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BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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У ПЕТАК, 11.МАЈА У МОТЕЛУ „ОКНО“ - ФАЗАНЕРИЈА

НАШЕ СЕДАМДЕСЕТЕ
Сећање на седамдесете године прошлог века
са музиком за сва времена уз Мата и Ћелу
Од понедељка, 7.маја, биће пуштене у продају
улазнице (’’Окно’’- петак, 11.мај, у 19 и 30 часова) са
конзумацијом (1.000 динара) за традиционални култни
програм ‘’Убски графити’’. И ове године у фокусу ће се наћи
ликови Убљана који ће говорити своја сећања на ликове у
догађаје из седамдесетих година прошлог века. Њихове
приче биће проткане музиком из тог времена, а у извођењу
Слободана Матовића и Милана Јаковљевића Ћеле.
Сценарио, као и свих ових година, пише Милан Миловановић, уз видео бим са старим фотографијама Уба и
Убљана.

СУСРЕТ ЗА ПАМЋЕЊЕ

УБЉАНИ У ЛОНДОНУ
Др Мирослав Перишић, директор Архива Србије, са
сином Марком, је недавно био гост Немање Матића у
Лондону. Сусрет чувених Убљана организован је уочи
Немањиног наступа на „Вемблију“ у полуфиналу Купа
Енглеске, где је његов Манчестер јунајтед играо против
Тотенхема (Перишићи су га на тој утакмици здушно бодрили).
Имајући у виду колико су Перишић и Матић везани за свој
родни крај, није тешко закључити о којим темама су највише
разговарали. Поздраве су послали и редакцији „Гласа
Тамнаве“, уз фотографију, и поруку да са нестрпљењем
ишчекују свако наше наредно издање.

У ЕВРОПИ...

ренули смо у Европску унију, али,
кажу, назад не смемо, а напред - не
дају. Велика игра Уједињеног
краљевства, које је од увек имало највећу корист од те супердржаве (из које, својим
Брегзитом, иступа, а ‘’не зна се ка` ће’’), наставља
се, иако је ‘’цар одавно го’’ и сви знају да су ‘’у цара
Тројана козије уши’’ (па и код неких других)...
Да ли ће Срби имати некакав референдум о својој
вољи у вези уласка у Европску унију? Па, неће!
Зашто би се, иначе, отварала и затварала оволика
поглавља. Ни други европски народи нису се
питали - само су Британци имали онај свој чувени...
Брегзит. Ако су га стварно имали? А и да су се
стварно изјашњавали, ко би могао да им одговори
на круцијално питање - шта се у суштини мења? Да
ли изласком из Европске уније губе или добијају и
да ли ће светом убудуће газдовати сами, само са
Америма или ће се и Европа питати за нешто.
Е, сад! Европски устав (Лисабонски папир), који
броји око 170.000 страна, а о његовом спровођењу
се стара тридесетак хиљада службеника, разуме се,
регулисао је све до танчина. Само кад би неко
стигао да га прочита. То би требало да значи, да је
Турска водила паметну политику када је неговала
тридесетогодишњу кандидатуру за члана Европске
уније. Добро је, изгледа, бити на вратима, трговати,
преговарати, извлачити колико се може... То може
Турска, а да ли може Србија? Мислим да би било
много добро да остане пред тим вратима... Макар
док се не догоди тај дуго најављивани распад
суперфедерације која, ево сада смо то видели и на
делу, једном кандидату, сувереној држави и
чланици Уједињених нација, условљава пријем у ЕУ
ако се одрекне дела своје територије, уз гажење
највиших националних интереса.
Ход на танкој жици изнад амбиса за Србију се
наставља. Председник Вучић, интелектуално
супериоран и политички сазрео, има подршку
Русије и Кине (у стрпљивој позадини догађаја, али
са будним праћењем) па тако и шансу да сачува
неутралност своје државе. Али, на плану унутрашње политике, где су се лидери странака годинама
борили само за власт и, чак, како се сада показује,
често издајући националне интересе - Вучића
нападају и за оно против чега се и сам бори. Траже
‘’длаку у јајету’’, а не желе да признају да су
кумовали многим проблемима који су, сада,
испливали на површину...
Добро јутро, Европо! Твоји политичари су, давно,
смислили начин да колонизују друге
државе
уместо оних које су збациле колонијални јарам. Они
који су боље прочитали Лисабонски споразум
(Европски устав) то тврде. По свему што смо до
сада видели, рекло би се да је тако. У сваком
случају, јасно је да ЕУ није Савез суверених држава,
него, простим речима, тутор новим чланицама.

АКТУЕЛНО
ПРВИХ ДАНА ЈУНА
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„ТРОЈКА ИЗ БЛОКА“- ГРАДСКИ ТРГ УБ, 13.МАЈ (13h)

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА
ПЕТ УЛИЦА

ХУМАНИТАРНО
ШУТИРАЊЕ ТРОЈКИ

Насеље Алексића имање добија четири
нове саобраћајнице, док се у Трњацима
асфалтира улица 25. маја

Циљ овог популарног такмичења, које неуморно,
широм Србије и света, спроводи организација
„Срби за Србе“, је помоћ за социјално угрожене

У току су јавне набавке за избор извођача за изградњу
и реконструкцију пет улица, укупне дужине 900 метара, од
чега се четири налазе у насељу Алексића имање, а једна у
Трњацима.
Након Сандића имања и Свињаца, где су у претходне
две године све улице стављене под асфалт, и становници
Алексића имања далеко ће лакше долазити до својих кућа.
У овом насељу планирана је санација дела улице Алексе
Мартића, пошто је стари асфалт у лошем стању. Реконструкција ће се радити у дужини од 303 метра, на делу од улице
Саве Бојанића до Техничког прегледа. Поред тога, на Алексића имању биће изграђене и три нове улице, које су сада
под туцаником. Реч је о улицама Светога Саве, која ће се
асфалтирати у дужини од 158 метара, потом Алексећа имање у дужини од 200 метара и Немањина, у дужини од 123
метра. Сем коловоза ширине шест метара са обостраним
тротоарима, у поменутим саобраћајницама биће изграђена
и кишна канализација.

Улица Светог Саве, на Алексића имању
У току је и поступак за одабир извођача за изградњу
улице 25. маја у Трњацима и пратеће инфраструктуре.
Радови обухватају асфалтирање коловоза у дужини од 116
метара, као и постављање цеви кишне и фекалне канализације од 200 метара са укључењем у улицу Јосипа Мајера,
чиме ће се решити проблем клизања терена и комуналне
хигијене.
Уколико поступак јавне набавке прође без проблема,
радови у поменутим улицама требало би да започну првих
дана јуна.
Д.Н.
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Спортско-хуманитарни пројекат "Тројка из блока" настао
је 2012.године као јединствени пројекат у овом делу света, који,
кроз манифестацију шутирања тројки, окупља људе свих
генерација у мисији помоћи социјално угроженим породицама.
Организацију Срби за Србе чине млади људи који од 2005.
године улажу своје време, енергију и искуство како би помогли
угроженој деци и њиховим породицама широм Балкана.
Путујући караван "Тројка из блока" свратиће и на Уб у
недељу, 13.маја. Место одржавања овог популарног догађаја је
Градски трг. Пријава за надметање у брзом шутирању тројки је
200 динара, а пријављује се пред почетак турнира, који је
заказан за 13 часова.

Ово хуманитарно такмичење ће се, по први пут, одржати у
нашем граду захваљујући иницијативи тројице Убљана:
Милошу Петковићу, Николи Велимировићу и Александру
Ивановићу.
- Позивају се грађани Уба да у што већем броју подрже ову
акцију, било као учесници или као гледаоци. За све фирме које
буду подржале овај догађај организатор је обезбедио посебне
банере на самом терену. Сви заинтересовани који желе да се
укључе у ову хуманитарну акцију могу нам се јавити на број
телефона 062/97-11-553 - поручује Милош Петковић, један од
организатора.
Доласком на турнир, пријавом на турнир, донацијом,
спонзорством и техничким спонзорством, помажете
прикупљање неопходних средстава за помоћ социјално
угроженој породици Стојановић из села Згризиме (Косовска
Каменица), која броји седморо деце.
М.М.М.

КРАЈЕМ ЈУНА, НА ШКОЛАРЦУ, УЗ ПОМОЋ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

УБ ДОБИЈА МОДЕРНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Руководство општине Уб, на челу са председником
Дарком Глишићем, обезбедило је средства за изградњу
савременог дечијег игралишта, које ће овог лета бити
постављено на СРЦ „Школарац“. Након великог јединства
које су грађани Уба показали у једној наградној игри, у
организацији компаније која се бави производњом „козметике и помада“, а која се неславно завршила (не)оправданим
одузимањем гласова, локална самоуправа је одлучила да
својим грађанима испуни жељу и свој деци Уба и околине
подари игралиште по најсавременијим стандардима.
- Овим потезом желимо да наградимо јединство,
солидарност и добру енергију коју је Уб показао током гласања за то игралиште. Објављено је гласање за дечије
игралиште, али нису објавили да су већ унапред одредили
ко треба да буде победник... Та прича је завршена, а ми смо, у
међувремену, пронашли средства за изградњу игралишта,
заједно са људима из Електропривреде Србије. Услов је био
да, ако су њихова игралишта вредна 3.000.000 динара, наше
буде 6.000.000, што значи дупло богатије и вредније од тога
што буду они правили. Грађани Уба су то заслужили и надам
се да ћемо игралиште до краја јуна и отворити- са задовољством поручује Глишић.
Према његовим речима, идејно решење и пројекат су
урађени по свим најсавременијим стандардима. Игралиште
ће имати гумену подлогу и справе које су потпуно безбедне
по угледу на сличне објекте у европским градовима.

Старо игралиште на „Школарцу“
биће замењено новим и савременим
- На још једној локацији ћемо поставити мање игралиште,
како ово на „Школарцу“ не би било под великим оптерећењем
због великог броја заинтересоване деце. Са нестрпљењем
очекујем њихово пуштање у рад, а посебно се захваљујем
људима из ЕПС-а који су били одушевљени нашим јединством
и солидарношћу, те су због тога позакази вољу да помогну у
финансирању тог пројекта-закључује први човек општине Уб.
Ових дана је објављен тендер, након чега следи избор
извођача, док ће рок за завршетак радова бити 30 дана.
Убљани ће, дакле, већ овог лета уживати у чарима новог
дечијег игралишта. Наградна игра је већ заборављена али,
после свега, не и питање: „Где нам расту деца“.
М.М.М.
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„БУЛЕВАР ЖЕНСКИХ ТАЈНИ“ ГОСТОВАО НА УБУ

ДРУЖЕЊЕ СА ЖЕНАМА
„Најбоље идеје рађају се у тренутку када се суочимо са највећим
проблемима“, назив је радионице коју су на Убу, у организацији локалне
самоуправе, водиле новинарке Весна Дедић и Сања Маринковић
Шездесетак убских жена провело
је лепо и пријатно поподне у дружењу са
познатим новинаркама Весном Дедић и
Сањом Маринковић, које су, у петак
20.априла, организовале свој „Булевар
женских тајни“ у скупштинској сали
општине Уб. Ова манифестације има за
циљ да инспирише и мотивише жене да
живе живот какав желе, постигну своје
циљеве и да на том путу до успеха буду
срећне.‘’Булевар’’је уједно и сусрет жена
које живе на територији наше општине и
баве се различитим пословима од пољопривреде, предузетништва до медицине, просвете, политике... Циљ овог
окупљања је да свака учесница добије
подстрек и да осећа се привилеговано
због живота који води.
Подршку двема новинаркама у
радионици „Најбоље идеје рађају се у
тренутку када се суочимо са највећим
проблемима“ дао је и познати водитељ
Жика Николић- Шареница, који је на Уб
дошао у пратњи своје супруге Зоране.
Животни тренер (life coach) Ивана
Анђић покушала је присутне да убеди да
промене набоље може да направи само
особа која такву одлуку донесе и да је
неопходно да на том путу, најпре, свако
заволи себе, а своје савете са присутнима поделила је и Тања Курћубић,
специјалиста козметологије и терапије
за успоравање старења лица и тела.

