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NOVO !

PERIONICA
цена: 60 динара

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ "КУЛТУРНО-СПОРСКИ ЦЕНТАР УБ"

REPASSAGE
FEST8

ПОЗОРИШНИ
ФЕСТИВАЛ

Уб, 9-16.новембра 2015.

RESTORAN - MESARA - PRODAVNICA

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

TADING

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

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

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ЧЕКАЛИ И ДОЧЕКАЛИ

НА ПРАГУ НОВОГ
ПРОЦВАТА ПРИВРЕДЕ
Некада није могло, а како може сада?
Чекало се и чекало. Реализација некад ’’зацртаних’’ планова, а у неким случајевина и пројеката, у убској
општини је започела тек у протекле три године. Свој
епилог тек ове године добио је Површински коп у
Радљеву, уређивање и коначна санација Сандића имања
тек недавно је узело свој пуни замах... Пут НовациПамбуковица, ревитализација производње у некадашњим халама ’’Енергопројекта’’, ’’Термоелектра’’...
Кренула је производња брикета у Мургашу (Убљани су
добро прихватили ово квалитетно гориво за грејање)... За
наредни период биће реализовани и други пројекти који
су годинама чекали на своју реализацију.
Шта се то догодило? Како је то, сада, могуће, а
како раније ништа од тога није покренуто ни са мртве
тачке? Било је покушаја. Сетимо се прича о фабрици
батерија, модерном хотелу са школом фудбала на
локацији код Школарца... Да не помињемо бомбасте
планове о великом узлету привреде. А било је
могућности. Није да није било донација и није да није
било иницијатива. Ипак, показало се да способности и
одлучност оних који стоје на челу општине представљају
одлучујући фактор. Упорност и воља, очигледно, дају
резултате.

Проф.Др Милан Недељковић

НАУКА БЕЗ ГРАНИЦА
XX Конгрес кардиолога Србије,
од 29.октобра до 1.новембра.
хотел ’’Палисад’’, Златибор
Пројекат заједничког научног рада америчких удружења кардиолога и нашег УКСа, на којем је Проф.Др Милан
Недељковић радио у последње две године, био је један
од најзначајнијих акцената XX
Конгреса кардиолога Србије,
Проф.Др Милан који је одржан последњих
Недељковић
дана октобра на Златибору, у
хотелу ’’Палисад’’. Почасни
грађанин општине Уб имао је низ веома кључних
предавања. Иначе, иzmeђu dva kongresa Uдружење
кардиолога Србије, управо захваљујући Професору
Недељковићу, je imalo izuzetno dobru saradњu sa
drugim nacionalnim udruжeњima, kako regionalnim,
tako i meђunarodnim. Verovatno najznaчajnije je
formiraњe Ogranka American College of Cardiology za
уdruжeњa kardiologa Srbije i Republike Srpske, а на
том плану тек се очекују значајни резултати.

АКТУЕЛНО

СРБИЈА У МАЛОМ

у

б је Србија у малом. То се препознаје
на сваком кораку, Ту је траса аутопута која напредује по предвиђеном
плану, Површински коп у Радљеву је известан и више
се неће одлагати, кренуо је и привредни препород.
Производња брикета у Мургашу иде пуном паром, а у
Термоелектру почиње овог месеца... Могло би се рећи
да то није довољно... Разуме се да није, али ако се
упореди са оним временима када су привредни
капацитети гашени сумњивим приватизацијама (прва
продаја Тамнавца - тајкуну из Шапца) и када су угашене
Тамнавске новине (становити професор математике,
председник и вођа Групе грађана, који није урадио
погрешно само оно што није могао), мора се признати
да је ово велики помак напред са отвореном
перспективом да у наредном мандатном периоду,
уколико добије поверење, садашња општинска
владајућа гарнитура, постигне потпуни опоровак
привреде на здравим основама.
Е, сад! Свака част групама грађана. Нарочито оној
групи младих стручњака које је предводио садашњи
председник Скупштине општине. Остале су неславно
завршавале, а једну, која није остварила ни цензус на
неким давним локалним изборима, предводио је и
аутор ових редова. Грешке ваља признати како се не
би понављале, а овај аутор их је у животу имао тушта и
тма. Забрљао и он - где год је могао. Као онај несретни
’’математички’’ председник. Разлика је, само, у томе
што тог председника никада не чусмо да призна
грешку. Али, није он тема - овог пута. А биће! Зато што
никада више не треба да дозволимо ни да се примакне
власти. О том-потом.
Елем, некада су председници убске општине,
користили ту функцију као одскочну даску. Запамћено
је да су само тројица или четворица, од `45. на овамо,
остала на Убу, односно вратили се на своја ранија
радна места. Остали су, редовно, користили стечене
везе и отишли на нека добро плаћена радна места у
Београд. Један је, кажу, приказивао у извештајима за
тадашњу владу (Репуличко извршно веће) много веће
приносе житарица и тако успео да се наметне као
стручњак за пољопривреду. Постао је директор
велике новинске куће која је издавала пољопривредне новине и друга слична издања.
Ни други нису били много бољи у том погледу.
Остављали су Уб, понекад, и пре истека мандата...
Коначно, ова општина је добила руководство (не само
председника) које је привржено Убу и Тамнави толико
да упорно остаје овде и поред многих добрих прилика.
Председник општине Дарко Глишић, један од водећих
људи странке на власти, могао би, свакако, да бира и где покаже прстом... Отимали би се о њега. Ипак, он
остаје одан Убу. Трпео је критике, без противљења, чак
и са овог места. Хвалили смо га и кудили... То што је
више било похвала - није поданички однос, него,
једноставно, све се окретало и зависило од њега.
Прихватио је улогу покретачке снаге и, зато, примедбе
да га има готово на свакој страни овог гласила (без
оправданог разлога) нису утемељене на реалности.
Ако, скоро све потиче од њега, како је, онда, могуће
заобићи његово име, или фотографију, када се
извештава о актуелним темама?
Чекају нас избори на пролеће. Изгледа да ће то бити,
ипак, поред локалних, и републички. Кажу, сви се
спремају, владајућа странка има ‘’инструменте’’. Имају
и други. Биће то, без обзира на извештаје о рејтингу,
велика борба. Кампања није почела, али - реално,
странке су одавно започеле изборну трку. Убљани ће,
упркос својој традиционалној сумњичавости, верујем,
поверење поклонити проверенима. Пре свега, онима
који су остали верни Убу и Тамнави... А и о том - потом.

АКТУЕЛНО
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ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

ОПШТИНИ УБ
600 ХИЉАДА ЕВРА
Уговор о спровођењу Регионалног стамбеног програма
председнику општине Уб Дарку Глишићу уручио Ивица Дачић
Општина Уб добила је средства у
износу од око 600.000 евра за спровођење другог, четвртог и петог потпројекта Регионалног стамбеног програма
Републике Србије (РСП), чиме ће обезбедити кров над главом за 40 избегличких
породица на својој територији. У ова три
потпројекта укључена је 61 локална
самоуправа у Србији, којима је укупно

Владе и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције
избеглица Владе Србије.
-Регионални стамбени програм је
још један значајан корак у решавању
проблема избеглица на територији
убске општине, изјавио је Глишић након
церемоније у Српском народном
позоришту.
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РЕЦЕНЗИОНО ЈЕЗЕРО
СА 15 МИЛИОНА КУБИКА ВОДЕ

АКУМУЛАЦИЈА
У РАДУШИ
Потпуна заштита од
поплава у скоријој
будућности. Језеро
површине 100 хектара.
Општина Уб је потписала уговор,
са инвеститорима из Абу Дабија, којим
се регилуше узградња рецензионог
језера значајне површине на подручју
села Чучуге и Радуше. Конфигурација
земљишта омогућује да се, изградњом
бране са потпорним зидовима и минималним подубљивањем, омогући
стварање акумулације од око 15 милиона кубика воде.
Површина будућег језера заузимаће око 100 хектара, а експлоатација
воде за потребе заливања воћњака и
башти са поврћем, али и у индустријској производњи, користиће се све до
тачке која ће бити могућа слободним
падом (сливом) воде. У даљем току
радова биће размотрене и могућности
за изградњу фабрике воде.

Са цереномије доделе уговора у Новом Саду
додељено 47,5 милиона евра за стамбено збрињавање више од 2.000 избеглица из БиХ и Хрватске, а рок да тај
задатак испуне је новембара 2017. године. Званична церемонија доделе уговора о спровођењу Регионалног стамбеног програма изабраним градовима и
општинама, међу којима је и Уб, у суботу
је организована у Српском народном
позоришту у Новом Саду, у присуству
високих представника Владе Србије,
Делегације ЕУ, амбасада САД и Турске,
донатора, УНХЦР-а, ОЕБС-а, Комесаријата за избеглице и миграције,...
Председнику општине Уб Дарку Глишићу, као и представницима још 60 локалних самоуправа, том приликом, уговоре
је уручио Ивица Дачић, министар спољних послова, први потпредседник

ПРЕДЛОЖЕН
ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР

МУЗЕЈ ФУДБАЛА
НА УБУ
У у то р а к, 3 . н о вембр а , у
кабинету председна општине Уб
Дарка Глишића, одржан је састанак
радне групе за формирање Иницијативног одбора за изградњу Музеја
фудбала у Убу. Договорено је да у
овај Одбор буде предложено
двадесетак Убљана који би, својим
идејама и активностима, могли да
допринесу реализацији ове идеје.
Планира се да Иницијативни одбор,
после формалности у вези оснивања и правног усаглашавања,
прерасте у Одбор који ће водити
све послове везане за градњу
будућег великог музеја који ће у
себи садржати много тога чиме Уб
има пуно разлога да буде поносан.
У наредном броју донећемо
опширнији текст о овом значајном
подухвату.

- Имамо привилегију да смо међу
61 општином у Србији, које су успеле да
прођу кроз програм Регионалног
стамбеног збрињавања. Веома сам
задовољан што смо у прилици да кроз
600.000 евра, колико, отприлике, износи
грант који ми повлачимо, трајно решимо стамбена питања за 40 социјално
угрожених избегличких породица на
територији општине, откупом 14 сеоских домаћинстава, изградњом шест
монтажних кућа и једне стамбене зграде
са 20 станова у градском насељу Сандића имање, што је веома значајно за
људе који су остали без игде ичега, јер
ће коначно, након више од двадесет
година избеглиштва, имати свој дом.
Општина је у потпуности испунила све
услове и критеријуме за учешће у пројекту, јер смо обезбедили земљиште за
изградњу стамбене зграде и његово
комунално опремање, због чега смо се и
квалификовали да будемо у овом пробраном друштву. Захваљујем се међународној заједници, која је донирала
велика средства за овај пројекат,
Влади Републике Србије и свима који су
помогли да се спроведе Регионални
стамбени програм, рекао је Глишић.
Поред њега, уручењу уговора присуствовао је и Небојша Апостоловић,
повереник Комесаријата за избеглице и
миграције у убској општини.
Регионални програм стамбеног
збрињавања (РСП) је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије,
Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Републике Хрватске, који има за циљ да
обезбеди трајна стамбена решења за
око 27.000 најугроженијих избегличких
породица, односно за око 74.000 људи у
региону. Од тог броја 16.780 породица је
у Србији, тачније око 45.000 људи. Уз
подршку Европске комисије, Владе
САД, УНХЦР-а, ОЕБС-а и осталих
донатора, успостављен је Фонд РСП за
средства донаторске заједнице. Фондом управља Развојна банка Савета
Европе (ЦЕБ).
Д.Н.

У перспективи је
могуће вештачко језеро
Ових дана објављен је тендер за
израду пројектантске документације, а
рок за завршетак радова је 24 месеца,
што значи до краја 2017.године.
Занимљиво је да ће слична
акумулација бити изграђена и на коцељевачкој страни, а подразумева се да
ће ова рецензиона језера, превасходно, имати значај у томе што ће
представљати потпуну заштиту од
поплава целог овог подучја.

РАСВЕТЉЕНЕ КРАЂЕ НА УБУ

УХАПШЕНА
“ТРОЈКА“
Лопови из Обреновца упадали
у куће и крали накит и новац
Припадници Криминалистичке
полиције ПС Уб, након вишемесечног
оперативног рада, расветлили су 17
тешких крађа из кућа на подручју Уба у
којима је отуђено злато и новац, чија
се вредност процењује на око 2,5
милиона динара.
Сумња се да су три особе из
Обреновца, од априла до октобра ове
године, у вечерњим часовима, искористивши одсуство укућана проваљивале у куће и из њих крале накит и
паре.
Због постојања основа сумње да
су починили ова кривична дела,
полиција је против осумњичених, у
редовном поступку, поднела кривичне пријаве Основном јавном тужилаштву у Убу.

МЕДЕЛА ЧАРОЛИЈА ПОНОВО НА УБУ

ОБОРЕН РЕКОРД
Пријавило се 155 ђака. Аудиција трајала осам сати.
Поводом десетогодишњице Фестивала
дечије музике „Медела чаролија“, на Убу је, у
петак 23. октобра, одржана аудиција, која је у
холу ОШ „Милан Муњас“ трајала рекордних
осам сати. На аудицији, која је почела у 15
часова, а завршила се сат пре поноћи, пријавило се 155 деце. Отварању аудиције присуствовали су председник општине Дарко
Глишић и његов заменик Александар Јовановић Џајић.
„Медела Чаролија“ караван, који је у
наш град долазио и пре две године, окупља
музички талентовану децу узраста од три до
14 година. Аудиције су организоване и у
десетак градова широм Србије и Црне Горе.
Малишани су имали неколико минута да
покажу своје вокалне могућности пред
препуним холом школе, телевизијским камерама и рефлекторима, певајући неку од претходно припремљених композиција, а које су
ранијих година извођене на фестивалу у
београдском Сава центру. Најчешће су, уз
певање на матрицу, извођене композиције
„Ко чоколада“, „Маче“ и „Симпатија“, а многима је ово био први јавни наступ и певање
са микрофоном. После наступа, деца су
добила поклончиће у „Чаролијиним“ украсним кесама, које су спонзорисали „Медела“
и „Златиборац“, два највећа пријатеља
фестивала.
Финално вече је заказано са 26. децембар, а до тада, чека се коначна одлука
Леонтине Вукомановић, идејног творца
истоименог хора и ове манифестације. До
тада, најуспелије интерпретације из свих
посећених градова биће емитоване у емисијама на РТВ „Пинк“, „Пинк М“, „Атлас ТВ“,
„Моја ТВ“ и „ТВ Бест“. Водитељ емисије је
млада Ксенија Бујишић, која је пред аудицију
рекла да се оволики број кандидата најчешће пријављује у градовима као што су
Београд, Ниш и Крагујевац и да су пријатно
изненађени бројем заинтересоване деце.
Активности „Чаролијиног“ фестивала
могу се пратити на сајту www.carolijafest.rs
Д.Капларевић

NOVE KOLEKCIJE ZA DECU I ODRASLE

SVE VRSTE BATERIJA ZA VAŠE
KUĆNE APARATE I SATOVE
+ BESPLATNA ZAMENA

KOŽNE I PVC NARUKVICE SVIH BOJA I VELIČINA ,
IGLICE + BESPLATNA ZAMENA

ОКО НАС
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НА САНДИЋА ИМАЊУ

ДА СЕ
РАЗУМЕМО
Локално информисање
“ни на небу, ни на земљи“
Није ме било два броја и, могу рећи, одморио сам се.
Писање колумни некада уме да буде заморан посао,
поготово када се у исто време борите да све оно у шта сте
улагали годинама настави да живи и опстане на здравим
ногама. Странице које листате имају своју тежину, два пута
месечно чита их не мали број људи широм Тамнаве.
Највише на Убу, затим у Лајковцу, Коцељеви, Мионици и
Владимирцима. “Глас Тамнаве“ полако, али сигурно,
израста у медиј који има све већи број читалаца на
регионалном нивоу.
Зашто све ово пишем, питате се? Жеља ми је да
скренем пажњу на неке битне детаље, можда, непознате
ширем кругу наших читалаца.
“Глас Тамнаве“ су приватне новине, независне, са
уређивачком политиком коју искључиво диктира малобројна редакцијa. Често нас “бркају“ са “Тамнавским новинама“, што годи, мада смо самостално изградили свој
бренд и унапредили степен информисања у нашој средини
до највиших граница. Мукотрпним радом успели смо да
наставимо традицију штампаних медија на Убу са каквом се
не могу похвалити ни многи велики градови у Србији.
Шибали су нас разни ветрови, политички чиниоци,
малограђанштина... Ударце смо подносили стојички, без
жеље да такве ствари износимо у јавност.
У исто време, стекли смо велики број пријатеља,
сарадника, поштовалаца, редовних читалаца, претплатника... Тираж се рапидно увећавао, као и број продајних
места, што нам је дало подстрек да истрајемо. Управо због
тога ви и данас имате у рукама ново издање “Гласа
Тамнаве“. Дакле, заслуга је ваша и наша. Никако политиканата, оних који су се потрудили, још 2006.године, да угасе
убске новине са тридесетогодишњом традицијом.
У међувремену, општина Уб је, за мале паре, добила
гласило са којим се може поносити у односима са много
већим срединама, иако су њени челници често умели да се
огреше у међусобној сарадњи. Заборављајући, пре свега,
да је, до пре само неколико година, на Убу постојао
Културно информативни центар, који је нашу општину
коштао значајних финансијских средстава. Буџет који је
тада издвајан за издавање “Тамнавских новина“ ни
приближно се не може поредити са средствима која се сада
издвајају за субвенционисање најпраћенијег локалног
медија. Додуше, сада колач деле три телевизије, двоје
новина и један радио (са убске и обреновачке територије).
Колико се који од ових медија прати у убској општини,
најбоље знају сами грађани...
Како би цела прича била јаснија, значајан је податак да
је словом закона, од ове године, држава свим локалним
заједницама прописала обавезно спровођење јавних
конкурса за пројектно финансирање локалних медија у
циљу остваривања и унапређивања јавног интереса у
обасти јавног информисања. У питању су субвенције које
служе покривању одређених трошкова за производњу
медијских садржаја на локалном нивоу у којима своје
учешће имају и медији (учесници конкурса). Имајући у виду
забрану функционисања медија у јавном власништву,
целокупно информисање у држави прешло је у приватне
руке, што је са једне стране добро. Ипак, са друге стране, то
отвара могућности за разне махинације. Али, о томе неком
другом приликом...
Елем, на конкурс који је расписала општина Уб, још
пре месец и по дана, јавило се чак петнаест медија, иако
нам је свима познато да се медији са локалним садржајима
из наше општине могу пребројати на прсте једне руке. Како
ће и када бити распоређена ионако скромна средства,
намењена “непристрасном“ информисању Убљана, остаје
да видимо. Да је “Глас Тамнаве“ зависио искључиво од
општинских средстава, “Гутенбергова машина“ (за штампање) би одавно стала. На сву срећу, на Убу још постоје
фанатици који воле свој новинарски позив, али и “армија“
читалаца која тај позив уме да цени.

АСФАЛТ
ДО НОВЕ ГОДИНЕ
У првој фази биће изграђена кишна
канализација и три улице у укупној дужини од
600 метара, док ће на пролеће бити завршене
и преостале две улице на Сандића имању
Више пута најављивани радови на Сандића имању
коначно су започети. У овом насељу у току су радови на
изградњи кишне канализације и три улице са тротоарима, у
укупној дужини од 600 метара, који би требало да буду
завршени до краја године. Вредност инвестиције је 20 милиона евра, а средства су обезбеђена посебним уговором са
Рударским басеном „Колубара“.

Отварање радова на Сандића имању
Прве куће на Сандића имању направљене су пре 26
година, али у овом градском насељу до сада није изграђен ни
метар асфалта, тако да су многи мештани почетак радова
дочекали у неверици. Међу њима је и Живота Живановић,
„староседелац“ на Сандића имању.
- Ја сам овде од 15. августа 1989. године и први сам се
доселио са комшијом Ашковићем. Имамо улице, али немамо
асфалт већ 26 година. Не могу да верујем да ћемо га баш сада
коначно добити, јер пет, шест пута до сада су започињали неке
радове и увек одустајали, истиче Живановић.
Први асфалт са нестрпљењем очекује и геометар Предраг Станојловић који је, како каже, парцелисао Сандића
имање деведесетих година, а нешто касније ту се и доселио.
- После свих мука које смо имали због неасфалтираних
улица, дочекали смо и почетак њихове изградње. Веома сам
задовољан због тога и захвалан општинском руководству што
ће обећано испунити, каже Станојловић.
Са изградњом комплекса улица на Сандића имању
чекало се нешто дуже због сложене процедуре и нерешених
имовинско-правних односа, указао је председник општине Уб
Дарко Глишић приликом обиласка радова.
-Пошто поједини проблеми још нису решени, а средства
смо обезбедили, донели смо одлуку да један мањи део
насеља искључимо из прве фазе пројекта да бисмо коначно
урадили инфраструктуру на Сандића имању, које на нормалне
услове чека готово три деценије. Прва фаза биће завршена до
краја године, када ће Сандића имање добити три асфалтиране
улице и потпуно нов и модеран изглед, као што и приличи
једном градском насељу. Већ на пролеће урадићемо и преостале две краће улице, које нису обухваћене првом фазом
због нерешених имовинско-правних односа и отпочети са
градњом једног пешачког моста преко реке Уб, како бисмо ово
насеље приближили граду, изјавио је Глишић, уз најаву
радова и у насељу Свињци, где ће се крајем новембра, уколико време дозволи, кренути са изградњом улица Немачких
интернираца и Неимарска. И ови радови финансираће се
средствима ЕПС-а.
Д.Недељковић
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СЛУЖБЕ КЈП „ЂУНИС“

Зоран
Ситарица

ОДЛАГАТИ ПЕПЕО
НА ПРОПИСАН НАЧИН
Водоводна мрежа се проширује. У току је замена сезонског
цвећа. Позитивно пословање Зоохигијене, за разлику од
службе убског Паркинг сервиса.
Комунално јавно предузеће
„Ђунис“, обухвата више различитих
делатности. Како наводи директор
Зоран Ситарица, већина функционише
у најбољем реду. У служби за производњу и дистрибуцију воде, проблема нема, посебно откако је активиран нови
бунар током летњих месеци. Воде има
довољно, исправна је и доброг квалитета, а водоводна мрежа се шири ван Уба.
- Неке цевоводе смо урадили, неки
су у фази прикључења, а до краја године
у перспективи је завршетак правца
према Мургашу – истиче Ситарица.
Служба комуналне хигијене са
мањим проблемима улази у зимску
сезону, јер је почело грејање, а грађани
не складиште и не одлажу пепео на
адекватан начин. Потребно је да свака
кућа, која се греје на чврсто гориво, има
у свом дворишту метално буре са поклопцем или да охлађени пепео „џакира“ у
вреће, па да те џакове одлаже поред
контејнера или дворишних канти. Грађани који не поступају по прописима, загађују околину и причињавају велику

штету, јер се улични контејнери често
запале. Из КЈП „Ђунис“ апелују да
грађани покушају да испоштују оно што
је договорено и донешено као скупштинска одлука. Апел је упућен и општинској комуналној инспекцији, да испрате
и санкционишу неадекватна понашања
грађана.
У парковима и на јавним зеленим
површинама, у току је замена сезонског
цвећа. Екипе, које су радиле на њиховом одржавању, приводе сезону крају.
Екипа запослена преко јавних радова,
по селима завршила је послове уређења зелених површина близу школа,
центара и сеоских гробаља.
- Паркинг сервис је рак-рана овог
предузећа. То је служба која остварује
губитке. Имали смо проблеме и са
местима за паркирање због реконструкције улица, непоштовања прописа и
слично. Ова служба је зрела за озбиљну
реструкцију. Потребно је купити или
изнајмити паука, или да Паркинг сервис
на Убу преузме неко приватно лице –
предлаже директор Зоран Ситарица.

