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АКТУЕЛНО

23.фебруар 2017.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА СПРЕМНА ЗА ИЗБОРЕ

КАМПАЊА МОЖЕ
ДА КРЕНЕ

ВЕШТИНА МОГУЋЕГ

Српска напредна странка одржала је, средином
фебруара на Убу, састанак градских и општинских одбора
колубарског и мачванског округа, којем је председавао
председник Извршног одбора СНС-а Дарко Глишић. Било је то,
практично, последње велико окупљање изборних штабова
пред расписивање председничких избора, на којем су дате
смернице и упутства за рад током изборне трке. Апсолутном
подршком свих одбора у Србији, кандидат за председника
Србије, испред Српске напредне странке, на предстојећим
изборима, биће актуелни премијер Александар Вучић.

Дарко Глишић
- На Убу смо одржали састанак за Мачвански и
Колубарски округ, баш као што смо то радили и у свим осталим
окрузима у Србији, а има их 25, уз Косово и Метохију. Лично сам
био у сваком округу, имали смо састанке и договарали се са
својим активистима и мобилисали чланство. Била је то прилика
да размотримо неке своје текуће заједничке активности,
разговарамо о предстојећим изборима, направимо потребан
договор, поделимо задатке и спремно кренемо у предизборну
трку- истакао је Глишић, након састанка.

У сусрет председничким изборима
У препуној сали Дома културе на Убу, поред
многобројних активиста, нашли су се и челници градских и
општинских одбора: Александар Јовановић Џајић (Уб),
Слободан Гвозденовић (Ваљево), Владан Костић (Лајковац),
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П

олитика је вештина могућег, а
могуће, тренутно, ништа није,
како решити питање горуће,
кад велика ватра сваку воду пије?
Чини се да ови стихови никада до
сада нису били толико близу истине. Горућа
питања се множе. Овај што је дошао до
комбинације да ‘’постане калиф уместо калифа’’, а
онда да окрене леђа (као што је то, својевремено,
учинио са веселим Тадићем), са једноцифреном
подршком бирача, наумио је да дефинитвно
подигне странку, да се све заборави (коферче и све
друго, па и другима) и да нас врати бар један век
уназад! Тај се, сада, заклиње у Вучића, а очигледно
је да се намерачио на функцију премијера - после
председничких избора.
Е, сад! Томислав Николић сматра да је рано да оде у
политичку пензију. Дао је реч да ће, после избора за
председника државе, уколико буде изабран, да оде
са функције председника Странке. Од тада
структура те странке се прилично изменила. Дошли
су нови људи, у први план су избиле младе снаге.
са факултетским дипломама, али без значајнијег
радног искуства. Они су сурови и, за њих, свако ко
је прешао шездесету, није употребљив у новим
условима рада. Тома то не признаје и, вероватно,
улази у изборну трку - па нека кошта колико кошта.
Ипак, верујем да ће Вучић. као прагматичан и, уз то,
праведан човек, успети да избалансира све и овог
пута. Јасно је да му треба Николићева подршка, али
ни Дачића, и оних који иду уз њега, не може да се
одрекне.
Лично мислим да је крив Тадић. Они који се сећају
свега, знаће на шта мислим.
Шешељ ће наставити да буде оштра опозиција, али
су му шансе на предстојећим изборима незнатне.
Џаба му што је ишао у Хаг. Пре тога, ‘’продао је’’
добијене изборе и то оном председнику Милану
чијег се презимена ретко ко сећа јер је, заиста, био
неважан. Чак се и Коштуница више мешао у свој
посао . Али, то је историја, друга тема!
Круцијално питање је; да ли ће Вучић бити срушен?
За то су заинтересовани они из опозиције, који ће
му помоћу јер нису спремни да се уједине, али су,
на посебан начин, заинтересовани и неки од
његових коалиционих партнера. Толико нападно
говоре о томе да само он може да победи као да је
функција председника државе у протеклом
мандату била много важнија од премијерске. А
видели смо да није било баш тако.
Председник је солидно и коректно обављао свој
посао. Нико из владајуће коалиције се није жалио
на њега. Премијер је био успешан... Шта је то сада?
Који је разлог за промену добитничке комбинације?
Зашто Дачић често говори и у име СНС-а? Тако,
понекад, звучи.
И - на крају: тешко је слушати све те назови
аналитичаре од којих је већина још одавно
показала да говори оно што им се каже у неким
страним амбасадама (?).
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АУТОПУТ БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН

ТРКА СА РОКОВИМА
Прошле године за саобраћај је отворена
деоница Коридора 11 од Прељине до Љига,
ове године требало би да се заврше и трасе
ауто-пута Љиг-Лајковац и Уб-Обреновац, а
почеће и радови на деоницама СурчинОбреновац и Прељина-Пожега.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић разговарала је, 15.фебруара,
са представницима кинеске компаније Шандонг "Shandong
Hi-speed Group" о динамици радова на две деонице
аутопута на Коридору 11, од Обреноваца до Уба и од
Лајковца до Љига, које гради та компанија. Како је раније
најављено, радови на овим трасама требало би да буду
готови до новембра ове године, па би, уз већ завршене деонице Уб-Лајковац и Љиг-Прељина, до тог рока саобраћај од
Обреновца до Прељине требао да профунционише у
пуном профилу- дужине 103,1 километара.

Кинези још на одмору: У Стубленици су, ових дана,
једино активне машине фирме „Леон“
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УБСКА ФИРМА АНГАЖОВАНА
НА ТРАСИ УБ-ОБРЕНОВАЦ

„ЛЕОН“ ГРАДИ
ОДГОВОРНО
Најодговорнији посао- израду насипа од песка
преко којег ће проћи аутопут, од Бргула до
Стубленице, тренутно изводи фирма Драгана
Леонтијевића, извођача који се доказао у многим
сличним пројектима широм нашег региона
Убска фирма „Леон“ ангажована је од стране главног
извођача радова на деоници Уб-Обреновац, компаније
"Shandong Hi-speed Group”, да уради све насипе од песка који
се налазе на траси од Бргула до Стубленице, дужине осам
километара. Тренутно су актуелни радови код будуће петље у
Стубленици и на јарузи „Ћелијски поток“, која је, по речима
извођача Драгана Леонтијевића, изузетно захтеван посао.
- Сам пројекат је трасу аутопута усмерио ка јарузи која
је јако проблематична и врло је важно да се заштити од
бујичних и површинских вода, како оне не би однеле огромну
количину од око 30.000 кубика песка, док се све то не затвори
и не ураде одводни канали. Сви насипи би требало да буду
затворени са бетоном, јер врло је ризично уколико дође до
већих киша, а из праксе знамо да је већ било проблема. То је
опасност која постоји све док се не заврши пут дефинитивно.
Наравно и после тога, треба радити на одржавању пута, што
ће бити веома захтевно јер пут који је урађен на подлози од
песка не сме да добија воду са стране, као и да не улази нешто
што би могло да га оштети. Код нас има доста лисица и јазаваца, који сваки час копају по песку и видљиве су рупе које су
већ направили. Све то треба добро заштитити да не би дошло
до већих штета- истиче Леонтијевић.

На састанку је било речи о даљем току радова на ове
две деонице, како би оне биле завршене у предвиђеном
року. Министарка је, том приликом, истакла важност ових
деоница, укупне дужине 50,2 километара, за друмску
инфраструктуру Србије, њихов стратешки значај за Владу
Србије и неопходност да се сви рокови испоштују. Током
марта биће одржан нови састанак са кинеском компанијом,
најавили су у министарству.

Надгледање радова: Драган Леонтијевић
Насипање јаруге „Ћелијски поток“ у Стубленици
До данас завршених 40,36 километара деонице Љиг Прељина представљају значајан сегмент у изградњи ауто
пута од Београда до Чачка на траси коридора 11. Ова
деоница, али и нове две од Љига до Лајковца и од Уба до
Обреновца, не само да ће олакшати путовање, већ ће и у
потпуности унапредити и побољшати живот локалног
становништва и знатно утицати на привредни и сваки
други развој нашег краја.
Највеће бенефите у даљој изградњи ауто пута имаће
локалне самоуправе и становништво на траси коридора 11.
Новоизграђена саобраћајна инфраструктура ће позитивно
утицати на привредни развој општина, међу којима
значајно место заузимају Уб и Лајковац, али и других који се
налазе на тој маршути, јер ће инвеститори интензивније
размишљати о улагањима у том делу Србије.
Лоша саобраћајна инфраструктура годинама је била
једно од највећих развојних ограничења западне Србије. И
поред повољног географског положаја, расположивих
природних ресурса и доступних капацитета за повећање
производње и извоза, регион није успео да привуче веће
инвестиције. Улагања, која су кључни покретач привреде,
нису била довољна за развој општина западне Србије,
осим седишта округа. Изградња нове две деонице
коридора 11 вишеструко је значајна, како за грађане и
привреду, тако и за бржи развој локалних самоуправа Уба и
Лајковца, које би, по убрзаном поступку, већ требало да
припремају своје будуће индустријске зоне у Стубленици и
Непричави.
М.М.М.

Радови код петље у Стубленици
Према његовим речима, компанија „Шандонг“ је изузетно задовољна динамиком и квалитетом радова које
изводи предузеће „Леон“. Ова убска фирма ангажована је и
на изградњи неколико девијација (делова приступних путева
аутопуту) које се налазе код будуће наплатне рампе на петљи
у Стубленици (девијације 1,2,3), на регионалном путу УбРадљево где је урађен приступни пут мосту (девијација 7) и у
Шарбанама где се тренутно ради надвожњак (девијација 5).
- Не могу да пратим и оцењујем динамику на целој траси, али је очигледно да се прилично одмакло са радовима, и
по мојој процени, урађене су око две трећине укупног посла.
То се односи на целокупну инвестицију коју ради “Шандонг“,
односно деонице Уб-Обреновац и Лајковац-Љиг. На свим тим
трасама посао је поприлично одмакао, урађени су сви мостови и бетонски радови, што је најважније. Сва запуњавања са
песком и каменом такође одмичу и трудимо се да их урадимо
благовремено- закључује Драган Леонтијевић,који са својим
радницима, свакодневно бди на терену, како би послови који
су уговорени били завршени на време.
Милован Миловановић
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА – 15. ФЕБРУАР

УБЉАНИ ИМАЈУ
ВЕЛИКО СРЦЕ
На хуманитарној аукцији било је изложено око
500 предмета наших суграђана. Сакупљено 154.000
динара. У знак подршке деци оболелој од рака,
тачно у 13 часова, пуштени су зелени балони.
Заједничким снагама чланова убског НУРДОРА и великог
броја хуманих људи, Уб је још једном показао да има велико
срце. Снагом добре воље, подршком и саосећањем према
деци оболелој од рака, Убљани су подсетили да постоји нешто
значајније од престижа и међуљудских сукоба, а то је брига о
сваком детету, посебно о деци оболелој од рака. У Србији од
карцинома, сваког дана оболи једно дете.
На Светски дан деце оболеле од рака, који се обележава
15.фебруара, под слоганом „И ја се борим“, велики број Убљана учествовао је на хуманитарној аукцији у Дому културе, којом је прикупљено 154.000 динара. Посредством НУРДОР-а та
средства ће бити донирана за другу фазу изградње новог
Дечјег хемато-онколошког одељења у Нишу.

Балони подршке са Уба

Организатори аукције били су представници убског
НУРДОР-а, Ивана Станојловић, мајка девојчице Елене, којој је
сестра Невена донирала коштану срж и помогла да се излечи
од леукемије, васпитачица Жељка Станојевић, и учитељи
Милица Пушоња и Милан Чубра. Њима су се прикључили и
помогли многобројни волонтери из Предшколске установе
Уб, ОШ „Милан Муњас“, девојчице, дечаци, пријатељи и
познаници.
Пре хуманитарне изложбе и аукције, коју је успешно
водила Жељка Станојевић, телефони су непрестано звонили, јер су наши суграђани желели да дају свој допринос,
поклонивши неки предмет који се нашао на бини Дома
културе. Аукцијске понуде су из секунде у секунду подизане,
па је по цени од 3.000 динара, као највиши износ, продата
уметничка слика. Хумани Убљани, у препуној сали, куповали
су занимљиве уникатне предмете, као и разне кућне драгоцености. Успешно су продате плетене чарапе, капе, торбице,
јастучнице, постери од стиропора, подметачи за чаше,
свећњаци, украсне тегле, ручно израђен накит, украсни
акваријум, миљеи, шустикле, колачи и многи други предмети.
Хуманитарна аукција у убском Дому културе
У холу Дома културе, наше најмлађе суграђане шминкале су и фризирале младе шминкерке и фризерке, забаКао сећање на преминулу децу, али и подршку тренутно вљао их је кловн у докторском оделу који је делио бомбоне,
оболелим малишанима, са Градског трга пуштено је 400 продаване су капе, магнети и друштвене игре које је НУРДОР
зелених балона. Тако је Уб, други пут за редом, био део послао посредством волонтерке из Београда Нине Срдић
кампање НУРДОР-а, од укупно 38 градова у Србији.
Хаџинешић. Приликом посете Убу и убској хуманитарној
акцији, Нина је објаснила, да се тренутно у Србији лечи око
500 деце од неког облика рака, од којег је најзаступљенија
леукемија, која, кад се открије на време, може да буде
излечива.
Захвалност је упућена: Установи за културу и спорт,
општини Уб, убском Црвеном крсту, Удружењу убских
сликара „Спектар“ које је донирало слике за аукцију, ресторану „Школарац“, кафићима „Мајдан“, „Џонатан“, Удружењу
убских пензионера, фарбари „Dekor Lux”, у чијим просторијама су постављене кутије за прикупљање новчаних
средстава, основној и предшколској установи, цвећари
„Суза“, која је донирала хелијум за балоне у вредности од
око 150 евра, фото „Панију“ и штампарији „Глишић“, као и
медијима посредством којих су наши суграђани сазнали и
прикључили се великој акцији помоћи деци оболелој од
Организатори акције и волонтери
рака.
Д.Капларевић

ОКО НАС
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ТОМИНА И ВУЧИЋЕВА
ШАХОВСКА ПАРТИЈА

ШАХ-МАТ
Иако је остао без свих фигура,
Томислав Николић веровао је у
наставак игре. Ипак, након
неколико шахова,
мат је био неизбежан
Ни „најневерније Томе“ нису веровале да ће, овај
наш Тома тако олако „зглајзнути“ са власти. Потврђивањем кандидатуре Александра Вучића на предстојећим
председничким изборима и јединственом подршком
странке и свих њених одбора тој идеји, актуелни председник Републике Србије као да се нашао у „небраном
грожђу“.
Шах и мат у једном потезу означио је крај игре, иако
је Тома веровао да ће партија трајати бар још пет година,
не осврћући се притом на таблу и свој безнадежан положај у коме је остао без фигура. Ако немате топа да вас
штити, коња да прави пометњу, ловца да чека грешке
супарника, не можете очекивати да останете у игри. Ако
останете без пиона на самом старту партије, даља игра
за вас значи само куповину времена, јер мат постаје
неизбежан. Управо то се десило и са нашим Томом који је,
напуштајући место председника СНС-а, остао без пиона
(гласача) а касније и без осталих фигура (коалиционе
партије) који су му 2012.године, у другом кругу председничких избора, обезбедили отварање ове шаховске
игре. И више него доминантан у тој игри, актуелни премијер Вучић, играјући симултанку на неколико столова,
као да је одлагао мат на Томиној табли до крајњег
момента, када је крај већ био неизбежан.

