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NOVO !

PERIONICA
ЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ:

ОДГОВОРНО О БУЏЕТУ

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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ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

КАКО РАСПОРЕДИТИ
- ВИШАК?
Има ли и на Убу партијског запошљавања? У овом
броју, у нашој анкети, они од случајних пролазника који су
пристали да дају изјаву, су били јединствени: ‘’Има вишка
запослених у јавном сектору’’. Како је настао тај вишак?
Нико није био расположен да одговори. А зна се! Свака
нова коалиција, која је долазила на власт, ту и тамо,
примала је нове заслужне кадрове, а задржавала оне који
су већ били раније запослени. Мало је другачијих
примера. Забележен је и случај да је једној партијској
активисткињи из ранијег периода, плаћено дошколовавање, иако је, својевремено, од једне велике убске
фирме, добила отпремнину, а онда, отворила трговину...
Дакле, случајева има - као и у свим деловима
Србије - на свим нивоима. Сада, када су, коначно, светски
повериоци одлучно затражили од владе конкретне потезе
на смањењу јавне потрошње, јасно је су се на удару
нашли ‘’прекобројни’’. Али, да ли ће отказе добити они
прави? Да ли ће им следовати новчане отпремнине? Како
ће се усаглашавати социјална политика? Да ли ће, иако су,
можда, дошли до посла ‘’на муфте’’, сада, остати без
средстава за живот (свој и своје породице)?

Ту су сви готово јединствени: нико не треба да
остане на улици...
А, после... Опет ћемо дрвље и камење на власт.
Како год да поступе, они који сада одлучују о судбинама
вишка запослених, наћи ће се на удару неког незадовољства. И тако ће бити - све док привреда не ојача.
Сетимо се како је било кад су плате биле веће у Зимпи,
ПИК-у, Циглани... Да не помињемо Керуб и Колубару... До
посла се и у оно време долазило преко везе - да се не
лажемо. Али, своју улогу је имао и Биро за запошљавање,
а развој привреде је омогућавао и отварање нових
радних места.
Излази, додуше некако стидљиво и полако, убска
индустрија из ‘’Зоне сумрака’’. Покрећу се капацитети,
отварају се нове перспективе, добијају шансу они који су
у стању да остваре вишак вредности. Ускоро ће изаћи из
производне хале и прве количине еколошког брикета
(немачки партнер је понудио да уложи средства у нову
халу и да склопи уговор о откупу комплетне производње).
У таквим пројектима, очигледно, треба тражити решења
за армију незапослених, па и за оне који ће у јануару
остати без посла.
М.М.

ИЗМИЧЕ ЈОШ
ЈЕДНА

П

’’

ролази све, ал` сасвим тихо, нисам
ни туга, ни бол, ни сета и - ливаде
којима сам се њих`о, остале су без
траве и без цвета...’’ Тако је рекао песник давних
седамдесетих. А онда је додао:’’А ја - пролазим овим
светом, можда, понекад, кажем волим, али сам чешће
обузет сетом, луд сам и не знам да те преболим...’’
А један други шаљиво се запитао: ’’ Шта је то у
људском бићу што га води према - пићу?’’
’’Недај се, генерацијо, живот је чудо, нисмо, баш, сви
ту, ал` исто је место, проведимо се ноћас лудо, неће
тога бити више тако често’’ - додао је, у пригодној
прилици, аутор ових редова...
Е, сад! Измиче година. Имаћемо још један Дочек!
Бићемо старији, ваљда и паметнији. Недај Боже сиромашнији (дуг по глави становника ове државе,
кажу, премашио је бројку од 6.000 евра (?). У ушима
нам одјекују дечији гласови :’’Само да рата не буде...’’
Пуно је (општих) утисака недеље, месеца, године...па
и деценије. Година 2015. је била тешка и, да није било
мајских поплава претходне, ова би била далеко
најтежа у овом веку (и шире). Каква нам долази? Кажу,
биће благог раста стандарда (и потрошње), али, биће
и избора (оног што њима претходи, али и оног после).
Утркиваће се у давању обећања (својевремено,
сетимо се, један председнички кандидат је обећао
250.000 нових радних места, а кад је изабран - убрзо је
тај број радника остао без - посла), неко време ће
изгледати да мед и млеко само што нису потекли. А
онда, кад изборна еуфорија прође, отрежњење
неминовно доноси - разочарања. Није могуће баш сва
обећања испунити. Нико нема чаробни штапић и нико
не може све да предвиди.
У овој, која измиче, Србија је направила успехе на
многим пољима. Оно што је најважније - заустављен је
привредни суноврат. Премијер истиче да има разлога
и за задовољство забележеним резултатима. Мора се
признати, изграђено је, поготову путне мреже, као
никада до сада. Осећа се тренд домаћинског
газдовања државном имовином (није продат
Телеком), са Косовом се, изгледа, ситуација
консолидује праведно, у корист Србије, односи са
светским силама бољи су него икад, у Народној
Скупштини је и даље весело, али, чини се, мање је
Шојића, а више ра зборитог расуђивања и
одлучивања... Нажалост, опозиција је разједињена и,
очигледно, усмерена на личне интересе (иначе се не
би толико делила). По свему судећи, на наредним
изборима, апстиненција ће забележити неславни
рекорд па ће бити нових изненађења и вези цензуса.
Бирачи ће жестоко казнити све ово што су до сада
видели и закључили. Уосталом, заиста је тешко
разабрати ко је ко у колони која је, колико јуче,
представљала само једну странку. Ако овако наставе,
биће то дуг ред за пријаве на следећим изборима.
Изгледа да предизборних коалиција, као некада, неће
бити, а овако разједињени - тешко да ће ико успети да
пређе цензус. Упркос истраживањима, која су имала
кардиналне промашаје баш на прошлим парламентарним изборима, неки се неће провући - на власт...
И, да се вратим на феномен пролазности, Одлази још
једна у дугом низу. Било је ‘’бола, туге и сете’’,
разочарања, суза... Али, било је и ‘’топлих очију’’,
пријатељства, разумевања (са разумним) и љубави
(са онима који су спремни да је узврате). Наши лични
животи су, заиста, оно што је најважније. Ко то схвати
и уложи максимум напора (и неопходне толеранције) ,
све муке, које долазе споља - лакше ће подносити.
Ипак, само да рата не буде... Све ћемо лако!
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VELIKI IZBOR IGRAČAKA PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA !

Garancija kvaliteta !

Kruševac

5.760-

820-

1.280-

940-

5.480-

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ, БЕЗ КАМАТЕ И БЕЗ БАНКЕ !

ОПШТИНА УБ

17.децембар 2015.г.

ДО 30.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ

УКИДАЈУ СЕ ДИРЕКЦИЈА
И ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
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NOVOGODI[WA

REKLAMNA
GALANTERIJA

Радници ових институција прећи ће у посебна одељења, која ће
бити формирана у оквиру локалне самоуправе. На тај начин
очекује се рационалније функционисање и обављање послова
из домена инфраструктуре и пољопривреде.
Влада Републике Србије недавно
је упутила упутство свим локалним
заједницама у којем се, по новом Закону
о буџетском систему, планира укидање
дирекција и агенција чији су оснивачи
општине. У општини Уб, у ову категорију
институција сврставају се Јавно предузеће “Дирекција за уређење и изградњу
општине Уб“ и Фонд за рурални развој.
Како би спровела слово закона, Општинска управа Уб ће морати, до 30.јуна, да
изврши њихово гашење. Како сазнајемо
од председника убске општине Дарка
Глишића, током прве половине наредне
године у оквиру локалне самоуправе
биће формирана нова одељења које ће
се бавити овим пословима.
- Закон морамо поштовати и, ако
он одређује укидање ових засебних
институција, ми ћемо то и учинити. Ипак,
послове које су до сада обављали
Дирекција и Фонд преузеће одређена
одељења која ћемо формирати, што

неће у значајној мери утицати на функционисање локалне самоуправе по питању
инфраструктуре и пољопривреде, само
ће средства бити рационалније расподељена. Отпуштања радника неће бити,
сем у домену свођења њиховог броја на
норме које је недавно прописала држава.
Једноставно, држава је изнад свих нас и
њене прописе морамо поштовати, поготово када се ради о рационалинијем
трошењу јавних средстава. Мислим да
код нас постоји велики несклад у примањима на појединим радним местима у
јавном сектору и то је једна од тема којом
ћемо се бавити у наредном периодупоручио је Глишић, ових дана, током
обраћања локалним медијима.
У убској Дирекцији запослено је
десет радника, и то: један у менаџменту,
четири у администрацији, и пет у основној делатности. Са друге стране, Фонд
за рурални развој општине Уб упошљава
три радника.
Милован Миловановић

КОП РАДЉЕВО - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

ПОДНЕТИ СВИ ПРЕДЛОЗИ
Укупан број обрађених предлога је 149 и односе на површину од
око 230 хектара. До сада издавана решења искључиво за
пољопривредно земљиште. У наредном периоду очекује се обрада
25 домаћинстава, од чега осам у Радљеву и седамнаест у Каленићу.
Јавно предузеће “Електропривреда
Србије“, као правни следбеник РБ
“Колубара“, поднело је, у законском
року, све предлоге за експопропријацију
непокретности за катарстарске општине
Каленић и Радљево у циљу отварања
новог површинског копа Радљево. Рок
за подношење предлога за експропријацију истекао је 25.новембра, годину
дана након објављивања јавног интереса. У односу на претходни разговор са
Маријом Новаковић, вишим стручним
сарадником у Одељењу за имовинскоправне послове Општинске управе Уб,
од јуна месеца поднето је још 56 предлога међу којима се већи број односи
на експропријацију домаћинстава.
- Од нових 56 предлога који су
поднети, наше одељење је до сада
издало осам решења, која ће за неколико дана постати и правоснажна, након
чега ће уследити понуда и коначно
исплата ранијим власницима непокретности. За сада, у раду на овим пословима, нисмо имали никаквих проблема,
пошто нам корисник експропријације
обезбеђује сву неопходну документацију и доказе са терена- истиче Марија
Новаковић.
Укупан број обрађених предлога је
149 и односе на површину од око 230
хектара. Током ове године, до јуна
месеца, Одељење за имовинско-правне
послове Општинске управе Уб обрадило
је 93 предлога за експропријацију, који
су су, углавном, односили на пољопривредно земљиште, грађевинске припатке, ограде, канале... У наредном

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

Kalendari

Olovke

Upaqa~i

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

Мија Ранковић,
Брезовица

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka
Марија
Новаковић
периоду очекује се обрада 25 домаћинстава, од чега осам у Радљеву и седамнаест у Каленићу.
Поступак експропријације почиње
тако што РБ “Колубара“ поднесе предлог,
након чега се позива свака странка да у
служби за имовинско-правне односе
поднесе изјаву поводом тог предлога.
После тога се издаје решење о експропријацији, а по правоснажности решења
доставља се писмена понуда од стране
корисника експропријације (РБ “Колубара“), након чега је потребно да странка
још једном дође у службу на закључење
споразума, додаје Марија Новановић.
Процена вредности пољопривредног земљишта извршена је од стране
органа Пореске управе и она износи један
еуро по метру квадратном. Процена
вредности биљних култура, усева, шума
и грађавинских објеката се врши на
основу налаза и мишљења овлашћених
вештака.
М.М.М.

CERADA
TENDI
ŠATRI

065/6511-553
014/411-041

6

17.децембар 2015.г.
НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА

ПУНИМ ТЕМПОМ
У Калиновцу Туларима, Гвозденовићу и
Такову изграђене нове деонице, укупне
дужине око 2,5 километра
Мада је зима на прагу, асфалтирање сеоских путева у
убској општини одвија се несмањеним темпом. У протекле две
недеље, у Калиновцу Туларима, Гвозденовићу и Такову изграђене су нове деонице, укупне дужине око 2,5 километра, а
радови су финансирани средствима локалног буџета и ЕПС-а.

Калиновац

Асфалтирање у Гвозденовићу
Уз напомену да је реч о првој фази радова и да ће наредне
године у овим Месним заједницама изградња путних праваца
бити настављена, председник општине Уб Дарко Глишић каже
да ће током децембра још неколико села добити асфалт.
- Захваљујући анексу уговора са ЕПС-ом, који смо
потписали јесенас, ово јавно предузеће уложиће, до краја
године, 70 милиона динара у саобраћајну инфраструктуру на
територији наше општине. Новац је намењен за изградњу две
улице у насељу Сињци и 12 сеоских путева, од којих су они у
Гвозденовићу и Такову завршени. Настављамо даље са
асфалтирањем по утврђеном плану, али само уколико су
Месне заједнице припремиле неопходну документацију.
Најбитније је да су имовинско-правни односи потпуно чисти,
што ће вероватно бити проблем на неким од преосталих
праваца. У случају да се они не реше, та села ће ове године
изгубити прилику да добију нешто асфалта, те их молим да
приону на посао и то заврше у најкраћем могућем року, како
бисмо све планиране деонице изградили до краја децембра.
Гледаћемо да свуда буде равномерно, а све правце ћемо
спојити асфалтом. У путну инфраструктуру ове године смо
уложили близу 300 милиона, ни наредне не планирамо ништа
мање. Све може да се постигне, само треба мало стрпљења,
апелује Глишић и истиче да ће следеће године приоритет
имати Брезовица, Звиздар Црвена Јабука и друга села која су
била „запостављена“ у погледу изградње путне мреже.
У селу Гвозденовић изграђено је пола километра пута од
центра села према Врховинама, а у Такову деоница од 535
метара у засеоку Маторчића крај, коју су мештани летос сами
уредили и припремили за асфалтирање.
Средствима из општинског буџета изграђено је 900
метара од Калиновца према Туларима, док је ових дана асфалт
урађен и из другог правца. На туларској страни завршена је
деоница од 540 метара код сеоског извора Стубо, а према
обећању Глишића, наредне године биће изграђен и преостали,
мањи део и путни правац од Калиновца до Тулара целом
дужином стављен под асфалт.
Д.Н.

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

Гвозденовић

Тулари

Таково

ОПШТИНА УБ
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ИНФРАСТРУКТУРА
ШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

ДО НОВЕ ГОДИНЕ
МУРГАШ ДОБИЈА ВОДУ
Овим пројектом обезбеђени су прикључци за
око тридесет домаћинстава, али и за нову
фабрику брикета која ради у три смене.
Предузеће “Леон“ из Уба започело је постављање
цевоводне мреже према селу Мургаш, у дужини од три
километра. Радови су кренули од стоваришта ПП “Вучијак“ и
биће извођени дуж регионалог пута према Ваљеву, све до
Бајевца. Изградњом мреже убског водовода у Мургашу, у
оквиру пројекта који се финансира средствима Електропривреде Србије, биће обезбеђени нови прикључци за око
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ИЗГРАДЊА ОДБРАМБЕНОГ ЗИДА НА РЕЦИ УБ

ЗАВРШЕТАК РАДОВА
ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Радници ваљевског
предузећа “Ерозија“,
ових дана, интензивно раде на постављању одбрамбеног зида на десној
обали реке Уб, који се гради од моста у Главној
улици до моста на обилазници, у дужини од 630
метара.
Радови обухватају
копање темељне стопе,
постављање армираног
водонепропусног бетона
у двостраној оплати и са
завршном капом преко
зида од штампаног бетона, тако да ће овај водни
објекат не само бранити Зид ће бити пола метра виши
од врха поплавног таласа
центар града и насеље
Талови од поплава, већ
из маја прошле године
ће га и украсити.
Временске прилике, ових дана, погодују извођачима
радова. До сада је урађено пола посла, а коначан завршетак
изградње одбрамбеног зида очекује се до краја године.