- У Азилу за псе, завршавамо послове на
Убу, а послујемо и са неколико других
општина, са којима имамо потписане
уговоре, па имамо додатних прихода који
нам служе да покријемо трошкове. До
сада је Азил функционисао позитивно,
надамо се да ће тако бити и ове године.
Једини проблем је што немамо опрему
(покретна и фиксна хладњача) за уклањање лешева, јер општинска управа није
имала средстава за њену куповину.
Служба која уређује Градско гробље,
ради на његовом одржавању и пружању
свих погребних услуга. Ради се на изливању стаза и опсега. Планира се изградња паркинга поред пута, па је у току процес екпропријације земљишта и планирање проширења парцеле испод новог
дела гробља у наредној години.
Евидентна је и проблематика на
сточној пијаци око уличне продаје стоке,
која се обавља без инспекцијског надзора, а КЈП „Ђунис“ је у спречавању таквих
послова немоћан.
Д.Капларевић

ШТЕДЊА И СПРЕЧАВАЊЕ КРАЂЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

У ТОКУ КОНТРОЛА
У току је контрола нелегеланих прикључења на јавну расвету. У
Руклади откривено 20 нелегалних прикључака. Јавна расвета, на
територији општине Уб, због мера штедње, гасиће се од 23 до пет часова.
Општинском одлуком о јавној
расвети у општини Уб, од 14. септембра
ове године, дефинисана су задужења,
које ће се установе бавити овим питањима. Јавно предузеће „Дирекција за
уређење и изградњу“ преузела је
изградњу, ЈКП „Ђунис“ одржавање
расвете, а надзор над свим радовима
наложен је Кому-налној инспекцији
општине Уб.
Руководилац Службе јавне
расвете Тони Гајић објашњава:
- Приликом изградње јавне
расвете, Дирекција ће бирати најбољег
понуђача који, након изведених радова,
мора да преда, у року од 15 дана по изведеним радовима, инсталацију комуналном предузећу, као и техничку
документацију, што до сада није био
случај. Напокон је дефинисана надлежност Комуналне инспекције, пошто у
нашој општини постоји много нелегалних прикључења на јавну расвету.

Општинском одлуком од 14.
септембра дефинисано је да је јавна
расвета она која се поставља на јавним
површинама, путевима, улицама,
мостовима, трговима, гробљима,
парковима, што се сигурно не односи
на приватне поседе.
Извршена је контрола у селу
Руклада, приликом које је установљено, заједно са Дирекцијом и Комуналном инспекцијом, да постоји 45 легалних сијаличних места, али и 20 нелегалних, по сеоским двориштима. Комунална инспекција је власницима дала рок
од пет дана да ук лоне нелегалне
прикључке и поднела пријаве које ће
бити прослеђене судовима. Казне нису
мало, јер се прекршај третира као крађа
јавног добра. Утрошак нелегалних
прикључака у Руклади прелази преко
900 kw месчно. Наредних недеља, у
плану је слична акција у граду и по
осталим селима.
Д.К:

Тони Гајић
Општинско веће, због смањеног
прилива средстава у Општински
буџет, донело је привремену одлуку о
мерама штедње уличне расвете.
Искључиваће се на целој територији
општине, осим у граду и на регионалним путевима, од 23 до 5 часова
ујутру. То ће бити регулисано тајмерима и фото ћ е л и ј а ма . То н и Га ј и ћ
напомиње:
- Грађани би требало да знају да
није у питању никакав квар, већ се
овим мерама штедње мора доћи до
смањења трошкова, који су огромни.
На годишњем нивоу, 15.000.000 динара општина Уб издваја само за јавну
расвету, плус трошкови одржавања и
изградње.

ИЗРАДА ПЕЧАТА за 30 минута
за ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА,
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СКУПШТИНЕ ЗГРАДА,
СУДСКЕ ВЕШТАКЕ, СУДСКЕ ПРЕВОДИОЦЕ,
ЛЕКАРЕ, АДВОКАТЕ, ФАКСИМИЛИ, ДАТУМАРИ ...

Краља Петра бр.17, Уб
Тржни центар "Лазић" (на спрату)

064/2180-588

ОПШТИНА УБ

5.новембар 2015.г.
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ДОНАЦИЈА ЕУ ПРЕДУЗЕЋУ „БРАНА И СИНОВИ” ИЗ КАЛЕНИЋА

ОПРЕМА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ПЛАСТИКЕ
У оквиру пројекта „Овде смо заједно - европска подршка за инклузију Рома”
додељене машине у вредности од 25.000 евра
Кроз Програм подршке одрживом запошљавању Рома и
Ромкиња, предузеће „Брана и синови” из Каленића добило је
опрему за рециклажу пластичног отпада у вредности од
25.000 евра. Захваљујући донацији, ова фирма која је своје
пословање претежно заснивала на откупу и продаји секундарних сировина од метала, успела је да опреми нови погон
за прераду пластике и на тај начин прошири своју делатност,
што ће омогућити запошљавање троје припадника ромске
националне мањине. Програм подршке одрживом запошљавању Рома и Ромкиња је део пројекта „Овде смо заједно европска подршка за инклузију Рома”, који финансира ЕУ, а
спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији у координацији са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе Србије.
Нови рециклажни погон „Брана и синови ДОО” прошле
недеље је,,, симболичним пресецањем врпце, свечано
отворио Миодраг Схрестха, члан тима подршке за инклузију
Рома и подсетио да је од 249 предузећа заитересованих за
регистровање добрих пракси у запошњавању Рома и
Ромкиња, Мисија ОЕБС-а подржала 18 најбољих, међу којима
је и фирма породице Васић из Каленића.
- Изабраних 18 предузећа широм Србије запослиће 62
Рома и Ромкиње и још три лица из других угрожених категорија, због чега су добили подршку у опреми, чија је укупна
вредност близу 360.000 евра. Предузећу „Брана и синови”
испоручени су млин за прераду пластике и преса за топло и
хладно прање, а најкасније за два месеца добиће и трактор са
утоваривачем. Додељена опрема омогућиће ефикаснију
прераду свих врста пластике, а самим тим обезбедити нова
тржишта и даљи развој предузећа. За сада, запослили су
једног Рома, а у наредном периоду су у обавези да запосле
још два на период од две године. Осим што је међу 18 предузећа са најбољим праксама у запошљавању Рома и Ромкиња
у Србији, делатност којом се бави породица Васић има и
значајну еколошку димензију, изјавио је Миодраг Схрестха.

Сложна и радна породица: Васићи са Зораном
Костићем, чланом Општинског већа Уб
рециклажу пластике допринети још бољем пословању фирме,
која тренутно запошљава четири радника. Према њеним
речима, ситуација на тржишту се погоршала, јер су цене
њихових производа, пресоване и самлевене пластике, дупло
пале у односу на раније године. Њен супруг Брана је појаснио
да прерађену пластику, намењену топљењу и поновној
употреби у индустрији, продају једном предузећу из Новог
Сада, које је бави извозом тих производа. Тврду и меку
пластику за прераду сакупљају са депонија из Обреновца и
Лајковца, а од недавно су почели да откупљују и најлоне.
- Осам година се бавимо откупом и продајом секундарних сировина. Кренули смо од нуле, али цела породица ради,
тако да може да се живи од овог посла, али је много велика
мука. Ја са радницима идем на терен и сакупљам пластику по
блату, у прљавштини, да бисмо је предали и направили неки
динар. Очекујем да ћемо са новим погоном за рециклажу и
прераду пластике пословати боље и отворити још нових
радних места – рекао је Брана Васић додајући да се нада да ће
добити дозволу за извоз, како би директно продавао своје
производе на инострано тржиште.
Д.Недељковић

ЈОШ ЈЕДНА ВРЕДНА ПОМОЋ “ЧОВЕКОЉУБЉА“

ВАУЧЕРИ ЗА ПОСТРАДАЛЕ
У МАЈСКИМ ПОПЛАВАМА
Представник ОЕБС-а, са Миленом и Браном Васићем,
отвара нови погон за рециклажу пластике
Основано 2012. године као друштво са ограниченом
одговорношћу које се бави откупом и продајом секундарних
сировина, „Брана и синови” су породично предузеће. Власница Милена Васић задужена је за административне и организационе послове, њен супруг Брана за уговарање и превоз
сировине, а у посао су укључена и њихова три сина са супругама. У рециклажни погон, где су смештене нове машине,
Васићи су уложили више од 7.000 евра сопственог капитала.
Захваливши се Европској унији на донацији, Милена
Васић је изразила очекивање да ће донирана опрема за

Добротворна Фондација СПЦ „Човекољубље“ у
оквиру свог харитативног рада, донирала је 23. октобра
2015. године вредну помоћ намењену пострадалима у
прошлогодишњим мајским поплавама на територији коју
покрива Црквена општина Уб.
Хуманитарна помоћ се састојала од 50 ваучера у
износу од по 30.000 динара који се могу искористити за
куповину намештаја у салонима „Forma ideale“.

Подела ваучера у убском црквеном дому
Ваучере су, у сали убског црквеног дома, пострадалим
парохијанима поделили представник „Човекољубља“ и
асистент пројекта Милена Радаковић и пароси убске парохије Станиша Ђокић, Милан Ристивојчевић и Душан Бабић.
Средства за ваучере обезбедила је „Diakonie Austria“
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У КАЛИНОВЦУ

ГРАДИ СЕ НОВА ШКОЛА
Средства у висини од десет милиона динара
обезбедила Владина Канцеларија за помоћ
Канцеларија за помоћ и обнову
поплављених подручја определила је
десет милиона динара за изградњу
нове школске зграде у Калиновцу.
Почетак радова очекује се у наредним
данима, а рок за њихов завршетак је три
месеца. Изградњом нове школе умногоме ће се побољшати и нормализовати услови за рад, каже председник
општине Уб Дарко Глишић.
„Настава се сада одвија у врло
неусловном амбијенту и ризичнимм
условима, у локалној продавници, где
деца немају свој мир и услове за учење.
На захтев Месне заједнице и мештана,
изнашли смо начин да решимо један
велики проблем, обезбедивши
средства преко Владине Канцеларије
за помоћ. Тендер, који је расписан по

Неусловна за коришћење:
Стара калиновачка школа
није одолела зубу времена
скраћеном поступку, завршен је 31.
октобра, тако да ових дана очекујемо да
извођач радова уђе у пос ао, каже
Глишић уз напомену да ће нова школа
бити реперезентативно, модерно и
велико здање.

УБСКИ ЂАЦИ НА 60. САЈМУ КЊИГА

ОБОГАЋЕНЕ КУЋНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Сајам књига обишло преко 200 ученика основних и средњих школа.
У посету јубиларном 60. Сајму
књига, који је одржан од 25. октобра до
1. новембра, отишло је неколико група
(основци, средњошколци и гимназијалци), а многи Убљани, љубитељи
добрих књига, и у приватној режији.
Првог дана Сајма, у недељу 25.
октобра, деведесет ученика Техничке
школе „Уб“ и Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, чланови Српског географског друштва, подружница Уб,
заједно са Зораном Крсмановићем,
професором и председником друштва
на Убу, обишли су Сајам књига разгледајући и купујући књиге различитог
садржаја.
- Сви моји ученици путовали су
бесплатно, захваљујући Дарку Глишићу, председнику општине Уб, који је
обезбедио аутобуски превоз за све
чланове Српског географског друштва.
Било је доста излагача из бивших југословенских република, обишли смо и
штанд Русије, која је ове године била
почасни гост Сајма књига– рекао је
Зоран Крсмановић.

Другог дан још једна група убских
гимназијалаца обишла је Сајам у пратњи професора српског и страних језика. Сајам су посетили и ученици основних школа, па је педесет ученика седмог
и осмог разреда ОШ „Милан Муњас“,
присуствовало „Школском дану“ који је
отворио министар просвете Срђан Вербић, 29. октобра. У пратњи наставника
српског језика: Душанке Грубор, Сандре
Трбовић, Верана Мијатовића и Живане
Баратовић директорке школе.
Међу убским ученицима, актуелни
су били романи, дечје књиге, хорори,
трилери, стрип-књиге, епска и научна
фантастика и књиге из археологије и
збирке задатака из српског језика за
завршни испит, а све то могли су себи да
приуште, по сајамским ценама. Међу
основцима, најпопуларнији аутори били
су: Гијом Мусо, Зои Саг, Маркус Сеџвик,
Сузан Колинс и Џејмс Дашнер. Како
наводи наставник српског језика Веран
Мијатовић, многи су у повратку, одмах
по уласку у аутобус, почели да читају
књиге које су купили.
Д.Капларевић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставац
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Краст. за туршију
- Плави парадајз
- Тиквице
- Папарика
- Љуте папричице
- Кромпир
- Боранија
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Јабуке домаће
- Крушке
- Грожђе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Диње

кг
кг
кг
кг
кг
ком.
ком.
кг
кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
ком.
кг
кг
веза
ком.
кг
кг
ком.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

цене

70, 80
60, 70
40, 50
400, 450
50, 60
20
50, 60
50, 60
30, 35, 40
20
100, 120
100,120,150
30, 40, 60
50,60,70,90
80, 100
5, 7
40, 50
100,150,200
20
20, 30
400, 500
200
13,14,18,20
40,50,60,70
100
50, 60
50, 60
70,80,100
100,120,150
120,130,140
800, 1000
250
130
60, 80

Приредила: Љ.Симановић, 30.октобра 2015.

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

Ђаци ОШ “Милан Муњас“ Уб на Сајму књига у Београду

ОКО НАС
У ПЕТ
УБСКИХ
СЕЛА
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УРЕЂУЈЕ СЕ
ПУТНА МРЕЖА

Захваљујући ЈП „Путеви Србије“, још три села добиће
путеве са асфалтном подлогом ширине три метра и
банкинама од два метра, са изграђеним пропустима и
приступним рампама. Деонице дужине од по пола километра
граде се у Калиновцу и Милорцима, док се у Совљаку граде
два пута: 400 метара у засеоку Тамнава и 135 метара у
ромском насељу поред Грачице. Радове у Совљаку и
Калиновцу прошле недеље обишао је председник општине
Дарко Глишић и том приликом изразио задовољство због
наставка сарадње са „Путевима Србије“, које ће ове године у
путну инфраструктуру на подручју Тамнаве уложити близу
200 милиона евра, колико је инвестирало и 2015.
Осим поменутих, започети су и радови на уређењу
атарских путева у Бањанима, Памбуковици и Совљаку, који
ће бити обновљени на укупној површини од 24.468 квадратних метара, за шта је обезбеђено 10,3 милиона динара. За
уређење ових пољских путева, општина Уб је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине добила
шест милиона динара, док је учешће локалне самоуправе 4,3
милиона динара. Радовима је предвиђено равнање терена,
насипање шљунчаном или каменом подлогом, ископ канала
и постављање пропуста где је то неопходно, а рок за њихов
завршетак је средина новембра.

Калиновац
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ДРУГИ КРУГ ПОМОЋИ ЗА ПОПЛАВЉЕНЕ

ИСПОРУЧЕН
СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Репроматеријал за јесењу сетву
обезбеђен за 65 домаћинстава

Још једна значајна помоћ коју спроводи ФАО
У оквиру другог круга програма помоћи поплављеним
газдинствима, који финасира Европска унија, а спроводи
ФАО, тамнавским пољопривредницима је прошле недеље
подељено 15, 6 тона семенског материјала за јесењу сетву.
Пакете од 250 килограма семена пшенице „Победа“ и 200
килограма озимог јечма преузело је 65 домаћинстава
оштећених у прошлогодишњим мајским поплавама, док ће
им по 300 килограма НПК ђубрива бити испоручено за
десетак дана. Пеосталих 20 домаћинстава, од укупно 85
колико их је обухваћено другим кругом помоћи, у наредном периоду добиће сточну храну, са чиме се завршава
донација ЕУ за поплављене.
Како смо сазнали од Жељка Илића, заменика директора Фонда за рурални развој, други круг ЕУ програма
намењен је оним газдинствима која из неког разлога нису
добила помоћ у првом кругу.
- Они су изразили жељу за добију пакете које донатори нису били у могућности да им испоруче, као што су
пластеници, кошнице, стока, саднице воћа,... Сада су им
изашли у сусрет, па је за тих 85 тамнавских газдинстава
обезбеђен репроматеријал и сточна храна, указује Илић.
Од прошлогодишњих мајских поплава, Европска
унија је донирала 24 пакета помоћи за око 1.500 оштећених
пољопривредних домаћинстава са територије убске
општине, надокнадивши им, на тај начин, велики део
насталих губитака.
Д.Н.

Јавите нам на:
ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ? 064/2180-588
и 064/484-20-50

Совљак, засеок Тамнава

065/6511-553 014/411-041

LCD i LED televizori
Mobilni
telefoni

Совљак, ромско насеље поред Грачице
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СТАЗАМА УСПЕШНИХ- МАРИЈА ПЕТРОВИЋ

ГРАЂЕВИНАРСТВО
И АТЛЕТИКА
Докторска дисертација “замена“ за Олимпијске игре
Марија Петровић, некадашња
државна првакиња у атлетици на 400
метара (2009. године), недавно је постала асистент на Грађевинском факултету
у Београду. Свој успех посвећује породици, посебно покојној мајци Снежани,
док брзим корацима зреле, стабилне
особе, која зна шта хоће, корача ка вишим циљевима.
Година 2009. била је пресудна за
њену каријеру. Животна раскрсница
води је путевима науке. Дилема, да ли да
настави каријеру успешне атлетичарке
или да упише неки од природних факултета, нимало није била лака. Генерацијско српско питање: остати или одустати? Креће стазама напорног рада,
учења, наставка високог школовања,
останка на факултету, а поврх свега –
своју прву љубав, атлетику, ставља у
други план, али је никада не напушта.
Грађевински факултет уписује
2009. године. После дипломирања (2013.
године), уписује и завршава мастер
студије (2014) са просеком 10,00. На
позив професора, почиње да ради као
студент-сарадник у настави и те године
уписује докторске студије, које ће ускоро привести крају.
- Била је дилема да ли да идем
страном где је циљ био Олимпијске игре,
или се храбро упустити у нешто овако. И
једно и друго је било поприлично неизвесно. Нисам могла да имам више
приоритета у животу. Можда бих у атлетици доживела већи успех, али мислим
да је ово била права одлука која ми пружа сигурност. Атлетика је и даље саставни део мог живота – каже Марија.