Фото: Зорана Јевтић

Можда он и није желео да га матира, али је
бирајући између ремија и ситуације на шаховског табли,
на којој су све фигуре на његовој страни, ипак, желео да
потврди статус неприкосновеног шампиона ове игре.
Улог је велик, а за другим таблама чекају га други противници, односно кандидати за велемајсторску титулу у
виду Вука Јеремића и Саше Јанковића, као и прекаљени
мајстор ове игре којег је, додуше, прегазило време- др
Војислав Шешељ. Један већ одавно матирани велемајстор (Борис Тадић), којег је Тома поразио уз помоћ коња
који прави пометњу и ловца који чека грешке супарника,
позвао је два велемајсторска кандидата Јеремића и
Јанковића да се удруже и заједничким снагама покушају
да надмудре Вучића. Ипак, у то је тешко поверовати, јер
они су већ започели међусобну партију у којој се не зна
које су чије фигуре. Са друге стране, Вучић не само да је
надмашио прекаљеног мајстора кога је прегазило време,
већ и најбољег шахисту са наших простора и вишедеценијског шампиона СФРЈ, сина свих народа и народности- Јосипа Броза Тита.
Политика је као и шах, непрестана игра надмудривања и повлачења потеза у којој се тражи мат. Они који
су се задовољавали ремијем никада нису постајали
велемајстори. Да ли ће бити другог круга председничких
избора? Не верујем, биће то један класичан шах-мат, већ
у првом кругу.
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ОБАВЕЗНА ЗАМЕНА ПАПИРНИХ ЛИЧНИХ
КАРАТА И ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА

ЗАМЕНИТЕ СТАРЕ
ЛИЧНЕ КАРТЕ
Не чекајте последњи моменат! Без нове личне
карте, неће бити могуће подизање плата и
пензија. Држављани старији од 16 година,
дужни су да имају личну карту.
Иако, по Закону о личној карти, стара лична исправа важи
до 31. децембра 2016. године, подношење захтева за нову
биометријску личну карту је продужено до 31. марта 2017.
године. На шалтерима Полицијске станице Уб, протеклих дана,
формирали су се редови грађана, који су предају захтева
оставили за последњи моменат.

Гужве на шалтерима
Полицијске станице Уб
За нову личну карту, осим захтева и уплаћених такси,
потребно је да приложите и Извод из матичне књиге рођених,
као и Уверење о држављанству, не старије од шест месеци. Не
чека се дуго (до седам дана). Тренутно, шалтери за издавање
личне карте и пасоша раде, радним данима, у две смене, као и
суботом у преподневној смени. Дневно се обради и до 40
захтева. Полицијској станици Уб је предато око 3.000 захтева
чији су власници тражили да им се обезбеде документа по
службеној дужности, али то изискује много више времена за
реализацију нове личне карте. Зато је најбоље да грађани
припреме сами потребна документа и буду стрпљиви ако их на
шалтерима затекне гужва.
Народна банка Србије је, крајем прошле године, свим
банкама упутила препоруку да до краја марта омогуће
клијентима банака, који поседују трајни лични документ,
коришћење старих личних карата ради исплате пензија.
У периоду од априла 2008.године, када се почело са
издавањем биометријских личних карата, до фебруара 2017.
године, издато је око девет милиона биометријских личних
карата, али још увек постоје лица која нису предалала захтев за
издавање нове личне карте, па из МУП-а саветују да се замена
старих личних карти што пре обави.
По Закону о личној карти („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011),
лице које нема личну карту и које у одређеном року не поднесе
захтев за издавање л.к. може се казнити новчаном казном до
50.000 динара или бити упућено на издржавање казне затвора
до 30 дана. Такође је важно знати да су држављани старији од
16 година, са пребивалиштем у Републици Србији, дужни да
имају личну карту. Пошто су у питању малолетне особе, захтев
се предаје и потписује у присуству оба родитеља или у присуству једног родитеља, ако други родитељ не врши родитељско право, уз потврду надлежног органа старатељства.
Старе, папирне возачке дозволе, о којима ћемо писати у
наредном броју, морају се заменити новим возачким дозволама
до 10. јуна 2017. године, па у МУП-у посебно истичу да се на
време подносе захтеви, за сва лица која то нису учинила.
Д.К.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица

6

23.фебруар 2017.г.

ПОЛИТИКА

РАЗГОВОР СА ДАРКОМ ГЛИШИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СНС-а

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЈЕДИНИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ДУГОРОЧНУ СТАБИЛНОСТ
- Велике суме новца, које долази са стране, као и огроман притисак од оних споља којима не одговара да Србија
буде стабилна држава, резултује тиме да на изборе идемо са најбољим и најјачим нашим кандидатом, са човеком
који је истовремено, у овом тренутку, најпопуларнији у Србији- истиче Глишић у изјави за „Глас Тамнаве“.
Изборна кампања се захуктава. Александар Вучић биће
кандидат СНС-а на предстојећим председничким изборима. Који су
основни разлози којима сте се водили приликом одлуке да актуелни
премијер, ипак, крене у борбу са осталим кандидатима ?
- Александар Вучић је засигурно једини кандидат који
може својом победом да сачува добар смер у ком иде Србија и
да обезбеди дугорочну стабилност у Србији. Због тога су и
председништво странке и сви општински одбори странке, свих
185, колико их има, као и Главни одбор на крају, једногласно
подржали да Вучић буде кандидат за председника. На тај начин
покушаћемо да спречимо све оне који су Србију држали на дну
свих могућих лествица и ранг листа, да поново узму власт и
врате нас у прошлост. Баш из тог разлога одлука је донета пуног
срца, једногласно. Очекујемо да у наредних месец и по, или два,
колико ће, већ, трајати тај циклус до самог дана избора,
Александар Вучић покаже да је његова политика најбоља, а
самим тим да на изборима и победи.
Притисци су све већи, а у су Србији су почели да дувају
различити ветрови са разних страна. Да ли је то разлог већег опреза
и да ли вам је циљ, управо, победа у првом кругу?
- Наравно да кад идете на неке изборе, увек идете на
победу већ у првом кругу, како би се посао завршио у што
краћем року. Сваки кандидат који улази у изборну трку, улази да
победи. Суштина је у томе да је избор пао на Александра
Вучића, јер он и јесте персонификација политике коју смо
водили претходних пет година, која је дала резултате- и ту нема
дилеме. Велике суме новца, које долази са стране, као и
огроман притисак од оних споља којима не одговара да Србија
буде стабилна држава, резултује тиме да идемо са најбољим и
најјачим нашим кандидатом, са човеком који је истовремено, у
овом тренутку, и најпопуларнији у Србији.
Због чега би Србија требало да гласа за Александра Вучића ?
- Александру Вучићу можете нешто да замерате, да вам се
свиђа или не, али резултати иза њега све јасно говоре. Не
можете да кажете да није вредан човек, јер он ради од 15 до 20
сати дневно. Не можете да кажете да је непоштен, да је било шта
украо, да је учесник било какве афере и не можете оспорити
чињеницу да је Србија данас најстабилнија држава у региону и
једна од стабилнијих у Европи. Посебно, када погледате шта се
дешава у окружењу, у Македонији и многим земљама ЕУ, као
што је Румунија, турбуленције које су биле у Бугарској и да не
набрајам све земље бивше Југославије. Резултате му,
једноставно, не можете оспорити јер, потпуно је јасно да је он
својим политичким интегритетом и радом учинио Србију
респектабилним фактором. То нас обавезује да од тог пута
никако не одустајемо, јер у супротном, не само да губимо
перспективу, него у деценијама пред нама, нећемо моћи да се
изборимо за шансу која би омогућила Србији да буде нормална
земља. Она је данас на озбиљном путу да то и постане, па због
тога његов избор и јесте нешто што гарантује да ће се тим путем
наставити.

Александар Вучић и Дарко Глишић
на седници Главног одбора СНС-а прошле недеље
Колико се изменио однос са актуелним председником
републике Томиславом Николићем?
- Томислав Николић је један од оснивача странке,
према коме имамо пуно поштовање. Међутим, податак да су
сви општински одбори, њих 185, гласали за Александра
Вучића, врло јасно говори за себе и нема ту простора
никаквим спекулацијама. Странка је донела одлуку и чека
се, само, датум расписивања избора како би се кренуло у
предизборну кампању. Радимо све оно што се подразумева,
вршимо припреме за изборе, као и свих претходних година
што смо радили, наравно у контакту са свим нашим
активистима и члановима. Припремамо се и мобилишемо,
чекајући датум када ће избори бити расписани, како бисмо
кренули у изборну трку.
Када се може очекивати датум одржавања избора?
- Закон је јасан. Дакле, већ самим почетком марта,
стиче се услов да избори буду расписани. Јер, по закону,
они могу да буду расписани најраније 90 дана од дана када
је изабран претходни председник. Закон, такође, каже да од
дана расписивања до дана одржавања, може да протекне
најмање 30 а највише 60 дана. Који датум ће се узети,
потпуно је небитно. Председник Народне скупштине Маја
Гојковић ће донети ту одлуку, потписати указ о расписивању избора и онда ћемо имати изборе. Све друге
политичке опције ће добити прилику да понуде нешто
конкретније и паметније од онога што су до сада нудили, а
не само да мрзе Александра Вучића, да буду љубоморни,
сујетни и да се просто једу од муке што је он нешто успео да
уради у претходних пет година. Ето им прилике да покажу
да, сем те мржње, могу, можда, нешто друго да ураде за
Србију.
Разговор водио: Милован Миловановић

ОПШТИНА УБ

23.фебруар 2017.г.
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КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Новчану социјалну помоћ прима 415 породица.
Смештених лица је тренутно 58, од тога 23 деце је на хранитељству
Током протекле три деценије, надлежности, организација и методолшки приступ Центра за социјални рад „Уб“
се мењао, сходно друштвеним променама и развоју
социјалне заштите као делатности, али базична премиса –
помоћ грађанима у решавању животних проблема, опстајала
је и, за 34 године, била је вођена само том мишљу.
Најобимнији послови у социјалној заштити су новчана
социјална помоћ и додатак за помоћ и негу другог лица.
Тренутно на евиденцији убског Центра има 415 породица, а у
оквиру њих око хиљаду лица, која су носиоци новчане социјалне помоћи. Додатак за помоћ и негу другог лица користе
222 породице. Непокретне и слепе особе, са 100 одсто
инвалидитета, примају 26.974 динара. Особе са нешто нижим
степеном инвалидитета (око 70%) примају 10.002 динара.
Новчана накнада разлике до увећаног додатка износи 10.627
динара и њу у општини Уб користи 15 породица.
Новчану социјалну помоћ прима 415 породица. За једног
члана новчана помоћ износи 9.154 динара, породице са два
члана добијају 10.835 динара, са три члана 12.301 динар, са
четири члана 14.569 динара, са пет – 19.514 динара и са шест
чланова 20.455 динара. Корисници новчане социјалне
помоћи остварују најчешће и дечији додатак, тако да је
породица са четворо деце обезбеђена са око 30.000 динара
сталног прихода.

-Смештених лица је тренутно на евиденцији 58, а од
тога је 23 деце на хранитељству. Цена издржавања за
Снежана Петровић
једно дете, коју прима хранитељска породица је 24.395
динара, а надокнада за рад хранитеља је 14.716 динара. Ако је
дете с а посебним потребама, ми доносимо процену.
Хранитељи примају и увећани додатак од 12.197 динара –
објашњава Снежана Петровић, директорка Центра за
социјални рад „Уб“ и истиче да Центар дежура свакодневно 24
часа.
Деца која бораве у хранитељским породицама нису само
из општине Уб, већ и из околине, а постоје деца из ове општине
која су смештена ван, у Центар за породични смештај деце, у
Милошевцу. Враћају се у породице када се оспособе. Углавном
се практикује да деца буду смештена у сроднички хранитељски смештај, а ако то није могуће, децу узимају професионалне хранитељице са лиценцом.
У Србији у хранитељским породицама борави око 5.000
деце. Сви они који су заинтересовани да постану хранитељи
могу на интернету да прочитају Правилник о хранитељству,
где су изложени критеријуми и услови за обављање овог одговорног посла.
Д.К.

КЈП „ЂУНИС“ ИНВЕСТИРА У БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА

НОВА ХТЗ ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ
У процедури је и набавка нове механизације која ће бити реализована у наредних месец дана
Захваљујући мерама штедње, које су покренуте
почетком прошле године у КЈП „Ђунис“, ових дана
обезбеђена су средства за набавку нове ХТЗ опреме свим
теренским радницима убског комуналног предузећа. За
несметани рад радника КЈП „Ђунис“ Уб од великог значаја је
примена савремених средстава за личну заштиту на раду,
имајући у виду да су свакодневно изложени најширем
спектру безбедносних ризика. Радна одећа и обућа је иста за
све раднике на истим или сличним радним местима. Набавком квалитетних радних одела, панталона, јакни, прслука,
мантила, мајица, качкета, кабаница, рукавица, маркера и
обуће, радницима убског комуналног предузећа биће
делимично олакшани свакодневни тешки послови на терену.
- КЈП „Ђунис“ се константно труди да све своје обавезе
и задатке обавља на време и што ефикасније. Наши људи су
свакодневно на терену, увек на услузи својим суграђанима и
под било којим временским условима, и на -20 и на +40
степени Целзијусових, своје задатке обављамо савесно. Као
директор, лично се залажем за што повољније пословно
окружење, да се радницима обезбеде што повољнији услови
за рад, водећи рачуна о њиховој безбедности и посвећености радним задатцима. Овог пута обезбедили смо им ХТЗ

опрему веома високог квалитета, чиме ћемо у многоме
олакшати рад људи на терену, али и допринети већој
безбедности радника а самим тим имати и већу ефикасносткаже за „Глас Тамнаве“ в.д.директора КЈП „Ђунис“ Саша
Милићевић.
Набавка средстава за личну заштиту на раду до сада је
рађена сукцесивно, у зависности од финансијских средстава.
Ове године одлучено је да се комплетна опрема обухвати
једном великом набавком, а квалитетом опреме су презадовољни и сами радници.
- У 2016.години спроведен је процес рационализације,
који се, пре свега, односио на број запослених али, исто тако,
спроведена је и рационализација свих трошкова, где смо
остварили веома добре резултате и стекли услове за улагање
у опрему и механизацију. Поред набавке ХТЗ опреме,која је
завршена, у процедури је и набавка нове механизације, која ће
бити реализована у нарендих месец дана. У плану за ову и
наредну годину је и да целокупни возни парк подмладимо и
прибавимо што више опреме којa нам недостаје, како би наше
услуге подигли на што виши ниво и могли да одговоримо на
било који задатак који нам се повери од стране локалне
самоуправе- закључује Милићевић.
М.М.М.