Леонтијевић и Глишић на отварању радова
тридесет домаћинстава. Према речима председника убске
општине Дарка Глишића, у перспекиви, остављена је могућност ширења овог крака градског водовода и у осталим
деловима села путем секундарног вода.
- Ово је, појединачно гледано, највеће ширење наше
водоводне мреже које радимо. Са овим краком примарног
вода долазимо до краја наше општине ка Ваљеву, што је од
великог значаја за све људе који живе на овом потезу, али и
фабрику брикета, која је недавно отворена и ради у три
смене. Такође, у овом делу наше општине планира се и
изградња стамбеног насеља Мургаш, које је намењено за
исељевање становника Радљева и осталих села које ће
обухватити будући коп, па је, због тога, овај пројекат још
значајнији. Такође, у будућности, овим цевоводом, смо
ближи и потенцијалном снабдевању водом са бране СтубоРовни, које се упорно најављује из године у годину- истакао је
Глишић током обиласка радова, захваливши се ЕПС-у на
обезбеђеним срествима у износу од 5,5 милиона динара.
Имајући у виду повољне времеске прилике ових дана,
Драган Леонтијевић, власник предузећа које изводи радове,
очекује да цевовод буде постављен у року од петнаест дана.
- Користићемо све наше расположиве снаге и машине,
како би овај посао завршили до Нове године. Захваљујем се
председнику наше општине на иницијативи и залагању за
обезбеђивање средстава за извођење овог пројкета од
вишеструког значаја, како за мештане који ће добити градски
воду, тако и за извођаче, коју су добили посао- закључује
Леонтијевић.
Милован Миловановић

Заштита од великих вода

LCD i LED televizori

ИЗРАДА ПЕЧАТА
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

Mobilni
telefoni

за 30 минута
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НА КУПУ СРБИЈЕ У АУТОМОДЕЛАРСТВУ

БРОНЗА ЗА
БАЊАНСКЕ ЂАКЕ
И у екипној и у појединачкој конкуренцији
ученици освојили треће место
Ученици ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана
настављају да нижу успехе на такмичењима највишег ранга
из аутомоделарства. На недавно одржаном Купу Србије, у
конкуренцији 15 школа, освојили су треће место и у екипном и
у појединачном такмичењу. Бронзане медаље школи је
донела шесточлана екипа, коју су чинили ученици виших
разреда: Михаило Маричић, Марко Милошевић, Миленко
Танасијевић, Никола Ђорђевић, Димитрије Петковић и Марко
Чобић, док је у појединачној конкуренцији треће место
заузела Кристина Илић. Наставник техничког и информатичког образовања у бањанској школи Горан Косанић, који
води моделарску секцију, презадовољан је укупним
пласманом својих ђака на овом државном такмичењу, с
обзиром на то да је изборен у конкуренцији много већих
школа. „Мислим да је успех наше школе изузетан, јер смо иза
себе оставили Суботицу, Нови Сад, Ниш и школу домаћина из
Батајнице, тако да су ученици поносни на постигнуте
резултате. Веома су заинтересовани за аутомоделарство, па
се чак њих 50 пријавило за такмичење“, истиче Косанић и
подсећа да су бањански основци на бројним надметањима из
аутомоделарства до сада освојили прегршт вредних награда.
Наставник Горан Косанић води и моделарску секцију у
ОШ „Душан Даниловић“, где такође предаје техничко. И
ученици радљевске школе редовно учествују на такмичењима из аутомоделарства, а на овом последњем, Купу
Србије, заузели су осмо место у екипној конкуренцији.
Д.Н.

ОДРЖАН ТУРНИР ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ
ПРЕДПИОНИРСКОГ УЗРАСТА

УБЉАНКАМА ИЗМАКЛО
ПРВО МЕСТО
ЖОК Уб је био домаћин турнира Предпионирске
лиге на коме су се, осим две домаће екипе, појавиле и
две селекције Србијанке, Ваљево 014, Осечина,
Владимирци и Шабац. Фестивал младих одбојкашица
(2002. и млађе) се одржавао упоредо у хали и у сали ОШ
"Милан Муњас", па, иако је резултат на оваквим
приредбама у другом плану- вреди рећи да је прва екипа
Уба поражена у финалу од ваљевске Србијанке, мада су
домаће имале чак три-меч лопте у одлучујућем сету.
Захваљујући изузетном труду одбојкашице Уба
Соње Пузовић (сада Каришик) и њеног супруга
Александара, у школи ЖОК Уба је окупљено близу 130
девојчица. Тај број у овом тренутку превазилази
капацитете оптималног рада, али управа клуба са
тренерима је на правом путу да ускоро обезбеди
идеалне услове за све девојчице жељне да упознају
чари све популарнијег спорта у нашем граду.

Моделари из Бањана

СЕЗОНА СВИЊОКОЉА

ЗА САДА НЕМА
ТРИХИНЕЛЕ
На подручју убске
општине ове године није
забележен ниједан случај
зараженог меса

Иван Ђорђевић

У Тамнави увелико траје сезона свиљокоља, која по
традицији, почиње крајем новембра. С обзиром да се тај
посао још увек најчешће и најрађе обавља у двориштима
сеоских домаћинстава, а не у кланицама, контрола меса
је веома важна, како би се избегла свака могућност заразе
трихинелом. Иако је општина Уб ранијих година била на
врху по броју евидентираних и оболелих од трихинелозе
у Колубарском округу, садашњи подаци из Ветеринарске
станице „Гети“ су охрабрујући. Према речима доктора
ветерине Ивана Ђорђевића, на територији коју покрива
ова ветеринарска установа, у прегледаним узорцима
меса до сада није откривена трихинела.
- Колико је мени познато, и на подручју убске општине ове године није забележен ни један случај зараженог
свињског меса, што је велики напредак. Овде је трибинелоза раније била доста распростањена, али у последње време побољшана је хигијена и услови где животиње бораве, тако да је болест узмакла. За њено успешно
сузбијање, неопходна је едукација грађана, који треба да
знају да је контрола меса на трихинелу обавезна, јер је то
једина превентива од ове опаке зоонозе, указује др Иван
Ђорђевић и наглашава да, иако је трихинела у стагнацији,
ова нимало безазлена болест по здравље људи није
искорењена.
Подсећамо да трихинелоскопски преглед треба
урадити након клања, а пре употребе меса, као и да се на
анализу носи мишићни део дијафрагме.
Трихинелоза спада у зоонозу, инфекцијско обољење
заједничко за људе и животиње и настаје конзумирањем
инфицираног сировог или недовољно обрађеног меса
животиња, углавном свињетине и прерађевина.

Учесници турнира на Убу

НАШЕ ТЕМЕ
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

17.децембар 2015.г.
ЛЕТЕЋИ СТАНОВНИЦИ УБА
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ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА
ПО СВЕТСКИМ СТАНДАРДИМА

ПОВЕЋАН БРОЈ
ДИВЉИХ ГОЛУБОВА

Светски новитети у физикалној терапији мишићноскелетног система примењују се и на Убу. Третмани,
који се користе приликом рехабилитације
професионалних спортиста, сада су доступни свим
пацијентима, и медицински и економски.

У раним јутарњим и поподневним сатима,
смештени су по дрвећу широм Уба, а преко
дана су на крову убске Хале.

Када је здравље нарушено, тело реагује, најчешће,
обољењима мишићно-коштаног система. Да би унапредио
своје знање у области спортске, физикалне медицине и базичне припреме (кондиције), Срећко Мијатовић дипломирани
физиотерапеут, који иза себе има више година искуства као
спортиста, кондициони тренер и физиотерапеут, већ три
године похађа престижни Каролинска институт у Шведској, код
професора др Пер Теша (dr Per Tesch), чији патентирани изум
користи НАСА.
После три године сопствених улагања у нове технологије
и савремена знања из области физикалне медицине, Срећко је
добио позив да, на симпозијуму у Барселони, у периоду од 26.
до 28. новембра одржи получасовно предавање о рехабилитацији и превенцији повреда код професионалних спортиста.
Стеченим знањем и искуством и савременим начином лечења,
које је јединствено у Србији, моћи ће да помогне и убрза процес лечења многих повреда, било ког пацијента или спортисте.
У питању је изоинерцијална терапија.

Предавање Срећка Мијатовића на
симпозијуму у Бареслони

Сарадња са Томасом Вилхемијем, начелником
рехабилитације и физичке припреме у минхенском Бајерну
Убрзава се зарастање многих прелома, дисторзија, акутних и хроничних болова или истегнућа од којих су најтеже:
повреде колена (предњи укрштени лигамент), рамена и кука
код жена, а код мушкараца лумбални синдром.
- Успели смо да услугу, коју примењујемо код професионалних спортиста, прилагодимо пацијентима на Убу. И економски и медицински. Кад неко има прелом, ишчашење, повреду
тетива, болове, кад људи не могу да одлуче коме да се обрате,
за нас је таква врста рехабилитације постала рутина. Осим
тога, особе које желе да, без додатног напора, развију мишићну
масу, сада то могу да остваре ''замајац технологијом'', коју је
патентирао мој ментор, проф. др Теш. Ми смо овим приступом
лечења јединствени у Србији, али истичемо да, код тежих
повреда, не постоји чаробни штапић. Све зависи какав је
функционални статус вашег скелета – објашњава Срећко
Мијатовић.
Сви сарадници и физиотерапеути који раде са Мијатовићем, обучени су и имају знање да обављају физикалну
терапију, јер Срећко захтева и поставља себи и другима високе
стандарде и циљеве, па је у плану да своје знање стандардизује мастер дипломом.
Д.К.

Скоро као у Хичкоковом филму „Птице“, мештани Уба,
који живе у близини Хале спортова и ученици основне
школе „Милан Муњас“, имају прилику да посматрају несвакидашњи призор. Више стотина голубова, у јутарњим часовима, сјати се на кров Спортске хале и околних кућа. Последњих дана њихов број се повећао, а друштво им праве и
друге птице који слећу у дворишта у потрази за храном.

Јато голубова на
убској Спортској хали

Једном приликом, у лету јата, десило се да је голуб
ударио у прозор школе у току часа, па су се деца уплашила.
Улице у насељу Талови, које имају високо дрвеће, као и
улица Милоша Селаковића, препуне су голубова, чији је
измет прекрио плочник. Нису поштеђене ни ограде и канте
за смеће.
Можда је мање познато да су дивљи голубови најпрљавије птице, преносиоци бактерија хламидије, салмонелоза и гљивичне инфекције криптококозом, која се налази у њиховом измету и које, кад доспеју у плућа, удисањем
из измета, изазивају атипичну упалу плућа. Дивље птице
могу да буду носиоци 60 врста болести које се могу пренети
на људе, па се, зато, на крововима, као заштита, поставља
игличаста заштита.
Прошле године, комшије из Хрватске и БиХ суочиле су
се са сличним проблемима које су правили голубови. У
Русији су се појавили и „Зомби“ голубови, који су били
дезорјентисани, кочили се, падали на земљу и излазила им
је пена на кљун.
На Убу постоји пет голубарских удружења која узгајају
голубове високолетаче, али тренутни проблем не представљају голубови који се узгајају, већ дивљи голубови, који
су се настанили на дрвећу и крововима. Обично их можете
уочити у раним јутарњим сатима или у поподневним, када
тачно у минут, у 15,30 часова слећу на оголеле гране и ту
остају да преспавају. Не сметају им чак ни киша, ни снег.
Драган Пурешевић из Уба, председник Голубарског
савеза Србије, стручно објашњава ову појаву:
- Голубови су птице које се врло брзо размножавају.
Један пар може да добије и до осам младих. У овој години
није било болести које нападају голубове, као што су
голубија куга и салмонелоза, па се број дивљих голубова,
које ми називамо „гацури“ повећао. Близина силоса
додатно их привлачи. Голубови које голубари узгајају
редовно су вакцинисани и нису преносиоци заразних
болести. Иду на такмичења и постижу изузетне резултате. У
Србији тренутно има 18.000 узгајивача голубова, а Уб је
један од водећих центара.
Горан Јовић из Уба, постигао је изузетан успех на
такмичењу у Србији. Његово јато, оборило је рекорд
Србије, са 14 сати и 53 минута лета. Драган Пурешевић и
Горан Јовић пре неколико месеци, били су гости емисије
„Мој љубимац“ на РТС 2, у којој су говорили о постигнутим
успесима.
Д.Капларевић
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ПРОЈЕКАТ УБСКОГ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА

МАЛИ САЈАМ
КЊИГА НА УБУ
Сајам је трајао од 5. до 9. децембра. Куповале су
се и размењивале књиге и стрипови. Настали су
и стихови од наслова књига из кућне библиотеке.
У оквиру пројекта „УрБан фест“, Убског омладинског
клуба, у суботу 5. децембра, у Галерији Свети Лука, отворен је
мали сајам књига, под називом „Mini-book fest“. Љубитељи
књига, стрипова и епске фантастике, имали су прилику да, у
пет дана сајма, размењују и погледају прочитане књиге и
стрипове, а нове књиге различите садржине купе по ценама
нижим и до 30 одсто.
Креативни тим Убског омладинског клуба, предвођен
Јеленом Павловић, наставницом српског језика, осмислио је
занимљиву наградну игру, рађену по концепту уметнице Нине
Качадудијан, по којем је требало наслове својих књига преточити у стих, реченицу или мисао, фотографисати и послати до
8. децембра у инбокс Фејсбук странице Урбан феста. Дејан
Николић, представник издавачке куће „Отворена књига“,
обезбедио је победнику 2.000 динара за куповину књига.
- „Mini-book fest“ био је замишљен тако да траје пет дана, у
оквиру којих је сваке вечери била реализована нека тема.
Планирана је размена књига, па су посетиоци могли да, између
себе, мењају своје књиге и стрипове, а у уторак је било вече
посвећено епској фантастици, када су могли да учествују у
дискусијама на теме из овог жанра. Среда је била резервисана
за поетско вече у Клубу Дома културе, посвећено Чарлсу
Буковском и додели награда за најбољу песму и причу у
оквиру конкурса који смо организовали у сарадњи са
Градском библиотеком „Божидар Кнежевић“ – каже Јелена
Павловић.

Вече поезије Чарлса Буковског
у клубу Дома културе Уб

НАГРАЂЕНИ ПОБЕДНИЦИ КОНКУРСА
У оквиру мини сајма књига, Убски омладински клуб је
уручио и награде победницима интернационалног конкурса
за најбољу причу и песму, на који је пристигло преко 300
радова аутора из Србије и региона (Македоније, БиХ и
Хрватске).
Жири у саставу: Јулијана Марјановић, Веран Мијатовић
и Дане Нинковић доделио је девет награда у три категорије
(одрасли, средњошколци и основци), а од Убљана, најбоља
је била Тамара Миличић, ученица Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, чија је кратка прича „Игра судбине“ освојила
треће место. Жири је доделио и три посебне похвале за
допринос и учешће на конкурсу младим Убљанима Дамјани
Ојданић за оригиналност у песми „Дијалог“, Кости Петровићу
за аванградну песму „Какав дан“, док је због приче „Кампања“ Ненад Сандић проглашен књижевним открићем конкурса. Осим њих, похвалу је добила и Јована Ранковић у категорији одраслих за причу „Шта ће ти старо сунце“.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ ЗА
КУЛТУРУ И СПОРТ

КОНЦЕРТ
“ЕВРОПА ИГРА“
Чланови чувеног ансамбла народних игара
„Талија“ и њихови гости одушевили публику
Поводом обележавања Дана европске културне баштине, у пуној сали Дома културе одржан је изванредан програм под називом „Европа игра“. Програм, који је настао са
идејом да, кроз песму и игру, зближи народе и културе
европских земаља, започео је филмом о тарантели, традиционалној народној игри са југа Италије, након чега је Уметнички центар „Талија“ из Београда одушевио бројне
Убљане својим првокласним концертом. Чланови овог

Добитници награда
Паралелно са конкурсом, Убски омладински клуб је у
склопу пројекта „УрБан фест“, на својој фејсбук страници
организовао и награду игру „Sorted books“, у којој је наша
суграђанка Јелена Павловић освојила највише лајкова (161)
за своје стихове креиране од наслова књига. Победнике
конкурса Градска библиотека је наградила вредним комлетима књига, а свечана додела организована је 9. децембра у
Клубу Дома културе, где је, потом, одржано и поетско вече
посвећено поезији Чарлса Буковског. Пред бројном публиком, стихове једног од најпознатијих америчких писаца говорили су Драгана Јанковић, Јелена Лазић, Нина Веселиновић,
Светлана Живановић, Симона Денић, Воја Раонић, Владимир Милосављевић и Никола Миливојевић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ
Одушевили Убљане
чувеног фолклорног ансамбла представили су Игре
Чикоша из Бачке, мађарске, румунске и руске игре, а овације публике добиле су и домаће снаге: КУД „Тамнава“ и
Балетски студио „Атена“, који су били гости концерта. Први
су наступили са Играма ваљевске Колубаре и отпевали
руску песму „Каћуша“, док су балерине извеле француски
кан кан и „Шпанску игру“ из представе „Крцко Орашчић“.

Предшколска установа Уб, као и сваке године, обрадоваће малишане новогодишњим програмом. У четвртак
и петак, 24. и 25. децембра, у 10 часова, у Дому културе,
биће одржана представа за децу под називом „Срећна
Нова година“.
У понедељак 28. децембра, децу ће обрадовати Деда
Мраз, а у међувремену, васпитачи ће организовати новогодишње радионице у којима учествују и родитељи.
Иако у школама широм Србије распуст почиње 31.
децембра, убски вртић ће и тај дан примати децу. Нерадни
дани биће 1. и 7. јануар.

