од оних за који ће, тек за
неки дан, бити пронађен ефикасан лек, а затим и вакцина.
Чак и кад је, у свом обраћању грађанству, председник
Вучић драматично упутио молбу да се долазећа опасност
озбиљно схвати, да се сви, посебно старији од 65 одина,
уздрже од излазака на јавна места и тамо где се окупља
већи број људи, многи су наставили да излазе у кафиће и
на друга места на којима је постојала реална ногућност да
буду заражени.
А онда, све брже и драматичније, почели су да се
одвијају догађаји са вестима од којих се, све више дизала
коса на глави. Италија, Шпанија, Француска - геометријском прогресијом су расле бројке оболелих и умрлих.
Као у неком Спилберговом филму, узбудљиви сценарио је,
тај невидљиви вирус, као да поседује интелигенцију,
реализовао муњевито се ширећи.
П о к а з а л о с е д а ј е Л о м б а рд и ј а у И т а л и ј и
најугроженија. Дневно је умирало во више стотина људи...
Ангажовани су војни камиони за превоз мртвачких ковчега,
а вест је гласила да мртве довозе директно у крематоријуме, где се све обавља без присутва родбине (?). Дакле,
од момента када се нађе у болничкој соби, изолован,
болесник до последњег часа остаје сам. То је, чуло се у
телевизијским извештајима, посебно тешко пало Италијанима, који су, као и ми, посебно везани породичним везама.
Наша Влада и председник Вучић су благовремено
реговали. Иако нам се чинило да су мере које су донете,
нарочито ванредно стање, престроге - већина се повиновала и потрудила да се уклопи. Примери непоштовања
полицијског часа били су усамљени. Забележен је само
један случај непоштовања ограничења кретања. Али,
незванично смо сазнали да је, у оправданим случајевима,
полиција била довољно толерантна.
Друштвене мреже још више су оживеле. Било је
покушаја да се рашире и лажне вести. Ипак, већина постова
је била позитивна уз подржавање мера које је предузела
Влада и председник Србије.
У убској општини, осим малих изузетака, није било
ни кршења обавезе самоизолације оних који су се недавно
вратили из иностранства. Нажалост, Корона вирус је стигао
и на Уб, а незванична информација гласи да га је пренео
један наш суграђанин после контакта са женском особом
која се дошла заражена из државе у којој се вирус доста
више раширио него код нас.
О томе колико је мера ограничења кретања и
обавеза самоизолације била оправдана сведочи и вест да
је инфицирано и неколико особа у Дому здравља, на Хитној
служби. Процена којом брзином се вирус шири у убској
општини није још увек могућа, али, без намере да ширимо
панику, треба да нагласимо: Корона вирус је стигао, а
грађани најефикасније могу да помогну у борби против
њега ако остану код својих кућа и, тако, не пруже прилику
да их нападне, али и да га пренесу другима.
Ванредно стање је показало да Србија има
стручњаке из области епидемиологије, али и одговрну
власт која се није устручавала да донесе, када се показало
да је то неопходно, ригорозне мере.
Србија је и у овако тешком тренутку показала да
има широку и племениту душу. Дозвољен је извоз брашна
(располаже се великим количинама у резерви) и у оне
државе које су показивале, нарочито у последње време,
непријатељство према нама. На Косову, као што је познато,
нема робе широке потрошње. Несташица је брашна. Сада,
видимо у телевизијским извештајима, да шлепери превозе
све, па и брашно у свим праавцима, па и у такозвану
државу Косово. Ваљда је требало да се догоди ова
пандемија па да и Европска унија, њене чланице, покажу
колико су искрени пријатељи и - коме...
Ванредно стање, како рече наш најстарији глумац
Власта Велисављевић, је донело и нешто добро - људи су
се, мало, тргли,уразумили, постали спремнији да помогну...
M.M.

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
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ЗАБЕЛЕЖЕНО НА УБСКИМ УЛИЦАМА, У ПЕТАК 20.МАРТА

УБ У ДОБА КОРОНЕ
Парадокси кризног времена у пуном виду на улицама Уба - док једни празне рафове
и купују тоалет папир, други лежерно пију кафу и уживају у лепом времену. И поред
свих апела и забрана, гужве смо забележили испред неколико банака и поште.

Полиција котролише забрану кретања старијих лица

Башта кафића на Градском тргу
непосредно пред увођење забране

Набавка потребштина
у „Трлићевом” маркету

Уобичајена слика на убским улицама
и поред многобројних апела да људи остану у својим кућама

Гужва испред „Банке Поштанске штедионице”
Пецање на Убачи

Већину је мука натерала да стоје у реду:
Гужва испред „Комерцијалне банке”

Има наде, вратиле се роде...
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ЗАШТИТА ОД КОРОНАВИРУСА

ПОБОЉШАЈТЕ
ИМУНИТЕТ
Бели лук и све друге намирнице богате
витаминима, нису заштита, али доприносе
имунитету. Топао ваздух уништава вирус
Болест се развија у две фазе, а најважније је
спречавање вируса да, кроз ждрело, доспе у плућа.
Најчешћи сиптоми првог дана су грозница и појава високе
температуре. Другог дана јавља се велики умор до
малаксалости, бол у мишићима и сув кашаљ. Све је то, у
већини проучених слуајева, праћено мучнином и
дијарејом.

Прва фаза се завршава седмог дана. Међутим, не
треба и даље излазити из куће. Радне активности могу да
буду настављене, али без физичих контаката са другима.
Ако до седмог дана оболели добије симптоме у виду
отежаног дисања (кратак дах), то је знак да је започела
друга фаза болести. Стручњацу упозоравају да, по сваку
цену, треба избећи панику, већ одмах пацијента хоспитализовати.
Уколико је стање болесника тешко и ако не помогне
терапија уз тертман на респиратору, смрт од корона
вируса, како наглашавају стручњаци, наступа од 17. до 21.
дана. Они оболели који преживе тај 21. дан се сматрају
излеченим. Тада се завршава други стадијум болести.
Након опоравка од два-три дана, после излечења,
пацијенти могу да се врате свом устаљеном начину
живота. Разуме се, болесник се две пута тестира и, ако је
оба пута, налаз негативан - излази из болнице.
Иначе, оптимистичке прогнозе су да ће пролећне
више температуре, уз ултравиолентне сунчеве зраке,
знатно допринети савладавању пандемије.
М.М.

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ
ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

500 ШИВЕНИХ
МАСКИ ЗА УБЉАНЕ
Захваљујући Нади Станимировић многи наши
суграђани бесплатно су добили заштитне
маске у време када до њих није лако доћи
Људска хуманост је нешто што никога не оставља
равнодушним, а она се највише испољава у тешким
временима. Тако је и сада када је на снази ванредно стање
на територији целе Србије и када пример наше суграђанке
враћа наду у људску доброту и хуманост.
Нада Станимировић из Уба, последњих недељу дана
шије маске за све грађане. У почетку их је правила од свог
материјала, а касније су људи донирали и своје материјале
и тако јој помогли да, уз помоћ своје ћерке Милице, до сада
донира преко 500 маски грађанима којима је овај вид
заштите неопходан у овој борби против невидљивог
непријатеља. Међу њима су и медицинске сестре,
апотекари, полицајци, трговци, пензионери...
"Одлучиле смо да станемо са "производњом" маски
јер је свакако најбоље да сви остану у својим куцама. И због
ваше и због наше сигурности. Нема потребе да излазите
напоље, сем када морате до продавнице по намирнице.
Маске су добили људи који не стају чак и када све стане, а то
је и најбитније. Полиција и медицински радници нам се могу
и даље јављати, а ми ћемо се потрудити да помогнемо
колико можемо. Жао ми је што нисмо могле свима да
помогнемо, жао ми је што се није више људи ангажовало
око овог, јер нас две саме нисмо могле ни физички, ни
психички да урадимо више.", поручила је путем друштвених
мрежа Надина ћерка Милица, уз захвалност свим на
предивним коментарима.

Заштитне маске
Наде Станимировић
Нада своје маске није наплаћивала, али је током ове
акције апеловала на све да као знак захвалности за
добијену маску помогну болесној деци слањем СМС поруке
на 3030.
М.М.М.

ПОШТА ОБУСТАВИЛА ИСПЛАТУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА,
КАО И УСЛУГЕ „ПОСТ-ЕКСПРЕС” И „КЕШ-ЕКСПРЕС”

ОСТАЛЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања,
Јавно предузеће „Пошта Србије”, од 21.марта привремено
обуставља обављање „Пост-експрес” услуга, док је дан
раније обустављено обављање услуге „Кеш-експрес”.
Пошта Србије ће у наредном периоду несметано
пружати универзалне поштанске услуге и услуге новчаног
пословања:
– писмоносне пошиљке масе до 2 кг;
– писмена у судском, управном и прекршајном поступку;
– пакети масе до 10 кг;
– поштанске упутнице (у унутрашњем и међународном
саобраћају), новчане дознаке у међународном саобраћају –
Њестерн Унион и МонеyГрам и ПостНет упутнице;
– услуге новчаног пословања – уплате на текући рачун,
исплате са текућег рачуна, уплате комуналних услуга и
плаћање обавеза (порези, таксе и друго).

Пошта Србије обавестила је грађане објавом на
вратима својих објеката да је обуставила исплату социјалних
давања за многе категорије становништва до даљег. Како су
навели у обавештењу, исплате су укинуте због тренутне
епидемиолошке ситуације и спречавања ширења корона
вируса.
На списку обуставе исплата су: дечји додатак,
новчана социјална помоћ, инвалиднина, нега и помоћ
другог лица, посебна новчана накнада, накнада за
породични смештај, родитељски додатак као и накнада за
тржиште рада.
Привремене измене у пружању услуга Пошта Србије
примењује у свему у складу са мерама које су на снази и
припадајућим упутствима, у циљу очувања здравља и
безбедности грађана Републике Србије.

ОПШТИНА УБ
СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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НА ДЕОНИЦИ ПРЕМА ХИПОДРОМУ У ВРЕЛУ

НА ДНЕВНОМ РЕДУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБНОВЉЕНА
ЕЛЕКТРОМРЕЖА

Дому здравља одобрено закључење неколико
уговора за набавку медицинског и лабораторијског
намештаја, рачунарске и друге опреме

У засеоку Вићентића ремонтовано
1,6 километара нисконапонске мреже
и подигнуто 40 бетонских стубова

Чланови Општинског већа, на седници одржаној 12.
марта, разматрали су и одлучивали по девет тачака дневног
реда, од којих се већина односила на јавне набавке. Тако,
убском Дому здравља одобрено је закључење неколико
уговора за набавку медицинског и лабораторијског намештаја, рачунарске опреме и клима уређаја за новоизграђени
и адаптирани део установе. Поред тога, дата је сагласност и
за спровођење јавне набавке „услуге лекара специјалисте“,
која обухвата ангажовање ОРЛ, пулмолога и интернисте субспецијалиста кардиолог.

Електромонтерски радови у Врелу

За говорницом:
Драган Радојичић, секретар СО Уб
Општинско веће одобрило је и закључење уговора за
јавну набавку саобраћајних семафора са уградњом, чија је
вредност 4,5 милиона динара без ПДВ-а. Семафори су
намењени за постављање на раскрсницама код убске цркве
и брда Ђунис. Одобрено је и закључење уговора за геодетске услуге, као и за набавку намирница за ђачку кухињу у
радљевској ОШ „Душан Даниловић“.
Већници су прихватили и Ивештај о раду Савета за
здравље Општине Уб за прошлу годину. Како се могло чути
од надлежних, у поменутом периоду није био приговора о
повреди појединачних права пацијената, из чега се може
закључити да је поштовање ових права на највишем нивоу.