Радници КЈП „Ђунис“ у новој ХТЗ опреми
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ЗА УБСКЕ МАЛИШАНЕ

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

БЕСПЛАТАН
ОРТОПЕДСКИ ПРЕГЛЕД

УБ ДОБИО
ОФТАЛМОЛОГА

Прегледано преко стотину малишана, а они код
којих су уочени поремећаји добили су савете за
корекцију или препоруку коме да се даље обрате

Од марта ће се обављати прегледи за децу.
Неопходан je још и офталмолошки ултразвучни
апарат, којим би се откриле патологије ока.

У Предшколској установи „Уб“ организован је бесплатан
превентивни преглед стопала и ногу малишана, који је обавио др
Синиша Дучић, хирург-ортопед у Универзитетској дечјој клиници
у Тиршовој. Премда је преглед првенствено био намењен
полазницима јасленог и млађег узраста, долазак специјалисте у
Вртић искористили су сви родитељи који су били заинтересовани да преконтролишу ортопедско стање своје деце. Прегледано је преко стотину малишана, а они код којих су уочени поремећаји добили су савете за корекцију или препоруку коме да се
даље обрате.
Говорећи о својим искуствима и значају превенције, др
Синиша Дучић рекао је да су овакви прегледи изузетно важни
због правовременог откривања евентуалних неправилности у
раном узрасту, како би се на време кренуло са лечењем.
„То су махом здрава деца и они су дошли на једну нормалну ортопедску контролу. Овакви прегледи су веома важни у
овом узрасту из неколико разлога. Најпре, зато што су родитељи
некада јако забринути што стопала нису у неком положају како
они замишљају да би требало да буду. А то су, обично, потпуно
нормална стопала, која не треба лечити и зато је добро да на неки
начин умиримо родитеље и смањимо њихове издатке у смислу
куповања скупе обуће. Важно је и што некада у том узрасту уочимо и почетне деформитете кичменог стуба, ногу или нечега другог и одмах на време можемо да кренемо са лечењем и да спречимо даљу прогресију тих деформитета“, указао је др Синиша
Дучић.

Прегледи др Синише Дучића
у убском Вртићу

Бесплатан ортопедски преглед обављен је на иницијативу
сестре на превентивној здравственој заштити у убском Вртићу
Невенке Драгићевић, која је пре запослења у тој установи више
од деценије радила у Тиршовој. Говорећи о мотивима организовања ове акције, каже да се поред медицинских разлога, руководила и потребама родитеља, јер је желела да их поштеди трошкова и заказивања због одласка на специјалистички преглед у
Ваљево или Београд.
„Ми смо једна од ретких Предшколских установа која се на
овај начин труди да удовољи и олакша родитељима и да
помогне деци. На основу повртаних информација наших педијатара у Дому здравља и посматрајући децу у Вртићу, приметили
смо пораст ортопедских проблема, физиклних дијагноза, такође
и алергија. Веома нам је драго што је асистент на Медицинском
факултету и врхунски стручњак др Синиша Дучић безусловно
дошао и прихватио да прегледа нашу децу. Да нисмо погрешили,
говори и податак да је 90 родитеља пријавило своју децу за
преглед, а преконтролисано их је и више од тог броја“, навела је
сестра на превентиви у убском Вртићу Невенка Драгићевић.
Прегледима је присуствовала и др Аница Милошевић,
педијатар у убском Дому здравља, која је рекла да се у свом раду
не сусреће често са коштано-зглобним деформитетима код деце,
већ да су у последње време учесталији проблеми са кичмом. Д.Н.

Након неколико година, Дом здравља Уб је добио још
једног квалитетног специјалисту. После четири године
специјалистичке праксе и стицања знања и вештина у Здравственом центру Ваљево и на Клиници за очне болести
Клиничког центра Србије у Београду, др Жељко Анђић
специјалиста офталмологије, започео је рад 31. јануара у
офталмолошкој амбуланти Дома здравља Уб.
Преко изабраног лекара, термини за офталмолошки
преглед заказују се електронским путем, сходно индикацијама. Амбуланта ради сваког радног дана, с тим што се
понедељком, средом и четвртком прегледи обављају у преподневној смени, а уторком и петком у поподневној смени.

Др Жељко Анђић, офтамолог
Како др Жељко Анђић истиче: очи су огледало душе и
тела, па се многе болести могу открити путем прегледа
очног дна, јер се већина болести, као што су дијабетес, артеријска хипертензија и болести везивног ткива, манифестују
на очима.
- Глауком је један од три најчешћа узрока слепила код
нас. Уколико се открије на време и адекватно лечи, слепило
се може спречити. Разрокост и слабовидост у првих 45
година живота су одговорни за снижење видне оштрине,
више од свих очних обољења и повреда заједно. Кључ
успешног лечења је рано откривање обољења – напомиње
др Анђић.
Да би се на време открила урођена стања, као што су
урођена катаракта и урођена замућења рожњаче, од марта
месеца, једном недељно, ће се обављати систематски
прегледи за децу од четврте године, као и за децу којој је
потребна потврда за упис у основну и средњу школу. Због
тога је веома важна правовремена брига родитеља у сарадњи са педијатром, јер је међу старијим убским пацијентима примећена занемарена разрокост (страбизам) и
слабовидост (амблиопија), која се може уочити између
четврте и пете године живота.
Пре годину и по дана, набављена су два апарата,
сходно тадашњим финансијским могућностима, помоћу
којих се обављају прегледи. У наредних неколико недеља
очекује се набавка нових дијагностичких помагала.
- Све ово не би било могуће без добре сарадње директорке Дома здравља Уб др Биљане Николић са оснивачем,
општином Уб. Волео бих да добијемо и офталмолошки
ултразвучни апарат, који је неопходан за дијагностификовање очне патологије, пре свега, тумора и патологије очију,
као и припрему за операцију катаракте – нагласио је др
Жељко Анђић.
Д.К.

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

ПОЉОПРИВРЕДА
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ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОПОВИЋ“ ОРГАНИЗОВАЛО
СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА НА УБУ

У СУСРЕТ ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ
Соја све интересантнија Тамнавским пољопривредницима.
Прошле године остварени рекордни приноси.
Пролећна сетва требало би да
почне за неколико недеља у зависности, пре свега, од хидрометеоролошких услова, а пољопривредници
широм Тамнаве већ увелико размишљају о плановима сетве ратарских
култура у овој години. Предузеће „Поповић“ д.о.о. из Уба, од 22.фебруара,
почиње са уговарањем сетве соје кукуруза и сунцокрета. С тим у вези, ова
фирма организовала је стручна предавања за све заинтересоване ратаре у
убском Дому културе, прошлог четвртка. Као теме овог скупа доминирале су

ненти, трговином, а основна делатност
му је уговарање, производња и прерада
соје.
- Кренули смо са веома малим количинама соје, 1997.године, на 13 хектара у
Чучугама и Докмиру, док се данас ова
култура на нашим теренима производи
на око 4.000 хектара. Томе су допринела
и наша стална улагања у стручна саветовања и науку, јер сваке друге године
доводимо професоре и селекционере,
који су ове наше сорте соје створили и
умножили, и главни су кривци за експанзију ове ратарске културе на нашем

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Спанаћ
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук млади
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Грожђе
- Суве смокве

јед.мере

цене

кг
кг
кг
ком
ком
кг
кг
кг
кг
веза
ком
кг
кг
ком
кг
ком
кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

40, 50
600, 700
50, 60
20
50, 60
50
40, 50
150, 200
50
30
30
500, 600
200
14, 15, 20
50, 60
50
50
30
35, 40, 50
150
70, 80
120, 130
700, 800
200
120, 130
150
600

Приредила: Љ.Симановић, 17.фебруара 2017.

У ТЕКУЋОЈ И НАРЕДНОЈ
ГОДИНИ
Милијан Поповић са предавачима
на скупу посвећеном пролећној сетви
препоруке сортимената соје, сунцокрета и кукуруза, сузбијање корова у
овим културама, као и услови уговарања, кредитирања и откупа.
- Посебно интересовање присутних изазвало је излагање Проф.др
Недељка Ненадића, нашег специјалног
госта, који је у пензији и који се редовно
одазива нашим позивима када организујемо оваква окупљања. Затим, наши
гости, и ове године, били су др Владимир Плазинић и Срђан Анђелковић,
који су селекционисали све наше сорте
са терена, које су јако признате и спадају у ударне врхунске европске сорте.
Поред њих, наши известиоци били су и
представници из „Агро-маркета“, „Банкома“, „Делта-аграра“, „Земун поља“ и
осталих фирми које доминирају на нашем тржишту- каже за „Глас Тамнаве“
дипл.инжењер Милијан Поповић, власник предузећа „Поповић“ из Уба, које
се већ 20 година бави производњом
сточне хране, дистрибуцијом компо-

подручју. Поред тога, трудимо се да за
тамнавске пољопривреднике, бар
једном у две године, организујемо
посете светским сајмовима, па смо у
неколико наврата посећивали манифестације у Верони, Паризу, Хановеру и
Будимпешти- истиче Поповић.
Према његовим речима, соја се
показала као најподобнија у ратарству
н а ш е г к р а ј а , а п р о ш ло год и ш њ и
приноси, од четири тоне по хектару, су
премашили оне који су остварени у
Војводини. Томе је, итекако, допринела
и добра влажност земљишта у Тамнави,
јер ова култура је позната по томе што јој
за опрашивање треба пуно влаге. Поред
тога, неколико је разлога који соју
истичу као једну од најисплативијих
култура, а то су: улагање у сетву, за
собом оставља добро земљиште,
тржиште функционише беспрекорно,
цене су већ годинама уравнотежене а
складиштење је јако јефтино.
М.М.М.

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

БЕЗ ОБНОВЕ
ГАЗДИНСТАВА
Пољопривредни произвођачи,
који су регистровани, а немају
никаквих промена у оквиру
газдинства, неће бити у обавези
да обнављају регистрацију
Ове године Министарство пољопривреде и заштите животне средине
изашло је у сусрет пољопривредницима и уместо дугих чекања у редовима за обнову регистрације свог
газдинства увело другу праксу. Наиме,
у 2017. и 2018. години неће бити обавезе обнове регистрације и подношења прописаних образаца уколико није
дошло до промене података уписаних
у оквиру њиховог газдинства. Уколико
у току године дође до промене било
којих уписаних промена (статусних
података, података везаних за структуру биљне производње или сточни
фонд), пољопривредници су дужни да
измењене податке доставе филијали
Управе за трезор Министарства финансија у року од 30 дана од дана настанка
промене. Значи, сва досадашња регистрована газдинства која су активна и
испуњавају услове предвиђене за
оснивање газдинства сматраће се
регуларним и активним и у 2017. и 2018.
години без потребе обнове и то је у
складу са новим допунама Закона о
пољопривреди и руралном развоју и
Закона о подстицајима у пољопривреди из децембра 2016. године.
Што се тиче пољопривредника
који оснивају ново газдинство то могу
да ураде у току целе године.
дипл.инг. Светислав Марковић
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НАШЕ ТЕМЕ

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ВЕЛИКИ ОДЗИВ
Од 77 пријављених, након лекарског
прегледа крв дало 67 давалаца
Општинска организација Црвеног крста и републички
Институт за трансфузију крви на Убу су почетком фебруара
организовали акцију добровољног давања крви. Била је то
прва акција у овој години у оквиру зимске кампање, а одзив је
као и увек био велики. Од 77 пријављених грађана, након
лекарског прегледа њих 67 је дало крв у трансфузиолошком
аутобусу, док је седморо одбијено из здравствених разлога.
Докторка Драгана Стојић из Института за трансфузију крви и
Слободан Моловић, секретар убског Црвеног крста рекли су
да је добар одзив био очекиван, јер су Тамнавци небројано
пута до сада у свим акцијама добровољног давања крви увек
на делу показивали велику хуманост и људску солидарност.

РАЧУНИ ЗА СТРУЈУ

ЛОВ У МУТНОМ

Увек добар одзив на Убу

РЕГИСТАР ДАВАЛАЦА КОСТНЕ СРЖИ

ПРИСТУПИЛО
И 24 УБЉАНА

Да ли имају везе низак напон у мрежи и високи
рачуни за утрошену електричну енергију ?

Трансплатација костне сржи је једина нада за излечење
оболелих од леукемије и других малигних болести крви

Пре око месец дана добили смо енормно високе рачуне
за утрошену електричну енергију. Реаговао је премијер, в.д.
генералноиг директора ЕПС-а дао је реч да ‘’ће све бити
испитано и да ће грешке бити исправљене’’... Грађани су
упућени да се обрате пословницама ЕПС-а са рекламацијама, али, како је речено, грешке ће бити исправљене и онима
који уплате (тада) обрачунати износ. Неки су се жалили, неки
нису. Ипак, према информацијама којима располажемо, нико
се није похвалио да му је рекламација уважена.
Ових дана стигао је још један хладан шок. Некима су
стигли рачуни и до 50-70 посто увећани у односу на
претходни период. О чему се ради? Да ли су тачне тврдње
неких аутора са друштвених мрежа да је ЕПС, ипак, држава у
држави, да има своје велике трошкове за финансирање
много тога што је ван његове делатности - па, да мора, на
неки начин, да обезбеди средства? И - да ли је истина да је у
јануару напон био толико слаб да је, на пример, за кување
једне ђезве кафе било потребно дупло више времена него
када је онај напон који је прописан (220 волти)? Незванично
смо добили податак да напон у неким деловима Уба, али и
околних села, пада и на 170 волти. Разуме се, у том случају
би и потрошња за све кућне апарате (па и оне који служе за
грејање) била знатно већа. С тога, није чудо да неко ко је у
децембру имао да плати десетак хиљада динара, сада добио
више него дупло.
Зелена, плава, црвена зона... Има ли то још негде?
Свако ко нешто продаје подстиче купце да троше све више и,
наравно, даје примамљиве попусте. Само ЕПС уводи зоне
којима нас кажњава ако потрошимо више. А хвалимо се како
смо раскрстили са државом која се заснивала на очувању
власти кроз јефтине енергенте, хлеб и слично (?).
У компликованом попису трошкова које потрошач мора
да плати заиста је тешко разумети све те економске
категорије. Чини се да грађани, поред ПДВ-а, акциза и неких
тешко разумљивих дефиниција, морају да плате и за оне који
имају, како се каже у рачуну, повлашћени статус у производњи електричне енергије (?)...
Јануар је био леден. Минус је достизао, неких дана, и
испод минус 20 степени Целзијуса. Део одговора на питање
како су рачуни подивљали, врло је могуће, је и у овој
чињеници. Било је ледених дана у којима се није размишљало о цени киловат часа. Уз то, треба признати, ЕПС-у
припадају и честитке за то што нисмо имали прекиде у
снабдевању и у, збиља, тешким условима за рад екипа за
отклањање кварова.
Фебруар је био блажи, има и мање дана од других
месеци, а многи су, поучени јануарским рачунима, опрезније
посезали за грејањем на струју. Да ли ће рачуни за овај месец
бити адекватно нижи? Да ли ће бити објављено да је, у неким
случајевима, ипак, било грешака? Да ли ће систем очитавања
бити, макар јавно објашњен? Јер, грађани из чијих стамбених
обејаката је бројило дислоцирано на оближње електричне
стубове, нису успели да ‘’похватају’’, све оне бројеве који су
се мењали на дисплеју струјомера. Остаје, дакле, поверење у
оне који исчитавају потрошњу (?). Да не помињемо податак
да су неки морали да, за измирење рачуна, дају целу пензију и више (?).
Премијер је обећао, а он кад обећа... Не треба сумњати
да ће ‘’ствари’’ истерати до краја.
М.М.