КУЛТУРА
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РЕТРОСПЕКТИВА БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВИЋА У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

УСПОМЕНА НА ФУЉУ
Сликарством се бавио цео живот, био је вишестран уметник и
иза себе је оставио велики број радова у различитим техникама,
од којих је његов син Немања сачинио одабир за изложбу
У препуној Галерији „Свети Лука“ 11.
децембра отворена је ретроспективна
изложба под називом Успомена“ покојног
Бранислава Јовановића Фуље (19482007), дугогодишњег ликовног педагога и
новинара угашених „Тамнавских новина“.
Сликарством се бавио цео живот, био је
вишестран уметник и иза себе је оставио
велики број радова у различитим техникама, од којих је његов син Немања сачинио одабир за ову изложбу. Поставка обухвата 30 уља на платну, колико је било и

У присуству великог броја Убљана,
изложбу је отворио директор Установе
за културу и спорт Радован Пулетић
рекавши да свака Јовановићева слика у
себи садржи два духа: дух онога што је
насликано и дух онога који је насликао.
- Брана Јовановић Фуља је био
припадник оне убске генерације од које
је моја учила живот. Ми смо знали да је
он са оном, помало несвакидашњом,
п ома ло м и с т и ч н ом б р а д ом б и о и
кафански и породичан човек, био је

Скулптура - аутопортрет

Галерија је била мала да прими све заинтересоване госте
Радован Пулетић
и Немања Јовановић
на отварању изложбе
на првој Јовановићевој самосталној
изложби 1971. године у родном Убу, као и
десетак пастела, бакрореза и скулптура.
Први пут, јавно је представљена његова
последња, недовршена слика „Нова убска црква“, која је изложена на штафелају.

ЦРВЕНИ КРСТ ЛАЈКОВАЦ ДОБИО

ЗЛАТНУ
РЕПУБЛИЧКУ
ПЛАКЕТУ

Традиционални Новогодишњи
пријем Црвеног Крста Србије и Института за трансфузију крви Србије одржан је у петак, 11. децембра, у Скупштини града Београда. На свечаности је
Општинској организацији Црвеног крста Лајковац додељена Златна плакета „Шампион солидарности“, за
највећи број давалаца крви у летњој
кампањи 2015. године. Плакету је примио Живорад Бојичић, председник
Општине Лајковац. Црвени крст Лајковца су представљали секретар Ружа
Срећковић, волонтер Снежана Лацмановић и добровољни давалац крви
Велимир Јагодић.

спортиста и уметник и краснописац и
новинар. Верујем да није имао појма
колико смо га пута гледали испод ока,
скидајући те фине, градске начине
преживљавања победа, трпљења
пораза, седења у кафани, одлазака у
позориште, поздрављања на улици. И
управо што је био такав, он је, ево,
надживео себе. Душан Ковачевић каже
да је свак рођен за по двапут мрети:
једном физички, други пут у сећањима,
а ја додајем стидљиво на то Ковачевићево да ова друга смрт није обавезна.
Чини ми се да ова изложба слика томе
иде у прилог, казао је Пулетић.
Б р а н и с л а в Ј о ва н о в и ћ Ф у љ а
завршио је Учитељску школу на Убу, а у
Београду Вишу педагошку академију
(ликовни одсек). Као наставник, радио је
у Гимназији на Убу, средњој школи у
Обреновцу и основним школама у
Бајевцу, Марковој цркви, Памбуковици
и Радљеву. Почетком осамдесетих
напуста просвету и почиње да ради у
Културно-информативном центру као
новинар „Тамнавских новина“. За све то
време је сликао, цртао стрипове за
Дечије новине из Горњег Милановца, а
био је и фирмописац. Активно се бавио
и рукометом и био је стандардно лево
крило у најбољој генерацији убских
рукометаша са Милошем Селаковићем
на челу.
Д.Недељковић

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ПРОГРАМ
Четвртак, 24. децембар у 19,30 h,
Сала Дома културе

ПРЕДСТАВА
“РУЧНИ РАД“
Црна комедија о три, карактерно
различите жене, које, свака на свој
начин, мрзе мушкарце али ипак, на
крају увиђају да не могу без њих.
Гледаоци ће се суочити са симболичном причом о жени, која је убила
свога мужа. У очајању и ужасном
страху да не буде ухваћена, затражила је помоћ од Удовице, окореле
феминискиње и заштитнице угњетаваних жена. Сусрет са Госпођицом
Пти-Па разрешава судбину сваке од
њих на неочекиван начин. Глумице
Дара Џокић, Исидора Минић и Бранка
Шелић главне су јунакиње представе
„Ручни рад“, по тексту француског
писца Жан Клода Даноа, у режији
Милана Нешковића.

Четвртак, 24. децембар,
Галерија „Свети Лука“

МИНИ БАЗАР
Продајна изложба рукотворина

Субота, 26. децембар у 19 h,
Галерија „Свети Лука“

УрБан ФЕСТ
Отварање продајне изложбе слика
убских уметника. Сав приход биће
намењен за опремање Дневног центра за децу са посебним потребама и
помоћ сиромашним ученицима.
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НАШИ АУТОРИ
ЛОКАЛНО ПОЛИТИЧКО НЕБО

НИСАМ МАЈСТОР, АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЧИКА ЈОВИША
Као фол роштиљџија, удружен са
Лозомиром пекаром, био је
дугогодишња главна атракција пијаца и
вашара, а у ствари је све време куповао
и продавао вицеве, форе и фазоне.
Мислим да би статистичари у неком наредном попису
становништва могли да прошире списак питања које постављају
у домаћинствима грађана. Ето, можда ширу научну јавност од
броја пернате живине више занима колико на Убу има правих
староседелаца, нас староседелаца у покушају, а и оних који су
староседеоци постали тек пошто је неки далеки предак решио да
напусти завичај и потражи срећу на обалама Убаче. Прикупљени
подаци би охрабрили неког студента Филолошког факултета да
за дипломски рад одабере социолошко истраживање Уба и шире
Тамнавe, а моју маленкост би у потпуности задовољило,
рецимо, да провери једну квази научну претпоставку да бар
пола садашњих правих чистокрвних Убљана води порекло из
Ерске. Чини ми се да сам нешто о томе некад и прочитао код
Цвијића, у издањима убских пређашњих гласила, у некој
монографији убске библиотеке, или увртео у главу ослушкујући
комшије, њихове акценте, приче, досетке. Друштвени експеримент звани социјалистичка изградња и индустријализација
земље у неком сад већ давно прошлом времену створиле су
нова радна места која су чекала храбре, пустоловне, спремне да
потраже срећу у белом свету, а онда је тај свет стао у двословни,
још увек мистериозни назив наше вароши.
Из убске перспективе Ерска почиње одмах више Ваљева,
Википедија је смешта у област Стари Влах, администрација
дефинише територијом Златиборског и Моравичког округа, а
сви заједно препознајемо у Ужицу, Чајетини, Ариљу, Ивањици...
И чему оволики увод? Због Јовише. Ово нису редови
посвећени тамо неком лику што је много пре рата у Сирији,
избегличке кризе и поновног затварања европских граница,
наводно, решио да сруши Шенгенску баријеру и помогне
пријатељу умотаном у тепих да открије туристичке знаменитости земаља Европске уније. Није то ни допринос решавању
маркетиншког парадокса: „Ново, ново – половна роба код
Јовише!“ већ покушај да напишем један искрен, неполтронски
писмени задатак на тему: „Једна личност из моје околине“. Да
ми је ова памет, а 25 година мање, мануо бих се излизаних фраза
и подилажења укусу професора српског језика и без размишљања бих написао:
„Мој омиљени лик је комшија Ћендић Јовиша. Он је
родом из Драгачева. На Убу је од кад знам за Уб. Навијач Црвене
Звезде, воли трубаче, прави одличне пљескавице и још боље
шале на свој и туђ рачун. Од његовог месарског алата бриткији је
његов језик. Кад је неки друг из Београда на партијском састанку
констатовао да се Партија успавала реаговао је на себи
својствен начин: „Ако си се ти, чича, успавао ја нисам, свако
јутро, пре зоре, ја устајем јер морам у кланицу!“. Кажу да је у тој
изјави настала бар половина проблема који су касније снашли
мог комшију усмеривши га ка немирним водама мале привреде и
локалу у Занатском центру. Кад је пред пензију решио да прода
свој локал јавио му се један кога баш и није „мирисао“ па му је
дуплирао цену. На протестну ноту од несуђеног купца ладно је
дао логично објашњење: „Дупло је због комшија, пола је мени, а
пола њима за пиће, другачије ми неће опростити што им кварим
комшилук“. С' пензијом се Јовишин локал проширио на Колубару са околином. Као фол роштиљџија, удружен са Лозомиром
пекаром, био је дугогодишња главна атракција пијаца и вашара,
а у ствари је све време куповао и продавао вицеве, форе и
фазоне. Стечено знање и вештину није улудо расипао – био је
незаобилазни активни учесник утакмица убских клубова на
домаћем терену. Са њим би домаћин увек имао играча више.
Умео је да непогрешиво препозна моменат кад треба да боцне
голмана, а кад да подбоде судију (увек у границама фер плеја).
Многи су жељније исчекивали Јовишине коментаре него голове
нашег напада. Ето, зато је у плејади екстра занимљивих личности из убске средине у мом избору он заузео прво место.“
На жалост, све своје писмене задатке сам давно
завршио, а и мој омиљени лик из комшилука се од скора
преселио на Совљачко брдо. Себи доследан, пасионирани
љубитељ фудбала и спортске прогнозе, благовремено је
резервисао место на ћувику с погледом на Матићев фудбалски
терен и утакмице које тек предстоје.
Чика Јовиши, уместо последњег поздрава.

ДЕВЕДЕСЕТЕ?
Уб је запажен по ’’зихерашима’’ из
деведесетих, а онда је интересовање за
локалне политичке фукције порасло...
Деведесетих година, на самом почетку деценије,
заживео је вишестраначки систем и у Србији. Али, на Уб
је овај тренд стигао са закашњењем. Убљани су, сада
већ заборављену новосадску Јогурт револуцију, посматрали са дистанце. Оне промене у које нас је повео Слободан Милошевић, а којима је песник Милован Витезовић дао патетичан назив - ’’Догађање народа’’ (Газиместан), на Убу су касниле бар неколико месеци. Заборављен је и митинг који је организован на простору код
Школарца, а који је одржан онда кад је све већ било
завршено и кад се знало ко ће следеће деценије ’’косити
а ко воду носити’’. Покојни Ђока Јовановић, учитељ који
се, поред осталог, нашао и на фунцијама потпредседника општине и председника Општинске конференције
Социјалистичког савеза радног народа, за млађе генерације: био је то широки фронт преко којег је авангарда
радничке класе - Савез комуниста, израстао из КПЈ,
спроводила социјалистичке идеје, реформе и слично
(бесконачни низ тога ни до данас није престао), је, тада,
рекао: ‘’На Уб стиже све тек кад се - заврши...’’
А онда је дошло нагло убрзање. Они које, како
некадашњи демократа Веран Веизовић рече на једној
Изборној скупштини ДС на почетку овог века, ‘’ни
пушком ниси могао да утераш у ДС’’, навалили су да се
’’уписују’’ и, наравно, одмах да гласају за своје фаворите
који су ’’дрмали општином’’, после тога, готово целу
деценију. Није било обзира ни према онима који су
основали Општински одбор, организовали шетње и
митинге у ‘’вуненим временима’’, водили аутобусе у
Београд, 5.октобра, да подрже Плишану револуцију...
Уосталом, тако је и Ђинђић хтео!
Убрзавање интересовања за политику је настављено. Некада је Југословенска левица (ЈУЛ) била рекордер по броју чланова (више чак и од СПС-а), а онда су је
претекли ДС, ДСС, СРС и, коначно, СНС...
И, шта се сада догађа на убском политичком небу?
Све се, опет, утишало. Некадашње странке ДОС-а
као да и не постоје. Социјалдемократија је угашена још у
време афере честитог Вука Обрадовића, који је страдао
због ‘’пипања за руке’’, Нова Србија се нешто слабо чује
(осим кад је на листи са СНС-ом), ДСС нагло се утишао
после одласка Коштунице, остали одбори (Карићева
Снага Србије, Батићеви Демохришћани, Душанова Нова
демократија, заборављена имена странке Свилановића,
доктора Кораћа, Весне Пешић...) постојали су и на Убу.
Сада, зна се да делује Српски покрет обнове, наравно,
СПС и ту, негде, списак се завршава. Има, неких покушаја
нових странака Душана Петровића, Двери и још неких,
али, све то неодољиво подсећа на деведесете када је
суверено владала Социјалистичка партија Србије
(месни одбори у свим селима, повереници, сигурни
‘’чувари кутија...). Српска напредна странка је, у овом
тренутку, неприкосновено најбоље организована и,
мора се признати, најактивнија. Такав је тренд - шта се ту
може?
Демократе, које се и даље деле, као амеба, никако
да дођу, бар, до новог председника за Општински одбор.
Коначно, вест из локалних кулоара гласи: становити
професор, који је умишљао да је и даље ауторитет,
после реалне процене, одбио је понуђену функцију
упркос обећању које је својевремено дао високом
функционеру ДС-а. А зашто би га и одржао кад је и тај
функционер отишао и основао своју (комби) странку?
Бољи познаваоци локалног политичког миљеа знају да ће још неко време остати све по старом. Иста мета исто одстојање. Нема плена - па је и интересовање за
(лажни) локалпатриотизам спласло...
М.М.

НА ШЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

У ЦЕНТРУ МИОНИЦЕ

УСВОЈЕН ПАКЕТ
ПОРЕСКИХ ОДЛУКА

ГРАДИ СЕ НОВА
ТРАФО СТАНИЦА

Стопе пореза остају непромењене

Завршени важни пројекти на
општинској електро-мрежи

Скупштина општине Мионица је на
својој шестој седници усвојила пакет
пореских одлука којима се утврђују
параметри за одређивање пореза на
имовину за непокретности на територији мионичке општине у 2016. години.
Стопе локалног пореза на имовину
остају непромењене у наредној години и
износе 0,35 процената за обвезнике који
воде пословне књиге и 0,25 процената за
обвезнике који не воде пословне књиге.
Стопа амортизације за објекте износи 1
проценат годишње, највише 40 процената, а према Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне, на подручју
Општине остају досадашње три зоне од

Детаљ
Детаљ са
са седнице
седнице СО
СО Мионица
Мионица
којих је екстра зона утврђена као најопремљенија зона. Екстра зона обухвата непокретности које се налазе у
централном делу насеља Бања Врујци у
КО Попадић и КО Берковац, прва зона
обухвата све непокретности које се
налазе у границама Плана генералне
регулације за насеље Горња Топлица и
које нису обухваћене Екстра зоном и све
непокретности које се налазе у границама Плана генералне регулације град-

НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ЖУПАЊАЦ
-МИОНИЦА-ДИВЧИБАРЕ

УРАЂЕНИ ПУТНИ
КАНАЛИ У ЛУБЕНИНУ
Решен
деценијски проблем
Радници и механизација Предузећа за путеве ''Ваљево'' су завршили
са активностима на копању путних
канала и постављању пропуста на
Лубенину у селу Мионици дуж десне
стране државног пута ЖупањацМиониц а-Дивчибаре. Радове је
финансирало ЈП ''Путеви Србије'', а
истовремено је из средстава локалне
самоуправе на овом делу државног
пута урађена још једна мања деоница
која је такође била без путног канала.
Иначе, изведени радови ће знатно
допринети повећању безбедности
учесника у саобраћају на овој деоници. Наиме, због одсуства путних
канала вода је на неколико места прелазила преко асфалта, што је посебно
у зимским месецима за време мразева представљало велики проблем за
учеснике у саобраћају.
А.К.

ског насеља Мионица, док друга зона
обухвата све непокретности које се
налазе у сеоским насељима на подручју
мионичке општине а које нису обухваћене екстра и првом зоном.Такође, усвојена је и Одлука о утврђивању просечне
цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за сваку од зона.
Скупштина је у даљем раду донела
Одлуку о оснивању Заједничког центра
за социјални рад ''Солидарност'' за
општине Љиг, Лајковац и Мионица,
Одлуку о усклађивању оснивачког акта
ЈКП ''Чистоћа Мионица'', Оперативни
план одбране од поплава за водотокове
II реда на територији општине Мионица,
као и Одлуку о постављању монтажних
објеката привременог карактера на
површинама јавне намене. Одлука о
постављању монтажних објеката привременог карактера на површинама
јавне намене се односи на прописивање услова и начина постављања и
уклањања мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама
јавне намене на територији Општине
као што су киосци, монтажни објекти
сезонског типа, покретни мобилијар,
монтажни огласно-рекламни објекти,
привремени објекти у трговачкоугоститељске делатности, монтажни
објекти за културна збивања, спорт и
забаву.
Одборници су такође усвојили
измену и допуну Одлуке о образовању
Савета за управљање миграцијама и
трајна решења, именовани су чланови
Надзорног одбора ЈКП ''Водовод Мионица'', новооснованог ЈКП ''Мионица'' и
УО Библиотеке ''Милован Глишић'', а за
в.д. директора ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'' на
још шест месеци је именован Слободан
Ковачевић.
А.К.