Након Врховина, Стубленице, Лончаника и Такова, и
један део Врела је у овој години добио санирану електромрежу. У питању је деоница према хиподрому (заселак
Вићентића), где је средином марта ремонтовано 1,6 километара мреже ниског напона и 40 дрвених бандера замењено
бетонским стубовима.
„Тиме ће се значајно појачати напон струје у домаћинствима, па сви они који су имали проблем са напајањем више
га неће имати. Започети су и радови на трафостаници Врело
4, док су у засеоку Поток подигнути бетонски стубови. У претходном периоду доста је урађено на сређивању напонских
прилика, јер све што смо пријавили као проблем углавном је
решено“, каже мештанин Врела Владимир Благојевић.

Општинско руководство
у обиласку радова
Изведени радови, чија је вредност око три милиона
динара, представљају наставак великих и вишегодишњих
улагања у обнову нисконапонске мреже на подручју Тамнаве,
изјавио је председник општине Уб Дарко Глишић.
„Паралелно са овим пословима, теку и завршни радови
на најважнијем електроенергетском објекту. То је нова трафо
станице „Уб 2“ од 110 киловолти, чијом изградњом ћемо у
потпуности решити питање снабдевања електричном
енергијом у нашој општини, која у последњих неколико година има неупоредиво веће захтеве, оптерећење и потрошњу.
Ове послове смо нестрпљиво чекали и полако приводимо
крају, док реконструкцију нисконапонске мреже сводимо на
појединачне случајеве, којих ће увек бити“, рекао је Глишић
приликом обиласка електромонтажних радова у Врелу.
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У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ОДРЖАНО

МАТЕМАТИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ
МИСЛИША“
Учествовало четрдесет ученика другог,
трећег и четвртог разреда
Пре проглашења ванредног стања, када су ученици
похађали наставу, одржано је 15. национално математичко
такмичење „Мислиша“, за ученике основних и средњих
школа, у четвртак 12. марта, у организацији Математичког
друштва „Архимедес“. ОШ „Милан Муњас“ први пут је
учествовала на овом такмичењу, одабравши 40 најбољих
младих математичара, ученика другог, трећег и четвртог
разреда, који су показали колико воле и знају математику.

Подељени у две групе, ученици су имали прилику да
за 90 минута реше математичке задатке, поређане по
тежини, које је осмислило Математичко друштво „Архимедес“. Ово такмичење покренуто је по узору на математичко
такмичење „Кенгур без граница“. Подељено је на два
нивоа: основни ниво и финале које представља републички ниво. Такмичење чине технички једноставнији и
педагошки прихватљивији тестови по разредима, па су
најуспешнији такмичари требали да буду позвани у Београд
на републичко финале, на којем би као специјалну награду
могли да освоје летовање.
Ово такмичење, за разлику од других, веома је
масовно, јер пружа могућност да се одједном провери
знање великог броја ученика. По завршетку такмичења,
одговори су достављени „Архимедесу“, а резултати се
очекују око 10. априла. Свака школа, добиће извештај са
сређеним резултатима за сваког ученика, који добија
сертификат о учешћу, поклон, налепницу и чланску карту за
Клуб „Мислиша“. Најбољи такмичари добиће дипломе са
пригодним наградама.
Д.К.

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ВЕЛИКИ УСПЕХ
МАЛИХ ХАРМОНИКАША
На Међународном такмичењу у Лозници,
Игор Рајковић је као најмлађи учесник успео
да се избори за титулу лауреата, док је Ратку
Маринковићу припала друга награда
Након успеха ђака
ШОМО „Петар Стојановић“
са одсека флауте и клавира
на недавним надметањима,
још једну радост својој
школи донели су и ученици
у класи професора Дејана
Матића. На 22. Међународном такмичењу младих
хармоникаша у Лозници,
деветогодишњи Игор Рајковић је, према оцени стручног жирија, заслужио
највише поена у својој старосној групи. Као најмлађи
учесник, освојио је престижну титулу лауреата, пехар
и диплому, а имао је част и
да свира на завршном концерту најбољих такмичара.

Дејан Матић,
професор хармонике

Ратко Маринковић и Игор Рајковић
Овакав успех додатно добија на значају ако се има у виду
чињеница да је Игору то било прво такмичење oд почетка
школовања.
На међународном сусрету младих хармоникаша у
Лозници учествовао је и Ратко Маринковић, ученик другог
разреда убске Музичке школе, коме је припала висока друга
награда.
Професор Дејан Матић презадовољан је постигнутим
резултатима својих ученика, који су у великој конкуренцији
такмичара из Републике Српске, БиХ, Србије, Румуније и
Македоније успели да из Лознице на Уб донесу вредна признања.
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ОДЛУКЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ПРИОРИТЕТ ЈЕ ЗАШТИТА ГРАЂАНА
Отворен је и Кол центар (014) 343 – 1120, који ће дежурати 24 сата дневно.
Због увођења ванредног стања на територији
Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације Општине
Лајковац одржао је пет седница на којима су доношене
одлуке по препорукама Владе Србије ради превентиве –
како се број заражених у Лајковцу и на територији Републике
Србије не би ширио.
Закључци Штаба за ванредне ситуације Општине
Лајковац донети на првој седници, одржаној 16.марта, су
следећи:
"Све битне установе ће функционисати. Поједине
установе ће функционисати са смањеним режимом рада.
Обустављен је рад Предшколске установе и свих школских
установа које се баве основним и средњошколским
образовањем на подручју лајковачке општине. Од данас
престаје са радом и Спортски центар, обустављају се сви
спортски догађаји и тренинзи у Спортској хали, прекида се и
рад теретане. Биће затворени и Културни центар и Градска
библиотека.
Отворен је и Кол центар (014) 343 – 1120, који ће
дежурати 24 сата дневно. Његова главна сврха јесте да се
јаве суграђани, пре свега старији од 65 година, који имају
потребу да им се нешто обави или да им се основне животне
намирнице допреме кући. Кол центром координира Бранко
Ивановић, а имаће волонтерску помоћ два друштва:
„Каструм бродаре“ из Ћелија и ПСД “Ћира” Лајковац.
Чланови друштава ће набављати и достављати намирнице
или завршити неки неопходан посао за најстарије и
најугроженије суграђане.
Сви грађани са симптомима вируса корона моћи ће да
се обрате 24 часа дневно на број телефона Дома здравља
(014) 343 – 1124 и Хитне помоћи 194."

ДРУГА СЕДНИЦА ШТАБА

подношење пријава за доделу средстава за суфинансирање
камата за пољопривредне кредите, као и суфинансирање у
инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава бити објављен након укидања ванредног стања.

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ШТАБА
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је на својој
четвртој седници, одржаној 20.марта, донео низ нових мера и
закључака са циљем спречавања ширења корона вируса:
- Укида се међуградски превоз саобраћајног превозника
„Ластра“.
- Од сутра 21.03.2020. године налаже се обустава рада
кафићима, угоститељским објектима, кладионицама, фризерским и козметичким салонима.
- Обустављају се сви конкурси Општинске управе и биће
настављени након укидања ванредног стања.
- Општински Штаб за ванредне ситуације оштине Лајковац
даје дозволу Црвеном крсту Лајковац за спровођење акције
добровољног давања крви која је заказана за 25.03.2020. од 09
до 15 часова, уз смернице ЗЗЈЗ Ваљево.
- Ангажовање повереника и заменика повереника цивилне
заштите на територији општине Лајковац (по месним заједницима) на пружању услуга старим и болесним лицима по
потреби.

Штаб за вандредне ситуације општине Лајковац је,
17.марта, на другој одржаној седници донео низ мера и
закључака са циљем спречавања ширења корона вируса:
- Ограничава се рад Општинске Управе и осталих
Општинских установа од 07 до 13 часова.
- Обуставља се рад шалтера
- Улазак у општину биће забрањен свим лицима осима
за лица у случају хитности поступања по одређеним
предметима
- За све остале информације биће на располагању
контакти у прилогу.
- Затвара се за рад Зелене пијаца
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је данас
- Упућује се молба ЈКП Лазаревац да уложи максина телефонски одржаној петој седници донео следеће
малне напоре да се одржи квалитет испоруке воде на
закључке са циљем спречавања ширења корона вируса:
територији оштине Лајковац.
- Налаже се, по једном, дезинфекција паркова и спортско
– рекреативних терена на територији општине Лајковац. Као и
дезинфекција прилаза Дому здравља и згради општини
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је, Лајковац.
- Забрањује се окупљање и задржавање у парковима и на
18.марта, на трећој одржаној седници наложио нове мере с
спортско – рекреативним теренима.
циљем спречавања ширења корона вируса:
- Налаже се свим пекара и месарама на територији
- Забрањује се кретање у насељеном месту Лајковац
лицима старијимa од 65 година, док се кретање лицима у општине Лајковац да ограниче радно време својих објеката.
- Налаже се свим продавницама мешовите робе и
сеоским подручјима на територији општине Лајковац
ограничава за старосну групу од 70 година. После 20 часова осталим трговинским објектима ,на територији општине
забрана кретања се ограничава свим лицима до 05 часова Лајковац, да за време трајања ванредног стања ограниче рад
ујутру, осим надлежних органа на задатку и оних који имају својих објеката на време од 06 до 16 часова.
радну обавезу.
- Сва лица која су дошла на територију општине
Сви грађани са подручја општине Лајковац са
Лајковац из заражених подручја, а која немају донето
фебрилним симптомима и респираторним тегобама
решење о изолацији од стране граничне полиције или
(кијање, кашљање, отеж ано дис ање, повишена
санитарне инспекције, у обавези су да се јаве Полицијској
температура...) обавезни су да остану у својим домовима
станици у Лајковцу на број телефона 014/3431-813.
и позову дежурне бројеве Дома здравља у Лајковцу где
- Обавештавамо пензионере са територије општине
ће од медицинског особља добити све адекватне
Лајковац, који остварују новчну помоћ у узносу од 4.000
смернице. Ако се симптоми погоршавају поново
динара из буџета општине Лајковац, да ће исплата бити
позовите здравствену службу, која ће вам рећи где да
извршена аутоматски – без подношења захтева, а у складу
дођете. У питању је ординација у простојима ХИТНЕ
са захтевима поднетим за претходни квартал.
СЛУЖБЕ која је издвојена од осталих ординација како не
- Обуставља се подношење захтева за Конкурс за
би довели у упасност остале пацијенте.
доделу дечијих аутоседишта. Нови рокови за подношење
Заштитимо себе и друге.
захтева биће утврђени након укидања ванредног стања.
Контакт телефони:
- Обавештавају се пољопривредни произвођачи са
Фиксни: 014/3431-124 Мобилни: 069/8808327 069/8808365
територије општине Лајковац да ће Јавни позив за
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ДЕЗИНФЕКЦИЈА
УЛИЦА
Од четвртака, 19. марта, „Градска чистоћа“ најпрометније улице у Лајковцу пере натријум-хипохлоритом
(Жавеловом водом), који је потпуно безопасан за грађане.
Лајковачко јавно предузеће за комуналне послове набавило
је 500 литара овог препорученог средства за дезинфекцију
јавних површина, што би требало да буде довољно за месец
дана. „Градска чистоћа“ ће се потрудити да улице
дезинфекује два пута дневно: обавезно увече и једном преко
дана. Улице се перу цистернама са шмрковима, као и са пет
прскалица, тако да се ради и дезинфекција улаза у зграде, па
и целих зграда.
Директор „Градске чистоће“ Бојан Богдановић захваљује ЈП за комуналну привреду „Лазаревац“ на стручној
подршци за начин употребе хипохлорита, као и за одличан
притисак воде ових дана, поготово директору Аци Арсеновићу и његовим сарадницима. Већи део Лајковца има добро
снабдевање, проблема једино има у делу МЗ Ћелије и
насељу Дубрава, где се испоручују цистерне с водом.
Општина убрзано ради на томе да реши проблеме са
бунарима и пумпама у тим насељима.