У оквиру акције добровољног давања крви, Црвени Крст
Уб, Институт за трансфузију крви и Национално удружење
родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР) организовали су и
пријављивање у Регистар давалаца костне сржи Србије. Одлуку да ће бити донори костне сржи донело је 24 Убљана, који су
се након давања узорка крви из вене за ХЛА типизацију и попуњава пријавног листа и медицинског упитника прикључили
националном Регистру.
Иницијатор и промотер ове акције је Ивана Станојловић
из Паљува, представница НУРДОР-а за убску општину, чијој је
ћерки Елени у осмом месецу живота дијагностикована једна од
најмалигнији дечјих леукемија и која је излечена захваљујући
трансплатацији костне сржи, добијене од своје старије сестре
Невене. Дуга и тешка борба за малени живот и Еленин пут до
оздрављења трансплатацијом костне сржи, мотивисали су је да
и друге анимира да се пријаве у Регистар давалаца костне сржи.
„Кроз удружење НУРДОР већ неколико година покушавамо да подигнемо свест људи о томе колико је значајно да што
више добровољних давалаца постоји у нашој земљи. Идеални
давалац за болесника су његови рођени брат и сестра, али се
нажалост и они не подударају увек. Само око 30 посто болесника има подударног члана фамилије, па се за већину лек
тражи у Регистру. Због тога, са порастом броја давалаца у
Регистру, повећава се вероватноћа проналажења подударне
особе за донирање, што је једина нада пацијентима који чекају
трансплантацију. Прикључивање Регистру не кошта ништа, али
за неког другог то може бити цена живота. На Убу ће од сада, у
свим наредним акцијама давања крви, много организованије и
лакше моћи да се приступи националном Регистру давалаца
костне сржи“, објашњава Ивана додајући да би најсрећнија
била када би је позвали да да косну срж и спаси нечији живот.

Ивана Станојловић и Сузана Блажић испред
штанда за пријаву у Регистар давалаца коштане сржи
Међу онима који су приступили Регистру била је и Сузана
Блажић, Иванина рођена сестра, која је из Лајковца, где је удата,
дошла је на Уб само да би се уписала у потенцијалне доноре
костне сржи. Као и сестра, клубу хуманих људи придружила се
јер може, а изнад свега жели да помогне оболелима од леукемије и других малигних болети крви, којима је трансплантација
костне сржи од здравог даваоца једина нада за излечење. Д.Н.

ОКО НАС
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ЗА НАЈМЛАЂЕ УБЉАНЕ

У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ
ЗА ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

МУЗИЧКОРЕЦИТАТОРСКО ВЕЧЕ
Установа за култ уру и спорт ни ове године није
изневерила Убљане, који су Дан заљубљених желели да
обележе са стилом и у романтичној атмосфери. Зато је 14.
фебруара у Клубу Дома културе уприличено музичкорецитаторско вече, уз наступ бенда „Слобода звуком“, на
челу са ваљевским тенором Марком Томићем, који је трећи
пут наступао у овом простору за празник заљубљених. Осим
што је својим моћним гласом пленио присутне, изводећи
севдалинке, руске романсе и староградске песме, Марко је и
рецитовао најлепше љубавне стихове. Део програма био је и
перформанс, у коме је ваљевски сликар Миодраг Пешић
Пеша на лицу места правио лутке од папира и делио их
присутнима.

Наступ бенда „Слобода звуком“ на челу
са ваљевским тенором Марком Томићем

ПЕЂОЛИНО ШОУ
Популарни аниматор и водитељ дечјих
емисија малишане забавио, али и подучио
Малишани из Предшколске установе „Уб“ имали су
прилику да уживају у дружењу са популарним аниматором и
водитељем дечјих емисија Предрагом Вуковићем, који је у
Дому културе бесплатно извео свој „Пеђолино шоу“. Деца
су са одушевљењем и великим интересовањем пратила и
активно учествовала у његовој едукативно-драмској адаптацији бајке о Снежани, у којој је кроз игру, песму и забаву покушао да им скрене пажњу и упозори их на неке опасности
савременог доба. Комуникација са децом и прилагођавање
програма новим генерација, кључ је за сваку добру и поучну
забаву, открио је Пеђолино.
- Раније сам играо невине бајке, а данас сам претворио
„Снежану“ у једну поучну причу о томе да ли дете сме да уђе
у туђа кола, да ли од непознатог сме да узима нешто за јело,
да ли сме неког непознатог да пусти у кућу, како да се понаша
када је на интернету. То су све проблеми са којима се
данашња деца сусрећу, па у складу са тим прилагођавам и
свој програм. Пре 30 година није било ни речи о томе, али је
сада, нажлост, тако. А да би им све то било и занимљиво,
помажу ми године искуства и школе које сам завршио. Све те
поруке морају да приме кроз неку забаву, а опет са друге
стране да то схвате и озбиљно, објашњава Пеђолино свој
принцип едикације младих генерација кроз позоришну
представу. Кад радите са децом, додаје, најважније је да их
анимирате, да успоставите интеракцију са њима, укључите
их у поредставу, јер то неће заборавити и да их, без обзира на
тему – насмејете и забавите. Зато је „Пеђолино шоу“ увек и
једна велика журка.
Д.Н.

НОВОСТИ ИЗ УБСКЕ ЦРКВЕ

ЗИМСКЕ ЗАДУШНИЦЕ
И ПОЧЕТАК ПОСТА
У суботу, 18. фебруара, православни верници обележили су Велике зимске задушнице, којима се традиционално
негује култ поштовања покојника и излази на гробље, уз
приношење свећа, вина и хране припремљене за тај дан.
Убско гробље, упркос хладном времену, посетио је
велики број верника, који су, углавном, изашли нешто касније,
после 11 часова.
У понедељак, 27. фебруара, почиње Ускршњи пост, који
ће трајати скоро седам недеља, до Ускрса , у недељу 16.
априла.
На сајту Цркве Уб, најављена је посета проф. др Радомира Поповића, теолога и историчара, који ће одржати предавање у оквиру Духовних беседа, у Црквеном дому, у четвртак
23. фебруара (19 часова).
У суботу, 25. Фебруара, у 17 часова, у Храму Христа
Спаситеља, за све супружнике венчане у цркви, који нису још
добили потомство, одржаће се Акатист Св. Арсенију Кападокијском. Овом светом чину могу да присуствују само они
родитељи који желе децу, а венчани су у цркви. Треба да се
припреме, тако што треба да посте у среду и петак и да
посећују храм и богослужење сваке недеље. Акатист се чита
сваке последње суботе у месецу.
Д.К.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

Дружење са убском децом: Едукативно-драмска
адаптација бајке о Снежани популарног Пеђолина

У ГАЛЕРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА“

ОСМОМАРТОВСКА ИЗЛОЖБА
РУЧНИХ РАДОВА
Изложба ће свечано бити отворена 5.
марта и трајаће до Дана жена
Поводом 8. марта, Дана жена, у Галерији „Свети Лука“
биће одржана традиционална продајна изложба рукотворина и других уникатних предмета, пре свега, ауторки са
Уба, али и околних места. Изложба ће свечано бити отворена 5. марта у 18 часова и трајаће наредна три дана – 6, 7. и
8. марта, у времену од 10 до 20 часова. У понуди ће бити
ручно израђени одевни, украсни и употребни предмети,
који су идеални поклон за Осми март. Купце очекује и
лутрија са вредним наградама, а изложба ће имати и
хуманитарни карактер, пошто ће део прихода од продаје
биће уплаћен за помоћ деци оболелој од рака.
Ову продајно-изложбену манифестацију у Галерији
„Свети Лука“ организују Убљанка Зорица Милошевић
Радаковић и Маја Ковачевић.
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ЛИКОВИ ЗА НЕЗАБОРАВ
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

РАДИО
НЕ РАДИО...
У пет до седам улазим у пекару и купујем доручак. То је
рутина коју бих последњу мењао у животу јер да није ње,
одавно би ми „пропевао“ чир у дванаестерцу. Уз мирис
пецива запахне ме и неко клиберење са радија. Неки женскомушки водитељски двојац, оран, к'о да нису целу ноћ спавали,
ил' не дај Боже да су им неки алкохол рано давали. Церекају се
ко укључени на струју, дал' им насниме смех па они по
потреби цакну на дугмић у намери да дају на значају некој
површно, бајатој и бљутавој фори. Због таквих сам се
одвикао од радија. А грешио сам, требало је само да
променим радио станицу. Није радио за бацање, чак има и свој
дан.
Нисам знао да постоји Дан радија. Ето, постоји. Окупиран разноразним електронским новотаријама и технолошким
напретком неосетно сам тонуо у тренутак дигиталног засићења. Тренутак кад кувар не жели да проба своје јело. Не би ни
знао да опишем ову појаву да се не задесих уз радио. Спикер
каже: „Данас је Дан радија. Тим поводом контактирали смо
позната ТВ лица са само једном намером. Да им кажемо:
„Радио је бољи!“.“ Несрећник коме је запало да га у том
тренутку контактирају згранут питањем и неспреман за такву
констатацију сместа је упадао у туц-муц фазу, једино се Кесић
као мачка брзо снашао контрапитањем и још бржима одговором: „Знаш зашто је бољи! Зато што си ружан и дебео и не
желиш да те други таквог виде!“.
Да, ту је главна фора. Не видиш, па мора да замишљаш.
Кад замишљаш онда осим уха укључиш и мозак. Не оно кад
иде музика тандара-мандара па се у прелазу између песама
честита рођење унука. Тад радиш и не мислиш. На ТВ-у је
скоро све постало ријалити, бубањ веш машине који извлачи
прљавштину, а ти је лепо гледаш како пени на стакленом
прозорчету. Не бајо, не то, ово слушаш, а тамо негде, око тебе,
у простору који нису знали како да другачије опишу него му
дали име „Етар“ неко нешто збори па ти цениш јел' паметно
или није. Свађаш се са дрвеном кутијом, понекад јој покажеш и
прст, а само ти знаш коме је упућен. Е, то ми фали.
После свих CD, MP3, BLUETOOTH и осталих справица у
АУДИО смислу вратих се на почетак каријере. Радио се у мојој
кући „палио“ рано, а дан почињао уз ударац гонга и поруку:
“Радио Београд, први програм, слушате јутарње вести...“. Ту,
уз припрему тоалете и прелиставање књига пред школу (да, и
то се некад могло) без већег ометања пажње сазнаш све шта
се дешавало протеклог дана и добијеш потребну порцију
текућих информација. Још ми у ушима звони глас Милоша
Жутића како рекламира зајам за привредни препород Србије
уз причу звану: „Рабош“. Пред ручак исто, у пола два те чека
Петар Словенски и његов поздрав: „Добар дан, поздравља
Вас Караван!“. Тако ти се у сећање непогрешиво невољно
упишу речи песама које саме испливају с дна малог мозга на
весељима уз звуке оркестра док те жена згрануто гледа и пита
се дал' имаш још коју тајну. Па недеља, тачно у подне илити
„Туп-туп“ , кад ишчекујеш кога ће Минимакс од политичара да
окрпи... То се онда настави у недељно поподне и радио
преносе фудбалских утакмица. Време спорта и разоноде...
Репортер вришти: „Шанса, шанса, шанса...“ а кроз главу ти
брзином светлости тутње слике пуних трибина, зелене траве,
ознојених дрипаца каљавих шорцева у потери за лоптом,
судије коме публика сугерише геј самоопредељење и милиције коју пендрек сврби од кад је кренула на посао. А РТБ
Београд није баш увек могао да обезбеди директан ТВ пренос
неких утакмица па је радио сигнал прескакао мора и океане,
док не наступе сметње на телефонским линијама...
Под хитно до кинеза, купите неку радио крбуљу и нек'
Вас погоди избором музике неки локални ретро Ди-Џеј (да би
Вам остатак дана био О-Кеј)!

НАЈБОЉЕ МЕСТО ЗА ВАШУ РЕКЛАМУ !

064 21 80 588
glastamnave@gmail.com

ВЕЛИКО СРЦЕ
БОШКА САРИЋА
Хуманитарна активност Бошка Сарића и његове
супруге Милесе била је инспирација за једну
емисију ’’Квадратура круга’’ Бранка Станковића
Радну стазу, како сам каже, дугу 43 године,
магистар Бошко Сарић, ових дана приводи крају. Почео је
давне 1972.године као учитељ у Туларима. После 11
година прешао је у Бањане, био помоћник директора шест
година, а онда, успешно водио ОШ ‘’Рајко Михаиловић’’ до
пре два-три месеца.Тачније, био је директор 25 година и
осам месеци. Увек биран или предлаган једногласно од
стране колектива.
Радио је на реновирању и модернизацији школе у
Бањанима, Врелу, Туларима, а
круна успеха је подизање нове
школске зграде у Калиновцу.
чију градњу је, уз помоћ
председника општине Дарка
Глишића, успешно привео
крају током прошле године.
Уз рад завршио је
Учитељски факултет, а затим и
магистрирао. Пос ао није
трпео. Напротив, Бошко је, свакако, један од најпопуларнијих
просветних прегалаца у Колубарском округу - надалеко
познат и по свом хуманитарном раду. Једна од емисија
‘’Квадратура круга’’, аутора
Бошко Сарић
Бранка Станковића, снимљена
је у Бањанима, а прича је ишла трагом Сарићевих
хуманитарних активности.
Нема места у новинском тексту за набрајање свих
признања које је добио током свог успешног радног века.
Речју, на крају, сада, има пуно разлога за задовољство.
Супруга Милеса, сво време, била је најважнија узданица,
ослонац и инспирација. Без њене помоћи, како Бошко,
наглашава, све би изгледало другачије. Наравно, ту је и
колектив који му је, на растанку, упутио топле речи:
-У школи ништа више није исто, нити ће икада
бити... Али, ми знамо где да те нађемо, знамо да је твој
телефон увек отворен за наше позиве... Знамо да ћемо
увек моћи да дођемо пред твоја врата - са хлебом и по
њега... Хвала ти за све и због свега... Хвала ти и што иза
тебе остаје толико тога што не може да се заборави...
- Школа је мој живот, моја велика љубав и, после
породице, други дом - узвратио је, сада већ, бивши
директор.
- Још сећања у души носим, к`о дивних башта
мирисе - поетично је наставио свој разговор са аутором
ових редова. - Постављао сам себи високе циљеве јер
само узвишеност може да умножава снагу у нама. Био сам
верни слуга професије, више него њен господар па сам,
верујем, на тај начин понајвише заслужио путовање које
ми је указала школа, просветне власти, владика
Ваљевски Милутин (добитник је Грамате Ваљевске
епархије - прим.ред.), грађани, ученици...
Вредан помена је податак да је Бошко, са својим
ученицима, издавао школски часопис ‘’Рингишпил’’,
постигнути су и завидни резултати на међушколским
такмичењима, а у матичној школи и истуреним одељењима организована су међуодељењска такмичења у
области екологије, али и успеха у учењу...
Ипак, чини се, посебно би требало истаћи помоћ
коју је пружао (и наставио) социјално угроженима. Једну
породицу у Врелу буквално издржава. Каже, јавили су му
да су гладни, а то га је расплакало... Коментар је сувишан.
Заједно са уредништвом „Гласа Тамнаве“ Сарић
је ових дана покренуо иницијативу за оснивање
Удружења за помоћ угроженима. Била би то својеврсна
фондација којом би руководио Управни одбор уз тесну
сарадњу са Центром за социјални рад. Његово велико
срце само тако и може, у њему има места за све којима је
потребна помоћ и који ту помоћ заслужују...
Летопис Основне школе ‘’Рајко Михаиловић’’ је
још једна преокупација овог ерудите. Обећао је да ће бити
завршен ове године. А заслужио је подршку свих...
М.М.

