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ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА

ОТВАРА СЕ КОП „РАДЉЕВО“
Фото: "Глодар 10" на путу ка копу Радљево
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ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ КОЈА СПАЈА
СТУБЛИНЕ И ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ

БОЉИ ПУТ ЗА
ЧЕТИРИ ОПШТИНЕ
- После 40 година коначно реконструисан правац који
је био у изузетно лошем стању. - У убској општини ова
деоница протеже се кроз Бргуле и Каленић, а у
великој мери га користе и Лајковчани.
За петнаестак дана требало би да буду завршени радови
на изузетно важној деоници која повезује четири општине –
Обреновац, Уб, Лазаревац и Лајковац. У питању је пут који
спаја Стублине и Ибарску магистралу у дужини од 20
километара, а чија ће изградња значити становницима овог
краја, посебно онима који овим путем свакодневно путују на
посао у “Колубару” са једне и фабрику “Меи Та” са друге
стране. У убској општини ова деоница протеже се кроз Бргуле
и Каленић, тако да ће становници ова два села убудуће имати
знатно лакши прилаз Обреновцу преко Стублина, али и
Београду и Лазаревцу преко Ибарске магистрале.

Синђелић, Мали, Јовановић Џајић и Живковић
у обиласку завршних радова (фото:Танјуг)
Током прошле недеље, завршне радове на овој деоници
обишао је Министар финансија у Влади Републике Србије
Синиша Мали, а догађају су присуствовали и председник
општине Обреновац Мирослав Чучковић, председник општине Лајковац Андрија Живковић, председник општине Лазаревац Бојан Синђелић, заменик председника општине Уб
Александар Џајић и в.д директора ЕПС-а Милорад Грчић.
- Нове саобраћајнице за грађане значе напредак и зато
сам веома срећан што сам овде. Овај пут ће бити завршен у
наредним данима, а ми смо из буџета издвојили скоро милион
евра за тај пројекат. Мислим да становници ове три општине
најбоље знају у колико лошем стању је био пут, који није
обнављан још од 80-их година. Ово је врло важна саобраћајница, јер, велики број Обреновчана ради у Колубари, а
такође, много Лазаревчана има посао у фабрици Меи Та рекао је министар Синиша Мали..
Председник општине Лајковац Андрија Живковић истиче
велики значај ове деонице за становнике четири суседне
општине, а посебно за многобројне Лајковчане који је користе
на путу до посла.
- Скоро 40 година се чекало на реконструкцију тог пута.
Средствима Путева Србије коначно је урађен и претворен у
модерну саобраћајницу и самим тим ће сви који га буду користили много брже и безбедније стизати до свог одредишта. То
је још један вид бриге за раднике од стране државе, ЕПС-а и
Путева Србије и ја им се у име свих радника са територије
општине Лајковац, од срца, захваљујем- поручио је Живковић.
Милован Миловановић

ВЕЛИКА ТАЈНА

д

авне 1973.године убска општина,
на почецима председничких
мандата Мирослава Селаковића,
је била неразвијена, али се, ‘’заслугама’’
неких Селаковићевих предходника, званично,
налазила у кругу развијених. Није било фабрика
(’’Зимпа’’ се још борила за индустријски третман),
струја, путеви, водовод... Све на нивоу мноштва
српских варошица које су уживале статус
неразвијених, а то значи, поред разних олакшица,
помоћ државе у реализацији инвестиција...
Предходници нису мислили на будућност општине,
већ на своје што боље позиционирање са циљем да
се, што пре, докопају, неке функцијице у Београду и
тако задовоље своје и амбиције својих супруга.
Један је, по сведочењу Селаковића, који је
проучавајући неке раније извештаје за Владу
Србије, нашао податак да је убска општина ‘’толико
напредна у пољопривреди да има дупло веће
приносе од оних из њене околине’’. Наравно, аутор
је добио место директора једне издавачке куће.
Е, сад! Мирослав Селаковић је имао своју ‘’малу
тајну’’, поставио је, себи, циљ да подигне убску
општину, али за почетак, морао је да се избори да јој
се призна статус неразвијеног подручја.
И... почело је. Фарма свиња у Бањанима, фарма
кунића, фарма говеда у Чучугама, Рибњак у
Докмиру, циглана, керамичке плочице, фабрика
конфекције, металци у ‘’Пролетеру’’, ГРО ‘’3.октобра’’, путеви за главне општинске правце, силоси,
млекара, пекара, основна школа, хотел, базен,
стадион... А било је још тога. Тајна је изашла на
видело, Уб је порастао и добио градске обрисе.
Али, дошао је, опет, период ‘’оних амбициозних’’.
Они су успели да добију радна места у Термолектрани коју су тако градили да, од Селаковићевих
времена, није мрднула са мртве тачке. Оправдања,
наравно, увек постоје. Неки су већ пензионисани,
док остали чекају на позамашне пензије, јер су им и
плате биле такве. Они нису имали своју ‘’велику
тајну’’ него своје ситне, шићарџијске интересе, а
општина је, опет, почела да заостаје.
Временом распродата је индустријска зона, фарме
затворене, рибњак исушен... Али, Уб је, тада, ипак,
доживео своју прву ренесансу... И даље, ту је
стадион, базен, хотел, школа, па и погони у
некадашњем Комбинату...
И, тако! Уб би чамио на периферијама Ваљева,
Лазаревца и, чак, Лајковца да се није појавио нови
ентузијаста са својом ‘’великом тајном’’. Наставио је
тамо где је Селаковић стао и... одавно га престигао.
Дарко Глишић је човек у чијој глави се налази
савремена убска ‘’велика тајна’’. Нападали су га од
самих његових почетака, а он је чувао своју ‘’тајну’’,
разрађивао планове, шетајући улицама Уба планирао нове тргове, хотеле, спортске терене, базене,
путеве, индустријску зону, нову ренесансу Уба и
овог дела Тамнаве. Његову тајну нико не зна, можда
је, до краја, не зна ни он. Али, добро је да иде за њом
јер она се зове РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ.
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ОТВАРА СЕ КОП „РАДЉЕВО“
У току је велика селидба рударске опреме са поља „Д“ на нови угљенокоп, што је предуслов
за почетак реализације дуго чекане, најављиване и обећаване инвестиције у сектору енергетике
Радови на ископавању јаловине на копу „Радљево“
требало би да крену од новембра, док ће прве количине угља
бити произведене 2023. године, најавили су надлежни 16.
септембра, када је роторни багер „Глодар 10“ кренуо ка
новом угљенокопу. Тиме је ЕПС почео измештање рударске
опреме са поља „Д“ на коп „Радљево“, што је предуслов за
коначну реализацију ове дуго чекане, најављиване и обећаване инвестиције у сектору енергетике, која ће бити и значајан замајац у развоју убске општине.
- Транспорт багера један је од претпоследњих корака
ка отварању новог површинског копа „Радљево“, конципираног још 1976. године, али је требало да прођу пуне четири
деценије да се створе економски услови да се тај пројекат
оствари. Очекујемо да „Глодар 10“ на новом копу почне да
ради најкасније 1. новембра, изјавио је в.д. директора ЕПС-а
Милорад Грчић поводом почетка велике селидбе рударске
опреме са површинског копа „Поље Д“ у Вреоцима на коп
„Радљево“.
Коп „Радљево" један је од најважнијих развојних
пројеката ЕПС-а, који ће обезбедити дугорочну стабилност
земље угљем, рекао је истом приликом министар рударства
и енергетике Александар Антић.
- Пред нама је важан корак који нас води ка великом
циљу, а то је да до краја ове године отворимо поље „Радљево“, кренемо са откривком и омогућимо да, у складу са
плановима 2023. године, започнемо експлоатацију угља. Он
располаже са 450 милиона тона билансних резерви и
годишње ће производити око седам милиона тона лигнита
намењених Термоелектрани „Никола Тесла“ у Обреновцу,
казао је министар Антић, који је најавио и почетак активности
на наставку изградње Термоелектране у Каленићу.
Коп „Радљево“ биће заменски капацитет за угљенокопе који се приближавају крају свог експлоатационог века.
Очекује се да из овог лежишта, које ће бити једно од најважнијих снабдевача српских термоелектрана у наредном
периоду, буде ископано око 350 милиона калоричног угља и
око 90 милиона угља нешто слабијег квалитета. У коначним
границама, обухватаће површину од близу 70 километара
квадратних, где је планирано исељавање око 1.000 домаћинстава из села Радљево, Каленић, Шарбане, Паљуви,
Бргуле и Стубленица.
Д.Недељковић

КЈП „ЂУНИС”- ПОЧЕО СА РАДОМ

„CALL-CENTAR”
Побољшан квалитет услуга у оквиру информационог система КЈП Ђунис, омогућио је да са радом почне
Call-centar. Број Call-centra је 0800-114-115 и грађани по
позиву, притиском на одређени тастер, могу добити
потребне информације о комуналним услугама, пријавити квар или уложити рекламацију. Позив је потпуно
бесплатан, а све у циљу да се унапреде услуге које се
пружају корисницима.

CALL-CENTAR
0800-114-115
Формирање услужног контакт центра КЈП Ђунис Уб
ће омогућити запосленима у предузећу да постану
ефикасан сервис грађана, односно унапредиће систем
комуникације између грађана и руководства КЈП Ђунис, а
све са циљем како би услуге биле спроведене што
ефикасније.
Call-centar ће корисницима бити доступан сваког
радног дана од седам до 15 часова а све рекламације,
питања и пријаве које се оставе ван радног времена, као и
у време викенда, биће преузете и обрађене први наредни
радни дан, с обзиром на то да се сваки позив снима.

„Глодар 10” полази ка копу Радљево

Прелазак преко „Ибарске магистрале”

У РАДЉЕВУ ЦЕО СИСТЕМ
И ПОСАДА СА ПОЉА „Д”
Цео производни систем са поља „Д“ сели се у
Радљево, а 16. септембра први је ка новом копу кренуо
багер „Глодар 10“, тежак 1.650 тона, висок око 40 метара и
дугачак 174 метра. Креће се од четири до шест метара у
секунди и основна је машина којом ће се скидати јаловина,
такозвана откривка, а може и да копа угаљ. Очекује се да са
припадајућим самоходним транспортером „бандвагеном
три“ у Радљево стигне крајем септембра. Пре укључивања
у рад планиран је сервис опреме и монтирање система.
Његово крајње одредиште је Ново насеље у Радљеву, где
ће откопати прве количине јаловине и тиме почетком
новембра отпочети производњу на новом копу. Са овим
багером на коп „Радљево“ долази и комплетна посада са
„Поља Д“, коју чини 95 радника.
Транспорт „Глодара 10“, а затим и два припадајућа
транспортера од поља „Д“ ка Радљеву, најкомплекснији је и
најдужи транспорт производне опреме у историји
Рударског басена „Колубара“ и ЕПС-а. Измештање
рударске опреме, трасом дугом 24 километра, обухвата
прелазак преко Барске пруге, Ибарске магистрале, реке
Колубаре и испод бројних далековода и оптичких каблова.
Машинци „Колубаре“ истичу да би, да је демонтиран и
пребачен у деловима, за његово поновно склапање
требало више од пола године.
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НАША ОПШТИНА ПРЕДСТАВЉЕНА НА ТВ „ПИНК“

„ЖИКИНА ШАРЕНИЦА“ ДРУГИ ПУТ НА УБУ
- Када је телевизија у питању, врло је важно да имате шта да сликате, а Уб је,
последњих година, заиста процветао – рекао је Жика Николић, после емисије о Убу.
Водитељ и аутор познате телевизијске емисије
„Жикина Шареница“ - Живорад Жика Николић, гостовао је са
екипом Телевизије „Пинк“, по други пут, у општини Уб. У
нешто другачијем амбијенту него прошле године, када је
емисија снимана на Градском тргу, овогодишња „Шареница“
нашла се у центру парка Радосава Раће Петровића, тик уз
нови убски хотел. Велики број учесника и суграђана
учествовао је у снимању емисије, за коју Жика каже да се
разликовала од претходне.
- Нама је било лако да урадимо емисију о Убу, да
испричамо ту лепу причу. Када је телевизија у питању, врло је
важно да имате шта да сликате, а Уб је, последњих година,
заиста, процветао. Утегнут, сређен, добио је нови изглед и
нови шарм. Био је велика инспирација. И прошле и ове
године – истакао је водитељ Жика Николић.
Иако је период између прве и друге емисије био само
годину дана, телевизијској публици у Србији, Уб је
представљен на посебан начин.
- Ова емисија је била сасвим другачија од оне
прошлогодишње. Велика снага и лепота овог града је да има
толико људи занимљивих, да могу да причају своју причу и
да то буде занимљиво за једну доста дугу емисију. Ова је
данас трајала преко два сата – рекао је Николић.
Водитељи „Жикине Шаренице“ Жика Николић и Марија
Егеља, започели су емисију на мостићу изнад фонтане,
најавивши репортажу са новог ауто-пута, који води од
Обреновца до Уба. После наступа хармоникаша Марка
Трифуновића, који је одсвирао коло „Убски фазон“,
председник општине Дарко Глишић говорио је о променама у
убској општини и актуелним дешавањима, градњи,
приступним путевима, отварању новог дела вртића и упису
без чекања, као и отварању затвореног базена у оквиру ОШ
„Милан Муњас“. Репортер Милан Раонић, спремио је

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala

„Жикина шареница” поново на Убу
одличан прилог из убског храма, али и из цркве у Врелу, након
чега је Ансамбл „Либерта“ одсвирао „Tango to Evora“.
Директорка Установе за културу и спорт Тања Мимић,
представила је рад своје установе, у оквиру које су рођене три
значајне културно-забавне манифестације: „Убске вечери“,
„Златни дан“ и „Repassage fest“. Глумица Аматерског
позоришта „Раша Плаовић“ Мирјана Симић говорила је о
самом позоришту, а након тога извела монолог из једне
представе. Јелка Панић, директорка Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“ најавила је да ће у наредном периоду
Убљани добити нову зграду библиотеке.
КУД „Тамнава“ представила се играма из Западне
Србије, а у име Хотела „Уб“ говорила је Катарина Јоксимовић.
Затим је о спорту говорио Александар Јовановић Џајић,
заменик председника општине Уб. Од певача су наступали
Немања Кујунџић, уз пратњу оркестра Милана Јовановића
Јабучанца, Марко Петрић, Немања Максимовић, као и соло
певачица Оливера Марковић из убске Музичке школе.
Спортске клубове представили су Бранко Матић и Милош
Обрадовић (ФК „Јединство“), Дејан Максимовић (Спортски
савез општине Уб), Маријана Боричић (ЖОК „УБ“), Владимир
Урошевић (КК „Младост 014“), Немања Јовановић (РК „Уб“) и
Бобан Петровић (ЖФК „Јединство“).
Публици су се представиле и све основне школе
општине Уб, на челу са директоркама: Живаном Баратовић,
Весном Васић, Светланом Максимовић и Славицом Марјановић, као и директор МШ „Петар Стојановић“ Владимир
Ђенадер.
Најбројнији наступ имао је хор ОШ „Милан Муњас“ који
је са наставницом музичке културе Дуњом Капларевић извео
поп композицију „Позвонићеш“.
Од убских привредника, у „Жикиној Шареници“
представили су се: Владимир Мијатовић (Фабрика обуће
„Верди“), Биљана Павловић (Цвећара „Крин“), Слађана
Ђурашиновић Крстић (Цвећара „Суза“), „Лукић турс“, Павле
Пауновић (ЗЗ „Трлић“), Ружица Близањац (др Милк) и Душан
Стојановић (пекара „Нини С”).
Д.Капларевић
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КУД „Тамнава”
Марко Петрић

Ансамбл „Либерта”

Немања Максимовић

Хор ОШ „Милан Муњас”
Директорке убских основних школа

Убски спортски клубови

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
КАРТИЦАМА „БАНКА ИНТЕСЕ”
ДО 12 РАТА БЕЗ КАМАТЕ

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Цвећара „Суза”
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РЕКОНСТРУКЦИЈА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

ПРИ КРАЈУ РАДОВИ
Почетком октобра очекује се отварање овог комплекса
где су постојећи спортски терени реновирани, а никли су и нови
Започета у мају, потпуна обнова Спортско - рекреативног центра „Школарац“ ближи се крају. Главни радови у
првој фази већ су завршени, те се, почетком октобра, очекује
отварање овог комплекса, где су постојећи спортски терени
реновирани, а никли су и нови.
Гуменом облогом пресвучени су рукометни, одбојкашки
и два кошаркашка терена, као и атлетска стаза, док је на
тениском терену шљака замењена тврдом подлогом.
„Школарац“ посебно краси новоизграђено фудбалско
игралиште са вештачком травом (100 x 56 метара) и трибином
са уграђеним столицама. Осим тога, изграђене су још три
нове трибине, на свим теренима замењена је спортска
опрема (кошаркашке табле, обручи, мрежице,...) и
инсталирана нова расвета на сваком од њих појединачно.

СРЦ „Школарац” у новом руху
Преостало је да се у наредним данима финишира изградња
терена за одбојку на песку, популарног бич волеја, који ће
додатно обогатити спортску понуду града, као и да се уреди
травната површина унутар атлетске стазе.
По завршетку радова на спортском делу, пројектом
реконструкције „Школарца“ у другој фази предвиђена је
изградња новог објекта, где ће у приземљу бити смештене
канцеларије и свлачионице, док је спрат резервисан за Музеј
фудбала, посвећен репрезентативцима Југославије и Србије
које је тамнавски крај изнедрио - Ратку Чолићу, Драгану
Џајићу, Душану Савићу, Немањи Матићу и Радосаву Петровићу. По замисли, његову сталну поставку чиниће трофеји,

Фудбалски терен са вештачком подлогом

Велики број модерних терена за разне спортове
дресови, копачке, лопте, сувенири и лични предмети поменуте петорке, као и написи из домаће и стране штампе о
њиховим успесима, потом фотографије са најпознатијих
европских и светских стадиона, сусрети с државницима,
снимци најлепших сачуваних голова, дриблинга и потеза.
Када се радови на будућем Музеју фудбала окончају,
уследиће изградња великог паркинга и приступне саобраћајнице са тротоаром, чиме ће пројекат обнове овог комплекса
потпуно бити завршен. Вредност инвестиције реконструкције
СРЦ „Школарац“ износи преко милион евра, при чему у ову
суму нису урачунати радови на Музеју, чију ће изградњу
финансирати Министарство спорта.
Д.Недељковић
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ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА НА ПРОСТОРУ „СТАРЕ ЦИГЛАНЕ”