Публика је могла да чује бројне
интересантне приче, јер су Убљанке,
инспирисане непосредношћу две
познате новинарке, биле отворене и
духовите. Блажен међу женама, тог
поподнева, био је председник општине
Уб Дарко Глишић.
- Данас смо привилеговани што
имамо прилику да, уз „Булевар женских
тајни“, направимо један леп догађај за
све наше Убљанке у оквиру којег ће да
разговарају на све теме које су их можда
мучиле и о којима нису имале прилике
да довољно говоре. Данас можемо да
отворимо сваку тему, уз сузу и осмех.
Указана нам је велика част да на леп
начин можемо да проведемо поподне у
дружењу и разговору, после чега ћемо
сигурно изаћи много ведрији, бољи и
богатији за неко ново сазнање- поручио
је Глишић, пред почетак дружења са
женама.
Као посебан сегмент, овог лепог
дружења убских жена са Весном Дедић
и Сањом Маринковић, издвојене су три
животне приче Убљанки које се, на неки
начин, могу сматрати „суперхеројима“:
Милка Лазић, Светлана Јосиповић и
Славица Николић. О њима су снимљена
три кратка видео прилога ( у продукцији
РТВ “City“), након којих је било доста
суза у публици, али и међу учесницима
овог програма.

Дарко Глишић,
Сања Маринковић и Весна Дедић
ВЕСНА ДЕДИЋ:
„Замислила сам ову манифестацију као искрен сусрет са женама
различитих година, занимања и животних прича али нисам знала да ће ту
бити много емоција и истине, нарочито
како жене у ствари живе. Оно што је
Сању и мене посебно изненадило, је
што нисмо могле да претпоставимо да
ће те приче бити толико јаке да ћемо и
нас две излазити из ових радионица са
сузама у очима.“
Одлично посећен „Булевар женских
тајни“ завршен је коктелом у ресторану
“Школарац” у опуштеној атмосфери са
певачем Немањом Максимовићем, а
после догађаја, као порука, остала је
изрека која тврди да: „Они који о женама
увек добро говоре, не познају их
довољно, али - они који о њима само
лоше говоре, не познају их никако“.
Милован Миловановић

Занимљиво и корисно дружење Убљанки у „Булевару женских тајни“
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УБЉАНКЕ ЗА ПРИМЕР

САЊА МАРИНКОВИЋ:

ЖЕНЕ ХЕРОЈИ !
Као посебан сегмент, „Булевара женских тајни“ на Убу, издвојене су
три животне приче Убљанки које се, на неки начин, могу сматрати
„суперхеројима“: Милка Лазић, Светлана Јосиповић и Славица
Николић. О њима су снимљена три кратка видео прилога (у
продукцији РТВ “City“), након којих је било доста суза у публици,
али и међу учесницима овог програма.

МИЛКА ЛАЗИЋ

СВЕТЛАНА ЈОСИПОВИЋ

Рођена је 28. јануара 1951. године
у Вељуну, општина Слуњ, Хрватска.
Основну школу и гимназију завршила је
у Карловцу, а у Загребу Правни
факултет, где је дипломирала 1977.
године. На Уб се досељава 1976. и
годину дана касније запошљава се као
приправник у Основном суду. Након
полагања правосудног испита, децембра 1978. године изабрана је за судију
Основног суда на Убу и ту функцију
обављала je пуних 38 година, све до
пензионисања 1. јануара 2016. Током
каријере, важила је за темељног,
достојног и стручног судију и правника,
о чему говори и чињеница да је шест
пута бирана за судију. Осим радног
места, није мењала ни место боравка и
каже да се осећа као Убљанка.

Рођена је 11. јула 1969. године у
Ваљеву. Основну школу завршила је у
родном селу у Јабучју, а средњу
машинско-енергетску на Убу, смер
термоенергетски техничар. Када је
завршила средњу школу, није како каже
ни помишљала да буде „камионџија“.

Али, 1995. године положила је испит за
,,Ц“ категорију, одмах потом отворила
аутопревозничку радњу на Убу и почела
да се бави овим послом. Први камион
који је возила био је ФАП 1921. За ,,Е“
категорију положила је 2000. године.
Камион је активно возила до 2015.
године, када је са супругом отворила
стовариште грађевинског материјала
,,АТЛАС 2009“ на Убу и посветила се
раду у канцеларији. И сада понекад
седне за волан.
Из брака са супругом БраниНајвећа подршка у животу и послу
славом Лазићем, који је преминуо 1995. су јој супруг, ћерка Јована и син Никола.
године, има ћерку Тању, дипломирану
праницу и сина Дејана, дипломираног
економисту. Поносна је што је као
самохрана мајка обоје деце извела на
прави пут и од њих створила часне и
поштене људе. Бака је Катарини (11) и
Ники (1,5 година).

Подршку женама дао је и чувени
водитељ Жика Николић- Шареница
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- Циљ нам је да женама широм
Србије покажемо да постоје жене које
су веома успешне, срећне, добре мајке
и домаћице, способне..., а притом врло
образоване, имају децу а нису на
насловним странама неких новина.
Свака жена која се појави овде на Убу
или у било којој сали у Србији, може
бити прави пример жене јер је остварила неке своје циљеве. Многе од њих
су у тренутку када су се суочавале са
својим, можда, најтежим проблемима у
животу, дошле до идеја које су им
живот промениле из корена. Нама је
циљ да подстакнемо све жене, да на
путу до остваривања свог циља не
посустану и, при том, буду јако срећне
јер то је оно што је најважније. Мени се
лично чини да су жене у Србији
изгубиле самопоштовање и то желим
да некако врате.

СЛАВИЦА НИКОЛИЋ
Рођена је 1. новембра 1963. године у
Јошеви. По окончању гимназијског
школовања, уписује Правни факултет у
Београду, али студирање прекида већ на
првој години због љубави према Браниславу, за кога се удала 1984. године.
Супруг, који вози камион, и по два месеца
је бивао одсутан од куће, тако да је сав
посао одржавања породичног домаћинства у Совљаку и око подизања и
школовања деце био на њеним леђима.

Поред обрађивања шест хектара земље,
успешно се бави и сточарством, те гаји
краве, свиње, овце, козе, кокошке,...
Савлада је и многе друге мушке послове.
Поносна је мајка петоро деце за које каже
да су њених „пет диплома“. Најстарија
Јелена (1986), која је завршила Техничку
школу на Убу, смер трговац и тренутно
ради у ваљевском „Крушику“, подарила
јој је двоје унучади. Бојана (1986) је
такође завршила Техничку школу на Убу,
смер кувар, а запослена је у продавници
обуће на Убу. Милица (1988), са дипломом
техничара друмског саобраћаја, ради на
Техничком прегледу на Убу, док је Ивана
(1989) мастер инжењер саобраћаја,
тренутно на докторским студијама и
народни посланик у Скупштини Србије.
Најмлађи Марко (1993) је специјалиста
форензике и ради у лабораторији Дома
здравља у Лајковцу. Славица, која је као
девојка свирала хармонику и тако
зарађивала за живот и школовање, и
поред великих обавеза и тешког рада и
сада се у селу издваја од осталих
домаћица, па је успешно савладала
модерне технологије.
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ИНТЕРВЈУ СА МИЛАНОМ ЈЕРЕМИЋЕМ, ПОМОЋНИКОМ КОМАНДИРА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У УБУ

ПООШТРЕНЕ КАЗНЕ
ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ
Први саобраћајни полицајац Уба открива нам нове
измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја,
које су ступиле на снагу од 2.априла.
Од недавно су почеле да се
примењују нове измене Закона о
безбедности саобраћаја. Које прекршаје
наши суграђани најчешће праве у
саобраћају?
- У питању су прекршаји некоришћења сигурносног појаса, прекорачења
дозвољене брзине кретања возила,
непрописног паркирања, управљања
возилом под утицајем алкохола, управљања возилом без возачке дозволе оне
категорије којом управља и другo. Током
прошле године саобраћајна полиција је
санкционисала 910 учесника у саобраћају
који нису користили сигурносни појас, 875
возача који су прекорачили дозвољену
брзину кретања и 951 возача који je
непрописно паркираo својe возилo. Ове
године наставља се са праксом откривања
тежих прекршаја, али и даље ће акценат
бити на несавесним возачима и њиховим
непрописно паркираним возилима, нарочито у ужем центру, као и на возачима и
лицима која се превозе у возилу а која не
користе сигурносни појас. Скренуо бих
пажњу свим учесницима у саобраћају да је
новим Законом о безбедности саобраћаја
за овај прекршај предвиђена новчана казна
у износу од 10.000 динара.
Који учесници саобраћаја су
највише угрожени? Возачи, сувозачи,
деца, пешаци?
- Посматрајући дужи временски
период уназад, на основу статистичких
података, може се закључити да су
најугроженији возачи моторних возила.
Гледајући претходну годину и структуру
повређених, закључујемо да је највише
повређених возача - 64, затим путника -29 и
пешака – деветоро. У 2017. години шест
особа је погинуло. Број повређене деце
смањен је са 15 у 2016. години, на 10 током
2017. године. У прва три месеца ове године
није било повређене деце у саобраћајним
незгодама.
Често се праве прекршаји као што
је вожња у алкохолисаном стању. Да ли
је то својствено млађој популацији или
старијој?
- Током 2017. године у саобраћају је
затечено 230 возача који су управљали
возилом под дејством алкохола, од којих је

83 задржано у службеним просторијама.
Ове прекршаје најчешће чине млађи
возачи у дане викенда. Изменама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
смањена је дозвољена граница алкохола у
организму са 0,3 на 0,2 промила. Такође,
изменама закона вожња у стању потпуне
алкохолисаности преко 2,00 промила
прописана је као насилничка вожња и за
овај прекршај запрећена је казна затвора
од 30 до 60 дана или казна рада у јавном
интересу од 240 до 360 сати, заштитна
мера забране управљања моторним
возилом од најмање девет месеци, као и 15
казнених поена.
Колико често се у ПС Уб дешава да
неко мора да се приведе због трежњења
и где се такво лице упућује? Колико је
таквих особа на годишњем нивоу?
- Законом је предвиђено да се
обавезно задржава возач који управља
возилом под дејством алкохола са више од
1,20 промила алкохола у организму.
Такође, по закону се може задржати и
возач који је затечен да управља возилом
под утицајем алкохола и са мање од 1,20
промила алкохола у организму уколико
показује намеру да настави са чињењем
овог прекршаја. Током претходне године
задржана су 83 возача, док је у прва три
месеца ове године задржано 29 возача.
Ове особе задржавају се у просторији за
задржавање.
Врло често се међу млађим
возачима, може видети, да своје мало
дете држе у крилу за воланом. Да ли је
било казни за овакав вид прекршаја?
- Током претходног периода санкционисани су и овакви прекршаји, што ће се
наставити и даље. Напомињемо, да је за
возача који превози на месту возача дете
до 12 година старости предвиђена казна
затвора од најмање 15 дана или новчана
казна у износу од 100.000 до 120.000
динара, заштитна мера забране управљања моторним возилом од најмање
осам месеци и 14 казнених поена. За особу
која седи на седишту у предњем реду и
држи у крилу дете млађе од 12 година,
предвиђена је новчана казна од 20.000 до
40.000 динара као и шест казнених поена.
Дете које је ниже од 135 центиметара