ОБРАЗОВАЊЕ

23.фебруар 2017.г.
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ПРОФЕСОРИ БАЊАНСКЕ ШКОЛЕ

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
О НОВИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА
Иновацији у области ИКТ доприносе осавремењавању
и унапређењу образовања
Петоро просветних радника из ОШ
„Рајко Михаиловић” из Бањана учествовало је на сајму и конференцији
„Нове технологије у образовању”, која
је, у организацији Британског савета и
подршку Министарства просвете, одржана у Београду од 9. до 11. фебруара.
Професорке руског, енглеског и француског језика, Јелка Панић, Јелена Лазић и Марија Петровић, као и професорке разредне наставе Ана Правик и
Ана Илић имале су прилику да на овој
међународној манифестацији, одржаној
четврти пут заредом, више сазнају о
иновацијама у области информационокомуникационих технологија (ИКТ) у
настави, које доприносе осавремењавању и унапређењу квалитета образовања на свим нивоима, али и да виде
практичну употребу нових технологија у
учионици. Током конференције, на различитим предавањима, панел дискусијама и дебатама, учесници су упознати са свакодневним приступом
употреби ИКТ у школама и на факул-

тетима, обуком наставника за употребу
нових технологија, дигиталним уџбеницима, учењем преко интернета, дигиталном насиљу и другим темама битним
за савремено образовање.
Професорка руског језика и в.д
директора ОШ „Рајко Михаиловић”
Јелка Панић, која је и прошле године
учествовала на конференцији „Нове
технологије у образовању”, истиче
значај овог догађаја за просветаре.
„Сада знамо колико иновативне
технологије могу да унапреде наставни
процес, наставнике и ученике, да осавремене наставу, приближе школски
програм деци којој су савремене технологије толико блиске. Знамо да је
неопходно набављати паметне табле,
образовне софтвере и таблете за свакодневно коришћење у школи. Да роботика и програмирање морају бити део
наставе, да је традиционалној настави и
те како место у школи, али подршка ИКТ
је веома пожељна”, сматра професорка
Панић.

Професорке бањанске школе
на конференцији
На четвртој конференцији „Нове
технологије у образовању” учествовало
је око 7.000 учитеља, наставника, професора, директора школа, родитеља и 180
говорника. Паралелно са конференцијом, организован је и пратећи сајамски
програм, где је више од 40 компанија из
Србије, земаља региона и Велике Британије представило своја практична
решења у области ИКТ у образовању. Д.Н.

УСПЕХ АНДРИЈАНЕ ЧОВИЋ У „АРХИМЕДЕСОВОЈ“ ЗИМСКОЈ ШКОЛИ

ДРУГА НАГРАДА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Талентована бањанска ученица први пут учествовала на
математичком кампу угледног и специјализованог центра.
Успела је да, након деветодневне наставе на Тари, постигне
завидан резултат на завршном тесту
Ученица четвртог разреда ОШ
„Рајко Михаиловић” из Бањана, Андријана Човић освојила је другу награду на
завршном тесту из математике у познатој „Архимедесовој” зимској школи
младих математичара, недавно одржаној на Тари. Осим вицешампионског
места, заслужила је и два признања: за
успешно учешће на рачунарском курсу
„Скреч – увод у програмирање” и за
постигнуте резултате у решавању
конку-рсних задатака из математике.
Традиционална зимска школа младих математичара, коју организује београдско Математичко друштво „Архимедес”, ове године окупила је 79 деце из
Србије и Републике Српске, а Андријана
је била једини ђак из убске општине.
Иако је ово њено прво учешће на математичком кампу угледног и специјализованог центра за даровите ученике,
за који се сама пријавила преко интернета, успела је да након деветодневне
наставе на Тари постигне завидан резултат на завршном тесту, где су нешто
сложенији задаци, који обезбеђују
напредни ниво знања. Према речима
Андријанине учитељице Ане Илић,
остварен успех је, уз велику љубав према математици, последица залагања и
марљивог рада, како на редовним
часовима из овог предмета у бањанској
школи, тако и у слободно време.
- Андријана Човић је изванредан
ђак и никада ни једну четворку у дне-

вник није добила. Осим што је одлична
са свим петицама, нема ни један изостанак у школи. Одскаче од својих школских
другара, све јој добро иде, али највише
воли математику. Када својим ученицима задам домаћи из математике, сви
га ураде, али Андријана уради и још
гомилу других задатака, које нађе на
интернету. Сваки пут се изнова одушевим када задатке донесе у школу, јер
толика посвећеност и љубав према
математици нису тако чести, поготово у
мла-ђем школском узрасту, каже о својој
најбољој ученици учитељица Ана Илић.
Додаје да Андријана има велику подршку мајке Александре, која је сваке суботе ујутру аутобусом води у Београд у
сталну „Архимедесову“ школу младих
математичара, чији је полазник постала
пре пар месеци.
На управо завршеном школском
такмичењу из математике у ОШ „Рајко
Михаиловић“ десетогодишња Андријана освојила је прво место у конкуренцији ученика четвртих разреда и
заједно са својим школским другом,
такође талентованим математичарем
Огњеном Буковчићем, пласирала се
општинско такмичење. Са екипом школе
учествоваће и на такмичењу „Мислиша
2017“ Математичког друштва „Архимедес“, које ће се одржати у марту. Бањанска ОШ „Рајко Михаиловић“ први пут се
пријавила за ово такмичење и то са екиД.Н.
пом састављеном од 20 ученика.

Андријана са учитељицом

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona
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ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

КОМИСИЈА
ЗА ИНТЕРВЕНТНО
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
На двадесетој седници Општинског
већа формирана је комисија која ће
спроводити критеријуме за интервентно
водоснабдевање грађана општине
Лајковац. Председник комисије је и даље
Милутин Нишавић, док су чланови
комисије Аца Мештеровић, члан Општинског већа и Јован Беговић, Бранко
Ивановић и Радивоје Поповић, службеници Општинске управе. Критеријуми за
водоснабдевање су: да домаћинства
која буду конкурисала за интервентно
водоснабдевање немају воду у свом
бунару или неку другу могућност снабдевања водом, да на свом домаћинству
имају прихватну посуду, узимаће се у
обзир и старосна структура на домаћинствима, као и њихов сточни фонд.
Педесет одсто вредности воде коју буду
добијали ће финансирати домаћинства
којима буде одобрено интервентно
водоснабдевање, док ће преосталих 50
% ићи на терет буџета општине Лајковац.
Председник општине и председавајући Општинског већа Андрија
Живковић је најавио да ће у току ове
седмице, након усвајања Програма
јавних набавки, бити расписани први
тендери и изразио наду да би већ
средином марта могли кренути најбитнији грађевински радови у Лајковцу,
попут поплочавања шеталишта у улици
Војводе Мишића. Такође, биће расписана и јавна набавка за 12 водомера, који
ће бити уграђени и преко којих ће се у
наредном периоду утврдити тачна
потрошња воде у Лајковцу. На 20.
седници Општинског већа, на основу
предлога стручне комисије, усвојени су
појединачне предлози и одобрена
средства за све лајковачке спортске
организације, којих има укупно 28.

www.glastamnave.com
ПСД „ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

СРЕТЕЊСКА
ПЛАНИНАРСКА
АКЦИЈА
Планинари лајковачког ПСД “Ћира”
на Сретење су извели акцију којом су
посетили Опленац, Меморијални центар
династије Карађорђевић, а затим присуствовали централној прослави Дана државности у Орашцу, у Марићевића јарузи.
Лајковчани су затим заједно са осталим
планинарима учествовали у пешачкој тури
до Аранђеловца, одакле су наставили до
врха Букуље (696 мнв.) Прешли су око 5 км
лаке и 5 км доста захтевне стазе (око 330 м
укупног успона). На крају је организовано
дружење преко 300 учесника акције из више
градова у планинарском дому домаћина ПД
“Букуља“. Из Лајковца је учествовало 36
планинара свих узраста (од основаца до
ветерана).
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ЛАЈКОВАЦ - ВЛАДИМИРЦИ
САРАДЊА ГРАДОВА И ОПШТИНА СЛИВА КОЛУБАРЕ
НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ
У петак, 10.фебруара, у Градској
управи Краљево, свечано је потписан
Протокол о сарадњи градова и општина
слива Западне Мораве и слива Колубаре.
У име општина Лајковац и Мионица
Протокол су потписали председници
Андрија Живковић и Бобан Јанковић,
док је за општину Уб то учинио заменик
председника Александар Јовановић
Џајић. Циљ покретања иницијативе за
потписивање Протокола је смањење
ризика, брзих одговора и опоравка након
елементарних непогода и других
опасности. Претходно је, на иницијативу
начелника Колубарског округа Горана
Миливојевића, потписан споразум о
сарадњи између градова и општина које

се налазе у сливу реке Колубаре, чији је циљ
превентивно деловање услед елементарних непогода, односно поплава.
-Знамо сви шта је цео овај наш крај
задесило 2014. године, а овим заједничким
споразумом биће дефинисани јасни
циљеви како би се у будућности спречиле,
односно лакше санирале штете од елементарних непогода. Такође, потписивањем
овог споразума, све општине и градови које
су у сливу реке Колубаре моћи ће лакше да
добију средства из приступних фондова
Европске уније, која ће свакако пре
одобрити новац за овакве пројекте уколико
за њега конкурише више градова – изјавио
је председник општине Лајковац Андрија
Живковић.

ЛАЈКОВАЧКИ КОШАРКАШИ ПРВИ ПУТ САВЛАДАЛИ МЛАДОСТ ИЗ УБА

ЈОКИЋ ДОНЕО ПРЕВАГУ
Комшијски дерби у Лајковцу обележили су изузетан амбијент на трибинама,
квалитетна кошарка изнад ранга такмичења и први тријумф Железничара над
Убљанима након три везане победе екипе
Владимира Урошевића. Млади тренер
Небојша Миросавић, већ четири сезоне
стратег "дизелке", био је више него
срећан после дербија, али није пропустио
да честита ривалу за одличну утакмицу:
- Имао сам благу предност над
колегом Урошевићем што успевамо да
већ неколико година сачувамо костур
екипе, махом од момака из Лајковца, што
нам омогућује и два-три тренинга недељно. Убљани су скоро три четвртине
имали благу предност, али су "тројке"
Јокића и Миловановића окренуле меч у
нашу корист. Имао сам велику жељу да
Предрага Јокића вратимо у дрес Железничара, већ на првом мечу је показао да
је класа која доноси превагу, а честитке
заслужују и остали играчи на челу са
Лазићем и Јовчићем. Не могу, а да не
одам велико поштовање према колеги
Урошевићу и његовом раду, Младост је

била изузетан противник, а драго ми је
да је наше ривалство здраво и да смо
од срца честитали једни другима после
меча- каже млади лазаревачки стручњак на клупи "Жеље".
Признаје Миросавић да му је на
руку ишла и околност да у редовима
гостију није било јунака прошлосезонског меча у Лајковцу:
- Недолазак Милоша-Зеке Јевтића сигурно је утицао на организацију
игре Младости, па сам у кључном делу
утакмице на терен послао четири
"мала" играча и центра Лазића. Ризиковали смо да примимо неке поене са
"поста" јер је ту Новаковић био доминантан, али се ризик исплатио. Мислим
да је публика уживала, могли су да
виде с једне стране Јокића, а с друге
Љубојевића који су играчи високе
класе, нашим навијачима захваљујем
на изузетној подршци, најбољој у
сезони- каже Миросавић.
Лајковчани су након четврте
победе доживели и пети пораз у
Крупњу, уз сасвим пристојну партију:

Потписивање споразума у Краљеву

ЛАЈКОВАЦ ПОДРЖАО АКЦИЈУ НУРДОР-а

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН
ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА
Лајковац је ове године први пут званично укључен у обележавање
Светског дана деце оболеле од рака. Поводом 15. фебруара, Светског дана деце
оболеле од рака, Национално удружење родитеља деце оболеле од рака
НУРДОР организовало је хуманитарне скупове на трговима, у главним улицама и
шеталиштима у близу 40 градова широм Србије, међу којима је и Лајковац. Скуп у
Лајковцу одржан је на тргу испред Градске куће, 15.фебруара. Циљ манифестације је да се подигне свест о малигним обољењима код деце, али и позив на
подршку великом пројекту од националног значаја – изградњи новог дечјег
хемато-онколошког одељења при Клиници за дечје интерне болести у Нишу. У
циљу подршке деци која се боре против ове опаке болести и у знак сећања на
децу која су ту битку изгубила, у 13 часова пуштени су у ваздух зелени балони у
свих 40 градова. Уз пригодне програме и у присуству пријатеља, родитеља,
волонтера и представника локалне самоуправе, НУРДОР је представио нову
акцију у склопу кампање „И ја се борим!“ – Старе ствари за нову наду.