ДА ЛИ СЕ КРШИ ЗАКОН ?
Ивана Николић, народна посланица у Народној скупштини Србије, покренула је неколико питања и изразила
забринутост, у име општине Уб и њених грађана, поводом спровођења поступака за реализацију овог пројекта
На седници Народне скупштине Србије, одржаној
крајем јула, Ивана Николић, народна посланице из Уба, у
свом вишеминутном излагању посвећеном могућем
еколокошком загађењу на простору „старе циглане”,
поставила је неколико питања Министарству заштите
животне средине и изразила забринутост поводом
спровођења поступака за реализацију пројекта за третман
опасног отпада. Наиме, у мају месецу прошле године,
општина Уб обавештена је од стране ресорног Министарства
да је носилац пројекта „Екотане” д.о.о. Београд поднео
захтев за одређивање обима и садржаја студија о процени
утицаја на животну средину, пројекта постројења за
складиштење и процес солидификације и инертизације
Седиште фирме „Екотане”
зауљених материја и обраде зауљених вода на катастарској
на месту „старе циглане” на Убу
парцели број 523 КО Уб, са упутством да се може извршити
увид у приложену документацију од стране носиоца пројекта пројекта постројења за третман опасног отпада, када се на
и напоменом да се може дати мишљење када се обави увид и с а м о 5 0 м е т а р а о д п а р ц е л е н а л а з е к у ћ е гд е ж и в и
то у року од 15 дана.
становништво, породични стамбени објекти. Ради се о густо
насељеном месту ромском популацијом. Убрзо смо дошли до
сазнања да су се грађани из околине, већ обратили Влади и
Министарству, где су то изнели као велики проблем, што
заиста и јесте.
Према њеним речима, општина Уб поднеском од 4.јула
2018.године бива обавештена да је Министарство за заштиту
животне средине донело решење, којим се одређује обим и
садржај студија о процени утицаја носиоца пројекта и поново
то пратеће обавештење да можете извршити увид у документацију на сајту Министарства и у просторијама Министарства,
али на сајту Министарства се није налазило никакво решење.
- Реагујући на такве наводе и утврдивши да решења
нема, општина Уб је, одмах, упутила допис Министарству да
хитно захтева да се достави то, израђено, решење. То је било
18. јула, да би Министарство 30. јула обавестило општину Уб
како је грешком послато обавештење у локалну самоуправу и
да, заправо, није донето никакво решење. Убрзо затим, у августу месецу, након десетак дана, у Општину поново стиже
Од тог момента јавила се забринутост локалног обавештење. Ипак је израђено решење за носиоца пројекта,
руководства, као и код грађана, који су чули да ће се нешто постављено на сајту Министарства и, заиста, се нашло на
д е ш а ва т и н а п а р ц е л и у бл и з и н и у ко ј о ј о н и ж и ве . сајту Министарства- додаје Ивана Николић.
Општина је, уважавајући интересе својих грађана, желеИнтересантно је напоменути, да захтев којим се носилац
пројекта обратио Министарству за заштиту животне средине, ћи здраву животну средину и имајући у виду важеће прописе,
представља већ другу фазу у поступку процене утицаја на одмах уложила жалбу.
- Суштина је у томе да ни грађани, ни руководство
животну средину. Кључно је то, како општина Уб као
заинтересована страна, није обавештена о првој фази, а која општине Уб нису били обавештени о свему овоме и да је
Министарство издало решење да се спроводи одговарајућа
подрзумева одлучивање о потреби процене утицаја.
- Изражавајући, пре свега, бригу о својим грађанима и процедура, без јавног увида одговарајуће стране и да се на
животној средини и изражавајући незадовољство због терену већ изводе одређене активности у релизацији овог
оваквог начина рада, председник општине Уб Дарко Глишић, пројекта, на шта грађани бурно реагују изражавајући незадоизнео је мишљење, односно обавештава, писаним путем, вољство на друштвеним мрежама, долазећи у зграду општинМинистарство, у коме се између осталих чињеница и ске управе и говорећи да локално руководство подржава
аргумената, налази и следеће: да од стране носиоца пројекта, такав принцип рада, што уопште није тачно- наглашава
предметна локација односно парцела, није разматрана у народна посланица.
Она је на поменутој седници позвала Министарство да
складу са важећим генералним планом Уб 2025, да нису
прибављена мишљења и неопходна документација од још једном размотри предмет носиоца пројекта „Екотане”, да
стране надлежних институција, као, на пример, водни услови сагледа чињенично стање и да спроведе мере у складу са
јер се предметна локација налази у близини реке Уб- каже законом.
У међувремену, тачније 5.септембра 2019.године, је
Ивана Никовић, посланица у Народној скупштини Србије. Оно што је највише засметало, а што је грубо кршење закона, стигао одговор из Министарства животне средине у којем се
је како је, уопште, могуће ући у разматрање реализације наводи да су Јавна расправа и јавна презентација предметне
студије одржани у пословним просторијама „Екотане“ у улици
Свете Поповића бр. 136 у Убу дана 2.јула 2019. године, на којој
је било присутно више од 40 грађана (заинтересована јавност).
Како је наведено, дана 15.јула 2019. године одржан је састанак
Техничке комисије у Министарству за заштиту животне
средине, где је, после анализе свих појединачних извештаја
чланова Комисије о прегледу предметне Студије, закључено
да се предметна Студија врати на дораду обзиром на уочене
бројне примедбе.
После свега поставља се питање: како је могуће да се
један овакав пројекат, третман опасног отпада, уопште узме у
разматрање с обзиром да се у близини планираног постојења
налазе породично-стамбени објекти и река. Локална самоуправа је стала на страну грађана, а коначну одлуку о Студији
ће дати Министарство. Једно је сигурно - закон се мора поштоTMD Install
вати.
Милован Миловановић

065/65-11-533
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НАСТАВЉА СЕ АСФАЛТИРАЊЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

УРАЂЕНО ПЕТ ДЕОНИЦА У ТРИ СЕЛА
Тулари и Кожуар добили по два асфалтна пута, а Вукона један од важности за село
Након краће паузе, услед радова на реконстуисању
регионалних путних праваца, обилазнице око Уба и деонице
које води до петље у Стубленици, наставља се реализација
овогодишњег уговора са „Путевима Србије” по питању
локалних сеоских путева у убској општини. На ред полако
долазе месне заједнице које нису биле обухваћене у првом
кругу асфалтирања. У овој години, на територији општине
Уб, до сада је урађено укупно 37 путних праваца, а до краја
године, уколико временске прилике послуже, планирано је
асфалтирање још двадесетак деоница, истичу из локалне
самоуправе.

КОЖУАР
Јесењи круг асфалтирања започет је у Кожуару, где су
асфалтиране две деонице. Једна води ка Маринковића крају
дужине 250 метара, а друга пролази крај гробља у дужини од
500 метара. Велики број мештана дочекао је, у Маринковића
крају, представнике Општинске управе Уб на челу са
замеником председника Александром Јовановићем
Џајићем, како би се захвалили на завршетку асфалтног пута
који су чекали деценијама. Том приликом председник Савета
МЗ Кожуар Владан Лукић изнео нам је податак да је у овом
селу, у последњих пет година, урађено око седам
километара асфалта, док деценију пре тога није урађен ни
један метар.
- Презадовољни смо, јер смо данас добили два пута од
великог значаја за село. Пут за Маринковиће је био
катастрофалан и готово непроходан, док је пут ка гробљу и
даље ка венцу био најприоритетнији, па је коначно и он
угледао асфалт. У том крају када су веће кише све се сливало
и носило пут којим пролазе деца, којих има тринаесторо и
свакодневно путу до основне и средње школе. Са друге
стране, Маринковића крај је густо насељен, а у њему живи и
домаћинство Бранка Маринковића које има 100 крава музара
и дневно предаје око 1.000 литара млека, што немају два
села заједно- каже Владан Лукић, који функцију председника
села у Кожуару обавља већ пуних 14 година.

И у Туларима има пуно деце
- Ових 500 метара асфалта, које смо данас добили, од
непроцењивог је значаја за наше село и мештане. Пут је
посебно важан за Горњи крај, јер у њему живи доста деце, а
овуда пролази аутобус који их вози у школу, као и за друге
путнике. Део од једног километра, који нас директно повезује
са Коцељевачком општином, у плану је за идућу годину и
сигуран сам да ћемо и то урадити, јер ово ће, уједно, бити и
најкраћи пут до Ваљева- каже Драган Миросављевић.

Асфалтирање у Туларима:
Пут ка Баталагама

ВУКОНА
У Вукони је урађена деоница која води ка сеоском гробљу
у дужини од 510 метара, а преостао је један краћи део како би се
повезала са гробљем.
- Овај пут је био много оштећен, пресипан је више пута али
Велики број мештана и деце у Кожуару
је вода односила сав материјал, јер није било потребних
дочекали су општинску делегацију
канала да одводе воду, што је у многоме отежавало кретање.
Сада смо прочистили канале, поставили цеви, а брдо смо скидали и поравнали. За сада је урађено 500 метара, а догодине ће
се радити и наставак. Ако узмемо у обзир да је гробље потреНакон главног пута у Туларима дужине 3,2 километра, бно целом селу, онда овај пут има посебан значај- каже Милета
који је пре две недеље реконстуисан после 40 година, на ред Пантелић, председник села.
су дошли и мањи локални путеви у овом селу. Најпре је
асфалтирана деоница у засеоку Липик, у дужини од 500
метара, који је по приоритету био први по реду. У питању је
деоница која води ка Новацима, а преостало је још два
километра како би се асфалтом спојила са суседним селом,
чиме би се практично повезала два регионална путакоцељевачки и бањански, који води према Шапцу.
- У овом крају живи доста деце, чак око тридесет. Поред
тога, седам-осам ђака из Новака овим путем иде у осмогодишњу школу. Овде имамо и доста младих, као и брачних
парова који се баве пољопривредом, а велики број њих ради
и по фирмама на Убу и у Трлићу. Пут је био доста оштећен и
овај асфалт нам је био преко потребан- истиче Драган Миросављевић, дугогодишњи председник Савета МЗ Тулари.
Изузетно важна деоница за све становнике Тулара и
Јовановић Џајић са мештанима Вуконе
околних села је и она која води према Баталагама, а која
повезује Уб и Коцељеву (у питању је најкраћи пут који
повезује ове две вароши). Током прошле недеље урађено је
Радови на асфалтирању локалних путева, у режији ПЗП
500 метара на том потезу, а преостало је још око једног Ваљево, на територији убске општине биће настављени и
километра како би се у потпуности асфалтом повезали са током јесени, а из локалне самоуправе истичу да ће свако село
Баталагама.
у овој години добити бар 500 асфалта. Милован Миловановић

ТУЛАРИ

СЕЛО / ИНФРАСТРУКТУРА
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НА ПОДРУЧЈУ ДОКМИРА И СЛАТИНЕ

ПРИСТУП БРЗОМ ИНТЕРНЕТУ И IPTV
У та два села пуштене у рад приступне ТК мреже са оптичким кабловима
и постављени мини ИПАН уређаји у вредности 40.000 евра
Захваљујући доброј сарадњи општине Уб и „Телекома
Србије”, у развој и модернизацију телекомуникационе
инфраструктуре на подручју Докмира и Слатине уложено је
око 40.000 евра. У та два села изграђене су и пуштене у рад
приступне ТК мреже са оптичким кабловима и постављени
мини ИПАН уређаји (чворишта за ИП саобраћај), који
омогућују најбржи проток сигнала за IP телевизију и интернет
и максимално побољшавају њихов квалитет.
- Комплетна инвестиција санације, односно децентрализацијe присупне мреже Докмир, која је некад ишла са једне
локације у згради поред школе, направљена је тако да буде
покривена са три независне локације, где се мини ИПАН-има
пришло корисницима и скратила петља, чиме смо им
омогућили да имају много бржи интернет и квалитетнију
телевизију. Најозбиљнија инвестиција била је у Слатини, јер
је требало доћи оптиком од школе до Слатине. Поред овог
пројекта у Докмиру у току су радови на још две мреже, једној
у Црвеној Јабуци и једној у Липњаку, где има 56 претплатника
и они би требало да се пребаце на нову технологију већ у току
идуће недеље, док би Црвена Јабука са 32 широкопојасна
корисника требало да се пребаци у другој половини октобраистиче Милан Васић, руководилац одељења за планирање и
изградњу у фиксној приступној мрежи „Телекома” из
Ваљева.
Завршне радове на постављању мини ИПАН уређаја у
Докмиру, крајем прошле недеље, обишао је председник
општине Уб Дарко Глишић и захвалио се руководству „Телекома” на значајним инвестицијама, које ће допринети модернизацији тамнавских села и квалитетнијем животу мештана.
- Ово је веома битна инвестиција за све људе који живе
на територији Докмира и Слатине. Добили смо информацију
да 84 домаћинства већ користе ове услуге са ИПАНОМ који је
изграђен а мислим да ће тај број бити и далеко већи, јер
поменути број је само половина од оног броја људи који имају телефонске прикључке и самим тим могу да аплицирају за
једну овакву услугу. На овај начин смо омогућили људима на
селу да имају све што и људи који живе у граду, коришћење
интернета као ресурса без кога не функционише ниједан
посао- казао је Глишић.
У убској општини проценат корисника брзог интернета
и IPTV услуга је 54 посто, док у градској средини износи 65
процената, што је изузетан број имајући у виду старосну
структуру становништва у селима. Заједно са територијом
општине Лајковац, Уб представља општину са највећом
пенетрацијом широкопојасних услуга и управо је због тога
ушао у овај пројекат.
Милован Миловановић

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Ub

064/47-44-865

DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME
KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Restoran
014/411-989

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Дарко Глишић и Милан Васић
поред мини ИПАН-а у Докмиру

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
МРЕЖЕ У ГРАДСКОЈ ЗОНИ

„ОПТИКА” СТИЖЕ НА УБ
Како сазнајемо до представника „Телекома” у току је
пројектовање GPON (Gigabit PON) мреже у градској зони
Уба. Комплетна територија приступне мреже Уб ће, према
речима Милана Васића, бити урађена оптичким влакнима
до сваке куће и сваког стана.
- Цена услуга и сервиса по оптици и по бакру је
потпуно идентична, с тим што оптика омогућава јако
велике брзине интернета и високу поузданост рада јер је
неосетљива на атмосферска пражњења, па се очекује да у
наредном периоду број сметњи и отказа буде мањи, јер у
летњим месецима нагло скаче број сметњи, што у
будућности неће бити проблем.
Пројектовање је при крају, каже Васић, а цела
инвестиција износиће око милион евра. Комплетан посао
ради компаније „Huawei”, инвеститор је Телеком, а грађани
неће имати никаква додатна улагања, већ ће се увођење
оптичког кабла у стан вршити о трошку „Телекома”.
Очекивања су да, од почетка идуће године, на Убу крену
озбиљне активности увођења GPON (Gigabit PON)
технологије, односно уласка у најбржи и најмодернији
начин комуникације и преноса података.
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КОЦЕЉЕВА, ПО ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ, ОРГАНИЗУЈЕ

ФЕСТИВАЛ
ЗИМНИЦЕ
- И ове године очекује се велики број
излагача слатког и сланог програма из
целе Србије и чак 300 екипа у такмичењу
у припремању ловачког гулаша.
Фестивал зимнице је традиционална привредно туристичка манифестација која се, 27. и 28.септембра,
једанаести пут одржава у Коцељеви. Овај фестивал сваке
године окупља све већи број произвођача слатког и сланог
програма, а наредног викенда очекује се близу 250 излагача и
око 300 пријављених учесника у такмичењу за најбољи гулаш
из свих крајева Србије.
За домаћице у Коцељеви и Тамнави, овај фестивал је
прилика да своје производе, које припремају по
традиционалним рецептима, представе купцима. Циљ
манифестације је унапређење производње, прераде и
пласмана поврћа, воћа и других пољопривредних производа
нашег краја.

ПРОГРАМ
ФЕСТИВАЛА ЗИМНИЦЕ
Петак 27.09.2019.године
11:00 Почетак Фестивала
12:00 Свечано отварање
12:30 Дечији програм
(П.У. „Полетарац“, Основна и Средња школа)
14:00 Позориште „Талија“ – позоришне представе
15:00 Отварање ликовне изложбе
(Дом културе – мала сала)
16:00 Отварање изложбе „Операција Халијард“
(галерија Музеја)
17:00 Смотра дечијег фолклора
17:00 Промоција књиге Драгана Ђермановића
(сала Пореске управе)
18:00 Духовно веча о чудима Богородице Чајничке
(Средња школа)
20:00 Хор црквене општине Чајниче
20:30 Вече руских песама – концерт

Субота 28.09.2019.године

На шареним тезгама, наћи ће се прегршт различитих
теглица, не само ајвара, краставчића, цвекле, разних киселих
салата, те џемова, слатка, сокова и сирупа, већ и
сухомеснатих производа попут кобасица, сланине, чварака...
Већ традиционално, део ове манифестације су и
пратећи програми, попут такмичења у припремању ловачког
гулаша (прошле године учествовало 270 екипа), маскенбала
са преко 700 учесника, такмичења фолклорних ансамбала и
других дешавања, а тачку на фестивалску атмосферу у

09:00 Почетак излагања
10:00 Карневал и маскенбал
10:00 Такмичење у припремању ловачког гулаша
11:00 Поздравна реч (Централна бина)
11:30 Проглашење најбољег ајвара, џема и воћног
сирупа
16:00 Проглашење најбољег дечијег ликовног рада
16:30 Проглашење победничког ловачког гулаша
18:00 Целовечерњи концерт „Ансамбл Коло“ Београд
20:00 Концерт „Ана Бекута“
22:00 Ватромет
Коцељеви ставиће концерт Ане Бекуте, у суботу од 20 часова.
Прошлогодишњи Фестивал зимнице у Коцељеви. током
два дана, посетило је око 15.000 људи. Како најављују
организатори, гост такмичења у припремању гулаша, ове
године, биће глумац Иван Бекјарев. Милован Миловановић

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

ПОМОЋ ВОЛОНТЕРА
ИЗ ЈАПАНА
Кохару Оиши наредне две године провешће на Убу
Општина Уб ове године, по први пут, учествује у
програму међународне сарадње који се реализује уз помоћ
Владе Републике Србије и Сталне конференције градова и
општина, а који је покренула Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA). Тим поводом, као помоћ недовољно
развијеним земљама, Јапанска влада је Убу доделила једну
волонтерку која ће се, у наредне две године, у оквиру Штаба
за ванредне ситуације, бавити превенцијом елементарних
непогода и санацијом евенуталних штета. Поред наше
општине, помоћ јапанских волонтера добила су још три града
у Србији (Београд, Краљево и Јагодина).
Према речима Саше Спасића, заменика начелника
Штаба за ванредне ситуације општине Уб, овакав вид
донације JICA по први пут се реализује у Србији, а ова
јапанска агенција, која постоји 50 година, присутна је већ у 73
земље света.
- Кохару Оиши је припадник ватрогасне службе у граду
Хукуоки у Јапану и већ осам година има искуство у раду у
ванредним ситуацијама, а нама ће помоћи да што пре применимо нове технике и методе које већ постоје у Јапану. Када
прође овај први период прилагођавања и савлађивања језичке баријере, укључићемо је у превенцију рада са децом у
школама, где ћемо презентовати поступке који се користе у
Јапану приликом евакуације у ванредним ситуацијама.
Такође, помоћићемо и нашим суседним општинама, да и они
инплементирају ова знања- истиче Спасић.