ИЗЛОЖБА НА ТЕМУ ВЕЛИКОГ РАТА

МАКЕТЕ ИЗ МУЗЕЈА
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
У клубу Културног центра 9. децембра је отворена изложба макета и фотографија везаних за Велики рат које се
чувају у Музеју ваздухопловства. Поред
фотографија првих српских пилота и
важних личности и догађаја из тог времена, у Културном центру су изложене и
реплике и макете неких од најбољих
авиона које су користиле зараћене стране
у највећем ратном сукобу који је свет до
тада видео. Изложбу је отворио кустос
Музеја ваздухопловства Бојан Вићентић,
који је указао на неке у јавности мало
познате историјске чињенице.

Са отварања изложбе

У току су радови на изградњи
трафо станице у центру Мионице у
непосредној близини Култ урног
центра капацитета 1.000 киловолт
ампера. Према речима шефа мионичке
пословнице Електродистрибуције
Славка Стојковића, радови би требало
да буду завршени до краја године чиме
ће се растеретити рад трафо станице
код зграде поште и квалитетно решити
напајање електричном енергијом како
Културног центра, тако и потрошача у
овом делу Мионице. У плану је и изградња трафо станице у Улици Милана
Станишића где је зона великих потрошача, као и трафо станице у Струганику, а почетком 2016. ће се радити на
растерећењу далековода за Брежђе и
Планиницу.

Капацитет нове трафо станице
биће 1.000 киловолт ампера

Поред тога, Електродистрибуција
је током ове године, уз финансијску и
правну помоћ локалне самоуправе,
завршила неколико важних пројеката.
Изграђена је трафо станица са које се
напаја купалишни комплекс у Прибарама, урађен је далековод од Паштрића до Попадића у дужини од 1,3 километра, а паралелно са далеководном и
нисконапонска мрежа у дужини од 1,5
километара. Мреже ниског напона
урађене су у Буковцу и Голупцу, као и
далековод за Попадић који је након
појаве клизишта био практично неупотребљив. Обављени су радови и на
нисконапонској мрежи за Растовачу и у
засеоку Томашевићи у Рајковићу, која
је такође била оштећена дејством
прошлогодишње елементарне непогоде, док је у Робајама урађена комплетна нисконапонска мрежа на бетонским стубовима и са самоносећим
каблом за засеоке Савићи, Петрашевићи и Марковићи. Такође, Општина
је помогла и у реализацији радова у
Горњем Лајковцу где су уз ангажовање
мештана урађени бетонски стубови у
засеоцима Муштерићи и Гајевићи. А.К.
-Почеци борбене употребе авиона се
управо везују за Велики рат, а наши први
ратни пилоти били су обучавани у Француској захваљујући великом пријатељству наше две земље. Тадија Сондермајер, Петар Пјер Мариновић и Миодраг
Томић су најпознатији међу њима и они су
борбено летачко искуство стек ли у
француском ваздухопловству борећи се
на западном фронту- истакао је Бојан
Вићентић отварајући изложбу.
Специјални гост на отварању изложбе
био је војни аташе Амбасаде Краљевине
Белгије Жан Мари Фербер, а уметничком
програму у којем су учествовали хор ученика ОШ ''Милан Ракић'' и млади песник
Немања Шујдовић претходила је уводна
реч директорке мионичке Библиотеке
Весне Марковић.
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Ha основу чл. 23, 24. и 28. Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама
студентима дела трошкова студирања ("Службени гласник општине Уб" број 28/2012 и 16/2014), Комисија за доделу новчаних
накнада дела трошкова студирања Скупштине општине Уб, расписује

КОНКУРС
за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања
за школску 2015/16. годину
I
A. Право на накнаду могу остварити студенти (члан 24. став 1. Одлуке):
1. Факултета којима je оснивач Република Србија;
2. Чије се студирање финансира из средстава буџета Републике Србије;
3. Који сами финансирају студије на факултетима чији je оснивач Република Србија;
4. Приватних факултета;
5. Који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија;
6. Који су семестар из тачке 5. овог става уписали најкасније две године пo завршетку средње четворогодишње школе;
7. Који TOKOM студирања нису губили годину (пo Одлуци све сем мировања се сматра губитком године);
8. Који заједно са бар једним родитељем или старатељем имају пребивалиште на територији општине Уб најмање годину
дана;
9. Који нису у радном односу.

Б. Право на накнаду могу остварити студенти прве године (члан 24. став 2. Одлуке):
Право на накнаду могу остварити и студенти прве године, под условима из става 1. члана 24. Одлуке уз претходни услов да
им је просечна оцена у средњој школи била у распону од 4,50 до 5,00.

B. Време за које се накнада додељује:
Накнада се додељује за једну академску годину.
Право на накнаду, уз испуњене услове из члана 24. може се користити најдуже у дужини трајања основних академских
студија на одабраном факултету и дипломских академских студија - мастер студија на истом или различитом факултету.

II
Потребна документација:
1. Пријава за доделу новчане накнаде;
2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија;
3. Уверење о просечној оцени TOKOM школовања у средњој школи (само за студенте прве године);
4. Два примерка решења о исплати новчане накнаде;
5. Фотокопија индекса.
5.1. За студенте основних академских студија – прва страна индекса и страна на којој је овера уписа последњег семестра;
5.2. За студенте дипломских академских студија:
- прва страна индекса и страна на којој je овера уписа последњег семестра,
- прва страна индекса основних студија и фотокопије страна свих овера уписаних семестара.
6. Фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија Уговора о вођењу текућег рачуна;
7. Фотокопије личних карата за студента и бар једног родитеља или старатеља и то:
7.1. Очитана нова лична карта (са чипом);
7.2. Фотокопија нове личне карте без чипа;
7.3 Фотокопија личне карте на старом обрасцу.

III
Рок за подношење докумената je 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику општине Уб“
и листу "Глас Тамнаве".

IV
Обрасци пријаве, уверења и решења преузимају се на писарници Општинске управе Уб
и на сајту Општинске управе: www.opstinaub.org.rs

V
Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа Уб, 3. октобра бр. 4, 14210 Уб са назнаком
"Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања" или у сали за састанке Општине
Уб, канцеларија бр. 308-310 (трећи спрат) од 12-15h.

novo!
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САСТАНАК ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЛАЈКОВЦА У ВЛАДИ СРБИЈЕ

О ИНФРАСТРУКТУРИ
Инфраструктурни проблеми, које је на овом значајном састанку
изнело руководство општине Лајковац, су: Реконструкција путне
инфраструктуре оштећене приликом изградње аутопута;
Регулација речних токова Колубаре и Љига као дела главног
пројекта деонице аутопута Лајковац-Љиг; Проблем пресеченог
одводњавања на државном путу М-4 и; Утврђивање нове трасе
на државном путу 145 и 146.
Делегација општине Лајковац је,
крајем новембра, имала састанак у
Влади Републике Србије поводом
решавања инфраструктурних проблема
у тој општини. Делегацију су чинили
председник Живорад Бојичић, заменик
председника Андрија Живковић и
помоћник директора Дирекције за
уређење и изградњу општине Лајковац
Предраг Мирковић. У разговору су
учествовали држ авни секретари
министарстава грађевине, пољопривреде и финансија, представници ЈП
„Путеви Србије“ и Сталне конференције
градова и општина. Састанком је
председавао Дејан Трифуновић, државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Учествовали су и државни секретари
овог министарства Миодраг Поледица,
Милана Ракић и Имре Керн, као и
помоћници министра Ђорђе Милић
(Сектор за просторно планирање,
урбанизам и становање), Александар
Симић (Сектор за инспекцијски надзор),
Зоран Илић (Сектор за ваздушни
саобраћај) и Лепосава Сојић, помоћник
министра у Сектору за водни саобраћај.

Главна тема разговора у Влади
Србије односила се на реконструкцију
путне инфраструктуре оштећене приликом изградње аутопута. Констатовано је
да је Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре са
компанијама „Shandong” и „Azvirt”
постигло договор у оквиру чега је
сачињен Нацрт споразума, којим је
предвиђено да се дефинишу све трасе
на путној мрежи оштећене од стране
извођача радова и да се након извођења врате у првобитно стање, у дефинисаним роковима.
По питању регулације речних
токова Колубаре и Љига договорен је
састанак са представницима ЈВП
„Србијаводе“ и Републичком дирекцијом за воде. Након измене Главног
пројекта, општина ће приступити поступку експропријације и дефинисању
јавног интереса. Измена Главног
пројекта ће бити реализована начином
неугрожености становништва и објеката.
У вези пресеченог одводњавања
на путу М-4 идентификована је грешка у
пројекту, којим је извођач вршио

УКИДА СЕ ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“

ПОСЛОВЕ ПРЕУЗИМА
“РАЗВОЈНО ОДЕЉЕЊЕ“
По речима председника општине Лајковац Живорада
Бојичића, сви запослени у овом јавном предузећу задржаће
своја радна места у оквиру општинске управе.
По новом Закону Владе Републике
Србије о буџетском систему за наредну
годину и упутству свим локалним
самоуправама, планира се укидање
дирекција и агенција чији су оснивачи
општине. Рок за гашење ових институција је шест месеци, а општина Лајковац је у нацрту свог буџета за наредну
годину поступила према упутству. Тако
ће Јавно предузеће “Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац“, у складу са овим одлукама, бити
угашено половином 2016.године. Све
послове дирекције преузеће посебно
“Развојно одељење“ које ће формирати
локална самоуправа у Лајковцу, а у
чијем саставу ће бити и Канцеларија за
локални регионални развој.
По речима Живорада Бојичића,
председника општине Лајковац, свих
двадесетдвоје радника задржаће своја
радна места у складу са пословима и
радним задацима који одговарају њиховој стручној спреми у оквиру општинске
управе или директних и индиректних
корисника буџета чији је оснивач општина Лајковац.
- Ново Развојно одељење ће преузети све обавезе поводом расписи-

Марковић, Бојичић и Живковић
у Влади Републике Србије
радове, а државни секретар Милана
Ракић је евидентирала проблем.
Председници општина Лајковац и
Уб су покренули поступак измештања
трасе државног пута другог реда број 145
( Стублине – Бргуле – Липњак – Јабучје –
Лајковац), услед ширења рударског копа.
Сектор за друмски транспорт, путеве и
безбедност саобраћаја Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у координацији са општинама Уб
и Лајковац по овом питању.
На састанку је дефинисано да
општина Лајковац нема проблем у
домену израде планске документације.
Увидом у контролу рада Општинске
управе Лајковац констатовано је да
општина спремно примењује Закон о
планирању и изградњи.

ЛАЈКОВАЦ - ФЛЕШ
БУЏЕТСКА ДАВАЊА

ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА,
ПЕНЗИОНЕРИМА И
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА
Општина Лајковац је, на име посебне надокнаде, од јануара до новембра
ове године, исплатила 12 милиона
динара за 106 породиља. Такође,
пензионерима, који имају примања
мања од 13.000 динара, исплаћено је
по 4.000 динара помоћи за прво тромесечје 2015. године, што укупно износи
2.668.000 динара. Помоћ за преостала
три квартала биће исплаћена до краја
године. Осим тога, Општина Лајковац
је за новембар издвојила средства за
помоћ у набавци огрева за 109 суграђана. Појединачно је то по 8.000 динара, укупно у новембру 872 хиљаде.

ДУГ ПРЕМА ЈПКП ЛАЗАРЕВАЦ
вања тендера и вођења надзора над
инвестицијама у нашој општини. Пошто
нас у наредном периоду очекују значајни инфраструктурни подухвати, формирање овог одељења смо одложили
за крајњи рок, а то је 30.јун 2016.годиненагласио је Бојичић приликом обраћања јавности.
У циљу формирања Развојног
одељења неопходна је нова систематизација и промена правилника о
систематизацији Општинске управе,
одлуке о организацији општинске управе и статута општине Лајковац. М.М.М.

ИСПЛАТА ДО
КРАЈА ГОДИНЕ
Од 18. новембра, када је одржан
састанак у Лазаревцу, до 27. новембра
ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац уплатило је ЈПКП „Лазревац“ четири милиона динара дуга за утрошену воду. Из
општине Лајковац поручују да ће
преостали износ бити исплаћен сукцесивно до 31. децембра, у питању су:
део дуга за јул и рачуни за август и
септембар.
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Lajkova~ka panorama

ОДРЖАНА 123.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ПРИПРЕМА БУЏЕТА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
Према предлогу нацрта, буџет општине Лајковац за 2016. години биће незнатно измењен у
односу на овогодишњи. Након јавне расправе, очекује се и његово усвајање до 20.децембра.
Веће општине Лајковац разматрало је на 123.
седници петнаест тачака дневног реда. Најважнија
одлука односила се на сагласност за Упуство за
припрему буџета општине Лајковац за наредну годину
са пројекцијама на 2017. и 2018. годину, а усвојен је и
низ нацрта програма који прате припрему буџета.
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

ПРОГРАМ КЦ “ХАЏИ РУВИМ“

КАБАРЕ ГОРАНА
СУЛТАНОВИЋА
21.12.2015. године са почетком у
20.00 часова у Великој сали Општине
Лајковац Горан Султановић ће извести
кабаре ауторских нових текстова.

Детаљ са седнице Већа

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

ПРОМОЦИЈА
ЗБОРНИКА
„Србија и геополитичке прилике у
Европи 1914. године“

УБИ МЕ КУРЈЕ ОКО

У великој сали општине Лајковац, 8.децембра,
одржана је промоција Зборника „Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године“. У
питању је зборник радова са истоименог научног
скупа одржаног пре годину дана у Лајковцу,
посвећеног стогодишњици Великог рата, када је
своје радове, узрока и последица рата, изложило је
дванаест представника најеминетнијих института
и факултета у земљи, као и доктора наука у области
историје, стратегије ратовања и геополитике.

25.12.2015. године са почетком у
20.00 часова у сали биоскопа КЦ „Хаџи
Рувим", камерно ће бити изведена
представа „Уби ме курје око".

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЈКОВАЦ

ВЕЧЕ ДУХОВНОСТИ
И ФРУЛЕ
У среду, другог десембра, у свечаној сали
лајковачке Градске куће, одржана је изложба
акустичних инструмената етно музике и промоција
књиге "Духовни разговори" - треће издање, које је
са благословом патријарха српскг Иринеја
приредила Зорица Ковачев, као и духовна
трибина на којој је говорио архиман-дрит
манастира Јовања, отац Михајло.
Те вечери изложене су бројне фруле,
различитих градитеља, мали концерт одржале су
сестре Биљана Пауновић, фрулашица и Јелена
Милићевић, флаутисткиња. Вече је употпуњено и
сликама са мотивима цркава и манастира, ауторки
Ирине Зимине и Ксеније Тимофееве. Уредник
програма и поставке био је Милутин Ранковић.

КУД “ХАЏИ РУВИМ“

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
Аутори Зборника на промоцији у Лајковцу

„За ову причу о малом човеку у Великом
рату, урађеној у жанру ратне комедије, где се
смех брзо смењује сузама, Станковићева
потписује и режију и тумачи једну од улога
(Мила).
У подели су и Срђан Ивановић
(Анђелко) и глумац Народног позоришта у
Београду Андреја Маричић (Коста).

Заинтересовани грађани и шира јавност имали су
прилику да учествују у Јавној расправи о Одлуци о
буџету општине Лајковац, која је одржана
14.децембра у великој Сали градске куће.
Према предлогу нацрта, буџет општине
Лајковац за 2016. години биће незнатно измењен у
односу на овогодишњи. По хитном поступку,
усвојена је и препорука Јавном предузећу ''
Градска чистоћа '' Лајковац '' о редоследу
приоритета у плаћану доспелих обавеза. Као први
приоритет, наложено је директору овог јавног
предузећа да се измире све неспорне обавезе
према ЈПКП '' Лазаревац '' у износу од 14.851.000
динара. Други приоритет је исплата зарада
запосленима, затим пореских обавеза и на крају
обавеза према добављачима. Веће је у оквиру две
обједињене тачке дневног реда усвојило Одлуке о
суфинансирању пројеката у области јавног
информисања и производње медијских садржаја
на територији општине Лајковац током 2016.
године. Поступак ће бити спроведен на исти начин
као и предходни, а рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања јавног конкурса.

Идеја окупљених на овом скупу била је да се
ово тема „продуби“ и да се разговара о инересима
великих сила које су у узеле ушеће у Великом рату,
каже проф. др Миломир Степић, један од уредника
Зборника. Зборник се састоји од два поглавља:
„Србија, велике силе и неминовност рата“ и „(Не)
променљивост слике о Србији и Великом рату“.
Професор Степић додаје да је Зборник написан
разумљивим језиком за ширу јавност, а може се
користити и као уџбеник у школама.
У Зборнику су обрађене теме о којима се и није
много говорило у медијима и скуповима, који су
прошле године органозовани поводом обележавања великог јубилеја, 100 година од првог
светског рата. За непуних годину дана Градска
библиотека и Институт за политичке студије
успели су да издају Зборник са тог научног скупа, а
уредници су проф. др Миломир Степић и др
Љубодраг Ристић.

У сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим'' у Лајковцу,
традиционални, годишњи концерт одржали су
чланови фолклорног ансамбла Културног центра.
Поред домаћина, наступили су гости из КУД-а
„Бањански извори“.

Завршни годишњи концерт, 5.десембра, био је
прилика да КУД ''Хаџи Рувим'', презентује публици,
своје активности у протеклом периоду. Дечји,
припремни ансамбли као и ветерани, извели су
бројне кореографије у препуној сали биоскопа.

17.децембар 2015.г.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА АНИНЕ

ВИЛА РИМСКОГ БОГАТАША
НАЂЕНА У ЂЕЛИЈАМА
Налазиште, које се простире на преко 4.000 квадратних метара, представља најбоље
остатке руралне архитектуре римског периода на територији западне Србије. Древна
грађевина потиче из четвртог века, а може да се пореди са Медијаном или Гамзиградом
Представници Завода за заштиту културе
Ваљево представили су недавно, у Градској
кући у Лајковцу, резултате археолошких истраживања на локалитету Анине у Ћелијама у овој
години. У питању су добро очувани остаци
велике римске виле и пољопривредног добра,
насталог почетком IV века. Налазиште, које се
простире на преко 4.000 квадратних метара,
представља најбоље остатке руралне архитектуре римског периода на територији западне
Србије.
Директор Завода за заштиту споменика
културе Ваљево Немања Радојичић захвалио се
општини Лајковац на великој подршци у истраживању археолошког налазишта Анине и додао
да се овај локалитет налази на раскрсници
важних саобраћајница које пролазе кроз овај
регион, као и да ће резултати представити
историју и културу овог краја од трећег века до
данас. Радојичић је најавио и да ће Завод за
2016. конкурисати код Министарства културе и
информисања за средства за даља истраживања Анина, као и да се нада да ће у сарадњи са
ресорним министарством и Општином Лајковац
одштампати публикацију којом ће представити
овај локалитет јавности.

Скелети у Анинама
О овогодишњим истраживањима говорио
је руководилац пројекта Радивоје Арсић:
- Допуњена су геофизичка истраживања
којима смо стекли слику шта се још налази
испод земље и куда треба да наставимо
истраживања. Ове године смо наставили
истраживање римске виле, ископ је проширен,
открили смо две нове просторије и нових 300
квадратних метара. Увидели смо да је све то
јединствена зграда и да је тај нови део
економски комплекс који се наставља на овај
стамбени. Геофизички снимак нам показује да
се цео локалитет налази на неколико хиљада
квадратних метара, а ми смо урадили 15-20
одсто. То је грађевина огромна и за данашње
појмове, а можете замислити шта је представљала у античко време. По површини може да
се мери са Медианом или Гамзиградом. Уз
помоћ Истраживачке станице Петница обављена су снимања са дрона чиме смо добили
савршен увид у читав комплекс. Треба да
уклонимо земљу депоновану из досадашњих
ископавања, да се ширимо даље у смеру
пружања комплекса и конзервишемо откривене
остатке грађевине.
Поред остатака из римског периода,
археолози стално наилазе и на трагове
средњовековне српске државе, из времена
деспота Стефана Лазаревића и Ђурђа Бранковића, што показује да је ова римска грађевина
урушена тек после 15. века. Чињеница да су је
људи користили хиљаду година касније
показује квалитет градње. О томе и открићу
гробља из времена непосредно после средњег

Древна вила снимљена са дрона
Председник општине Лајковац Живорад
Бојичић подсетио је да је Општина 2012.
године прибавила у државну својину два
хектара пољопривредног земљишта и започета су редовна истраживања која је
суфинансирала општина Лајковац. Прошле
године Општина је финансирала истраживања
са 1,5 милиона динара, а у 2015.години са
милион динара. Ту праксу наставиће и у наредном периоду, најавио је председник Бојичић.
века говорио је, између осталог, и познати
ваљевски археолог Жељко Јеж:
- Констатно налазимо покретне налазе, пре
свега метални новац, бронзу, олово, фрагменте
керамике...Подвлачим да се ради о великом и
значајном комплексу богатог и моћног власника,
пре свега економских објеката у функцији
производње и експорта хране, с обзиром да се у
непосредној близини налазио и хореум (војни
логор). У неком периоду дошло је до економске
пропасти тог пољопривредног добра што смо
закључили по неквалитетним
грађевинским
интервенцијама на објекту виле. Оно што је
новина, то је да смо наишли на скелете које
прелиминарно датирамо на период од 16. до 18.
века. У највећој просторији сахрањено је 11
особа, од чега је осморо деце, а већином су са
израженим деформитетима и патологијама,
према прелиминарним опсервацијама. У питању
је издвојено сахрањивање неке популације коју је
највероватније захватила епидемија, не мислимо
да је ту било регуларно гробље.
План је да се активности наставе и следеће
године истим интензитетом, уз конзервацију и
могућу изложбу покретних налаза, попут
новчића, речено је у закључку конференције за
новинаре.

ПДС “ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

НОВА ГОДИНА
НА МЕДВЕДНИКУ
Од 31.децембра 2015. до 3.јануара 2016.
Планинарско-смучарско друштво “Ћира“
Лајковац организује дочек Нове године у
планинарском дому "Крушик" на Медведнику,
познатијег као дом "код Свете". Цена је 1500
динара (три преноћишта) у групним собама а
постоји могућност и одседања у двокреветним
собама. Учесници ће се договорити да ли ће
бити организован превоз или сопствени.
Пријаве и више информација:
Драган Павловић 0642630019
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НА УБУ И У БАЊАНИМА ОДРЖАНА ТРИБИНА
НА ТЕМУ “ДЕТИЊСТВО БЕЗ БОЛА“

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ
ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ
О опасностима које вребају на друштвеним
мрежама говорио Влада Арсић, дугогодишњи
уредник и новинар многих листова у Србији.
Све је чешћа појава да деца у нижим разредима основне
школе имају профиле на друштвеним мрежама. Иако их многи
схватају безазлено, стручњаци упозоравају да због обичног
постављања слика или коментара деца често могу довести у
опасност и себе и друге. Највише користе Фејсбук, али неретко
имају налоге и на Твитеру, Инстаграму. Већина свој први профил направи у петом разреду, а неки чак и раније. Иако деца
друштвене мреже користе углавном за дружење и комуникацију, они сами, као и њихови родитељи, нису свесни каквим
се све опасностима излажу.
Управо због тога су основна школе “Милан Муњас“ Уб и
“Рајко Михаиловић“ Бањани, у сарадњи са Омладинским
клубом из Уба (у оквиру манифестације „Урбан фест“) и
Центром за едукацију и превенцију социјалне патологије
„Доротеј“ из Београда, организовали је трибину под називом
„Детињство без бола“, у намери да још једном истакне важност превенције у свим сегментима дечјег живота.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
Школа се закључава за време часова
На седници Наставничког већа школе, одржаној 25.
новембра, усвојена је значајна одлука појачане мере
безбедности деце у школи - да се ученички улаз и улаз са
полигона за време часова закључавају. Одлуку је подржао
Савет родитеља школе, па је у току прошле недеље (9.
децембар), предложена мера почела да се примењује.
Ученички улаз је отворен за време трајања великих
одмора, а за улазак у школу, када је она закључана, може се
користити службени (наставнички) улаз. Сваки посетилац,
осим ученика школе и запослених, мора на улазу да покаже
личну карту дежурном помоћном раднику или дежурном
ученику, који воде евиденцију када је неко посетио школу и
код кога је ишао.
Родитељи или старатељи који чекају ученике после
наставе, то морају да чине ван просторија школе. Ученички
улази у преподневној смени се закључавају од 7,30 часова,
а у послеподневној смени од 13,15 часова. Овом одлуком,
која се тиче боље заштите и повећања безбедности
ученика, регулисаће се и излазак ученика ван школског
дворишта, који није дозвољен за време часова и малих
одмора, а поготово у оближњу играоницу, која је недавно
отворена преко пута средње школе и коју су поједини ђаци
школа посећивали у току часова.
Две недеље пре, Техничка школа „Уб“ донела је
сличну одлуку - да се у послеподневној смени закључавају
улази и да дежурни ученици легитимишу сваку непознату
особу, а све у циљу безбедности ученика.
Д.К.

УБСКИ ОСНОВЦИ ОДРЖАЛИ

ЈАВНИ ЧАС НА
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
Са трибине у Бањанима
Циљ пројекта центра „Доротеј“ је заштита и безбедност
деце на интернету, односно упознавање корисника о опасностима које их вребају са друштвених мрежа. Модератор и
предавач био је Влада Арсић, дугогодишњи уредник и новинар бројних листова и часописа: дневне новине „Прес“,
„Илустрована политика“, „Национална ревија“ и многи других.
Аутор је и запажених књига „Изгубљене у магли“ (2012) и
„Армагедон“ (2014).
Износећи аутентичне приче из праксе и живота, потресног садржаја, Влада Арсић је поручио деци да нису безбедна
ни ако седе сама у кући за рачунаром, користећи друштвене
мреже, односно, интернет. Опасности долазе са свих страна.
Иза сумњивих „пријатељстава“, уговарања састанака и
слично крију се трговци људима, који их продају, сексуални
преступници, они који децу наводе на коришћење психоактивних супстанци, односно разних дрога. Својом наивношћу
деца могу платити главом, упозорио је Арсић и родитеље који
су такође присуствовали овим трибинама. Истакао је да треба
да буду веома будни, опрезни, да се труде да њихова деца
квалитетно проводе слободно време, да контролишу шта
раде, куда одлазе...
“Најважнији циљ наше школе је брига о здрављу ученика
и њихова безбедност“, истиче мр Бошко Сарић, директор ОШ
„Рајко Михаиловић“. „Болести зависности, неинфективна
епидемија 20. века, закорачила је дубоко у 21.век. Стицање
знања о коришћењу психоактивних супстанци, коришћењу
интернета и друштвених мрежа значајан је фактор у
превенцији, заштити и безбедности деце. Сведоци смо да
многа деца одрастају кроз болно детињство, насиље у
породици или средини, вршњачко насиље и сл. Родоначелник
српске модерне поезије за децу Душко Радовић истиче да је
дете „Човек у оделу детета“ и додаје „Деци треба даровати
љубав, смех, игру, радост и безболно их уводити у свет
одраслих“, поручује директор бањанске школе.
М.Чолић

Ученици четвртог, петог и седмог разреда ОШ „Милан
Муњас“ одржали су два јавна часа на енглеском језику, у
уторак и среду, 1. и 2. децембра, у трпезарији школе.
Тридесет ученика, које су спремале наставнице енглеског
језика Славица Симић и Аница Арсеновић Ћупић, извело је
неколико певачких нумера, у оквиру којих су ученици
показали своје способности, знања и таленте.

Јавни час на енглеском језику
Приредбама су присуствовали ученици шест одељења
петог разреда. Певањем, реповањем, глумом, плесом и
свирањем на гитари, учесници приредбе покушали су да
анимирају своје другаре, који су гласали за нумеру која им
се највише допала. Победник на првом јавном часу била је
Јулијана Алексић, а на другом јавном часу победили су
Саша Таникић и Немања Радовановић извођењем песме „I
feel good“, Џејмса Брауна.
- Јавни час смо организовали да наше петаке, који су
прва година учења енглеског језика, додатно мотивишемо и
инспиришемо, да што више уче енглески. Иначе, петаци су
изузетно талентовани, то смо открили на почетку школске
године, па смо решили да им пружимо прилику да покажу
свој таленат – рекла је Славица Симић, професор енглеског
језика.
Д.Капларевић

НАШЕ ТЕМЕ
ПОДРШКА МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

БЕСПОВРАТНА
СРЕДСТВА ЗА
НАБАВКУ ОПРЕМЕ
У току је јавни позив
Министарства привреде за
суфинансирање трошкова
набавке нове и половне
опреме, машина и алата
Министарство привреде Републике Србије расписало је јавни позив
за доделу бесповратних средстава у
оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме. За реализацију Програма укупно је предвиђено 200 милиона динара, а привредни субјекти који испуне услове и
којима пословне банке одобре кредит
могу рачунати на суфинансирање до 25
посто трошкова набавке опреме, уз
обавезу да обезбеде пет посто сопственог учешћа. Преосталих 70 посто вредности инвестиције представљаће
кредит пословних банака укључених у
спровођење Програма (Erste Bank,
Intesa, Societe Generale, Unicredit и
Procredit Bank). Износ одобрене
бесповратне помоћи не може бити
мањи од 250 хиљада, нити већи од 2,5
милиона динара.
Држава ће суфинансирати набавку
нове производне опреме и машина, као
и половне, али не старије од пет године.
Такође, бесповратна средства одобраваће се и за куповину нових делова,
специјализованих алата за машине или
других капиталних добара која ће се
искористити како би се ставиле у погон
неискоришћене машине и опрема које
производе размењива добра. Право
учешћа на конкурсу имају микро или
мала правна лица и предузетници који
воде двојно књиговодство и који
испуњавају неколико услова. Потребно
је да су уписани у АПР најкасније 31.
децембра 2012. године, да над њима
није покренут стечајни или поступак
ликвидације, да су измирили доспеле
обавезе јавних прихода, потом да су у
већинском приватном власништву, да
према финансијским извештајима из
2014. имају најмање једног запосленог и
да у текућој и у претходне две године
нису примили државну помоћ чија би
висина, заједно са траженим средствима, прекорачила износ од 200.000 евра.
Право на државну помоћ немају привредни субјекти који обављају делатности у
секторима примарне пољопривредне
производње, трговине, производње и
продаје оружја и војне опреме, организовања игара на срећу и сличних делатности, производње челика и синтетичких влакана и вађење угља.
Неопходна конкурсна документација може се преузети на интернет
странама www.privreda.gov.rs (Министарство), www.narr.gov.rs (Национална
агенција) и www.preduzetnickiservis.rs
(Предузетнички сервис), а јавни позив је
отворен док се не утроше расположива
средства у износу од 200 милиона
динара.

Уб, Преки шор
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ НАЈАВЉЕНО
ОТПУШТАЊЕ РАДНИКА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ?
Бранислав Грујичић, пензионер Уб:
- Из личног искуства знам како се осећа човек када схвати да
се налази на листи за отпуштање. То је невероватно лош осећај,
ја сам га два пута у животу доживео. Нисам за то ни по ком основу, изузев ако је у питању услов за пензију. Ако неко хоће да ради,
треба да му се то и омогући. Тај потез није решење за ову државу,
јер ће се створити нови потенцијални социјални случајеви. Где
ће тај радник да ради како би прехранио породицу? Они који
отпуштају, нису тај горак укус осетили. У свету је то другчије регулисано па кога отпусте заштићен је, а не као код нас. Треба
створити услове за ново запошљавање, то је решење.

Дејан Вујић, конобар Уб:
- Мислим да је то коначно прави потез ове владе. Лично
сматрам да је својевремено запошљавано пуно људи, а за то није
постојала стварна потреба. Створен је вишак радника у Јавном
сектору. Преплављене су канцеларије у локалним самоуправама
широм Србије. Исти случај је и у нашој општини. Већина људи
ништа не ради, а за то прима плату. То су, у жаргону речено, „кафе
мајстори“. У сваком случају, било како било, ово је позитиван
потез владе. Само је питање како ће се реализовати. Углавном
настрадају погрешни...

Драган Перић, обућар Уб:
- Отпуштање вишка радника је тренутно неминовно у нашој
држави. Много људи је запослено, а да за то није било потребе.
Поздрављам овај потез владе и у томе треба истрајати. Само је
питање даљег преживљавања великог броја радника, који ће
остати на улици. У том случају би локална самоуправа требало
да се побрине и на себе прихвати обавезу да те људе распореди
на нова радна места, или им омогући одговарајућа средства да
сами отпочну нека занимања како би водили нормалан живот и
прехранили породицу. Тако сам и сам почео и тврдим - све се
може, само треба мала помоћ локалне самоуправе.

Драгиша Урошевић, пољопривредник Бањани:
- Мислим да то и није решење за нашу државу у овом моменту. Најпре, треба добро размислити шта са толиким бројем
људи који остају на улици. Они ће као и већина становника
Србије потражити социјалну помоћ, а то никако није добро. Значи
само пребацујемо проблем на друге институције, а држава и
буџет остају потпуно исти. Ја не мислим да има вишка радника,
само, нису добро распоређени. Треба урадити нови социјални
програм, који ће наћи одговоре на многа питања. Конкретно, у
локалној самоуправи на Убу, кад год сам дошао да неки посао
завршим, најљубазније сам примљен уз мање чекање, што
говори да, ипак, ти људи нешто раде.

Маријана Симић (Бошковић), фризер Уб:
- Свакако да има вишка радника како у нашој локалној самоуправи, као и у другим широм Србије. Постојали су разни облици
запошљавања, сећамо се сви „прве шансе“, као и многи други
начини примања радника који нису баш увек имали покриће.
Тако се и створио се вишак на појединим радним местима. Проблем је сада шта са тим људима? Свако од њих има породицу
коју издржава тако да се ствара нови проблем. Многима ће бити
угрожена егзистенција. Најпре, треба наћи решење за те људе,
наћи им место по цену преквалификације. Значи, само новим
решењем проблема, можемо правити тако дубоке резове у
друштву и држави...