Марија Петровић и Невена Симић
испред Грађевинског факултета
Пре или после напорног дана,
рада на факултету са колегама студентима, асистирања на чак осам предмета (Мерење и вредновање радова у
грађевинарству, Методе планирања у
грађевинарству, Пројектовање организације, Вредновање грађевинских
објеката, Менаџмент и технологија
грађења, Грађевинска економија,
Међународни пројекти и Грађевинска
механизација), рада у једној приватној
консултантској кући као екстерни

Марија Петровић
и Филип Лишанин на “Школарцу“
консултант, смогне снаге, да као вид
релаксације, истрчи неколико километара. Притом, бар двапут недељно,
дође на Уб, да помогне сестри Милици и
оцу Зорану. Факултетски живот и успехе
дели са Убљанком Невеном Симић која
је такође асистент на Грађевинском
факултету у Београду.
Спортске колеге Филип Лишанин
и Марија, своју љубав према спорту и
свом граду, покушали су да пруже кроз
занимљив пројекат „Рекреана“.
- Желели смо да Школрацу, где
смо највише тренирали, дамо лични
печат и допринос. Министарство омладине и спорта расписало је конкурс,
прошле године. Учествовали смо
желећи да осмислимо теретану на отвореном, којој смо дали оригинални
назив. За два дана направила сам комплетан предрачун радова, послали смо
Министарству пројекат и добили позитиван одговор и средства од 70.000
динара. Пошто тај износ није био довољан за све што смо хтели да урадимо,
потражили смо подршку спонзора.
Установа за културу и спорт, Техничка
школа „Уб“, Милорад Ђурђевић, Звонко и Немања Ракић помогли су да се
„Рекреана“ реализује. Да нисмо добили
додатна средства, сигурно би ове
справе поклонили некој сеоској школи
– објашњава Марија.
И поред свих ветрова који су је
шибали почетком године, вредно учи и
ради, па ће докторске студије, које трају
три године, много брже завршити. Иако
није уз њу, мајка Снежана сигурно је
њена звезда водиља и била би поносна
на њен успех. Докторску дисертацију
писаће на тему одштетних захтева у
грађевинарству и побољшања времена
реализације пројеката. Својим доприносом родном граду Марија жели да
мотивише и друге људе, да помогну
развоју средине у којој живе.
Д.Капларевић

Издајем четворособан
НАМЕШТЕН СТАН
у Првомајској улици.
060/444-94-09

ЦРНА ХРОНИКА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВАЉЕВО

ЗЕЛЕНАШТВО
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Ваљеву су
ухапсили и по налогу основног јавног
тужиоца, одредили задржавање до 48
часова С. Н. (1976) из Ваљева, због
постојања основа сумње да је извршио кривично дело зеленаштво.
Он се терети да је од 2006. до
октобра 2015. године, давао новац на
зајам већем броју особа са подручја
Ваљева и Мионице. Сумња се да је на
тај начин остварио корист од 31.080
евра, 49.000 динара, као и да су му уместо новца две оштећене особе дале
два путничка аутомобила.
Осумњичени ће у законском року
бити спроведен Основном јавном
тужилаштву у Ваљеву.

УХАПШЕНИ ЗБОГ
КРАЂЕ КАБЛОВА
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Ваљеву расветлили су више кривичних дела тешких
крађа.
Сумња се да су две особе из Лознице, од јула до октобра, из простор и ј а ј е д н о г п р е д у з е ћ а от у ђ и л и
електро-мотор и разне каблове, чија се
материјална вредност процењује на
око милион динара.
Полиција је против осумњичених,
у редовном поступку, поднела кривичне пријаве надлежном тужилаштву.

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

ПРОДАЈЕМ КУЋУ у улици
Проте Матеје на Убу
(попречна са улицом Браће
Ненадовића). 200 м2 са
стамбеним простором на
три нивоа: приземље,
спрат и поткровље
+ помоћна кућа
са гаражом 45 м2
Плац од 5 ари
Тел. 060/444-94-09
НА ПРОДАЈУ КУЋА
у улици Тамнавских
партизана на Убу, 300 м2,
новоградња,
цена по договору.
064/4332-023
Тел. за мале огласе: 064/2180-588

СТРАНАЧКА ХРОНИКА
СЕДАМ ГОДИНА ОО СНС УБ

“НАПРАВИЛИ СМО
ВЕЛИКИ ПОМАК“
- Искрено жалимо што избори нису расписани
још у овој години с обзиром да је ОО Српске
напредне странке у Убу спреман да укрсти
аргументе и резултате о раду власти у свим
областима живота, поручио је на
конференцији за медије високи функционер
СНС-а и председник општине Уб Дарко Глишић
Српска напредна странка прославила је седам година
постојања на политичком небу Србије, а тим поводом
огласили су се и представници општинског одбора на Убу на
челу са председником општине Дарком Глишићем. У
страначком просторијама, пред великим бројем младих
Убљана, први човек СНС-а у Колубарском округу честитао је
свима на значајном јубилеју, а затим се осврнуо и на
досадањи рад актуелне власти на Убу, на чијем је челу.
- Ако ме питате да ли сам задовољан оним што смо
урадили за ове три и по године у општини Уб, ја ћу вам рећи
да нисам- јер увек може боље. Међутим, да смо направили
велике помаке, сведочи све оно што видите око нас.
Изграђени су многобројни објекти, путеви локалног и
регионалног значаја, градске улице, побољшали смо у
великој мери инфраструктуру у селима, покренули неколико
веома важних привредних објеката који су до скора били у
корову и запослили одређени број грађана... Да ли је то
довољно судиће грађани на пролећним изборима, а на нама
је да у наредном периоду наставимо да радимо и непрестано
“подижемо лествицу“, јер само тако, са високим амбицијама,
можемо подићи квалитет живота у нашој средини- истакао је
Глишић у уводом излагању пред локалним медијима,
подсетивши их да, од маја 2012.године, Уб не оскудева са
информацијама из локалне самоуправе и да се, из недеље у
недељу, нешто дешава, гради и инвестира у будућност.

5.новембар 2015.г.
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА- УБ И ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕНА
СТРАНАЧКА СЛАВА
Општински одбори Српске напредне странке на Убу и
у Лајковцу, обележили су страначку славу- дан Преподобне
мати Параскеве, Свету Петку. Церемоније резања славског
колача, обављене су у страначким просторијама.
На Убу је, у присуству великог броја чланова, симпатизера и сарадника из ваљевског одбора, славски колач
пререзао и освештао убски парох Душан Бабић упутивши
честитке уз пригодну беседу. Славском обреду присуствовали су кинески пријатељи из компаније “Шандонг хајспис“
који су домаћинима уручили и пригодне поклоне.
Председник ОО СНС Уб, Александар Јовановић Џајић, уз
честитке грађанима и чланству, истакао је да странка
полако улази у припремне активности за изборе који се
очекују на пролеће. По његовим речима, број чланова на
Убу се свакодневно повећава, а тренутно је уписаних са
преко 2.000 потписаних приступница.

Уб
Слава у ОО СНС Лајковац обележена је, у новим
страначнким просторијама, скромно и без великог
публицитета у складу са изворном српском традицијом.
Секретар Општинског одбора СНС-а , Андрија Живковић,
изразио је задовољство због бројних страначких
активности у предходном периоду и најавио континиурано
решавање виталних проблема грађана општине Лајковац.
Слављу су присуствовали председници месних одбора и
представници других политичких странака са подручја
општине Лајковац и бројни гости.
М.М.М.

Спремни за изборе:
Јовановић Џајић, Глишић и Томић
Настављајући своје излагање, Глишић се осврнуо на
поједине пројекте из прошлости, који већ деценијама чекају
на реализацију, а које је актуелно руководство убске
општине успело да реши, без обрира на велике препреке и
потешкоће.
- Ако ми кажу да је немогуће отворити коп Радљево и да
је тај пројекат само лепа прича још од 1976.године, ја им
кажем да је могуће и да ћемо то учинити наредне године. Ако
ми кажу да у Памбуковици чекају асфалт на регионалном
путу ка Новацима још од седамдесетих година и да их сваки
пут слажу, ја сам им рекао да ћемо га урадити и он ће бити
завршен у новембру месецу. После више деценија отворили
смо радове на Сандића имању, иако су нам и за то говорили
да је у питању немогућа мисија, због разних проблема и
зачкољица око имовинско правних односа. Слично су нам
причали и за поједине производне системе и објекте који су
стајали празни, а ми смо показали да и они могу да раде. У
питању су хале у Мургашу и бивша постројења “Керуба“ и
“Термоелектра“. И да не набрајам даље... - рекао је Глишић.
По његовим речима, на предстојећим изборима на Убу
Српска напредна странка жели да сарађује са свима који
имају идеје, желе да раде и могу да донесу добробит нашој
средини, а да о страначким намиривањима и расподели
функција уопште не жели да разговара.
- Циљ свих нас је да, и у наредном периоду, задржимо
политичку тежину коју има Уб и коју смо у овом мандату
изградили. Захваљујем се свима који су нам у томе помогли,
јер успех се остварује само заједничким снагама- закључио
је први човек општине Уб.
М.М.М.

Лајковац
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ПРОГРАМ ОСМОГ “REPASSAGE FEST”-a
Понедељак, 9. новембар у 19,30 h

Петак, 13. новембар у 19,30 h

Свечано отварање фестивала
КУД „Зарја” Трновље - Цеље (Словенија)

ЈУ Центар за дјелатност културе „Војислав Булатовић
Струњо” - Бијело Поље (Црна Гора)

БЛАЗИНЕЦ

ОДЈЕЦИ

Савремена драма која се дотиче осетљиве табу теме о
злостављању и насиљу над децом. Катуриана, писца
кратких прича, приводе у полицијску станицу где га испитују
два детектива. Не разуме зашто су га везаних очију одвели
од куће и шта желе од њега. Након саслушања објасне му да
су у граду пронашли тела двоје деце, која су била убијена
као деца у његовим причама, и да једну девојчицу још
траже, а он је главни осумњичени. Представа коју је на
сцену поставио Томаж Крајнц победник је 54. Линхартових
сусрета позоришних аматера Словеније.

Настала по мотивима драме „Час” Ежена Јонеска, у адаптација
и режији Горана Бјелановића, представа је на 45. Фестивалу
драмских аматера ЦГ освојила прво место и награде за најбољу
режију, мушку и женску улогу, музику, сценографију и костиме.
Несавршеност света представља непресушну мотивацију за
креирање остварења у свим областима уметности, нарочито
театру апсурда. Јонеско се потрудио да ову особину надгради
кроз иновацију која има за циљ да разочара, дезоријентише,
изокрене наш свакодневни свет, осујећујући његову логику.
Нема изврнутије логике од непорециве истине да је најистакнутија особина јужнословенског народа склоност ка аутодеструкцији и самоистребљењу, што је централни мотив комада.

Субота, 14. новембар у 19,30 h
Градско казалиште – Бели Манастир (Хрватска)

ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК
Једно од најпотреснијих сведочанстава о прогонима Јевреја
током Другог светског рата. Комад приказује трауматичне
догађаје у Тајном скровишту, где се сакрила Анина и друге
породице, до тренутка када га Гестапо открива. Аутори текста
Albert Hackett и Frances Goodrich, адаптација и режија Цветин
Аничић, награде: треће место на 55. Фестивалу хрватских
Уторак, 10. новембар у 19,30 h
казалишних аматера, док је на 8. ФАК-у у Славонском Броду
Позориште „Јанко Веселиновић”, Богатић и А.П. Дома проглашена најбољом представом од стране стручног жирија, а
понела је и награде за најбољу сценографију, костимографију и
културе Прњавор (Србија – Република Српска)
најбољу главну женску улогу.

ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ
РИКОТИ

Драма о глумцима и историји, њиховом несналажењу у
судбоносним реалним догађајима бурне 1848. године у
Милану: првом неуспелом покушају обарања омражене
аустријске хегемоније над такозваном „ЛомбардијскоМлетачком краљевином“. Адаптацију и режију, по тексту
Алфреда Балдучија, приредио је Иван Томашевић. На
Фестивалу аматерских позоришта Западне Србије освојила
је награду за најбољу представу, режију, најбољу мушку и
женску улогу, музику, костимографију и најбољу младу
глумицу фестивала.

Среда 11. новембар у 19,30 h

Недеља, 15. новембар у 19,30 h
БКЦ „Грачаница“ и КУД „Адем Алић“–Грачаница (БиХ)

СКИДАЈТЕ СЕ ДО КРАЈА
Комад о незапосленим мушкарцима у малом провинцијском
граду, који дангубе и пију и дођу на идеју да се скидају за
новац у режији Миреле Трепанић. Иако је у питању комедија,
о н а п р о вл ач и и п од т ем е : н е за п ос ле н ос т, д е п р ес и ј а ,
импотенција, гојазност и културу радничке класе. На 43.
фестивалу Федра у Бугојну освојила је Златну маску за
најбољу представу у целини од стране стручног жирија,
награду публике и Златну маску за најбољу костимографију.

Уторак, 17. новембар у 19,30 h

КУД „Крушчић”и Драмски студио „Луча”– Крушчић
Центар за културу Тиват – у част победника
(Србија)

ВЕЛИКА ДРАМА

БЕТУЛА У МАЛУ ВAЛУ

Драмски комад Синише Ковачевића, у режији Дејана
Цицмиловића, потресна је сага која се бави преиспитивањем наше прошлости и тиме како се овдашњи бурни
послератни историјски догађаји (Други светски рат) преламају кроз појединце и на који начин одређују њихове судбине. Писац се фокусира на црногорску породицу Вучић,
која активно, у идеолошком и сваком другом смислу, учествује у колонизацији Војводине и из угла наизглед превазиђених и пуно пута преиспитиваних историјских догађаја,
дарује узбудљив комад који нас се итекако тиче. „Велика
драма” је добитник преко 20 признања на смотрама и
фестивалима у овој години, међу којима је и прва награда на
Републичком фестивалу аматерских позоришта Србије.

Четвртак, 12. новембар у 19,30 h
Позориште „Раша Плаовић“ Уб– ван конкуренције

УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА
Чувени комад Душана Ковачевића, у
режији Александра Тадића, говори о
једној генерацији контаминираној
прошлошћу, у сталним неспоразумима, и другој - занемареној,
слуђеној, без идентитета. Прича
узбудљива са пуна обрта, трагична
по догађајима који се преплићу, а
урнебесна по начину на који то чини.

По тексту Стевана Копривице и режији Милана Караџића, у
представи играју Дубравка Дракић, Андрија Милошевић,
Боро Стјепановић,.. Копривица је за овај комад изабрао
непознату историјску белешку о пустолову, лицу са
потерница, који зарад хира његове драгане, окончава на
вешалима.
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КРОЗ МИОНИЦУ

5.новембар 2015.г.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА

РЕКОНСТРУКЦИЈА МИОНИЧКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА
ЈАПАНА

НОВИ АСФАЛТ
У ЧЕТИРИ УЛИЦЕ

Стигли санитетско возило, ултразвук...

У току санација ударних рупа на
општинским јавним путевима

У току је реализација донације владе Јапана мионичком
Дому здравља на основу донаторског уговора вредног 77.918
евра, који су пролетос на свечаности у Влади Србије потписали тадашњи амбасадор Јапана Масафуми Куроки и директорка Дома здравља Мионица Биљана Николић у присуству
државног секретара Министарства здравља Владимира
Ђукића, председника општине Мионица Бобана Јанковића и
других званичника.
Возни парк мионичке здравствене установе већ краси
ново амбулантно теренско санитетско возило марке Dacia
Duster, опремљено носилима, кисеоником за транспорт
болесних и повређених пацијената са терена неприступачних за класична санитетска возила. Стигла је медицинска
опрема и за санитетско возило Reno Trafic које је Дом здравља набавио 2013. године. Ово возило је било опремљено
само носилима и боцом са кисеоником, а сада је опрема
комплетирана дефибрилатором, ЕКГ-ом, мерачем притиска,
пулсним оксиметром, аспиратором, кардиолошком столицом, носилима политрауме, имобилизатором за главу, вакуум сетом са пумпом и Шанцовим крагнама, тако да је у току
транспорта могуће вршити реанимацију и све облике хитне
медицинске помоћи.
- Захваљујући донацији Јапана стигао нам је и колпоскоп, микроскоп, ЕКГ апарати и гинеколошка столица, а у
уторак је допремљен и ултразвучни апарат. Набавка новог
ултразвука ће допринети знатно бржој и тачнијој дијагностици, јер смо до сада радили на апарату који је набављен
пре више од 10 година-каже директорка Дома здравља
Мионица Биљана Николић.
По речима директорке мионичке здравствене установе,
из средстава ове донације биће финансирана и набавка биохемијског анализатора и хематолошког бројача за лабораторију, као и аутоклава, три стерилизатора и ЦТГ апарата.

Радници ваљевског предузећа ''Компресор-Инг'' из
Ваљева су недавно почели са активностима на замени
дотрајалог асфалтног застора и постављању савремене
асфалтне подлоге у четири улице у центру Мионице. Радови
у вредности од 3,85 милиона динара са ПДВ-ом се
финансирају буџетским средствима општине Мионица и уз
надзор ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине
Мионица''. Нови асфалт биће постављен у Улици др Милоша
Милићевића од градског сата до Гајића шуме у дужини од
275 метара, у Улици кнеза Грбовића на деоници од Улице
војводе Мишића до Гајића шуме у дужини од 225 метара, у
Колубарској од раскр-снице са Улицом др Јове Алексића до
Улице Андре Савчића у дужини од 175 метара, као и у Улици
владике Мелентија Вујића од раскрснице са Улицом др Јове
Алексића до Улице Андре Савчића у дужини од 175 метара.

Радови у Улици Милоша Милићевића
Истовремено, теку радови и на санацији ударних рупа
на асфалтним јавним путевима на територији Општине.
Уговорена вредност радова које изводи предузеће
''Компресор-Инг'' из Ваљева је око два милиона динара, а и
ове активности се финансирају из буџета општине Мионица.

САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
У МИОНИЦИ

ПОСЕТА
“ПРЕЦИЗНОМ ЛИВУ“

Директорка Дома здравља
поред новог санитетског возила
Треба истаћи да је Влада Јапана и претпрошле године
помогла Мионици, реализујући донацију вредну 78.130 еура
за темељну реконструкцију главне зграде Дечјег вртића
''Невен''.
А.Ковачевић

НА ПРОСТОРУ ПОРЕД КОШАРКАШКОГ ИГРАЛИШТА

Мионичку општину је крајем прошлог месеца посетио
саветник председника Привредне коморе Србије
Александар Кемивеш. Након пријема код председника
општине Мионица Бобана Јанковића, Кемивеш је заједно са
општинским руководством посетио Фабрику ''КрушикПрецизни лив ДОО Мионица'' која је некада функционисала
у саставу ваљевског Холдинга ''Крушик''. Саветник председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа се том
приликом састао са новим власником мионичке фабрике
из немачке компаније ''ЕМКА'' Јоакимом Волфом и директором ''Прецизног лива'' Иваном Филиповићем.

Фабрика ''Прецизни лив''

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ВЕЖБАЛИШТА
Кренули су радови на првој фази изградње вежбалишта на отвореном, које ће заживети на простору поред
кошаркашког игралишта у центру Мионице. Ово је заједнички пројекат локалне самоуправе, овдашње Канцеларије за младе и Удружења грађана ''Унапређење Мионице'', који је подржан од Министарства омладине и спорта и
чија је вредност око 230 хиљада динара.
Према речима координатора Канцеларије за младе
општине Мионица Жељка Радосављевића, ова фаза
радова подразумева чишћење подлоге, тампонирање и
бетонирање површине од око 70 метара квадратних, а до
завршетка пројекта ''Вежбајмо заједно'' биће извршено
даље уређење читавог простора вежбалишта и постављање справа.
А.К.

У разговору са представницима ПКС и мионичке
локалне самоуправе нови власник је истакао да ће
фабрика кренути у пуну производњу одмах по постављању погонских линија које ова компанија повлачи из
Кине, где нису били задовољни квалитетом производа.
Такође, Волф је нагласио да до тада не би требало да дође
до смањења досадашњег броја стално запослених радника, јер су управо чињенице да мионичка фабрика
прецизних одливака има квалитетан кадар и потребне
капацитете биле пресудне да компанија ''ЕМКА'', која је
друга у свету по производњи брава за аутомобиле, постане
нови власник ''Прецизног лива''.
А.К.

КРОЗ КОЦЕЉЕВУ
Пише Верољуб Бабић

5.новембар 2015.г.
БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ

РАСХОДИ МАЊИ
ОД ПРИХОДА
U извештају о извршењу одлуке о буџету за првих девет
месеци ове године, који се пред члановима општинског већа
нашао прошле недеље, наводи се да су остварени расходи и издаци мањи
од остварених прихода и примања за готово 39 милиона динара. Наиме, из
општинске касе од почетка године до краја септембра потрошено је нешто
мање од 183 милиона динара што је око 50 одсто од годишњег плана.
Планирани буџет ове локалне самоуправе за 2015-у годину износио
је преко 307 милиона ди-нара без пренетог вишка из претходних година.
Остварени приходи из средстава буџета за првих девет месеци су око 222
милиона што је скоро 77 одсто од годишњег плана. У нешто нижем проценту
у односу на приходе из буџетских средстава остварени су сопствени приходи, док приходи из осталих извора бележе извршење од скоро 80 одсто.
Преко четвртине прихода у коцељевачкој општини остварује се преко
пореза на доходак, добит и капиталне добитке, те се на овај начин у локалну
касу слило више од 56 милиона динара, односно скоро 80 одсто од годишњег плана. У овој групи прихода веома је значајно извршење пореза на
зараде од којих је приходна страна, од јануара до краја септембра, већа за
преко 47 милиона динара.
Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од готово
120 милиона што је нешто више од 75 одсто од годишњег плана.Ови приходи
у буџету учествују са око 54 процента, а надлежни кажу да имају највеће
учешће у оствареним приходима.
О овом извештају али и о предлогу одлуке о јавном превозу свој суд
даће и одборници локалног парламента. Циљ доношења ове одлуке, чији
предлог је Веће већ усвојило, је усаглашавање са важећим законским
прописима, Законима о комуналним делатностима и о јавно приватном
партнерству и концесијама.
Предложеном одлуком уређује се организација и начин обављања
јавног превоза путника на територији коцељевачке општине, начин
одређивања аутобуских стајалишта која се користе у линијском саобраћају,
затим регистрације и овере реда вожње као и конкретнији услови за
обављање ауто-такси превоза.
По речима Миодрага Тадића, начелника надлежног одељења,
уговор са досадашњим превозником је истекао, али пружа се могућност да
се уради анекс уговора који ће важити до окончања поступка концесије која
по мишљењу руководства општине нема много смисла у мањим срединама
али представља законску обавезу.