Међународна сарадња на превенцији
елементарних непогода: Кохару Оиши и Саша Спасић
Кохару Оиши, волонтерка из Јапана, истиче да је у
оквиру овог пројекта у свету тренутно ангажовано око 1.700
волонтера из ове земље и да се он први пут реализује у
Србији.
- Четири волонтера већ активно раде у Србији, а још
шесторо ће доћи за пола године. Моја специјалност је превенција штете приликом природних непогода. Радила сам као
ватрогасац у друштвеној помоћи Јапана пуних 18 година и
веома сам се радовала доласку у Србију. Волела бих да
сазнам што више о вашој земљи и превенцији од природнних
непогода. Људи у вашој земљи су веома срдачни и од почетка
ми помажу да се уклопим у средину. Радићу у Србији наредне
две године и од свег срца ћу се трудити да помогнем вашем
народу- казала је Оиши у изјави за „Глас Тамнаве” на течном
српском језику.
Милован Миловановић

ЛОВ - ОПШТИНА УБ
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ОД 20. ОКТОБРА ДО 2. ЈАНУАРА

ГЛАВНА ЛОВНА СЕЗОНА
Упоредо са фазанима и зечевима, ловиће се и предатори, пре свега шакали,
који су се последњих година намножили и велика су претња за остале шумске животиње
Како се јесен примиче, приближава се сезона лова на
ниску дивљач, фазана и зеца, која у Тамнави почиње 20.
октобра и трајаће до 2. јануара. Одлуку о трајању главне
ловне сезоне усвојила је Скупштина Ловачког удружења
„Уб“, одржана 19. септембра, када су утврђени и ловни дани
за одстрел. О одстрелним квотама одлучује се плански, на
основу извештаја управника ловишта о стању фонда и уз
уважавање принципа заштите природе и дивљачи, објашњава Зоран Марковић, председник убског Ловчког удружења.
„Завршили смо уводне припреме пред сезону и фазане
из наше Фазанерије унели у ловиште, како је предвиђено
Годишњим планом газдовања. Ове године нисмо правили
прихватилишта, ни једна секција се није изјаснила за тај
систем, већ смо уз воду и добре терене пустили одрасле
фазане од 14 до 16 недеља, и то два, до три по ловцу, зависно
од секције. По календару, можемо да ловимо од 1. октобра до
краја јануара, али ми смо скратили сезону, јер би то био
велики број ловних дана на фазана. Морамо да водимо
рачуна о матичном фонду, како би остало дивљачи и за
идућу годину“, каже Марковић.
Упоредо са фазанима и зечевима, ловиће се и предатори, пре свега шакали, који су се последњих година намножили и велика су претња за остале шумске животиње. Убски
ловци се труде да планираним одстрелом одрже равнотежу.
„Током целе године можемо да ловимо и предаторе,
али ове сезоне морамо посебно обратити пажњу на шакала.
Пошто се великом брзином размножава, а код нас нема
природног непријатеља, преузима примат као предатор и
врло је опасан. Лови агресивно, у чопору, организован је,
тако да велике штете наноси срнећој и фазанској дивљачи и
зечијој популацији и то се осећа. Кад уђемо на место где су
шакали дуже времена боравили, а то су обично велики
тршћаци или честари, нађемо ноге од срнеће дивљачи,
гомилу перја од фазана и домаћих кокошака, као и зечје коже.
Они су тренутно најјачи и уједно најопаснији предатори за

Зоран Марковић, председник ЛУ „Уб”

ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА
Традиционално, ловачка сезона у Тамнави отвара се
ловачком гулашијадом, која ће се одржати у суботу, 19.
октобра у Главној улици. По већ устаљеној пракси, од убске
цркве до „Фетине“ посластичарнице, спремање гулаша почеће у девет сати. Организатор манифестације ЛУ „Уб“ и
ове године очекује учешће четрдесетак екипа.
наш еко систем и сразмеру дивљачи. Међутим, и о њима треба
мислити, али морамо кориговати њихов број.“
На ловиштима ЛУ „Уб“, уз тамнавске, често бораве и
страни ловци. Прва група из Немачке долази 5. новембра и до
краја децембра странци су резервисали све викенде. Према
Марковићевим речима, у ловном туризму одстрели се између
1.000 и 1.200 фазана, чија је цена у комерцијали 1.200 динара.
Осим за одстрељену дивљач, удружење свакој групи наплаћује улазак у ловиште 2.500 динара, плус 1.200 динара услуге
стручног пратиоца.
Д.Недељковић

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ НА УБУ

УСВОЈЕН ЦЕНОВНИК КЈП „ЂУНИС”
- Ценовник услуга према грађанству остаје непромењен, али су донете цене
новоуведених услуга које комунално предузеће обавља за рачун локалне самоуправе.
- Започета процедура израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и
доградњу објекта Техничке школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић” у Убу
На 26.седници Општинског већа општине Уб, одржаној
20.септембра, усвојено је 16 тачака дневног реда, међу којима
се већина односила на рад и фунционисање установа и
јавних предузећа, иначе буџетских корисника у оквиру
локалне самоуправе. Усвојени су Извештаји о раду и
пословању за 2018.годину КЈП „Ђунис”, Установе за културу
и спорт „Уб”, Предшколске установе „Уб”, а прихваћен је и
ценовник убског комуналног предузећа који се неће мењати
по питању комуналних услуга према грађанству, већ су
донете одлуке о ценама које се тичу услуга према локалној
самоуправи. У питању су, углавном, новоуведене услуге
зимског одржавања путева и превоза каменог агрегата, затим
одржавања СРЦ „Школарац” и Градских базена „Уб”, као и
одржавaње фонтана у насељеном месту Уб. Нови ценовник
усвојила је и Установа за културу и спорт, која ће, убудуће,
издавати у закуп клуб Дома културе за потребе презентација
и прослава, по цени од 16.000 динара за дневни закуп, односо
2.000 динара по започетом сату за краће презентације.
Убски већници усвојили су и Одлуку о матичним
подручјима на територији општине Уб, која подразумева
припајање матичког подручја Радљево (обухвата села
Радљево, Бргуле, Каленић, Лисо Поље и Шарбане) матичном
подручју Уб. Према речима Драгана Радојичића, секретара
СО Уб, након усвајања овог предлога од стране ресорног
министарства, општина Уб ће уместо досадашњих пет имати
четири матична подручја.
- Ова одлука неће имати никакве последице по питању
пружања услуга које локална самоуправа обавља у мати-

Председавајући Општинског већа општине Уб
чним пословима, већ је више организационог карактера и у
складу је са очекиваним променама у простору на територији
матичног подручја Радљево- нагласио је Радојичић.
На самом крају седнице донет је и Закључак о давању
одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
мале вредности (набавка услуга) за Израду пројектнотехничке документације за реконструкцију и доградњу објекта
Техничке школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић” у Убу.
Овај посао, у вредности од 4.290.000 динара добила је фирма
„ЕГ-инг” из Новог Сада.
Милован Миловановић
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ДОБРО
На крају ће све бити добро. Иако
грешимo, нашим прецима не преостаje
ништа друго него да буду поносни на нас.
Или бар да правдају наше овоземаљске
грехове који су са врха неба сасвим
прихватљиви. Ако нису до сад, онда имају довољно времена
да схвате како нисмо ни могли бити другачији од овога какви
смо. Да смо другачији не би били њихови. А да нисмо
њихови, чиме би се доказивали?
На крају ће све бити добро. Шуме ће издржати пожаре,
копно топљење глечера, мора изливања танкера. У води, ако
затреба, рибе ће побећи у дубину на сигурно, а на сувом ћемо
открити карику која недостаје и тако довршити књигу о себи.
Недокучива шифра планетарног самообнављања закрпиће
озонске рупе, скренути астероиде и заувек успавати Везув,
Етну и Попокатепетл. Паметна планета ће практиковати
земљотресе само тамо где јој треба да се изравна. Оштре
зиме и велики минуси севера кад - тад ће се спојити са
жарким летима југа и заувек остати у загрљају који златним
просеком гарантује опстанак.
Куће у којима смо, увек ће помагати људима онолико
колико им треба. Kaд одемо ми, доћи ће неко други, можда
сасвим непознат. Доћи ће да их окречи, да их преуреди, да их
обнови. У тим ће кућама увек неко живети. Чак и кад од кућа
не остане ни камен на камену, остаће простор за нове, веће
куће...

Измирићемо сопствене дугове, или ће нам дугове
опростити. Можда баш онда када се најмање будемо надали,
онда када нам највише буде требало. Заузврат, одрећићемо
се свих потраживања према трећима да могу да ходају без
терета, да могу да дишу без ропца, да са својом децом не буду
зловољни и да им њихово одрастање не промакне. Бићемо у
равнотежи, отпорни на гурања и измицања, на саплитања и
повлачења. Бићемо на свом правцу и стићи тачно на време
тачно где треба.
Са пријатељима ћемо се испричати. И, после свега,
оставићемо једни на друге отиске у природној величини. Да
су отисци мањи, остало би још да се каже па би нам, зато што
је тако, после свега било криво. Да су отисци већи, ни то не би
ваљало, јер би значило да нам је језик био бржи од памети а
нос тамо где не треба. Овако – таман.
На крају ће све бити добро. Наша деца ће пронаћи своје
путеве и научити да буду срећни. Наравно, у почетку ће им
кожа бити тесна, отимаће се, џилитати, кидати и пропињати,
бежати од себе и просипати унаоколо. Ту, на наше очи,
удараће главом о зид и падати у глиб, упркос саветима којима
их обасипамо. Онда ће, одједном, онај исти капут који су с
гнушањем одбацивали обући и, машући нам док одлазимо,
схватити да им је баш он по мери и да би им сви други капути
били или претесни или прешироки.
Кад постанемо прекобројни, нашим ходачким стазама
ићи ће следећи кораци, лакши и дужи. Наше приче биће
продубљене будућим речима, речима које ће тек измислити,
речима која се пишу брже и значе више. Ствари које носимо
ће рециклирати и направити нове, модерније, издржљивије,
ствари које ће у секунд трајати до следеће рециклаже под
инжењерском паском наших далеких потомака који ће бити
поносни на нас. Или ће нам бар опростити грехове учињене
на путу довде. Шта друго?
Најзад, читав свемир или ће се додатно раширити да за
свакога буде места, или ће га увући Црна рупа у којој ће
остати само они најбољи за нови Велики прасак.
На крају ће све бити добро. Јер, ако не буде добро,
значи да није крај.

НАШИ АУТОРИ
МЛАДИ УБЉАНИ – НЕДА НИНКОВИЋ

НАЈБОЉА
СТУДЕНТКИЊА
ГЕНЕРАЦИЈЕ
На 111. свечаној Академији Универзитета
у Београду, Убљанка Неда Нинковић,
рођена Николић, проглашена за
студенткињу генерације.
Дипломирани стоматолог, Убљанка Неда Николић,
проглашена је, званично, на свечаној церемонији 13.
септембра, поводом Дана Универзитета, за најбољу
студенткињу генерације, која је дипломирала у школској
2017/2018. години, чиме је заслужено добила награду
Српског лекарског друштва, Стоматолошког факултета у
Београду и Повељу за изузетан успех током студирања, а
од Ректората Универзитета у Београду. Иако је недавно
постала асистент на Стоматолошком факултету и уписала
докторске студије, с поносом истиче да Уб неће напустити
и да ће своје знање искористити у лечењу и превентиви
оралне хигијене Убљана.
Похађала је основну школу на Убу, после
које успешно завршава
Гимназију „Бранислав
Петронијевић“, као ђак
генерације и носилац
Вукове дипломе. Упоредо је ишла и у музичку
школу на Убу, клавирски
и солопевачки одсек.
Љубав према стоматологији стекла је поред
мајке Биљане Николић,
а велика подршка су јој
и отац Божидар, као и
брат Александар и
супруг Тихомир.
Стоматолошки факултет у Београду уписује 2012. године, полаже све испите у року и
сваке школске године
бива проглашена за студента генерације. Током
Др Неда Нинковић
студирања, као награду
са бројим наградама
за одличан успех, прии
признањима
мала је стипендију Министарства просвете,
затим и Стипендију за надарене студенте, а током завршне године и стипендију Фонда за младе таленте „Доситеј“.
- Од самог старта заволела сам стоматологију. Мојим
успесима доста је допринели то што волим и што сам
заљубљена у свој посао. Јер када радиш нешто што
волиш, све ти је изазов - истакла је др Неда Нинковић.
Учествовала је на бројним конгресима за научноистраживачке радове. На 59. Конгресу биомедицинских
наука, одржаном на Копаонику, победила је у својој сесији
радом под називом „Утицај протокола иригације на
ефикасност чишћења канала корена зуба“. Студије је
завршила прва у својој генерацији. Као награду за сва
своја достигнућа, добија и посао на Стоматолошком
факултету, као и могућност да бесплатно упише докторске студије на Клиници за болести зуба.
Своје родно место не жели да напушта, јер знањем и
радом планира да у својој ординацији подигне свест
суграђана о оралном здрављу на виши ниво и да млађим
генерацијама даје пример како да, након завршених
факултета, остану у свом месту и помогну да се убска
општина развија што брже и боље.
Д.Капларевић
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ПРВИ ПУТ НА УБУ

МАЛИ САЈАМ СПОРТА НА „ШКОЛАРЦУ”
Промотивну манифестацију 4. октобра отвориће златни олимпијац у рвању
и председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек
На обновљеним теренима СРЦ „Школарац“ у петак, 4.
октобра, биће одржан Мали сајам спорта, са циљем
популаризације здравог начина живота међу најмлађима,
првенствено предшколцима и ученицима нижих разреда
основних школа. На њему ће свој рад, потенцијале и успехе
представити спортски колективи са територије убске општине, док ће млађе категорије демонстрирати своје умеће
вршњацима. Осим разгледања штандова, деца ће имати
прилику да се опробају у различитим спортовима, али и да
се, уколико желе, прикључе неком од клубова. Ову промотивну манифестацију, која се по први пут одржава на Убу,
организује Спортски савез Србије (ССС), уз подршку Министарства омладине и спорта и у сарадњи са Спортским
савезом општине Уб и локалном самоуправом. Програм
почиње у 11 часова, а тачно у подне Мали сајам спорта
свечано ће отворити златни олимпијац у рвању и председник ССС Давор Штефанек.
Поводом предстојећег догађаја, прошле недеље на Убу
је боравила ПР Спортског савеза Србије Марина Јовичић
како би са надлежнима прецизирала све детаље организације Малог сајма спорта. Према њеним речима, Уб пружа
одличан пример у спортској инфраструктури, што га је
номиновало за домаћина ове традиционалне манифестације
ССС. Такође је похвалила и Спортски савез општине Уб, који
се истиче својим радом иако је новооснована организација,
као и реконструисане терене на СРЦ „Школарац“ који
„феноменално изгледају“.

ДЕЧАЦИ И ДЕВОЈЧИЦЕ ЈЕДИНСТВА
ГЛЕДАЛИ „ЛИГУ ЕВРОПЕ”

МАЛИ УБЉАНИ
БОДРИЛИ ПАРТИЗАН
Захваљујући убском превознику Јовану Јовановићу
и његовој фирми "Аладин Турс", 60 дечака и девојчица из
убске општине били су гости ФК Партизан на утакмици
Лиге Европе коју су црно-бели играли против АЗ Алкмара
на стадиону у Хумској. Београдски клуб је кажњен од
стране УЕФА са две утакмице без присуства гледалаца,
али уз могућност да меч прате млађи од 14 година, што је
имало фантастичан одјек, па се на трибинама скупило
више од 20.000 клинаца.
ФК Јединство се побринуло да убска експедиција
буде врло бројна, интересовање је добро премашило
дозвољене капацитете, а и поред хладног времена и
резултата 2:2, Убљанима ће остати незаборавна успомена
на сјајну атмосферу која је вероватно многе натерала да
се упитају да ли је Партизан уопште био хендикепиран
због одсуства ватрених навијача...

Дејан Максимовић и Марина Јовичић
на новом фудбалском терену са вештачком подлогом
у оквиру СРЦ „Школарац”
- Сврха Малог сајма спорта је да што већи број
малишана, претежно предшколаца и млађих основаца,
подстакнемо да виде шта имају у својој општини од спортске
понуде. На тај начин желимо да их анимирамо да почну више
да тренирају и чешће користе како ове терене, тако и оне у
Спортској хали и да се, наравно, баве спортом. Позивам децу
да дођу у што већем броју, практично пробају разне спортове,
виде шта им одговара и упишу се у неки од клубова. Жеља нам
је да ова манифестација на Убу постане традиционална, како
би свака нова генерација могла да види која је спортска
понуда и да се укључи у систем спорта. Омасовљење спорта
је неопходно да бисмо имали здравију будућност и здравију
децу. Верујем да ће Спортски савез Уба наставити ово што смо
започели, а ми ћемо их врло радо подржати кад год је то
потребно“, изјавила је Марина Јовичић.
На првом убском Малом сајму спорта биће презентовни
клубови који су чланови Спортског савеза општине Уб, а имају
млађе категорије. Како смо сазнали од генералног секретара
убског СС Дејана Максимовића, у питању је десетак колектива
из различитих спортова - фудбал, кошарка, рукомет, женска
одбојка и кик бокс.
„Општина Уб има одличну спортску инфраструктуру и
добре клубове који се баве млађим категоријама. Наш циљ је
да младим суграђанима, али и Спортском савезу Србије и
ресорном министарству на најбољи начин представимо
спортове и клубове који постоје у нашем граду и прелепе
терене на СРЦ „Школарац“ и на тај начин промовишемо
његове спортске капацитете и могућности за бављење
спортом“, рекао је Максимовић, уз позив школарцима да дођу
на Мали сајам спорта, друже се са вршњацима који тренирају
и одаберу спорт којим ће се бавити.
У случају кише, Сајам ће се одржати у Спортској хали.
Д.Недељковић

Убљани пред полазак на утакмицу Партизан - АЗ Алкмар
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УЧЕСНИК И СВЕДОК - МИЛАДИН РАКИЋ ФИЋА

УБ И УБЉАНИ - НЕКАДА
САВРЕМЕНИК ЛОКАЛНЕ ИСТОРИЈЕ

ГОДИНЕ РАСПЛЕТА

ТАМНАВСКЕ НОВИНЕ

После победе ДОС-а одбио је понуду да остане
на функцији начелника за урбанизам и изградњу
општине Уб. Каже, то је било питање части

Године 1973, поводом Дана ослобођења
општине Уб, 3. октобра, изашао је први број
„Тамнавских новина’’. Уб је имао своје локалне
новине још давне 1922. Власник је био Миливоје
М. Јездимировић, а уредник парох Љуба Костић

- Успео сам да добијем на телефон, једне ноћи
пре почетка последњих братоубилачких ратова на
овима просторима, Туђманов кабинет- сећа се Миладин
Ракић Фића, некадашњи секретар убске општине, а у
време Плишане београдске револуције, 5.октобра 2.000.
године, начелник Одељења за урбанизам општине Уб,
који је, у знак протеста на начин како је смењена локална
власт, поднео ставку иако му је нуђено да, као неискомпромитован руководилац, остане на функцији.
- Покушавао сам да ступим у контакт са Туђманом верујући, прилично наивно, да ће саслушати
аргументе једног обичног Србина и Југословена - наставља своју причу Фиђа Ракић, данас правник у КЈП
‘’Ђунис’’. - Јавила се, после мојих упорних позива, једне
ноћи, на моје велико изненађење, секретарица... После
се нисам заносио, али сам ишао у Качаник, са делегацијом неколико околних општина, са жељом да остваримо привредну сарадњу са општинама на Космету.
Нажалост, Шиптари ни тада нису показали никакво
интересовање.
Ишао је, као општински функционер, „оних
деведесетих’’ у Двор на Уни, Борово, Богдановце, Старе
Јанковце, Товарник... На Космету је био у Србици, Сувом
Грлу, Штрпцима... Аутор овог текста је, у два наврата, био
службени извештач - из Двора на Уни и из Борова и
Борова Села. Остала су сећања на пролазак Тењском
цестом , са разрушеним кућама, инцидент у Борову са командантом Штаба, који је хтео да узме девизе послате, из
убске основне школе, за ђаке у школи у Борову селу.

Двор на Уни, 1992.година,
Миладин Ракић у средини

- Када је Тито проглашен за доживотног председника осетио сам да Југославија неће бити дуговечнанавиру сећања из младости.- Схватио сам, убрзо, да се
Словенци и Хрвати спремају за распад државе, а после
сам очајавао кад је постало очигледно да се српска деца
шаљу да гину по тим просторима, а они су чували своју
младеж по касарнама у Србији.
Ипак, био сам изненађен када је у Босни букнуо
грађански рат јер су се тамо људи, баш, дружили... Кад
смо пролазили кроз Дервенту, на повратку из Двора на
Уни (срушен је мост, тек, неки сат после нашег проласка тада смо и залутали на неки пут са шаховницама), возач
је, неспретно, ‘’ударио’’ кроз центар. Тада смо видели
корзо и људе како се безбрижно шетају. Муслимани,
Срби, Хрвати...
Сада би требало да се научимо на ранијим
грешкама. Јасно је било да су све републике ‘’оне
Југославије’’ биле заинтересоване да Србију што више
ослабе. Сулудо је било, од наших руководилаца, што су
пристајали да се, на пример, усвајају закони који важе
само за ужу Србију, а за њихово доножење гласају и обе
покрајине (?)... Србија, зато, има веома мучну историју.
Било, не поновило се. Ракић има сина Милоша,
који, као грађевински инжењер ради у Београду. Унуцима
ће, како се то каже, ако Бог да, имати шта да прича о
себи...
М.М.

Милан Миловановић, Зоран Јоксимовић
и Стеван Ћирић са првим бројем „Тамнавских новина’’
Прве новине на Убу, ‘’Глас Тамнаве’’, изашле су
1922.године, као независан лист. Власник је био Миливоје М.
Јездимировић, уредник Љуба Н. Костић, свештеник, а
одговорни уредник Владимир Филиповић, учитељ. Први број
је штампан на четири стране са опширним уводником у којем је
изнет програм Редакције са, како је речено, девизом „Знање је
светлост, знање је моћ’’. Иначе, једна од незаобилазних тема у
Тамнави, била је и тада - ‘’Сеоски и општински путеви’’.