Милош Стефановић, аутомеханичар Уб:
- Свакако да има вишка радника у свим локалним самоуправама широм Србије, па тако и на Убу. Одувек је било најсигурније запослити се у државној установи јер је све загарантовано, од плате, годишњег одмора преко других бенифиција.
Ипак, нисам сигуран да ће се самим чином отпуштања одређеног
броја људи решити проблем буџета, а бојим се да ће створити
додатне проблеме јер ће још више људи бити на ивици егзистенције. Шта више, увек постоји могућност да се на та иста
места после извесног времена приме други људи, па тако у круг.
Чисто сумњам да ће од тога имати неке користи ова држава, а
поготово обичан грађанин Србије.

Нине Костић, адвокат из Уба:
- Проблем је што, на нивоу Србије, такозвани приватни сектор
уско повезан са јавним сектором, тако да би додатна отпуштања
радника довела до пада куповне моћи становништва. Ако је већи
прилив средстава, јача је економија, новац више циркулише и
сви су задовољни. Тако се затвара круг, а у супротном сви смо у
проблему. Сваки запослени радник “вуче“ више лица, тако да је у
питању егзистенција већег броја људи. У Србији је мањак радних
места, тако је и на Убу. То превасходно треба решити довођењем
страног инвеститора, онда би се решио проблем, преквалификацијом и додатним образовањем радника који су вишак. Уб, у
сваком случају, има перспективу.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

НАСИЉЕ ЈЕ ДРУШТВЕНИ ПРОБЛЕМ
У Србији, од почетка године, убијено 36 жена. Од 2012. године у Убу функционише
Протокол о сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици.
Злостављане особе, жене и деца,
често су беспомоћни и мисле да им нико
не може помоћи. Уз то, жртве се често труде да заштите насилнике или се плаше да
пријаве злостављање због страха од
починиоца. Ове године у Србији, убијено
је 36 жена, а по статистичким подацима,
свака друга жена у Србији преживи неки
облик насиља – физичког, сексуалног,
психолошког или економског.
У општини Уб, 2012. године, потписан је Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у
породици. Потписници Протокола су:
Општина Уб, Центар за социјални рад
„Уб“, Полицијска станица Уб, Дом здравља „Уб“, Прекршајни суд у Убу и Ваљеву,
Основни суд у Убу, Основно Јавно тужилаштво, Више Јавно тужилаштво, Предшколска установа „Уб“, основне и средње
школе у Убу.
Центар за социјални рад „Уб“ има
екипу стручњака која ради на заштити
жртава свих облика насиља: заштити
жене у насилној партнерској породици,
као и заштити деце, жртава насиља.

Снежана Петровић, директорка
Центра за социјални рад Уб

- Од 1. јуна 2005. године, када је
усвојен породични закон, о овој теми
више да се прича. Жене су проговориле.
Вероватно су за то заслужни и медији.
Центар за социјални рад „Уб“ је 2012.
године урадио Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава
насиља– каже Снежана Петровић,
директорка Центра за социјални рад
„Уб“ и наводи да се, по потреби, организују састанци и конференције. На тај
начин штите се жртве насиља. Протоколом је назначено, шта су задаци
служби које су потписнице. Центар је 24.
септембра 2013. донео одлуку о формирању посебног интерног тима стручњака за бављење појаве насиља у
породици, насиља у партнерским односима и пружање помоћи жртвама. Руководилац је дипломирани психолог,
заменик је дипломирани специјални
педагог, а чланови тима су социјални
радници и правник.
Свакој жени се може догодити да
постане жртва насиља. То је један од
основних друштвених механизама
којима се жене присиљавају да буду у
подређеној позицији у односу на
мушкарце. Мушкарци често имају моћ
да спроводе насиље над женама и то је
класичан пример злоупотребе моћи
ј ач е г п ол а н а д с л а б и ј и м . С а вет и
Снежане Петровић женама које су
злостављане, су да треба да пријаве
насиље, било Центру за социјални рад
„Уб“, било полицији или Дому здравља.
Пријава може бити и анонимна, а
надлежне установе су дужне да у што
краћем року реагују.
- Ми смо 24 сата доступни
грађанима општине Уб, а кад је у питању
насиље, то је још више пооштрено.
Радници полиције одмах укључују
Центар за социјални рад позивом и

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

УБ НЕМА ОБОЛЕЛИХ
Средњошколцима подељен промотивни материјал
и одржано предавање о ширењу опаког вируса
И овог 1. децембра, као и претходних година, сарадња Дома здравља,
Техничке школе и Гимназије, успешно је
реализована едукативним предавањем у
свечаној сали са темом о превенцији и
борби против опаког вируса ХИВ-а, који
је у овој години у порасту по броју оболелих у Србији.
Предавању су приствували ученици
од прве до четврте године средње школе,
који су били у могућности да преузму
промотивни материјал који су поделили
лекар опште праксе Јован Штрбац и
патронажне сестре Сања Тауз, Зорица
Симић и Гордана Јеремић. Доктор Штрбац је на предавању подсетио средњошколце о могућим путевима преношења
ХИВ вируса, од којих је најчешће сексуалним путем, као и уживањем психоактивних супстанци.
- Превенција је најбољи вид борбе
против ове болести. Делили смо промотовни и пропагандни материјал са апелом 'Стоп наркоманији', јер је сида најзаступљенија међу интравенским ужива-

оцима. Добили су и презервативе које
смо добили од Завода за јавно здравље – објаснио је др Јован Штрбац.
На територији општине Уб, до сада
није заведен ниједан случај оболелих
од ХИВ-а, иако међу млађом популацијом има доста интравенских уживалаца. У Србији је прошле године дијагностиковано око 3.057 оболелих, али
се сматра да их има много више, јер је
период инкубације од четири недеље
до 10 година, што доводи до тога да се
вирус шири и на друге партнере са
којима је заражена особа у контакту у
том периоду. Највише заражених има на
територији Новог Сада.
Ако нека особа посумња да се
можда заразила, јер је била у контакту
са особом ризичног понашања, може да
се тестира у Ваљеву, на одељењу за
трансфузију крви или у Заводу за јавно
здравље, али тек након шест месеци од
ризичног контакта (такозвани период
прозора).
Д.Капларевић

дописом и у један сат после поноћи,
некад и у два, три сата ноћу – каже
Снежана Петровић.
Злостављане жене на Убу, најчешће се обраћају полицији, која се
обраћа Центру и пише допис, а радници
Центра формирају предмет, одлазе на
терен, позива се жртва, води се разговор и поступак се решава у што хитнијем року. Ако би требало удаљити
наслилника од жртве, рок за решавање
предмета је осам дана. Центар за социјални рад пише извештај Основном тужилаштву и предаје га одмах, а ако се
процени да је предмет озбиљнији и
Вишем тужилаштву.
Починиоци насиља су често у алкохолисаном стању. Неколико жена са
подручја општине Уб, смештено је у
сигурне куће. Центру се пријављује и
електронско узнемиравање, које се
врши путем мобилног телефона и
Фејсбука.
Центар за социјални рад треба да
буде обавештен о насиљу у породици и
од њега можете захтевати да покрене
поступак пред судом за одређивање
мера заштите од насиља у породици. Тај
поступак можете покренути и сами, а
може се тражити и издавање привремене мере које могу омогућити удаљавање насилника.
Д.Капларевић

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

КУЋА НА ПРОДАЈУ
у ул. Вука Караџића 34
(преко пута Основне школе)
Тел: 064/30-30-901
Продајем ГАРАЖНО МЕСТО
у новој згради у центру Уба.
Цена 3.500,00 еура.
Тел: 014/414-148
Моб. тел: 064/39-59-284

Издајем опремљен једнособан
СТАН у Првомајској улици
(преко пута пијаце)
060/615-90-40

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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29.12.2015. године навршиће се једна тужна година
од када ниси са нама...

МАРИЦА КОСТИЋ
(1955 – 2014)
Успомена на Твој драги лик никада неће избледети
у нашим срцима, али док је нас, живећеш и Ти,
Твоје речи, Твоја дела и доброта којом си пленила...
С` љубављу и поносом Те чувамо у најлепшем
сећању.
Недостајеш нам!
Твоји најмилији: супруг Момчило, син Немања,
ћерка Кристина, снаха Нада, зет Горан,
унуци: Давид и Петар и унука Миња
08.12.2015. године навршила се
година од смрти наше драге

4.децембра.2015.г.
преминула је наша драга

ВЕРА МИЈАТОВИЋ
из Црвене Јабуке
(1957 - 2015)

Чуваћемо успомену на тебе,
уз вечну захвалност и
поштовање…

Значила си нам много више
него што се може описати.
Поносни смо што си била
наша и што смо ми били
Твоји.
Вечно ћемо Ти бити
захвални за све што си нам
пружила.
Анђели нека те чувају,
нама бол и туга остају…

Твоји најмилији:
Раде, Гоца и Бане

Твоји: супруг Раша и
ћерке Тања и Маја са
породицама

ОЛИВЕРЕ
СИЉАНОВИЋ
(1934-2014)

С Е Ћ А Њ Е

Последњи поздрав нашој
драгој сестри

ВЕРИ МИЈАТОВИЋ
из Црвене Јабуке
(1957 - 2015)

ЈАДРАНКА ПАНТЕЛИЋ
Најдража,
дана 20.12.2015. године
навршава се тужна година од
када си отишла. Твоју доброту
и племенитост никада нећу
заборавити. С` тугом и
љубављу ћу те се заувек
сећати.
Твој супруг Мија

Својом племенитошћу и
добротом
заслужила си, да вечно
чувамо успомену на Твој
драги лик.
Много смо Те волели, а и ти
си нас.
Док смо живи и Ти ћеш
живети у нама.
Твоји: брат Мића и сестре
Дивна, Љиљана и Драгана
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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13.децембра 2015. навршило се
шест месеци од смрти

С Е Ћ А Њ Е

КНЕЖЕВИЋ
МИЛАН

МАРИЈА

(24.04.1934-31.10.1992)

(1.10.1937-18.12.1994)

Сећање на Вас ће заувек бити
важан део наших живота...
С љубављу и поштовањем:син Зоран, снаја Зорица
и унуке Маријана и Драгана
23.новембра 2015. године преминула је
наша супруга, мајка и бака

СЛОБОДАНКА
МИЦА
РАДОВАНОВИЋ
(1947 - 2015)
ПОЧИВАЈ У МИРУ...
Твоји: супруг Славко, синови:
Горан и Игор, снаха Весна,
унуци: Стефан и Лука
24.12.2015.г. навршава се 40 дана од трагичне смрти мога брата

ДРАГОСЛАВА
ЈАНИЋА
(2.05.1970 - 15.11.2015)
Брате мој! И ако дани пролазе,
тешко је живети и помирити се са
тим да те више нема, да ниси ту и
да нећеш доћи. Још чујем твој глас,
твоје кораке, али узалуд…
Био си брат великог срца,
добар, вредан и поштен човек.
Поносна сам што сам те имала,
а тужна што сам те прерано
изгубила.
Твоја сестра Вера, зет Раденко,
сестрић Ненад, сестричине
Наташа и Јелена и стрина Брена

ДРАГАНЕ
ЂУНИСИЈЕВИЋ
Најлепша реч
је мајка
Син Мирослав
са породицом
С Е Ћ А Њ Е

БОГОЉУБ ВЛАЈКОВИЋ
22.12.1936 - 22.12.2015.
Прошло је десет тужних година
од како ниси са нама... Али, знај,
године не лече бол,
нема заборава...
Вечно ожалошћени: сестра Боса,
син Драган, снаха Зорица, и
вољене унуке Јелена, Јована и Сања
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Адреса: ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ ДРУГА ЕКОНОМСКА
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА У ШАПЦУ

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 13 до 19 h
од 10 до 14 h
www.sepsab.rs

e-mail: sepsab@mts.rs

- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година
стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која
средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у
једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа
и 2 године радног искуства

ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ
Трговински техничар
IV степен
Трговац
- трогодишњи профил
Посластичар - трогодишњи профил
Кувар
- трогодишњи профил
Конобар
- трогодишњи профил
Угоститељски техничар
IV степен
Кулинарски техничар
IV степен
Туристички техничар
IV степен

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
( V степен ) - у једногодишњем трајању
1. Организатор послова обезбеђења
2. Туристички организатор
3. Пословни секретар
4. Проценитељ штете у осигурању
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

По завршетку ове средње школе можете
наставити студије:
1. на државном и приватним факултетима;
2. на високим школама;
3. на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV степен)
- за рад у производњи и осталим делатносатима
Машински техничар
Машински техничар за компјутерско конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5. Заваривач
6. Бравар - заваривач
7. Металостругар
8. Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V степен - у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач - специјалиста
Услов уписа : Одговарајућа средња
школа и 2 године радног искуства

СПОРТ
БРИЉИРАЈУ КОШАРКАШИ УБА

Прва српска лига "Запад", 10.коло

ПОБЕДНИЧКА СЕРИЈА БЕЗ КРАЈА
- Ружичићеви пулени најпре поразили бившег Б-лигаша на
његовом паркету, онда и Железничар уз непотребну драму
- Центар Јовановић појачао екипу. - У четвртак у Новом Пазару.
Дерби против "снајпериста" са
Мораве је, на четири минута до краја,
чинило се, одлучен. Домаћи су имали
великих 20 поена предности, проценио је
Ружичић да је време да се Веселиновић и
Поповић испрате овацијама публике за
нову бриљантну партију и- умало погрешио. За тили час, Чачани су преполовили
предност, па је на минут до краја
Веселиновић морао поново у игру. Али,
проблеми су наставили да се нижукапитен домаћих прави неспортску
грешку, при том и пету по реду, а гости то
користе да смање на -5. Нова изгубљена
лопта на убацивању испод коша, нова
примљена тројка, а Ружичић покушава
још једним тајм-аутом да заустави серију
гостију. Срећом, преосталих 30-ак
секунди меча донело је олакшањеПоповић скаче у нападу после половично
прецизних бацања Мојсиловића и са
"пенала" диже предност на безбедних +5.
Остало је и Боричићу да секунд пре краја
"овери" победиу са два бацања, тек тада
су Убљани могли да одахну и прославе
девети узастопни тријумф.
- Кошарка је спорт који режира невероватне драме, мало сам пожурио са
уласком Јагодића и Мојсиловића, срећом
играчи су сачували присебност и
сачували заслужену победу. Победили
смо екипу која тренира два пута дневно,
која нас је жестоко притисла агресивном
одбраном, а да ствар буде тежаповредио нам се почетком друге
четвртине први "плеј" Лука Милосављевић. Због тога, сматрам да смо остварили
подвиг, у последња два кола пробаћемо
да направимо још једно чудо- да
стигнемо до првог места на паузи о којем
нисмо ни сањали после два стартна
пораза- рекао је тренер Убљана Душко
Ружичић.
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ЦРНОКОСА (К)- УБ 87:91
(22:16, 13:22, 31:28, 21:25)
Спортска хала у Косјерићу. Гледалаца: 150. Судије: Миловановић, Станић
(Ваљево).
УБ: Милосављевић 14, Јадранин 15,
Поповић 23, Марковић, Веселиновић
21, Јагодић, Боричић 6, Јовановић 4,
Хускић 8, Пећинар
Прва српска лига "Запад", 11.коло

УБ- ЖЕЛЕЗНИЧАР (Ч) 106:101
(27:19,17.28,25:23,37:31)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: М арковић, Милојевић
(Крушевац)
УБ: Јагодић, Милосављевић 2, Јадранин 13 (7 ск.), Поповић 35 (5 ск.),
Марковић, Мојсиловић 1, Веселиновић 24 (7 ск., 4 ас., 2 ук.), Јовановић
3, Боричић 9 (5 ск., 5 ас., 2 бл.), Хускић
19, Пећинар

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
Убљани бољи од Чачана
у трилер завршници
Подједнако важан тријумф забележен је
и у гостима против Црнокосе, капитен
Веселиновић је одиграо велемајсторски
последња два минута и са седам везаних
поена решио инфаркт-завршницу против
ривала велике традиције. Поповић је у
трећој четвртини када екипи није ишло са
серијом од 12 кошева сачувао Убљане у
игри, а поново је луцидни Боричић
дириговао игром Ружичићеве екипе.
Хускић феноменалан у одбрани, Милосављевић и Јадранин заслужили "оскара" за
споредне улоге, а одличан деби имао и
проверени центар Секула Јовановић,
интернационалац и бивши играч Радничког из Обреновца.
Већ у четвртак, Убљани крећу у Нови
Пазар, а у случају добрих вести из
санџачког краја- чека нас права посластица
за крај првог дела и борба за 1. место са
тренутним лидером Радничким 1950 на
убском паркету.
Б.М.