ЗАПИСАНО НИЗ ТАМНАВУ

24.oktobar
*** Na Ekipnom prvenstvu Srbije u JKA [otokan karateu odr`anom u
Quboviji karatisti koceqeva~kog karate kluba ”Ipon” (tro~lane ekipe)
zabele`ili su zna~ajan uspeh: Milica Bajunovi}, Milica Paunovi} i
Katarina Milo{evi}, 13 godina, drugi nivo, кate srebro i borbe bronza.
Suzana Igwatovi}, Teodora Ga~i} i Milica Vasi}, 13 godina, prvi nivo,
kata- srebro. Lazar Sofrani}, David Ne{ovanovi} i Marko \uri}, девет
godina prvi nivo, sparing -bronza. Nikola Milo{evi}, Mateja Paunovi} i
Magdalena \ur|evi}, девет godina, prvi nivo sparing - bronza.
---------------------------------------***Umrla Gordana Goca Jovi}, predsednik Udru`ewa `ena Koceqeve.
Bila je i ostala levi~ar.
Organizator mnogobrojnih susreta `ena u Koceqevi i stalni gost na
susretima `ena `irom biv{e SFRJ.
Sahrawena je 26. oktobra na grobqu u Koceqevi.
---------------------------------------25.oktobar
***U 11.kolu fudbalskog prvenstva u Me|uop{tinskoj ligi Pocerina jedinu
pobedu od koceqeva~kih klubova zabele`io je Du{an Silni pobediv{i u
lokalnom derbiju u Dragiwu ekipu Vojvode Stepe sa 3:1 (1:0).
26.oktobar
***Op{tinski odbor SNS Koceqeva obe`io strana~ku slavu u restoranu
*Metropol* u Koceqevi. Slavi je prisustvovalo oko 500 zvanica.
---------------------------------------***U~enici osmog razreda Osnovne {kole u Koceqevi, wih 45 i пет
nastavnika, posetili Istra`iva~ku stanicu Petnica, kod Vaqeva. Tokom
~etvoro~asovnog boravka imali su priliku da se upoznaju sa stanicom ali
i da prakti~no provere svoja znawa iz hemije, biologije i geologije.
27.oktobar
***Sveta Petka, slava crkve obele`ena u Dowem Crniqevu uz prisustvo
velikog broja vernika. U okviru slave odigran fudbalski susret
veterana Koceqeve i Uba i Akcija davawa krvi.
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На основу члана 3. одлуке о студентским
с т и п е н д и ј а м а , б р о ј : 0 6 - 1 0 9 / I I - 1 3 од
24.12.2013. године и члана 1. и 2. Одлуке о
другим изменама и допунама Одлуке о
студентским стипендијама, број: 06-108/14-II
од 13.11.2014. године, Општинско веће
општине Лајковац расписује,
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ
СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016
ГОДИНУ
I Конкурс се расписује ради доделе
стипендија студентима I, II, и III степена за
школску 2015/2016 годину и то за период
октобар 2015 године – јул 2016 године.
II Право учешћа на конкурсу имају:
Студенти високошколских установа чији је
оснивач Република Србија, за студије I ,II, и III
степена који су постигли просечну оцену
најмање 7,50 и имају пребивалиште на
територији општине Лајковац најмање две
године пре дана подношења захтева за
доделу стипендије, као и један од родитеља
или старатеља. Студент не може остварити
п р а в о н а с т уд е н т с к у с т и п е н д и ј у з а
поновљену годину студија, за коју је већ
примао стипендију.
III Уз пријаву на Конкурс учесници су дужни
да приложе:
1. За студенте који први пут уписују прву
годину студија:
- Доказ о пребивалишту за студента и
једног од родитеља или старатеља,
- Уверење о упису,
- Д о к аз д а ј е п р о гл а ш е н з а ђ а к а
генерације, или је носиоц дипломе „Вук
Караџић“.
2. За ст удије I степена (основне
академске и основне струковне студије):
- Доказ опребивалишту за студента и
једног од родитеља или старатеља,
- Уверење о први пут уписаној години
студија,
- Уверење о положеним испитима из
предходних година са просечном
оценом.
3. За студије II и III степена (мастер
академске студије, специјалистичке
струковне, специјалистичке академске и
докторске студије):
- Доказ да није у радном односу,
- Доказ о пребивалишту за студента и
једног од родитеља,
- Уверење о упису.
IV Пријава на конкурс са поднетом
документацијом вредноваће се у складу
са Одлуком о студентским правима,
V Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања на
званичној интернет страници општине
Л а ј к о в а ц и т о о д 0 2 . 11 . 2 0 1 5 . д о
17.11.2015. године.
VI Пријеве се подносе на писарници
Општинске управе општине Лајковац,
VII Предлог листе студената за доделу
стипендија и предлог износа стипендије
коју утврди комисија за стипендије,
истиче се н а зва н ичн о ј ин те р н ет
с т р а н и ц и о п ш т и н е Л а ј к о ва ц и н а
огласној табли Општинске управе,
VIII Ближа обавештења могу се добити
на телефон 014/3433-329 – локал 125

Коцељевачки ђаци у Истраживачкој станици Петница

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-83/15-III од 23.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Живорад Бојичић, дипл.правник
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КРОЗ ЛАЈКОВАЦ

5.новембар 2015.г.

Lajkova~ka panorama

РЕДУКЦИЈЕ ВОДЕ
ОД СТРАНЕ ЈПКП ЛАЗАРЕВАЦ
Разлог који наводи ЈПКП Лазаревац је кашњење у измирењу рачуна за јун од стране ЈП
Градска чистоћа, због чега ће грађани Лајковца 16 сати дневно имати минималан
притисак воде, што за оне у вишим деловима града практично значи да неће имати воду.

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

БИЦИКЛИСТИЧКА ТУРА ТРАСАМА
НАПУШТЕНИХ ПРУГА

ИДЕ МИЛЕ ЛАЈКОВАЧКОМ
ЗЕЛЕНОМ СТАЗОМ
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, општина Лајковац и
Туристичка организација општине Лајковац, у
оквиру „Југоциклинг кампање“ Друштва
љубитеља бициклизма, у суботу 24. октобра
организовали су промотивну туру под називом
„Иде Миле лајковачком зеленом стазом“.
Каравану бициклиста из Београда, који је у
јутарњим сатима дочекан испред зграде
Општине Лајковац, придружили су се чланови
ПСД „Ћира“ из Лајковца. Затим се возило кроз
Лајковац, трасом некадашњег „ћире“, до
Гвозденог моста у Ћелијама, где је бити
промовисан Мастер план бициклистичке стазе
и пројекат обнове моста. Вожња је бити
настављена поред Железничке станице,
трасом према Љигу, до етно-насеља Дрвенград на Колубари и Јолића воденице, где је
организовано дружење.

Затим је одржана конференција за новинаре у
јавном предузећу Градска чистоћа Лајковац, на којој
је директор Мирослав Лукић истакао да је дужи
временски период суочен са некоректним
понашањем представника ЈПКП Лазаревац уз
велику подршку председника ГО Лазаревац,
оцењујући да лазаревачко предузеће крши важеће
споразуме и уговоре. Као главни проблем који је
узрок финансијских проблема Градске чистоће
Лукић наводи договор који оцењује као неважећи с
обзиром да се о њему није изјашњавала Скупштина
општине, о овом договору сачињена је белешка
потписана 2013. године између руководства
општине Лајковац и ЈПКП Лазаревац. Лукић је
нагласио да ЈПКП Лазаревац још од 1998. године
прави вишемилионску штету грађанима Лајковца,
када је измењен првобитни пројекат чиме је
ослабљен притисак у највишим деловима града. До
јула месеца ове године Градска чистоћа Лајковац је
измирила предходна дуговања ЈПКП Лазаревац од
60 милиона динара. За јун месец рачун је 8.700.000,
Градска чистоћа је до сада уплатила 5 милиона
динара. Наплата од грађана сваког месеца креће се
око 85 одсто, што је преко четири милиона. Директор
Лукић очекује да започну преговори који ће довести
до коначног решења овог проблема.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ХАЏИ РУВИМ“

У питању је, како су је организатори
назвали, промотивна бициклистичка тура
трасом некадашњих напуштених пруга у
Лајковцу - будућих зелених стаза. "Југоциклинг кампања" је 2015. године покренула
пројекат претварања напуштених железничких
пруга у зелене пешачке и бициклистичке стазе,
уз подршку Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије. У оквиру пројекта у суботу су
промовисане трасе некадашњих пруга у
општини Лајковац, за чију обнову и ревитализацију су Општина Лајковац и Туристичка
организације показали интересовање.

ПРОМОВИСАНА КЊИГА
МАРИЈЕ РАДОЈИЧИЋ
Културни центар „Хаџи Рувим“ организовао је
промоцију збирке песама „Мапа снова“, ауторке
Марије Радојичић. Ово је прва књига младе
песникиње, која је својим песмама желела да укаже
читаоцима да оно што нам нико никада не може
одузети, а то су наши снови и жеље. Специјални гост
песникиње, иначе рођене у Лајковцу, била је Тања
Јовићевић, џез и рок певачица, некадашњи вокални
солиста групе „Октобар 1864“.
Своју први збирку песама, Марија Радојичић
посветила је Катарини Црноглавац, девојчици која
болује од церебралне парализе. У свом првенцу,
Марија говори о жељама, сновима, хуманости и пре
свега љубави према пријатељима и ближњима. Не
одустајте од својих снова, каже млада ауторка, која
је по професији економиста. Да „Мапа снова“ угледа
„светлост дана“, помогао је књижевни клуб
„Сирин“, библиотека „Милутин Бојић“, Културни
центар „Хаџи Рувим“ и општина Лајковац, као и
породица, родбина и бројни пријатељи. Након
промоције у Лајковцу, Марија планира да свој
књижевни првенац представи у Београду, и осталим
градовима Србије. Жеља јој је да „Мапа снова“
добије свој наставак а потрудиће се да своје мисли
обликује и изда и другу књигу.
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ДОНАТОРСКА АКЦИЈА ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ВАЉЕВО

ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЛАЈКОВАЦ

Упркос великим и сталним напорима
руководства Општине Лајковац да се пронађе
оптималан модел међусобних односа комуналних
предузећа Лазаревца и Лајковца, односно две
општине, како би грађани Лајковца имали нормално
водоснабдевање и прихватљиву цену воде за пиће,
проблем је кулминирао ових дана тако што је ЈПКП
„Лазаревац“ увело рестрикције воде потрошачима
на подручју општине Лајковац. Разлог који наводи
ЈПКП Лазаревац је кашњење у измирењу рачуна за
јун од стране ЈП Градска чистоћа, због чега ће
грађани Лајковца 16 сати дневно имати минималан
притисак воде, што за оне у вишим деловима града
практично значи да неће имати воду. Потрошачима
се вода несметано испоручује у периодима од 5 до 9
и од 17 до 21 час.
Председник општине Лајковац Живорад
Бојичић изјавио је, ових дана, да су Општинска
управа и сви директни и индиректни корисници
буџета у потпуности измирили обавезе према ЈП
Градска Чистоћа, да су Градској чистоћи уплаћене и
субвенције од 23 милиона динара и све обавезе из
претходних година, као и да две суседне општине
морају наћи споразумно решење. Директор ЈП
Градска чистоћа Лајковац Мирослав Лукић прво се
огласио саопштењем у којем је навео да је упутио
упозорење лазаревчком комуналном предузећу да
ни по једном важећем споразуму, уговору и важећим
анексима немају основ за примену овакве мере. По
важећем Уговору у случају кашњења измирења дуга
може се наплатити законска затезна камата што је
ЈПКП Лазаревац већ применило.Такође, директор
Лукић истиче да се обратио вишој државној истанци
и да су у току преговори у циљу превазилажења
проблема и што хитнијег обезбеђења редовног
водоснабдевања грађана Лајковца. За ТВ “Гем“
директор ЈПКП Лазаревац Мирослав Крстовић је
истакао да Градска чистоћа Лајковац није измирила
четворомесечне обавезе.

5.новембар 2015.г.

ЛАЈКОВАЦ ПОМАЖЕ РЕКОНСТРУКЦИЈУ
ОПЕРАЦИОНОГ БЛОКА
- Одржана донаторска конференције у Лајковцу. - У питању је прикупљање
неопходних средстава за постављање антистатик подова у операционим салама,
просторијама стерилизације и интензивне неге.
Општина Лајковац и Дом здравља Лајковац у
току су спровођења донаторске акције ради
реконструкције Оперативног блока Опште
болнице Ваљево. У питању је прикупљање
неопходних средстава за постављање антистатик подова у операционим салама, просторијама стерилизације и интензивне неге, што је
неопходно урадити до краја године ради веће
безбедности пацијената. Сви људи добре воље
могу уплатити донацију на жиро рачун Опште
болнице Ваљево, Управа за трезор, број жиро
рачуна 840-840667-30.
Општа болница Ваљево се недавно обратила
Општини Лајковац за финансијску помоћ. С
обзиром да не постоји правни основ за издвајање
из општинског буџета, а да су корисници услуга
Опште болнице Ваљево и грађани општине
Лајковац, Општинско веће је донело закључак да
се организује Донаторска конференција.
Председник Општине Лајковац Живорад
Бојичић захваљује се свим досадашњим
донаторима, наглашавајући да акција приводи
крају и да ће се ускоро знати колико је новца
скупљено .
- Сигуран сам да ћемо прикупити довољно
средстава у односу на цифру која је неопходна да
се уради први радни захват, а то је милион и
седамсто хиљада динара. Ово је и добар позив
свим нашим колегама из других локалних
самоуправа Колубарског округа да обезбеде
преостала средства, јер се последњих 30 година
ту није улагало. Такође ће пример дати
функционери: ја, мој заменик, чланови
Општинског већа и сви који раде у јавном сектору
– рекао је Бојичић позивајући све да се прикључе
и подрже, посебно предузетнике и правна лица са
територије општине Лајковац. Бојичић је, због
значаја који имају болнице, предложио и измене
закона којима би било омогућено локалним
самоуправама да планирају средства и материјалне трошкове те у законским оквирима улажу
средства у болнице.
О значају читавог подухвата,, уз речи захвалности домаћинима донаторске конференције, др

На конференцији су се обратили председник
Општине Лајковац Живорад Бојичић, директор
ОБ Ваљево др Добривоје Грујичић и директорка
Дома здравља Лајковац др Јованка Гомилановић. Присутни су били и помоћник директора
за медицинска питања Катарина Пантелић и
управник Болнице Зоран Милосављевић.
Добривоје Грујичић, директор Опште болнице
Ваљево, каже:
- Велики је значај Оперативног блока јер је то
један од најзначајнијих сегмената сваке болнице.
ОП блок је смештен у приземљу Хируршког блока, а
старост објекта је око 30 година. Састоји се од осам
операционих сала, затим стерилизације и интензивне неге, укупно око 500 метара квадратних. Нови
антистатик под је веома важан, на првом месту због
хигијене. Имамо велику површину која је оштећена
и испуцала, нешто смо делимично мењали, али то
није довољно. Треба имати у виду чињеницу да се
ту обављају оперативне интервенције свих
болничких служби, кроз редован оперативни
програм као и хитне операције. Некада у редовном
програму имамо и по 20 операција, а на годишњем
нивоу 8000 операција, од најједноставнијих до
веома сложених – рекао је др Грујичић, подсећајући
присутне да је ваљевска хирургија један од
пионира лапароскопске хирургије у Србији.
Општина Лајковац са Домом здравља Лајковац
је раније подржала акцију „Да се нови живот рађа”,
која је спровођена за Центар за вантелесну
оплодњу Опште болнице Ваљево.

ЛАЈКОВАЧКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ПОЛОВИЧНЕ У ПРЕТХОДНА ДВА КОЛА

ПОБЕДА НАД УЖИЧАНКАМА,
ПОРАЗ У СУБОТИЦИ
Марија Радојичић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

О СВЕТОМ НЕКТАРИЈУ
Градска библиотека Лајковац, у понедељак
2.новембра, у Парохијском дому организовала је
промоцију књиге „У сретање Светом Нектарију
Егинском Чудотворцу“. Аутор књиге је
протојереј-ставрофор Ненад Андрић, који је и
беседио на овој духовној трибини. Књига садржи
есеје са поклоничких путовања на Егину и
Камаризу у Грчкој, која је предводио прота
Андрић, о животу Нектарија Егинског и бројним
исцељењима која су забележена након посете
храму са његовим моштима.

Железничар (Л) – Јединство (У)
3:0 (25:5, 25:21, 25:13)

Спартак (С) - Железничар (Л)
3:0 (25:14, 25:13, 28:26)

Лајковачке одбојкашице су као брзи воз, а
не као „ћира“, прегазиле гошће из Ужица и
освојиле сва три бода у другом колу Суперлиге
Србије. Колико је игра домаћих одбојкашица
била убедљива говоре два податка: у првом
сету Ужичанкама су дозволиле само пет поена,
а меч је трајао само сат времена! Железничар је
у првом и трећем сету био потпуно доминантан,
Јединство је у тим периодима игре освојило
пет, односно 13 поена. Снажним нападом лако
је решавао ствари у своју корист, док су гошће
малу дозу неизвесности унеле у другом
периоду. Држале су се тада Ужичанке до 8:8, па
заостајале тек поен (14:13), али су искусније
Лајковчанке умеле да повежу неколико поена,
одвоје се на 19:15 и сачувају други сет.

Железничар је на гостовању фаворизованој екипи Спартака у Суботици играо
борбено, али су глатко изгубиле прва два сета.
Тек у трећем су се ослободиле притиска, повеле
са 8:1, затим са 16:7, али су након сјајне игре
домаће одбојашице Тање Средић у финишу, на
крају ипак поражене маскималним резултатом.
Остаје жал за неискоришћене три сет лопте на
крају, јер ко зна какав би епилог био да је меч
ушао у четврти сет.
Овако, “Жеља“ се, након трећег кола,
мора задовољити седмим местом на табели са
три освојена бода. У наредом колу у Лајковцу
гостује Јединство из Старе Пазове, које је након
две стратне победе поражено на домаћем
терену од Обреновачког ТЕНТ-а.
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ШКОЛА У РАДЉЕВУ ПРОСЛАВИЛА 173.РОЂЕНДАН

ПРИРЕДБА ОДУШЕВИЛА
ПРИСУТНЕ
Ученици и наставници још једном су се истакли у
припремању културно-уметничког програма,
овога пута на тему “Живот у селу и граду“
ОШ “Душан Даниловић“ из Радљева прославила је
Дан школе, у уторак 27.октобра. У присуству великог броја
званица, на Свету Петку, ученици и наставници приредили су
пригодан културно-уметнички програм на тему “Живот у селу
и граду“, посматран из угла детета, који је у свом поздравном
говору најавила директорка школе Светлана Максимовић.
У оригиналном и аутентичном програму, који је
осмислила наставница Јадранка Дамјановић, деца су на
креативан начин приказала специфичности села и града,
њихове сличности и разлике, интересовања и међусобну
комуникацију деце из различитих средина. Млади глумци,
певачи, фолклораши, денсери и музичари значајну помоћ у
спремању приредбе имали су у својим наставницима, који су
се својски потрудили да гости у потпуности уживају у 45минутном програму. Сценографију је припремио наставник
ликовне културе Петар Сибиновић, за музички део су биле

ПРОЈЕКАТ МУП-а И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВО

Убски ђаци у разговору са школским
полицајцем Миланом Јанковићем
У оквиру пројекта „Безбедно
детињство – развој безбедоносне културе младих“, ученицима петог разреда
одржано је предавање које има за циљ
информисање ученика о безбедоносној
култури. У школама широм убске општине, као и у Србији, један школски час
посвећен је овој теми, а у ОШ „Милан
Муњас“ ученицима шест одељења петог
разреда, предавање је одржао Милан
Јанковић, школски полицајац.
Тема је обухватала информисање
деце о професији, активностима и обележјима припадника полиције, јавним
скуповима, ризицима и претњама које
могу угрозити њихову безбедност. Овим
предавањима унапређује се и комуникација деце са полицијским службеницима, па су деца радо причала своја
искуства и одговарала на постављена
питања. После предавања, ученици и
наставници попуњавали су упитник, а
предавања су већином оцењена високим оценама. Овај пројекат, у Србији се
реализује од 2010. године.
Д.К.

Детаљ са приредбе радљевских ђака
задужене Слободанка Ашковић, Анита Петровић и Јелена
Киселчић, док је са фолклорном секцијом радила учитељица
Маријана Крстић. Презентацију са најзанимљивијим
догађајима у протеклој години урадили су Драгана Лазарић и
Жикица Симић.
ОШ “Душан Даниловић“ уписала је ове школске
године 228 ученика, што је за 25 ученика мање у односу на
лане. У матичној школи наставу похађа 157 ђака, који су
распоређени у једанаест одељења, док је у четири издвојена
одељења уписан 71 ученик. Овог септембра у ИО Горње
Радљево није уписан ниједан ученик првог разреда, док је у
ИО Шарбане уписан само један ђак-првак.
- Мањи број ђака у нашим одељењима омогућава нам
да континуирано и студиозно поклањамо пажњу сваком
ученику, како онима којима је потребна додатна подршка, тако
и талентованим ђацима. Задовољни смо постигнутим успесима наших ученика, посебно процентом оних који завршавају разред од 99,08 посто. Посебно смо поносни на наше
осмаке, међу којима смо, од 33 ђака, имали шест “вуковаца“ и
14 ученика са одличним успехом. Поред тога, наши ученици
су учествовали и на скоро свим такмичењима које је
организовало Министарство просвете, почев од општинског
до републичког нивоа, а наша школа је била домаћин
финалне смотре Купа аутомоделара Србије- рекла је, између
осталог, у свом обраћању званицама Светлана Максимовић,
директорка радљевске школе.
Милован Миловановић

ДАН ЗЕЛЕНЕ ЈАБУКЕ
Домаћини овогодишње манифестације били
ученици из Издвојеног одељења у Каленићу
Основна школа „Д ушан Даниловић“ из Радљева и овог 20.октобра
свечано је обележила Светски дан
јабуке. Централна прослава одржана је
у Дому културе у Каленићу, где су ученици нижих разреда из матичне школе и
свих издвојених одељења за своје
другаре, родитеље и педагоге извели
представе едукативног карактера
„Весело поврће“ и „Деда и репа“. Кроз
глуму, рецитацију, песму и игру, у програму који су осмислили заједно са
својим учитељиц ама, основци из
Шарбана, Бргула, Горњег Радљева,

Зелена јабука - у Каленићу

Каленића и Радљева указали су на
важност правилне исхране и значај
заштите и очувања животне средине.
Радљевска школа већ неколико
година обележава Светски дан јабуке у
циљу промоције здравих стилова
живота и подизања еколошке свести
код ученика, подсећа Љиљана Петровић, учитељица у Издвојеном одељ е њ у К а ле н и ћ . П о р е д то г а , о ва
манифестација је и прилика да се сви
ђаци радљевске школе окупе на једном месту и друже, а њихови педагози
размене искуства.
Д.Н.