Још једна успешна акција лајковачких планинара

КК Железничар (Лајковац)
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Друга регионална лига "Запад", 8. коло

Железничар (Л)
- Младост 014 (Уб) 82:75
(11:17, 18:17, 25:22, 28:19)
Спортска хала у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судије: Синђелић, Грчић
(Чачак).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Јовчић 16, С.Радовановић 3, Миловановић 3, Ђурђевић 6,
Ј.Јелић, Јокић 31, Лазић 21, Радованчевић 2, Зрнзевић, Ђ.Радовановић,
И.Јелић, Радовић
МЛАДОСТ: Драксимовић 5, Мијаиловић, Раковић, Ђ.Васиљевић 18, Јанковић 16, Ивковић 2, У.Васиљевић, Јевтић 7, Љубојевић 15, Луковић, Марковић, Новаковић 12
- На гостовања ретко идемо комплетни, овога пута фалили су нам високи
играчи, па пораз није трагедија. Чека нас у
недељу меч против Студента код куће, а
циљ је да у наставку стигнемо до трећег
места иза неприкосновених Радничког и
Лознице.
Б.Матић

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

БЕЗ БОДОВА
ПРОТИВ ВИЗУРЕ
И поред пораза, лајковачке
одбојкашице оставиле су добар утисак
у мечу 15.кола против другопласиране
екипе Супер лиге Србије. Коначан
резултат гласио је Визура – Железничар 3:1 (17:25, 25:19, 30:28, 25:18), а ко
зна како би се утакмица завршила да
су Лајковчанке добиле трећи сет, у
којем су имале солидну предност и три
сет лопте (две везане). Притом, сјајно
су ушле у меч и први сет добиле веома
убедљиво, али било је очекивано да ће
се Визура тргнути и узвратити већ у
наредном. На почетку трећег сета
виђена је сјајна серија сервиса Мирјане Бергендорф, која је резултатски
дефицит свог тима (4:7), претворила у
+3 (10:7), што ће гошће чувати до самог
краја овог сета. Ипак, рат нерава
добила је Визура, а послењи сет био је
само пука формалност за актуелног
шампиона Србије.

ПОЖАР У ВЛАДИМИРЦИМА

ИЗГОРЕЛА ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
Пожар који је, 10.фебруара, захватио кров полицијске
станице у Владимирцима брзом интервенцијом ватрогасних служби брзо је локализован. Није било повређених,
а већина мештана Владимираца то вече провела је на
ногама. Гашењу зграде препуне муниције и оружја, најпре
су прискочили ватрогасци из Шапца и Коцељеве, а убрзо су
се придружиле и колеге из Обреновца и Уба. У гашењу
пожара учествовало је 19 ватрогасаца и седам возила
ватрогасно-спасилачких јединица.
Да гори на спрату приметио је дежурни полицајац око
18.40 часова и алармирао колеге, а у том моменту неколико
канцеларија даље налазио се и старешина и још неколицина људи. Нико није повређен, али, на сву срећу, људи је
било довољно да из зграде одмах евакуишу сво оружје,
којег је овде било у великом броју.
- Оружје смо спасили, али остало је много муниције и
експлозивних направа. Део тога вратило је становништво у
последњој акцији МУП-а, али било је и доста комада
заплењених у међувремену – каже један од полицајаца, који
је у Владимирце муњевито стигао како би помогао
колегама.
Зграду у којој се налази полицијска станица у
Владимирцима мештани називају још и „мала школа“, и у
власништву је Министарства просвете, а познато је да је

Сабласна слика после пожара
у Полицијској станици Владимирци
уговор између два државна органа истекао још 2009. године.
Дострајале електроинсталације вероватно су узрок ватре, а
више детаља показаће даља истрага.
Захваљујући брзој реакцији челника општине Владимирци, полиција је брзо добила своје ново привремено
седиште у бившој згради Основног суда у Владимирцима која
је у власништву локалне самоуправе.
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ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА
У ДОМУ КУЛТУРЕ

„К`О НЕКАД
У ОСАМ“
Деца и особе са сметњама у
развоју из Новог Сада ће 9.
марта, у два термина, за
Убљане извести питку,
веселу и гледљиву комедију
Новосадска Драмска група „Театар
добрих вибрација“ гостоваће на Убу у
четвртак, 9. марта са представом „К`о
некад у осам“ по тексту Тода Николетића, у режији Мише Близанца. Позоришни комад биће изведен у два термина
у Дома културе - први термин је у 17 сати за ученике, а други у 19 сати за грађанство. Цена улазнице је 150 динара, а
сав приход од продаје намењен је за
помоћ деци и особама са сметњама у
развоју. Због хуманитарног карактера,
гостовање „Театра добрих вибрација“
подржали су Општина Уб и ЈКП „Ђунис“
откупом по сто улазница за представу.

ПОВОДОМ АКЦИЈЕ НУРДОР-а НА УБУ, 15.ФЕБРУАРА
- ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО ХУМАНИ ?
Слађана Ивановић, фризер из Уба:
- Времена су јако тешка и право је чудо да код нас опстаје
брига за другим људима и хуманост на делу. То се показало у
више наврата када су хуманитарне акције у питању. Ја сам први
пут позвана данас и одмах сам се одазвала, а сигурно ћу и у
будуће учествовати у хуманитарним акцијама било ког типа.
Има међу нама доста људи који помажу другима, то знам
поуздано из свог најближег окружења. Мали проблем је тешка
материјална ситуација код већине људи, али то не умањује
нашу велику жељу да улепшамо, бар колико можемо, живот
неком ко се бори са опаком болешћу.

Драгана Адамовић, фризер из Уба:
- Срби су народ препознатљив по хуманости и великој
жељи да увек помогну другима у невољи. Знам јако пуно људи
у свом окружењу који редовно помажу људима којима је помоћ
потребна. Ја сам лично први пут сада позвана да учествујем у
једној акцији и радо сам се одазвала. Није све тако црно, солидарни смо и хумани, иако је јако тешка економска ситуација у
земљи. Треба само више организовати акције оваквог типа, као
што је овај данас, јер има доста хуманих људи око нас...

Драгица Спремић, пензионер из Уба:
- Увек има људи који хоће да помогну, али исто тако има
пуно људи код којих се та црта напросто изгубила. На срећу,
више је нас који саосећамо са људима у невољи, па су резултати видљиви. Можда је томе допринела тешка материјална
ситуација, мале пензије, све већи број људи који немају посао.
И данас на овом скупу прикупиће се одређени износ новца који
ће многима бар на кратко побољшати живот. Дошли смо да
дамо свој допринос колико-толико, поклањајући неке личне
ствари које нам нису вишак а опет ће то некоме донети радост.

Душан Радишић, сликар из Уба:
- Времена су јако турбулентна а све је повезано са материјалном ситуацијом у држави. Имамо одређени број имућних
људи који можда и не показују хуманост у мери у којој би могли.
Са друге стране постоје људи на ивици егзистенције који би радо да помогну али немају довољно средстава ни за своје потребе. Истина је да нема те неке вредности у људима која је некада
постојала, једноставно се негде изгубила, морално смо пали а
вероватно је томе допринело и комплетно стање код нас. Некада смо материјално били готово изједначени,док сада све више
има потребе да се некоме помаже. Ја сам узео учешће у овој
акцији за децу оболелу од рака, својим сликама које ће се, надам се продати и донети макар ситну радост ономе коме је
најпотребнија.
Драмску групу „Таетар добрих
вибрација“ чине деца и особе са ометеношћу из новосадске Школе за основно
и средње образовање „Милан Петровић“, која има преко 1.200 корисника и
намењена је узрастима од три до 50
година старости. Позоришна дружина
при школи основана је 2013. године и до
сада је припремила и извела неколико
квалитетних представа. Поред полазника школе, у рад драмске секције
укључено је и Удружење грађана из
Новог Сада „Вера Љубав Нада“, које
окупља особе и децу са инвалидитетом.
Њихову заједничку, питку, веселу и
гледљиву комедију „К`о некад у осам“
убска публика може да погледа захваљујући, пре свега, личном ангажовању
и иницијативи Мирјане Јовановић,
дефектологу у овдашњој Специјалној
школи „Љубомир Аћимовић“ и оснивачу Удружења за помоћ и подршку
деци и особама са сметњама у развоју
„Живимо заједно“.
„Театар добрих вибрација“ и Удружење „Вера Љубав Нада“ позивају
Убљане да 9. марта буду њихови драги
гости у Дому културе, на представи коју
су заједничким радом са великиммалим глумцима припремили. Желе да
примером покажу да су сви једнаки и да
уз велику вољу и труд сви можемо постићи много више и допринети бољем
друштву.
Д.Н.

Наташа Бановић, васпитач из Уба:
- Устаљено је мишљење да нисмо довољно хумани, међутим, недавна акција доделе пакетића, као и ова данас, то демантује. Има доста људи који брину више о другима, него можда и о
себи. Иако су дошла нека тешка времена, трудимо се да бар
пренесемо неке позитивне мисли, да увек нађемо времена да
мислимо на неке особе којима смо у том тренутку итекако потребни. Мој позив васпитача и јесте да, између осталог, пренесем младима позитивне вибрације и усадим им жељу да помажу другима. Порука младима је да докле год смо солидарни и у
великој мери узимамо учешће у оваквим акцијама- има наде за
Србију.

Немања Јовановић, дипл. економиста из Уба:
- С обзиром да радим у Установи за културу, сматрам да сам
компетентан да кажем да смо јако хумани као народ. Имали смо
неколико организација концерата хуманог типа. На наше велико
изненађење одазвао се велики број људи, што говори о томе да
је код нас још увек присутна велика доза хуманости. Имајући у
виду да се јако тешко живи, ипак смо спремни да помогнемо
другима. Било да се ради о хуманитарном концерту или прикупљању средстава као данас, одзив је велики и показује се та
добра воља код нашег народа, без обзира на околности.

Нина Срдић, ученица убске Гимназије:
- Нажалост, мислим да смо постали јако отуђени и све мање
бринемо о другим људима а све више се фокусирамо на решавање неких својих проблема, што је донекле и нормално ако
узмемо у обзир време у ком живимо. На срећу, и поред те тешке
економске ситуације, увек се нађе неко ко жели да своје време и
одређена средства подели са људима којима је то у датом тренутку неопходно. Можда то није довољно али докле год међу
нама има таквих људи, има и наде за Србију. Ево и данас у 38
градова широм Србије, као и овде, маса људи се одазвала да
помогне. То говори више од речи, нада постоји, и мислим да за
нас није баш све изгубљено...

ОПШТИНА МИОНИЦА
ИНФОРМАТИВНИ САСТАНАК
СА МИОНИЧКИМ ПОСЛОДАВЦИМА

О АКТИВНИМ МЕРАМА
ЗАПОШЉАВАЊА
Локална самоуправа је, у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, у скупштинској сали зграде
општине Мионица, организовала састанак са мионичким
послодавацима у циљу информисања о јавним позивима и
конкурсима Националне службе за реализацију активних
мера запошљавања у 2017.години. Више од тридесет послодаваца је упознато са условима јавних позива и конкурса и о
начину аплицирања на исте. Послодaвцима су објашњене све
недоумице и дате смернице, како да остваре право на субвенције.Највише је било речи о условима за доделу субвенција за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, за реализацију
програма стручне праксе, за реализацију програма стицања
практичних знања за неквалификована лица, за вишкове
запослених и дугорочно незапослена лица која су на евиденцији НСЗ дуже од 18 месеци, као и програма обуке на захтев
послодавца, које ће моћи да користе и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
А.К.

23.фебруар 2017.г.
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ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА
ПРОИЗВОЂАЧА МЛЕКА ''КРАВИЦА''

СТРУЧНО
ПРЕДАВАЊЕ
Представници Пољопривредне саветодавне и стручне
службе (ПССС) Ваљево Светлана Јеринић, др Радосав
Вујић и директор Службе Светислав Марковић су недавно у
сали Скупштине општине Мионица одржали стручно предавање за чланове Удружења произвођача млека ''Кравица''.
Удружење је основано прошле године у Мионици и окупља
сточаре на географском подручју од Рудника до Дрине.

Стручно предавање др Радосава Вујића

Више од тридесет послодаваца је
упознато са условима јавних позива

КОМЕДИЈОМ ''МЕТАР И ПО ОД ЦЕЗАРА''

КРЕНУЛА
ПОЗОРИШНА СЕЗОНА
Представом ''Метар и по до Цезара'' која је 16. фебруара
одиграна у обновљеној великој сали Културног центра, после
вишегодишње паузе је кренула позоришна сезона у мионичкој
установи културе. Овдашњи љубитељи позоришне уметности су у живали у урнебесној комедији Славише Радовановића у којој играју Лепомир Ивковић, Александра Ристић,
као и Весна Станковић која је и режирала представу. Необична
прича о нашим наравима смештена је у данашње време.

Детаљ из представе „Метар и по до Цезара“
Касапин Милан тражећи скривено римско благо у остацима
Виминацијума налази само невоље, пошто му уместо спасоносног блага из налазишта у кућу стиже лепа Римљанка Реа у
потрази за својим украденим накитом. Ту почиње урнебесни
заплет у који се укључује и Миланова жена Весна са наглашеним акцентом из источне Србије што представи даје додатну
комичну ноту.
А.К.

Вујић је окупљеним пољопривредницима дао савете о производњи хигијенски исправног млека, о правилној производњи луцерке је говорила Светлана Јеринић, док је
директор ПССС Ваљево Светислав Марковић указао на
предности и недостатке силаже у исхрани крава.
- Циљеви нашег удружења су постизање што боље
цене млека, побољшање статуса сточара код надлежних
установа, посебно код Министрства пољопривреде,
повећање конкурентности и унапређење производње.
Важан сегмент је и едукација чланова, коју спроводимо
захваљујући одличној сарадњи са ПССС Ваљево- рекао је
овом приликом председник Удружења произвођача млека
''Кравица'' Александар Жујовић.
А.К.

ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА ЈКП ''ВОДОВОД''

ПОЧЕЛИ РАДОВИ
Почели су радови на реализацији пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта ЈКП ''Водовод
Мионица''.Укупна вредност предвиђених радова на
објекту у којем је смештено мионичко Јавно комунално
предузеће је 6,3 милиона динара, уз учешће општине
Мионица у износу од 30% вредности пројекта. Пројекат
укључује термичку заштиту објекта, замену постојећих
врата и прозора високо квалитетном пвц столаријом, замену радијатора новим јединицама и инсталацију водаваздух топлотне пумпе. Предвиђени ефекат пројекта је
повећање енергетске ефикасности објекта за три енергетска разреда, што ће обезбедити да се инвестирана
средства врате у општински буџет кроз смањење трошкова грејања.
Пројекат је озваничен крајем септебра прошле
године, када је уговор на свечаној церемонији у просторијама Министарства рударства и енергетике испред
мионичке локалне самоуправе потписао заменик председника Општине Милован Лекић, а уговоре за пројекте
унапређења енергетске ефикасности у укупној вредности
од 125 милиона динара тада су потписали представници
још 14 општина и градова. Очекује се да ће након реализације тих пројеката уштеде свих 15 локалних самоуправа
бити између 20 и 30 милиона динара. Средства су
обезбеђена из буџетског фонда за енергетску ефикасност.
На конкурс су се пријавиле 44 локалне самоуправе, али је
озбиљном селекцијом изабрано 15 најбољих пројеката. А.К.
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25.02.2017. г. навршиће се 19
година од смрти моје маме

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
01.марта 2017.г. навршиће се
година од смрти нашег драгог

.