Појачана контрола брзине кретања на путевима

Милан Јеремић
превози се везано у одговарајућем хомологованом безбедносном седишту које је
причвршћено за возило, изузетно од овог
дете старије од четири године може се
превозити везано сигурносним појасом
возила уз употребу хомологованог безбедносног подметача уколико висина омогућава
безбедно везивање и уколико на месту где
седи постоји уграђен наслон за главу.
Колико се годишње на Убу догоди
саобраћајних несрећа са смртним исходом?
- Током 2016. године забележене су
четири саобраћајне незгоде са погинулим
особама, док је у 2017. забележено пет. У
прва три месеца ове године није било
незгода са смртном последицом.
Постоји ли на Убу међу возачима
насилничка вожња?
- У претходном периоду није било
уочених прекршаја насилничке вожње.
Изменама новог закона проширена је
структура прекршаја који спадају под
насилничку вожњу. Поред постојећих
случајева, новим Законом о безбедности
саобраћаја на путевима предвиђено је да је
насилничка вожња и када се возач
управљајући возилом на путу у насељу
креће брзином која је за више од 90 км/х већа
од дозвољене, односно ван насеља брзином
која је за више од 100 км/х већа од
дозвољене, управљање возилом у стању
потпуне алкохолисаности - више од 2,00
мг/мол, као и претицање колоне возила
преко неиспрекидане линије и пролазак на
црвено светло најмање два пута у року од 10
минута. Самим почетком примене новог
Закона забележен је и први случај учињеног
прекршаја насилничке вожње.
Да ли се на улицама Уба поправила
ситуација у вези са неправилним паркирањем?
- Полицијски службеници саобраћајне
полиције свакодневно врше санкционисање
прекршаја непрописно паркираних возила.
Из године у годину бележи се све већи број
откривених и санкционисаних прекршаја.
Што се тиче тренутне ситуације, повољнија
је у односу на протекли период, али
напоменуо бих да је и даље недовољно
добра, нарочито у дане верских и државних
празника, па ће у наредном периоду
саобраћајни полицaјци наставити са
санкционисањем прекршаја непрописног
паркирања возила.
Д.Капларевић

ОПШТИНА УБ

3.мај 2018.г.

7

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ БУДУЋЕ ИНДУСТРУЈСКЕ ЗОНЕ

СТРУЈА И ВОДА ЗА НОВУ ФАБРИКУ У ПАЉУВИМА
- Започети радови на изградњи водоводне мреже и трафо-станице који би, већ крајем маја,
требало да обезбеде квалитетно снабдевање водом и електричном енергијом будућег
постојења за производњу обуће. - Велики број потенцијалних инвеститора интересује се за
Индустријску зону у Стубленици, чији ће развој умногоме зависити од динамике радова на
ауто-путу у смеру ка Београду, истиче председник општине Уб Дарко Глишић.
Општина Уб убрзано спроводи део уговорне обавеза
према инвеститору који би, крајем маја, требало да покрене
фабрику обуће у Паљувима. Током прошле недеље, у
Индустријској зони, непосредно поред будуће фабрике,
започети су радови на изградњи водоводне мреже и трафостанице, који би требало да обезбеде квалитетно снабдевање
водом и електричном енергијом овог постројења, али и
осталих будућих фабрика које ће бити грађене на овом
простору у наредним годинама. Армирано-бетонска индустријска трафо-станица, снаге 630 kVA и називног напона
10/0.4 kV, постављена је, уз помоћ Електропривреде Србије, у
рекордном року. Њено прикључење на фабрику очекује се

Радови на водоводној мрежи
Италијанска компанија „Verdi fashion international“
приводи крају изградњу фабрике обуће у Паљувима,
вредне око милион евра, која ће бити отворена крајем маја.
Производни погон имаће око 2.500 квадратних метара, где
ће у првој фази бити запослено између 40 и 70 радника,
који су већ на двомесечној обуци у „сестринској“ фирми
„Карина мода“ у Коцељеви. Према пословним плановима
ове италијанске компаније, предвиђено је да, најкасније, до
почетка наредне године посао у овој фабрици добије,
укупно, око 200 људи.

Глишић у разговору са предствницима ЕПС-а
крајем маја, када би и требало да буде покренута линија за
производњу обуће италијанске фирме „Верди“.
- Као што видите овде све пршти од радова, на све
стране су машине и багери. Објекат је готово већ завршен,
приступне саобраћајнице, такође, и веома сам задовољан
када видим да наша индустријска зона почиње да живи свој
живот. Велики број потенцијалних инвеститора нас је
контактирало везано за овај простор и, могу вам рећи, да
доста њих види нашу индустријску зону као добар положај да
остваре неки свој интерес, да отворе своје фабрике и запосле
људе. Овде са Уба, преко петље у Стубленици, они ће имати
брзу и квалитетну комуникацију, пре свега, са Београдом и
свим оним што им је неопходно да би пласирали свој ресурс,
попут аеродрома и речне луке. Завршетак ауто-пута ће
омогућити да су на пола сата од свега набројаног, тако да са
несртпљењем ишчекујемо дан када ће Уб, на тај начин,
коначно бити повезан са главним градом- истакао је
председник општине Уб Дарко Глишић, током обиласка
радова.

Постављање трафо-станице
Радове на водоводној мрежи, до индустријског
постројења у Паљувима, изводи Комунални јавно предузеће
„Ђунис“. Очекује се да тај посао, вредан 5,8 милиона динара
буде завршен и пре рока, до 10.маја. У питању је водоводна
мрежа дужине 1,3 километра до фабрике у Паљувима, коју ће
моћи да користе и сви будући индустријски објекти на овом
простору, као и домаћинства која имају грађевинске дозволе
за своје објекте.
Милован Миловановић

СТАРТУЈУ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ЖЕСТОКА КОНКУРЕНЦИЈА
У ФУДБАЛУ
У организацији Већа Савеза самосталних синдиката
Општине Уб, традиционалне Радничке спортске игре
почеће 9. маја на Школарцу, сем ако временске прилике или
неке друге околности не пошаљу раднике-спортисте у
убску Халу спортова.

Утисак је да ће фудбалски турнир бити врло
занимљив, будући да се на листи учесника налазе
стандардне екипе попут Ђуниса, Копова, Полиције, Трлића,
Дунав осигурања, Основне школе "Рајко Михаиловић",
Стреле и Феромонта, али и новајлије- запослени у ФК
Јединство, Вивекс, Мина Мат Комес Плус и Млекара. Турнир
ће се играти у две групе, још увек нису све екипе потврдиле
учешће, али нема сумње да нас чека добар фудбал на
бетону Школарца. Бранилац трофеја је ЗЗ Трлић, прошле
године су на пенале савладали бањанску основну школу.
Мушкарци ће имати уобичајена надметања у надвлачењу конопца и атлетици, док, у женској конкуренцији,
такмичиће се запослене у Ђунису, Општини Уб и Млекариатлетске дисциплине и пикадо.
Б.Матић
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ИНОВАЦИЈЕ У ДОМАЋЕМ ГРАЂЕВИНАРСТВУ

ЕКОЛОШКА ЗГРАДА НА ВАШАРИШТУ
Стамбени објекат „ЕКОУб“, који се гради у новом административном центру Уба, пионирски је
подухват монтирања хоризонталних сонди за геотермално грејање испод зграда у Србији.
Геотермално грејање, односно грејање коришћењем
топлоте земље, постаје све популарније широм Европе, а
увелико је заживело и на нашем подручју. Већ четири зимске
сезоне зграда „ЕКОБегеша“ преко пута Цркве, а од скора и
нова Општинска зграда у Убу, греју се уз помоћ топлотних
пумпи црпећи обновљиву топлоту земље. Ова доказана
зелена технологија, која без загађења и уз минималне трошкове даје удобност својим корисницима, дала је изузетне
резултате.
Искуства инвеститора Душана Петровића, пионира у
коришћењу геотермалног грејања у тамнавском крају, су
изузетно позитивна. Ипак, како посебно наглашава,
финансијска корист приликом коришћења геотермалне
енергије не може се мерити на кратак период, већ дугорочно.
Поред тога, ови системи дају још боље резултате када се
користе за хлађење просторија.
- Уб се показао као врхунски исплативо место са
обиљем геотермалних ресурса. Геотермални потенцијали
испод Уба су у самом светском врху са преко осам киловата
топлотне енерије на 100 метара постављених вертикалних
сонди. И поред природног богаства које је испод нас, ова
технологија климатизације има једну велику ману, а то је да су
иницијална улагања изузетно велика. Самим тим, време
отплате инвестиције је дугачко, па се и даље ретко ко упушта
у реализацију. На цену умногоме утиче дубинско бушење и
постављање скупих сонди које на великим дубинама треба
да трпе и велики притисак- истиче Петровић, директор
фирме „ЕКОБит“ д.о.о. која је, ових дана, започела израдњу
новог стамбеног објекта на некадашњем Вашаришту.

Будући изглед зграде „ЕКОУб“ на Вашаришту

Душан Петровић:
Постављање хоризонталних сонди
Како каже, нова „еколошка зграда“, која ће се налазити у
новом админитративном центру Уба (преко пута хотела),
користиће идентичан систем грејања попут зграде „ЕКО
Бегеш“, али уз коришћење одређених иновација које се по
први пут користе у домаћем грађевинарству.
- Решење за смањење великих иницијалних улагања
постоји и крајње је једноставно. Један део дубоких и скупих
бушења, може се заменити са хоризонатлним сондама. То су
посебна црева, која се постављају само пар метара испод
површине земље. Ове сонде су плитке и не трпе велике
притиске, па су јефтиније од својих вериткалних „рођака“.
Још ако се искористи ископ који радите пре градње новог
објекта, односно, дубина темеља будућег објекта, сама
инвестиција се драстично смањује. Све што тада треба
урадити је само спустити црева, мало их зартпати и преко тога
даље градити објекат- објашњава Петровић.
Иако крајње једноставно и драстично јефтиније решење,
коришћење хоризонталних сонди код нас није још заживело.
Представници фирме „REHAU“, реномираног произвођача
геотермалне опреме, кажу да испод зграда у Србији до сада
није постављана њихова опрема. Према томе, иновације у
домаћем градитељству крећу са Уба, а стамбена зграда
„ЕКОУб“, која се гради на Вашаришту, пионирски је подухват
монтирања хоризонталних сонди испод зграда у Србији.
Инвеститор је уверен да ће пројекат бити успешно реализован, да ће бити јефтинији од претходних инвестиција, и да
ће будући станари зграда на Вашаришту уживати у топлим
становима уз минималне трошкове.
М.М.М.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

„МУШКА АЗБУКА“ НА УБУ
Бестселер ауторка ће свој нови роман Убљанима представити 15. маја
Само два месеца након објављивања „Мушке азбуке“,
бестселер ауторка Мирјана Бобић Мојсиловић ће своје
ново дело представити убској публици. Промоција књиге ће
бити одржана у уторак, 15. маја, са почетком у 20 часова у
Клубу Дома културе, а организатор овог догађаја је
Установа за културу и спорт.
Роман „Мушка азбука“ Мирјане Бобић Мојсиловић је
својеврстан наставак њеног чувеног хита „Азбука мог
живота", али из мушког угла. Говори о савременом
мушкарцу, „малом разапетом Исусу“, који напушта своју
жену јер жели слободу, нови живот, нову младост и лакоћу,
али ништа одједном није ни лако, ни ново, ни ослобађајуће.
„Мушка азбука“ је прича о браку, љубави, издаји,
кукавичлуку, страху, мржњи и колебању. Ово је роман за све
остављене и за оне који остављају. За преварене и оне који
варају.
Мирјана Бобић Мојсиловић је спис атељиц а и
сликарка. Сви њени досадашњи романи -Дневник српске

домаћице, Азбука мог живота, Тражи ме, Твој анђео чувар и
други су постали бетселери, а објављени су и у Француској,
Италији, Чешкој, Хрватској, Словенији и Македонији.
Ауторка је и неколико самосталних изложби слика.

ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА БРАНУ „РОВНИ“ 50 МИЛИОНА
ДИНАРА ИЗ ДРЖАВНЕ КАСЕ

ПУТ КА КОНАЧНОМ
ЗАВРШЕТКУ
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре обезбедиће 50 милиона динара за брану и
акумулацију „Стубо Ровни“. Tај новац је намењен за израду
пројектно-техничке документације за завршетак изградње
вишенаменског хидросистема, најавила је, током
прошлонедељне посете Ваљеву, министарка Зорана
Михајловић. Водом из ове акумулације, поред Ваљева, Уба,
Лајковца, Мионице и Лазаревца снабдеваће се и Љиг, као и
будућа Термоелектрана „Колубара Б“ у Каленићу.
Током обиласка бране и акумулације, министарка је
нагласила да се тај систем гради већ 29 година и да мора да
се настави са улагањем како би се завршио. Изградњом тог
система би се решили проблеми са водоснабдевањем на
територији са око 250.000 становника.
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АСФАЛТИРАНЕ
ДВЕ ДЕОНИЦЕ
По 500 метара асфалта добили мештани
Кевића и Доњег краја
У оквиру прве фазе изградње и уређења 30 локалних
путних праваца, која се реализује средствима Путева Србије, у
Врелу су асфалтиране две деонице, дужине по 500 метара.
Једна је у Кевића, а друга у Горњем крају и обе су, према
речима председника Савета месне заједнице Зорана Новаковића од изузетне важности за мештане овог села, највећег у
убској општини.
„Савет Месне заједнице је донео одлуку да приоритет
имају најдужи заселачки путеви од почетка асфалта и више
немамо ни један пут који није започет, тако да после само
следи наставак радова. Пут у Кевића крају је најстарији у селу
и остао је непун километар да се састави пун круг са асфалтом, док у Доњем крају остаје око 1,8 километара, али он нам
много значи. Тај пут води за шуме, њиве, на крају пута је двадесетак кућа, а уз то налази се у центру села“, рекао је Новаковић
и посебно истакао задовољство и захвалност члановима
Савета Месне заједнице због добре и коректне сарадње.

Зорана Михајловић у посети
вишенаменском хидросистему „Стубо Ровни“
До сада је у пројекат Регионалног вишенаменског
система Стубо-Ровни уложено око 80 милиона евра,
укључујући изградњу бране и акумулације, цевовода и
постројења за прераду воде, а процењује се да је за
комплетан завршетак потребно још око 20 милиона евра.
Ако би била обезбеђена сва неопходна средства, за три до
четири године могли би бити завршени радови и систем
пуштен у рад.
"Зато сам данас упознала директора ЈП Колубара и
рекла да ће министарство грађевинарства издвојити новац
за пројектно теничку документацију и ми ћемо, заједно са
Министарством финансија, одредити новац да се распишу
јавни позиви и да се пројекат уради током ове године. У
Влади ћемо разговарати на који начин да наставимо даље
улагање, пошто је потребан велики новац", истакла је
Михајловићка.
Како је рекла, део новца - 6,5 милиона евра, за
изградњу два цевовода, је већ обезбедила Канцеларија за
јавна улагања.

Врело- Кевића крај
Новоизграђене деонице у Врелу обишао је председник
убске општине Дарко Глишић и том приликом најавио да се
радови на асфалтирању настављају у Совљаку, Трлићу и
другим селима у правцу ка Коцељеви. Од 30 путних праваца,
колико је планирано да се до лета изгради на сеоском
подручју, до сада је асфалтирано седам, од чега три у
Бањанима, два у Врелу и по један у Вукони и Туларима.
Глишић је такође напоменуо да се путеви по селима
асфалтирају по списку приоритета који су доставиле месне
заједнице, те да ће у другом делу грађевинске сезоне још
десетак села добити нове асфалтне деонице.

ДО САДА УЛОЖЕНО 80 МИЛИОНА ЕВРА
Изградња је започела 1989. године и до сада у
читав пројекат уложено око 80 милиона евра (Република
Србија, Град Ваљево, Европски фондови (6,3 милиона
евра), донација Чешке Републике (милион евра).
До сада је изграђено 80 одсто читавог система:
брана и акумулација са пратећом хидромашинском и
електро опремом - у фази техничког пријема и пробног
рада.
Затим, изграђено је укупно 27 километара цевовода и добијане је употребна дозвола.
Изграђено је и постројење за прераду воде 600
литара у секунди и оно је у функцији.
Такође, измештен је део магистралног пута
Ваљево-Бајина Башта у дужини од 12 километара.
Изграђен је систем обавештавања и узбуњивања.
Регионални вишенаменски хидросистем "Стубо Ровни" има пет основних функција: водоснабдевање,
заштита од поплава, снабдевање водом ТЕ "Колубара Б"
- Каленић, производња електричне енергије (мини
хидроелектрана) и одржавање биолошког минимума на
рекама Јабланица и Колубара.

Врело- Доњи крај
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ИРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ АЗИЛУ ЗА ПСЕ

ДОНАЦИЈА ОД
ПЕТ ХИЉАДА ФУНТИ
У наредна три месеца обезбедиће и сто
бесплатних стерилизација за власничке псе
Представници Организације „Animal Support Trust“ из
Ирске прошле недеље посетили су Прихватилиште за псе и
уручили помоћ вредну око 5.000 фунти. Осим што су донели
велику количину хране, лекова и других неопходних потрепштина, у наредна три месеца обезбедиће и сто бесплатних
стерилизација за власничке псе. Ово је њихова пета донација
убском азилу, остварена посредством Удружења за заштиту
животиња „Пријатељ“, чији је оснивач и председник Марина
Ђурђевић.
„Представници ирске организације донели су таблете
за сузбијање крпеља, које доприносе и бољем општем
здравственом стању животиња, а код нас су јако скупе, потом
таблете против глиста и друге лекове који нам требају сваки
дан, нарочито за штенце. Донирали су и ћебад, огрлице,
чиније и значајну количину хране. Такође смо се договорили
да у оквиру заједничког програма, а захваљујући посредством добрих људи из Ирске и Уједињеног краљевства,
обезбедимо сто бесплатних стерилизација на територији
општине Уб искључиво за власничке псе, пошто највећи
проблем напуштених животиња, нарочито младих и куја
потиче управо од неодговорних власника. Од овог заједничког програма сви ћемо имати добробит“, рекла је неуморни
борац за права животиња Марина Ђурђевић.
Активисткиње ирске организације „Animal Support
Trust“ похвалиле су убски азил и, како су истакле, препознале
његов потенцијал да још више напредује, због чега
континуирано доносе помоћ за његове штићенике, која ће
сада бити проширена и обезбеђивањем бесплатних
стерилизација.
Управник Прихватилишта за псе, ветеринар Ненад
Кусуровић указује да стерилизација представља једну од
најважнијих метода управљања популацијом паса на хуман

ФОТО - ВЕСТ

ПРОЛЕЋНО
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА
Током прошле недеље у већини убских улица
обновљена је хоризонтална саобраћајна сигнализација. У
питању су најпрометније градске саобраћајнице које су у
надлежности општине, а посебан акценат стављен је на
улицу Вука Караџића, поред основне и средње школе, у
којој се сигнализација ради у више боја.
Као што се да приметити, градска зона је коректно и на
време обележена, али се исто не може рећи за регионалне
путеве, који су у надлежности Путева Србије, односно
извођача радова ПЗП-а Ваљево. Како сазнајемо, они раде
према приоритетима путева, па због тога убски регионални
правци још нису дошли на ред.

начин, јер зауставља њихову репродукцију. Стерилизацијом
се спречавају нежељена легла, која власници најчешће
избацују поред школа, контејнера, путева или у јарак, због
чега је све већи број напуштених паса на улицама. Кусуровић
апелује на Убљане да искористе услугу бесплатне стерилизације, како би се на хуман начин смањио број луталица у
убској општини и спречили нежељени проблеми (уједи и
напади).
Д.Недељковић

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТРЕЛА УБ“

НОВА АУТОБУСКА
СТАЈАЛИШТА У СОВЉАКУ
Нових пет стајалишта: Ђуричића сокак,
Продавница, Васиљевића кућа, Ранковића
кућа и Тадића кућа.
Аутосаобраћајно предузеће „Стрела Уб“, на захтев
мештана Совљака, отворило је неколико нових аутобуских
стајалишта. Траса вожње, допуњена новим станицама,
почела је да важи од понедељка, 23.априла, на локалној
линији Уб – Совљак – Брезовица.
- Траса пута води кроз Тамнаву. На захтев Месне
заједнице Совљак, а у сарадњи са општином Уб, деоница
пута, која није била асфалтирана, урађена је, јер доста деце
путује у Совљак у школу, као и у матичну и средњу школу.
По завршетку инфраструктуре стекли су се услови да кроз
тај део Совљака пролази аутобус. Све је обележено,
урађена су стајалишта, усклађен ред вожње. У том крају
има око 30 деце- навео је Дејан Глишић, шеф саобраћаја
„Стреле Уб“.

Дејан Глишић, шеф саобраћаја у убској „Стрели“

Убљани су у овом послу надалеко чувени, па тако
екипа коју предводе Љуба и Мика Врабац ове
послове ради и у другим општинама и градовима

Од јутарњих до вечерњих часова, тачније од 6:30 до
18:40 часова, од Уба до Брезовице и назад, уведено је пет
нових стајалишта: Ђуричића сокак (четири километра од
Уб а ) , П р о д а в н и ц а ( п е т ) , В а с и љ е в и ћ а к у ћ а ( ш е с т ) ,
Ранковића кућа (седам) и Тадића кућа (осам километара).
Време пред-виђено за вожњу између поменутих станица је
свега два минута, тако да је од Уба до Брезовице уз нова
стајалишта, трајање путовања продужено за десет минута.
Поласци из Уба у 6:30, 12:10 часова, и из Брезовице у
6:50 и 12:30 часова саобраћају сваким радним даном, а
поласци из Уба у 13.30 и 18:40, и из Брезовице у 13:50 и 19:00
часова саобраћају у периоду када ђаци иду у школу.
Д.К.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

ЖИВАНА БАРАТОВИЋ,
директорка Основне школе „Милан Муњас“ Уб
Биографија
Рођена на Убу, 24.априла 1975.
године, у тадашњем убском породилишту. У родном месту је завршила
основну школу и гимназију, након чега
је дипломирала на Филозофском
факултету у Новом Саду, смер
Француски језик и књижевност.
Oд јесени 1999. године ради у
Основној школи „Милан Муњас“ Уб,
најпре као наставник француског
језика, а затим на радном месту
директора школе. У међувремену је
била коаутор и аутор уџбеничких
комплета, приручника за наставнике,
тестова и другог дидактичког материјала за наставу француског језика.
Последњих година ангажована је и као
спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања, у
оквиру Центра за развој програма и
уџбеника.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?