РУКОМЕТАШИ УБА У ДОЊЕМ ДЕЛУ ТАБЕЛЕ НА ПОЛА ТРКЕ

ЂОКИЋ ДОНЕО БОД ПРОТИВ МАЧВЕ
- Вредан бод у драматичном финишу. - Рекреативо преокретом
у завршници нанео седми пораз Убљанима. - Пауза до марта.
Рукометаши Уба на зимску паузу одлазе са мршавом
залихом од пест бодова и у наставку сезоне (почетком
марта) чека их озбиљан задатак да сачувају прволигашки
статус. Меч против Мачве екипа Томе Марковића је
дочекала у незавидном положају на табели, а да ствар буде
тежа из ротације су испала три бека- Петровић, Тадић и
Драгишић. Ипак, убски тим је одиграо храбар меч на горњој
граници борбености и освојио значајан бод у већ
уобичајеном трилер-финишу. Пословичну успаваност
домаћих на почетку меча, тим из Богатића казнио је са
вођством од 5:2, али су Рогић и Ђокић иницирали преокрет
већ до 20. минута- 11:10. Ипак, Мачва је на одмор отишла са
предношћу од два гола, а у 40. минуту претила да преломи
меч пре завршнице- 15:20. Звучи парадоксално, али Убљани
се у игру враћају када су имали само три човека у пољу!
Није то сметало Алекси Ђокићу да два пута матира бројнију
одбрану гостију, па је већ у 48. минуту на семафору био
поново егал- 21:21. Чудесни Ђокић је држао Уб у игри, а
Алекса Ђокић
вероватно би се домаћи тим радовао победи да је најбољи
стрелац искористио контру код резултата 26:26 у 57. минуту када је погодио пречку.
Београдски ветерани окупљени под заставом Рекреатива нису били идеалан
противник за вађење, али имају Убљани за чим да жале у мечу на Бањици. Без
Шкорића и кажњеног Зарина, гости су преокренули предност Београђана са паузе и све
до 51. минута држали вођство, додуше не веће од два гола. Међутим, финиш је
обележило доста спорних одлука на штету "плавих", наравно и неспоран квалитет
некадашњих рукометаша Црвене звезде, Партизана, Обилића...
Б.М.

10 1 21
1. Radni~ki (K)
2. Ub
9
2 20
3. Novi Pazar
8
3 19
4. Priboj
8
3 19
5. Crnokosa (K)
7
4 18
6. @elezni~ar (^)
6
5 17
7. Klik (Ariqe)
5
6 16
8. Zekas 75 (Ra~a)
5
6 16
9. Prva Petoletka
5
6 16
10. Zlatar (NV)
4
7 15
11. Polet(Ratina)
4
7 15
12. Student (BB)
3
8 14
13. [abac
2
9 13
14. Svilajnac
1 10 12
Наредне утакмице КК Уб:
12.коло (19.септембар 2015):
Нови Пазар - Уб
13.коло (26.децембар 2015- 19ч):
Уб - Раднички 1950
Прва лига "Центар", 11.коло

РЕКРЕАТИВО (Београд) УБ 33:29 (16:14)
СЦ "Вождовац" на Бањици. Гледалаца: 100. Искључења: Рекреативо 4,
Уб 8 минута. Седмерци: Рекреативо
4(3), Уб 2(1).
УБ: Илић, Стокић 2, Вукосављевић,
Петровић 3, Матовић, Драгишић,
Тадић, Текић 4 (1), Ђокић 10,
Марковић, Рогић 5, Стојановић 4,
Ранковић, Јовичић 1.
Прва лига "Центар", 10.коло

УБ - МАЧВА (Богатић)
27:27 (13:15)
Спортска хала на Убу. Гледалаца:
200. Судије: Дау ти, Колавчић
(Београд). Искључења: Уб 12, Мачва
10 минута. Седмерци: Уб 4(3), Мачва
1(1).
УБ: Илић (8 одбрана), Стокић,
Вукосављевић, Зарин 3, Матовић,
Текић 3, Ђокић 12 (1), Рогић 8 (2),
Стојановић, Шкорић, Марковић,
Ранковић, Јовичић 1.
1. Loznica
2. Sin|eli}
3. Rekreativo
4. Ma~va (B)
5. PKB
6. SC Vo`dovac
7. Sloga (PM)
8. Novi Beograd
9. Partizan 2
10. Ub
11. Studen. grad
12. BASK

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

1
1
2
2
1
0
0
1
2
2
2
2

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

19
19
16
14
11
10
10
9
8
6
6
4
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Окружна лига Колубаре, 15.коло

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

ТЕШЊАР - БАЊАНИ
3:1 (1:1)
2:4
3:1
2:2
1:0
2:1
0:0
3:2
3:1

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2015/16.
1.OFK Divci 11
2.Tulari
11
3.OFK Jabu~je 9
4.Mladost(D) 9
5.Pepeqevac 8
6.Trli}
8
7.Sovqak
6
8.Bawani
5
9.Tvrdojevac 6
10.Te{war
5
11.ZSK
6
12.Junior NN
4
13.Jo{eva
3
14.Kolubara(J) 3
15.Ka~er
2
16.Polet (P)
1

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

1 40 : 11
1 30 : 8
4 30 : 20
4 27 : 18
4 40 : 23
5 19 : 19
6 21 : 18
5 28 : 19
7 28 : 26
6 19 : 16
8 17 : 18
6 18 : 24
8 20 : 24
10 16 : 31
11 17 : 61
11 18 : 52

36
36
29
29
27
26
21
20
20
19
19
17
12
11
7
6

Стадион Риверсајд у Ваљеву.
Гледалаца: 30. Судија: Стефан
Живановић (Ваљево). Стрелци:
Рафаиловић у 35., Здравковић у 50.
и Милосављевић у 60. за Тешњар, а
Гајић у 12. минуту за Бањане. Жути
картони: Алексић (Т), Петковић (Б).
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6,5, Костадиновић 6, Петковић 6, Милановић
6, Бабић 6,5, Лештарић 6,5, Б.Ненадовић 6,5, Марковић 6,5, Миловановић 6,5, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Рафаиловић (Тешњар)
Једва су и Бањанци сачекали крај
јесени, отишли су у Ваљево са 10
играча и чак повели преко најбољег
стрелца Гајића. Севнула је контра
гостију, а нападач Бањана је у свом
стилу нанизао неколико играча и
матирао голмана домаћих. Ипак,
бројчано надмоћни Ваљевци нису
допустили изненађење, али је тим
Милана Лештарића ипак задовољан
отишао на паузу са пристојном
залихом бодова.

Окружна лига Колубаре, 15.коло

ТУЛАРИ - ТВРДОЈЕВАЦ 3:1 (2:1)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 80. Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелци: Пантелић у 15., Вићентић у 26. и Николић у 77. за Туларе, а Тешић у
20. минуту за Тврдојевац. Жути картони: Шимшић, Ђорђевић, Пантелић (Ту),
Симић (Тв).
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Шимшић 7, Зујаловић 7, Марјановић 6,5, Брдаревић 7,
Дробњак 7 (Ракић -), Шкорић 6,5, Ђорђевић 7 (Адамовић -), Николић 7,5,
Вићентић 7, Пантелић 8 (Милојевић -)
ТВРДОЈЕВАЦ: Теодосић 5, Јовановић 6,5, Васић 7, Милић 6 (Благојевић 7),
Поповић 6, Симић 6,5, Тешић 7 (Ћесаровић -), Мирковић 6,5, Јовић 6 ,
Танасијевић 6,5, Јелић 6,5 (Ракић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Александар Пантелић (Тулари)
Изузетну јесен екипа из Тулара је окончала тешком, али заслуженом
победом. Несхватљиво лоша реакција голмана Теодосића кумовала је
вођству домаћих, али је врло брзо Тешић казнио успаваност уже одбране и
голмана Тулара. Предност екипи Срђана Ристића вратио је Вићентић после
идеалног проигравања Пантелића, а стерлац другог гола пропустио је и
колосалну шансу пред одлазак на одмор.
Уласком Владе Благојевића, гости су успоставили равнотежу на терену, а
шансу утакмице пропустио је Ракић након најлепше акције Тврдојевчана.
Казна је стигла само два минута касније- поново је Пантелић асистент, а
одлични Николић користи смушеност одбране гостију да реши све дилеме.

Окружна лига Колубаре, 15.коло

ТРЛИЋ - ПОЛЕТ (Попучке)
3:2 (3:2)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 60. Судија:
Срђан Михајловић (Уб). Стрелци: Савић у 7.
и 10. и Весић у 21. за Трлић, а Давидовић у
32. из пенала и Мирковић у 42. минуту за
Полет. Жути картони: Ракић, Весић, Цвијић
(Т), Чубровић, Антонијевић, Давидовић (П)
ТРЛИЋ: Ракић 7, Баратовић 6,5, Гаврић 6,5,
Поповић 7,5, Ђурић 6,5, Аџић 7 (Стевановић
6,5), Савић 8, Новаковић 7 (Живановић -),
Весић 7,5, Иконић 7, Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жељко Савић (Трлић)
Трлић је у победничком расположењу
отишао на паузу, а залиха од 26 бодова је
најбогатија зимница откако су "месари" у
окружној лиги. Меч је обележио неухватљиви Жељко Савић, десет минута му је
требало да два пута по десном боку пробије
одбрану гостију и заокружи одличан јесењи
учинак од 11 голова (остатак тима само 8!)
После убедљивог вођства, клизање
Ђурића и неопрезан старт Ракића гости су
искористили да смање са "беле тачке". Када
су из контре играчи Полета стигли и до
другог гола, деловало је да следи драма у
наставку, али је домаћин, много лакше него
што резултат показује, сачувао предност уз
неколико пропуштених прилика.
Окружна лига Колубаре, 15.коло

ДИВЦИ - СОВЉАК
2:1 (1:0)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 50. Судија:
Вељко Давидовић (Ваљево). Стрелци:
Панић у 45. и Трифуновић у 66., а
Маринковић у 79. из пенала за Совљак.
Жути картони: Алексић (Д), Обрадовић (С).
СОВЉАК: Апостоловић 6,5, Новаковић 7,
Јовановић 7, Грбић 6,5, Стефановић 7,
Јанковић 6,5, Арсенић 6,5, Стојковић 7,
Рамић 7 (Мрчић 7), Маринковић 7,5,
Обрадовић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Горан Трифуновић (Д)
Једну од најбољих јесењих партија,
Совљак није успео да "наплати" барем
бодом и помути јесење славље лидеру на
табели. Гости су кренули силовито, уз
шансу Обрадовића виђене су и две спорне
ситуације у казненом простору домаћина, а
Панић је пред сам одлазак на паузу казнио
неодлучност Апостоловића.
Чинило се да су Дивци решили дилеме
голом Трифуновића, али је Мрчић изборио
пенал и вратио Совљак у игру. Одолели су
домаћи, мада је Обрадовић пропустио
велику прилику у финишу.
Окружна лига Колубаре, 15.коло

ЗСК- ЈОШЕВА
1:0 (1:0)

ФК Тврдојевац

Стадион Сењак у Ваљеву. Гледалаца: 50.
Судија: Слободан Илић (Ваљево). Стрелац:
Бојчиновски у 16. минуту. Није било картона.
ЈОШЕВА: Јовичић 7, Ђурашиновић 6,5,
Тешић 6,5, Шаиновић 7, Рашић 7,5,
Милосављевић 7, Г.Вукић 7, Шипетић 7,
С.Вукић 7, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Слав Бојчиновски (ЗСК)
На последњи јесењи меч, екипа Јошеве је
отпутовала без тренера Ђокића и са само 10
играча, али је мало недостајало да се са
бодом врати кући. Бојчиновски је казнио
неспоразум у одбрани гостију, а Стефан
Вукић и Шипетић пропустили најбоље
прилике да изненаде "злокућанце".

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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ТУЛАРИ ВЕЗАЛИ ОСАМ ПОБЕДА У ФИНИШУ ЈЕСЕНИ

ЈЕСЕН ТУЛАРСКИХ РАДОСТИ
- Гол-разлика пресудила да Дивци остану на челу, иако је екипа Срђана Ристића поразила јесењег
првака на његовом терену! - Само 17 играча у јесењој ротацији, уиграност и хемија екипе главни
адути. - Николић први голгетер са седам погодака, голман Лазић провео сваки минут на терену.
Иако ће јесење ловорике презимити
у Дивцима, мало ко се неће сложити са
чињеницом да је прву полусезону
Окружне лиге Колубаре обележила
екипа из Тулара. Вођени сигурном
руком младог тренера Срђана Ристића,
уз непогрешиву логистику на челу са
председником Драганом Сарићем и
секретаром Дејаном Мандићем, Тулари
су одиграли феноменалну јесен коју су
зачинили са чак осам узастопних
победа на крају! Да је крај сезоне,
редослед на врху би био обрнут, будући
да су Ристићеви пулени надиграли
Дивце у њиховом дворишту (1:0), али
формално друго место није нимало
помутило огромно задовољство у
туларском табору.
Утисак је да бивши зонаш није ни
био свестан своје снаге на почетку
с е зо н е . С ач у ва н ом кос т уру т и ма
придружени су Шкорић и Ђорђевић, али
је мало ко предвиђао Туларцима шампионске домете. На руку им није ишао

скороман играчки фонд (само бројчано, не и квалитетом), а критичан
период била је средина јесени. Екипа
је у том раздобљу била без ударних
игала Вићентића и Пантелића, Зујаловић се због обавеза на клупи Брезовици тек у финишу јесени вратио у
строј, а у том периоду је претрпљен и
једини пораз у Јабучју. Међутим, уследила је серија коју не памте ни најстарији навијачи- Туларци су "почистили"
наредних осам ривала, поред традиционално јаке одбране, демонстрирали и изузетну креативност пред
голом противника, а најбоље је снагу
Тулара осетио јесењи првак за кога
може да се каже да је одлично прошао
мини-малним поразом у дербију.
- Мало је рећи да сам поносан на
своје играче, доказали су да су
најбоља екипа у лиги, али и прави
момци са којима је било милина
сарађивати. Породична атмосфера и
уиграност екипе били су нам главни

ФК Тулари

адути, а ја бих посебно истакао
тренера Срђана Ристића. Потпуно нас
је препородио, показао да је један од
најперспективнијих стручњака са ових
простора и своју озбиљност пренео на
играче. Били смо компактна и дисциплинована целина, без размажених
звездица, а мени је било велико задовољство да будем председник овим
момцима- блиста од среће председник
Драган Сарић.
У бриљантној јесени, за нијансу је
одскочио неуморни Иван Николић,
први стрелац екипе са седам голова.
Био је константна претња за противничке голмане, а односом и изгарањем заслужио и да понесе капитенску траку у финишу јесени. Голман
Лазић је провео сваки јесењи минут
међу стативама (несавладан осам
пута), при том одбранио и оба пенала
досуђена против Тулара, а у групу
играча који су изнели јесен спадају и
Дробњак, Ракић, Брдаревић, Шимшић,
Марја-новић, Шкорић и Ђорђевић. Да
су Вићентић, Пантелић и Зујаловић
били све време на располагању Ристићу - вероватно би то била јесен за
анале, а не сме се заборавити ни
допринос Сарића (решио дерби са
Дивцима у четвртом минуту), Адамовића, Милојевића, Павловића и Младеновића који заокружују невелику,
али изузетно јаку чету из Тулара.
- В е ру ј ем д а ћ емо с ач у ва т и
играчки кадар, а амбиције ћемо
дефинисати до почетка пролећа. Не
одбацујемо борбу за прво место, али,
пре свега, желимо добро да се одморимо и уживамо у оствареном
резултату - закључио је дугогодишњи
председник Тулара.
Б.Матић

ОДРЖАНИ ИЗБОРИ У ООПТИНСКОМ ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ УБ

ДРАГАН САРИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Општински фудбалски савез Уба
добио је новог председника! Досадашњи
први човек Александар Јовановић-Џајић
је словом закона морао да се повуче са
председничког места на којем је провео
три мандата, а једини кандидат за функцију био је Драган Сарић, председник ФК
Тулара, члана Окружне лиге Колубаре. Од
50 делегата, колико броји Скупштина,
појавило се чак 48 (недостајали представници таковачког Полета и Докмира), а
током дискусије Клуб Дома културе је
напустио и представник Слоге из Лончаника.
Непосредно пред гласање, делегат
ОФК Бањани Живојин Милошевић и
представник убског Радника Милован
Милићевић, оспорили су пропис по коме
председнички кандидат мора 72 часа
пред Скупштину да поднесе писмену
кандидатуру, сматрајући да је легитимно
да се у току седнице предложи један или
више противкандидата. Полемику је
пресекао сада већ бивши председник
Јовановић-Џајић, објаснивши да је таква
процедура наложена из ФСС, па су се
делегати изјашњавали само о једном
кандидату.