НАШЕ ТЕМЕ
РАГБИСТИ "ГВОЗДЕНОГ СТРОЈА"
КОНСТАНТНО НАПРЕДУЈУ

ПЕХАР
КУПА СРБИЈЕ
У ВИТРИНАМА
УБЉАНА
Кадетска селекција рагби 13 клуба
"Гвоздени строј" остварила је највећи
успех у краткој клупској историји. На
стадиону ФК "Херој" из Јајинаца
одржано је 25. октобра завршно
такмичење Купа Србије, а осим убских
момака, за пехар су се борили Партизан, Раднички из Новог Београда и
Црвена звезда. Иако су доживели пораз
од Партизана, две победе уз најбољи
есеј-количник донели су "гвозденима"
прво место и победнички трофеј у
рукама капитена Душана Радића. Била
је то потврда успона форме убских
рагбиста, с обзиром да су добре партије
пружали и на претходна два такмичења- Првенство Београда и Куп
Београда, одржанима на СЦ "Инге" на
Звездари.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ИМА ЛИ У ПРОСВЕТИ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ И
ДА ЛИ СУ МЕРЕ О СМАЊЕЊУ РАДНИКА ОПРАВДАНЕ ?
Драган Ђурић, проф. биологије:
- Образовни систем је специфичан у односу на друге области
jавног сектора. Зато, кад је реч о смањењу броја запослених, не
можете направити неке велике резове. Речју, одласком радника са
одређеног радног места, исто се не гаси, изузев код ваннаставног
особља. Често се говори о вишку радника у просвети и наставника
са непотпуним фондом часова. Лично мислим да се тај проблем
може решити тако што места радника који су испунили услов да
иду у пензију, попуне они који немају пуну норму. Значи, само
правилна прерасподела. Замисао да се пензионисањем смањи
број запослених у просвети је немогуће извести.

Јасмина Муњић, професор хемије:
- Сматрам да су дате мере неопходне у просвети, јер постоји
кадар који има услов за пензију, а са друге стране је доста младих
са завршеним факултетом који чекају запослење. Та реорганизација у оквиру школа, решила би само део проблема. Мислим да
људи који су провели свој радни век на датим пословима, треба
да остану до краја, јер су дали себе ту и уложили велику љубав и
време у свој позив, бар је тако у мом случају. Иначе, проблем је
много дубљи. Треба радити на професионалној оријентацији, што
значи образовати профил занимања који је у датом тренутку
дефицитаран.

Милица Илић, студент Шумарског факултета:
- Мислим да је образовни систем у Србији веома лош и да би у
њему многе стрвари требало променити. Пуно је учитеља и
наставника на листи незапослених што говори да се школују
кадрови за којима тренутно нема потребе код нас. Значи, треба
смањити број за пријем студената на поједине факултете како би
се школовали дефицитарни кадрови, а самим тим они који заврше
школу, брже би се запошљавали. Моја замерка је и што ученици
нижих разреда имају јако обимно градиво, превише су оптерећени, уче градиво које треба да имају у средњој школи.

Милица Руњајић, наставник енглеског језика:

РК “Гвоздени Строј“:
Највећи успех у краткој историји
У недељу је "Гвоздени строј" био
домаћин првог круга кадетског првенства Србије на СЦ "Матић"- иако без три
стандардна играча, Убљани су савладали Црвену звезду, потом поражени од
Партизана, али и још једном доказали да
напредују крупним корацима...

ОД 1.НОВЕМБРА

ОБАВЕЗНЕ
ЗИМСКЕ ГУМЕ
Возачи у Србији, од недеље 1.
новембра, у обавези су да, на својим
возилима имају све четири зимске гуме,
ако је на путевима снег, лед или поледица. Ова мера је предвиђена Правилником о подели моторних и прикључних
возила и техничким условима за возила
у саобраћају и примењује се од 2012.
године.
Све док је време суво и без снега и
леда, зимски пнеуматици неће бити
обавезни. Потребне информације могу
се пронаћи на сајту Ауто-мото савеза
Србије. У периоду од 1. новембра до 1.
априла, сва возила која се налазе ван
насељеног места, морају поседовати
ланце који се монтирају на погонске
точкове, на деоницама пута које су
означене знаком употребе ланаца, када
је снег на коловозу.
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- Мислим да је превише ученика по једном одељењу, поготово у матичним школама где има и до 32 ученика. Када је мој
предмет у питању, просто не може да се постигне добар ефекат
наставе када је много ученика, нема потребне конверзације што је
циљ наставе. Претрпани смо градивом, често смо принуђени да
само испунимо наставну јединицу написану у датом тренутку,
ученици немају времена за вежбу, самим тим су оштећени. Превише је непотребног градива које само оптерећује ученике а премало је практичне наставе и праксе, тј. директне примене знања.
Када би се смањио број ученика по одељењу, аутоматски би се
повећао број одељења и наставници би имали потребан фонд
часова а ученици добили одговарајуће знање. То решава један део
проблема када су у питању број запослених и квалитет наставе.

Радоје Ђермановић, управник поште Уб:
- Мислим да у образовном сектору првенствено треба водити
рачуна о квалитету наставе и броју ученика по наставнику. Када је
превише деце у одељењу, просветни радник реално не може да
посвети довољно времена појединцу, а то се одражава на квалитет наставе. Школе које евентуално имају вишак запослених
треба, уз помоћ општине и локалне самоуправе, да изврше прерасподелу радне снаге, како не би људи који су поштено радили и
уложили себе у тај позив остали на улици. Треба се трудити да се
сваки наставник, који је квалитетно обављао свој посао, задржи у
просвети.

Снежана Петровић, трговац:
- Мислим да нема вишка запослених у просвети, сваки
наставник је добро дошао јер преноси знање и искуство нашој
деци, а то је од непроцењиве вредности. Ако се смањи број
предавача, градиво је обимно, значи да су деца оштећена јер им
преостали наставници не могу посветити потребно време и
пажњу. Квалитет наставе је на првом месту, а имајући у виду да је
посао просветара јако напоран и одговоран, не сме се никако, као
такав, омаловажавати. Кад је реч о образовању у Србији, укупнан
утисак је позитиван, мада увек може боље.

Владимир Ђенадер, директор Музичке школе:
- Чињеница је да је криза не само на подручју Србије, већ и
целе Европе, те тако, треба предузимати мере рационализације
где год је то могуће. Веома је важно водити рачуна да се тим потезом не доведе у питање квалитет наставе. Ту не сме бити
подилажења, нити калкулација када је број запослених у питању.
Школе су специфичне институције. У многима се ради мимо правилника, односно имају више непотребног профила запослених у
процентима, а негде је супротно. На пример, по правилнику, нашој
школи припада библиотекар и педагог које немамо, а вероватно ће
нам смањити кадар који тренутно омогућава бољи квалитет
наставе. Мислим да се у просвети не може стриктно примењивати
закон као у другим областима, јер ће неко бити неправедно
оштећен, а то сигурно није циљ.
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КУЛТУРА - ЛАЈКОВАЦ

5.новембар 2015.г.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ

Петак, 20.новембар 2015,
сала биоскопа КЦ “Хаџи Рувим“
20.00 часова

ПРОГРАМ У НОВЕМБРУ
Понедељек, 9.новембар- 19.30 ч

ВАЉЕВО
- ГРАД БОЛНИЦА
У Великој сали Општине Лајковац
Владимир Кривошејев, историчар,
одржаће предавање „Ваљево 1914-1915
– град болница, историјска вертикала".
Након предавања ће бити приказан
документарни филм Слободана Раковића „Ваљевска болница 1914-1915.".

У четвртак, 12.новембра 2015.
године у Великој сали Општине
Лајковац са почетком у 20.00 h
предпремијерно ће бити изведена
монодрама Ирфана Менсура

КОНЦЕРТ
“ЕВРОПА ИГРА“
Поред дечјег ансамбла КЦ „Хаџи
Рувим" Лајковац наступиће и гости.

ГЛУМАЦ, КАЖИ
НЕШТО СМЕШНО

У среду, 25.новембра 2015.године у
сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим" од 20.00
„ П о зо р и ш т е ј е ј е д н а в е л и к а часова Јелица Сретеновић и Катарина
свечана дворана и на крају ње је позор- Жутић ће извести позоришну представу
ница.... И увече када се у граду све
затвори, смири, ви долазите у позориште. Гледате тако сами себе на
позорници, смејете се и плачете..... А ја
улазим у вашу душу, као у нечију празну кућу.... То што ви видите на сцени,
личи вам на снове које сањате, зато
ваљда и одла зите у позориште?!
Позориште је једна велика свечана
дворана, на крају ње је позорница, а на
Текст и режија: Мирјана Бобић Мојсиловић
њој глумац...."

СВЛАЧЕЊЕ

У среду, 18.новембра 2015. године
у 19.30 часова у Галерији КЦ
„Хаџи Рувим" биће отворена
изложба „ХЕРОЈИ ПОДГОРИНЕ У
ВЕЛИКОМ РАТУ" Музеја Осечине.
Аутори изложбе су Светозар
Гачић и Милан Петровић .

NOVOGODI[WA

Kalendari

Olovke

Upaqa~i

REKLAMNA
GALANTERIJA
Rokovnici
Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

Satovi

НОВО У ПОНУДИ !
Сунђерасти
привресци
у облику логотипа
ваше фирме!

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

5.новембар 2015.г.
Прелепи Анђеле,
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3.новембра.2015. г.
навршило се 18 година од смрти

МАЈО
9.новембра 2015.године
Ти је рођендан.
Среће и честитки више
нема, али Ти си остала
наша љубав и наш понос!
Никада те нећемо
заборавити...
Воле Те твоји:
тата, мама и сека...

СЛАВКА БАБИЋА
Био си наш Анђео чувар,
највећа подршка,
најбољи пријатељ...Ти и
твој мио лик, живећете
заувек у нашим срцима,
мислима и разговорима
Твоја породица

IN MEMORIAM

ЉУБОДРАГ САРИЋ
ЉУБА
(02.03. 1934 - 28.10. 2015)
Рођен је у Туларима где је завршио Основну школу.
Гимназију завршава у Обреновцу, а Педагошку
академију у Београду.
Прва служба 1959/1960. у Основној школи у
Бањанима, као наставник Математике и Физике.
Године 1971. напушта Просвету и прелази у
Општинску управу, а затим у Пореску управу, где је радио
до одласка у пензију.
Убљани га памте као активног учесника у
друштвеним збивањима. Био је редовни посетилац
трибина са разним темама у Дому културе Уб.
С Е Ћ А Њ Е

22.11.1985 - 22.11.2015.

ВЛАДИМИР
СПАСИЋ
ЖИВОТА П.СИТАРИЦА
04.03.1967- 06.10.2013.
Матори!
Прошло је две године
од како ниси са нама,
али сећање на Тебе не
бледи...
Твоји: Бриса, Манда и Деки...

Прошло је 30. година,
а Ти си увек у нашим
срцима и мислима.

Супруга Даница,
ћерке: Цица, Анка и Рада
са породицама

СПОРТ
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КК УБ ХВАТА ПРАВИ РИТАМ

Прва српска лига "Запад", 5.коло

УБ - ЗЕКАС 75 85:62
(18:17, 26:18, 29:18, 12:9)

ТРИ ПОБЕДЕ У НИЗУ

Спортска хала на Убу. Гледалаца:
150. Судије: Милошевић, Варагић
(Крагујевац)
УБ: Јадранин 15, Поповић 19, Павић
8, Веселиновић 9, Боричић 6, Даниловић 2, Марковић 2, Милосављевић
14, Хускић 10, Драксимовић, Симић.

- Одлична одбрана и тимска игра срушили незгодне Рачане.
- У Трстенику сигурна победа после успаваног почетка.
- Гостовање Полет Ратини у наредном колу.
Кошаркаши Уба враћају се на
победнички колосек после два стартна
пораза. Иако је меч против Прве
петолетке почео лоше за екипу Душка
Ружичића, на крилима расположених
Ивана Поповића и Луке Милосављевића већ до паузе направљен је
преокрет. У наставку су Убљани сигурно
чували предност и избегли драматичан
финиш за другу победу.
Почетак сусрета против Зекаса
обележио је бек гостију Обрадовић, са
три "тројке" донео је Рачанима
предност од 17:12, али је то било и
последње вођство гостију. Јадранин је
са два шута ван 6,75 већ на малој паузи
вратио предност, а у другој четвртини
Поповић и Хускић су одлепили домаће
на пристојних +9.
Навијаче је забринула серија Зекаса
од 7:0 на старту другог дела, али је и тај
налет домаћин одбио појачаном
одбраном и добрим шутем. Сјајну ролу
имао је млади "плеј" Лука Милосављевић, везао је 8 поена уз две "тројке",
па је за тили час предност отишла преко
20 поена. Ангажовани су били домаћи и
у последњој четвртини, посебно у
дефанзиви, за шта су добили похвале
свог тренера:

Прва српска лига "Запад", 4.коло

ПРВА ПЕТОЛЕТКА-УБ 78:87
(24:10,13:28,19:25,22:24)
Хала у Трстенику. Гледалаца: 100.
Судије:Јоловић, Варагић (Крагујевац).
УБ: Јадранин 9, Павић, Веселиновић
16, Хускић 5, Милосављевић 17,
Боричић 12, Даниловић 1, Драксимовић, Поповић 27.

Ухватили победнички колосек
- Ово је екипа великог нападачког
потенцијала, али достиће свој максимум
тек када буде играла праву одбрану.
Вечерас смо имали проблема са шутем
Зекаса, када смо то неутралисали- више
није било проблема. Радује ме примљени
број поена, похвалио бих Веселиновића
и Боричића који држе нашу одбрану, а
видело се вечерас колико нам је Горан
Јадранин недостајао против Клика.
Посебна прича је Иван Поповић, осим
сјајног нападачког арсенала, почео је да
озбиљно игра и одбрану, тако да очекујем
да овај победнички тренд продужимо и у
Краљеву- задовољан је после треће
победе тренер Ружичић.
Б.Матић

УБСКИ РУКОМЕТАШИ САВЛАДАЛИ ФАВОРИТА ЗА НАЈВИШИ ПЛАСМАН

КОНАЧНО - ПОБЕДА !
- Предвођени Зарином, Рогићем и голманом Милекићем, Убљани стигли
до првог тријумфа. - Металац успешнији у Купу- 33:31. - Протеклог
викенда пауза, у мечу 6. кола Марковићеви пулени гостују БАСК-у.
Након четири стартна пораза, убски рукометаши су прве бодове
тражили на домаћем паркету против једне од најбољих екипа лиге- СЦ
Вождовца. Почетак није обећавао ништа добро, брзим нападима Београђани
су лако пробијали одбрану домаћих и већ у раној фази меча стигли до +4.
Ипак, тренер Марковић није паничио, честим ротацијама подизао је
агресивност одбране, па је већ до паузе Уб преузео вођство у своје руке.
Наставак је донео константну
предност "плавих", али благо речено
и спорну арбитражу судијског
тандема. Ипак, није то сметало Рогићу
и Зарину да изрешетају мрежу
Београђана, а кључни детаљ се десио
у 58. минуту. Код минималне предности домаћих, досуђен је седмерац за
Вождовац који је изазвао жестоке
Александар Милекић
протесте публике, али да правда буде
задовољена побринуо се Александар Милекић сјајном одбраном. Рогић је
"одлепио" на безбедних +2, а нови седмерац за Вождовац није био болан,
будући да је Убљанима остало да тек неколико секунди сачувају лопту за
прву победу у прволигашком друштву:
- Доказали смо себи да можемо да добијемо јаку екипу у неизвесној
завршници и пробили психолошку баријеру која нас је већ коштала три
пораза у сличним утакмицама. Био је ово меч у ком је Милан Зарин
потврдио да је превазишао кризу, капитен Рогић је константно на високом
нивоу, а одбране Милекића и јака одбрана у већем делу меча радују пред
наставак сезоне. Прошлог викенда је коло одложено, у међувремену смо
имали и Куп-меч против Металаца (33:31 за Ваљевце), а у суботу ћемо
пробати да на Царевој ћуприји донесемо и прве бодове са стране.
Прегрмели смо најтежи део распореда, очекујем да у другој половини јесени
увећамо бодовну залиху и побегнемо са дна табеле- оптимистички је
расположен тренер РК Уба Томислав Марковић.
У наставку сезоне Убљани ће бити лишени помоћи Уроша Антића,
леворуки бек се оглушио о клупску дисциплину и није више у редовима
"плавих". Матовић и Шкорић су одмарали против Ваљеваца, а остали
играчи су спремни суботњи мегдан против БАСК-а.
Б.М.

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

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

0 10
0 10
1 9
1 9
1 9
2 8
2 8
3 7
3 7
3 7
4 6
5 5
5 5
5 5

Наредне утакмице КК Уб:
6.коло (7.новембар 2015):
Полет (Ратина) - Уб
7.коло (15.новембар 2015):
Уб - Златар (Нова Варош)
Прва лига "Центар", 5.коло

УБ- СЦ ВОЖДОВАЦ 2012
28:27 (14:12)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200. Судије:
Цветићанин, Пурић (Београд). Седмерци: Уб 1(0),
СЦ Вождовац 7(5). Искључења: Уб 10, СЦ Вождовац
6 минута.
УБ: Илић, Стокић, Вукосављевић, Зарин 9,
Петровић, Матовић, Драгишић 2, Текић 1, Ђокић 3,
Марковић, Рогић 9, Стојановић, Шкорић, Милекић
(13 одбрана, 2 седмерца), Ранковић 2, Јовичић 2

1. Sin|eli}
2. Loznica
3. SC Vo`dovac
4. Novi Beograd
5. Sloga (PM)
6. Ma~va (B)
7. Partizan 2
8. Rekreativo
9. BASK
10. Studen. grad
11. Ub
12. PKB

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

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0

Наредне утакмице РК Уб:
6.коло (7.новембар 2015):
БАСК - Уб
7.коло (14.новембар 2015):
Уб - Слога (ПМ)
8.коло (21.новембар 2015):
Партизан 2 - Уб

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

+11
+22
+19
+9
-1
+4
+2
-1
-9
-15
-15
-26

9
8
6
6
6
5
5
5
3
3
2
2

24
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OP[TINSKA LIGA
LAJKOVAC
Најава 8.кола (25.октобар):
Слога (В) - Каленић
0:6
Мургаш 2012 - Звиздар
2:1
Памбуковица - Докмир
4:1
ОФК Паљуви - Шарбане
2:0
Најава 9.кола (31.10/1.11.2015):
Докмир - ОФК Паљуви
0:4
Звиздар - Памбуковица
1:1
Каленић - Мургаш 2012
2:1
Чучуге - Слога (В)
3:0
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2015/16.
1.OFK Paquvi
2.^u~uge
3.Kaleni}
4.Pambukovica
5.Murga{
6.[arbane
7.Zvizdar
8.Dokmir
9.Sloga (V)

7
5
4
3
2
3
2
1
1

0
2
2
3
4
1
1
2
1

1
1
2
2
2
4
5
5
6

23 : 3 21
17 : 6 17
16 : 5 14
11 : 6 12
9 : 9 10
13 : 14 10
8 : 24 7
10 : 18 5
8 : 30 4

Општинска лига Уба, 8.коло

ОМЛАДИНАЦ - ВРЕЛО
СПОРТ 1:3 (1:2)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 100.
Судија: Перица Марјановић (Уб).
Стрелци: Ковачевић у 24. за Омладинац, а Леонтијевић у 6., Новаковић у
45. и Д.Матић у 75. минуту за Врело
спорт. Жути картони: Николић (О),
Д.Матић, Новаковић (В). Црвени картон:
И. Савић (Омладинац) у 65. минуту.
ОМЛАДИНАЦ: Ђукић 6, Тимотић 7,
Николић 6,5, Д.Савић 7, Лазаревић 7,
Трумбеташ 6,5, Ковачевић 8, Ивановић
7,5, Јелушић 6,5, И.Савић 7, Стефановић 6,5 (Чолић -)
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, А.Љубичић 7, Николић 6,5 (Д.Љубичић -),
Ђорђевић 6,5, Д.Матић 7,5, Маринковић
7,5 (Вићентић -), Леонтијевић 8,
Новаковић 7, И.Матић 6,5 (Илић 6,5),
Обрадовић 7 (Јаковљевић -), Арамбашић 7 (Јевтић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранко Леонтијевић (Врело спорт)
Омладинац је пружио снажан отпор
јесењем прваку, вероватно би борба
била и неизвеснија да су домаћи имали
на голу стандардног Радовановића.
Овако је Леонтијевић већ на почетку
казнио неодлучност Ђукића, али је
Ковачевић лепим ударцем из окрета
поравнао резултат. Ипак, у последњим
тренуцима првог дела, Новаковић је
ефектним поготком са 16 метара вратио
предност лидеру.
Много лакши посао, Врељани су
имали након искључења Савића, а
Дарко Матић је из гужве након прекида
осигурао и осму победу Врело спорта.