радо проводим и на лепо уређеном
шеталишту поред реке, нарочито током
топлих, летњих месеци.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Како сам рано детињство провела
у „слепој“ уличици, после „Шобине
кафане“ преко насипа, одрастање
памтим по бескрајним играма на улици
од јутра до вечери. На улици се, у то
време, одвијао читав „друштвени“
живот деце и одраслих. Ту су се
проводила поподнева на седељкама
испред капија. Ту су мајке са шерпицама
излазиле да нахране децу коју другачије
не би стигле. Ту се „бистрило“ о
озбиљним питањима и стварало „јавно
мњење“ уличице, у којој се познају по
три генерације сваке породице, и у којој
су комшијска врата увек отворена.
Следећа асоцијација на детињство
је мирис липа крајем маја и почетком
јуна у градском парку и на путу ка
школи, пошто се највећим делом пролазило испод дрвореда липа. Тај мирис је
означавао да је распуст близу, а за мене
представља трајну везу са Убом, ма где
га у неком тренутку живота осетила.

- Ако изузмемо простор школе у
којој радим, то је дефинитивно Храм
Христа Спаситеља који, заједно са
прелепом портом, представља оазу
Уб би требао да буде
мира и духовности, место на којем се
додирују садашњост и вечност, а у
поносан на...
архитектонском и уметничком смислу,
- Требало би да буде поносан на
простор на који ми Убљани можемо да људе који су живели или живе у њему.
будемо поносни. Слободно време На оне познате који су својим делима
дали допринос уметности, науци или
спорту, на оне који су били или јесу
покретачи развоја нашег краја, али и на
оне наизглед „мале“ и „незнатне“ које
свакодневно срећемо, који нам
улепшају дан осмехом, који нас храбре
својом мудрошћу и греју добротом.
Требало би да будемо поносни на
чињеницу да смо још увек, у сваком
смислу „здрава“ средина са свешћу о
значају лепог васпитања и у високој
мери очуваним системом вредности, у
којем посебно место заузима култ
породице и заједништва. Ово треба и
надаље да сачувамо, као и правилан
говор којим се такође одликују људи
нашег краја.

На Убу ми највише смета...
- Највише ми смета саобраћајна гужва,
нарочито петком. Понекад ми се чини да
смо заборавили да идемо пешке, чиме смо
себи ускратили могућност да уживамо у
покрету и лепоти сусрета са другима.
Смета ми и лоше регулисан и, рекла бих,
слабо прегледан простор на потезу око
бензинске пумпе и аутобуске станице, за
који се надам да ће временом постати
уређенији.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Важно је да се развој општине одвија
на два испреплетана колосека. На једној
страни је присутан тренд улагања у људе,
у знање, у децу и школе, који је у убској
локалној самоуправи, на нашу срећу,
веома изражен. То је једини начин да
постанемо „заједница знања“, у којој
стасавају они који ће наставити да
развијају и унапређују нашу општину.
На другој страни стоји улагање у
инфраструктуру и материјалне ресурсе.
Како је подручје Тамнаве изразито
рурално, чини ми се да би дугорочно
посматрано, перспектива развоја могла да
буде пољопривреда и прерађивачка
индустрија која је у вези са њом.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Недовољно обраћамо пажњу на
своје хигијенске навике у смислу бацања
папира и смећа свугде и на сваком месту,
што, и поред свог напора људи из
„Ђуниса“, понекад баш уме да наружи лице
и улице наше вароши.
Недовољно обраћамо пажњу и на
цвеће и зелене површине којих би могло да
буде више.
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ИСТИНЕ
И ЛАЖИ
Рече ми један човек
Рече ми један човек да се његова супруга и он не слажу
ни по једном отвореном питању. И да је она у том неслагању
далеко покваренија.
Јер, кад она каже да га не воли, каже и он њој, али она
стварно тако мисли, а код њега, кроз кључаоницу
замандаљених врата пролази сва срча разбијеног огледала
у ком су се, некада, заједно огледали.
Када она каже да ће га напустити јер не може више да га
трпи, каже и он њој. Али њу у томе спречавају само путни
трошкови којих јој је жалије од заједничког живота и
неповољна метеоролошка ситуација, а њега потмула брига
хоће ли она, и кад га не буде у близини, умети да нађе новца
колико треба, да замени точак на пола пута и да уђе преко
реда где се сатима чека...
Када она каже да ће поделити ствари онако како одреде
надлежни органи, каже и он њој. Али она би органе дочекала
као драге госте, као ослободиоце, чувајући у својој
фасцикли место за њихово правоснажно решење, док би он
црвенео од стида зато што му се у живот мешају други, у
оквиру радног времена од седам до три, онако хладнокрвни, незаинтересовани, чак поспани... Понављао
је за њом – да, поделићемо ствари! А онда схватао да у те
„ствари“ спадају и плоче Дејвида Боувија, и успомене са
летовања, и доручак суботом, и дечије мале богиње... И
деца... Да, и деца. Од тога му је редовно бивало мука као што
њој, редовно, није.
Кад она каже да ће наћи некога ко уме да воли, каже и
он њој. Али у том будућем филму види само њу са тим
неким њеним како преко стола за двоје откривају исте
погледе на свет вечерајући мале Каприћозе уз један
Бадвајзер из две чаше (и он је штедљив, дивно)... А види, до
душе, и себе, како вреба са паркинга да тај нови, случајно,
не буде груб према мајци његове деце, па да га налупа
бејзболком из гепека, купљеном за „не дај Боже“ које је, ево,
стигло...
Када она каже да је баш брига за њега, каже и он њој. И
стварно, зимус, кад га је смотао грип, није хтела да оде до
апотеке по Аспирин, па је морао сам са 39,5 мучећи се да
дрхтавим рукама угура кључ у браву залеђеног аутомобила.
А када је вирус прешао и на њу, устајао је ноћу да чује како
дише и догревао чај из термоса на наткасни, пазећи да је не
пробуди.
Кад она каже да се грдно зајебала што се удала за њега,
каже и он да се грдно зајебао што се оженио њом. Али она
после тих речи тргне кратко пиће да лакше прогута горку
судбину, а њему на ум падну насмејана лица дечака која су
баш онаква каква је замишљао када је открио да са њом
жели синове.
Шта мислиш о свему томе, рече ми један човек...
Шта мислим? Мислим да није твоја жена у вашем
неслагању покваренија страна! Она је искрена пријатељу
мој, а ти си обичан лажов.
Лажеш брате.
Лажеш.

УБСКИ ГРАФИТИ
МИЛИВОЈЕ ГЛИШИЋ ПЕКОС

РИО ГРАНДЕ ЈЕ БИО САН
За киноапаратуром, проживљавао
је сваку сцену многобројних
филмова које је неизмерно волео
Ko se ne se}a bioskopske sale
i tandema u woj za vremena sva?!
Di{a Kaubojac i Pekos - na balkonu,
bili su - naj~uvenija kauboja dva.
@ivot je svetlost okulara
I Pekos je, du{om, odande,
za film je imao mnogo dara,
sa Vejnom je igrao u Rio Grande!
U oku osmeh, na licu radost,
desparadosa u srcu bez broja,
samo je on na Ubu, El Pekos,
`ivotom glumio kauboja.
Својевремено, ове стихове
су, заједнички, срочили ‘’чувари
д у ш е с т а р о г У б а ’’ - М и л а н
Босиљчић и Милан Миловановић. Није то био нарочито тежак
задатак за сценарио ‘’Убских графита 2013’’. Било је лако јер је
сећање на вечитог убског каубоја
Миливоја Глишића Пекоса свеже
иако је прошло много времена од
његовог одласка у „вечно боравиште племенитих душа’’.
Биоскопска сала је сада
Пушкомитраљезац
сала Дома културе, а пројекције
у ЈНА - давних година
филмова не реализују се одавно
преко киноапаратуре и филмске
траке са којом је вешто баратао
убски Лино Вентура са својим
чувеним поздравом:’’Ксиланс!’’.
Дошла су нова времена.
Губи се, полако, душа старог Уба.
Тих седамдесетих све је имало
неодољив укус и јасне предивне
боје. Нисмо глумили, а ипак смо
играли главне улоге у великим
романсама позорнице која се
звала убска варош. Пекос је,
несумњиво, имао једну од главних улога јер, само је он животом глумио главног
Пун овал... као душа
каубоја...

Један давни Дочек са породицом

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

Шаторска атмосфера и неизбежна цигарета

НАШИ ЉУДИ

3.мај 2018.г.
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ТРАГОМ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА’’ТАМНАВСКИХ НОВИНА’’ У ПРОШЛОМ ВЕКУ
ОВОГ АПРИЛА - КОД НЕШЕ У ТРЛИЋУ ПОСЛЕ 27 ГОДИНА

СУДБИНА ЈЕ ТАКО ХТЕЛА
АМБИЦИЈЕ СА МАЛО ГОРЧИНЕ
На почетку давних деведесетих година, тадашњи уредник
‘’Тамнавских новина’’ покренуо је акцију прикупљања
помоћи за слепог дечака Ненада Стајчића из Трлића.
Сакупљена су знатна средства, извршени прегледи у
Америци и Русији, али лечење, нажалост, није успело...
Ненад Стајчић живи у родитељској кући у Трлићу. Воли да
пева, веселе је природе, па је омиљен у широј околини. Сакупили су
Убљани, почетком деведесетих прошлог века, у акцији коју је повео
аутор ових редова, довољно средстава да, са мајком, оде у
Америку, а затим и у Русију... Нажалост, помоћи није било.
Последице боравка у инкубатору, одмах по рођењу, биле су кобне
Породица Стајчић ових дана у Трлићу
за његов вид. Многобројни покушаји родитеља да му нађу лека нису имали ефекта. Ненад је остао слеп, али... Оптимиста
је. Није се предавао. Ишао је у школу у Земун, научио његовој генерацији. Воли пиво, шалу и има оптимистички
Брајову азбуку и... даље школовање га није занимало. поглед на све. Отац Драган (некад, а и сада повремено,
Одлучио је, још као дечак, да се бави музиком.
певач), ради, кад има посла, на стругари. Он каже да би
- Набавили смо му клавијатуре, затим бубњеве, али „пиво могло да се смањи“, а мајка Мира га прекорева
се, на крају, зауставио на гитари (самоук) и на певању- каже претећи да ће га млађа сестра Бојана (2004) победити у
мајка Мира која је обишла, како каже, пола света не би ли му учењу и певању...
повратила бар неки проценат вида.
Неша наглашава да има добру сарадњу са хармо- И сада ми се, понекад, деси да ми пред очима никашем Момчилом Љубисављевићем, да га је Милан
засија нешто као светлост -додаје Ненад. Ипак, са штапом Симић, давних година, научио „дисајну технику за певање’’,
се добро креће, одлази у продавницу, јавно наступа као да сарађује да Дулом Белцом, копмозитором, поменутим
певач, припрема следећи диск са новом народном песмом. Јотом и Миладином Тошићем... И - посебно је истакао да
А, како рече, посебно је поносан на снимљени ЦД са „свим читаоцима Гласа Тамнаве жели пуно, пуно здравља и
песмама ‘’Цанетова задужбина’’ и ‘’Прођи кроз мој сокак’’ весеља у животу’’.
(текстописац Тома Јовановић Јото, аранжман Музички
Издао је пет музичких ЦД-ова са шест песама. У
атеље Саша и Марко, клавијатуре Саша Николић и хармо- припреми је и седми. Наравно, добро би дошао спонзор са
ника Марко Трифуновић Перишин). Наглашава да има неком скромном сумом. Неша би све својим талентом
веома добру сарадњу са поменутим музичким студијом и оправдао...
хармоникашем Марком Трифуновићем- Перишиним.
- Доћи ћу, у некој прилици, да гостујем на дружењу
Хуманитарни конрерт Милана
пензионера, за које чујем да негује добру народну музику,Симића, 1992.године на Убу
обећао је нашем репортеру.- Када се дочепам микрофона
верујем да ће присутни тражити да певам на бис.
Договор је пао - само да уговоримо термин.
Неша је весео младић и својствено му је све што и