Пола века касније група убских студената и средњошколаца покренула је омладински лист „Чо`ек’’, затим, мало
озбиљније „Погледе’’ (председник Издавачког савета је био
Миливоје Радојчић, директор убске гимназије), да би, 3.октобра 1973.године, изашао и први број „Тамнавских новина’’.
Издавач је била Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине, главни и одговорни уредник Милан Миловановић, његов заменик Љубинко Вучић, професор, а секретар редакције Александар Дамњановић Лека, омладинац...

УБСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
ГОДИНЕ РАДА СА ПЛОДОВИМА ЖИВОТА
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ТЕОДОСИЋИ У СОВЉАКУ

СИГУРНИМ КОРАКОМ

ПИЉАРНИЦА НА УБУ

- Љубивоје Лелићанин из Трлића каже да је
„брза тековина - готова пропаст’’. - У просеку,
његова породица држи 50 грла стоке у турнусу

Теодосићи су отворили продавницу у којој
је у понуди роба коју су произвели под својим
пластеницима. Баве се и товом свиња али, кажу,
то није поуздан посао јер су цене несигурне

Љубивоје Лелићанин, некадашњи узоран кооперант убског
пољопривредног комбината и сарадник Драгише Сретеновића, пољопривредног ентузијасте и једног од
руководилаца Комбината, иако је у
позним годинама, обавља пољопривредне послове и, каже, може да
и да потрчи - кад затреба.
-Задовољан сам стеченим у
минулим временима- рече, ових
дана, у разговору са репортером
Гласа Тамнаве и са својим исписником Сретеновићем.- Борио сам
се, возачки сам положио давне
Љуба 1969.године и од тада сам за волаЛелићанин ном. Имао сам, прво, ‘’Фићу’’, па
‘’Вартбурга’’, а после се и не сећам
свих аутомобила које сам возио.
Тече разговор на веранди једне куће, а дворишту,
пуном цвећа, је још једна. Помоћних објеката у економскм
двориђту - неколико. Ту је, у тову, 50 грла стоке. До сада,
припремљено је 50 приколица силаже од кукуруза. Ради
се пуном паром.
Син Драган, снаха Оливера и унука Милена су
чланови домаћинства који имају своје радне задатке,
Милена је, наравно, мезимица па је поштеђена од рада,
али зато је деда Љуба још у доброј снази.
- Руководио сам се, увек, оном најважнијом
животном девизом: ‘’Добро ради и добру се надај’’ и ‘’Брза
тековина - готова пропаст’’. Поштовао сам сваки рад и
трудио се да никога не оштетим. Од оца Миладина
наследио сам довољно да, каснијим упорним радом и
постепеним напредовањем, стигнем до 22 хектара и још
десет, које узимамо у закуп.

У Совљаку је море пластеника. Као таласи беласају се
до у недоглед. Теодосићима припада десет до петнаест и то
на површини од око 50-60 ари. Ту су домаћин Боривоје са
супругом Живаном, син Милош и снаха Маја (тренутно води
новоотворену пиљарницу на углу „Тодоровића зграде”).
Унуци Виктор и Вељко су у Београду, на школама. Виктор је
кренуо на Академију, за пилота, а Вељко је на другој години
машинско-техничке школе.
- Није нам пресудна зарада у производњи поврћа,
збиља је важан квалитет, поготову сада, када смо отворили
продавницу на Убу- каже Милош, кога смо, једног петка,
затекли на убском пијацу са гајбицама парадајиза, паприке
и другог поврћа. Пао је договор и наш репортер је, током
прошле недеље, био гост код Теодосића, које није тешко
наћи - код сасушеног совљачког стабла липе, десно на путу
према Трлићу...

Оливера, Милена, Драган и Љубивоје Лелићанин
Боривоје, Милош и Живана
- Тешко је наћи радну снагу, село је опустело- додаје
Боривоје. - Имамо и двадесетак крмача, али тов свиња је
коцка. Понекад се и изгуби. Зато, смо се, углавном, орјентисали на прасад.
Узгајање поврћа, нарочито оног раног је захтеван
посао. Припреме почињу већ у децембру, налагањем леја
подизањем пластеника, сетвом семена за расаду... Због тога
рано поврће има солидну цену сваке године. Теодосићи
верују да ће њихова нова продавница сезонског поврћа
брзо да стекне популарност и да ће имати промет који ће
моћи да, превасходно, задовоље својим производима.
Ипак, чини се да, као и свака трговина, ова пиљарница мора
имати и набавку разноврсне робе, зависно од потражње... А
договорена је и реклама на страницама ‘’Гласа Тамнаве’’.
Циљ је да се направи локални бренд.
М.М.
Разуме се, син Драган је, као домаћин у пуној
снази, задовољан очевим учинком. Каже да су ове године
предали, у Бањане, вагон соје одличног квалитета.
- У свакој производњи квалитет је пресуданистиче Лелићанин млађи. - За ових 50 грла стоке, колико
тренутно држимо и шталама, нисмо још добили субвенције, али надамо се да ће то бити ускоро јер је то веома
битно за даљи развој и, чак, опстанак сточарске производње.
Дан је био посни, а у домаћинској кући - без ручка
се гост не испраћа. Реш печена риба, густа боранија и
купус салата. За столом разговор. Помињу се и неке
неправде. На пример, куће од државе добили су неки који
су били на робији, а неко са четворо деце - ништа. Али, шта
се може? Свет је пун неправде.
- Ипак, верујем у људе и у правду. Зато и кажем да
се увек надам добру јер сам добро чинио- рече,
испраћајући нас, домаћин Љуба Лелићанин.
М.М.

Маја Теодосић (десно)
новој пиљарници
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ОД 7. ДО 13. ОКТОБРА

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ЛИБЕРТА“

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ
Поред свих основних школа и вртића, у обележавање манифестације укључиће се
Установа за културу и спорт и Градска библиотека. – Као и претходних година,
Предшколска установа организује посебан програм
Низом едукативних и забавних
садржаја, и у убској општини од 7. до 13.
октобра биће обележена Дечја недеља,
која ће ове године протећи под слоганом
„Да право свако – дете ужива лако“.
Поред свих основних школа и вртића, у
реализацију манифестације укључиће се
Установа за културу и спорт и Градска
библиотека „Божидар Кнежевић“, а програми ће се, осим у наведеним установама, одвијати и на Градском тргу и
улицама, као и на Спортско-рекреативном центру „Школарац“.
Предшколска установа „Уб“, као и
претходних година, организује посебан и
најбогатији програм, предвиђен за све
узрасне групе. Прва активност у оквиру
овогодишње Дечје недеље, коју обданиште планира за понедељак, 7. октобар,
је осликавање платоа у центру града.
Убски малишани, на тај начин, украсиће и
улепшати своје место, док ће деца, која
похађају припремни четворочасовни
програм при сеоским школама, овај дан
провести у спортским надметањима,
игри и дружењу.
Захваљујући Установи за културу и
спорт, у уторак, 8. октобра, полазници
вртића и предшколци из издвојених одељења, али и основци, имаће прилику да у
сали Дома културе погледају неке од
најбољих цртаних и дечјих играних филмова са овогодишњег петог Међународног фестивала православног филма
„Снажни духом“.
Среда је резервисана за централни
догађај недеље - маскенбал, који почиње
дефилеом учесника кроз град, док ће
својеврсна ревија костима бити одржана
на СРЦ „Школарац“ са почетком у 16
часова, где ће најмлађи Убљани показати
своје шарене и живописне креације
родитељима, родбини и заинтере-

У САЛИ ДОМА КУЛТУРЕ

ФЕСТИВАЛ РУСКОГ
И ПРАВОСЛАВНОГ ФИЛМА
Установа за културу и спорт организује Фестивал руског и православног филма, који ће бити одржан у
уторак, среду и четвртак, 8, 9. и 10.
октобра у сали Дома културе. Током
тродневног фестивала, публику
очекују најновија и нека од најзначајнијих остварења седме уметности
из различитих земаља, са документарним, анимираним и играним филмовима за децу и одрасле. Ова филмска
ревија Убљанима ће пружити прилику
да боље упознају културу, традицију,
историју и живот руског и других православних народа и њихову разноврсну и богату кинематографију.
Филмови ће се приказивати у више термина, и то у преподневним сатима анимирани и дечји играни за полазнике Предшколске установе и основце, а после подне документарни и
играни филмови за одрасле. Улаз је
слободан на све пројекције.

сованим грађанима, а све то уз музику,
песму и ђускање.
О с и м п р о ј е к ц и ј е ф и л мо ва с а
фестивала „Снажни духом“, Установа за
културу и спорт обезбедила је још два
програма у оквиру обележавања Дечје
недеље. Најпре, у четвртак 10. октобра,
гостовање дечје представе „Херкулес“,
која ће се играти на великој сцени Дома
културе у 10 и 11 сати. Први термин је за
предшколце, а други за ученике нижих
разреда тамнавских основних школа.
Циљ представе је да упозна децу са
античким митом, који попут многих других грчких легенди носи етичке поруке,
које би требало да снаже карактерне
особине најмлађих. Главни актери поручују да се не баве само врлинама херојства и физичке снаге, која је у савременом добу постала култ, већ су ту, поред
њих, и друге врлине, попут упорности,
образованости, солидарности са слабијим, емпатичности,…
Поводом Дечје недеље, Установа
за културу и спорт расписала је и наградни ликовни конкурс на тему „Срце у
позоришту“, на коме могу да учествују
сви полазници Предшколске установе. У
петак, 11. октобра, у холу новог Вртића
биће организована изложба радова, када
ће стручни жири одабрати најбоље, а
Установа уручити поклоне најуспешнијим учесницима и Вртићу. Након тога,
уследиће журка и мини модна ревија,
чиме се завршава овогодишња Дечје
недеље у Предшколској установи.
Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“ такође ће се укључити у
обележавање овог празника најмлађих.
Током трајања Дечје недеље, малишани
из Вртића и предшколци, као и тамнавски
првачићи, организовано ће посетити
библиотеку, где ће им бити додељене

МУЗИКА
ЗА ЛЕПШЕ СУТРА
На концерту балканске музике, одржаном
у Дому културе, прикупљено 35.000 динара
Хуманитарним концертом Ансамбла „Либерта“, одржаним у
суботу 14. септембра, прикупљено је 35.000 динара, као помоћ
породици Максимовић, чија прича у медијима је покренула
Убљане да се организују и упуте помоћ онда када је најпотребније.
На једној од проба убског инструменталног ансамбла, настала је
идеја да се, као вид помоћи, одржи концерт који ће окупити
љубитеље музике, а уједно и да се учини једно добро дело.
- Буквално је била једногласна идеја, да се направи
хуманитарни концерт, што је за нас била ситница, а јако битно да
можемо неком да помогнемо. Није велика помоћ, али ми смо дали
свој максимум – рекла је Катарина Нишић, професорка хармонике
и чланица Ансамбла „Либерта“.
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ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

ПРЕВЕНТИВНИ
ПРЕГЛЕДИ
И У АМБУЛАНТАМА
Акцијом бесплатних превентивих прегледа Министарства здравља, на територији општине Уб, у недељу 22.
септембра, прегледано је стотинак пацијената. Овом
приликом, прегледи су се обављали не само у згради
матичног Дома здравља, већ и у амбулантама у Бањанима,
Радљеву и Памбуковици.

Др Марија Срећковић

бесплатне чланске карте. Шетњом кроз
сва одељења, биће упознати са начином
рада те институције културе, понашањем у
библиотеци, занимањем библиотекара и
опхођењем према књизи.
Што се тиче образовних установа, у
част ове манифестације, у свим основним
школама приредиће се ра зноврсни
догађаји, а посебна пажња биће посвећена
правима деце.
Mанифестација Дечја недеља у
Србији се традиционално одржава у октобру, са циљем скретања пажње јавности на
најмлађе, на њихове потребе и право да
одрастају у што бољим условима.
Д.Н.

У УБСКОМ БИОСКОПУ- 3.ОКТОБРА ОД 18 И 20.30 ЧАСОВА

ВОЈНА АКАДЕМИЈА 5
Само дан после свечане београдске
премијере „Војне академије 5“, Убљани
ће имати прилику да међу првима у
Србији на великом платну виде авантуре
познатих јунака, који пролазе кроз разне
професионалне и животне изазове.
Пројекцију овог филма, Установа за
културу и спорт организује у четвртак, 3.
октобра у сали Дома културе, од 18 и
20:30 сати. Цена улазнице је 250 динара.
Нови наставак „Војне академије“
нас води кроз животе омиљених ликова,
њихове каријере и љубавне приче, као и
велике прекретнице које ће одлучити
даљи ток њихових живота. У главном
улогама и у овом наставку су: Бојан
Перић, Нина Јанковић, Јелисавета
Орашанин Теодосић, Милош Тимотијевић, Славен Дошло, Андреа Ржаничанин, Ваја Дујовић, Анђела Јовановић,
Вучић Перовић, Виктор Савић, Ђорђе
Стојковић, Миодраг Драгићевић, Јован
Јовановић, Давор Голубовић, Иван
Михаиловић, Олга Одановић, Драгана М и о д р а г М и к и К р с т о в и ћ , Го р д а н а
Дабовић, а ту су и Танасије Узуновић, Пауновић, Татјана Венчеловски и Дарко
Бранка Пујић, Драган Петровић Пеле, Томовић.

Ансамбл „Либерта”
Убљани су у великом броју посетили концерт и уживали у
програму инспирисаном балканском музиком. Чуле су се
композиције филмске музике („Сабирни центар“), као и познате
народне песме: „Врањанка“, „Хајде Јано“, „Јованко, Јованке“,
„Македонско девојче“, „Лихнида“, „Нишка бања“ . Концерт је
завршен Пјацолиним „Либертангом“.
- Концерт је био прилично посећен. Убљани су се лепо
показали. Свирали смо композиције са југа, Макеоније, Босне, као
и филмску музику, која је лајтмотив нашег ансамбла – додала је
Катарина Нишић.
Д.К.

Највећи одзив био је у амбуланти у Памбуковици, у
којој се прегледало преко 25 пацијената. После урађених
лабораторијских анализа мерења шећера у крви, крвног
притиска, ЕКГ дијагностике и узимања анамнезе, Др Марија
Срећковић је навела да су пацијенти, углавном, доброг
здравственог стања, али да је код неколико пацијената
откривена повишена гликемија или повишен крвни притисак. У разговору са њима, неколико пацијента признало је
да не узима прописану терапију на адекватан начин, па се
апелује да се не прекида узимање лекова без претходне
консултације са својим лекарем.
Директорка Дома здравља „Уб“ др Биљана Николић,
приликом посете амбуланти у Памбуковици, навела је да ће
се, у наредном периоду, улагати у грејање.
Д.К.

КОНЦЕРТ АНДРЕЈА ЦИНЦАРЕВИЋА У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ЦЕО ЖИВОТ У МУЗИЦИ
Публика уживала у делима Баха, Бетовена и Рахмањинова
Солистички концерт пијанисте Андреја Цинцаревића из
Ниша, будућег доктора клавира, одржаног у четвртак 12.
септембра, у сали убске Музичке школе, изазвао је буран аплауз и
побрао све похвале за изванредно извођење Бахових и Рахмањинових дела, међу којима се нашла и Бетовенова Клавирска соната
бр. 17. Специјални гост на концерту, била је соло певачица Маријана Радосављевић из Петровца на Млави, чији сопран и одлично
отпеване висине, никога нису оставиле равнодушним.
Андреј Цинцаревић потиче из музичке породице, а свој први
наступ имао је са само четири године, када је наступао са нишким
хором НЦПД „Бранко“. Од тада, до данас, редовни је члан овог
хора, са којим је пропутовао кроз 28 светских држава, концертрирајући као хорски певач, солиста и композитор. Основне и мастер
студије, завршио је са оценом десет, на Факултету музичке уметности у Београду.
Добитник је многих награда, што се видело у изразу његовог
свирања, па је публика после концерта коментарисала, да боље
извођење барокне музике, није скоро чула. Одржао је много пијанистичких концерата, али је и певао као вокални солиста са чувеним хором „Collegium musicum“.
- Спремам се за пријемни испит, за докторат. Вечерашњи
концерт је био конципиран да обухвати више епоха, тако да смо
имали и барок и романтизам, али и класицизам. Ја лично волим
да свирам Бахове корале, али и Рахмањинова и Бетовена, тако да
се надам, да је публика уживала. Од своје четврте године наступам у хору који води, игром случаја Сара Цинцаревић, моја мајка –
објаснио је Андреј Цинцаревић, после концерта.

Андреј Цинцаревић и Маријана Радосављевић
Маријана Радосављевић, наступала је као гост Андрејевог концерта, чиме се сарадња са убском музичком школом
наставила. Наиме, Маријана је раније наступала као солиста
у комаду „Циганска бајка“ Владимира Ђенадера. Тренутно
ради као наставник певања и наставник клавира у Петровцу
на Млави, а овакав вид сарадње са Андрејем је њихов први
јавни наступ, као пијанисте и сопрана. Маријана је такође
активни члан, али и пијаниста и педагог Црквеног хора у
Нишу „Бранко“.
Д.Капларевић
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НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

У ТОКУ ПОПИС ЈАВНЕ ИМОВИНЕ
Захваљујући пописивачима, који су од јула ове године путем јавног конкурса, ангажовани
на попису непокретности у јавној својини општине Владимирци, од укупно планираних
1.200 јединица непокретности, до сада су сакупљени и проверени подаци за 700 објеката
У општини Владимирци у току је попис јавне имовине
који ова општина спроводи као најважнију активност на
пројекту ”Ефикасно управљање јавном имовином-искорак
ка бржем развоју наших локалних самоуправа”. Пројекат се
реализује кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска
унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне
самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом
градова и општина (СКГО) као имплементационим
партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је
Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније.
Захваљујући пописивачима, који су од јула ове године
путем јавног конкурса ангажовани на попису непокретности у
јавној својини општине Владимирци, од укупно планираних
1200 јединица непокретности, до сада су сакупљени и
проверени подаци за 700 објеката нискограње. Поред овога,
пописивачи су започели теренски попис током којег су
обишли укупно 12 објеката високоградње, од планираних 60
објеката, за које су утврдили стварно стање и евидентирали
настале промене. Ажурирани подаци за наведене објекте
нискоградње и вискоградње су унети у софтвер за вођење
електронске евиденције општинске имовине, који је у
општини Владимирци набављен и инсталиран захваљујући
пројекту. Такође, попуњени су и НЕП-ЈС обрасци како би се
подаци о наведеним непокретностима могли мигрирати у
јединствени регистар непокретности који води Републичка
дирекција за имовину. Током трајања пописа, радом
пописивача координира општински радни тим формиран на
почетку пројекта којим руководe Биљана Стефановић, шеф
Одеска за управљање општинском имовином и заједничке
послове и Љиљана Поповић, локални пројектни координатор.

ПУТЕВИ У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

Владимирачки пописивачи
Едукативне активности на пројекту ће бити заокружене
спровођењем обуке која је планирана за октобар, током које ће
чланови општинског радног тима и ангажовани пописивачи
бити упознати са пописом и формирањем евиденције
земљишта у јавној својини општине. Овој активности ће
претходити надоградња набављеног софтвера модулом за
евиденцију земљишта у јавној својини, након чега је
планирано да општина Владимирци, до краја године,
комплетира своју електронску евиденцију јавне имовине.
Пројекат ”Ефикасно управљање јавном имовиномискорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа”
општина Владимирци као партнерска општина, спроводи у
сарадњи са општинама Богатић и Мали Зворник, у којима се
такође успешно одвијају активности у вези са пописом јавне
имовине ових општина.