Немања Матић: Подршка
вољеном клубу Врело Спорт

Најава 8.кола (25.октобар):
Слога (Л) - Колубара (ЛП)
Омладинац - Врело Спорт
Стрелац (К) - Јединство (М)
Вукона - Бргуле
ОФК Таково - Врело

8.коло (24/25.октобар):
Ратковац - Стрмово 1968
Слога (Б) - Непричава

4:1
1:3
2:7
0:3
1:3

9.коло (1.новембар):
Непричава - Ратковац одложено
Стрмово 1968 - Младост (В) 1:1

Најава 9.кола (31.10/1.11.2015):
Врело - Слога (Л)
0:3
Бргуле - ОФК Таково
1:0
Јединство(М)-Вукона прекид 4:0
Врело Спорт - Стрелац (К) 5:0
Колубара(ЛП)-Омладинац(К) 0:2
КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2015/16.
1.Vrelo Sport
2.Vrelo
3.Sloga (L)
4.Omladinac
5.OFK Takovo
6.Jedinstvo M
7.Strelac(K)
8.Kolubara LP
9.Brgule
10.Vukona

8
6
4
4
3
3
3
2
2
1

0
0
2
1
3
1
0
1
0
0

0
2
2
3
2
4
5
5
6
7

38 : 3
14 : 6
17 : 10
15 : 10
16 : 16
17 : 17
23 : 27
10 : 26
8 : 28
6 : 21

24
18
14
13
12
10
9
7
6
3

Општинска лига Уба "Исток", 9.коло

ЧУЧУГЕ - СЛОГА (Врховине)
5:0, прекид у 36. минуту
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 30.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Лекић у 5. и 29., Стојнић у 11. и 16. и
Муњиза у 31. минуту. Није било картона.
ЧУЧУГЕ: Симић, Миливојевић, Иванић,
Петровић, Васиљевић, Крсмановић,
Веселиновић, Муњиза, Стојнић, Радовановић, Лекић.
СЛОГА: Добросављевић, О.Марковић,
Крсмановић, Икић, Трифуновић, Латковић, Симић, Радовановић, И.Марковић
Малобројни љубитељи фудбала на
затварању јесење сезоне у Чучугама
нису имали пуно тога да виде. Стартна
постава гостију са само 8 играча у пољу
најављивала је каснији епилог, са две
"повреде" Слога је прекинула мучење
које би вероватно завршило двоцифреним поразом. Тим Дејана Петровића
се практично није ни презнојио, а да
гледаоци не оду кући потпуно разочарани, побринуо се Муњиза прелепим
поготком у рашље Добросављевића.

www.glastamnave.com
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Најава 10.кола (07/08.11.2015):
Младост (В) - Непричава
Ратковац - Слога (Б)
Општинска лига Уба "Исток", 8.коло

ПАЉУВИ - ШАРБАНЕ
2:0 (1:0)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 60.
Судија: Иван Лазаревић (Звиздар).
Стрелци: Ђорђевић у 30. и Стојић у
73. минуту. Жути картони: Вукићевић,
Грујић, Ђурић (П), Рашић (Ш).
ПАЉУВИ: Станојловић 7, Веселиновић 7,5, Грујић 7, Вукићевић 7, Илић
7, Ђурић 7, Ђорђевић 8, Радовановић
7, Стојић 7 (Поповић -), Миловановић
7, Јовић 8
ШАРБАНЕ: Ранковић 7, Савић 6,5
(Петровић -), Радовановић 6,5, Павловић 6,5, Д.Аврамовић 6,5, Мирковић 7,
Миловановић 7, Гајић 7,5, Рашић 6,5,
В.Аврамовић 6,5, Симић 6,5 (Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Иван Ђорђевић (П)
Домаћи тим је овом победом
побегао најближем пратиоцу за 4
бода и обезбедио јесењу титулу.
Шарбане су своје шансе имали у
раној фази меча преко Миловановића
и Рашића, али су "језерџије" прве
затресле мрежу. Јовић је центрирао,
највиши у скоку био Ђорђевић, а
лопта је на путу ка голу закачила
Павловића и преварила голмана
Ранковића.
Одлука је пала после нове
асистенције Јовића, Стојић је рутински погодио са 10-ак метара и "оверио" победу Паљува. До краја је
Миловановић уздрмао пречку, али су
и овим резултатом домаћи били више
него задовољни.

Општинска лига Уба "Запад", 9.коло

ВРЕЛО - СЛОГА (Лончаник) 0:3 (0:2)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 50. Судија: Миломир Мирковић (Уб). Стрелци:
Стојанов у 5., Кузмановић у 40. и Давидовић у 68. минуту. Жути картони:
Јовичић, Пантелић (В), Нинковић, Голубовић, Кузмановић, Аћимовић,
Митровић (С)
ВРЕЛО: Стеванчевић 6, Поповић 6, Младеновић 6, Добросављевић 6, Јовичић
6, Пантелић 6, Срећковић 6, Буковчић 6, Матић 6, Н.Илић 6,5, М.Илић 6
СЛОГА: Г.Вујић 7, Лалић 7,5, Голубовић 7, Давидовић 7,5, Де.Николић 7,5,
Нинковић 7 (Јовановић 7), Стојанов 7,5 (Аћимовић 7), Ненадић 7, Богуновић 7,
Митровић 8, Кузмановић 7,5 (Да.Николић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Митар Митровић (Слога)
Одлична игра гостију из Лончаника на затварању јесени. Мало због сунца, а
више због сјајног ударца Стојанова, Стеванчевић је већ на старту матиран из
велике даљине, а Кузмановић је искористио своју брзину да дуплира предност
Слоге. И у наставку се слика није мењала, гости су доинирали, а победу је
украсио лепим голом из слободног ударца Гроздан Давидовић.

ФУДБАЛ

5.новембар 2015.г.
10.коло

ЦРВЕНА ЈАБУКА - РАДНИК
(Уб) 0:4 (0:3)
Стадион у Црвеној Јабуци. Гледа-

Резултати 9.кола (24/25.10.2015):
Рудар (Р) - Црвена Јабука
2:2
Полет (Т) - ОФК Стубленица 0:0
Полет (ДЛ) - Степање
3:0
Рубрибреза - Дим.Туцовић 3:1
Пролетер (Б) - Лајковац
2:0
Гуњевац - Радник
2:2
Резултати 10.кола (31.10/1.11.2015):
Црвена Јабука - Радник
0:4
Лајковац - Гуњевац
0:5
Дим. Туцовић - Пролетер
2:0
Степање - Рубрибреза
0:2
Стубленица - Полет (ДЛ)
0:2
Рудар (Р) - Полет (Т)
2:0
1.Radnik(Ub)
2.Rubribreza
3.Guwevac
4.Polet (DL)
5.Stepawe
6.Polet (T)
7.D.Tucovi}
8.Rudar (R)
9.Stublenica
10.C.Jabuka
11.Lajkovac
12.Proleter(B)

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

2
2
2
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0
2
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3
3
2
2
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1
2
2
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26 : 10
24 : 8
33 : 21
17 : 8
19 : 19
16 : 13
9 : 11
12 : 14
11 : 12
14 : 29
6 : 24
9 : 27
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4

11.коло (07/08.11.2015- 14.00ч):
Полет (Т) - Црвена Јабука
Полет (ДЛ) - Рудар (Р)
Рубрибреза - ОФК Стубленица
Пролетер (Б) - Степање
Гуњевац - Димитрије Туцовић
Радник - Лајковац

УМЕСТО ПЛАНИРАНА ДВА,
КМФ КАРЕЛИ ИГРАО ЈЕДАН МЕЧ

ПОРАЗ ОД
ЈАКИХ ШАПЧАНА
Узалуд су се љубитељи футсала
радовали отварању сезоне и премијерном мечу Регионалне лиге "Дрина"
на домаћем паркету. Администрација
Бајине Баште је заказала, гости нису
успели да обаве лекарске прегледе на
време и обавестили су домаћине да се
неће појавити на Убу. Брзо су органи ФС
РЗС донели једину логичну одлуку- меч
је регистрован службеним резултатом
3:0 за КМФ Карели.
Тако су Убљани први меч играли у
Шапцу, против ове сезоне појачаног
Белатореса, тима који је већ истакао
кандидатуру за виши ранг. Водила се
жестока борба на паркету Економске
школе, а на паузу се отишло без голова
највише захваљујући сјајном голману
гостију Ивану Стефановићу. Појачали
су домаћи у наставку, успели да дођу
до, за овако тврду утакмицу, велике
предности, па су се у Карелију определили за игру са голманом у пољу, а.
Ћургуз је преузео ту улогу, али нису
стигли до почасног поготка:
- Момци су пружили одличан отпор
фаворизованом домаћину, а против
истог ривала играмо у среду у Куптакмичењу. У суботу коначно дебитујемо пред домаћом публиком, ривал
нам је ужички 92, па позивам љубитеље
футсала да нас подрже- рекао је тренериграч Карелија Милан Богићевић.

лаца: 50. Судија: Марко Поповић (Уб).
Стрелци: Стевић у 6., Петровић у 11.,
Симеуновић у 24. и Тадић у 89. минуту.
Жути картони: Станчић, Матић, В.Мирковић (ЦЈ), Тадић (Р)
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Станчић - (Вукић 6,5),
Теодосић 6,5, Вишић 6 (Радојичић 6,5),
Матић 6, Милошевић 6, Стеванов 7,
Ј.Мирковић 6,5 (Ненадовић -), Јовићевић 7, Дамњановић 6,5, Тешић 6,5,
В.Мирковић 6
РАДНИК: Јокић 7, Живковић 6,5,
Петровић 7, Луковић 7, Кандић 7,
Стевић 7, Новаковић 7, Симеуновић 7,
Хаџић - (Тадић 7), Станојевић 7,
Граховац 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Јокић (Р)
Убљани су силно отворили
утакмицу, већ средином првог дела
имали су три велика гола предности.
Ипак, победа неће остати гостима у
лепом сећању, најбољи нападач
Никола Хаџић се повредио у 13. минуту
после прекршаја Станчића и према
првим информацијама- напрсло му је
ребро. Домаћи су имали неколико
великих прилика да се врате у меч. по
две Дамњановић и Владимир Мирковић, али је концентрисан био Јокић.
Убедљив тријумф, иако не уз тако
убедљиву игру, крунисао је Димитрије
Тадић у самом финишу меча.
10.коло

СТУБЛЕНИЦА - ПОЛЕТ
(Доњи Лајковац) 0:2 (0:1)
Стадион у Стубленици. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Ивковић у 32. и Васиљевић у
85. минуту. Жути картон: Живковић (П).
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7, Леонтијевић 6, Миличић 6,5, Мирковић 7,
Маринковић 6, Н.Спасојевић 6,5, Поповић 6 (Ранисављевић 6), Ракић 6,5,
Станковић 6,5, Милутиновић 6,
М.Спасојевић 6 (Неговановић 6)
ПОЛЕТ. Филиповић 7, Лукић 7,
Живковић 7, Јевтић 7 (Гајић -), Ранковић
7,5, Ивковић 7,5, Васиљевић 7,5,
Ђорђевић 7, Радовановић 7, Радованчевић 7 (Берановић -), Петровић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Васиљевић (Полет)
Заслужена победа гостију, мада је
Стубленица непосредно пре гола имала
велику прилику преко Младена Спасојевића. Уследио је брз контранапад,
Ранковић је добро центрирао, а Ивковић лако погодио на другој стативи.
Голман домаћих Дејан Јовановић
заслужан је што је његова екипа дуго
била у игри, ипак није ништа могао да
уради након сјајног волеја Васиљевића
који је "оверио" победу Полета.
Регионална лига "Дрина", 2.коло

БЕЛАТОРЕС - КАРЕЛИ
2:0 (0:0)
Хала Економске школе у Шапцу.
Гледалаца: 100. Судије: Дикановић,
Павловић (Шабац). Стрелци: Марковић
у 27. и Васовић у 33. минуту. Нагомилавање прекршаја: Белаторес (3+1),
Карели (4+4)
КАРЕЛИ: Стефановић, Б.Благојевић,
Богићевић, Исаиловић, Ивковић,
Ђурђевић, В.Благојевић, Ћургуз,
Симић
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9.коло

ГУЊЕВАЦ - РАДНИК (Уб)
2:2 (1:0)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 200.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: С.Симић у 8. и
Стојановић у 90+4. за Гуњевац, а Кандић
у 87. и Симеуновић у 89. минуту за Радник. Жути картони: М.Симић, Вујковић,
С.Симић, Стојановић, Јаџић (Г), Ранковић, Кандић, Луковић, Михајловић (Р)
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 7, М.Симић 6,5
(Јечменица -), Вујковић 7, С.Милошевић
7, Кузмановић 6,5 (Митровић 6,5 ), Јаџић
6,5, В.Милошевић 6,5, Стојановић 7,
Бакић 6,5, С.Симић 7, Ивковић 7
РАДНИК: Михајловић 7, Петровић 6,
Вујић 5 (Живковић 6), Луковић 6, Кандић
6, Ранковић 7, Новаковић 6, Симеуновић
7,5, Хаџић 7, Станојевић 7, Граховац 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Симеуновић (Радник)
Дерби за сладокусце у Гуњевце, на
сјајно припремљеном терену гледали
смо жестоку борбу без калкулација са
шокантним завршетком! Саша Симић је
већ на старту казнио грешку Вујића, а
пречка је спречила Хаџића да поравна у
последњим тренуцима првог дела.
Симеуновић је у 55. минуту изнудио
најстрожу казну, а преискусни Даниловић надмудрио Луковића и сачувао
мрежу. Ипак, голман домаћих није
најбоље реаговао у 87. минуту што је
искористио Кандић, а само два минута
касније потпуни преокрет доноси Симеуновић, претходно је шутирао Хаџић. У
последњим секундама меча, Живковић
је оборио Саша Савића, а Стојановић са
11 метара поставио можда и најправеднији исход изузетно квалитетног меча.
10.коло

РУДАР (Радљево)- ПОЛЕТ
(Таково) 2:0 (0:0)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Јован Лончаревић (Ваљево).
Стрелци: Ђорђевић у 71. и Ристовски
из пенала у 87. минуту. Жути картони:
Ђорђевић, Ристовски (Р), Јовић (П).
РУДАР: Јовановић 7, Ђаловић 7, Лазић
7, Рајић 7, Ивковић 7, Симанић 7,
Пантелић 7, Ристовски 7,5, Максимовић
7 (Ђорђевић 7,5), Панић 7 (Давидовић ), Теодосић 7 (Теодосијевић -)
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, Гојаковић 6,
Јовић 6,5, Ашковић 6,5 (Павловић 6),
Давидовић 6, М.Стефановић 6,5,
Јанковић 6,5 (Петровић -), Ивановић 7,
В.Стефановић 6, Јеремић 6, Пантелић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Ђорђевић (Рудар)
Домаћи су искористили бледо
издање Таковчана, а човек одлуке био
је Ђорђевић који је ушао на паузи. Иако
је промашио велику прилику пре гола,
успео је да матира Миливојевића након
доброг проигравања Ристовског. Пенал
за домаће био је помало комичанПавловића је збунила подигнута
заставица помоћника, а Лончаревић је
исправно проценио да нема офсајда
будући да је лопту одиграо играч
Полета. Павловић је ухватио лопту у
руке, па ваљевском арбитру није преостало ништа друго него да досуди казнени ударац. Ристовски је био сигуран,
мада га је голман Полета прочитао...

26

ФУДБАЛ

5.новембар 2015.г.
10.коло

11.коло

Резултати 10.кола (24/25.октобар):
Колубара (Ј) - Јуниор НН
2:0
Трлић - ОФК Дивци
0:0
Тулари - ЗСК
3:1
Тврдојевац - Качер
7:1
Полет (П) - Тешњар
1:3
Младост (Д) - ОФК Јабучје 0:1
Совљак - Бањани
1:0
Јошева - Пепељевац
0:2
Резултати 11.кола (31.10/1.11.2015):
Пепељевац - Колубара (Ј)
2:2
Бањани - Јошева
2:0
ОФК Јабучје - Совљак
3:0
Тешњар - Младост (Д)
0:2
Качер - Полет (П)
4:0
ЗСК - Тврдојевац
1:0
ОФК Дивци - Тулари
0:1
Јуниор НН - Трлић
2:0
1.OFK Jabu~je
2.OFK Divci
3.Tulari
4.Mladost(D)
5.Pepeqevac
6.Trli}
7.Te{war
8.ZSK
9.Bawani
10.Tvrdojevac
11.Junior NN
12.Sovqak
13.Jo{eva
14.Kolubara(J)
15.Ka~er
16.Polet (P)

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

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

2
1
1
3
3
3
4
6
3
5
4
5
7
7
9
8

25 : 10
24 : 5
19 : 7
19 : 15
31 : 18
13 : 9
12 : 8
13 : 13
18 : 13
20 : 17
15 : 18
8 : 14
17 : 20
11 : 20
14 : 44
9 : 37

12.коло (07/08.11.2015- 14.00ч):
Колубара (Ј) - Трлић
Тулари - Јуниор Ново Насеље
Тврдојевац - ОФК Дивци
Полет (П) - ЗСК
Младост (Д) - Качер
Совљак - Тешњар
Јошева - ОФК Јабучје
Пепељевац - Бањани
13.коло (14/15.11.2015- 14.00ч):
Бањани - Колубара (Ј)
ОФК Јабучје - Пепељевац
Тешњар - Јошева
Качер - Совљак
ЗСК - Младост (Д)
ОФК Дивци - Полет (П)
Јуниор Ново Насеље - Тврдојевац
Трлић - Тулари

25
24
24
22
20
20
15
15
14
14
13
12
10
8
6
5

ДИВЦИ - ТУЛАРИ
0:1 (0:1)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 100.
С уд и ј а : В л а д и м и р С то ј а н о в и ћ
(Ваљево). Стрелац: Сарић у 4.минуту.
Жути картони: Ћосић, Штулић (Д),
Марјановић, Николић, Младеновић (Т)
ТУЛАРИ: Лазић 7, Шимшић 7,5, Шкорић
7,5, Марјановић 7,5,
Брдаревић 7
(Младеновић 7), Дробњак 7,5, Ракић 8,
Ђорђевић 7, Николић 7,5, Пантелић 7
(Милојевић -), Сарић 8 (Адамовић 7).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Дамјан Сарић (Т)
Дерби кола у Дивцима заслужено је
припао гостима из Тулара. Већ у
4.минуту, после центаршута Пантелића
и гужве испред гола Диваца, Сарић
вешто матира голмана домаћих и
,испоставиће се, поставља коначан
резултат. Могли су Тулари у првом
полувремену убедљивије да воде да је
Пантелић искористио бар једну од две
шансе "један на један", после одличних
асистенција Сарића и Николића. У
другом полувремену гледали смо
јалове покушаје домаћих да нешто
промене и вешто чување лопте везиста
Тулара на средини терена, чиме су
показали да с правом важе за једну од
најбољих екипа у овом рангу
такмичења.

СОВЉАК - БАЊАНИ
1:0 (0:0)
Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелац: Маринковић у 75. минуту.
Жути картони: Поповић (С), Марковић,
Милојевић (Б).
СОВЉАК: Апостоловић 7, Поповић 6,5,
Јовановић 7, Јанковић 6,5, Ђокић 7,
Стефановић 7, Арсенић 7, Стојковић 7,
Грбић 6,5 (Мрчић -), Маринковић 7,5,
Обрадовић 7
БАЊАНИ: У.Ненадовић 7, Б.Ненадовић
6, Марковић 6, Ђорђевић 7, Симић 6,5,
Лештарић 6,5, Милојевић 6, Ранитовић
6, Илић 7,5, Леонтијевић 7, Бабић 6,5
(Костадиновић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Маринковић (Совљак)
Домаћин је до злата вредних бодова
стигао у завршници- Мрчић је пребацио
лопту на другу страну, а Маринковић
искоса са леве стране послао неухватљиву лопту за Уроша Ненадовића. Од
неколико добрих прилика Совљака
издваја се промашен зицер Стојковића,
а можда најлепши детаљ меча је сјајан
покушај Огњена Илића и феноменална
парада Ђорђа Апостоловића.