Неша у мајчином наручју

- Ненад је, приликом рођења, имао брата близанцакаже Мира Стајчић.- Никада ништа, после порођаја, нисмо
чули о том детету. А онда, 2004.године родила се Бојана.
Средили смо домаћинство и кренули даље кроз живот.
Мора свако свој крст да носи кроз живот... Неша воли то
пиво, али око њега се, ипак, све окреће. Зато мора да схвати
да пиће никоме није донело ништа добро.
Верујемо да ће Ненад Стајчић, у својој унутрашњој
светлости, пронаћи прави пут и остварити своје снове о
певачкој каријери. Песма ‘’Цанетова задужбина’’ је дирљива, а популарност јој у Тамнави расте.
Неша нас је послужио прженим пужевима, који су
прави специјалитет уз закисељени бели лук, који он
својеручно припрема. Пужеве наручује, у сезони, код специјалних „берача’’. Каже да уређене пужеве увек има у
резерви, у замрзивачу. Пар стотина комада.
И тако, земаљски дани теку. Давне деведесете су
минуле, а остале су успомене.
Неша чува и једну
фотографију из Америке.
Био је смештен у истом
кревецу са малом црнкињом. Само, кад би сада могао да нешто сазна о њој...
Кад већ не може да је види...
Милан Миловановић
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ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ОСНОВАЦЕ У ТУЛАРСКОЈ ШКОЛИ

У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”

ЗАТВОРЕН ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И УМЕТНОСТИ
Ласкаву титулу лауреата категорије понели убски ученици Оливера Марковић и Филип Симанић
Након шест такмичарских дана, у суботу, 28 априла,
уручивањем награда и концертом победника уприличено је
затварање 16. по реду интернационалног Фестивала музике и
уметности у организацији Школе за основно музичко образовање „Петар Стојановић”. На манифестацији је наступило око
250 ученика основних и средњих школа са подручја Србије,
Босне и Херцеговине, Републике Српске и Македоније, који су
своје вештине, таленте и достигнућа показали у дисциплинама клавир, хармоника, певање, гитара, гудачи, дрвени
дувачи и камерна музика.
Одлуком фестивалског жирија, ове године је ласкаву
титулу лауреата категорије понело девет такмичара, међу
којима су и два ђака убске Музичке школе. То су Филип Симанић (хармоника), ученик шестог разреда у класи професора
Миодрага Крстића и Оливера Марковић (соло певање),
ученица првог разреда у класи професорке Теуте Аслани
Ђурђевић.

ШТА ЗНАШ
О САОБРАЋАЈУ
Општине Уб и ове године поклонила четири
бицикла школама учесницама

Учесници завршног концерта са домаћинима
Осим такмичарског дела, Музичка школа „Петар
Стојановић” је и ове године за убску публику приредила додатне
и квалитетне концертне садржаје, због чега је и 16. Фестивал био
културни догађај високог уметничког нивоа.
Музичку смотру је у понедељак, 23. априла званично
отворио председник Скупштине општине Уб Александар
Дамњановић, а свечано пијанисткиња и композиторка Далида
Грмуша промоцијом свог албума „Betoween two worlds”.
Сутрадан је наступио гитариста Виктор Ђукнић, док је среда
била у знаку солопевачких композиција Владимира Ђенадера,
које су изводили Маријана Радосављевић (сопран) и Светозар
Вујић (бас баритон). Последње вече у оквиру пратећег фестивалског програма (петак) било је резервисано за солистички
концерт Душице Младеновић (сопран), дипломца београдске
СМШ „Јосип Славенски” из класе Маје Мудрић Јовић.
Д.Н.

Издвојено одељење ОШ „Рајко Михаиловић“ у Туларима
било је домаћин 12. по реду општинског такмичења основаца
из техничког и информатичког образовања под називом „Шта
знаш о саобраћају“. Учествовали су ученици из све четири
тамнавске основне школе, који су своје знање најпре
проверили кроз теоријски део, решавањем саобраћајних
тестова, а потом и надметањем у вожњи бицикла на полигону
спретности. Такмичење је одржано у мушкој и женској
конкуренцији, у узрасним категоријама Б (старости 10, 11 и 12
година) и Ц (13 и више година), а право учешћа на Окружном
такмичењу, које ће се 13. маја одржати у радљевској основној
школи, стекли су првопласирани и другопласирани ђаци.
Појединачно, у млађој, Б категорији за девојчице,
најуспешнија је била Наташа Пеладић из ОШ „Душан
Даниловић“ Радљево, друго место освојила је Анђела
Стефановић из Тулара, а треће Сара Брековић из Врела. У
истој категорији за дечаке, најбоље резултате остварили су
ученици убске основне школе „Милан Муњас“ Филип
Велимировић и Ненад Давидовић, који су заузели прва два
места, док је трећу награду понео Стефан Живојиновић из
Радљева. Од девојчица, у Ц категорији, за прво место
изборила се Ања Стаменковић из убске школе, друго
Кристина Илић из ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, а треће
Горана Перишић, такође ученица убске школе. Међу дечацима
у Ц категорији, убедљиво најбољи је био Филип Којић из ОШ
„Душан Даниловић“, који је освојио 197 од максималних 200
поена, што је и најбољи резултат остварен на овогодишњем
општинском такмичењу. Друго место у старијем узрасту

ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ОРГАНИЗОВАНИ

Промоција албума Далиде Грмуше
Од ученика основних музичких школа, апсолутни
победници у својим категоријама су и Мила Л азовић
(кларинет) из МШ „Ватрослав Лисински”, Маргита Јаковљевић (флаута) из чачанске МШ „Др Војислав Вучковић” и
Душан Ристић (гитара), ученик МШ „Стеван Христић“ из
Крушевца. Три лауреата освојили су музичари београдских
средњих школа: Елеонора Анђелић (виола) из МШ „Станковић”, Софија Ћалић (клавир), ученица МШ „Јосип Славенски”,
као и клавирски дуо Милица Петровић и Јана Мустур из МШ
„Даворин Јенко” (камерни састави), а један је завршио и у
рукама средњошколке Јоване Сеновић (соло певање), из
краљевачке МШ „Стеван Мокрањац”.
Најуспешнијим такмичарима 16. издања Фестивала
музике и уметности награде су уручили наставница Јелица
Ђорђевић и Владимир Ђенадер, директор ШОМО „Петар
Стојановић” који се захвалио Општини Уб, под чијим
покровитељством је одржана и овогодишња смотра младих
музичких талената, након чега одржан завршни концерт
победника. Поред лауреата Миле Лазовић, Оливере Марковић, Филипа Симанића, Јоване Сеновић и Софије Ћалић,
присутни су имали прилику да чују и виолинисткиње Тијану
Игњатовић и Кристину Недић, ученице школе домаћина.
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НОВИНЕ У ОБЛАСТИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

АКЦИЈЕ
ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО
Од 1. јуна, Убљани ће моћи да дају крв
сваког првог петка у месецу
У организацији Општинске организације Црвеног крста и
Института за трансфузију крви из Београда на Убу је одржана
априласка акција добровољног давања крви. Као и све
претходне, и ова је била успешна, а одазвало јој се 60
потенцијалних давалаца, међу којима је било и нових. Након
лекарског прегледа, течност што живот значи даривало је 50
Убљана, од којих је њих десеторо то учинило први пут.
Априласка кампања
била је и прилика да се
грађани упознају са новим
Законом о трансфузиолошкој медицини, који уноси новине у област добровољног давања крви, што
подразумева и нов начин
организовања и прикупљања крви по окрузима и
општинама. Тако, акције
добровољног давања крви
убуд уће ће на Убу бити
организоване сваког првог петка у месецу, почев од 1. јуна.
Екипе Института за трансфузију крви ће као и до сада
драгоцену течност прикупљати на Градском тргу, у времену од
10 до 16 часова, коришћењем трансфузиолошког аутобуса.
Секретар Општинске организације Црвеног крста Слободан
Моловић моли све добровољне даваоце да благовремено
планирају своје време и узму активно учешће у наредним
акцијама, које ће се ове године одржати 1. јуна, 6. јула, 3.
августа, 7. септембра, 5. октобра, 2. новембра и 7. децембра.
Нови Закон о трансфузиолошкој медицини, чија пуна
примена почиње 1. јануара 2019. године, спроводиће се у
неколико фаза.
Д.Н.

„РЕАЛНИ СУСРЕТИ“
СА УБСКИМ ФИРМАМА
Професионална оријентација ученика седмог разреда,
одржава се традиционално, већ шесту годину за редом, у
оквиру модула „Реални сусрети“. У периоду од 23. до 30.
априла, 170 ученика ОШ „Милан Муњас“ посетило је са својим
наставницима, истакнуте установе, фирме и предузећа
општине Уб.

Бицикли као поклон за школе
заузео је убски основац Огњен Кузмановић, а треће Вук
Јевремовић из Радљева. Најбољи такмичари награђени су
дипломама, док је Општина Уб и ове године за све четири школе
учеснице обезбедила по једно бицикло. Знање такмичара је
оцењивала стручна комисија, у којој су били Милан Јеремић,
Благоје Цонић и Јован Јовановић, а такмичење је организовано и
одржано уз помоћ и сарадњу Ауто-мото савеза и Полицијске
станице Уб.
Д.Недељковић

ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВИСОКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
Шабачка високообразовна установа представила
своје програме убским матурантима
Прошле недеље, Висока пољопривредна школа
струковних студија из Шапца (ВПШСС) представила је своје
програме мат урантима Техничке школе и Гимназије
„Бранислав Петронијевић“. Говорећи о предностима ове
образовне установе и могућностима које нуди, директор
школе проф. др Недељко Степић је указао да су трогодишње
студије усклађене са Болоњском декларацијом, као и са
Европским процесима високог образовања. На јесен ће
уписати 59. генерацију студената, који могу изабрати један од
седам студијских програма: биотехнологија, струковна
ветерина, заштита биља, воћарство и виноградарство,
туризам, заштита животне средине и менаџмент.
„Школа има широк дијапазон запошљавања и наши
студенти лако долазе до посла, нарочито заштитари биља,
којих нема на бироу рада. Сарађујемо са великим бројем
ветеринарских амбуланти и пољопривредних организација,
имамо свој воћњак, а у близини је и средња пољопривредна
школа која има своје имање. Све то користимо како би
студенти стекли неопходна струковна знања која су потребна
за такав тип школе“, рекао је др Степић и посебно истакао да
школа на чијем је челу има велики углед и дугу традицију
(основана је 1960. године).
На презентацији је говорио и млади Убљанин Божидар
Максимовић, студент треће године на смеру заштита биља,
који је Високу пољопривредну школу уписао након завршетка
Гимназије „Бранислав Петронијевић“. Он је из сопственог
угла и искуства описао све посебности и предности студирања на овој школи, које су, по њему, многобројне.