ПРЕДРАГА – ПРЕШЕ
ПАНТЕЛИЋА
дипл. Инжењера из Уба
(1940 – 2016)

ДЕСАНКЕ ПЕРИЋ
учитељице у пензији
(28.06.1934 - 25.02.1998)
С љубављу и тугом
чувамо успомену
на Тебе...
Ћерка Љиљана са децом

16.02.2017. г. навршило се
40 дана од смрти наше

Тешко прихватамо,
да ниси више поред нас.
Са љубављу и поштовањем
чуваћемо Те од заборава...
Твоји најмилији: супруга
Милка, син Обрад, ћерка
Олгица, снаха Радмила,
зет Жанко, унуци Јелена,
Тијана, Тамара, Алекса,
Андрија и Марко

21.фебруара 2017.године
навршило се 40 дана од
смрти нашег драгог

ВЕЉЕ СИМИЋА
(1936 – 2017)

СЛАВКЕ ПОПОВИЋ
(1938 – 2017)
Са неверицом да си нас
напустила, чуваћемо Те у
мислима и најлепшим
успоменама...
Породица Благојевић

Са пуно поноса и љубави,
чуваћемо Те у нашим
срцима, мислима
и најлепшим успоменима.

Воле Те твоји: супруга
Десанка, ћерке Весна,Тања
и Сања са породицама
27.02.2017.г. навршава се 20
година од смрти нашег
драгог колеге

БРАНКА
ЈОВАНОВИЋА
Матичара из Радљева
(1955 – 1997)
Сећамо се и осталих колега
који су нас напустили:
Љиљана Гавриловић
(1965–2016)
Драган Илић (1961 – 2013)
Живодарка Јовановић
(1949–2009)
Станисав Максимовић
(1936–2002)
Сретен Матић (1939 – 1995)
Владисав Пошарац (1944 –1992)
Живећете заувек у мислима и
сећањима својих колега
матичара Општинске управе Уб

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Последњи поздрав вољеном
оцу, мужу и деди

23.фебруар 2017.г.
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За вољену мајку

МИРЈАНУ
ЈЕЧМЕНИЦУ
(1960 – 2016)

ДРАГУТИНУ МАНДИЋУ
(17.07.1947- 14.02.2017)
Вољени никад не умиру док
живе они који их воле, који се
сећају и памте вечно.
Ожалошћени : супруга Милка,
ћерке Мирјана и Веселинка са
породицама и остала родбина

Последњи поздрав драгом
стрицу

С љубављу, поносом и
поштовањем
што смо Те имали,
чувамо успомену на тебе,
твој лик, доброту и љубав
коју си нам даривала.
Знала си колико Те волимо,
али никад нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Хвала ти за све...
Твоја Маја, Вук и Зоран
За вољену мајку

МИРЈАНУ
ЈЕЧМЕНИЦУ
(1960 – 2016)

ДРАГУТИНУ МАНДИЋУ
17.07.1947- 14.02.2017
Љубав и пожртвовање
које си нам пружао
вечно ће памтити
Твоји Мирослав и Дејан
са породицама

Мајко, нисам Те могла
сачувати од смрти,
али ћу Те сачувати од
заборава.
Вечно у мом срцу,
срећи, тузи и сновима…
Увек ћеш остати део мене,
који ми недостаје.
Хвала Ти за све.
Воли Те највише
Твоја ћерка Весна
19.02.2017. г. навршила се
година дана од смрти
наше вољене мајке, баке
и супруге

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)
Љубави,
остаћеш заувек
неизбрисиви део нас...

Захвална породица
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Последњи земаљски поздрав
куму

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
17.фебруара 2017.г.
навршило се 40 дана од како
нас је напустио наш драги

СЛОБОДАН
ИВКОВИЋ - ЛОБЕ
(1946 – 2017)

МИЛИВОЈУ
РАДОЈИЧИЋУ
(1934 – 2017)
Великом пријатељу наше
породице, доживотном и верном
другу мог покојног оца Рајка.
Великом интелектуалцу, човеку
у чијим устима је српски језик
звучао свечано и узвишено
Ана (Димитрова) Дамњановић
са породицом

С Е Ћ А Њ Е

С љубављу и поносом
чувамо успомену
на твој драги лик.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима...

Супруга Љиљана, син
Завиша, снаха Андријана,
унуци Јован,Андреа и Јана
25. 02. 2017. г. навршава се 40
тужних дана од када није са
нама наш драги отац и деда

ЛЕЈИЋ МИЛОСАВ
(29.9.1951 – 17.1.2017)
из Трлића

МИРОСЛАВ ФАЉА
СЕЛАКОВИЋ
Деценије пролазе, али
сећања остају
Твоји Убљани

Празнина је велика, а речи
мало, да искажем тугу за тобом.
Тешко је стегнути срце да не
боли, душу да не пати, а најтеже
прихватити истину да сам Те
заувек изгубила. Ако је твој
живот морао стати, љубав и
сећање на тебе трајаће вечно...
Твоја ћерка Марица,
зет Милош и унука Наташа

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
На градском гробљу, у оквиру
зграде капеле, постоји
продавница погребне опреме
КЈП „Ђунис“ Уб са
комплетном услугом, као и
сала за одржавање обреда

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

23.фебруар 2017.г.
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25. 02. 2017. г. навршава се 40
тужних дана од када није са нама
мој драги супруг

ЛЕЈИЋ МИЛОСАВ
(29.9.1951. – 17.1.2017)
из Трлића

Време не лечи тугу,
нити може да испуни празнину
коју си оставио у нашим срцима.
Нисмо те могли сачувати од
смрти, али чувамо Те од
заборава.
Почивај у миру и нека Те Анђели
чувају, а ја ћу Те вечно носити у
срцу.

Твоја супруга Стана

ПРОДАВНИЦА
ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ
поседује све артикле који су
потребни код погреба
(сандуке, лимене улошке,
гарнитуре за сандуке,
надгробне знакове,
вештачко цвеће, пешкире,
флорове, црнину, свеће,
венце...) по знатно нижим
ценама
САЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ОБРЕДА
поседује комплетну
кухињску опрему, као и белу
технику
Најповољнија комплетна
погребна опрема износи
14.700,оо динара.
Од сада плаћање закупљених гробних места се врши и у
просторији продавнице погребне
опреме.
Нудимо могућност комплетне
организације од наступа смрти
до укопа (превоз умрле особе,
закуп гробног места, погребну
опрему, употребу капеле, салу за
одржавање обреда, као и остале
погребне услуге, израду опсега,
ессхумацију...)
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

064/81-98-563
014/411-022

25. 02. 2017. г. навршава се 40
тужних дана од када је преминуо
наш драги отац и деда

ЛЕЈИЋ МИЛОСАВ
(29.9.1951. – 17.1.2017)

из Трлића
Срце ми је препуно туге,
душа сломљена од бола,
а сузне очи траже Те свуда...
никада нећу заборавити твој
драги лик,
твој глас, снагу, енергију и
позитивност,
којом си зрачио до краја.
Почивај у миру драги мој оче,
јер увек ћеш бити у нашим
мислима и лепим успоменама...
Поносни и вечно захвални:
ћерка Славица, зет Мића,
унучад Александра и Сале
25. 02. 2017. г. навршава се 40
тужних дана од када није са нама
наш драги отац и деда

ЛЕЈИЋ МИЛОСАВ
(29.9.1951.

– 17.1.2017)
из Трлића

Нема Те више, али ја Те не дам,
чувам Те у срцу, ту је твоје место,
нема Те више, а стално Те гледам
и са твојом сликом, разговарам
често. Нема Те више, а ја немам
снаге са уморног лица сузе да
обришем, нема те више, а морам
да живим, за тебе да живим, за
тебе да дишем. Драги мој оче,
поносни и захвални што смо Те
имали, вечно ћемо Те памтити,
волети и чувати успомену на
тебе...
Твоји најмилији: ћерка Јелица,
зет Слободан и унучад
Даца и Милан

СПОРТ
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МЛАДОСТ СА ДВА ПОРАЗА ПОЧЕЛА ДРУГИ ДЕО СЕЗОНЕ

ВЕЋИ ПРОСТОР ЗА МЛАДЕ
Отишли су "младосташи" у Лајковац да наставе низ тријумфа над
најближим комшијама, после 40 минута
одличне кошарке, ипак су домаћи стигли
до велике победе. Није тренер Урошевић могао је да рачуна, на овом, мечу на
најављена појачања Јевтића и Бајића,
али је већим делом меча убски тим
диктирао игру и имао благу предност.
Ипак, последња четвртина је изнедрила
јунака меча. Реч је о момку који је, у
једном периоду каријере, носио и дрес
Уба:
- Предраг Јокић је својим мајсторством преломио меч у корист домаћина,
али немам много шта да замерим својим
момцима. Публика је уживала, a ја се
захваљујем нашем општинском руководству што су обезбедили аутобус за
наше навијаче. Евидентно је да нам је
фалио прави "плеј", ипак је Драксимовић "двојка" по вокацији, а остаје нам
да жалимо што предност од десет поена
нисмо искористили да преломимо меч.
Честитам колеги Миросавићу, успели су
да савладају притисак меча због
везаних пораза и последњим минутима
"ишчупају" победу. Нама је био циљ да
у такмицу учинимо занимљивом,
апсолутно смо успели у томе и не идем
незадовољан из Лајковца- рекао је
тренер Младости Владимир Урошевић.
Још мање незадовољан био је

Урошевић поразом на домаћем паркету
од М-015, с обзиром да је концепција
клуба доживела заокрет, бар када је реч
о другом делу сезоне:
- После информација из Савеза да
ове сезоне нема испадања, одлучили
смо да не оптерећујемо искусне играче,
већ да већи простор дамо дечацима
који ће у будућности носити игру клуба.
Препознали су то и гледаоци, бодрили
су нас аплаузима и поред убедљивог
пораза, а једину сенку на меч бацила је
повреда Уроша Васиљевића који је тог
дана наступао у Нишу на звршници
Мини-Купа Србије. И колеги Исаковићу
је ово прва победа над нама, искрено
му честитам и подржавам у концепцији
рада која је јако слична нашој- закључио је тренер Владимир Урошевић.
Б.М.

Младост 014 - М-015 (Ш)
44:70 (7:12,17:13,12:19,8:26)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Станић, Пантић (Ваљево).
МЛАДОСТ: Буљубашић, Живковић,
Мијаиловић 2, Ђ.Васиљевић 12,
Марковић, Нем.Ивковић, Драксимовић 19, Луковић 1, Анђелковић 2,
У.Васиљевић, Новаковић 5, Нем.Ивковић 3

ЛИДЕР ОКРУЖНЕ ЛИГЕ КОЛУБАРЕ ВРЕДАН У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

СОВЉАК ХВАТА ЗАЛЕТ
ЗА ОДБРАНУ ТРОНА
После одличне јесени коју су
завршили на првом месту, фудбалери
Совљака су ушли у серију зимских
тестова на СЦ "Матић", а игре које
пружају наговештавају да се неће лако
одрећи трона. Тим није претрпео велике
промене, тренер Горан Перишић је у
међувремену постао власник "Ц" лиценце, тако да се и на пролеће од јесењег
првака могу очекивати високи домети.
На зимској пијаци, Совљачани су
пазарили тројицу играча, званично нико
није отишао, али због пословних обавеза
Важић и Јовановић неће моћи да
помогну у екипи у борби за виши ранг. На
списку новајлија су покретљиви везиста
Мерис Рамадани, рођен 1994. године, и
два искусна играча- голгетер Жељко
Рончевић и леви спољни Иван Вукадиновић. Питање је колико ће Перишић у
наставку сезоне моћи да рачуна на
Ристића и Марјановића, а већ прво коло
пролећа доноси изузетно интересантан
дуел у Брезовици.

Детаљ са утакмице у Лајковцу

Друга регионална лига "Запад", 9. коло

Противници у зимском периоду су
махом са београдске стране, а за сада су
Совљачани забележили три победе.
Најпре су меру узели Хајдуку са Лиона2:1, стрелци су били Обрадовић и Маслаковић, а потом су аутоголом ривала
савладали Поштара минималним резултатом. У последњој провери, головима
Ракића и Обрадовића имали су велику
предност на паузи, али је Стрелац из
Мислођина изједначио у наставку. Ипак,
Обрадовић је још једном погодио на пас
Маринковића и наставио победнички низ
пред меч са Напретком из Медошевца:
- Имамо амбиције да сачувамо прво
место и побољшамо инфраструктуру
клуба, надам се да није далеко дан када
ћемо имати нове клупске просторије, а
до краја припрема одмерићемо снаге и
са Црвеном звездом (ММЛ) и Врело
Спортом. Највећег ривала видим у
Качеру, а уколико будемо комплетниверујем да ћемо и јун дочекати на истој
позицији- истиче тренер Горан Перишић.

ФК Совљак

DRUGA REGIONALNA LIGA *ZAPAD*
Grupa *B*
1. Radni~ki (V)
2. Loznica
3. @elezni~ar (L)
4. M015
5. Mladost 014 (Ub)
6. Student 014
7. Ra|evac (K)
8. Vladimirci

9
7
4
4
4
4
3
0

0
1
5
5
5
4
6
9

18
15
13
13
13
12
12
9

КК УБ УГОСТИО ЛИДЕРА

БЕЗ ШАНСИ
ПРОТИВ ЗЛАТАРА
У ово доба прошле године, кошаркаши Уба су били кандидати за прво
место, сада се клуб бори да некако
преживи сезону која је већ одавно
постала агонија. И у играчком и
организационом смислу, Убљани нису
дорасли трећелигашком рангу, срећом
па је опација иступања из лиге стављена ад акта, самим тим и драконске
последице које би пратиле такав потез.
На жалост, добру партију у Шапцу
убски кошаркаши нису наплатили
победом која би можда значила и
опстанак у лиги, а илузорно је било
очекивати да је лидер из Нове Вароши
прилика за други тријумф. Лишени
помоћи сва три београдска играча,
Убљани су на овом мечу наступили са
пет кошаркаша, док је у протоколу био
још повређени Милутиновић. Ипак, без
обзира на убедљив пораз (41:81),
Андрија Пантелић, Иван Миливојевић,
Влада Марковић, Никола Пећинар и
Зоран Обрадовић заслужују признање
што, у скалду са својим могућностима,
ипак држе на површини брод који
одавно тоне. Прва четвртина је донела
чак и пристојан отпор домаћих, ипак
чим су Варошани додали мало гасдилеме више није било. На крају, меч је
завршен за рекордно кратких 70
минута, а тренер гостију није имао
потребе да оптерети бившег играча
Уба Љубаса са више од неколико
минута на паркету.
Претходног викенда, српсколигаши су паузирали због завршнице
Купа, а наредног викенда чека их дуг
пут у Пријепоље на мегдан Милешевцу.
Б.М.
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ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК
НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
Зона „Дрина“

ЈЕДИНСТВО (УБ)

ДОШЛИ: Брадоњић (Златибор), Стаменковић (Прва искра), Крстић
(Будућност-Крушик), Алемијевић (Дрина), Живановић (Олимпијакос Лавриа)
ОТИШЛИ: Симић (Пролетер(В)), Ситарица (Прово), И.Матић (Врело Спорт),
Ранковић (Раднички (О)), Јечменица (Радник), Марковић (Трлић), Максимовић
(Полет), Родин (Шарбане), Л.Јовановић