У МИОНИЦИ ИЗ ПРАВЦА ВАЉЕВА, ЉИГА И БОГОВАЂЕ

АКТУЕЛНО НАСИПАЊЕ,
НАЈАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ

„ТЕРЕТЊАЦИ” МОРАЈУ
ОБИЛАЗНИЦОМ

- Ове године у овој општини биће урађено
укупно 25 километара асфалтних путева,
а само у МЗ Меховине 4.300 метара

Теретни моторни саобраћај из правца Ваљева, Љига и
Боговађе из ужег центра Мионице од недавно је измештен
на обилазницу. Постављена сигнализација „води“ теретна
моторна возила из правца Ваљева, Боговађе и Љига на
обилазницу, уз забрану теретног саобраћаја Улицом
војводе Мишића од раскрснице са Улицом Јове Алексића
до раскрснице са Улицом Милана Станишића. Како наводе
надлежни у мионичкој локалној самоуправи, на овај начин
ће бити решен дугогодишњи проблем оптерећености
централне зоне Мионице теретним моторним саобраћајем,
док ће се као последица извршених мера повећати ниво
безбедности свих учесника у саобраћају и смањити
аерозагађење на овом потезу. Полицијски службеници ће у
почетку вршити едукативно-превентивне мере на упозоравању возача теретних возила који не буду поштовали
постављену сигнализацију.

Директор ЈКП “Извор’’ Горан Зарић, заједно са председником МЗ Меховине, обишао је завршне радове на насипању
каменим агрегатом локалних макадамских путева у Меховинама. Том приликом, поред недавно асфалтираног пута у
дужини од 3.500 метара, најављени радови на асфалтирању
додатних 800 метара пута у насељу Пантелићи у Меховинама,
тако да ће укупна дужина урађеног асфалтног пута ове
године у овом селу бити 4.300 метара.

Обилазак радова у Меховинама
До краја године, поред асфалтних путева у Крнулама и
Меховинама, планирано је асфалтирање деоница у Прову,
Месарцима, Власаници, Јаловику, селу Владимирци и
Вукошићу, као и реконструкција дела улице у Бобовику и
Владимирцима.
Укупна дужина новоизграђених асфалтних путева у
општини Владимирци до краја године ће бити 25 километара,
а наредне године је најављено даље асфалтирање путева у и
осталим селима.

Без „теретњака” у центру Мионице

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ

ЛАЈКОВАЦ У НОВОЈ ЕТАПИ РАЗВОЈА
- Лајковац из године у годину добија модернији и савременији изглед. - За допринос
привредном развоју ове општине плакета је додељена Милораду Грчићу, директору
Електропривреде Србије. - Најбољи студенти, који су у школској 2018/19. остварили просек
9,5 и више, награђени су увећаном јунском стипендијом за 70 одсто и захвалницама.
Поводом Дана општине Лајковац, у понедељак је
16.септембра, одржана свечана академија у великој сали
Општине Лајковац. Обраћајући се званицама председник
општине Андрија Живковић је истакао да је Лајковац имао
три историјске прекретнице у свом развоју: изградњу пруге
уског колосека почетком 20. века, затим ширење колубарског угљенокопа и најновију – изградњу аутопута „Милош
Велики“, на којем Лајковац представља важну петљу. „Ако
будемо довољно вредни и упорни, знаћемо да искористимо
све предности овог пројекта, који пружа могућности за
локални економски развој и унапређење животног стандарда становништва. Главни предуслов да то постигнемо
јесте инфраструктурно опремање индустријске зоне, што ће
бити нимало лак задатак у наредном периоду.“ Живковић је
указао да Лајковац из године у годину добија модернији и
савременији изглед, скренувши пажњу на нови плато
испред зграде Општине Лајковац, на нову савремену пијацу
и будући паркић на месту старе пијаце.
Живковић је истакао да је посебна пажња у претходном
периоду посвећена унапређењу путне инфраструктуре,
посебно у селима, а да следе велика улагања у образовање
– комплетна реконструкција Основне школе „Миле Дубљевић“ и Средње школе „17. септембар“. „Млади јесу главни
ресурс који имамо и који морамо да чувамо. Поносимо се
резултатима које постижу у својим школама и спортским
клубовима. Заузврат се трудимо да им у Лајковцу обезбедимо све услове за здраво одрастање и васпитање, континуирани развој и угодан живот.“

Плакету у име Милорада Грчића
примио је Иван Маринковић
плакета је додељена Милораду Грчићу, директору Електропривреде Србије. У његово име признање је примио и захвалио се Иван Маринковић из управе овог јавног предузећа.
Најбољи студенти, који су у школској 2018/19. остварили
просек 9,5 и више, награђени су увећаном јунском стипендијом за 70 одсто и захвалницама. То су Драгана Јовичић из
Бајевца, студент треће године Медицинског факултета у
Београду, Предраг Гроздановић из Лајковца, студент треће
године Саобраћајног факултета у Београду и Тијана
Живковић из Рубрибрезе, студент мастер академских студија
Економског факултета у Крагујевцу.
У културно-уметничком програму учествовали су: Tрио
„Аморозо“, састављен од професорки ваљевске Музичке
школе „Живорад Грбић“, који је извео неколико популарних
дела класичне музике; млада етно певачка група из Ваљева
предвођена Милом Ристовић, као и сјајни ученици Средње
школе „17. септембар“ - Матеја Петронијевић, ученик другог
разреда и матурант Миливоје Миловановић. Матеја је рецитовао песму Алексе Шантића „Остајте овде“, док је Миливоје
говорио своју беседу под називом „У туђем свету за вас
пелен цвета“, указујући на значај села, одакле и он потиче.

Гости свечане академије
Почасни гост академије Лајковчанин Радован Бели
Марковић, један од најпознатијих српских књижевника,
подсетио је да је на овај дан пре 111 година први воз прошао
лајковачком пругом и путницима показао „расуту лепоту
овог поднебесја, славне Колубаре и њезиног прибрежја“, као
што се „случило“ и онима који су пре месец дана прошли
аутопутем „Милош Велики“. Лајковчанима је поручио: „И
биће све добро и миломе Богу приступачно ако сваку
Похвалница најбољим студентима
лајковачку капију, подразумевајући и симболичну капију на
Милоша Великоме путу, раскрилимо за оне који ни усред
Општина је у вечерњим сатима суграђанима поклонила
царскога Беча своје лајковчанство нису заборавили, и за
позоришну представу „Љубав до гроба“, коју су у Културном
сваког ко нешто зна и уме или добру душу има.“
Традиционално су уручена и годишња општинска центру „Хаџи Рувим“ одиграли Снежана Савић, Миленко
Б.Петровић
признања. За допринос привредном развоју Лајковца Павлов и Марина Воденичар.
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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НАСТВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ ЛАЈКОВЦА „ИСПОД ПРУГЕ”

СРЕДЊА ШКОЛА „17.СЕПТЕМБАР” ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕНО ЧЕТРДЕСЕТ
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
- Основана 1.септембра 1979.године, Средња школа у Лајковцу
позната је по добрим условима рада, стручном кадру и
финансирању превоза ученика. - Данас су у школи заступљени
образовни профили: техничар мехатронике, бравар заваривач,
електротехничар рачунара и економски техничар.
У Културном центру „Хаџи Рувим“
одржана је врло садржајна свечана
академија поводом 40 година постојања
Средње школе „17. септембар“. Руководству општине, директорима установа,
колективу, бившим директорима и запосленима, ученицима, као и другим гостима обратила се Косана Грчић, директор школе. Она је подсетила да је
оснивању СШ „17. септембар“, која је са
радом почела 1.септембра 1979, претходило отварање Издвојеног одељења
Економске школе „25. мај“ из Ваљева.
- Потреба за отварањем самосталне
средње школе у Лајковцу расла је са
бржим развојем привреде, а услови су
створени и увођењем усмереног
образовања. Зато је СО Лајковац, на

Косана Грчић

АСФАЛТИРАНА
ЖЕЛЕЗНИЧКА УЛИЦА
У склопу реконструкције трасе старе ћирине пруге, која
се финансира средствима Путева Србије, асфалтирана је и
Железничка улица. У дужини од једног километра
постављена је нова асфалтна подлога у два крака, од
Пепељевачке рампе ка Електродистрибуцији и од скретања
ка улици Димитрија Туцовића. “Испод пруге” готово да нема
улица која није асфалтирана, истиче председник општине
Лајковац Андрија Живковић.
- Улица Лесе Мирковића, Железничка, Димитрија
Туцовића, читав овај део испод пруге, преко хиљаду
становника гравитира управо ка ове три улице. Оне су битне
и за сва села која се налазе преко Колубаре, пре свега за
мештане Пепељевца који сада могу користити два путна
правца приликом доласка у Лајковац: и улицу Лесе
Мирковића и стару ћирину пругу. Такође, важно је рећи да је
ова улица дуго била у плану за асфалтирање, али због
појаса који се налази уз пругу није било изводљиво. Нашли
смо заједнички договор, са Путевима Србије смо нашли
решење и ову улицу довели у стање какво заслужује.
Становници овог краја Лајковца добијају једну модерну
саобраћајницу. Можемо слободно рећи да након радова у
протекле четири године, скоро да неће испод пруге постојати
ниједна улица која није асфалтирана. Остала је још улица
Миладина Илића, која се налази у склопу Триангле, а и њу
ћемо вероватно урадити у току следеће године- истиче први
човек Лајковца.

Свечана академија одржана је у сали КЦ „Хаџи Рувим”
заједничкој седници свих већа, одржаној
26. априла 1979. године, донела одлуку о
оснивању средње школе. Образовање
ученика у првој и другој фази школовања
почело је 1. септембра 1979. Наредних
година школа је верификовала профиле
правне, економске, прехрамбене, текстилне и машинске струке. Данас су у школи
заступљени следећи профили: техничар
мехатронике, бравар заваривач, електротехничар рачунара и економски техничар. Средња школа у Лајковцу позната је
по добрим условима рада, стручном
кадру и финансирању превоза ученика.
Показатељи доброг рада школе огледају
се кроз лако запошљавање, по квалитетној практичној настави, доброј
сарадњи са социјалним партнерима, као
и бројним добрим резултатима које
постижу наши ученици.
У програму под називом „Плодови
наше младости“ учествовали су:
ученици школе са рециталом, певањем,
литерарним радовима и беседама,
глумица Вјера Мујовић, певачица Јасна
Васиљевић, кћерка легендарне Мире
Васиљевић - уметничког руководиоца
женског ансамбла „Ђердан“, лајковачки
уметник Милутин Ранковић и фоклорни
ансамбл „Хаџи Рувим“. Водитељи су
били глумац Перо Бјековић и новинар
Ана Грујичић. Програм је пратила
пројекција слајдова из историје школе. У
галерији Културног центра приређена је
изложба ликовних радова ученика.

Директорка школе уручила је овом
приликом захвалнице свима који су
допринели бољем функционисању школе
и квалитетнијим условима рада. Захвалнице су добили: председник општине
Лајковац Андрија Живковић, директори
готово свих овдашњих јавних предузећа и
установа, као и власници приватних
фирми попут Живорада Лазаревића,
Небојше Матића и др. Признања су добиле
и све фирме које су омогућиле да
лајковачки средњошколци у њима обављају стручну праксу, попут РБ”Колубара”,
погона “Елмонт”, “Борверка”...
У години јубилеја, први пут након 40
година, започеће комплетна реконструкција средње школе и то државним средствима, преко Канцеларије за управљање
јавним улагањима Републике Србије.
Локална самоуправа је финансирала
набавку опреме за кабинет мехатронике, а
јубиларну годину обележиле су и донације
браће Павловић из Чикага.
Косана Грчић је тек пети директор
школе за четири деценије постојања.
Директор школе у оснивању 1979. био је
професор српског језика Драгић Гајић,
затим професор српског језика Ратко
Мирковић (1980–1984), па професор
историје Војислав Миљанић (1984–1993), а
најдужи директорски стаж, од 1993–2018.
године, имао је професор филозофије и
социологије Иван Крушкоња. Професорка
биологије Косана Грчић је на месту
директора од јула прошле године.
Б.П.

Општинско руководство
у обиласку радова у Железничкој улици
Одборник у локалном парламенту Слађана Милошевић
истиче да је Железничка улица била у заиста јако лошем
стању и додаје:
- Желим да се захвалим држави Србији, која је
финансирала ово. Надам се и да ће финансирати и непходну
замену азбестних цеви, које су још значајније. Овај део
Лајковца је годинама, па и деценијама уназад био
неправедно запостављен, сада се много тога на боље
променило. Мислим да ће наши грађани бити задовољни, јер
овде заиста има пуно домаћинстава, а и поред њих ову
улицу користе многи и баш је фреквентна.
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ДРУШТВО ВОДЕНИЧАРА СРБИЈЕ

СЛАВИЛИ
У КУМОВОЈ ВОДЕНИЦИ
Кумова воденица у селу Маркова црква,
била је домаћин крсне славе Друштва воденичара
Србије, која се на Малу Госпојину, слави осми пут.

Ломљење славског колача
у Марковој Цркви
Уз службу проте Гроздана Гајића са осталим
гостима колач су по старим обичајима ломили
Милан Павловић, сувласник Кумове воденице и
председник Друштва воденичара Србије и Драган
Живановић- Далипагић, воденичар и власник
Ђедине воденице у Причевићу.
- Ми смо увек задовољни. Друштво
воденичара Србије труди се да сачува овај древни
занат од заборава, али и да не заборави традицију
и обичаје, а крсна слава је сигурно један од
најважнијих симбола нашег идентитета - каже
Милан Павловић, на шта Живановић додаје.
- Можда је мало познато да су некада све
занатлије имале крсну славу, тако је и наше
друштво изабрало Малу Госпојину, велики хришћански празник, а воденица је једина фабрика која
не загађује околину. Нас воденичаре љути када нас
пореде са млинарима. Млинови производе велике
количине брашна, а воденице мале и никада се
квалитет брашна са воденични камена не може
поредити са оним из млина.
Драган Живановић најављује и промоцију
своје нове књиге, "Поштење и повећање живе у
воденици", која ће бити одржана у лајковачкој
Градској кући, у организацији ТО Лајквац и
Друштва воденичара Србије.
А.Р.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо грађане да ће због извођења
радова на путу Лајковац-Скобаљ, од понедељка
23. септембра до недеље 29. септембра (закључно
са овим даном) саобраћај бити преусмерен на
алтернативни правац преко Јабучја. Захваљујемо
грађанима на стрпљењу до окончања радова.

27.СЕПТЕМБРА НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА ДУГА ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

ИЗЛОЖБА ГОВЕДА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ
Организациони одбор изложбе приплодних говеда
сименталске расе "Колубара 2019." најавио је учешће 30
излагача са 106 грла. Изложба, 38. по реду по традицији се
одржава на Крстовдан 27.септембра, када се још од 9 часова
очекује долазак првих произвођача, док ће од 10.30 почети
оцењивање. Свечано отварање биће у 12.30, док је додела
награда предвиђена за 13 часова.
- Ове године имаћемо 38 крава, 19 првотелки и 49 јуница,
а 10 излагача са 49 грла биће са територије Лајковца - каже
Никола Радуловић, директор Центра за пољопривреду.
Органзатори изложбе и ове године су Општина Лајковац, Централно удружење одгајивача говеда сименталске
расе "Колубара" Лајковац, Удружење одгајивача говеда
сименталске расе "Колубарски сименталац" Ваљево и
Ценар за пољопривреду Лајковац. Туристичка органзација
општине Лајковац, приређује уметнички програм на бини.
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РАСПРАВА О ПЛАНУ
ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2019-2022.

РОК ЗА ПРЕДЛОГЕ
ГРАЂАНА- 1.ОКТОБАР
Јавна расправа о Нацрту плана јавних
инвестиција општине Лајковац 2020- 2022. године
одржана је у Градској кући, у присуству
представника надлежних органа и општинских
јавних служби. Овим чином испуњена је законска
процедура у корацима при доношењу Плана
јавних инвестиција. По спроведеној јавној
расправи, а пре израде Предлога плана јавних
инвестиција општине Лајковац у периоду 20202022, биће биће размотрени сви предлози
јавности прибављени у току јавне расправе.
Надлежни позивају грађане, удружења, стручну и
осталу јавност да учествују и даље у поступку.
Јавни увид у Нацрт Плана јавних инвестиција
општине Лајковац 2020-2022. године трајао је од
30. августа до почетка јавне расправе 18.
септембра, а заинтересована лица, ипак, могу
доставити своје предлоге, сугестије и мишљења о
Нацрту плана на обрасцу предлога идеје
капиталног пројекта или на други начин у писаној
форми – лично преко Писарнице или поштом на
адресу Општине Лајковац све до 1. октобра,
речено је на јавној расправи. Образац могу
преузети на општинском сајту.

Предраг Мирковић
Руководилац ресорног одељења дипл. инж.
Предраг Мирковић је констатовао да је јавна
расправа успела, а изнео је и главне одреднице
Нацрта трогодишњег Плана јавних инвестиција:
- Издвојио бих наставак сарадње са
Канцеларијом за јавна улагања. Тренутно је у току
набавка за реконструкцију школе у Бајевцу,
вредност овог пројекта је око сто милиона динара.
Ових дана ћемо објавити и поступак јавне набавке
за реконструкцију средње школе у Лајковцу.
Значи, после 40 година дошло је време и за то да
се школа реконструише, усклади са свим
прописима, биће ту неких техничких детаља
техничких који до сада нису виђени у нашим
образовним објектима, ни у региону. Такође, преко
Канцеларије смо договорили, фактички је
општина Лајковац завршила тај део који је био
обавезујући, припрему пројектно – техничке
документације за комплетну санацију водоводне
мреже за насељено место Лајковац. У питању је
вредност радова око 240 милиона динара или два
милиона евра, кроз које ће бити извршена замена
свих азбестних цеви, свих цеви пречника мањег
од „фи” 100; биће урађени нови прикључци,
неколико нових бустер станица, а такође биће
одрађена и изградња телеметријског система –
праћења у реалном времену свега онога што чини
један водоводни систем, и протока и варирања
притиска, тако да ће и наше комунално предузеће
“Градска чистоћа” и сви грађани имати један и
рационалнији и квалитетнији водоводни систем.
Све оно што се сада дешава, ови проблеми којима
смо сведоци неколико година уназад, са тим
пројектом и будућим прикључењем на систем
“Стубо – Ровни” бити решени. Имаћемо редовно
воду, цена воде ће бити повољнија, а што је
најважније биће је увек- закључио је Мирковић.
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"ДИЗЕЛКА" У СВЕ БОЉЕМ РИТМУ

ПУНА МРЕЖА ШАПЧАНА
ВРЕЛО СПОРТ - ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:0
Лајковчани су могли боље да
прођу у комшијском дербију са
Врељанима, али и да се врате празних
руку. Два пута је оквир гола спасао
сигурног Бојана Петровића, а тим
Срђана Јовановића најопаснији је био у
финишу. Софронић је после солопродора уздрмао пречку, поново је
лопта у наставку акције стигла до
брзоногог Ваљевца, али је његов волеј
завршио далеко преко гола.
Истицала је надокнада времена
када је све бољи Радивојевић са 25
метара испробао свој шут, његов бивши
клупски друг из Јединства Љубиша
Ракић испружио се колико је дуг и
врховима прстију спровео лопту до
стативе. Утисак је да је бод заслужена
награда за обе екипе и да је стигла још
једна потврда да "дизелка" под Јовановићевом командом добија контуре
озбиљне екипе.