Убски ђаци у посети Ватрогасној служби
У условима рада и атмосфери посећених фирми,
ученици су се упознали са различитим занимањима,
разговарали и анкетирали запослене, као и стручне особе
неколико сектора делатности. Обављене посете, организоване су посредством Тима за професионалну оријентацију,
чији је координатор Љиљана Поповић, дефектолог школе.
Ове године, ученици седмог разреда, по својој жељи
распоређени у неколико група, посетили су на Убу:
производни погон ЗЗ „Трлић“, машинско предузеће
„Еурометал“, Предшколску установу „Уб, Дом здравља,
Полицијску станицу, Техничку школу „Уб“, Подручно
ватрогасно спасилачко одељење, АМСС Уб, Општину Уб, Халу
спортова, Дом културе, Фазанерију и Млекару. Највећи број
ученика (47) посетио је Полицијску станицу Уб.
Д.К.

Са презентације на Убу
Директор ВПШСС у Шапцу верују да ће убски матуранти
препознати квалитете и могућности које им нуди та школа,
нарочито зато што је Тамнава пољопривредни крај, где се
већина становништва бави овом делатношћу, па су стручни
кадрови и те како потребни.
Д.Н.

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЛАЈКОВАЧКИМ СЕЛИМА

НОВИ ПУТЕВИ
ВРАЧЕВИЋУ И ДОЊЕМ ЛАЈКОВЦУ
Са одговарајућим временским приликама, током
априла месеца, у лајковачкој општини започети су
многобројни инфраструктурни радови. Најављено асфалтирање некатегорисаних путева у лајковачким селима, према
којем ће већина месних заједница у овој години добити
одређењу дужину асфалтног коловоза, полако је почело са
својом реализацијом.
Преко санације коловоза, протеклих дана, урађена су
два значајна локална пута у селима Врачевић и Доњи
Лајковац, плато испред амбуланте у Врачевићу и градска
улица Лајковачка пруга.
- Мештани тих села већ деценијама су, од бивших
власти, добијали лажна обећања да ће им путеви бити урађени. Ми смо им то обећање испунили. Већ током прошле
недеље урађен је пут у Врачевићу, засеок Костевац, у дужини од 350 метара, где смо наставили деоницу пута која је
била урађена пре десетак година и она је данас коначно
завршена. У овом селу смо, ових дана, асфалтирали и плато
испред амбуланте, а до краја године Врачевић би требао да
добије још два путна правца, према Молеровићима и према
Бабовићима. На тај начин желимо да покажемо да једно од
највећих села лајковачке општине није заборављеноистиче председник општине Лајковац Андрија Живковић.

Нови асфлатни пут у засеоку Костевац:
Општинско руководство у разговору
са мештанима Врачевића

ОДРЖАНА 60.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

О ВЕРСКИМ ОБЈЕКТИМА
И МЕДИЈИМА
Веће општине Лајковац је на 60. редовној седници
разматрало четири тачке дневног реда. Поред извештаја
о раду Туристичке организације Лајковац за 2017. годину,
усвојене су и одлуке везане за измене и допуне јавних
позива за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања и
продужен рок за пријављивање на јавни позив за
суфинансирање и финансирање пројеката за изградњу,
одржавање и обнову верских објеката из буџета општине
Лајковац. Директор Туристичке организације општине
Лајковац за 2017. годину Милутин Ранковић је изразио
задовољство постигнутим и нагласио да је претходна
година била најуспешнија од оснивања Туристичке
организације.
Продужен је рок за пријављивање и у оквиру Јавног
позива за финансирање и суфинансирање пројеката за
изградњу, одржавање и обнову верских објеката из
буџета општине, због комплексности документације.
Измене одлуке о утврђивању јавног интереса у области
јавног информисања општине Лајковац и измени јавног
позива за суфинансирање и финансирање медијских
пројеката учињене су након примедбе Удружења
новинара Србије.
Седницом је председавао заменик председника
Ненад Џајевић. Председник општине Лајковац Андрија
Живковић је био на састанку са представницима ЈП
”Коридори Србије” , који је заказан током посете министарке саобраћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић
Ваљевском округу. Тема састанка је везана за изградњу
обилазнице око Лајковца, о чему је присутне обавестио
заменик Џајевић.

Асфалтирање платоа испред амбуланте у Врачевићу

Асфалтирање у Доњем Лајковцу
На захтев становника Боговође и Доњег Лајковца,
крајем априла асфалтирана је и деоница која повезује два
државна пута у Доњем Лајковцу, у делу села где су
домаћинства Лукића и Стојнића.
- У последњих тридесет година тај пут је био земљани, а
ових дана је пресвучен асфалтом у дужини од 900 метара.
Ребалансом буџета, током јуна, ћемо определити средства за
уређење додатних 200 метара, како бисмо ову деоницу, коју
користи велики број мештана, употпуности завршилинаглашава Живковић.
Ових дана нову асфалтну подлогу добила је и једна
мања улица (150 метара) у насељу Лајковачка пруга, а у
плану је и наставак изградње пешачке стазе са заштитном
оградом у Рубрибрези, у дужини од 300 метара.
М.М.М.
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МИНИСТАРКА МИХАЈЛОВИЋ СА ПРЕДСЕДНИЦИМА ОПШТИНА ОКРУГА

НАЈАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ЛАЈКОВЦА
- Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура обећала да ће Влада Србије
помоћи да се ове године уради пројектно-техничка документација за обилазницу око Лајковца,
а да путеви Србије финансирају изградњу у 2019. години. - Подршка завршетку акумулације
Стубо-Ровни и њеном коначном пуштању у рад.
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана
Михајловић одржала је, 20.априла, састанак са представницима града Ваљева и општинама Колубарског округа, у
оквиру своје посете Ваљеву, у којем је учествовао председник општине Лајковац Андрија Живковић. Једна од врло
битних ствари за лајковачку општину јесте да је министарка
Михајловић обећала да ће Влада Србије помоћи да се ове
године уради пројектно-техничка документација за обилазницу око Л ајковца, а да путеви Србије финансирају
изградњу у 2019. години.
О значају састанку говори чињеница да је присуствовало више помоћника министра и државних секретара, као
и директори већине најзначајнијих државних предузећа.Били су државни секретари Александра Дамњановић,
Миодраг Поледица, Зоран Лакићевић и Имре Керн, помоћници министра Даринка Ђуран, Вељко Ковачевић, Зоран
Илић, Јованка Атанацковић и Саша Стојановић, саветница
потпредседнице Винка Милановић.Директори јавних
пред узећа: Мирослав Стојчић, генерални директор
Железница Србије, Југослав Јовић, директор Србија Воза,
Зоран Бабић, директор ЈП Коридори Србије, Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода, Милутин
Игњатовић, директор ЦИП-а, Зоран Дробњак, директор ЈП
Путеви Србије и Душан Гарибовић, директор Србија Карго.
Потпредседница Владе је нагласила да је прича о
великим инвестицијама и о останку становништва у Округу
могућа уколико постоји квалитетна саобраћајна повезаност.Она је најавила да ће радови на изградњи брзе
саобраћајнице са четири траке од Ваљева до Коридора 11,
односно до петље у Непричави, почети већ 2019. године,
што је од значаја и за остале општине Колубарског округа.
-То значи да ми ове године радимо пројектно-техничку
документацију, следеће године мора да крене изградња
брзе саобраћајнице, како би се Ваљево прикључило аутопуту. То је наша динамика и то су наши планови. Разговарали смо данас и о путној и о железничкој инфраструктури.
У понедељак ћемо имати састанак са Железницама Србије
око пруге Београд-Ваљево. Наставићемо договоре и око
других мањих пројеката. Важно је да се овај део Србије
прикључи на аутопут, не само за Ваљево, већ и за остале
општине Колубарског округа. Нема развоја инвестиција,
уколико не учинимо све да сваки град у Србији има добру
и н ф р а с т р у к т у р у, а д о б р а и н ф р а с т р у к т у р а с у б р з е
саобраћајнице и ауто-путеви.
Проф. др Зорана Михајловић најавила је подршку
завршетку акумулације Стубо-Ровни и њеном коначном
пуштању у рад, као стратешком и капиталном пројекту за
Колубарски округ и Републику Србију.

Састанак је одржан у Ваљеву
-Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре ће направити прерасподелу унутар свог
буџета, расписати јавни позив и обезбедити завршетак
недостајуће пројектно-техничке документације за брану. Она
мора бити готова до краја ове године. Упоредо са тим ћемо са
осталим министарствима и Канцеларијом за јавна улагања
разговарати и обезбедити новац у буџетима за наредну
годину, како би у односу на документацију коју имамо,
следећу годину завршили брану која се гради 29 година.
Данас смо се договорили да се и општина Љиг уврсти у
пројектно-техничку документацију и биће прикључена овој
брани, иако то у претходном периоду није било планирано.
Ова брана може да помогне не само водоснабдевање,
заштит у од поплава, могући су и т уристички објекти и
садржаји. Брана је од капиталног стратешког значаја за
Колубарски округ - рекла је проф. др Зорана Михајловић.
Подсећамо да је општина Лајковац највише одмакла
у изградњи резервоара, црпних станица и цевовода за
прикључење на водоводни систем Стубо-Ровни.Начелник
Колубарског округа Горан Миливојевић захвалио се
потпредседници Владе, члановима Владе и директорима
јавних предузећа који су јуче били у Ваљеву. Он је истакао да
је добијена потврда да ће развој Колубарског округа бити
ур а в н от еже н . „ И ма мо д ве к а п и т а л н е и н вес т и ц и ј е и
појединачне пројекте за сваку општину по њиховим приоритетима, али и потврду од Владе Србије шта ће до краја ове и
почетком идуће године бити урађено“, рекао је Миливојевић.
Б.Петровић

ТРИБИНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ У ЛАЈКОВЦУ

ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ОЧУВАЊУ ЗДРАВЉА
Недавно формирана прва Женска одборничка мрежа у
Лајковцу организовала је трибину на тему „Значај превенције
у очувању здравља“. О овој теми говорили су доктор
медицине, Јованка Гомилановић и гинеколог, доктор Драган
Суботић , обоје запослени у лајковачкиом Дому здравља.
„Ово је прва активност од формирања женске одборничке групе, а жеља одборница лајковачке општине је да
покрену различите пројекте и представе идеје које ће
допринети решавању бројних проблема, како институционалних, тако и из свакодневног живота жена у Лајковцу“,
рекла је координатор Женске одборничке мреже Мила Лончар
Митровић.
Пружање помоћи женама представља темељ родне
равноправности и подстицање већег учешћа жена у јавном
животу. Женска одборничка група има за циљ да истакне
здравље жена, сузбијање насиља над женама, њихово
образовање, женско предузетништво, ширење свести о
женској солидарности, као и подстицај за њиховим већим
учешћем у политичком и јавном животу.