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА "КОЛУБАРА" - ИСТОК
ОТИШЛИ: Ђаловић, Симанић (Рудар
ВРЕЛО СПОРТ
ДОШЛИ: Јолачић (Паљуви), Матић 1945), Јовановић (Омладинац), Софранић (Бањани)
(Јединство), Ђурђевић (Радник)
ОТИШЛИ: КАЛЕНИЋ
ДОШЛИ: Милошевић (Раднички (Д)),
РУДАР 1945 (РАДЉЕВО)
ДОШЛИ: Павловић (Младост (Б)), Михаиловић, Допуђ (Шумадија (МЦ))
Аћимовић (ТЕК Слога), Павловић ОТИШЛИ: Аћимовић (Бргуле), Николић,
(Паљуви), Ђаловић, Симанић (Стубле- Јовановић (Јошева), Вучетић
ница), Пејаковић (Раднички (О))
ЦРВЕНА ЈАБУКА
ОТИШЛИ: Шишовић (Шарбане), Макси- ДОШЛИ: Ранковић, Берановић, Васимовић (Радник)
љеић (Полет (ДЛ)), Максимовић (Пролетер (Б)), Петровић (Радник)
ПАЉУВИ
ДОШЛИ: Гајић (Будућност (Д)), Панте- ОТИШЛИ: Теодосић (Стубленица)
лић (Колубара (Ј))
ПОЛЕТ (Т)
ОТИШЛИ: Павловић (Рудар 1945), ДОШЛИ: Максимовић (Јединство)
Јолачић (Врело Спорт), Јовичић ОТИШЛИ: Станчић (Врело), Јовичић
(Тврдојевац), Пауновић (Мургаш 2012)
ГУЊЕВАЦ
СТУБЛЕНИЦА
ДОШЛИ: ДОШЛИ: Перишић, Дишић (Мургаш ОТИШЛИ: Симић (Тврдојевац), Билић
2012), Ивановић (Трлић), Теодосић (Радник), Јанковић (Врело))
(Црвена Јабука), Рафаиловић (Рекреативо), Васиљевић

ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ "УБ"
ГРУПА "ИСТОК"
ГРУПА "ЗАПАД"
ЗВИЗДАР 2012

ВРЕЛО

ДОШЛИ: Живковић (Полет), Јовановић ДОШЛИ: Радојичић (Радник), Станшић
(Шарбане)
(Полет (Т)), Јанковић (Гуњевац), Милић
ОТИШЛИ: Перић
(Младост (А))
ОТИШЛИ: З.Матић
ШАРБАНЕ
ЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
ДОШЛИ: Шишовић (Рудар 1945), Родин
(Јединство), Аврамовић
ДОШЛИ: ОТИШЛИ: Јовановић (Звиздар 2012), ОТИШЛИ: Станковић, Петровић
Симић (Бргуле)
ВУКОНА
ДОКМИР
ДОШЛИ: Аћимовић (Слога (Л)), ДимиДОШЛИ: Поповић (Раднички (ВА))
тријевић (Задругар (О)), Пуцаревић
ОТИШЛИ: (Торпедо)
ОТИШЛИ: Димитријевић (Тулари), СиСЛОГА (В)
мић (Бањани)
ДОШЛИ: Сарић (Будућност-Крушик)
ОМЛАДИНАЦ (K)
ОТИШЛИ: ДОШЛИ: Тадић (Вукићевица), ЈоваЧУЧУГЕ
ДОШЛИ: Божиновић, Марковић (Херој), новић (Стубленица), Живановић (ОФК
Таково), Рашета (Шумадинац)
Журичић (Раднички (К))
ОТИШЛИ: Јовановић, Ћесаровић, ОТИШЛИ: ОФК ТАКОВО
Ранковић (Тврдојевац)
ДОШЛИ: МУРГАШ 2012
ДОШЛИ: Пауновић (Паљуви), Јагодић ОТИШЛИ: Живановић (Омладинац)
БРГУЛЕ
(Јединство Уб)
ОТИШЛИ: Перишић, Дишић (Стубле- ДОШЛИ: Симић (Шарбане), Аћимовић
ница), Лончар
(Каленић)
ОТИШЛИ: Илић (Колубара)
ПАМБУКОВИЦА
КОЛУБАРА (ЛИСО ПОЉЕ)
ДОШЛИ: Ђурђевић (Тврдојевац)
ОТИШЛИ: ДОШЛИ: Илић (Бргуле), Петронијевић
(Скела), Милекић
ОТИШЛИ: Богићевић

Пратите нас на:

СТРЕЛАЦ 001 (КОЖУАР)
ДОШЛИ: ОТИШЛИ: -

facebook.com/glastamnave

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?

www.glastamnave.com

Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50

ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"
СОВЉАК
ДОШЛИ: Рамадани (Велики Борак),
Рончевић (Полет (М)), Вукадиновић
(Авала)
ОТИШЛИ: Важић, Савић

БРЕЗОВИЦА
ДОШЛИ:Марковић (Бањани), Ашковић
(Раднички (ВА)), Гошић (Церић),
Ђурђевић
ОТИШЛИ: Радовановић (Тврдојевац),
Д.Младеновић, Прибаковић, Величковић

ТРЛИЋ
ДОШЛИ: Симић, Димитријевић (Љубинић), Марковић (Јединство), Живановић
(Бежанија), Мијаиловић
ОТИШЛИ: Весић, Гаврић (Тврдојевац),
Ивановић (Стубленица)

БАЊАНИ
ДОШЛИ: Симић (Вукона), Софранић
(Стубленица)
ОТИШЛИ: Марковић (Брезовица), Илић

ТУЛАРИ
ДОШЛИ: Димитријевић (Вукона), Николић (Забрежје), Тошић (КМФ Карели)
ОТИШЛИ: Пантелић

РАДНИК
ДОШЛИ: Јечеменица (Јединство), Билић
(Гуњевац), Максимовић (Рудар 1945),
Петровић (Степање)
ОТИШЛИ: Петровић (Црвена Јабука),
Тадић (Јошева), Михајловић (Пролетер
(Б)), Радојичић (Врело), Гајић

ЈОШЕВА
ДОШЛИ: Тадић (Радник), З.Живановић
(Борац (У)), Д.Живановић (Пролетер (Ј)),
Милановић (Забрежје), Лазић (Слога (Р)),
Николић, Јовановић (Каленић)

ТВРДОЈЕВАЦ
ДОШЛИ: Радовановић (Брезовица),
Весић, Гаврић (Трлић), Симић (Гуњевац),
Јовичић (Паљуви), Јовановић, Ћесаровић, Ранковић (Чучуге), Лазић (БСК
1926), Ерић, Ђорић (Раднички НБГД),
Андрејевић (Макце)
ОТИШЛИ: Ђурђевић (Памбуковица),
Мијатовић

ДОНАТОРСКО
ВЕЧЕ

25.02.2017.г.
од 19 h
Ресторан
„Беча 2“
Таково

- КУД „Тамнава“ Уб
- Трубачки оркестар „Дринска
долина- Бајина Башта“
- Оркестар „Палма“
Специјални гости:
Ера Ојданић, Туња, Мачак

064/395-92-96
063/341-620

ФУДБАЛ

23.фебруар 2017.г.
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УБЉАНИ ОРГАНИЗОВАЛИ ТУРНИР У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

ВАЉЕВЦИ ПРВИ ПОБЕДНИЦИ
Ваљевска Будућност-Крушик у финалу славила против Радничког из Обреновца (3:0),
док су Убљани освојили треће место минималцем у мечу са лајковачким Железничаром
Погодности које нуди вештачки терен породице Матић,
дао је управи Јединства идеју да организује зимски турнир
који је окупио најбоље екипе из околине, изузев Мачве и
Колубаре које су већ испланирале распоред припремних
тестова. Два ваљевска, два лајковачка, обреновачки и убски
клуб су по фебруарском сунцу кренули у прве зимске тестове,
а први пехар турнира који ће вероватно постати традиционалан, отишао је у руке Милоша Рашевића, капитена
Будућност-Крушика из Ваљева.
Убљани су први тест имали управо против будућег
победника, меч је решио минијатуром Стефан Илић, али је
домаћи тим, посебно у првом делу, оставио добар утисак.
Најагилнији био је новајлија Владимир Крстић, правовременим и конкретним потезима најавио је да би могао да буде
право решење за креативност игре Јединства. Од појачања
изостао је само Никола Живановић због стомачног вируса,
Брадоњић и Стаменковић су потврдили да ће огромним
искуством помоћи развој убске "млађарије", а у неколико
наврата шпиц Јовица Алемпијевић исказао је потенцијал да
донесе дубину нападима Јединства.
Већ сутрадан, црвено-бели су одмерили снаге са
Задругаром, а тренер Анђић је искористио велики фонд
играча да мало "промеша карте". Играчи са мањом
минутажом од јесенас искористили су прилику, у стрелце су
се уписали Вукашин Милошевић и Дарко Пурешевић, а вреди
похвалити и два млада голмана Веселиновића и Петровића.
Леп погодак за Лајковчане дело је Немање Блажића,
Јединствовог детета, а убским навијачима остаје нада да ће

Вредно појачање пред наставак сезоне:
Милош Крстић у дуелу са Будућснот-Крушиком
подесити нишан и у првом пролећном колу против Прова.
Вреди истаћи да је тај меч испратио и Немања Матић, први
човек Јединства није оклевао да неколико дана паузе
искористи у родном крају...
У мечу за треће место, црвено-бели су савладали лајковачког српсколигаша минималним резултатом, а рани гол је
дело спретног Стаменковића и асистента Дејана Јовановића.
Два дана пре тога, црвено-бели су имали нешто слабије
издање против Диваца- 1:1, првенац је постигао Крстић, а
видан је био умор на Анђићевим пуленима, уз констатацију да
је тим из околине Ваљева направио добар посао у прелазном
року. И мали куриозитет- после Илића и Блажића, Милош
Мијатовић је трећи бивши играч Јединства који је савладао
убске голмане у припремном периоду. Наредни тестови за
црвено-беле биће Шумадија из Аранђеловца и Подриње из
Мачванске Митровице у недељу од 13 часова.
Није било дилеме у одлучујућем мечу убског турнираекипа Дејана Николића је за 20 минута завршила сав посаоРадовић и Ристић су омогућили Поповићу да погоди из
близине на самом старту, а потом је млађани Ристић уписао
још две асистенције. Најпре је Стефан Илић погодио са ивице
шеснаестерца, а потом и Рашевић отклонио сваку неизвесност. Обреновчани су имали две прилике да се резултатски
врате до паузе, у наставку је било мање узбуђења и резултат
се није мењао.
Стефан Илић из редова победника проглашен је за
играча турнира, док су, уз њега, још три играча постигли по
два поготка- Ваљевци Рашевић и Поповић и Обреновчанин
Миленковић. Голман турнира је Стефан Марковић из
Задругара, а добар посао одрадили су и убски арбитри на
челу са Ћургузом и Михајловићем.
Б.Матић
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ УБЕДЉИВЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ТОП-ФОРМА ПРЕД
ПРЕСУДНЕ МЕЧЕВЕ
Спартак из Љига стиже у убску халу разиграној убској чети,
4.марта (18 часова) жељној реванша за једини пораз у сезони
Меч са Ивањицом био је потенцијално озбиљнији посао за лидера, али
је и тај сусрет протекао по већ уобичајеној матрици за екипу Марине
Петровић- три сета и једва сат времена на паркету. Утисак је да Убљанке
достижу зенит форме у право време, с обзиром да се примакао дерби против
Спартака из Љига чији би исход могао да доведе убске одбојкашице пред
врата вишег ранга.
По трибинама убске хале могло се рећи да су се навијачи зажелели
добре одбојке, читава два месеца прошло је од последњег дружења са
њиховим љубимицама. Гошће су једино вођство имале од 2:0 у првом сету, а
онда је кренуо ураган домаће екипе који је повела Соња Каришик чија игра
све више подсећа на суперлигашке дане. Ивањичанке су се донекле држале
до средине сета, уследила је серија од 6 везаних поена за домаће и сет је био
готов.

„Кување“ Александре Киселчић
Прва-Б лига, 13. коло

Уб - Ивањица 3:0
(25:12, 25:10, 25:14)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Ђуричин, Субашић (Нови Сад).
УБ: Илић (либеро 2), Марковић 1, Дробњак
8, Петровић, Киселчић 1, Јелић 8, Каришик
14, Поповић 2, Вуловић 9, Јаблан 12,
Глишић, Лазић (либеро1)
Прва-Б лига, 12. коло

Студент- Уб 0:3
(15:25, 19:25, 17:25)

Нема одбране
за смеч Мије Вуловић

Јелена Јелић у акцији

У другом сету су се разиграли примачи Сања Јаблан и Ирена Дробњак,
већ на техничком тајм-ауту било је 12:5. Било је приметно да је надахнута
техничар Ана Поповић, напад је био разноврстан, а сјајно је функционисао и
блок. Иако борбене и покретљиве, гошће су биле без шанси да дођу и до
почасног сета, трећи период је почео с вођством Уба од 7:0 и прича је врло
брзо била готова:
- Очигледно смо научили неке лекције из првог дела, нисмо потцениле
ривала и у том случају нема дилеме о победнику. Прибојавала сам се, мање
због противника, више због стомачног вируса који нас је мучио, али драго ми
је да није било разлога за бригу. Све девојке заслужују похвале, била је ово
једна од наших најбољих игара- рекла је после меча Марина Петровић која
није имала потребе да излази на паркет.
Седам дана пре тога, није било пролема ни на другом везаном нишком
гостовању, мада је први коректор Јелена Јелић одсуствовала због болести.
Цео меч су играле Анђела Марковић, Александра Киселчић и Маја Глишић,
Студент је показао нешто бољу игру него у првом делу, награђен је за то
већим бројем поена, али неизвесности није било. Наредног викенда Убљанке путују у Тутин, а потом права посластица- Спартак из Љига стиже у убску
халу разиграној убској чети, жељној реванша за једини пораз у сезони! Б.М.

Сала ОШ у Нишу. Гледалаца: 30. Судије:
Перић (Параћин), Јовић (Крагујевац).
УБ: Марковић, Дробњак, Петровић,
Киселчић, Јаблан, Глишић, Лазић (либеро),
Поповић, Каришик, Вуловић

ПРВА „Б” ЛИГА
Ub
Vaqevo
Spartak (Q)
@abaq Volej
Sterija
Ivawica
Vrbas
Borac (^)
Jagodina
Milenijum (N)
Tutin
Student (Ni{)

13
12
12
9
9
7
7
6
4
4
1
0

1
2
2
5
5
7
7
8
10
10
13
14

41:6
40:13
36:12
32:23
32:20
26:23
26:26
21:31
19:33
17:36
10:40
4:42

15.коло (25.фебруар):
Тутин - ЖОК Уб
16.коло (4.март, 18 часова):

ЖОК Уб - Спартак (Љиг)

39
35
34
27
26
23
21
17
13
12
5
0
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NOVA SEZONA
PROLEĆE-LETO

Klompe „Leon”

1.300-

NAJPOVOLJNIJA CVEĆARA U GRADU !

Obradujte vaše dame za

8.mart

iz ponude izdvajamo

Aranžmani
razni

Bromelija

Bendžamin Zamija

Novo !

DEKORACIJA
BALONIMA
Ljubičica

101 ruža

Aranžmani
u staklu