За новог председника ОФС Уба
гласало је 37 делегата, шест је било
против, а четири су била уздржана. По
завршетку гласања, Сарић је преузео
вођење седнице од радног председништва и обратио се Скупштини:
- Захваљујем на поверењу,
настојаћу да будем доступан свима и
побољшам рад Савеза који је у претходним годинама функционисао на изузетно високом нивоу- кратак је био у свом
првом обраћању Драган Сарић.
Нови челник ОФС Уба је 1998.
године постао председник убског
Јединства, за време његовог мандата
црвено-бели су стигли до Друге лиге, а
инфраструктура стадиона је добила,
мање-више, данашњи изглед. Председник Тулара постао је 2001.године, а
његов клуб је имао запажене наступе у
зонском такмичењу из којег су Тулари
испали као седмопласирани због реорганизације такмичења. Клуб је већ
годинама стабилан окружни лигаш, ове
јесени поделио је челну позицију са
Дивцима, а био је дугогодишњи потпредседник ОФС Уб и актуелни члан ИО
Колубарског округа.

Драган Сарић
У састав ИО ОФС Уба су, осим Сарића,
ушли и: Александар Јовановић- Џајић,
Небојша Живановић, Владимир Тадић,
Зоран Костић, Зоран Продановић,
Томислав Јуришић, Иван Ђорђевић и
Жељко Балиновац. Надзорни одбор
сачињаваће Зоран Ситарица, Томислав
Станојевић и Раде Илић, а у записник је
ушла и примедба делегата Брезовице
који су сматрали да је зонаш неправедно прескочен у састављању Извршног одбора.
Б.Матић
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КМФ "КАРЕЛИ" ПОЛОВИЧАН У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

БЛАГОЈЕВИЋИ СРУШИЛИ УЖИЧАНЕ
Екипа Белатореса из Шапца сачувала је ореол непобедивости и у убској
хали. У првом полувремену тренери
Аћимовић и Мелецер су играли шаховску партију, а сјајан соло-потез Владе
Благојевића учинио је да домаћи оду на
паузу са предношћу.
Јечеменица је на пас Ристића донео
ново вођство Убљанима, а меч је решен
у последњих пет минута - спремнији
гости су милиметарски тачним пасовима и прецизним ударцима стигли до
заслужене победе.
Ипак, екипа Александра Аћимовића
се радовала на ужичком паркету. Карели
је у режији Бојана и Владе Благојевића
водио са 3:0, али су се упорни ужички
полицајци враили у меч и најпре
изједна-чили на 3:3, а потом и из казне-

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)

ИЗМАКАО ПОДВИГ
ПРОТИВ ТЕНТ-а
НА УБУ
После 122 минута узбудљиве
утакмице у Хали спортова на Убу (у
којој ТЕНТ игра као домаћин), у суботу
увече је у драматичној завршници
лајковачки „Железничар“ поражен од
фаворизованог ТЕНТ-а са 3:2, по
сетовима 25:20, 25:12, 24:26, 19:25,
15:13. Одбојкашице Николе Јерковића
вратиле су се у меч после 2:0 за Обреновчанке и у тесној завршници изгубиле тајбрек са 15:13. Најуспешнија у
редовима „Жеље“ поново је била
Јована Јовичић са 25 поена, Тамара
Ракић је са 12 поена показала да је
значајно појачање, док је Андрићева
уписала 9 поена.

Данијела Андрић
Ипак, бод освојен у овој утакмици
може бити врло значајан у завршници
првенства због могућег заплета у
борби за шесто место, с обзиром да су
Зрењанин и Динамо остварили нове
победе. Велико изненађење направио
је Зрењанин победивши НИС Спартак
са 3:1, док је Динамо у Панчеву био
убедљив против Ужичанки – 3:0. Нови
кикс забележила је Црвена Звезда,
поразом од 0:3 на свом паркету од
Јединства из Старе Пазове.
Жеља је шести са 13 бодова,
примакао се Зрењанин на 11, док
Динамо има 10 бодова. На зачељу са
само једном победом налазе се ужичко Јединство и Крагуј.
На врху табеле тренутно су са по
20 бодова изједначени Визура и ТЕНТ
(Београђанке имају меч мање), следи
Спартак са 19, Стара Пазова са 18, а
Звезда је пета са 16 бодова.

ног ударца на 4:4. Правда је ипак
задовољена у претпоследњем минуту- Бојан Благојевић је четвртим
голом решио меч и донео тријумф
Карелију који је на овом мечу наступио без капитена Симића и Срђана
Ристића.
Б.М.
Регионална лига "Дрина", 8.коло

92 (Ужице)- КАРЕЛИ (Уб)
4:5 (0:2)
Хала "Парк" у Ужицу. Гледалаца: 30.
Судије: Подрашчевић, Павловић
(Ужице). Стрелци: Радовановић у
26., 34. и 38. и Бојовић у 36. за 92, а
Б.Благо-јевић у 8., 19., 26. и 39. и
В.Благојевић у 36. минуту за
Карели. Нагомилавање прекршаја:
92 (2+3), Карели (2+6).
КАРЕЛИ: Ћургуз, Исаиловић, Којић,
Павић, Б.Благојевић, Миличић,
В.Благојевић, Катанић, Јечеменица,
Ивковић, Стојковић
Табела: Белаторес 22 (8), Косјерић
14 (7), Карели 12 (7), Бајина Башта 8
(5), 92(Ужице) 1 (7) и Флеш (В) 0 (6).

Регионална лига "Дрина", 7.коло

КАРЕЛИ - БЕЛАТОРЕС
(Шабац) 2:4 (1:0)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Ћургуз, Поповић (Уб). Стрелци:
В.Благојевић у 14. и Јечменица у 32. за
Карели, а Мелцер у 28. и 37., Мићић у
35. и Марковић у 39. минуту за Белаторес. Жути картони: Б.Благојевић (К),
Гавриловић (Б). Нагомилавање прекршаја: Карели (2+4), Белаторес (3+5)
КАРЕЛИ: Симић, Којић, Ћургуз, Павић,
Б.Благојевић, Ристић, Миличић, В.Благојевић, Катанић, Јечеменица, Ивковић, Стојковић.

КК ЖЕЛЕЗНИЧАР НА ПОЛОВИНИ ТАКМИЧЕЊА У ДРУГОЈ ЛИГИ "ЗАПАД”

ДО ОПСТАНКА У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ
- Са две првенствене победе испуњен циљ у првом делу сезоне.
- У наставку борба за место међу шест првопласираних екипа и
избегавање плеј-аута.
Под командном палицом лазаревачког тренера Небојше Миросавића,
кошаркаши Железничара су први део
сезоне у Другој регионалној лиги "Запад" завршили са скором од две победе
и пет пораза. Циљ Лајковачна је да се
пласирају међу шест првопласираних
екипа и избегну плеј-аут по завршетку
регуларног дела такмичења:
- Испунили смо циљ са две првенствене победе, савладали смо Студент
и Владимирце, мада смо пропустили
лепе прилике да побољшамо скор.
Тесне утакмице смо изгубили на Убу и
од Лознице, а против лидера Радничког
смо у наставку испустили 22 поена
предности из првог дела. Верујем да
ћемо у наставку сезоне са још пар победа избећи плеј-аут, будући да имамо
квалитетан састав предвођен домаћим
играчима Јовчићем, Ђурђевићем и
Лазићем. Велики допринос су дали

искусни Радованчевић и Радовић, уз
Лазаревчане Милића, Јанковића и
Гавриловића требало би то да буде чета
способна да избори барем шесто место.
Упоредо се трудимо да пружимо што
већу прилику младим играчима из наше
школе, од којих бих издвојио Ђорђа
Радовановића и Ђорђа Зрнзевићарекао је тренер лајковачких кошаркаша.
Вероватно би резултати Железничара били још бољи да их на почетку
сезоне није задесио велики пех:
- Једном од најбољих играча Ивану
Доневићу су страдали предњи укрштени лигаменти на мечу против Студента, реч је о сјајном крилном кошаркашу
и феноменалном момку коме желимо
што бржи опоравак и повратак на теренрекао је Марко Росић, неуморни оперативац задужен за техничке ствари у
лајковачком клубу.
Б.М.

КК Железничар (Лајковац)

ОДБОЈКА
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ИПАК ЗИМУЈУ НА ДРУГОЈ ПОЗИЦИЈИ

РОДА РАШИРИЛА
КРИЛА НА УБУ
- Пропуштена прва меч-лопта да се реши првенство, гошће
јачих нерава у тај-бреку. - Победа уз осцилације у Лазаревцу. Пауза до почетка фебруара
После два и по сата изузетне
борбе у првом дербију сезоне,
победничка песма певала се ипак у
табору београдске Роде! Одбојкашки
трилер решен је у пет сетова, па се
екипа Марије Бучевац поравнала на
врху табеле са Убљанкама по броју
победа, уз благу предност када је реч о
освојеним поенима- 21:20.
Иако нису познате по одличном
сервису, бар је тако рекла тренер
Београђанки после меча, одбојкашице
Роде су жестоко намучиле пријем
домаћих и почетним ударцем можда и
решили дуел две најбоље екипе лиге.
Погледи убских навијача често су
ишли ка Јовани Цветковић која је из

титули стала у пети сет.
После изједначеног почетка- 4:4,
Београђанке су нанизале четири поена
и за тили час имале чак седам мечлопти! Последњи трзај домаћих била
је серија од четири поена, али је
предност Роде била превелика да дође
до чудесног преокрета.
Тако су Убљанке отишле "рањене"
на мегдан трећепласираном Лазаревцу, а Марина Петровић се одлучила за
једну тактичку замену- Оливера Недовић је играла на месту "либера", а на
позицију примача померила се Ана
Лазић. Забележена је битна победа,
али поново уз доста падова:
- Показало се још једном да нам не

29

Друга лига Центар, 8.коло

УБ - РОДА 2:3
(27:25, 20:25, 20:25, 25:19, 11:15)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 300.
Судије: Шућур, Митровић (Стара Пазова).
УБ: Илић, Лазић 1, Марковић 3 (2 аса), Јаковљевић, Петровић 16 (2 блока), Милијановић,
Киселчић, Јелић 11 (4 аса, 1 блок), Недовић,
Вуловић 14 (6 блокова, 1 ас), Јаблан 13 (1 ас,
1 блок), Глишић 12.
Друга лига "Центар", 9.коло

ЛАЗАРЕВАЦ - УБ 1:3
(25:19, 22:25, 24:26, 14:25)
Спортска хала у Лазаревцу. Гледалаца: 100.
Судије: Стануцановић, Јелисавчић
(Београд).
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Петровић,
Милијановић, Киселчић, Јелић, Недовић,
Вуловић, Јаблан, Глишић

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

8
8
6
6
6
4
3
2
2
0

1
1
3
3
3
5
6
7
7
9

26:7
26:10
22:12
19:12
20:14
15:22
14:21
11:22
10:23
7:27

24
23
18
18
17
9
9
8
6
3

Наставак превенства- 20.фебруара 2016:
Спартак (Љиг) - ЖОК Уб

ПОЧЕЛА ТРЕЋА ЗИМСКА ЛИГА
ФК ЈЕДИНСТВА (УБ)
ЖОК Уб
публике, са штакама и лонгетом,
пратила дерби чији је исход, на жалост,
потврдио речи Марине Петровић да за
повређеног примача нема праве
замене. Управо је тренер-средњи
блокер домаћих показала класу у
финишу првог периода, спасиле су
Убљанке две-сет лопте и повеле са 1:0.
Није то пореметило уиграну екипу
Роде, следећа два сета добиле су
истом матрицом- средином оба
периода одлепиле су се на пристојно
одстојање, помало заборављеном
"корејом" освајале су велики број
поена и релативно лако преокренуле
резултат. Четврти сет домаће су отвориле великим вођством- 11:4, брзо је
било и 19:11, па је прича о јесењој

леже младе и ниске екипе, Лазаревац
није опасан на смечу, али на борбеност, наше грешке, блок-аут и "кувања"
су вредно сакупљале поене и повеле
са 1:0. Тек у четвртом сету смо дошле
до препознатљиве игре и нема сумње
да ће нам пауза до фебруара добро
доћи. Радићемо до Нове године, потом
одморити десет дана, а у међувремену
видети постоји ли шанса да се
појачамо још неким играчем. Ипак, кад
се подвуче црта- задовољна сам
учинком, у озбиљној смо игри за прво
место, а то што нас прате пехови и
повреде- скоро да је постала уобичајена ствар за нас- подсећа тренер
Убљана на недаће које две сезоне
упорно прате убске одбојкашице. Б.М.

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

ЗИМСКИ ФЕСТИВАЛ
ПОЛЕТАРАЦА
У недељу, 6. децембра, стартовала је
Зимска лига коју ораганизује Јединство са
Уба, трећа по реду. Љубитељи фудбала
моћи ће сваке недеље у убској хали од 8-14
часова да посматрају дечаке рођене 200507, а средином марта планиране су и
финалне борбе у све три конкуренције.
Осим домаћина, ове зиме су се
пријавиле и школе фудбала Сењака из
Ваљева, лајковачког Железничара,
Будућности из Звечке, Обреновца 1905 и
Омладинца из Љига. Млађани фудбалери
имаће 16 такмичарских дана, а у току
распуста предвиђено је једно или два
ванредна окупљања средом.
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УЧИНАК ПРЕКО
ОЧЕКИВАЊА
- Са четири победе, екипа Владимира Урошевића у
горњем делу табеле на половини сезоне.
- Комбинација убске школе и искусних
српсколигашких играча. - Пионири путују у Тузлу.
Младост 014 је тријумфално окончала први део сезоне у
Другој регионалној лиги "Запад", најубедљивију победу
украсио је атрактивним закуцавањима Милош Јевтић, па је
разумљиво што је тренер Владимир Урошевић задовољан
пред одлазак на паузу која траје до 31. јануара:
- Премашили смо планирано и већ сада нас можда само
једна победа дели од примарног циља- опстанка у лиги.
Географском поделом овог ранга формирана је лига која нам
изузетно одговара, трошкови путовања нису велики, а
квалитет је по мери да наши јуниори стичу потребно
искуство. Већ у припремном периоду, млади играчи су
послали позитивне сигнале да су стасали за овакво
такмичење, а од Милоша и Жељка Јевтића, Јанковића и
Ћирковића смо добили рутину и квалитет која је клинцима
много олакшала дебитантску сениорску сезону. Капитен
Васиљевић је био лидер тима, 16-о годишњи Андрија
Пантелић стартер на свих седам утакмица, а у току првенства
смо добили и Драксимовића што је, умногоме, олакшало
организацију игре. Јагодић и Милуровић су дали велики
допринос, с обзиром да су упоредо били посвећени и
факултетским обавезама, а минути Миливојевића, Ивковића,
Раковића... су огроман залог за будућност- сумира јесењи
учинак Урошевић.
Истакао је Урошевић да су амбиције везане искључиво
за овај ранг у наредних неколико сезона док се чека
стасавање талентоване генерације 02-03, а у наставку сезоне
појачаће их и бивши кошаркаш Уба Огњен Ратковић. Иако је
доста играча из региона који завршавају јуниорски стаж
заинтересовано за пројекат Младости 014, тренер Убљана
каже да ће се клуб опредељивати само за момке видно квалитетније од полазника сопствене школе. Пауза неће бити пуки
одмор, пионири у недељу 20. децембра путују у Тузлу:

КОШАРКА
7.коло

МЛАДОСТ 014 СТУДЕНТ (В) 84:56
Спортска хала на Убу.
Гледа-лаца: 100.
МЛАДОСТ 014: Пантелић
6, Раковић 2, Миливојевић
2, Драксимовић 7, Ивковић 5, Милуровић 7,
М.Јевтић 13, Ж.Јевтић 10,
Ћирковић 15, Васиљевић
15, Јагодић 2

DRUGA SRPSKA LIGA *ZAPAD*
Група А
1. Radni~ki VA
2. Mladost (Ub)
3. Loznica
4. M015 ([)
5. @elezni~ar(L)
6. Ra|evac
7. Vladimirci
8. Student 014
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Наставак сезоне: 6.фебруара 2015.

КК Младост 014 (Уб)
- На препоруку Боре Џаковића, добили смо позив од
домаће Слободе, а одмерићемо снаге и са Осијеком, Спарсима
из Сарајева, словеначким Јанчеом...Путоваће 14 играча
рођених 20002-03, биће то прво међународно искуство за
Васиљевића, Милошевића, Милића, Марковића, Буљубашића..., а ја се захваљујем општини Уб која нам је омогућила
бесплатан превоз. У новој години, унећемо новине у рад у виду
полигонских тренинга на којима ће стручно лице радити са
децом гимнастику, изометрију, технику трчања... Верујем да
ћемо ојачати и стручни штаб, будући да је Марко Јагодић при
крају школовања на Вишој тренерској школи- закључује
тренер Младости 014 Владимир Урошевић.
Б.Матић

17.децембар 2015.г.
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