11.коло

ЈУНИОР Ново НасељеТРЛИЋ 2:0 (1:0)
Стадион у Доњој Грабовици. Судија:
Владимир Милић (Лајковац). Стрелци:
Богићевић у 28. и Плећић у 56. минуту.
Жути картони: Јовановић (Ј), Ракић (Т)
ТРЛИЋ: Ракић 5,5, Поповић 6, Гаврић 6,
Ђурић 5, Иконић 5, Кандић 5, Савић 5,
Новаковић 5, Живановић 5, Стевановић 5, Аџић 5 (Миросављевић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вања Керлета (Ј)
Трлић је одиграо најслабији меч у
последње време, мало уморан због
низа тешких утакмица, а више због
одсуства неколицине стандардних
првотимаца. Новаковић је у раној фази
меча био себичан, а некада суперлигашки везиста Дејан Богићевић казнио
то голом из "слободњака" са 17
метара. Други гол је пао после грешке
Савића и брзе контре домаћих, а слаба
је утеха гостима недосуђен једанаестерац над Новаковићем у 89. минуту...

www.glastamnave.com

11.коло

БАЊАНИ - ЈОШЕВА 2:0 (0:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50. Судија: Горан Жујовић (Љиг). Стрелци:
Б.Ненадовић у 51. и Софранић у 74. минуту. Жути картони: Илић, Б.Ненадовић,
Ранитовић, Костадиновић (Б), Мехинагић (Ј). Црвени картон: Квочка (Јошева) у
90. минуту.
БАЊАНИ: У.Ненадовић 7, Костадиновић 7, Б.Ненадовић 7 (Миловановић -),
Петковић 6,5 (Симић 6,5), Софранић 7, Лештарић 7, Милановић 7,5, Ранитовић 7,
Илић 6,5, Леонтијевић 7, Гајић 6,5
ЈОШЕВА. Поповић 7, Томић 6,5, Б.Тешић 6,5 (В.Тешић 6,5), Милосављевић 7,
Танасијевић 7, Илић 7, Шаиновић 6,5, Мехинагић 6, Лесић 6 (С.Вукић 6), Г.Вукић 6,
Квочка 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вељко Милановић (Бањани)
Ветар и не баш инспирисани ривали утицали су да ово не буде меч за
памћење, а бодови су ипак заслужено остали у Бањанима. Бошко Ненадовић је
на старту другог дела искористио судар голмана Поповића са саиграчем, а чувар
мреже Јошеве је у 85. минуту, због последица повреде, уступио место међу
стативама Милосављевићу. Пре тога је Софранић решио питање победника,
одличан центаршут Илића погодио је "у трепавицу" везисту домаћих, а
прецизан шут главом овој акцији донео је епитет најлепшег детаља меча.

Совљак - Бањани
10.коло

ТВРДОЈЕВАЦ - КАЧЕР
7:1 (6:0)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Јовановић у 34. и 36.,
Танасијевић у 38., Симић у 41. и 45. и
Тешић у 43. и 75. минуту за Тврдојевац,
а Прокић у 55. минуту за Качер. Жути
картон: Радојичић (Т)
ТВРДОЈЕВАЦ: Ђурђевић -, Јовановић 8,
Ћесаревић 7 (Ранковић -), Милић 7,
Поповић 7, Симић 8,5, Тешић 7,5,
Мирковић 8, Васић 7, Танасијевић 7,5,
Радојичић 7,5 (Јелић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Душан Симић (Т)
Екипа Тврдојевца је остварила
несвакидашњи фудбалски подвиг- у
року од 9 минута, голман Качера је чак 6
пута морао по лопту у мрежу! 35 минута
се "фењераш" држао, а онда доживео
бродолом који ће сигурно остати
записан у архиви фудбалског клуба из
Тврдојевца. Ривала је начео Јовановић
главом, а посебно леп био је погодак
Душана Симића када се од центра
прошетао до гола и матирао голмана
Качера. У наставку, као да су се пулени
Горана Миливојевића смиловали на
немоћне госте, за утеху некад снажном
тиму из Белановице остаје почасни
погодак Прокића...

ФУДБАЛ
БРЕЗОВИЦА И ДАЉЕ СА СКРОМНИХ ПЕТ БОДОВА

РЕАЛНОСТ У ОВОМ ТРЕНУТКУ
- Меч против сјеничке Слоге управо је потврда раскорака
између жеља и могућности. - Покушај изласка из тунела против
Радничког Стобекса у недељу.
Све је вероватније да ће брезовачки зонаш презимити на последњем
месту дринског каравана. Иако нико не може оспорити жељу и напоре
играча, стручног штаба и управе да се крене са "мртве тачке"- реалност је
сурова. Када се на лимитиране могућности брезовачког састава дода и
серија пехова која прати тренера Бранка Зујаловића у састављању екипе,
онда је "фењер" у рукама логична последица тешке јесени у Брезовици.
Меч против сјеничке
Слоге управо је потврда
раскорака између жеља и
могућности, искусни сјенички састав је у режији
ветерана Каришика два
пута матирао одбрану
домаћих. На другој страни,
Диздаревић није ниједном
имао потребу да озбиљније
интервенише, а колико је
мука имао Зујаловић да
састави тим, говори и податак да је стандардног штопера Симића послао у
везни ред. Ниједном играчу
Радојичић са лоптом
Брезовице не може се
замерити за труд, сув квалитет и фудбалска "намазаност" пресудила је да
три бода крену пут Сјенице.
Друга прича је виђена на Златибору, неупућени гледаоци тешко би
веровали да је у питању меч екипа са дна и врха табеле. Можда су домаћи
и потценили брезовачког зонаша, али овај меч су добили само
захваљујући инспирацији двојице фудбалских мајстора у позним
годинама- Владимира Мудринића и Владана Луковића. Остаје жал за
шансама Радовановића, Вијоглавина и Симића, мало замерки има и на
рачун судије због офсајда Мијатовића код резултата 0:0, али ипак
"Швајцарија" није терен за вађење.
У Брезовици не помишљају на предају, следећи покушај изласка из
тунела је у недељу у 13.30 часова, против Радничког Стобекса "црвени"
ће пробати да дођу до друге првенствене побде. Мирчета је "одрадио"
картоне, Радојичић се враћа у строј, па ће Зујаловић коначно имати сву
расположиву војску на окупу.
Б.М.
Зона "Дрина", 12.коло

ЗЛАТИБОР (Чајетина)- БРЕЗОВИЦА 2:0 (1:0)
Стадион "Швајцарија" на Златибору. Гледалаца: 100. Судија:
Мирослав Јокић (Богатић). Стрелци: Луковић у 43. и Мудринић у 85.
минуту.
БРЕЗОВИЦА: Бајовић 6, Јовић 6,5, Б.Младеновић 6,5, Митревски 6,5,
Д.Младеновић 6,5, Симић 7, Мијатовић 6,5, Илић 6 (Вуканић -),
Вијоглавин 7, Радовановић 7 (Руменић -), Бојић 6 (Богићевић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Владимир Мудринић (Златибор)
Зона "Дрина", 11.коло

БРЕЗОВИЦА - СЛОГА (Сјеница) 0:2 (0:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 150. Судија: Зоран Матић (Крупањ).
Стрелци: Ибрахимовић у 28. и Авдић у 72. минуту. Жути картони:
Мирчета (Б), Реброња (С).
БРЕЗОВИЦА: Станковић 6,5, Јовић 6, Б.Младеновић 6,5, Митревски 6,
Д.Младеновић 6,5, Симић 6,5, Богићевић 6 (Радојичић 6,5), Илић 6,5,
Бојић 6,5 (Руменић -), Радовановић 6,5, Мирчета 6,5 (Вуканић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Едис Ибрахимовић (Слога)
Зона “Дрина“, 11.коло

РИБНИЦА (Мионица) - РАДНИЧКИ (Ваљево) 2:1 (1:1)
Мионица – Гледалаца: 200. Судија: Александар Јаковљевић (Шабац)7.
Стрелци: Славољуб Марковић у 45. и Ђурђевић у 86. минуту за Рибницу,
Урош Марковић у 56. за Раднички. Црвени картони: Текић (Рибница), Вишњић и Тајдић (Раднички). Искључење: Јовановић, представник Радничког.
РИБНИЦА: Ранковић 7, Максимовић 7,5, Јовановић 7 (Бојић -), Тешић
7,5, Текић 7, Максимовић 8, Шумарчевић 7,5, Миљковић 8, Ковачевић 8,
Рајковић 8 (Ђурђевић 7,5), С. Марковић 8 (Земун).
Утакмица коју су обележили црвени картону са обе стране, један
Мионичанима и два Ваљевцима. Први гол је пао након слободног ударца,
Рајковић је погодио живи зид, а одбијену лопту у шеснаестерцу, Славољуб
Марковић сместио је у мрежу гостију. Ваљевци су стигли до изједначења, а
стрелац је био Урош Марковић. Максимовић је погодио пречку у 77.минуту, а
победу домаћину донео је Ђурђевић после додавања С. Марковића.

5.новембар 2015.г.
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ZONA"DRINA"
Резултати 11.кола (24/25.10.2015):
Раднички Стобекс - Слога 1940(ББ)
Будућност (А) - Златибор
Брезовица - Слога (С)
Прово - Полимље (П)
Рађевац - Рибница (М)
Раднички (В) - Златар (НВ)
Задругар (Л) - Спартак 1924
Јединство 1945 - ОФК Осечина

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

Резултати 12.кола (31.10/01.11.2015):
Слога 1940 (ББ) - ОФК Осечина
1:0
Спартак 1924 - Јединство 1945
0:2
Златар (НВ) - Задругар (Л)
2:1
Рибница (М) - Раднички (В)
2:1
Полимље (П) - Рађевац
2:2
Слога (С) - Прово
0:0
Златибор - Брезовица
2:0
Раднички Стобеx - Будућност (А)
1:1
1.Zlatibor (^)
2.Sloga (BB)
3.Provo
4.Radni~ki (V)
5.Sloga (S)
6.Radni~ki Stob.
7.Zadrugar (L)
8.Jedinstvo (V)
9.Polimqe
10.Spartak (Q)
11.Ra|evac (K)
12.Ribnica (M)
13.OFK Ose~ina
14.Budu}nost (A)
15.Zlatar (NV)
16.Brezovica

11
8
7
5
5
5
5
5
4
5
3
3
4
3
2
1

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

0
1
3
4
4
4
5
6
4
7
5
5
8
6
5
9

24 : 5
18 : 11
18 : 12
21 : 17
12 : 10
21 : 15
16 : 16
13 : 11
14 : 11
12 : 21
11 : 13
15 : 18
11 : 16
10 : 15
10 : 19
7 : 23

34
27
23
18
18
17
17
16
15
15
13
13
12
12
11
5

13.коло (07/08.11.2015- 13.30ч):
Будућност (А) - Слога 1940 (ББ)
Брезовица - Раднички Стобеx
Прово - Златибор (Ч)
Рађевац - Слога (С)
Раднички (В) - Полимље
Задругар (Л) - Рибница (М)
Јединство (В) - Златар (НВ)
ОФК Осечина - Спартак (Љ)
14.коло (14/15.11.2015- 13.00ч):
Слога 1940 (ББ) - Спартак 1924 (Љ)
Златар (НВ) - ОФК Осечина
Рибница (М) - Јединство (В)
Полимље - Задругар (Л)
Слога (С) - Раднички (В)
Златибор (Ч) - Рађевац
Раднички Стобеx - Прово
Будућност (А) - Брезовица
Зона “Дрина“, 11.коло

ЗЛАТАР (НВ) - ЗАДРУГАР
(Лајковац) 2:1 (1:1)
Гледалаца: 300. Судија: Милош Пиштало
(Ужице). Стрелци: Зулић у 45. и Ћирковић у 70.
за Златар, Немања Марковић у 38. за Задругар.
ЗАДРУГАР (Лајковац): Стефан Марковић 7,
Симеуновић 6, Стјеља 6,5, Бранковић 6,
Никола Марковић 6,5, Милић 6, Јеремић 6,5,
(Ђурић 7), Новаковић 6,5, Јеринић 6, Небојша
Марковић 6 (Гајић 6), Немања Марковић 7.
Играч утакмице: Зулић (Златар)
После грешке Аничића у 38. минуту гости су
дошли у вођство преко Немање Марковића.
Евро-голом Зулића у 45. мин. домаћин је поравнао резултат. После прекида, најбоље се снашао Ћирковић и донео победу Златару.
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ЈЕДИНСТВО ЧЕКА ШУМАДИЈУ НА ПРЕТПОСЛЕДЊОЈ ПОЗИЦИЈИ

МРШАВ КОМШИЈСКИ ПАЗАР
- Будућност-Крушик, као и прошле јесени, однела цео плен
са Шепковца. - Бод наде из Лајковца пред јесењи финиш.
- У суботу стиже Шумадија из Аранђеловца (13.30 часова)
Јединство је и трећи пут ове јесени
погнуте главе напустило Шепковац,
овога пута су Ваљевци, резултатски више
него убедљиво, продубили јесењу агонију убског српсколигаша. Није почетак
меча најављивао такав исход, Петрашевић, Панић и посебно Стефан Илић су
били близу водећег поготка, али је искусни Бојан Војисављевић поставио
"рампу" испред гола који је некад чувао. У
финишу првог дела, Рашевић је мајсторски асистирао Софронићу, а повратник из
Лајковца рутински шокирао домаће пред
паузу. Нада да се може барем до бода,
остала је на пречки коју је погодио
Стефан Илић са 18 метара, а врло брзо
комшијски дерби је решен. Најпре је
"небески скакач" Поповић казнио кикс
Ракића, а само који минут касније искористио и трећу асистенцију Рашевића да
већ средином другог дела реши питање
победника. Пораз јесте превисок у односу на приказано, али у исто време и
потврда да Убљани ове јесени показују
Жарко Јовановић,
много слабости који квалитетни ривали
тренер Убљана
попут Ваљеваца вешто кажањавају...
Дуел у Лајковцу донео је наду да се у финишу могу делимично
опрати јесење "флеке", одсуство стандардних Петрашевића и Марјановића надокнађено је појачаном борбеношћу, а "реми" ће добити на
тежини само у случају победе над Шумадијом. Прошле сезоне за 180
минута борбе са Аранђеловчанима није било голова, сада су гости у
много повољнијој ситуацији, али је на српсколигашком "Западу" и минисерија успеха довољна за продор у средину табеле. У то се уздају
Јовановићеви пулени, па можда преосталих 270 минута промени суморну
јесењу слику убског српсколигаша...
Б.Матић

ЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ ПОБЕДЕ ОД СМЕДЕРЕВА

ПАД ФОРМЕ
У НЕЗГОДНО ВРЕМЕ
Изгледало је да је "дизелка"
тријумфом у Смедереву истакла
кандидатуру за јесење почасти, али је
лајковачки српсколигаш упао у миникризу коју ће пробати да преброде у
дербију са шабачком Мачвом. У
Зубином Потоку, пулени Александра
Лазаревића су доживели непријатан
пораз, а коначан резултат не даје праву
слику односа на терену:
- Утакмицу смо испустили код
резултата 0:0, "зицер" Горана Матића,
шансе Владе Симића и Милића, па
поново контра 3 на 1 коју је непрецизном ударцем завршио Горан Матић...
Влада Симић (са лоптом)
Вашчаревић је главом казнио грешку
Младеновића, потом је Милојевић са рогља шеснаестерца погодио
супротни угао, а блато у петерцу спречило је Ивана Јовановића да боље
интервенише. Да све иде наопако, надовезао се и ауто-гол Небојше
Симића, па је на крају испало да смо разбијени на Косову. Остаје, ипак, у
сећању гостопримство домаћина- било нам је заиста лепо два дана на
светој српској земљи, једино је путовање назад било веома тешко, мање
због напорног пута, више због болног пораза- сумира утиске Лазаревић.
Железничар је одиграо одличних 45 минута против Убљана, није
наплатио доминацију голом, у наставку је уследио пад:
- Знали смо да Јединство, и поред слабијих резултата, није тим за
доњи део табеле, поново смо три стопостотне прилике бацили у ветар. У
наставку су гости успоставили равнотежу, били и бољи у неким
тренуцима, али смо опет после прекида два пута могли до победе. Нема
времена за јадиковање, на дерби у Шабац путујемо комплетни, са жељом
да поново вратимо победничко расположење у наше редове- јасан је
млади тренер Железничара Александар Лазаревић.
Б.М.

Српаска лига “Запад”, 12.коло:

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:0
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија:
Његош Тубић (Крагујевац). Жути картони:
З.Матић, Младеновић (Ж), Панић (Ј).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 7, Спасеновић 7,5,
Радивојевић 6,5, Младеновић 7,5, Кувељић 7
(од 79. Османовић -), В.Симић 7,5, Дринић 7,
З.Матић 7, Н.Симић 7,5, Радојевић 7, Г.Матић
6,5 (од 72. Радојичић -)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7,5, Тадић 7,5 (од 90. Сајић ), Панић 7, Блажић 7,5, Гавриловић 7,
Ћесаровић 7, Симеуновић 6 (од 46. Ранковић
7), Рашић 7, Ситарица 7, Јовановић 7, Томић 6,5
(од 63. Илић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ђорђе Тадић (Јединство)
Српска лига "Запад", 11. коло

ЈЕДИНСТВО (Уб) - БУДУЋНОСТ
КРУШИК 2014 0:3 (0:1)
Стадион Јединства. Гледалаца: 300. Судија:
Никола Страхинић (Краљево). Стрелци:
Софронић у 41. и Поповић у 64. и 67. минуту.
Жути картони: Томић, Панић, Рашић, Стојановић (Ј), Рашевић, Милинковић, Севић,
Стефановић (Б)
ЈЕДИНСТВО: Ракић 5, Блажић 6,5, Панић 6,5,
Марјановић 6, Гавриловић 6, Тадић 6, Симеуновић 6 (од 46. Ситарица 6), Томић 6, Илић 6,
Јовановић 6,5 (од 51. Рашић 6), Петрашевић 6
(од 64. Стојановић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Рашевић (Б)
Српска лига "Запад", 11.коло

МОКРА ГОРА - ЖЕЛЕЗНИЧАР
(Лајковац) 3:0 (1:0)
Стадион у Зубином Потоку. Гледалаца: 400.
Судија: Милан Курлагић (Ужице). Стрелци:
Башчаревић у 32., Милојевић у 61. и Н.Симић
(аг.) у 73. минуту. Жути картони: Ђаковић,
Танасковић, Радојевић (МГ), Цветковић,
Ристић (Ж)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовановић 6, Милић 6 (З.Матић
6,5), Спасеновић 6,5, Младеновић 6 (Османовић 6,5), Кувељић 6,5, В.Симић 7, Дринић 6,
Н.Симић 6,5, Ристић 6 (Радојичић 6,5), Цветковић 6,5, Г.Матић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милојевић (Мокра Гора)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924
2.Ma~va ([)
3.Budu}nost (V)
4.@elezni~ar (L)
5.[umadija (A)
6.Mokra Gora
7.Kara|or|e (T)
8.Sloga (P)
9.Sloga (K)
10.Polet (Q)
11.Mihajlovac 1934
12.[umadija 1903
13.Jedinstvo Put.
14.Zvi`d
15.Jedinstvo (Ub)
16.FAP (Priboj)

8
8
7
6
5
5
5
3
3
2
3
3
3
2
2
2

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

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

16 : 4
13 : 6
19 : 9
12 : 10
13 : 10
13 : 9
14 : 13
8: 8
9 : 12
16 : 16
11 : 14
13 : 22
8 : 18
12 : 14
9 : 14
13 : 20

13.коло (7.новембар- 13.30 ч):
Јединство (Уб) - Шумадија (А)
Мачва (Ш) - Железничар (Л)
14.коло (14/15.новембар - 13.00 ч):
Смедерево 1924 - Јединство (Уб)
Железничар (Л) - Јединство Путеви
15.коло (21.новембар- 13.00 ч):
Јединство (Уб) - ФАП (Прибој)
Слога (Пожега) - Железничар (Л)

27
26
25
21
19
17
17
14
13
12
12
12
12
11
11
10
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ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) - ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:0

КОМШИЈЕ ПРЕТИЛЕ
ПРАЗНИМ ПУШКАМА
Комшијско одмеравање снага ривали су дочекали
рањени- домаћи после дугог путовања на Косово и још тежег
повратка после непријатног пораза, а гости у зони испадања,
након још једне "горке пилуле" под Шепковцем од мало даљих
комшија из Ваљева. Оба тренера су своје противнике
познавали скоро колико и сопствене играче, па је разумљиво
што се у ваздуху осећао респект на обе стране. Лајковчанима
је због позиције на табели припао епитет фаворита, самим тим
и већи притисак да се најслађом победом пресече мини-криза
након велике победе у Смедереву.
Јовановић је почео меч без првих нападачких опцијаПетрашевића је болест одвојила од терена, а Илића и
Ранковића слабија форма послала на клупу. Са истуреним
Ситарицом и појачаном средином, тренер гостију је имао план
да сачува "нулу" до паузе, али је "дизелка" кренула силовито
од првог звиждука судије Тубића. Већ је у 6. минуту Зоран
Матић шутирао непрецизно искоса са десне стране, а нешто
касније његов брат Горан користи идеалан пас Владе Симића,
обилази и Ракића, али шутира далеко од гола. Исти исход имао
је и покушај Дринића, а поново је бивши капитен Јединства
сјајно упослио свог нападача. Убљани су тражили шансу из
контре, једну изгледну у режији Јовановића окончао је
непрецизним ударцем Томић.