ХЕРОЈИ ИЗ СЕНКЕ

УСЛУГА
ПОМОЋ У КУЋИ
Услуга социјалне заштите помоћ у кући у Лајковцу
постоји од 2016. године. Услуга је намењена одраслим и
старијим грађанима који живе на територији општине
Лајковац , а не могу сами да обављају све оно што
представља основне животне потребе.
Генерлно, а посебно сада у време ванредног стања
геронто домаћице су својеврсни хероји из сенке. Непрестано
су на терену, све функционише беспрекорно, а једино што им
недостаје јесу маске. С обзиром на то да су свакодневно у
контакту са великим бројем људи, моле оне који могу да им
сашију неколико маски, а оне ће обезбедити материјал.

Велика подршка суграђанима:
Лајковачке геронто домаћице

Прање улица у Лајковцу
О стању снабдевања водом на три локације (Дом
здравља, Општинска управа и Ново гробље) „Градска
чистоћа“ објављује извештаје свакодневно на свом сајту.
Грађани било ког дела општине који имају веће потребе за
водом могу се обратити Кризном штабу на телефон 014 3431
120 и комунално предузеће ће обезбедити цистерну са
водом.
Градска чистоћа је интензивирала све активности,
стављајући акценат на појачану хигијену. Хигијена улица је
одлична, раде све чистилице, смећари и подизач, а данас је
почело и чишћење дивљих депонија на сеоском подручју.

ИЗВЕШТАЈ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ
Поштовани корисници, на порталу општине
Лајковац и на сајту нашег комуналног предузећа, налазе
се записници радника ЈП Градске чистоће о квалитету
водоснадбевања на територији општине Лајковац.
Тренутно су обухваћене три локације које су изабране по
систему највећег ризика. Ова евиденција је уведена од
дана увођења ВАНРЕДНОГ СТАЊА на територији
Републике СРБИЈЕ.
На адресу ЈП Градска чистоћа претходних дана
стизало је низ притужби о прекиду испоруке воде, које су
радници лајковачког комуналног моментално проверавали. Већина навода је била неоснована, што нам у овој
ситуацији ванредног стања посебно отежава рад.
Сви извештаји ће бити објављени по данима и
ванредним записницима. Све грађане општине Лајковац
молимо да не шире панику и да не пласирају лажне
информације. Све неопходне информације можете
добити на 014 3431 194 и додатну директну линију коју
смо увели због ванредног стања 014 3431 012.
Уједно, уверавамо све грађане да смо у свакодневној комуникацији са колегама из ЈКП Лазаревац и да
воду као ресурс врло одговорно трошимо. Заједничким
снагама апелујемо на све грађане да рационално користе
воду , како бисмо могли да обезбедимо што квалитетнију
испоруку на целој територији општина Лајковац и
Лазаревац.
ЈП Градска чистоћа Лајковац

Анђелија Филиповић, координатор услуге Помоћ у
кући за портал ЛАЈКОВАЦ НА ДЛАНУ о раду у новонасталим
околностима каже:
“У ситуацијама као што је ова, када је проглашено
ванредно стање у целој држави због вируса COVID – 19 и
када су наши старији суграђани у изолацији оваква служба
састављена од три неговатељице и једног стручног радника
показује пожртвованост, храброст и оправданост постојања.
Од проглашења ванредног стања радили смо и више сати
него иначе и обавили више посета и нашим корисницима,
али и онима који нису наши корисници већ су нас позвали за
помоћ набавке а чули су да постојимо од својих сродника,
комшија или наших сарадника из осталих институција.
Изузетно је важно да нагласимо да су људи уплашени и да су
у паници, па овим путем им поручујемо да не паниче, да су у
кућама најбезбеднији, да одржавају растојање од два метра
током контаката са својим укућанима и да ће све што им је
потребно добити, тј. биће им донето. Наше неговатељице
чекају у редовима у продавницама и апотекама, поштама и
банкама, а и њих код куће чекају њихове породице. Зато је
важно да се заштитимо и да заштитимо друге људе око нас.
Нашој општини максимално максимално излазимо у сусрет,
а они су нам и једни од партнера у налажењу нових
корисника. Услугу пружамо и у околним селима, а људи са
којима смо ступили у контакт а који живе на селу су
дисциплиновани и плаше се да ће им полиција написати
казну ако оду до продавнице. У овој ситуацији смо и
психолошка подршка јер се наши стари осећају безбедније
кад знају да ћемо донети основне намирнице и лекове. Ако
желимо да објаснимо шта значи бити солидаран то је управо
овакво понашање. А сви смо уплашени, сви се суочавамо са
овом ситуацијом и сви смо ту где јесмо, нисмо побегли,
нисмо на одмору, не купујемо више од онога што нам је
неопходно за две недеље, не складиштимо намирнице и што
је најважније не паничимо. Тако да овом приликом желимо
да својим личним примером покажемо како изгледа
солидарност на делу и да смо сви заједно јачи. Бићемо
сарадници волонтерима општине и кризном штабу. С
обзиром на то да смо свакодневно у контакту са великим
бројем људи, молимо оне који могу да нам сашију неколико
маски, а ми ћемо обезбедити материјал.”
Организовати и унапредити ниво рада геронто особља
на територији општине Лајковац за време трајања вандредног стања је један од приоритета лајковачког Стручног
оперативног тима за епидемију (СОТ) још са прве одржане
седнице и на тај сегмент се битно рачуна у околностима
ванредног стања због вируса корона.
Снежана Билић, портал „Лајковац на длану”

МИОНИЦА
РАД НОВОГ ЦЕНТРА ЗА ВОЛОНТЕРЕ МИОНИЦЕ

ОБУКА
НОВИХ ВОЛОНТЕРА
Командант Штаба за ванредне ситуације општине
Мионица Бобан Јанковић, 18.марта, организовао је састанак
са представницима Црвеног крста Мионица и дугогодишњим
волонтерима, а у циљу организовања едукације нових
волонтера за пружање помоћи остетљивим групама
становништва за време трајања ванредног стања. Наредбом
Општинског штаба формиран је тим волонтера за пружање
помоћи осетљивим групама становништва, пре свега
старачким домаћинствима у циљу доставе основних
животних намирница и средстава хигијене, који су одмах
почели са радом. Штаб је за потребе рада тима волонтера
обезбедио одговарајуће просторије у Мионици у бившим
канцеларијама Републичког фонда здравственог осигурања,
а за све волонтере обезбедио заштитну опрему и средства за
дезинфекцију. С обзиром на велику разуђеност територије
Општине, рад волонтера ће бити организован у неколико
мањих центара. Одлучено је да волонтери морају бити
старији од 18 година и да се сви заинтересовани могу јавити
на телефон Кол центра општине Мионица 0800 50 50 55.

ПОТВРЂЕН ПРВИ
СЛУЧАЈ У МИОНИЦИ
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САСТАНАК СА ДИРЕКТОРИМА
ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Командант Штаба за ванредне ситуације Бобан
Јанковић је, 20.марта, одржао састанак са директорима
Основних школа „Милан Ракић“ Мионица, „Војвода Живојин
Мишић“ Рајковић, Средње школе Мионица и Центра за
образовање и развој Мионица у вези одвијања наставе на
даљину на територији Општине у условима ванредног
стања. Закључено је да се онлајн настава одвија по плану, да
је између наставника и ученика успостављен систем размене
информација који добро функционише, а наставници сваког
дана додатно унапређују реализацију образовног програма.
-Убрзано радимо на реализацији плана општине
Мионица о покретању Мооdle платформе „Образовање
Мионица“, која ће умрежити све нивое формалног и
неформалног образовања за децу, одрасле и старије особе у
један систем. У ту сврху је већ „подигнута“ платформа за
потребе реализације наставе у нашој Средњој школи која ће
ових дана бити унапређена и омогућити свим грађанима
општине Мионица програме образовања на даљину, као што
су на пример курсеви страних језика - нагласио је Јанковић и
додао да Мооdle представља обједињени скуп алата који
омогућује приступ заједничким изворима знања, размену
едукативног материјала и слично.

Општински штаб за ванредне ситуације обавештава
грађане да је, 24.марта, на подручју општине Мионица
потврђен први случај корона вируса. Од корона вируса је
оболео мушкарац из села Осеченица.
Штаб апелује и упозорава све грађане да остану у
својим кућама и придржавају се мера Владе Републике
Србије. Ако примете симптоме Корона вируса да се јаве
на дежурне телефоне Дома здравља Мионица 014 3421
124, Завода за јавно здравље Ваљево 014 237 056 и 014
236 731 или приправног епидемиолога 062 202 701, 062 202
719 и 062 202 721.

БРЗА РЕАКЦИЈА ШТАБА У МИОНИЦИ

ПОДЕЉЕНЕ МАСКЕ
Крајем прошле недеље Штаб за ванредне ситуације
општине Мионица је из средстава буџета општине Мионица
ургентно купио заштитне маске и другу опрему. Заштитне
маске су најнеопходније нашим здравственим радницима,
лекарима и здравственом особљу и Штаб им је испоручио
расположиву количину. У циљу заштите, волонтери су
опремљени заштитним маскама и рукавицама, као и
прслуцима и качкетима како би били препознатљиви.
Маске су подељене и припадницима Полицијске станице
Мионица који су непрекидно изложени контакту, као и
радницима ЈКП „Водовод Мионица“ на терену, а извршена
је и подела заштитних маски за раднике у трговинским
радњама, угоститељским објектима, објектима брзе хране
и пекарама.

Првенствено је намењен институцијама које се баве
едукацијом, мада се може користити и ван овог, “институционалног” контекста. Конципиран је тако да не представља
замену класичном, непосредном начину одржавања наставе,
него је у питању допуна стандардном систему наставе која
отвара читав спектар нових могућности.

РАДНИЦИ „АУТО КАБЕЛА”

МОРАЛИ У ИЗОЛАЦИЈУ
Након прошлонедељног састанка команданта
Штаба за ванредне ситуације општине Мионица Бобана
Јанковића и привредника са територије општине
Мионица и непоступања фабрике "Ауто кабел" по
препорукама Штаба да се запослени који су били на
обуци у Чешкој, у граду Крупка, где нема ниједан
регистрован случај корона вируса, ипак упуте у
сaмоизолацију, одмах сутрадан је одржан још један хитан
састанак Штаба са директором фабрике "Ауто кабел"
Миланом Манићем. Командант Штаба Бобан Јанковић је
нагласио да без обзира што су радници "Ауто-кабела"
боравили у подручју где нема регистрованих случајева
оболелих од корона вируса, треба предузети све мере
превенције, у циљу заштите здравља становништва
општине Мионица.
Штаб за ванредне ситуације општине Мионица је
донео Наредбу о упућивању 16 радника и два менаџера
"Ауто кабела" у самоизолацију. У питању су радници који
су се у недељу 15. марта, неколико сати пре проглашења
ванредног стања, вратили из Чешке. Према Манићевим
речима, Фабрика се обратила Републичком санитарном
инспектору за издавање Решења о одређивању
самоизолације и очекује добијање истог, али ће одмах
поступити по Наредби Штаба за ванредне ситуације
општине Мионица.

Qig
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СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА
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ОФОРМЉЕН СТРУЧНООПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА ЕПИДЕМИЈЕ
У складу са ванредном ситуацијом на нивоу целе
Републике Србије, општина Љиг је, у понедељак 16. марта,
сазвала и одржала седницу Штаба за ванредне ситуације. На
конференцији за медије, грађанима се обратио командант
општинског Штаба, Драган Лазаревић, који је објаснио све
донете мере и одлуке. Образован је стручно оперативни тим
за епидемије, као стручно оперативно тело Штаба за
извршење специфичних задатака на сузбијању епидемије
корона вируса.
- Ми смо донели одлуку о спровођењу мера какве су
донете на територији целе Србије. Стојимо на располагању
за све што је потребно нашим становницима, сходно томе
оформили смо и стручни тим за помоћ, али и групу волонтера који ће помагати на терену старим лицима. У оквиру
локалне самоуправе уведено је обавезно дежурство од 24
часа, а за све потребне информације суграђани се могу
јавити општини телефонским путем- казао је Лазаревић.
Председник општине Љиг је, овом приликом, истакао
важност ванредног стања и поштовања свих донетих одлука
и мера од стране грађана и додао да ће општина изаћи у
сусрет свима којима буде неопходна помоћ.