ЖЕЛЕЗНИЧАР - РАДНИЧКИ Ш. 7:1
Шапчани су само у првих пет
минута претили да могу да задају
проблеме домаћима, али је ефектни
гол Прокића одвео утакмицу на
воденицу Лајковчана. Растрчала се
"дизелка", било је пуно лепих акција и
ефектних голова, а у том стилу је меч и
завршио- "резервиста" Андрић је са 16
метара "скинуо паучину" са гола
Јовановића.
Много тежи посао чека Железничар у
суботу, комшије из Мионице биће
домаћин у једном од дербија 7. кола
који почиње у 15 часова.
Б.Матић

ЛАЈКОВАЦ
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Железничар - Раднички
Шабачки 7:1 (3:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 150. Судија: Јован Раковић
(Ваљево). Стрелци: Прокић у 10. и 30.,
Радивојевић у 43., Софронић у 49. и
55., Станојевић у 67. и Андрић у 90. за
Железничар, а Лончар у 71. минуту за
Раднички Шабачки.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 7, Вуковић 7
(Земан 7), Живковић 7, Рудић 7,5, Илић
7, Радивојевић 7,5 (Јосиповић 7), Гајић
7 (Андрић 7), Спасојевић 7,5, Софронић 8, Прокић 8, Станојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Прокић (Железничар)

ЗАДРУГАР У МИНИ-КРИЗИ РЕЗУЛТАТА

ДИВЦИ ЗА
ПОВРАТАК ФОРМЕ

ЛАЈКОВАЧКЕ КОШАРКАШКЕ АКТУЕЛНОСТИ

БОЉА КОШАРКА У НАЈАВИ
Кошаркаши Железничара вредно
се припремају за старт сезоне, прошлогодишња неуспешна је већ архивирана,
а управа клуба се побринула да у летњој
паузи оформи респектабилан тим.
Млади тренер Марко Росић је засукао
рукаве, утисак је да љубитеље кошарке
у Лајковцу чека много више радости:
- Прошла сезоне је по свим
критеријумима била разочаравајућа,
тако да смо већ половином јула почели
техничке припреме за ново првенство.
Од појачања, акценат бих ставио пре
свега на искусног повратника Николу
Теофиловића који је већ на првој
утакмици показао класу, а у клубу се
вратио и високи центар Иван Милутиновић. Из КК Уба стигли су нам одлични
шутери Драксимовић и Ћирковић, као и
њихов играч-тренер Милош Гагић који
покрива обе позиције под таблом.
Последњи новајлија је искусни Ђорђе
Николић, бивши играч Црвене звезде,
Олимпије, Слована, Колубаре и неколико иностраних клубова. Уз староседеоце Јовчића, Зрнзевића, Ђурђе-

вића, Радовановића, Јовановића...,
требало би то да буде конкурентна
екипа уколико будемо имали добар
тренинг. У припремним мечевима
добили смо ЛА Баскет и изгубили од
Студента иако смо водили 25 разлике,
а уз још два-три теста спремно ћемо
дочекати почетак сезоне и два везана
домаћинства ОКК Шапцу и Радничком
из Ваљева- најављује скори почетак
првенства ДРМЛ "Запад" 19. октобра.

ПСД “ЋИРА” ОБЕЛЕЖИО ДАН ПЕШАЧЕЊА

ШЕТАЛИ У ЋЕЛИЈАМА
Поводом Дана пешачења у Србији,
14.септембра, који организује Планинарски савез Србије, лајковачко ПСД
„Ђира” организовало је шетњу од ловачке
куће на Враче брду до манасира Светог
Ђорђа и археолошког налазишта Анине,
одакле су се упутили на стадион ФК
Ћелије, где су уприличене игре за децу.
Цела стаза износила је 9 километара.
- На стази је било 18 дечака, 23
девојчице и 27 одраслих. Код манастра је
подељен дорочак и тим поводом се
захваљујем Спортском савезу општине
Лајковац. На игралишту су учествовали и
чланови Карате клуба Железничар, Школица спорта "Срећно стопало", Балетски
студио "Идеја", млаћа група ансамбла КЦ
"Хаџи Рувим", а приказан је и цртани
филм у биоскопу на отвореном- каже

Владан Јаковљевић, председник ПСД
„Ћира” и не крије незадовољство што се
од 1.950 ученика свих школа у Лајковцу,
организовано одазвало само
седам
ученика ИО у Врачевићу са учитељицом
Данијелом Јеринић.

ЗАДРУГАР - РАЂЕВАЦ 1:1
После одличног старта, Задругар је
у серији слабијих резултата што се
одразило и на табелу. Несрећна
интервенција Николе Марковића на
првој стативи након корнера Илића
донела је предност Рађевцу, а Влада
Јеринић два пута и новајлија Лука
Ристић су пропустили одличне прилике
да поравнају до паузе. На изједначење
се чекало до 76. минута, након корнера
највиши у скоку био је Милош Павловић
и донео заслужен бод. Осетило се
одсуство "поцрвенелог" Томића и
Милошевића, па је лајковачки тим
"окрњио" стопостотан учинак на
домаћем терену.

БОРАЦ (Л) - ЗАДРУГАР 3:0
Пулени Дејана Спасића нису
блистали у Лешници, Милош Мићић је
био пребрз за одбрану Задругара и
донео капиталну предност Борцу.
Слаба је утеха што је трећи гол пао
након сигнализације помоћног арбитра
да је реч о офсајду, десетак секунди је
стајала заставица у ваздуху, али акција
није прекидана. Да ствар буде тежа,
престрого је искључен Урош Јеринић,
па ће без њега Лајковчани пробати да се
врате на стазу тријумфа у мечу са
Дивцима (субота, 15 часова). Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Борац (Лешница) Задругар 3:0 (1:0)
Стадион у Лешници. Гледалаца: 200.
Судија: Срђан Степановић (Шабац).
Стрелци: Милош Мићић у 29. и 54. и
Марко Мићић у 88. минуту. Жути
картони: Јовановић, Марковић (Б).
Црвени картон: Урош Јеринић
(Задругар) у 79. минуту.
ЗАДРУГАР: Рафаиловић 6, Симеуновић 6, М.Павловић 6 (Петровић 6),
Новаковић 7, Ашковић 7, Марковић 7,
Ж.Павловић 6, Н.Павловић 6 (У.Јеринић -), В.Јеринић 7, Ристић 7, Симић 6
(Мићић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Мићић (Борац)
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УСВОЈЕН СТАТУТ
ОПШТИНЕ
Донет План детаљне регулације
за индустријску зону
Скупштина општине Мионица је, на септембарској
седници, донела Статут ове општине. Образлажући предлог
новог статута начелник Општинске управе Горан Рангелов је
упознао одборнике да је предлог претходно добио
сагласност Министарства за државну управу и локалну
самоуправу. На седници је донет и План детаљне регулације
за пословно производну зону у делу насеља Радобић
површине око 8 хектара.
- Током протеклих четири-пет година смо радили на
решавању проблема и враћању у функцију постојећих
индустријских објеката који су били запуштени или у
поступку стечаја, а нова индустријска зона биће нова
вредност за нашу општину. Добре вести су да је при крају
реконструкција објекта бивше Хладњаче који ће нови
инвеститор до почетка новембра пустити у функцију и да су
пре неколико дана почели радови на уређивању погона
некадашњег „Метала“, који је годинама зарастао у коров.
Озбиљне фирме су заинтересоване за нову индустријску
зону и очекујем да ће већ следеће године у њој почети са
радом прва фабрика - рекао је председник мионичке
општине Бобан Јанковић у свом обраћању и додао да је
задатак локалне самоуправе да створи услове да потреба за
радном снагом буде што већа, јер ће тада и плате бити веће.

Детаљ са седнице СО Мионица
Општински парламент је у даљем току седнице донео
још два Плана детаљне регулације, од којих се један односи
на на магистрални цевовод за потребе снабдевања водом
Општине из система „Стубо-Ровни“, а други на брану и
вишенаменску акумулацију „Струганик“ на реци Рибници.
Донете су и Одлука о управљању комуналним отпадом,
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом, Одлука о јавним паркиралиштима, Одлука о
димничарским услугама и Одлука о погребној делатности на
подручју општине Мионица, као и измене и допуне још
неколико Одлука из области комуналних делатности ради
њиховог усаглашавања са одредбама Закона о комуналним
делатностима.
А.Ковачевић
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МИОНИЦА И ОВЕ ГОДИНЕ ДОМАЋИН
СУПЕР КУПА СРБИЈЕ У РУКОМЕТУ

ВОЈВОДИНА
ОДБРАНИЛА ТРОФЕЈ
Првенац Јагодине у женској конкуренцији
Мионица је 17. септембра по други пут била домаћин
мечева за први овосезонски трофеј у рукомету Супер Куп
Србије, за који су се бориле најбоље екипе у прошлој
сезони Јагодина и Бекамент Буковичка Бања из Аранђеловца у женској и Војводина из Новог сада и Динамо из
Панчева у мушкој конкуренцији.

Председник општине Мионица Бобан Јанковић
уручио је медаље победницима
Рукометашице Јагодине су на паркет у дворане
Спортског центра Мионица из другог покушаја успеле да
освоје једини домаћи трофеј који им је недостајао у
клупским витринама. У репризи прошлогодишњег финала
Јагодина је убедљиво савладала Бекамент Буковичку
Бању из Аранђеловца резултатом 26:16 (11:9). Након
изједначеног првог полувремена, Јагодина је појачала
одбрану и головима из контранапада већ у 46. минуту
стигла до недостижних осам голова предности. Победничку екипу је предводила Гојковић са девет голова, док је
најефикаснија у тиму из Аранђеловца била Прековић са
шест голова.
Новосађани су за разлику од Аранђеловчанки успели
да одбране трофеј Супер Купа, пошто су победили Динамо
из Панчева 25:23 (13:16). Актуелни шампиони су дошли до
шестог трофеја Супер Купа у својој историји после велике
борбе. У неизвесној завршници Страхиња Станковић је
погодио за 25: 23 за Војводину на минут пре краја, а екипа
Динама у наредном нападу није успела да преко Вељка
Милошевића савлада играча утакмице голмана Војводине
Светислава Веркића. Најефикаснији код победничке екипе
био је Стефан Илић са шест голова.
Пехаре и медаље су уручили представници Рукометног савеза Србије и први човек Мионице Бобан Јанковић,
који је најбољим актерима мечева Супер Купа Србије
предао туристичке ваучере „Србија кроз Мионицу“.
А.К.

ПОТПИСАН УГОВОР О РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МИОНИЧКИХ ШКОЛА

РАДОВИ ВРЕДНИ ПРЕКО 338 МИЛИОНА ДИНАРА
Недавно је потписан уговор о извођењу грађевинских
радова на реконструкцији и адаптацији Основне школе
„Милан Ракић“ и Средње школе „Мионица“ у Мионици. Радове финансира Канцеларија за управљањем јавним улагањима Републике Србије, а уговор је испред локалне
самоуправе потписао председник Општине Бобан
Јанковић.
Уговором је прецизирана реализација радова на оба
наведена школска објекта и то архитектонско грађевински
радови, водовод и канализација, електро радови, радови
на телекомуникационим и сигналним инсталацијама,
систему за дојаву пожара, машинским инсталацијама,
технолошкој опреми, радови на противпожарној заштити и
партерно уређење око школа. Укупна вредност радова
Потписујући уговор, Бобан Јанковић је истакао да је ово
износи нешто више од 338 милиона динара, а извођач се наставак борбе за инвестиције у свим сегментима развоја са
обавезује да ће уговорене радове извести у року од триста циљем унапређења квалитета живота и рада у општини
календарских дана од дана почетка радова.
Мионица.
А.К.
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ЧЕТНИЧКИ ПОКРЕТ У ТАМНАВИ

СПАСАВАЊЕ
ПИЛОТА
Историја која је ‘’заклањана’’ - народ је
са четницима изградио писту за авионе
ДЦ-3 у Свилеуви. Комарчевић је био часни
официр Југословенске војске у отаџбини
Књига Мр Бранка Матића ‘’Владимир Лале Комарчевић официр и командант’’,
штампана прошле године у
ваљевској штампарији ‘’Топаловић’’, са рецензијом Др
Бојана Димитријевића и Др
Косте Николића, открива
историјске чињенице које
широј јавности нису биле, до
сада, доступне.
Текстом и фотографијама приказан је животни
пут капетана Југословенске
војске у отаџбини Владимира
Владимир Комарчевић Лала Комарчевића. Он се,
у Звиздару 1943.године како наводи аутор књиге, по
много чему разликовао од
других и, истовремено, био ‘’један од многобројних Срба
коме су историјске околности определиле цео живот’’. На
концизан и свеобухватан начин Матић приказује
Комарчевића као човека, официра, војног команданта,
али и врсног фото-аматера.
Мноштво фотографија помаже да се осети дух тог
времена, оног када је народ, у рату, био уз своју војску, а
тада победник још није био познат па четници нису
доживљавани онако како је сугерисано у Булајићевим
филмовима, a сведочењем многих нових победника,
бораца и првобораца НОБ-а по сценаријима који су,
често, имали само један циљ: да четнике прикажу као
кољаче, а партизане као борце који су своје стрељали „за
једну шљиву узбрану без дозволе надређеног’’...

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ОРКЕСТАР ‘’ВЕСЕЛИ ВАЉЕВЦИ’’ СА

ЦОКАНОМ ИЗ ТРЛИЋА
Ових дана на прослави пунолетства Милице
Антонић у Зуквама код Уба и Коцељеве
За Ненада Стајчића Цокана из Трлића кажу да му је „Бог
узео вид још док је био беба, али га обдарио гласом и
изванредном мемориом’’. Зна напамет преко 2.000 народних
песама, а бави се и компоновањем. Овог пута наступио је са
Оркестром „Весели Ваљевци’’ и колегама Бобаном певачем,
Јоцом за клавијатурама, Небојшом који је задужен за озвучење и ритам електронску секцију, Мишом виолинистом и
павачицом Бојаном Барбиком.

Ненад Стајчић, први с лева
Весеље је трајало до дубоко у ноћ, музичари су зарадили
солидан бакшиш, слављеница Милица је добила мноштво
поклона, а домаћин Дуле Антонић је био задовољан гостима и
музичарима.
Иначе, Ненада Стајчића се старији Убљани сећају још као
трогодишњег дечака, почетком деведесетих година, када је,
преко серије написа у ‘’Тамнавским новинама’’, покренута
акција за прикупљање средстава за његову операцију у Америци, а касније и у Русији, које, нажалост, нису дале позитивне
резултате.
Ненад воли свој надимак Цокан, научио је Брајову азбуку
и има широк круг пријатеља, поготово међу музичарима.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕ СЕ ПЛАЦ у Мургашу
(3 км од Уба,код „Убског замка”), 38 ари,
уз регионални пут, струја, вода, телефон,
недовршен објекат од 120 метара
квадратих и 200 садница лешника.
Тел. 064/862-70-88

Фредерик Барет, Комарчевић и Доналд Патерсон
у Памбуковици 1944.године
Поред осталог, један део књиге говори и о
боравку капетана прве класе Владимира Комарчевића у
селима Тамнаве током 1942, 1943. и 1944.године. Фотографије, које је снимио, управо, Комарчевић сведоче и о
спасавању америчких пилота у Тамнави. Забележена су и
имена: Фредерик Барет и Доналд Патерсон. Ту су и
снимци са импровизованог аеродрома у Свилеуви са
авионима ДЦ-3 приликом преузимања пилота, слике
четника са народом у Радуши, Памбуковици, Докмиру,
Гвозденовићу, Брезовици, Шарбанама (Комарчевић са
Калабићем), дефиле бораца, после полагања заклетве у
Бањанима 1944.године и још пуно тога.
Приликом емитовања ТВ емисије „Жикина
шареница’’, која је недавно снимана испред новог убског
хотела, програм је прекинут због преноса сусрета
председника Вучића са делегацијом и члановима
породица спашених пилота, као и са народом у
Прањанима. Имали су, тада, Тамнавци разлог да се
поносе. Спасавању пилота у Тамнави посвећен је један
део ове књиге, коју неизоставно треба прочитати.
М.М.

ПРОДАЈЕМ ДВА ХЕКТАРА ЗЕМЉЕ
(њиве дужине 350 метара)
у ужем делу села Трлић !
Тел: 061/620-40-56
ИЗДАЈЕМ СТАН У БЕОГРАДУ
2
- Карабурма 60м
(може и део стана – једна соба)
Тел: 063/351-034
ПРОДАЈЕМ КУЋУ У ЦЕНТРУ УБА
ул. Милоша Селаковића бр. 14,
површине 150м2 и четири ара плаца.
Тел: 060/32-64-199
ПРОДАЈЕМ ХЕКТАР ОБРАДИВЕ ЗЕМЉЕ
У БРЕЗОВИЦИ (засеок Тамнава), власник 1/1 и,
у близини, старо домаћинство са 2,5 хектара
обрадивог земљишта.
Тел. 014 411 418, моб. 064 34 44 877

МАРКЕТИНГ / ОГЛАСИ
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

Грађевина

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

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

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1.
2.
3.
4.

пословођа за високоградњу
пословођа за нискоградњу и хидроградњу
пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста
за префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађ. техничар специјалиста за водовод и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за архитектонске
и просторне планове

У скалду са чл. 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 –
одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 одлука УС и 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019) и члана 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019), Општинска управа општине Владимирци, Одељење за урбанизам,
грађевинарство и инспекцијске послове ставља на

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистички пројекат за изградњу објекта бране акумулације Вукошић, инвеститора општине Владимирци,
обрађивача ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца, Сектор за изградњу, Служба за просторно и урбанистичко
планирање.
Сва зинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања
јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 24, поштански број 15225
Владимирци, закључно са 10.10.2019.године.
Службено лице Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци Владимир Пантелић, даваће у току трајања јавне презентације основне информације о урбанистичком
пројекту заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12 – 15 часова.
Јавна презентација ће се обавити од 03.10.2019.год. до 10.10.2019.год. у просторијама Општине Владимирци
(зграда бившег катастра непокретности), канцеларија број 3, у периоду од 12 – 15 часова сваког радног дана.
Интернет адреса на којој се може остварирти увид у урбанистички пројекат је www.vladimirci.org.rs
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
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27.09.2019. г. навршава се
20 тужних година од када нас
је напустио

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
5.10.2019.г. навршава се
40 дана од смрти наше драге

ОЛИВЕРЕ ГРЧИЋ
(1969 – 2019)

СРБОЉУБ
ПЕТРОВИЋ СРБА
Све више нам недостајеш.
Увек си у нашим срцима
и мислима. Не заборављамо те!
Почивај у миру
Твоја породица

Боли свако сећање на тебе,
боли то што си се свему
радовала, боли све што си
волела, чему си се надала.
Боли празнина која
никада неће нестати.
Недостајеш нам пуно.

Син Никола и ћерка Марија

1.10.2019.г.навршиће се осам
година од смрти наше драге

ОЛИВЕРА
ГРЧИЋ
(1969 – 2019)

ГОРАН
ГРЧИЋ
ВЕРЕ МАКСИЋ
Пролазе године, а сећања и љубав
остају заувек. Вечно ћемо памтити
твоју племенитост, доброту и
топлину којом си зрачила
и чуваћемо најлепше успомене
на тебе.
Твоји најмилији: супруг Раде,
ћерке Ана и Биљана са породицама
и породица Дамјановић

(1966 – 2013)
Поново сте заједно.
Нека вас у тишини
вечног мира, прати
наша љубав јача од
времена и заборава!
Ваша деца
21.09.2019.г. навршило се
20 година од смрти
нашег драгог супруга и оца

ЈОВАНА ЈОЦЕ
МЕНДРАГИЋА
(5.01.1931 – 21.09.1999)

Остаћеш заувек део нас.
Вечно ћемо чувати успомену
на твој драги лик. Никада те
неће заборавити твоји

Супруга Милица,
синови Драган и Павле

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

26.септембар 2019.г.

СЕЋАЊЕ

19.09.2019. г. навршило се 40 тужних
дана од када није са нама наш

ДРАГИЦА – СЕКА
НЕДЕЉКОВИЋ

МИЛАН СИМИЋ
ФРАНЦУЗ

(2001 – 2019)

(1935 – 2019)

Нема те међу нама,
али си у нашим срцима...