Спорни детаљ дербија десио се у 24. минуту- поново
Симић шаље употребљиву лопту за Зорана Матића, дошло је
до контакта са Тадићем, по Тубићу недовољно да се досуди
казнени ударац. Утихнули су напади Лајковчана у финишу
првог дела, Радојевић и Горан Матић су засметали један
другом код корнера, а није било опасности за Ивана Јовановића после "слободњака" његовог брата Дејана са 25 метара.
Наставак је донео промену односа снага, улазак Ранковића уместо још "зеленог" за овакве мечеве Симеуновића
покренуо је Убљане, а први шут у оквир гола упутио је
Блажић. Уздаси домаћих навијача чули су се после замало
непрецизног покушаја Спасеновића, али је врло близу
поготка био и Ситарица након соло-акције. Нису гости успели
да бољу игру наплате идеалним приликама, а умало
Гавриловић да матира свог голмана у 85. минуту, Ракић је
парадом послао лопту у корнер. Најбољу шансу за "плавобеле" пропустио је у финишу Младеновић главом, а нешто
касније Панић је био присебан и избацио лопту са гол-линије.
Меч су закључиле две контре Јединства, од којих је једна,
чини се, неоправдано заустављена због офсајда.
За крај и слово о публици- једва две стотине људи на
трибинама сведоче да је фудбал, барем у нашем крају, давно
престао да буде "опијум за масе". Тако је ово комшијско
одмеравање прошло без правог жара у навијачком смислу,
нешто више га је било на терену, али таман довољно да овај
дерби остане у категорији просечних који се неће дуго
памтити...
Б.Матић

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА НАСТАВИЛЕ ПОБЕДНИЧКУ СЕРИЈУ

ЗА ПЕТАМА ЛИДЕРУ
- Лакши тренинг у Малом Зворнику, домаће остале на пет поена у
другом сету! - Жесток отпор Шумадије, проблеми на пријему.
Меч у Малом Зворнику екипа
Марине Петровић је схватила максимално озбиљно, па се питање победника није постављало. Иако је путовала, техничар Ивана Јаковљевић због
повреде није улазила у игру, па је
млада Анђела Марковић имала прилику да се додатно уигра са старијим
саиграчима. О доминацији гошћи
говори и резултат другог сета- 25:5, па
се пут у Подриње може окарактерисати као пријатна екскурзија уз
лагано презнојавање против недораслог ривала.
Много тежи посао Убљанке су
имале против Шумадије, мада први сет
није највљивао велику борбу. За мање
од 20 минута, домаће су лагано повеле, сјајна је у блоку била Миа Вуловић,
а гошће су само серијом од 7:0 у
финишу стигле до пристојног броја
поена. У другом сету, предвођене капитеном Александром Милачић, Аранђеловчанке су пореметиле пријем Уба и
на разлику стигли до освојеног сета.
Схватиле су домаће да је враг
однео шалу, заиграле ангажованије,
али су и гошће задржале висок ниво
игре. До 15:15 играло се поен за поен,
уследила је мини-серија Убљанки од 4
поена, али је и Шумадија узвратила са
три поена у низу. Стала је на сервис
тада Маја Глишић и после ње нико
више није сервирао у трећем сету- још
једна дугачка серија од 6:0 за ново

Друга лига "Центар", 3.коло

УБ - ШУМАДИЈА (А) 3:1
(25:14, 26:28, 25:18, 25:22)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Илић, Перић (Београд)
УБ: Илић, А.Лазић, Марковић, Н.Лазић,
Петровић, Цветковић, Киселчић, Милијановић, Јелић, Вуловић, Јаблан, Глишић.
Друга лига "Центар", 2.коло

МАЛИ ЗВОРНИК- Уб 0:3
(15:25, 5:25, 22:25)
Хала у Малом Зворнику. Гледалаца: 50.
Судије: Тодоровић, Јакшић (Београд)
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Јаковљевић,
Петровић, Цветковић, Радовановић, Јелић,
Вуловић, Јаблан, Глишић
вођство. Није ту био крај узбуђењима,
а у неизвесном четвртом сету издвојила су се два поена- један који је из
одбране освојила "либеро" Ана Лазић,
а други "кување" Анђеле Марковић на
20:20:
- Одавно нас нека екипа није
толико намучила сервисом, огроман
број лопти падао је на девети метар и
унео несигурност у наш пријем. Ипак,
када је било најбитније- наш квалитет
је долазио до изражаја, тако да смо
узели максимална три бода и остали
бод иза водеће Роде. Недостајала нам
је Ивана Јаковљевић због повреде,
Анђела Марковић и Невена Лазић су
имале тежак посао да је замене, а
одличну подршку имале смо и са
трибина. Следи меч у Ваљеву, вероватно опет без Иване, али не сумњам у
наставак победничке серије- рекла је
искусни примач Уба Соња Јаблан. Б.М.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
1. Roda
2. @OK Ub
3. Spartak (Qig)
4. @OK Sterija
5. Lazarevac
6. Srbijanka 014
7. [umadija (A)
8. Zaslon ([)
9. Mali Zvornik
10. Mladi Radnik

3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
1
1
1
2
2
2
3
3

Наредне утакмице ЖОК Уб:
4.коло (7.новембар 2015):
Србијанка 014 - ЖОК Уб
5.коло (14.новембар 2015):
ЖОК Уб - Стерија
6.коло (21.новембар 2015):
ЖОК Уб - Заслон (Шабац)

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

9
8
7
6
6
3
3
2
1
0

СПОРТ

5.новембар 2015.г.
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УБЉАНИ БОЉИ ДО ЛАЈКОВЧАНА У ТАМНАВСКОМ КОШАРКАШКОМ ДЕРБИЈУ

ВИСОК ЛЕТ МЛАДОСТАША
- Одличан старт млађег убског кошаркашког клуба. - Тесан тријумф у Шапцу и поред велике
предности, Милоша Јевтића чека дуже одсуство са паркета. - Убљани надскочили Лајковчане,
рафал "тројки" у последњем периоду.
Остаће забележено у аналима КК
Младости 014- у првом мечу сениорске екипе у дупке пуној шабачкој
хали "Протић", пулени Владимира
Урошевића су савладали домаћи М015 у узбудљивој завршници. Већ у
првом периоду, гости су имали 12
поена предности, у току меча стизали
и до +16, али су Шапчани пресингом
по целом терену топили предност.
Ипак, тријумф је сачуван мирном
игром у завршници и тако на најбољи
начин започета прва сезона у сениорском рангу такмичења. Једина лоша
вест са првог сусрета је повреда
Милоша-Зеке Јевтића, велико је
питање када ће сјајни бек огромног
искуства моћи поново да помогне саиграчима.
Почетак "комшијског дербија" са Лајковчанима обележиле
је велика нервоза на обе стране, па су Убљани већ средином
другог периода имали 14 изгубљених лопти! Срећа да ни гости
нису били много сигурнији, повољна околност је била да први
центар Железничара Лазић рано уђе у проблем са фауловима,
што су високи играчи Младости знали да искористе. Смиљковић је већ у првом делу имао 10 скокова (на крају 12), а
одлични Јанковић је уз 13 скокова поделио чак 6 блокада! Ипак,
чини се да је меч-винер био дебитант Жељко Јевтић који је био
одличан под оба обруча, а поново је капитенску партију пружио
Ђорђе Васиљевић. Пет "тројки" у завршном периоду дотукло је
Лајковчане, па ни неухватљиви Јовчић није могао да промени
исход меча. Комплименти и за младог "плеја" Пантелића који је
у одсуству Кекића понео велики терет у организацији игре, а
већ у Крупњу требао би Урошевић да има помоћ и најновијег
појачања- бека Ђорђа Кувекаловића кога је овдашња публика
већ упознала у дресу Уба.
Б.Матић

ЗАВРШЕНА
КОЊИЧКА
СЕЗОНА

ПОБЕДЕ ОГОНА
И КАЛИНЕ ЛЕЈДИ

Последњим тркачким даном на Београдском хиподрому (1. новембра), стављена је завеса на ову коњичку
сезону. Од наших грла запажен наступ имала је Асасина
Трлић, у јакој конкуренцији стигла је до солидног 4. места.
Седам дана раније у Шапцу, Огон је потврдио
одличну форму и у трци "Бор Стовариште Дуваниште"
убедљиво и лако стигао до 1. места. Јахао га је Милан Конкољ, а победа је власнику овог грла донела 75.000 динара.
У истој трци, Паво Нурми са Тиком Вујковићем у седлу
стигао је до 5. места.
Тихомир Вујковић се ипак радовао победи у Шапцу,
Калина Лејди је у неизвесном финишу надмашила Топ
Гана и Алкатраза за пола дужине. Прво место је донело
награду од 150.000 динара, а седмо место у истој трци
освојила је А Капела са џокејом Драганом Лазаревићем.

КК Младост 014 (Уб) и КК Железничар (Лајковац)

Друга регионална лига "Запад", 2.коло

МЛАДОСТ 014- ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)
79:72 (13:12, 20:2125:21, 21:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Јаковљевић,
Симић (Чачак)
МЛАДОСТ 014: Милуровић, Васиљевић 20, Ивковић,
Миливојевић, Ж.Јевтић 16, Ћирковић 13, Раковић, Јагодић
8, Јанковић 8, Пантелић 5, Смиљковић 9, Луковић
Друга регионална лига "Запад", 1.коло

М-015 (Шабац) - МЛАДОСТ 014 75:77
(21:29, 17:19, 16:18, 21:11)
Хала "Протић" у Шапцу. Гледалаца: 200. Судије: Станић,
Вуковић (Ваљево)
МЛАДОСТ 014: Кекић 9, Пантелић, Ивковић, Миливојевић, Јагодић 7, Раковић, М.Јевтић 16, Луковић, Ћирковић 14, Смиљковић 6, Јанковић 7, Васиљевић 18
3.коло (7.новембар 2015):
Рађевац (Крупањ) - Младост 014
Железничар (Л) - Раднички ВА
4.коло (14.новембар 2015):
Студент 014 - Младост 014
Владимирци - Железничар (Л)

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

Specijalna ponuda
na termoizolaciju

Табела: Лозница 2-0,
Раднички ВА 2-0, Младост (Уб) 2-0, Рађевац 1-1,
Владимирци 1-1, М015
0-2, Железничар (Л) 0-2,
Студент 0-2.
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ТЕМА БРОЈА

Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година II, број 13.

ЈЕСЕН ОКО МЕНЕ
Стигла је јесен, природа се мења. Дрвеће је добило
нове капуте жуте боје. Џепови су браон, кајиш црвен, а
дугмад браон-зелена. Цвеће је престало да цвета, спава до
пролећа. Мрави, мишеви, цврчци и друге животиње вредно
скупљају храну за зиму. Птице селице одлазе на југ. Јутра
су хладнија и киша често пада.
Волим јесен, јер нам је својим бојама улепшала
околину.
Вук Вујковић, II/1

Јесен је, за неког најлепше
годишње доба због сазревања плодова, а неки је не
воле због киша и замирања
прироре. Слободна тема, за
овај број - ЗЛАТНА ЈЕСЕН...

ЈЕСЕЊА ПЕСМА
Листић пао, стаблу жао,
сиви облак заплакао.
Новембар жути већ се љути:
Где су дрвећу зимски капути?
Врапчић на грани рекао врани:
„Стигоше хладни јесењи
дани“.
Дејан Радовановић, IV/2

ПРАЗНИК У НАШОЈ ШКОЛИ

МОЈ КУЋНИ
ЉУБИМАЦ
Има велике,
дуге уши,
скакуће по
ливади и
као да се смеши.
Воли да једе
шаргарепе,
кељ, зеље и
купус зелени.
Играм се
сваки дан
и трчкарам
с' њиме.
То је мој зека.
Милица Стојановић,
III раз, ИО Гвозденовић

КРЕЋЕМ НА ПУТ
Још једном је опао листић жут,
а ја крећем на пут,
крећем на пут ка школи,
где се учи, дружи и воли.
Крећем на пут да више сазнам
и постигнем разна знања.
Да научим све што учитељи траже
и кроз живот шта ме чека,
јер ђачко доба тече као река.
Мама ми каже да будем докторка,
тата каже - полицајац!
Шта да радим?
Али, једно знам:добар човек
увек бити морам.
Маријана Драгићевић,
IV разред, ИО Гвозденовић
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ЈЕСЕН ОКО МЕНЕ
Јесен! То је годишње доба које нас увек
подсети на полазак у школу и крај летњег распуста.
Стигла је и у мој град. Напољу је киша, ветар носи
опало лишће. Хладно је. Цвркут птица заменио је
звук моторних тестера. Вредне домаћице спремају
зимницу. Улице су сиве, суморне, мокре,
блатњаве, досадне. Јесен из њих отера весело
сунце, топлоту и осмехе лета, а доведе тамне
кишне облаке, маглу и ветар. Врапци су тужни,
скривени и дрхте испод кровова.
Ипак, волим јесен, зато што нам доноси мирисне
плодове и полази се у школу.
Кристина Јованчић, II/1

*******************************
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СВЕТА ПЕТКА

У граду, на обалама Мраморног
мора, Света Петка је рођена.
Као мала била је побожна,
своје родитеље поштовала је
и углед велики околине стекла.
После њихове смрти замонашила
се и богатства одрекла.

За материјалним она није жудела,
у монаштву само Христу - служила.
Када се кући вратила, мало је живела,
лепо је сахрањена, али издвојена.

Она Богу данас служи и са
Христом вечно се дружи.

***********

Да ли и ви мислите исто што и ја,
да је Света Петка жена најбоља.
Максим Максимовић, VII/5

***********

XCVBM
,./A

НАША ШКОЛА

ЈЕДНА ЛЕПА УСПОМЕНА
Цео живот ћу памтити одлазак у село
Коморан. Тамо живи деда моје мајке. Зове се Радован.
Једном приликом, за летњи распуст, решили смо да
идемо код њега. То село је на планини. Ишли смо
аутом, зато што је даље од Пријепоља, где живи
мамин отац.
Колима смо дошли до неког поточића, а даље
смо наставили пешице. Када смо се уморили, сели
смо испод неког дрвета које је било пуно плодова.
Дуго смо се пели, али смо, напокон, стигли. Брат,
сестра и ја били смо много срећни, јер смо тада први
пут видели деду. Мама је била још срећнија, јер га није
видела откако се удала.
Деда нас је послужио соком, а одрасли су
пили кафу. Када сам стала испред куће, видела сам
цело село. Призор је био као из бајке. Орио се цвркут
птица. Лептири су летели са цвета на цвет. Била је то
нетакнута природа. Пошто смо попили сок, нас троје
смо појурили по шареним ливадама. Касније нас је
мајка позвала да видимо козу коју је деда имао. После
смо јели и дедин домаћи сир. Тамо смо били цео дан.
Најтужније ми је било када смо се враћали
кући. Деда нам је махао, такође тужан што остаје сам.
Док смо силазили, окретала сам се гледајући деду.
Успут смо јели његове јабуке, шљиве и крушке.
-Овај одлазак у Коморан никада нећу заборавити,
јер сам тада први пут видела село у ком је моја мама
провела своје детињство и распусте.
Јована Адамовић, V/4

ДАЈ МИ КРИЛА
Родо, родо,
буди друг. ЈЕДАН
Дај ми крила КРУГ
један круг,
да одем на југ.
Лаве, лаве,
буди друг.
Дај ми снагу
један круг.
Позајми ми моћ,
да победим ноћ.
Матија Марковић,
II разред ИО Совљак

Василиса
Томић III/1

ЈЕСЕН У ШУМИ
После дугог спарног лета, стигла је хладна
јесен и донела разне боје.
У шумама се чује звук моторних тестера
којима људи секу огрев за зиму. Веверице
сакупљају жиреве, јежеви траже јазбине у којима
ће провести хладне и снежне дане. Птице пакују
своје мале кофере, јер ће ускоро летети на југ. У
шумама се осећа мирис влажног лишћа, којег има
свуда у разним бојама: жутој, златној и бакарној.
Врапчићи скакућу са гране на грану, тражећи
пријатеље. Зечићи траже место где ће провести
хладне зимске дане. Медведи се полако спремају
да утону у зимски сан.
Мени је јесен једно од лепших, или боље
рећи, веселих годишњих доба, зато што дрвеће
облачи своје жуто-златне капуте, природа се
мења и боји разним бојама.
Јована Млаћеновић, IV/4

ЈЕСЕН СА СВОЈИМ ЧАРИМА
Стигла нам је јесен са свим својим чарима.
Скратила је дане и донела измаглице и кише. У
шуми се не чује весели цвркут птица, већ су се
одселиле. Веверице вредно сакупљају плодове,
спремају се за зиму. Лишће је почело да опада и
шума добија златно-жути тепих, који шушти под
ногама. Весели зека скакуће иза жбуна. У даљини
се чује звук моторне тестере. То вредни људи
спремају огрев за зиму. На гранама је све мање
зеленог лишћа којима се јесењи северац
поиграва.
Јесен је златно годишње доба.
Страхиња Ракић, IV/4

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

ЗЛАТНА ЈЕСЕН
Од свих годишњих доба, једно је златно, а
то је јесен.
У шуми лишће опада, а под ногама
пуцкетају суве опале гранчице. Често дува хладна
кошава. Птица нема, отишле су у топлије крајеве.
Спаковале кофере и оставиле нас без њихове
радосне песме, док оне које остају праве гнезда и
припремају се за зиму. Веверице сакупљају
жиреве, а чује се и понеки детлић који куца у дрво
правећи себи склониште. Јесен је богата својим
жутим крушкама и руменим јабукама. Надалеко се
чује звук моторне тестере са којом тате и деке секу
дрва за огрев. Маме и баке спремају зимницу:
ајвар, краставчиће, шарену салату, џем, слатко и
многа друга јела. Деца су пошла у школу и труде се
да што више искористе лепог времена за игру и
дружење. Дани су краћи, а ноћи дуже.
Јесен је лепо годишње доба, али ја више
волим лето и зиму.
Александра Лазић, IV/4

*********************************************************************************************************************************************************
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СТИГЛА ЈЕ ЈЕСЕН

После топлих летњих дана, стигла је јесен. У
шумама са дрвећа лишће је опало и пожутело.
Птице селице лете на југ, а птице станарице праве
гнезда у којима ће током зиме живети. Веверице
сакупљају жиреве за дугу зиму. Медведи се
спремају за зимски сан. Вредни мрави сакупљају
залихе за зиму, као и јежеви који ће утонути у
дубоке снове. У шуми се преливају боје дуге. Често
пада киша и хладно је.
За мене јесен није најлепше годишње доба, јер
често пада киша, али је волим због њених чаробних
плодова.
Сандра Ђаковић, IV/4

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

КАД СТИГНЕ ЈЕСЕН

Лепо је када у твој крај стигне чаробна и
златна јесен. Када те ујутру пробуди тихо ударање
кише по прозору.
Када прођем кроз шуму, приметим да је
јесен окитила шуму својим лепим бакарним
украсима. У даљини се чују људи како секу дрва за
огрев. Примећујем да понеки мали усамљени
врабац лети са гране на грану, јер су му другари
одлетели у топлије крајеве. Вредне животиње трче
кроз шуму и траже храну за дугу и ледену зиму која
нас тек чека. Свуда у шуми се чује како ветар
звижди између оголелих грана.
Сликарка јесен је својом палетом прелепих боја
обојила шуму, која сада подсећа на чаробни замак.
Ана Александрић, IV/4

ПРОШЛО ЈЕ ЛЕТО

Дуго топло лето је прошло, заменила га је
хладна, кишовита јесен. Шума је у току јесењих
дана моје омиљено место за шетњу.
Лишће опада са грана, хладни дани су
дошли и често пада киша. Лепо је и када са
кишобраном у рукама и гуменим чизмама
скакућемо по мокром лишћу. Док шетам кроз шуму,
уживам у шушкању под мојим ногама. Чује се
цвркут птица које се спремају да одлете у топлије
крајеве. Веверице припремају храну за дугу
хладну зиму. У јесен дани су краћи, а ноћи дуже.
Љути северац понекад дуне. Јесен као горда
царица дарује лишћу златно-жуту боју. Тате и деке
спремају огрев, а маме и баке сласну зимницу.
Волим природу и шуму у јесен, али, ипак,
једва чекам пролеће
Хелена Симанић, IV/4

ПАУКОВА МРЕЖА
Лепу мрежу сам исплео,
па сам, онда, засео.
Дође девојчица лепа,
а моја мрежа јој је била мета,
замало да ми је поцепа.
Видех ја доброту
и споља и изнутра.
Онда као да ме неко гура,
приђем јој и кажем:
„Нека те други не дира,
ево ти прстен леп,
ти добра Мима
што ми мрежу не дира“.
После одох на чај,
тад кад је био мај.
Јелена Максимовић, IV/2
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ПАУКОВ ДОМ
Чим сам је спазио
код дома свог
на тренутак,
следих се скроз.
О, неће ваљда
покретом руке
срушити мој дом.
Толико труда,
муке и рада
нестало би за трен.
Када је пришла
мало ближе,
осетих доброту бића тог.
Знао сам,
ипак имам среће,
неће ми срушити дом!
Ива Милићевић, IV/2
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ПАУКОВО ДЕЛО
Паук сам, господар шуме целе,
мене бубице и комарци веселе.
Мрежу плетем по цео дан
и док се љуљушкам
сањам свој сан.
Птице ми певају, бубамаре слећу,
уживам у сунцу и у цвећу.
Кристина Степановић, IV/2

МОЈА НАЈБОЉА ДРУГАРИЦА
Тако сам узбуђена! Данас Алексис долази из Америке.
После четири месеца, коначно ћу је видети. Скроз сам
заборавила њен глас ...
Било је око седам сати увече кад ме је позвала: „Хеј, где
си Ларо! Хоћеш ли напоље?“
„Алексис! Тако си ми недостајала! Ево, силазим
одмах!“. Онако у мајици, сишла сам брзо, колико ме ноге носе,
а са собом сам повела и Хану. Биле смо на сладоледу и шетале
смо градом кад поче пљусак. Падало је као из кабла и
смрачило се. Трчале смо кући мокре. Волим кишу, али не и да
будем мокра до голе коже.
Позвала сам Алексис да јој помогнем око школе. Скакутала
сам од среће и нисам могла да престанем да је грлим. Могла
сам и на Месец да скочим што је коначно ту, моја најбоља
другарица.
Испричале смо се о свему што се дешавало последња три
месеца. Кад је отишла, села сам на кревет и гледала како
капљице кише ударају о прозор ....
Лара Петровић, VII/3
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КАСНО ЈЕ
Кад уништиш љубав
и кад дође ти бол,
осећаш се као да си
уништио све.
Срећа и туга нису исто,
осети разлику и пођи у свет,
да осетиш другу љубав,
пронађеш своју срећу
и даш је неком другом.
Не чекај ме више,
нема више времена.
Моја срећа већ је нестала,
али твоја није.
Подели је са својом љубави,
за мене, касно је.
Зато крени,
нађи себи праву љубав,
пробуди тај осећај
и никад немој да
да га уништиш.
Стефан Капларевић, V/5

Радове прикупили - учитељи
млађих разреда и наставници:
Веран Мијатовић, Мира Дудић,
Растко Алимпијевић, Дуња Капларевић