Са прве седнице љишког
Штаба за ванредне ситуације
- Предузели смо све мере у стварању сигурних услова
за пацијенте који долазе у наш здравствени центар на
прегледе и контроле. Организација је таква да на самом улазу
у Д ом з д р а в љ а Љ и г с то ј и м е д и ц и н с к а е к и п а ко ј а
интервјуише пацијенте који долазе. Дакле, тријажа се врши
на самом улазу, где сазнајемо да ли неко долази због
респираторних проблема и повишене температуре или из
неких других разлога - истакао је начелник службе опште
медицине у Дому здравља Љиг, др Дејан Ђорђевић.
Како је доктор Ђорђевић објаснио, пацијенти који
долазе због прегледа, контрола и других разлога улазе одмах
у ову здравствену установу, а они који пријаве неке од
поменутих симптома вируса, аутоматски одлазе у посебно,
издвојено одељење за овакве ситуације, на посебан улаз
који је сада опредељен за овакве ситуације. Ради се о бившој
рендген служби са комплетном опремом и изолацијом за
заражене пацијенте, где ће бити адекватно прегледани и
третирани од стране лекара и медицинског особља ове
установе. Он је, такође, апеловао на старије грађане да не
излазе из својих домова док траје ванредна ситуација и
објаснио како треба да се понашају у оваквим околностима.
-Превасходно будите мирни и сталожени, не треба
ширити панику и треба слушати савете лекара и стручних
лица. Прихватите ову ситуацију као борбу са обичним
вирусом, дакле штитите се нормално, витаминима. Јачајте
имуни систем и немојте боравити у простору са болесним
особама - рекао начелник опште медицине др Ђорђевић.

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

ЦРВЕНИ КРСТ ЉИГ

ФОРМИРАНИ ТИМОВИ
ЗА ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА
У организацији Црвеног крста Љиг, 17.марта, одржан
је састанак са волонтерима ове организације, који су добили
садржај активности за помоћ старијим суграђанима који
имају потребе за подршком у набавци основних животних
намирница, хигијенских средстава и лекова. Формирани су
мобилни волонтерски тимови ЦК Љиг чија је улога да пруже
подршку старим лицима преко 65 година у изолацији.

Обука љишких волонтера
„Наши тимови ће имати опрему одређеног степена
заштите и морају поштовати процедуре везане за потребе за
ову врсту сервиса. Ова врста услуге биће обезбеђена старијим суграђанима у насељеном месту Љиг (односи се само на
старије који немају најближе сроднике), а помоћ у месним
заједницама на територији Општине Љиг за исту популацију
биће обезбеђена преко Центра за социјални рад - геронто
домаћице. Молимо суграђане који имају потребу за овом
врстом услуге да се јаве на дежурне телефоне call-centra
Општине Љиг чији је број 014/3445-044. За све недоумице
можете контактирати Црвени крст Љиг на телефон 014/3443659”, истиче се у саопштењу љишког Црвеног крста, уз напомену да ова акција не подразумева помоћ у виду дељења
пакета хране и хигијене, већ помоћ у набавци коју финансирају сами грађани.

ЉИШКЕ ПРОДАВНИЦЕ НЕДЕЉОМ
РАДЕ ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ
На седници општинског Штаба донета је НАРЕДБА
којом се налаже следећим продавницама прехрамбене
робе да за време ванредног стања, недељом од 04,00 до
07,00 часова, омогуће ИСКЉУЧИВО ГРАЂАНИМА
СТАРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА куповину у својим објектима:
1. У Љигу:
- СТР „Качерац“, Улица Зелени венац бб
- „Пролетер“ продавница бр. 92,Улица Хаџи Ђерина бр. 1
(преко пута СУП-а)
- „MY Argos“ d.o.o., Улица Хаџи Рувимова бб
2. У Белановици СТР „Саник“
3. У Славковици СТР „Маја“
4. У Ивановцима СТР „Савић 9396“
5. У Кадиној Луци ДОО „Василијевић“
6. У Дићима СТР „Шумадија“
7. У Моравцима СТР „Леса“
8. У Латковићу СТР „Леса“
9. У Палежници СТР „Вис“
10. У Пољаницама СТР „Кулизић“
Уколико постоји још власника продавница
прехрамбене робе који у поменутом термину желе да раде
могу контактирати Штаб за ванредне ситуације на број
телефона : 014/3445-044.
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НОВЕ РЕСТРИКТИВНИЈЕ МЕРЕ
- На подручју општине Љиг, за сада, нема оболелих од коронавируса. - У самоизолацији 29 особа.
Након четврте по реду одржане седнице општинског
Штаба за ванредне ситуације општине Љиг, као и према
последњим информацијама од 20. марта 2020.године,
констатовано је да на подручју љишке општине нема
евидентираних случајева заражених корона вирусом, али се
29 особа, по решењу санитарног инспектора и уз сарадњу са
епидемиологом, налази у кућној самоизолацији.
Штаб за ванредне ситуације донео је следеће најновије
наредбе и то:
- Налаже се ЗАТВАРАЊЕ СВИХ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА (хотели, мотели, ресторани, летњи ресторанибаште, ћевабџинице, пивнице, бифеи, гостионице, кафане,
кафићи, кафе-посластичарнице, дискотеке) и других
објеката (спортске кладионице) на подручју општине Љиг за
време трајања ванредног стања, с тим да се наредба НЕ
ОДНОСИ на угоститељске објекте који врше доставу хране.
- ОГРАНИЧАВА СЕ рад у фризерским и козметичким
салонима за време трајања ванредног стања на време 09:00
– 18:00 часова.
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ истовремено присуство више од две
особе у наведеним објектима.
- ОГРАНИЧАВА СЕ РАД ПЕКАРА И МЕСАРСКИХ РАДЊИ
за време трајања ванредног стања на време 06:00 – 18:00
часова. У оквиру прописаног радног времена у продајном
објекту може се вршити само продаја.
- О Г РА Н И Ч А В А С Е РА Д П Р О Д А В Н И Ц А М А
П Р Е Х РА М Б Е Н Е РО Б Е И О СТА Л И М Т Р ГО В И Н С К И М
ОБЈЕКТИМА за време трајања ванредног стања на време
06:00–18:00часова.
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ задржавање и окупљање у и испред
наведених објеката.
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ОКУПЉАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ НА
БЕНЗИНСКИМ ПУМПАМА на територији општине Љиг дуже
од времена потребног за редовно коришћење услуга пумпи.
- НАЛАЖЕ СЕ ПРЕКИД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И ПРОДАЈЕ
за време трајања ванредног стања.
- ЗАБРАЊУЈЕ СЕ УЛИЧНА ПРОДАЈА
Наредба ступа на снагу 21.03.2020.године!
Наредба ће бити објављена на званичној интернет
презентацији Општине Љиг и достављена свим објектима
наведеним у наредби, Полицијској станици Љиг, ЈКП „Комуналац“ Љиг и Комуналној инспекцији Општинске управе
општине Љиг.
Снабдевање лековима, основним животним намирницама и свим другим потребштинама за лица старија од 65
година са територије општине Љиг, на кућну адресу достављаће 15 волонтера Црвеног крста у насељеном месту Љиг,
а у месним заједницама лица из службе „Помоћ у кући“
Центра за социјални рад, уз сарадњу са председницима
месних заједница.
Штаб је донео одлуку да се најпре изврши дезинфекција просторија у зградама Дома здравља у Љигу и Белановици, Општинске управе, Градске библиотеке, Центра за
социјални рад, Комуналног предузећа, Црвеног крста,
Полицијске станице и Ватрогасне јединице у Љигу. Испред
свих поменутих јавних установа, као и стамбених зграда у
насељеним местима Љигу и Белановици, вршиће се дезинфекција као и дератизација, почев од 19. марта 2020. године.

Прање улица у Љигу

Дом здравља Љиг
Припадници ватгорасно - спасилачке јединице у Љигу
одмах по ступању ове одлуке на снагу, почели су исто вече са
прањем и дезинфекцијом улица, док ће преко дана тај посао
обављати радници Јавног комуналног предузећа "Комуналац"
Љиг. Најпре је дезинфикован кружни пут и паркинг код зграде
Дома здравља „Љиг“ , а након тога и све остале улице. Како је
најављено дезинфекција ће се вршити и по Белановици,
Славковици, али и свим осталим месним заједницама.

РЕДУКОВАН РАД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
И УСТАНОВА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Јавно комуналано предузеће „Комуналац“ Љиг, и поред
ванредне ситуације ће све своје свакодневне обавезе вршити
неометано, пуним капацитетом и снагом. Једина измена у раду
овог предузеће је та да се уводи скраћено и редуковано радно
време канцеларија и да се рад са странкама потпуно обуставља
до даљњег, тако да се за сваки комунални проблем можете
обратити телефонским путем на 014/3443-443 или путем мејла
на jkpkomunalacljig@gmail.com.
Што се тиче рада Општинске управе Општине Љиг, од
19.03.2020. године, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) до дана престанка ванредног
стања. Обављање послова са странкама одвијаће се путем
писане или електронске поште, као и телефонским путем и то:
-писана пошта се доставља на адресу: Општина Љиг, Карађорђева бр.7, 14240 Љиг;
-електронска пошта се доставља на следеће адресе:
oupravaljig@gmail.com, soljig@gmail.com,
ljig.kabinet@gmail.com, soljig@ptt.rs ;
-контакт телефони: 014/3445-113 и 014/3445-107;
014/344-3326 и 014/344-3327.
Општинска канцеларија центра Министарства одбране
неће радити до даљњег.

У ЉИГУ 56 ЉУДИ У САМОИЗОЛАЦИЈИ
На седници Штаба за ванредне ситуације општине
Љиг, 22.марта, донета је наредба о новом ограниченом
радном времену продавница прехрамбене робе, пекара,
месарских радњи и осталих трговинских објеката за време
трајања ванредног стања од 06 до 16 часова. Такође,
ограничен је рад фризерским и козметичким салонима од 09
до 16 часова.
Констатовано је да је на подручју љишке општине 56
људи по налогу санитарног инспектора у кућној
самоизолацији. За сада нема ни један регистрован случај
оболелих од вируса ЦОВИД 19. Снабдевеност продавница
прехрамбене робе је одлична. Забрана кретања од данас се
примењује у термину од 17- 05 часова.
За све информације можете контактирати цалл центар
Штаба за ванредне ситуације на број 014/ 3445- 044, или цалл
центар намењен суграђанима старијим од 65 година "
Волонтери 65+ " на број 014/ 3444- 840 уколико су вам
потребни храна и лекови.
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ПОТПИСАН УГОВОР ЗА НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКАТ У ОПШТИНИ ЉИГ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ У БЕЛАНОВИЦИ
- Планирана је изградња и потпуно новог вртића и фискултурне сале.
- Вредност пројекта преко 297 милиона динара.
У кабинету председника општине Љиг, 16.марта,
званично је потписан Уговор о извођењу грађевинских
радова на адаптацији и реконструкцији објекта ОШ
"Сестре Павловић" у Белановици између наручиоца
радова Општине Љиг и извођача "Југоградње" д.о.о.
Београд. Рок за завршетак радова је 270 календарских
дана, почев од дана увођења у посао.
Већ у наредним данима почеће реконструкција ове
школе, као и на изградња потпуно новог вртића и
фискултурне сале у Белановици, чија укупна вредност
радова износи 297.484.514,04 динара, а финансираће се из
средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима.
- Са пуним правом могу да кажем да је ово највећа
инвестиција у нашој општини у последњих тридесетак
година. Ово је од изузетног значаја не само за качерски
крај и саму Белановицу, него и за целокупну нашу
општину. Нећемо се на овоме зауставити, иако смо
тренутно у ванредној ситуацији, не само ми, већ читава
наша држава. Ипак, надам се да ћемо врло брзо победити
у овој борби и да ћемо најкасније у наредна два месеца
кренути са нормалним активностима и радовима –
истакао је председник љишке општине Драган Лазаревић.
-Комплетна реконструкција постојећег објекта и
изградње нових је јако озбиљан посао, који подразумева
како грађевинско-занатске радове, тако и све електро
инсталатерске радове. Посебна пажња је на енергетској
ефикасности објекта да би се што мање енергије трошило
за загревање школе- истакао је Ненад Радоњић, директор
„Југоградње“ Београд.