Наша љубав помоћиће ти
да пронађеш свој вечни
мир и спокој

Твоји најмилији

Твоја деца
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30.09.2019.год. навршава се
шест месеци од смрти
нашег драгог

РАДОСАВА
ВАТAЗЕВИЋА
(1936 – 2019)
Увек ће га се радо сећати
Супруга Станојка
и син Драгољуб са породицом

22.09.2019.г.навршава се пет
годинa од смрти нашег драгог

ЖИВИСЛАВА
МАРЈАНОВИЋА
(1933 – 2014) из Бањана
Чувамо сећања на твој драги лик.
Никада те нећемо заборавити.
Синовци Драган и и Зоран,
синовица Зорица,снаха Продана,
унуци Никола и Стефан
и сестра Радмила са породицом
27.09.2019. г. навршавају се
34 године од како није са нама
наш драги

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
МИЛИСАВ
МАРЈАНОВИЋ
(1937 – 1985) из Бањана
Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана. Носимо те
вечно у срцима..
Супруга Продана, синови Зоран
и Драган, снаха Зорица, унуци
Никола и Стефан и сестра
Радмила са породицом

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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ФУДБАЛ

26.септембар 2019.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 6. коло

5.коло (14/15.09.2019):
Чучуге - Стрмово 1968
Јошева - Колубара (Ј)
Полет (ДЛ) - Каленић
Шарбане - Памбуковица
Црвена Јабука - Звиздар 2012
Младост (В) - Рудар 1945
ОФК Паљуви - Полет (Т)

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

6.коло (21/22.09.2019):
Стрмово 1968 - Полет (Т)
Рудар (Р) - ОФК Паљуви
Звиздар 2012 - Младост (В)
Памбуковица - Ц.Јабука
Каленић - Шарбане
Колубара (Ј) - Полет (ДЛ)
Чучуге - Јошева

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

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

19 : 6
9 :2
12 : 2
11 : 5
10 : 8
12 :10
11 :10
8 :8
7 :10
7 :9
7 :16
7 :14
2 :13
2 :11

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

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

15
15
14
14
10
9
9
9
9
6
4
2
2
1

7.коло (28/29.09.2019- 15:00ч):
Јошева - Стрмово 1968
Полет (ДЛ) - Чучуге
Шарбане - Колубара (Ј)
Црвена Јабука - Каленић
Младост (В) - Памбуковица
ОФК Паљуви - Звиздар 2012
Полет (Т) - Рудар (Р)

OP[TINSKA LIGA
“UB”
4. коло (14/15. септембар 2019):
Колубара (ЛП) - Слога (В)
Мургаш 2012 - Јединство (М)
ОФК Стубленица - Докмир
Гуњевац - Вукона
Будућност (С) - Бргуле
Врело - ОФК Таково
слободан Омладинац (К)

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

5.коло (21/22.септембар 2019):
Бргуле - Врело
Вукона - Будућност (С)
Докмир - Гуњевац
Јединство (М) - Стубленица
Слога (В) - Мургаш 2012
Омладинац (К) - Колубара (ЛП)
слободно ОФК Таково

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

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

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

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

1 12 : 5 12
0 7 : 1 10
0 8 : 3 10
1 7 : 3 10
1 6 :4 8
2 7 :5 7
2 8:7 6
3 9 :9 6
2 4:5 6
2 4:6 4
2 1 :4 3
3 3 :12 2
5 3 :15 -1

МОФЛ "Колубара" Исток, 6. коло

Каленић- Шарбане
1:1 (0:1)

Чучуге- Јошева
4:0 (1:0)

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 50.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Андрић у 90+2. за Каленић, а
Гајић у 34. минуту за Шарбане. Жути
картони: Аћимовић, Марковић (К),
Рашић, Мирковић (Ш).
КАЛЕНИЋ: Милетић 6,5, Марковић 6,
Вучковић 6, Мирко Аћимовић 7,
Ђуричић 6, Андрић 6,5, Ивановић 7,
Ђорђевић 6,5, Ранковић 6,5, Живановић
6 (Петровић -), Марко Аћимовић 6,5
ШАРБАНЕ: Ранковић 6,5, Јанковић 6,
С.Миловановић 6, Ж.Илић 6,5, В.Илић 6,
Мирковић 6,5, Н.Миловановић 6, Гајић
6,5, Рашић 5,5 (И.Аврамовић -), Јовић 5,5
(В.Аврамовић -), Стевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Ивановић (Каленић)
Каленић је сменио лидера у последњим секундама утакмице- руком је
играо искусни Влада Илић у свом
казненом простору, а Андрић на самом
истеку надокнаде донео бод својој
екипи. Имали су домаћи још један
казнени ударац у првом делу, овога
пута руком је играо Немања Миловановић, али је капитен Ђуричић промашио гол са једанаест метара.
Шарбане су до предности дошле
голом Гајића, после добре повратне
лопте Стевића. Испромашивали су се
потом Гајић, Стевић и Рашић, казна је
стигла на најболнији начин како то
често бива у фудбалу...

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 70.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелци: Филиповић у 45., Станојевић у
66. из пенала, Димитријевић у 81. и
Караичић у 82. минуту. Жути картони:
Станојевић (Ч), С.Кузмановић, Николић,
М.Кузмановић, Ђелов (Ј).
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Јовић 7,5, Стефановић 7, Алексић 7,5, Филиповић 7,5,
Младеновић 8, Караичић 7, Петровић 7,
Марковић 7 (Димитријевић 7), Станојевић 7,5, Виторовић 7 (Јовановић 7)
ЈОШЕВА: Ђелов 6, С.Кузмановић 6,5,
Б.Тешић 6, Јовановић 6, Николић 6,
Н.Тешић 6, Давидовић 6, М.Кузмановић
6 (Нинковић 6), Мерџић 6, Јеверица 6,
Пантић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Младеновић (Чучуге)
Сигуран тријумф домаћих, Јошева се
добро држала у првом делу, али је
штопер Филиповић спретно реаговао
на другој стативи и пред паузу донео
предност.
Наставак игре обележио је неуморни
Дејан Младеновић- учествовао је у
акцијама код свих голова, освајао лопте
на средини и обављао тежи део посла.
Станојевић је био стрелац са 11 метара
после прекршаја над Марковићем, а у
стрелце се уписао и ветеран Љуба
Димитријевић, некадашњи играч Милиционара добро се снашао после асистенције Младеновића.

Општинска лига Уба, 5. коло

Општинска лига Уба, 5. коло

Слога (В)- Мургаш 2012
2:1 (0:1)

Омладинац- Колубара
(Лисо Поље) 1:0 (0:0)

Стадион у Врховинама. Гледалаца: 60.
Судија: Срђан Михајловић (Уб).
Стрелци: Владан Арсенијевић у 80. и
Никола Мирковић у 90. за Слогу, а
Стефан Мишић у 36. минуту из пенала
за Мургаш 2012. Жути картони: В.Арсенијевић, Н.Мирковић (С), Ст.Мишић (М).
Црвени картон: Немања Арсенијевић
(Слога) у 35. минуту.
СЛОГА: А.Мирковић 7,5, О.Марковић 7,
Н.Арсенијевић 7, Бошковић 7, М.Теодосић 7, Поповић 7 (Трифуновић -),
М.Марковић 7 (Симић -), Н.Мирковић 7,5,
В.Арсенијевић 7,5, Ђурић 7, Д.Теодосић
7 (Живановић -)
МУРГАШ 2012: Павловић 5,5, Цветојевић 6 (М.Јаковљевић -), Маринковић
6,5, Н.Тодоровић 6,5, Сл.Мишић 7,
А.Јаковљевић 6,5, Спасојевић 6,5,
Радојевић 7, Ст.Мишић 7, Б.Тодоровић
6,5, Лукић 6,5 (Ћираковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Мирковић (Слога)
Велико изненађење у Врховинама,
ако се узме у обзир да су гости имали
гол предности и играча више. Цветојевићев шут на гол-линији руком је
зауставио Немања Арсенијевић, а
Стефан Мишић је погодио са "креча".
Ипак, домаћи су награђени за
борбеност у наставку- Никола Мирковић је послао лопту иза леђа одбране
Мургаша, а Владан Арсенијевић казнио
неодлучност голмана Павловића. У
самом финишу, Никола Мирковић је са
35 метара упутио нешто између шута и
центаршута, лопта је незгодно одскочила и преварила Павловића. У финишу се затресла мрежа Слоге, али по
процени Михајловића- лопта је директно из аута ушла у гол...

Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелац:
Александар Чобић у 86. минуту. Жути
картони: Ковачевић, Д.Савић (О),
Јанковић, Ранковић (К).
ОМЛА ДИНАЦ: Д.Стефановић 7,5,
Павловић 7, Максимовић 6,5 (С.Стефановић 7), Ашковић 7,5, Чолић 6,5,
И.Савић - (М.Чобић 6,5, Миливојевић -),
И.Тимотић 7, М.Тимотић 6,5, Ковачевић
7, Д.Савић 7, А.Чобић 7,5
КОЛУБАРА: Перић 7, Ђ.Петровић 6,5
(П.Петровић -), Иванић 6,5, Л.Јанковић
6,5 (Н.Јанковић -), Милутиновић 7,5,
Дамјановић 7, А.Ранковић 7, Д.Јанковић
7,5, И.Ранковић 6,5, Марко Јанковић 6,5
(Станаревић -), Милан Јанковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Чобић (Омладинац)
Борбена утакмица на терену који није
дозвољавао течну игру, а утисак је да су
гости заслужили бод. Имао је Милутиновић добру прилику у првом делу, а
најбољу Иван Ранковић у наставку када
је добро раговао голман Стефановић.
На другој страни, запретио је Иван
Тимотић, али његов шут главом није
био прецизан.
Домаћи су до победе стигли у
финишу меча- Ашковић је лепо
послужио Александра Чобића, а искусни везиста прецизним ударцем са
ивице шеснаестерца донео вредан
"минималац" Омладинцу.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

ФУДБАЛ

26.септембар 2019.г.
Окружна лига Колубаре, 6. коло

Совљак- Искра 3:1 (1:1)
5.коло (14/15.09.2019):
Совљак - ЗСК
Искра - Дим.Туцовић
Трлић - Тврдојевац
ОФК Брђанац - Пепељевац
Бањани - Тулари
Колубара 2 - Радник (Уб)
Јуниор НН -Рубрибреза
ОФК Јабучје - ОФК Осечина

0:2
2:1
6:2
2:1
1:0
0:2
0:1
1:0

6.коло (21/22.09.2019):
ЗСК - ОФК Осечина
Рубрибреза - ОФК Јабучје
Радник (Уб) - Јуниор НН
Тулари - Колубара 2
Пепељевац - Бањани
Тврдојевац - ОФК Брђанац
Димитрије Туцовић - Трлић
Совљак - Искра

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

1.Radnik (Ub)
2.Tvrdojevac
3.D.Tucovi}
4.Rubribreza
5.Tulari
6.Bawani
7.Pepeqevac
8.OFK Jabu~je
9.Ose~ina
10.Kolubara 2
11.Br|anac
12.Junior NN
13.Trli}
14.ZSK
15.Iskra
16.Sovqak

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

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

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

14 : 2
18 : 11
10 : 3
10 : 4
8: 6
6: 7
15 : 9
7: 9
7: 5
6: 9
7 : 11
7 : 10
10 : 14
4: 8
9 : 20
6 : 16

7.коло (28/29.09.2019- 15:00ч):
Искра - ЗСК
Трлић - Совљак
ОФК Брђанац - Дим.Туцовић
Бањани - Тврдојевац
Колубара 2 - Пепељевац
Јуниор Н.Насеље - Тулари
ОФК Јабучје - Радник (Уб)
ОФК Осечина - Рубрибреза
8.коло (05/06.10.2019- 15:00ч):
ЗСК - Рубрибреза
Радник (Уб) - ОФК Осечина
Тулари - ОФК Јабучје
Пепељевац - Јуниор Н.Насеље
Тврдојевац - Колубара 2
Дим.Туцовић - Бањани
Совљак - ОФК Брђанац
Искра - Трлић

16
13
13
13
11
10
9
8
7
7
7
6
5
4
4
3

Стадион у Совљаку. Гледалаца: 50.
Судија: Горан Миловановић (Лајковац). Стрелци: Будимир у 43., Ранковић у 70. и Савић у 80. за Совљак, а
Јаковљевић у 13. минуту из пенала за
Искру. Жути картон: Важић (С). Црвени
картон: Ранковић (Совљак) у 87. мин.
СОВЉАК: Савковић 7, Зечевић 6,5,
Будимир 7, Живановић 6,5, Важић 7,
Булатовић 6,5, Јаћовић 7, Пипер 7,5,
Савић 6,5, Ранковић 7, Танасковић 6,5
(Нешић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Данило Пипер (С)
Прва радост Совљачана, иако
почетак меча није наговестио такав
исход. Зечевић је неопрезно стартовао, а Јаковљевић био сигуран са 11
метара. Домаћин је изједначио после
велике гужве у "петерцу", најбоље се у
букету играча снашао Будимир.
Совљак је до победе стигао у режији
Пипера- најпре је са дене стране
идеално проиграо Ранковића на другој
стативи, а потом, скоро са истог места,
погодио у "трепавицу" Савића који је
"оверио" тријумф домаћина...
Окружна лига Колубаре, 5. коло

Бањани- Тулари
1:0 (0:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 150.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Стрелац: Гајић у 63. минуту. Жути
картони: Петровић, Крстић, Бојић (Т).
БАЊАНИ: Тимотић 7,5, Лукић 7,
Миличић 7, Димитријевић 6,5 (Милојевић -), Младеновић 7, Ђорђевић 7,5,
Ранитовић 7 (Петковић -), Лесић 7,
Ненадовић 6,5 (Костадиновић -),
Леонтијевић 6,5, Гајић 6,5
ТУЛАРИ: Бојић 7,5, Брдаревић 7,
Зујаловић 7, Петровић 7, Адамовић 6
(Митровић -), Крстић 6, Јеремић 6,
Живковић 6,5, Николић 7, Вићентић 6,
Пантић 6,5 (Милановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бранислав Тимотић (Бањани)
Очекивано тврда и борбена
утакмица у комшијском дербију, али
без неспортског понашања старих
ривала. Оба тима су имала своје
шансе, а расположена су била оба
голмана. Бојић је на голу гостију успео
да заустави казнени ударац Гајића, али
је немоћан неколико минута каснијенакон дубинске лопте Леонтијевића
преко одбране Тулара, Гајић је изашао
сам и рутински решио меч.
Пуно посла је било за голмана
Тимотића на другој страни, фантастичном интервенцијом зауставио је "слободњак" Зујаловића, а истакао се и након удараца Вићентића и Живковића.

У добром ритму: ФК Бањани
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Окружна лига Колубаре, 6. коло

Радник- Јуниор
2:1 (2:0)
Стадион на Школарцу. Гледалаца: 100.
Судија: Лука Андрић (Ваљево).
Стрелци: Јовић у 9. и Панић у 26. за
Радник, а Стевановић у 75. минуту из
пенала. Жути картон: Танасијевић (Ј).
РАДНИК: Боројевић 7, Митровић 7 (од
63. Поповић 7), Живковић 7, Јовић 7,
Луковић 7, Илић 7, Брадоњић 7,
Пурешевић 6,5, Панић 7 (од 46.
Софронић 7), Бабић 6,5 (од 75. Лесић -),
Симић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Невен Митровић (Радник)
Памтиће се победа Радника и
наставак тријумфалне серије, игра ће
брзо пасти у заборав. Ваљевци су
дошли са 9 играча, у току првог
полувремена сттигао је још један
фудбалер, а све то као да је умртвило
домаће. Јовић је донео рано вођство
после корнера, Панић лукавим ударцем
дуплирао предност, али је било јасно да
домаћи отаљавају посао.
Компликације су настале када је
Јовић скривио пенал, бивши штопер
Железничара из Лајковца Мирко Стевановић преполовио је вођство домаћих,
ипак сачували су присебност домаћи и
привели без проблема утакмицу крају...
Окружна лига Колубаре, 5. коло

Трлић- Тврдојевац
6:2 (4:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Зоран Живковић (Ваљево).
Стрелци: Радојичић у 6., 36., 60. и 70.,
Савић у 13. из пенала и Лазић у 43. за
Трлић, а Јовановић у 5. и Маринковић у
65. минуту за Тврдојевац. Жути картони:
Марјановић (Тр), Јовичић, Митровић,
Маринковић, Драговић (Тв). Црвени
картон: Живаљевић (Тврдојевац) у 27.
минуту.
ТРЛИЋ: Видаковић 7, Маринковић 7,
Лазић 8, Марјановић 7,5, Раичевић 7,
Веселиновић 7, Савић 8, Ђурић 7,5
(Костић -), Јовановић 7, Радојичић 9
(Живановић -), Свилановић 7 (Цвијић -)
ТВРДОЈЕВАЦ: Мишић 6, Јовичић 6
(Настић 6), Ракић 6, Савкић 6, Мирковић
6, Митровић 6 (Салашки 6), Илић 6
(Видојевић 6), Маринковић 7, Драговић
6, Јовановић 6,5, Живаљевић 5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Горан Радојичић (Трлић)
Неочекивано убедљива победа
домаћих у локалном дербију, иако је
Јовановић на самом старту подгрејао
наду да гости могу до наставка
победничке серије. Ни тридесет секунди
није трајала предност Тврдојевца, свој
дан имао је корпулентни шпиц
Радојичић који је два пута главом и два
пута ногом затресао мрежу Мишић, а
сјајно га је пратио Жељко Савић са две
асистенције и голом из пенала након
прекршаја над Ђурићем.
Лазић је постигао леп гол "левицом"
након проигравања Марјановића, а
гости су у наставку преко Маринковића
само ублажили убедљив пораз. Треба
рећи да је домаћину олакшан посао због
бројчане предности више од сат
времена, нервозни Живаљевић је за
само 5 минута сакупио две јавне
опомене...
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ВРЕЉАНИ У ДОБРОМ РИТМУ

Колубарско-мачванска зона, 5. коло

БЛАЖИЋ СРУШИО МИОНИЧАНЕ
Врељани су искористили мечеве на
домаћем терену да увећају бодовну залиху
и надају се да би на гостовању Младости из
Драчића (стадион "Крушика", субота 15
часова) могли до првог тријумфа на страни.
Комшијски дерби обележила је опрезна игра на обе стране, али далеко од тога да
није било узбуђења. У првом делу, најближи
голу био је Ђурђевић после шута Блажића,
али му је лопта на волшебан начин прошла
кроз ноге. Наставили су Врељани још јаче у
наставку ка голу бившег голмана Јединства
Бојана Петровића, а пречка је била савезник
младог Ваљевца након шута Новаковића из
даљине. Деловало је да је погодак неминован после центаршута Леонтијевића и
одличне реакције Ђурђевића на "петерцу",
али је статива спасила Лајковчане.
Немања Блажић
"Дизелка" је била опасна у финишу,
(Врело спорт)
Софронић је имао "зицер" и пречку у истом
нападу, а одличан шут Радивојевића у
надокнади, уз изуетну реакцију Љубише Ракића, завршио је на стативи.
Последњи покушај на мечу био је у режији Којића, поново је сигуран био
Петровић, да би старт Вуковића у свом шеснаестерцу над Леонтијевићем, по
процени Весића, био ипак регуларан...
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Врело спорт- Рибница (1:0)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком подлогом. Гледалаца: 100. Судија: Вељко
Давидовић (Ваљево). Стрелци: Блажић у 37. и 81. и Милошевић у 87. минуту.
Жути картони: Д.Матић, Леонтијевић, Симеуновић (Врело спорт), Поповић
(Рибница)
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 7,5, И.Матић 7,5, Д.Матић 7, Блажић 8 (од 85.
У.Ракић -), Милошевић 7,5, Бранковић 7 (од 80. Шајновић -), Ђурђевић 7,5, Којић
7,5, Поповић 7 (од 52. Симеуновић 7), Леонтијевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Блажић (Врело спорт)
Меч са Рибницом обележио је двоструки стрелац Блажић, одлично је
пратио акцију након центаршута Леонтијевића и скока Ђурђевића, да би у другом
делу искористио пас Милошевића да дуплира предност. Печат победи дао је и
Љубиша Ракић одличном интервенцијом у првом делу, а печат на победу ставио
је Вукашин Милошевић након доброг паса Марка Ђурђевића.
Б.Матић