ЉИШКИ ВАТРОГАСЦИ ДОБИЛИ НОВО ВОЗИЛО

ПОДМЛАЂЕН
ВОЗНИ ПАРК
Возни парк Ватрогасно-спасилачке јединице у
Љигу подмлађен је новим возилима. Из Ватрогасноспасилачке бригаде Ваљево, која покрива подручје
Колубарског округа, кажу да је још током прошле било
позатно да ће, од стране Министарства унутрашњих
послова, у љишку бригаду бити додељена два возила.

Потписивање уговора
о израдњи школе у Белановици

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О ИЗГРАДЊИ
МОСТА НА РЕЦИ ЉИГ

ЦИЉ - ПОВЕЗИВАЊЕ
ЈАЈЧИЋА И ДУДОВИЦЕ
Представници општина Љиг и Лазаревац, Драган Лазаревић и Бојан Синђелић, потписали су 10. марта, Меморандум о
сарадњи на изградњи моста на реци Љиг, чиме ће бити омогућена израда Урбанистичког плана за реализацију овог пројекта,
док ће сагласност за градњу, након прикупљања комлпетне
документације, дати „Србијаводе“ Београд, које управљају
реком Љиг. Поред председника општина Љиг и Лазаревац,
састанку су присуствовали Бојан Стевић, државни секретар у
Министарству државне управе и локалне самоуправе и Даница
Јовановић, помоћник председника Општине Љиг за месне
заједнице, као и мештани села Дудовица.

Конференција за штампу
након потписивања меморандима
Још два возила
за ватрогасне интервенције
Ватрогасницма у Љигу је, у марту ове године,
додељено ново теренско возило марке „FIAT fullback“
4X4, 2.4, 150 ks, које је предвиђено за савладавање
тешких терена, превоз људи и доставу опреме на свим
интервенцијама. Товарни део може да служи за шумске
пожаре, као и реакцију у тунелима.
С обзиром да Ватрогасно-спасилачка јединица у
Љигу покрива и већи део Коридора 11, возило марке
"Мерцедес Бенз Атего" које је набављено пре два
месеца, служиће за техничке интервенције у саобраћају
и брза реаговање на ауто путу.
Приликом посете љишким ватрогасцима,
председник општине Драган Лазаревић, пожелео им је
што мање интервенција, али и истакао да је планирана и
набавка опреме за брже и боље деловање ватрогасаца,
као изградња ватрогасног дома, како би се стекли што
бољи услови за њихов рад.

Главни задатак и циљ потписивања меморандума јесте
успешно решавање проблема мештана ове две општине,
односно љишке месне заједнице Јајчић и лазаревачке МЗ
Дудовица, како би могли да несметано користе и обрађују своја
пољопривредна земљишта која се налазе са обе стране реке
Љиг. Стари мост, који је спајао ова два села, су однеле бујичне
воде, а изградња новог ће се финансирати из републичких
средстава, најављено је на конференцији за новинаре. Потписивање овог Меморандума омогућено је новим Законом о јединицама локалне самоуправе, који је донет на иницијативу Министарства државне управе и локалне самоуправе, чији је
државни секретар Бојан Стевић.
Том приликом, председник љишке општине Драган Лазаревић захвалио се присутнима на досадашњој изузетној
сарадњи и истакао вишеструки значај који ће имати овај пројекат, јер тај мост обухвата велики број корисника и спаја више
месних заједница, како Дудовицу и Чибутковицу, тако и Јајчић и
Моравце, Липље и Латковић. Такође, Лазаревић је, том приликом, најавио да ће у наредном периоду бити изграђени и мостови у месним заједницама Моравци, Гукош, Кадина Лука и
Штавица.

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ

24.март 2020.г.
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На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања за 2020. годину, број:101-6/20-I од 10.02.2020. године заведен код Општине Лајковац и број:0708-1016-1/2020
од 14.02.2020. године заведен код Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, закључен између Националне
службе за запошљавање, Филијала Ваљево и Општине Лајковац, Национална служба за запошљавање Филијала
Ваљево у сарадњи са Oпштином Лајковац расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2020.ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020.годину и Локалним
акционим планом за запошљавање општине Лајковац за 2020. годину, у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених, са територије општине Лајковац као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе. Приоритет
приликом ангажовања на јавном раду имаће незапослена лица са високом и вишом стручном спремом до 45 година
живота, особе са инвалидитетом, лица без квалификација и ниско квалификована лица, Роми, незапослена лица са III и IV
степеном стручне спреме и жене.
Послодавца-извођача јавног рада одређује, на основу јавног позива, председник Oпштине, по мишљењу и препоруци
Локалног Савета за запошљавање.
Максимална дужина трајања јавног рада је пет месеци, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
одржавање и обнављање јавне инфраструктуре:
одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу;
одржавања и заштите животне средине и природе:
2
уређење јавних површина на територији општине Лајковац, укључујући и уређење људских гробља;

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у
јавне радове:
са високом стручном спремом – Основне академске студије првог степена са 240 ЕСПБ, у висини до 30.000,00 динара по
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање, обрачунате у складу са законом). Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
са вишом стручном спремом-Основне академске студије првог степена са 180 ЕСПБ, у висини до 29.000,00 динара по
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање, обрачунате у складу са законом). Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
са III и IV степеном стручне спреме у висини до 28.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова,
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен посао се
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом). Наведена
накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
са I и II степеном стручне спреме у висини до 27.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова,
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен посао се
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);Наведена
накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини од 13.000,00 динара по лицу.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном позиву за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица
имају:
органи јединице локалне самоуправе
јавне установе и јавна предузећа
привредна друштва
предузетници
задруге
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удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапослена лица са високом и вишом стручном спремом до 45 година живота, особе са
инвалидитетом, лица без квалификација и ниско квалификована лица, Роме, незапослена лица са III и IV степеном
стручне спреме и жене
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у
АПР;
фотографије места извођења јавног рада - (максимално три фотографије за сваку локацију)
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка
одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

ОГЛАСИ
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси се након провере испуњености услова из Јавног
позива односно приложене документације послодавца-извођача јавног рада, у року од 15дана од дана истека рока за
подношење пријава. Председник Општине доноси Одлуку о одобравању финансирања трошкова за организовање
спровођења јавних радова по претходно прибављеном мишљењу и препоруци Локалног Савета за запошљавање.
Локални Савет за запошљавање, задржава право да приликом предлога за одлучивање које потписује председник
Општине, изврши корекцију дужинејавног рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за
Јавне радове.
Председник општине, директор Филијале Националне службе и послодавац-извођач јавног рада закључују уговор о
спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу
јавног рада је 10 дана од дана доношења Одлуке о одобравањуфинансирања трошкова за организовање спровођења
јавних радова.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању финансирања трошкова за
организовање спровођења јавних радова радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је проверу извршила
Национална служба.
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Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума
закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном
раду;
нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица
и/или дужине трајања јавног рада;
спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту
пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца-извођача јавног
рада;
доказ о извршеној регистрацији меница (за правно лице);
фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта;
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства
обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
-две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењем;
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји
могућност прилагања средства обезбеђења (менице).
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или
пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр.адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе;у случају престанка
радног ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши
замену другим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора, чију је проверу извршила Национална служба
- обезбеди вођу програма јавног рада за незапослена лица ангажована на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове
јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће рачуне ангажованих лица;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за обављен посаои спровођења јавног
рада, у складу са уговором;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток
спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, организационој јединици Национaлне службе – Филијала
Ваљево, Испостава Лајковац.
Јавни позив је отворен до 31. марта 2020.године до 15:00 часова.
Јавни позив се објављује на сајту Општине Лајковац и сајту Националне службе за запошљавање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање, Филијала Ваљево, Испостава
Лајковац телефон: 014/3431-107.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

26

24.март 2020.г.

16.03.2020.г. навршило се две године
од смрти нашег драгог

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ
поводом 40 дана од смрти

РАДМИЛЕ – РАДЕ
ЂУРЂЕВИЋ
ДРАГАНА
ЈЕЛЕНИЋА
(1956 – 2018)
Недостајеш бескрајно, али
носићемо те заувеку нашим срцима,
јер вољени никада не умиру…
Твоји најмилији
30.03.2020.г. навршиће се година
дана од смрти нашег драгог

Драга кумице, хвала ти за дивне
године дружења и искреног
пријатељства...
Бранка и Панта
После кратке болести
преминуо је наш

ИЛИЈА
ПЛАКАЛОВИЋ
(1943 – 2020)

РАДОСАВА
ВАТАЗЕВИЋА

Заувек ће те носити у срцима
и чувати од заборава

(1936 – 2019)
Увек ћеш бити у нашем сећању...
Супруга Станојка
и син Драгољуб са породицом

Супруга Нада и кћерка Зорица
са породицом
23.03.2020.г. навршило се шест
тужних месеци од смрти нашег
вољеног сина, оца и брата

СРЂАНА
БРЕКОВИЋА
(1967 – 2019)
Постоји туга коју
време не лечи
и љубав коју смрт не прекида.
Био си и остаћеш
наш понос...
Заувек у срцима твојих: мајке
Милесе, синова Вукашина и
Марка и сестре Снежане

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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26.марта 2020.г. навршава се
шест месеци од када није са
нама наш драги

26.03.2009 - 26.03.2020.

ВИДОСАВА
ЏАЈИЋ
(1919 - 2009)

БОЖИДАР ПЕРИЋ
Успомена ће вечно
да траје

(23.02.1956 – 26.09.2019)
Твој прерани одлазак
оставио нас је без речи.
Стално се питам зашто је
овако морало бити...

Породица Џајић

Неутешна супруга Гордана
26.марта 2020.г. навршава се
шест месеци од када није са нама

26.03.2020. навршава се
годину дана од смрти наше
драге мајке, таште и баке

СОФИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋ
(1938- 2019)
Прошла је година, а нама
и даље није лако да
прихватимо да више
ниси са нама.

БОЖИДАР ПЕРИЋ
(23.02.1956 – 26.09.2019)
Нисмо те могли сачувати од
смрти, али ћемо те чувати од
заборава, јер вољени никада
не умиру! Вечно ћеш живети
у срцима оних који те воле

Ћерке Драгица и Оливера
са породицама

Ћерка Милица са породицом
26.марта 2020.г. навршава се шест
месеци од када није са нама

07. 03. 2020. г. престало је да
куца срце нашег драгог чике

8
БОЖИДАР ПЕРИЋ
(23.02.1956 – 26.09.2019)
Твојим одласком остала је
празнина, бол и туга са којом
живимо. Почивај у миру и нека те
Анђели чувају
Твоја ћерка Мирјана
са породицом

ИЛИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋА
(1943 - 2020.)
Увек си био оличење снаге
и здравља, па је тешко
поверовати да те више нема
Синовице Драгица
и Оливера са породицама
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МОФЛ Колубара "Исток", 14. коло

МОФЛ Колубара "Исток", 14. коло

Рудар 1945 (Радљево)Јошева 3:5 (0:3)

Памбуковица- Колубара
(Јабучје) 1:0 (0:0)

Стадион у Радљеву. Играно без присуства гледалаца. Судија: Владимир
Милић (Лајковац). Стрелци: Радовић у
51. из пенала, 64. и 75. за Рудар 1945, а
Јовановић у 25., 36. и 79., Петровић у
26. и Кузмановић у 90. минуту. Жути
картон: Савчић (Ј).
РУДАР 1945: Ђаловић 6, Павловић 6,5
(Јеремић 6,5), Лазарић 7, М.Теодосијевић 6,5, Радомировић 6,5, Марић 7,
Матовић 6,5, А.Теодосијевић 6,5 (Давидовић -), Радовић 8, Ђурић 6,5, Симић
6,5
ЈОШЕВА: Ђелов 7, Петровић 8,5,
Пантић 7, Булатовић 6,5 (Кузмановић
7,5), Тешић 7, Савчић 7, Р.Јовановић
8,5, Станић 8, Макић 6,5 (Н.Јовановић
7), Мерџић 8, Тадић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Петровић (Јошева)
Фуриозном игром у првом делу,
Јошева је стекла огромну предност, а
залагањем и добрим потезима истицао се млади Петровић који је пунио
рубрике и за голове и за асистенције.
У наставку су се пробудили домаћи,
пре свих робусни Милош Радовић који
је хет-триком донео драматичну
завршницу. Постигао је Радовић још
један гол, али је томе претходио
офсајд Теодосијевића. Троструки
стрелац Јовановић казнио је грешку
голмана Ђаловића да врати предност
гостима, а Кузмановић је у дубокој
надокнади "оверио" победу Јошеве.

Стадион у Памбуковици. Играно без
присуства гледалаца. Судија: Марко
Ранковић (Тврдојевац). Стрелац:
Далифи у 60. минуту. Жути картони:
И.Балиновац, Д.Балиновац, Миливојевић (П), У.Ивковић, Марковић (К).
Црвени картон: Н.Ивковић (Колубара)
у 90. минуту.
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7,5, Глишић 7, Ђукић 7, Митровић 7, И.Балиновац 7, Јовановић 7, Башовић 7,
Д.Балиновац 7,5, Далифи 7,5, Р.Балиновац 7 (Ђорђевић), Миливојевић 7
КОЛУБАРА: Ж.Томић 7,5, Марковић 7
(Ровић -), С.Томић 7, У.Ивковић 7,
Митровић 7, Ђукић 6,5, Цвитковац 7,
Вујић 6,5 (Жујовић 6,5), Стојић 7,
Савичић 6,5, Н.Ивковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Балиновац (Памбуковица)
Борбена утакмица са доста ритма
решена је средином другог дела- Енес
Далифи коме је Жељко Томић само
два минута раније одбранио пенал,
добро се снашао у гужви и из непосредне близине решио меч. Постигли
су домаћи још један гол касније, али је
по процени судије Иван Балиновац
фаулирао голмана Колубаре.
Гости су имали неколико опасних
напада, најближи боду били су након
шансе Цвитковца, али се истакао
голман домаћих Ђурђевић.
Општинска лига Уба, 14. коло

Општинска лига Уба, 14. коло

Мургаш 2012- Бргуле
1:3 (1:1)
Стадион у Мургашу. Играно без присуства гледалаца. Судија: Владимир
Благојевић (Уб). Стрелци: Стефан
Мишић у 31. за Мургаш 2012, а Стевановић у 4. и 86. и Зоран Ђорђевић у
90+3. минуту за Бргуле. Жути картони:
Марковић, А.Јаковљевић (М), Ивковић
(Б). Црвени картони: Бојан Тодоровић
у 54. и Стефан Мишић у 90. (Мургаш) и
Томић (Бргуле) у 90. минуту.
МУРГАШ 2012: М.Јаковљевић 6,5, Цветојевић 6,5 (А.Јаковљевић 7), Маринковић 7, Н.Тодоровић 7, Сл.Мишић 7,
Тадић 6,5 (Мацут -), Николић 7 (Мирковић 7), Ст.Мишић 7,5, Б.Тодоровић 6,5,
Ненадовић 7, Радојевић 7
БРГУЛЕ: Даниловић 7, Радојичић 6,5
(Д.Ђорђевић 7), М.Петровић 7, Ракић
7,5, Томић 7,5, Н.Петровић 7 (Миладиновић -), Богићевић 7, Ђурић 7,5,
Павловић 7, Стевановић 8 (Дивнић -),
Ивковић 7 (З.Ђорђевић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Стевановић (Бргуле)
Дерби ривала за друго место припао
је Бргулцима који су стигли до ране
предности након добре реакције
Стевановића. Изједначење је донео
Стефан Мишић, Николић је лепо
центрирао, а најбољи стрелац
Мургаша дао леп гол главом.
Одлука је пала у финишу, гости су
искористили бројчану предност и
смушену реакцију одбране Мургаша на
челу са голманом да дођу до предности. У надокнади још два искључења и гол искусног Зорана Ђорђевића из "слободњака" за заслужен
тријумф Бргула.

Гуњевац- Врело
2:3 (0:1)
Стадион у Гуњевцу. Играно без
присуства гледалаца. Судија: Зоран
Поповић (Уб). Стрелци: Милутиновић
у 80. и Марко Радовановић у 87. за
Гуњевац, а Мирковић у 12. и Небојша
Илић у 86. и 90. минуту за Врело. Жути
картони: Милошевић, Перишић,
Митровић (Г), Николић (В). Црвени
картон: Марковић (Врело) у 79.
минуту.
ГУЊЕВАЦ: Лазаревић 5, Мирковић 6,5
(Станковић 6,5), Рафаиловић 7, Живановић 7, Милутиновић 7,5, Митровић
7, М.Радовановић 7,5, Јеремић 6,5,
Милошевић 7, Н.Радовановић 6,5
(Ивковић -), Перишић 6,5
ВРЕЛО: Цветиновић 8, Н.Илић 8,
М.Илић 7, Милић 7, Марковић 7,
Арамбашић 7, Јокић 7, Николић 7
(Радојичић 7), Матић 7, Панић 7
(Вићентић 7), Мирковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Илић (Врело)
Узбудљив меч у Гуњевцу решили су
добри "слободњаци" Небојше Илића
и лоше реакције голмана домаћих
Лазаревића. Мирковић је искористио
кратко одбијену лопту да доведе
Врељане у вођство, а домаћи нису
искористили ни пенал- Цветиновић је
одбранио шут Јеремића.
Милутиновић је из "слободњака"
донео поравнање, а ватромет у финишу донео је још три гола- одлучујући
постиже Илић са 35 метара, прецизно
упућена лопта била је нерешива
енигма за индиспонираног Лазаревића.

www.glastamnave.com

14.коло (14/15.03.2020):
Стрмово 1968 - Каленић
Памбуковица - Колубара (Ј)
Звиздар 2012 - Чучуге
Рудар 1945 - Јошева
Полет (Т) - Полет (ДЛ)
ОФК Паљуви - Шарбане
Младост (В) - Црвена Јабука

1.Strmovo
10
2.Pambukovica 10
3.^u~uge
10
4.Polet (T)
10
5.Polet (DL)
8
6.[arbane
7
7.Mladost(V) 7
8.OFK Paquvi 6
9.Jo{eva
6
10.Zvizdar
4
11.Rudar (R)
3
12.C.Jabuka
2
13.Kolubara (J) 1
14.Kaleni}
0

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

3
3
3
4
5
4
4
3
7
7
9
9
11
12

7:0
1:0
0:0
3:5
2:1
0:0
1:3

48 :18
27 :14
27 : 7
34 :18
29 :18
24 :18
19 :16
22 :14
23 :26
18 :29
21 :48
20 :36
6 :20
8 :44

31
31
30
30
25
24
24
23
19
15
11
9
5
2

OP[TINSKA LIGA
“UB”
14.коло (14/15.март 2020):
Гуњевац - Врело
2:3
ОФК Стубленица - ОФК Таково 5:0
Мургаш 2012 - Бргуле
1:3
Колубара (ЛП) - Вукона
3:0
Омладинац (К) - Докмир
0:0
Слога (В) - Јединство (М)
3:2
Слободна: Будућност (Слатина)

1.Omladinac
2.Stublenica
3.Brgule
4.Kolubara LP
5.Vrelo
6.Murga{
7.Guwevac -1
8.Budu}nost(S)
9.Vukona
10.Sloga (V)
11.OFK Takovo
12.Dokmir
13.Jedinstvo M

9
8
9
8
7
6
4
4
5
3
3
2
0

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

0
2
4
3
4
4
5
5
8
7
7
6
13

22 : 7
36 :13
33 :16
27 :14
20 :15
31 :18
24 :24
23 :24
20 :31
15 :24
21 :40
12 :22
12 :48

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

31
27
27
26
23
21
15
15
15
12
12
11
-1
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16.коло (14/15.03.2020):
ЗСК - Тврдојевац
Пепељевац - Дим. Туцовић
Радник (Уб) - Искра
Рубрибреза - Трлић
Осечина - ОФК Брђанац
ОФК Јабучје - Бањани
Јуниор Н.Н. - Колубара 2
Слободни: Тулари
1.Rubribreza
2.Radnik (Ub)
3.Bawani
4.OFK Jabu~je
5.Tulari
6.D.Tucovi}
7.Br|anac
8.Kolubara 2
9.Tvrdojevac
10.Iskra
11.Pepeqevac
12.Ose~ina
13.Trli}
14.ZSK
15.Junior NN

13
8
7
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
3

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

1
2
3
6
5
6
6
6
7
8
9
7
8
9
8

1:5
3:0
6:0
4:2
1:1
0:1
1:1

39 : 12
32 : 14
18 : 14
22 : 22
21 : 21
17 : 17
20 : 21
19 : 20
33 : 32
24 : 44
24 : 23
15 : 17
23 : 29
18 : 30
13 : 22

40
29
26
21
21
21
21
21
20
19
18
16
15
14
13

Окружна лига Колубаре, 16. коло

Радник- Искра (ДБ)
6:0 (2:0)
Стадион "Мурињо" на Школарцу. Играно
без присуства гледалаца. Судија: Марко
Ранковић (Тврдојевац). Стрелци: Пурешевић у 16. и 85., Илић у 40., Митровић у
60., Симић у 68. и Брадоњић у 82. минуту.
Жути картони: Јовић, Иконић (И).
РАДНИК: Јечменица 7,5, Митровић 8,
Милановић 8, Брадоњић 8,5, Живковић
7,5 (Јоцић 7,5), Илић 8, Пурешевић 8,5,
М.Луковић 8 (Ф.Луковић 7), Симеуновић
7,5 (Симић 7,5), Јовић 8, Софронић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Пурешевић (Радник)
Сјајно отварање пролећне полусезоне
за Убљане, штета је што премијеру на
"Мурињу" није могла да испрати публика
због добро познатих разлога.
Пурешевић је искористио идеалну
дијагоналу Митровића да "начне" госте, а
предност је дуплирао Филип Илић након
паса Брадоњића. У наставку још већа
доминација Радника- ефектни голови
Митровића, Симића и Брадоњића
употпунили су лепо поподне на Школарцу, а серију је закључио за одбрану
Искре неухватљиви Дарко Пурешевић.
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ЗСК- Тврдојевац
1:5 (1:1)

Јабучје- Бањани
0:1 (0:0)

Стадион "Сењак" у Ваљеву. Играно без
присутва гледалаца. Судија: Дарко
Тодоровић (Доњи Лајковац). Стрелци:
Појужина у 44. за ЗСК, а Илић у 23. и 51.,
Симић у 58. и 78. и Милош Митровић у
72. за Тврдојевац. Жути картон: Ракић
(Т).
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Митровић 7, Ракић 7,5
(М.Митровић 7,5), Симић 8,5 (Видојевић -), Ћесаровић 7,5, Марјановић 8,
Мирковић 8, Илић 8,5, Нинић 8, Савкић
7,5, Савић 7,5, Марковић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Душко Симић (Тврдојевац)
Одлично издање Тврдојевчана на
идеалном терену крај ваљевске
болнице, гости су потврдили да је
одрађен одличан посао на зимској
пијаци. Леп потез Александра Илића
донео је предност Тврдојевцу, али је
Појужина прелепим поготком донео
егал на паузи.
Марковић је идеално асистирао
Илићу за ново вођство гостију, а све
дилеме су решене када је Симић
искористио пас Савкића. Након тога се
у стрелце уписао и "резервиста"
Милош Митровић након корнера, а
голеаду је закључио Душко Симић који
је "украо" лопту штоперу домаћих и
лако заобишао голмана.