БРЕЗОВЧАНИ ТРАЖЕ БЕГ ИЗ ДОЊЕГ ДЕЛА ТАБЕЛЕ

У ИШЧЕКИВАЊУ ПРВОГ ТРИЈУМФА
Брезовчани нису успели да дођу до прве победе против Диваца, мада је
најзрелија прилика виђена пред голом Радовановића. Ђукић је остао усамљен
на "петерцу", деловало је да је гол неминован, али је шут завршио далеко изнад
пречке. Гости су знали да им највећа опасност прети од Гошића, искусни нападач
је само два пута успео да угрози голмана Поповића, а најближи голу био је
Ивковић након корнера када је поново сигуран био голман Диваца. Истакао се на
другој старни и његов колега Радовановић, бивши играч Брезовице Пештерац
шутирао је из даљине, али се искусни голман домаћих истакао добром
интервенцијом.
Тешко је закључити по резултату, али је Брезовица најбољу партију сезоне
пружила у Богосавцу против амбициозног новајлије. Иако је први део најавио
сигуран тријумф домаћих, Руменић је вратио госте у игру, а исти играч је погодио
и оквир гола. Кањевац је пропустио "један на један" шансу, Стефан Бојић није
успео са 5 метара да погоди главом, а дилеме је решио Илић, утисак је из офсајд
позиције. Ипак, игра пулена Жарка Анђића велико је охрабрење пред долазак
Спартака, у недељу од 15 часова дошло је време да се прекине пост...
Б.Матић
Колубарско-мачванска зона, 6. коло

Слога (Богосавац)- Брезовица
3:1 (2:0)
Стадион у Богосавцу. Гледалаца: 150. Судија:
Вукашин Баратовић (Ваљево). Стрелци:
Сибинчић у 27. и 42. и Илић у 84. за Слогу, а
Руменић у 74. минуту за Брезовицу. Жути картони:
Марковић, М.Јанковић (С), Вуканић, М.Бојић,
С.Бојић, Ђорђевић, Руменић (Б).
БРЕЗОВИЦА: Веселиновић 7, Вуканић 6,5
(Живковић 6,5), М.Бојић 6,5, Кањевац 7, Павић 7,
Ивковић 7,5, Антонић 6,5 (Мијатовић -), Ђурђевић
7,5, Гошић 7,5 (С.Бојић 7), Радосављевић 7,
Руменић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Сибинчић (Слога)

Колубарско-мачванска зона, 5. коло

Брезовица- Дивци 0:0
Стадион у Брезовици. Гледалаца:
100. Судија: Немања Петровић
(Лозница). Жути картони: Ђурђевић
(Б), Баратовић, Павловић (Д).
БРЕЗОВИЦА: Радовановић 7,
Живковић 6 (од 46. Вуканић 6,5),
М.Бојић 6,5, Ивковић 7, Павић 7,
Јанковић 6,5 (од 56. Ђурђевић 6,5),
Поповић 6 (од 46. С.Бојић 6,5),
Кањевац 6,5, Гошић 7, Радосављевић 7, Илић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мирослав Митровић (Дивци)

Врело спорт- Железничар
(Лајковац) 0:0
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 150. Судија:
Дарко Весић (Ваљево). Жути картони:
Д.Матић, И.Матић (В), Живковић,
Радивојевић (Ж).
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 7,5,
Леонтијевић 7, И.Матић 7,5, Д.Матић 7,
Блажић 7, Којић 7, Бранковић 7, Ђурђевић 7, Новаковић 7 (од 71. Симеуновић ), У.Ракић 6,5 (од 46. Милошевић 6,5)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Петровић 7,5, Вуковић 7,
Земан 6,5 (од 63. Гајић 7), Рудић 7, Илић
6,5, Живковић 6,5, Радивојевић 7,5,
Спасојевић 7, Софронић 6,5, Прокић 6,5,
Станојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Радивојевић (Железничар)

ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
5.коло (14/15.09.2019):
Врело Спорт - Железничар (Л)
Рибница - Спартак (Љ)
Младост (Д) - Слога (Б)
Брезовица - ОФК Дивци
Дрина - Борац (Л)
Задругар (Л) - Рађевац
Младост (П) - Раднички Стоб.
Раднички (В) - Раднички Шаб.

0:0
2:0
0:0
0:0
1:0
1:1
0:2
8:0

6.коло (21/22.09.2019):
Железничар (Л) - Раднички Ш.
Раднички Стоб. - Раднички (В)
Рађевац - Младост (П)
Борац (Л) - Задругар (Л)
ОФК Дивци - Дрина
Слога (Б) - Брезовица
Спартак (Љ) - Младост (Д)
Врело Спорт - Рибница

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

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

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

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

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

19 : 8
10 : 4
12 : 7
8: 3
7: 3
13 : 6
10 : 7
7: 6
5: 7
6: 4
4: 3
9 : 10
6 : 19
4 : 11
0 9
3 16

7.коло (28/29.09.2019- 15:00ч):
Рибница - Железничар (Л)
Младост (Д) - Врело спорт
Брезовица - Спартак (Љ)
Дрина - Слога (Б)
Задругар (Л) - ОФК Дивци
Младост (П) - Борац (Л)
Раднички (В) - Рађевац
Раднички Шаб. - Раднички Стобекс
8.коло (05/06.10.2019- 15:00ч):
Железничар (Л) - Раднички Стобекс
Рађевац - Раднички Шабачки
Борац (Л) - Раднички (В)
ОФК Дивци - Младост (П)
Слога (Б) - Задругар
Спартак (Љ) - Дрина
Врело Спорт
- Брезовица
Рибница - Младост (Д)

13
11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
8
5
3
2
1

СПОРТ
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НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“ ОДРЖАН

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
Прикупљено је 107.000 динара. На турниру, у оквиру 35 пријављених екипа у фудбалу,
баскету и одбојци, наступало преко 200 учесника
На СРЦ „Школарац“, у понедељак 16.
септембра, у поподневним часовима
организован је хуманитарни турнир на којем
су учествовали некадашњи и садашњи
ученици убских средњих школа, прикупивши
овом приликом 107.000 динара. Организатори
су били: Александар Дрча, Александар
Грујичић, Никола Токовић, Љубисав
Максимовић, Стефан Петровић и Јован Којић,
уз подршку својих професора Техничке
школе „Уб“ Сање Лалић и Ненада Медића.
- Помогла нам је друштвена мрежа
„Инстаграм“. Много људи је поделило објаву
за позив на турнир, а многи од њих су се и
одазвали позиву, све за кратак временски
период. Имамо среће да нас је послужило време – нагласио је
Александар Грујичић.

Хумана срца Убљана: Одличан одзив

Турнир у баскету

У фудбалу је учествовало 16 екипа, у кошарци десет и
седам у одбојци. За учешће у фудбалској утакмици,
котизација је била 2.500 динара, за баскет „три на три” 1.500
динара и за одбојку 3.000 динара.
- Гледали смо да износ не буде висок, али да се сакупи
већа свота новца, да буде око 500 динара по играчу из прве
поставе. Хтео бих да се захвалим, најпре, локалној самоуправи, КЈП 'Ђунис', ДЏ Кумби, полицији, фирмама које су
нам помогле: Фото „Панију“, Студију за дизајн „Јефимија“,
Фото „Гами“, Аутоцентру „Петровић“. Захвалио бих се и
појединцима - Бранку Матићу, Дејану Младеновићу, убским
судијама Филипу Ђорђевићу и Ивану Ковачевићу, Драгани
Тадић, Лазару Јечменици и Марку Ранковићу, одбојкашком
судији Жељку Ђурићу и професору физичког Александру
Мојсиловићу.
Убљани свих професија и профила учествовали су од
срца у хуманитарном турниру, који је организаторе мотивисао да и даље одржавају нешто слично, не би ли помагали и
другим социјално угроженим породицама.
Д.Капларевић

Жестока борба
под обручима

Победници турнира у одбојци

фотографије: Вељко Николић

Турнир у одбојци
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ЦРВЕНО-БЕЛИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ЛИДЕРА

ДЕРБИ СА ЧАЧАНИМА
ЗА „СЛАДОКУСЦЕ”
- У суботу од 15 часова на "Џајином" стадиону стиже
Борац, бивши суперлигаш и првопласирани тим на
табели. - Петровац за заборав, Млади радник сломљен
голом Данила Јовичића. - Фуриозно друго полувреме у
Михајловцу за убедљив тријумф.
Најзанимљивији дуел досадашњег дела јесени игра се у суботу на
стадиону "Драган Џајић" (15 часова)- чачанске "зебре" су у досадашњих 8
кола поклекли само у Тутину, а пулени Милоша Обрадовића биће силно
мотивисани да се тријумфом укључе у борбу за прво место, с обзиром да
тренутна предност Борца износи 5 бодова.
Црвено-бели су у Петровцу играли доста слично ранијим
утакмицама- доминантан посед лопте, али без правих решења на
половини противника која је често била крцата играчима једне и друге
екипе. У таквим околностима, меч је решила инспирација појединца, а на
жалост Убљана, био је то Милановић из петровачке Слоге. Узео је лопту
скоро на центру, прошетао се кроз убску одбрану као на корзоу и потом из
тешке позиције матирао Јовановића.
Почетак другог дела наговештавао је много бољи исход за госте,
вероватно би тако и било да је Милановић погодио главом после корнера,
али се брзо меч вратио на воденицу домаћих. Тешко је лопта стизала у
шеснаестерац Слоге, последњи покушај било је добро убацивање
Андрића са леве стране, али ни Ђокић ни Гавровић нису успели да боље
искористе употребљиву лопту...

Игор Милановић,
Јединство

Меч са Пожаревљанима, због евидентног пада форме, дочекан је са
огромним императивом победе. Од првог секунда било је јасно да гости
предвођени новим тренером Жарком Јовановићем немају офанзивне
аспирације, поново је било муке да се "начне" ривал, а полувреме без
голова додатно је подигло нервозу. У наставку је прву идеалну прилику
имао Мијатовић, али се неуморни десни бек искупио десет минута
касније. Његов центаршут је пао на чело Данила Јовичића, момка који
тридесетак секунди раније заменио Петровића, а прецизан шут главом
одбио се од стативе у мрежу Младог радника. Ни тада гости нису кренули
по изједначење, Јединство је до краја меча могло до убедљивије победе,
али је и "минималац" био довољан за мир у кући:
- Поново смо се суочили са згуснутом одбраном ривала који игра на бод,
да смо раније отворили Пожаревљане- било би много лакше, али су
играчи остали стрпљиви и за то награђени голом Јовичића. Штета је што
након тога нисмо дуплирали предност из неколико опасних напада, али
није било бојазни да ривал може да нас угрози- задовољан је био после
меча тренер Милош Обрадовић.
У Михајловцу смо, после изједначеног првог дела у којем су оба
ривала имали по једну идеалну прилику, напокон видели разиграно и
ефикасно издање црвено-белих. Милановић је одлично искористио аут
Бошковића да главом пронађе усамљеног Ђокића који је прецизним
ударцем најавио победу, а потом је Милановић на пас Гавровића окончао
голгетерски пост. За крај, Гавровић је још једним додавањем омогућио и
капитену Радивојевићу да се упише у стрелце, а домаћину треба одати
признање да је храбро ушао у надигравање са Убљанима, појачан
четворицом играча који су у прошлој сезонидали велики допринос
титули Смедерева.
Б.Матић

9.коло (субота, 28.септембар - 15.00ч)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
- БОРАЦ (Чачак)

Српска лига "Запад", 8. коло

Пролетер-МихајловацЈединство (Уб) 0:3 (0:0)
Стадион у Михајловцу. Гледалаца: 200. Судија:
Иван Вучићевић (Краљево). Стрелци: Ђокић у
48., Милановић у 72. и Радивојевић у 88.
минуту. Жути картони: М.Милосављевић,
И.Милосављевић, Реџић, Лукић, Максимовић
(П), Бошковић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Бошковић 8, Рајовић 7,5, Томић 7,5, Андрић 7,5, Радивојевић 7,5,
Јолачић 7 (од 46. З.Радојичић 7), Ђокић 7,5 (од
82. Сајић -), Милановић 8, Н.Радојичић 8 (од 66.
Јовичић 7), Гавровић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Игор Милановић (Јединство).
Српска лига "Запад", 7. коло

Јединство (Уб) Млади радник 1926 1:0 (0:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Предраг Симић (Ужице). Стрелац:
Јовичић у 67. минуту. Жути картони: Милановић, Радојичић (Ј), Николић, Османовић,
Пантић (М).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, Мијатовић 7,5,
Рајовић 7, Сајић 7, Андрић 7, Радивојевић 7,
Гавровић 6,5, Јолачић 6,5 (од 51. Ђокић 7),
Милановић 6,5, Радојичић 7,5, Петровић 7 (од
66. Јовичић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Мијатовић (Јединство)

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

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

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

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

23 : 3 21
15 : 7 18
11 : 6 16
14 : 9 15
16 : 9 14
9 : 5 14
10 : 7 13
15 : 14 13
13 : 9 12
9 : 7 12
5 : 8 10
7 : 11 9
8 : 11 7
6 : 17 6
8 : 15 5
4 : 13 5
6 16 5
6 15 4
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ПОЧИЊЕ РУКОМЕТНА СЕЗОНА

КРАСИВА КАО
ФУРИЈА У ШАПЦУ

УБЉАНИ СПРЕМНИ
ЗА ВИШИ РАНГ

Традиционалне Љубичевске коњичке игре у Пожаревцу
нису донеле победнички шампањац власницима домаћих
грла, али јесте забележено неколико солидних ретултата. У
трци "Куп Љубичева" класе ГРУП 1, Красива из штале
Маторчић је стигла до четвртог места и свом власнику донела
200.000 динара, док је исти резултат остварио Огон кога је
јахао Иштван Козма у трци "Меморијал Благоја Урошевића".
Ван награда остали су Торино Хил, Гордон и Азаро (сва три
грла завршила на шестом месту), као и Рамбо Трлић који је
био 8. у трци "Костолац".

Рукометаши Уба су у контролном мечу са
Вождовцем 2 славили са 31:30, тренер Дејан Лукић је
равномерно распоредио минутажу на све играче, а убска
публика је могла да види на делу новајлије- бека
Јовановића, голмана Јовића и крило Настића. На жалост,
Милинковић који је играо на овом мечу раздужио је дрес
убских "медведа", а у истом смеру отишао је и Бојан Томић.
Евидентно је да је ротација на бековским позицијама
скраћена, у потрази су Убљани барем за двојицом добрих
шутера, а радује да је голобради Лука Мандић одлично
искористио минутажу коју му је поверио Лукић.
Убљани су у недељу одмерили снаге са екипом Барича,
разлика у квалитету је била евидентна, а домаћи тим је
стигао до убедљиве победе 37:25 (16:12). Већи део
утакмице играла је голобрада постава дечака рођених 2003.
године, било је простора
да се пробају разне тактичке замисли, а план је да
се до почетка првенства
одради још једна провера.
У недељи пред почетак
сезоне, још није познато с
ким ће Убљани укрстити
копља у првом колу. У
случају учешћа екипе ПКБа, Прва лига "Центар" ће
бројати 13 тимова, а Уб би
онда у 1. колу дочекао на
свом паркету Слогу из
Петровца (недеља), једног
од фаворита лиге. Ако
ипак "млекаџије" иступе
из такмичења, лига остаје
са 12 клубова и у том
Лука Мандић, најбољи
случају Убљани у првом
играч турнира у Тешњу
колу гостују Црвеној звеса тренером Дејаном Лукићем зди.
Б.Матић

Славље након победе Красиве
Добру форму Красива је потврдила 15. септембра у
"Трци града Шапца"- ГРУП 1 где је у силовитом финишу
оставила Рет Батлера за три дужине и освојила награду од
200.000 динара. Тика Вујковић није могао боље од 6. места у
истој трци са Калином Лејди, а доминацију домаћих грла
видели смо у "Меморијалу Момчила-Моме Антонића". Ал
Капоне власника Саше Ашковића из Бањана је сигурно
тријумфовао испред Огона, а џокеј Драган Лазаревић се
радовао и победи у трци "Глас Подриња" где је Орао Трлић у
збудљивом финишу добио Гордона за једну дужину. Низ
добрих резултата заокружили су Квелиндо Сур Владислава
Арсенића другим местом у "Трци председника чивијашке
Републике", Калимеро БАС истим пласманом у Меморијалу
"Миње Кнежевић" где је славила тренутно најбоља двоготка у
Србији Мис Ајрон и Торино Хил који је био трећи у трци
"Омниум".
Претходни викенд у Београду није био толико узбудљив,
победу је остварио Рамбо Трлић у седлу са Драганом Лазаревићем у утешној трци двогодаца на 1600 метара, другопласирани је у истој трци био Џингис Кан кога је јахао Тика
Вујковић, док је Вајлд Вест из штале Принц заузео 5. место. У
наградама су још били Ветори Стар- другопласирани у трци
"Каролина", Акација из штале Принц у трци "Долче Вита" и
Торино Хил- трећи у "Експрес" трци на 1000 метара, док је
Азаро завршио на 6. месту у трци дана "Костолац"- ГРУП 1.

Novo na Ubu !

014/410-403 064/222-43-43 064/8160-740

SALON KERAMIKE

Sve za vaša kupatila, kuhinje, terase, staze...

Ul. Drinskih divizija br.12 (na obilaznici u sklopu Stovarišta „Kovačević”)
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ОДИГРАН ПРИПРЕМНИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР У УБСКОЈ ХАЛИ

УБЉАНКЕ ПЕХАРОМ НАЈАВИЛЕ
УСПЕШНУ СЕЗОНУ
- У финалу савладан ТЕНТ после тај-брека, дан раније и Београд максималним резултатом.
У организацији ЖОК Уба, четири суперлигашке екипе
окупиле су се на паркету убске хале, а ако је судити по
приказаном- тренер Уба Маријана Боричић има разлога за
задовољство степеном припремљености и тренутном
формом својих одбојкашица.
Првог дана турнира одбојкашице ТЕНТ-а су потврдиле
да су квалитетнији састав од Партизана, док су домаће за
ривала имале новајлију у лиги- екипу Београда. Сва три сета
имала су сличан ток- Београђанке су се добро држале на
старту, али је искуснији и бољи тим Уба лако успостављао
контролу и на крају дошао до сигурне победе- 3:0 (25:16,
25:13, 25:16). Није много ротирала Боричићка, из прошле
сезоне у стартној постави био је тандем примача БезаревићБиберовић, док су се убској публици представили техничар
Катарина Лукић, поуздани либеро Сања Ћурђевић, двојац
средњих блокера Глигорић- Кутлешић и коректор Јелена
Вулин која се овог лета враћа из повреде лигамената колена.
Иако до првенства има још доста, финални дуел Уба и
ТЕНТ-а ни по чему се није разликовао од борбе за бодове.
Прва два сета су припала домаћима- оба 25:23,
Обреновчанке су узвратиле истом мером, па је победника
одлучио тај-брек у коме су Убљанке биле убедљиве- 15:9.

Поздрав убској публици

Глигорић на смечу
Није било у финалном мечу Анице Кутлешић, њено место
заузела је Анђела Стојковић, а већи простор у одлучујућем
мечу добила је и прошле сезоне први техничар Зорица
Живановић:
- Иако резултат није у првом плану, драго ми је да смо
победом окончали узбудљив меч, посебно што смо играле
пред домаћом публиком. Оне су имале феноменалан блок, али
смо ми, и поред тога, били нападачки разноврсни и изузетно
пожртвовани у одбрани. Једино што могу да замерим екипи
јесте мало опуштање код вођства 2:0 у сетовима, с обзиром да
се водила велика борба за сваки поен. Нове девојке су
апсолутно оправдале статус појачања, а врло брзо ће на
њихов ниво стићи и Сања Тривуновић која је недавно стигла. У
уторак нас чека гостовање Визури, а последњу проверу пред
првенство имаћемо на турниру у Клеку где, осим домаћина,
учествују и Спартак и Јединство из Старе Пазове- рекла је
Обреновчанка на клупи Уба Маријана Боричић.
Б.Матић
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