Стадион у Јабучју. Играно без присуства
гледалаца. Судија: Ђорђе Андрић
(Ваљево). Стрелац: Лесић у 83. минуту.
Жути картони: Николић (Ј), Димитријевић (Б). Црвени картон: Небојша
Павловић (Јабучје) у 81. минуту.
ЈАБУЧЈЕ: Теодосић 6,5, Николић 6
(Ђукић 6,5), Б.Павловић 6, Радивојевић
6, Тодоровић 6, Филиповић 6, Алексић
6,5, Маринковић 6, Небојша Павловић 6,
Радосављевић 6, Мијатовић 6,5
БАЊАНИ: Тимотић 7, Миличић 7,
Ненадовић 7, Димитријевић 7, Младеновић 7, Ђорђевић 7, Милојевић 7, Лесић
7,5, Симић 7 (Костадиновић 7), Леонтијевић 7,5, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Лесић (Бањани)
Није било претерано лепог фудбала у
Јабучју, домаћин је највише претио
преко Алексића, а у наставку је поништен гол Верана Ђукића због фаула.
Најбољи стрелац округа Гајић био је
непотребно несебичан у ситуацији када
је могао сам да заврши акцију, а лепу
прилику имао је и Костадиновић. Ипак,
до велике радости Бањанци стижу
преко искусног Лесића, прецизан шут са
17 метара био је неухватљив за
Теодосића. ави, уместо тога је Милићевић из гужве ублажио пораз...

Окружна лига Колубаре, 16. коло

Рубрибреза- Трлић 4:2 (2:1)
Стадион у Рубрибрези. Играно без присуства гледалаца. Судија: Лука Андрић
(Ваљево). Стрелци: Адамовић у 10., Здравић у 16., Спалевић у 60. и Бокић у 78.
за Рубрибрезу, а Радојичић у 18. и 70. мин. за Трлић.Жути картон: Радојичић (Т).
РУБРИБРЕЗА: Радованчевић 6, Јанковић 7, Адамовић 7,5, Здравић 8, Јоковић
7 (Пецић 7), Митровић 7, Вићентијевић 7, Марковић 7,5 (Костадиновић -),
Спалевић 7,5, Ивановић 7,5, Бокић 7,5
ТРЛИЋ: Милосављевић 6,5, Марковић 6,5, Живановић 6,5 (Веселиновић -),
Марјановић 7, Раичевић 7, Танасијевић 6,5, Лазић 6,5, Поповић 7, Новаковић
6,5 (Ракас -), Свилановић 6,5 (Давидовић -), Радојичић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Здравић (Рубрибреза)

ФК Рубриреза
064/2180-588 064/484-20-50
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ЖЕЛЕЗНИЧАР СЛАВИО У ДЕРБИЈУ ПРОЛЕЋА

„ДИЗЕЛКА” НА ПОГОН АРСИЋА
Лајковчани, пред паузу, преузели лидерску позицију
Велики дерби Колубарскомачванске зоне припао је Железничару, потпуно заслужено. "Дизелка" је
у свим елементима игре надиграла
јесењег првака из Богосавца и преокретом дошла до лидерске позиције.

Арсић је могао већ у првом делу
да се нађе у листи стрелаца, а утисак је
да је неоправдано поништен гол Жељка
Павловића пред паузу. На другој страни, једна шанса, али колосалнаСибинчић је заобишао голмана, али је

Детаљ са утакмице Железничар - Слога (Богосавац) 2:1

ЗАДРУГАР
ПОРАЖЕН
У ПРЊАВОРУ
Задругар није успешно отворио
пролеће, Младост из Прњавора је на
свом терену дошла до минималне
победе већ у 3. минуту меча. Дубинска лопта са центра била је нерешива енигма за одбрану Задругара,
а тренеру Драгану ЈовановићуЈованку слаба је утеха добра игра
Лајковчана у преосталом делу меча.
Ређале су се шансе Немање Марковића, Драгана Томића и две новајлије Савића, али је мрежа домаћег
голмана остала нетакнута.

шутирао поред гола.
У наставку се играо још бољи
фудбал, а спектакуларан гол Тајдића
донео је велику радост играчима Слоге.
Тренер домаћих Срђан Јовановић
након примљеног гола шаље у ватру
Земана и Стејанића, показаће се то као
прави потез. Арсић се искупио за
промашаје, примио је лопту главом и
прецизним ударцем поравнао резултат.
Врло брзо је резултат био на страни
домаћина, Станојевић је центрирао са
леве стране, а Арсић волејом израстао
у хероја дербија.
Деморалисани гости нису имали
снаге да узврате, могао је Станојевић
да донесе и убедљивију победу, али је
и тријумф од 2:1 потпуно задовољио
апетите лајковачких навијача који овога
пута, због пандемије корона-вируса,
нису могли да помогну својој екипи.

"МЛАДОСТАШИ" ИГРАЛИ ДЕРБИ ЗАЧЕЉА

МИКС СЕ РЕВАНШИРАО
УБЉАНИМА
Екипа Младости доживела је
пораз на домаћем паркету од ривала
кога је једино успела да победи у
првом делу сезоне. Микс је предвођен искуснима Новаковићем, Недићем и Ивковићем "угурао" домаће
под таблу, на другој страни изостали
су уобичајени проценти шута, па је
шабачки тим славио са 88:77 (21:13,
22:22, 26:24, 19:18):
- Стигао нас је умор, с обзиром
да већи део сениорске екипе игра и у
кадетској конкуренцији. Гости су
отворили меч са 9:0, прилика за
преокрет била је у трећој четвртини
када смо имали напад за вођство, али
је победа гостију више него заслу-

жена. Нисмо имали решења за
Новаковића који нас је мучио у рекету,
некадашњи "плеј" Уба Ивковић дириговао је игром Микса, а у нашој екипи
одскочио је Урош Васиљевић који
одлично игра у наставку сезоне.
Једино добро у поразу је што смо
одбранили +12 из Шапца, бољи скор
нам даје наду да ћемо избећи
последњу позицију- рекао је тренер
Владимир Урошевић.
Активни су пред принудну паузу
били и пионири, савладали су
Рађевац са 83:54 (Ненадовић 20,
Ивковић 19) и наставили трку за прво
место са Лозницом.
Б.Матић

ВРЕЉАНИ БИЛИ БЛИЗУ
ТРИЈУМФА У ЛЕШНИЦИ

СТАТИВА
СПРЕЧИЛА
РАДОСТ
Утакмица у Лешници очекивано је
била тврда и борбена, али за целим
пленом далеко више могу да жале Врељани. Домаћину је припао само почетак
када је Мићић имао шансу, али се после
тога све занимљиво дешавало у шеснаестерцу Борца. Успели су гости и да
затресу мрежу, Урош Ракић је погодио
доњи десни угао, али је судија Петровић
видео прилично нејасан фаул Ђурђевића
и поништио гол.
Прву шансу у наставку имао је
Ђурђевић када се није снашао у "петерцу", да би у наставку акције Блажић
погодио у груди голмана Антонића.
Најближи голу био је Немања Бранковић,
добар шут са висине пенала погодио је
стативу гола Борца, а Ђурђевић не стиже
да је са гол-линије пошаље у мрежу.
Милошевић је после доброг продора
пробао повратном да поново створи
шансу Бранковићу, али је везиста Врељана био прекратак.
Није било много посла за одбрану
Врело спорта, предвођена капитеном
Дарком Матићем лако је решавала
потенцијално незгодне ситуације, а
Љубиша Ракић је само једном морао да
интервенише.
Б.Матић

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
Резултати 16.кола (14/15.03.2020):
Железничар (Л) - Слога (Б)
2:1
ОФК Дивци - Спартак (Љ)
0:0
Борац (Л) - Врело Спорт
0:0
Рађевац - Рибница
1:0
Раднички Стоб. - Младост (Д) 4:2
Раднички (В) - Дрина
2:0
Младост (П) - Задругар (Л)
1:0
Слободна: Брезовица

1.@elezni~ar
2.Ra|evac
3.Sloga (B)
4.Borac (L)
5.Radni~ki(V)
6.Drina
7.Radni~ki S.
8.Vrelo sport
9.Zadrugar(L)
10.Ribnica(M)
11.OFK Divci
12.Mladost(P)
13.Spartak(Q)
14.Mladost (D)
15.Brezovica-1
16.Radni~ki [.

9
9
8
8
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
2

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

3
4
3
4
5
3
6
4
8
8
7
9
8
9
9

27 : 13
34 : 22
20 : 10
22 : 14
25 : 16
21 : 14
18 : 21
18 : 9
20 : 20
12 : 16
8 : 13
15 : 25
17 : 25
10 : 26
11 34

30
29
28
27
26
26
23
22
19
17
16
14
12
12
8

иступио из такмичења

ФУДБАЛ
ЈЕДИНСТВО БЕЗ ПОБЕДЕ НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА

СЛОГА „ТВРД ОРАХ”
НА ПРАЗНИМ „ЏАЈИЋУ”
- Убљани имали предност на паузи, Чамагић донео бод
гостима. - "Поцрвенео" Сајић, статива Милановића, Јовановић
одбранио "зицер" у финишу. - Одлуком ФСР Западне Србије,
на препоруку Владе- меч игран без гледалаца.
Утакмица Јединства и Слоге из
Краљева одиграна је у амбијенту
који не приличи спортским приредбама, ипак друштвена одговорност
услед пандемије корона-вируса
наметнула је логично решење, па
изузев актера и званичника оба
клуба, на трибинама стадиона
"Драган Џајић" није било гледалаца.
Неколико десетина Убљана нашло је
своје место на тераси хотела, у
башти ресторана и на шепковачком
брду, али то није променило утисак о
сабласној атмосфери у којој је
одигран овај меч.
Тренер домаћих Срђа Кнежевић
послао је на терен поставу са два
класична нападача- Милановићем и
Ђурђевићем, а управо је новајлија у
На принудном одмору:
црвено-белом дресу имао прву
голман Иван Јовановић
прилику. Рајовић је упутио идеалан
центаршут са леве стране, а Ђурђевић главом послао лопту поред стативе већ савладаног Пантовића. Није
било пријатно Ивану Јовановићу након покушаја из даљине Рачића,
лопта му се измигољила из руку, срећом само у корнер.
Убљани су дошли до предности у идеалном тренутку, пред паузуМилановић је иницирао акцију са десне стране, а Никола Радојичић вешто
склонио лопту од Чамагића који га неопрезно руши у казненом простору
Слоге. Ђурђевић је преузео одговорност, кратким залетом послао
голмана у супротну страну и прославио "првенац" у новом клубу. Било је
још узбуђења до паузе, Филиповић је загрејао дланове убског чувара
мреже, док је на другој страни Андрић ставио на искушења Пантовића.
Вероватно кључни детаљ меча збио се у 53. минуту- Рајовић је у
пуном трку центрирао са леве стране, Милановић школски затворио прву
стативу, али оквир гола је био савезник Краљевчана. Већ после неколико
минута, Слога долази до поравнања уз пуно среће- Чамагић је дошао до
"ничије" лопте, а Рајовић, после његовог шута, несрећно променио лет
лопте која је била неухватљива за Јовановића.
Ствари су постале још лошије за домаћина када је Сајић добио другу
јавну опомену средином другог дела, мада је, руку на срце, могао и раније
на туширање после кошкања са Анђелковићем у првом делу. Нису
Краљевчани доминирали са играчем више, али јесу дошли до колосалне
прилике за победу у 78. минуту- Петковић је омогућио Андрићу шансу
бољу од пенала, Иван Јовановић је остао сконцентрисан и сјајном
интервенцијом сачувао бод:
- Нисмо решили утакмицу на време, мислим да би предност од два
гола била недостижна за госте. Уместо тога, у року од неколико минута,
примили смо наиван гол у ситуацији када смо добро играли и држали
контролу. Уследио је и црвени картон, нисмо се ни тада бранили, али је
већ било много теже да нападнемо ривала. Слоги честитам на боду,
апсолутно су га заслужили игром и борбом, а нама остаје да жалимо за
победом која би нас вратила на другу позицију. Задовољан сам игром у
неким фазама меча, али је резултат разочаравајући за све нас- није крио
тренер Срђа Кнежевић да је очекивао победу.
Већ од понедељка, фудбалери Јединства нашли су се на принудном
одмору, будући да су, увођењем ванредног стања, забрањене све
спортске активности. Да ли ће бити наставка првенства и које ће бити
наредне одлуке органа који воде такмичење- у овом тренутку нико се не
усуђује да прогнозира...
Б.Матић

24.март 2019.г.
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Српска лига "Запад", 19. коло

Јединство (Уб) - Слога (Краљево)
1:1 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Играло се без
присуства гледалаца. Судија: Ненад Ђорђевић
(Гуча). Стрелци: Ђурђевић у 44. из пенала за
Јединство, а Чамагић у 58. минуту за Слогу.
Жути картони: Н.Радојичић, Милановић (Ј),
Анђелковић, Гушани, Петковић, Јовановић,
Тодорић (С). Црвени картон: Сајић (Јединство)
у 67. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 7, Рајовић 7,5, Сајић 7, Филиповић 6,5, Андрић 7, Н.Радојичић 7, Јолачић 6,5, Ђокић 6 (од 79. Хаџић ),Ђурђевић 7(од 81.Ђурић-), Милановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Драгољуб Анђелковић (С)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Borac 1926 (^)
2.Sloga (P)
3.Budu}nost Kru{.
4.Jedinstvo (Ub)
5.Sloga 33
6.Tutin
7.Loznica
8.Su{ica
9.Trep~a (KM)
10.Jo{anica
11.Sloga (K)
12.Takovo
13.Proleter Mihaj.
14.RSK (Rabrovo)
15.Ma~va (B)
16.Ml.radnik (P)
17.[umadija (A)
18.Mokra Gora

16
11
10
11
10
9
9
9
8
8
6
6
5
5
4
4
4
3

2
3
6
2
2
4
4
3
5
4
4
1
3
3
5
5
4
4

1
5
3
6
7
6
6
7
6
6
9
12
11
11
10
10
11
11

50 : 13 50
32 : 16 36
24 : 12 36
24 : 17 35
31 : 26 32
30 : 20 31
23 : 21 31
31 : 29 30
24 : 19 29
18 : 17 27
22 : 25 22
14 : 28 19
23 : 32 18
24 : 36 18
17 : 24 17
16 : 28 17
17 35 16
10 32 13

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЈЕДИНСТВА

ВРЕДАН "БРЕЈК"
КАДЕТА У КОСТОЛЦУ
Пулени Мирослава-Мике Билића воде
жестоку борбу за опстанак у Првој кадетској
лиги ФС РЗС, а пре принудне паузе, одрадили
су велики део посла који би могао бити кључан
у коначном поретку. Млади радник им је, услед
реновирања терена у Пожаревцу, био домаћин
у Костолцу, а бољу игру црвено-бели кадети су
наплатили тек у наставку игре. Најпре је
Руњајић пројектилом са 20 метара "начео"
Пожаревљане, а ни искључење Обрадовића у
80. минуту није пореметило госте. Киселчић је
био централна фигура у финишу меча- најпре
је у 87. минуту побегао одбрани Младог
радника и рутински решио све дилеме, да би се
неколико минута касније, одуговлачећи
приликом измене, нашао и у рубрици црвених
картона због друге јавне опомене.
Утакмица пионира Јединство- Мачва
(Богатић) 2:0 остаће вечно у сећању младог
тренера Мирослава Јовића, некадашњи јуниор
црвено-белих преузео је недавно бригу о овој
селекцији од Срђана Ристића, а свој деби
памтиће по сигурној победи која је требала да
буде и убедљивија. Александар Пантелић и
Ракић су већ у првом делу донели сигурну
предност, а невероватно је да се више није
тресла мрежа гостију који нису озбиљније
угрозили голмана Станаревића. Пионири
Јединства настављају жестоку борбу за 1.
место са Мачвом, Шапцем и Савацијумом,
водећи квартет смештен је у само три бода.
Утисак су донекле покварили омладинци,
не толико игром на Петом пуку, колико
минималним поразом који није реалан одраз
снага на терену. Два пута се тресао оквир гола
Ваљеваца, бар још три "зицера" пропустили су
Убљани, на крају је пресудио одличан
"слободњак" Урошевића...
Б.М.
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УБЉАНИ СЕ ИСПРСИЛИ ПРЕД ЛИДЕРОМ НА БАЊИЦИ

ПОБЕДА ОСТАЛА
НА ОКВИРУ ГОЛА
Убљани четврти на табели у току паузе у првенству.
Наставак неизвестан, због увођења ванредног стања.
Још једна потврда добре форме
убских рукометаша стигла је на Бањиципосле жестоке борбе са водећим тимом
на табели, екипа Ивана Милошевића
морала је да се задовољи бодом, уз
констатацију да су домаћи уз огромну
дозу среће сачували половину плена...
Меч који је одигран непосредно
пред проглашење ванредног стања у
земљи, почео је у контролисаном ритму
са обе стране, а први се "одлепио"
Рекреативо и средином првог дела
повео 10:7:
- Били смо нестрпљиви, журили
из превелике жеље за реализацијом, па
сам узео тајм-аут са намером искључиво да смирим екипу. Уследила је наша
серија од 6:0, али искусни тим Београђана није дозволио да сачувамо
предност до паузе- премотава филм са
утакмице тренер Иван Милошевић.
Почетак другог дела био је
обећавајући, Уб је водио 18:16, али је
серијом 7:1 лидер запретио да преломи
меч. Ипак, следи нови налет Милошевићеве екипе, а да није било неких
тенденциозних одлука- вероватно би
вага претегла на убску страну. Сјајном
одбраном у последњих 10 минута,
Убљани су отерали ривале од гола
(последњи су постигли у 53. минуту!), а
крај је био максимално драматичан:

Ненад Рогић
ПРМЛ "Центар", 16. коло

Рекреативо (Београд)- Уб
26:26 (15:15)

- На 26:25 за њих, Радовановић
СРЦ "Вождовац" на Бањици. Играно
није искористио две изгледне позиције
без присуства гледалаца. Судије: Иван
са крила, али захваљујући челичној
и Бојан Колавчић (Београд). Искљуодбрани били смо у игри. Рогић је
чења: Рекреативо 10, Уб 6 минута.
поравнао, а 40 секунди пред крај смо
Седмерци: Рекреативо 1 (1), Уб 2 (2).
кренули у последњи напад. Хтео сам да
УБ: Тривић 1, Петровић 4, Милановић,
играмо до краја, али се Петровићу
Старчевић, Ненадовић 4 (2), Богићеотворио простор после грешке у
вић,
Јовановић 1, Стокић 1, Марковић
одбрани домаћих. Одрадио је све
6, Јовић, Рогић 4, Радовановић 5,
школски, али лопта је ударила и у
Милекић, Ранковић, Цонић
пречку и стативу и на волшебан начин
изашла из гола. Није нас угрозио
Рекреативо за преостало време, заиста играли против најбоље екипе у лиги- жали
имамо за чим да жалимо, иако смо Милошевић за великом победом.
Б.М.
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УБЉАНКЕ ДОЖИВЕЛЕ ТЕК ДРУГИ ПОРАЗ У 2020. ГОДИНИ

„АЈКУЛИЦЕ”
ОШТРИХ ЗУБА

Суперлига Србије за одбојкашицe
- Мини-лига, 5. коло

Уб- Визура 0:3
(14:25, 18:25, 20:25)

- Визура сјајном игром разоружала непрепознатљиве
Убљанке. - Јединство из Старе Пазове поново на позицији два.
- Играчице отишле кућама, наставак првенства у магли.
После нестварних игара и резултата
у 2020. години, по теорији великих
бројева, морале су да закажу и убске
одбојкашице. Екипа Маријане Боричић је
од новогодишњих празника забележила
10 победа у 11 првенствених мечева
(једини пораз у 5 сетова у Старој Пазови),
томе додала и две величанствене победе
у Купу (у Обреновцу и на домаћем
паркету у спектакуларном финалу), али је
цех великог физичког и емотивног
пражњења стигао на наплату против
инспирисане Визуре.
Навикле су Убљанке на велику
подршку у претходном периоду (потпуно
заслужено), тако да им сигурно није
пријао амбијент без гледалаца у убској
хали. Ипак, било би неправедно у том
фактору тражити узроке пораза, једноставно Визура је била за три класе боља
и без правог отпора дошла до победе
која, барем из угла београдске екипе,
нема неки велики значај.
Почетак није најавио ништа добро,
"ајкулице" су освојиле првих 6 поена и
ухватиле велики талас самопоуздања. И
одбрана и напад гошћи деловали су
беспрекорно, пуцачку серију отворила је
Ана Пејичић, а врло брзо су јој се
придружиле Катарина Гајевић и Сара
Павловић.
За тили час је завршен први сет,
очекивао се жесток одговор домаћих, али
као да није било енергије да се Уб врати у
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Хала спортова на Убу. Играно без
присуства публике. Судије: Баланџић
(Београд), Стојанац (Краљево).
УБ: Глигорић 6 (2 блока), Кутлешић 7 (3
блока), Лукић 1 (1 блок), Митровић 1,
Тривуновић 6 (1 блок, 1 ас), Биберовић
12 (2 блока), Ђурђевић (либеро 1), Вулин 4, Јаковљевић (либеро 2), Безаревић, Живановић, Стојковић. Нису
играле: Бјелић, Јелић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
мини лига 1-6

Маријана Боричић
меч. Анђела Веселиновић је дириговала игром Визуре, измене Маријане
Боричић нису мењале ситуацију, а
поприлично су Београђанке сервисом
пореметиле и Сању Ђурђевић, либера
која је феноменалним партијама
заслужила и позив на шири списак
репрезентације за ОИ у Токију.
И када је деловало да можда домаће
могу до преокрета, следиле су нетипичне грешке, лоши пријеми, непрецизни смечеви..., па је меч остао
једносмерна улица за убску екипу.
После само 80 минута, Визура је
прославила победу уз вероватно
најбољу партију сезоне, док је Маријана Боричић трезвено прихватила
пораз:
- Нису биле фразе када сам упозоравала на квалитет Визуре, то је
феноменална блокерска екипа која
нас је одмах убацила у нервозу. Били
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су фанатично ангажовани и упорни, такав
труд увек испрати и мало среће, а ми смо
можда били и лошији него у оном поразу
на старту од Лајковчанки. Ово је
отрежњење за нас после великог броја
победа, јако је тешко држати висок ниво
концентрације и форме у дугом периоду,
тако да је овакав дан кад-тад морао да
дође.
Поразом од Визуре, Убљанке су
препустиле позицију 2 екипи из Старе
Пазове, а да ли ће то уопште бити битноу овом тренутку је велика загонетка. Из
познатих разлога, убске одбојкашице су
од понедељка својим кућама где ће
чекати наредне одлуке ОСС, такмичење и
тренинзи су стопирани, а сви се надају да
меч са Визуром, ипак, није био последњи
одбојкашки меч у сезони...
Б.Матић