Др Јованка Гомилановић и др Драган Суботић
Јованка Гомилановић, доктор медицине у Дому здравља
Лајковац и једна од чланица ове групе, на трибини је говорила о
превенцији као значајној мери која има за циљ да укаже на ране
знаке болести и тиме омогући ефектније лечење и већи степен
оздрављења.
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НАКОН РЕНОВИРАЊА БИОСКОПСКЕ САЛЕ КЦ „ХАЏИ РУВИМ“

САЛА ЗАБЛИСТАЛА ПУНИМ СЈАЈЕМ
Позоришном представом „Ноћ
богова“, у извођењу познатих глумаца
Војина Ћетковића, Дејана Луткића и
Небојше Илића, прошлог четвртка,
свечано је отворена реновирана биоскопска сала Културног центра „Хаџи
Рувим“ Лајковац. Представи су присуствовали водећи функционери општине
Лајковац, указујући на значај стварања
много бољих услова за одржавање и
праћење културних догађаја реконструкцијом урађеном пола века после
изградње зграде.
- После више деценија Лајковчани
су дочекали да заблиста делимично
реконструисана сала КЦ. Вечерас сви ми
можемо бити врло поносни јер смо у
конекцији са Културним центром, са не
тако великим средствима, уприличили
биоскопску салу која сада испуњава
услове као и сале у окружењу. Ребалансом буџета у јуну, у договору са директорком КЦ, издвојићемо знатно више
новца тако да нас очекује период богат
културним догађајима, а подсетио бих
да нас у јулу очекују и „Дани Лајковца“.
За Лајковчане је вечерас велика сатисфакција представа са три велика
глумца и мислим да низ година нисмо
имали тако квалитетну представу.
Надам се да ћемо бар једном месечно

имати представу оваквог или сличног
нивоа. Жао ми је што вечерас није било
места за све заинтересоване, али до
краја године биће постављена сва
седишта. Лајковчани заслужују квалитетна културна дешавања и ми ћемо са
побољшањем услова и то подићи на
виши ниво. Наставићемо са улагањима у
културу и образовање – изјавио је
председник општине Лајковац Андрија
Живковић.
Свакако да је међу најпоноснијима
и најсрећнијима због потпуно новог
изгледа сале Културног центра била
директорка Снежана Шкорић:
-Изражавам задовољство што је
биоскопска сала КЦ Хаџи Рувим, која
датира из шездесетих година прошлог
века, коначно добила нови изглед,
примеренији времену у којем живимо, а
што су грађани Лајковца свакако заслужили. Да подсетим да је реконструисано
грејање, реновирана сала, бина, затим
сала за секције, просторије намењене
глумцима,. Не тако великим улагањем од
3,6 милиона динара изведени су бројни
радови који су врло видљиви. Наши
посетиоци и публика убудуће ће имати
комфорније услове, а моћи ћемо да
реализујемо и квалитетније програме:
представе, концерте, филмске проје-

Са свечаног отварања реновиране биоскопске сале у Лајковцу

Андрија Живковић

Снежана Шкорић
кције. Најбољи доказ за то је представа
којом отварамо салу јер ћемо угостити
велика глумачка имена. Обезебђена су
средства за даље радове тако да нас
очекује сређивање троспратног ходника
у згради КЦ и проширење грејања на
галерију. Жао ми је што капацитет
тренутно не задовољава потребе наше
публике, али је извесно да ћемо то
решити до краја године. Искрено захваљујем општинском руководству што је
имало слуха за потребе КЦ, а самим тим
и за културне потребе својих суграђана.
Захваљујем запосленима у Профитном
центру „Елмонт“ из Лајковца и нашим
запосленима који су врло озбиљно
схватили своје задатке.
Од 23. априла кренуо је редован
бисокопски репертоар са анимираним и
играним филмовима, а на програму је,
ових дана, био руски хит филм „Лед“ са
Милошем Биковићем у јендој од главних
улога.

МНОГОБРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ЛАЈКОВАЧКИХ „ЛЕПТИРИЋА“

ПРИПРЕМЕ ЗА ФЕСТИВАЛЕ И ОЛИМПИЈАДУ
Мешовита васпитна група лајковачке ПУ “Лептирић”,
коју воде васпитачице Јасмина Петровић и Милица Марковић, наступиће на Ђурђевданском карневалу у Крагујевцу,
са карневалском групом деце костимираних у пингвине. Тог
дан, у главној улици у Крагујевцу, формираће се највећа
колона до сада, у којој ће, осим деце, по први пут наступити
и представници јавних предузећа и удружења грађана.
“Осим овог карневала са плесом пингвина, деца су
наступила и на Раковичком карневалу који је такође
ревијалног карактера, а већ 25.маја, малишани из “Лептирића” наступиће на Фестивалу традиционалних игара и
модерног плеса у Пожаревцу, на коме ће се опробати и у
такмичењу у категорији модерног плеса, истиче је Мила
Митровић Лончар, директорка ПУ “Лептирић”.
На овогодишњи “BABY EXIT”, 12.маја, ићи ће 75
предшколаца са терена лајковачке ПУ “Лептирић”. Предшколци из сеоског подручја, свих 7 припремно предшколских група, одиграће тачку којом су отворили државно
првенство, а истом тачком 8.априла обелезили су Светски
дан Рома у великој сали опстине Лајковац.
Лајковачки малишани спремају се и за трећу по реду
малу Олимпијаду, која се одржава у Малом Зворнику.
Предшколци “Лептирића”, које воде васпитачице Верица
Јаковљевић и Оливера Секулић, заједно са сарадником за

Пингвини спремни за Ђурђевдански карневал
физичко васпитање Небојшом Миловановицем, учествоваће на
спортском такмичењу са својим вршњацима из још девет вртића
колубарског и мачванског округа. На овој својеврсној Олимпијади предшколци се такмиче у играма брзине, спретности, прецизности, снаге, вестине и издржљивости.
У организацији плесног студија РМП уз Лазаревца, деца ПУ
“Лептирић” наступила су на плесно -певачком спектаклу “И моје
лице је познато” у дворани “Парк”у Аранђеловцу. Учестовала су
деца лајковачког, затим вртића из Мионице и Степојевца, основци и средњошколци, али су се опробали и пензионери.
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ЖЕЛЕЗНИЧАР У ДОБРОМ РИТМУ

ДЕСЕТКОВНИ
КА ОПСТАНКУ
"Дизелка" не одустаје од српсколигашког опстанка,
иако тренер Зоран Вујичић има силне муке да састави тим, а
најсвежији пример је гостовање на Косову. Без Арсића,
Гавриловића, Марјановића, Стојковића, Шалипура и
Павловића, са само једном правом изменом у протоколу,
Лајковачани су стигли до вредног "ремија" и налазе се бод
испод црте која води у нижи ранг.
Могао је гостујући тим и до целог плена, Милановић је
имао идеалну прилику на старту меча, а у финишу су Симић и
поново Милановић могли да крунишу храбру игру "дизелке".
Ипак, мора се истаћи и одлични голман Вујичић, млади
Чачанин је зауставио неколико тешких удараца и пумпао
самопоуздање саиграчима током свих 90 минута.
Претходног викенда, Арсић је у раној фази меча казнио
грешку штопера Пожаревљанау, а Шалипур је пропустио да
са "беле тачке" реши питање победника. Станковић је са
дистанце уздрмао пречку, Милановић имао опет добре
прилке за гол, али је "минималац" био по мери домаће
публике:
- Боримо се као лавови против недаћа, не сећам се када
смо били последњи пут комплетни, ево и сада против
Пролетера изостаће Ристић због парног картона. Надам се да
ће се опоравити неки од играча који нису ишли у Зубин Поток,

ЗАДРУГАР ДОЖИВЕО ДВА ПОРАЗА

ДИВЦИ ПРЕЈАКИ
ЗА ЛАЈКОВЧАНЕ

ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 25. коло

Мокра Гора- Железничар 0:0
Стадион у Зубином Потоку. Гледалаца: 300. Судија:
Никола Ђорђевић (Аранђеловац). Жути картони:
Танасковић, Воштић, Живић, Изберовић (М), Ристић,
Матић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Вујичић 8, Терзин 7, Радивојевић 6,5,
Недељковић 7, Чочовић 7, Томић 7, Симић 6, Матић 6
(Илић -), Милановић 6, Станковић 7, Ристић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Стефан Вујичић (Железничар)
Српска лига "Запад", 24. коло

Железничар- Млади радник
(Пожаревац) 1:0 (1:0)
Стадион Железничара у Лајковцу. Гледалаца: 400. Судија:
Срђан Димитријевић (Крагујевац). Стрелац: Арсић у 5.
минуту. Жути картони: Вујичић, Стојковић, Томић,
Станковић (Ж), Симић (М).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Вујичић 7,5, Радивојевић 7,5, Стојковић
7,5, Недељковић 7,5, Шалипур 7, Томић 8, Павловић 7
(Терзин -, Илић 7), Милановић 7,5, Станковић 7,5 (Симић
7), Арсић 8, Ристић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Арсић (Железничар)
јер нам следе кључне утакмице. Атмосфера у свлачионици је
права, а по оном што показујемо на терену- сматрам да
заслужујемо српсколигашки опстанак- категоричан је
искусни тренер.
Б.М.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ЛАЈКОВАЦ
ОДЛИЧАН ДОМАЋИН

После седам узастопних победа на домаћем терену,
лајковачки зонаш је претрпео пораз на свом стадиону, други у
сезоне после премијерноог јесенас против Дрине. Овај пут
одлична екипа Диваца се показала као јачи ривал, а посебно
је муке домаћину задавао одлични тандем Илић- Миловановић. Стефан Илић је већ у трећем минуту умакао одбрани
Задругара на ивици офсајда и усмерио меч на воденицу
Диваца. Имао је Гајић велику прилику главом да поравна
Зона "Дрина", 22. коло

Задругар- Дивци 0:2 (0:1)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија:
Милан Курлагић (Ужице). Стрелци: Илић у 3. и Ковачевић у
84. минуту. Жути картони: М.Павловић, Ашковић (З).
ЗАДРУГАР: Пажиновић 7, Симеуновић 6,5, Бојичић 6,5,
Н.Павловић 6,5 (Марковић 6,5), Ашковић 7, М.Павловић 6,5,
Мустафи 7, Бранковић 7, Јеринић 6,5, Мићић 6,5 (Спасојевић -, Ивановић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Миловановић (Дивци)
Зона "Дрина", 21. коло

Слога (Б. Башта)- Задругар 1:0 (0:0)
СЦ "Браћа Милутиновић" у Бајиној Башти. Гледалаца: 200.
Судија: Никола Тодоровић (Лозница). Стрелац: Јанковић у
90. минуту. Жути картони: Тарабић (Слога), Новаковић,
Митровић, Павловић, Ивановић (Задругар).
ЗАДРУГАР: Пажиновић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7,
Митровић 7,5, Ашковић 7,5, Павловић 7,5, Мустафи 7,
Бранковић 7, Јеринић 7, Марковић 7 (Павловић -),
Ивановић 7 (Мићић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јанковић (Слога)
резултат, можда је и судија Курлагић могао да покаже на
пенал после старта над Бранковићем, али се тренер Дејан
Спасић слаже да је бодове освојио бољи тим:
- Честитам гостима на заслуженој победи, изостанак
Митро-вића и Новаковића се осетио на терену, али то не
мења чињеницу да смо поражени од тренутно боље екипе.
Више можемо да жалимо за бодом у Бајиној Башти, један пад
концентрације у последњем минуту коштао нас је пораза. У
ванредном колу путујемо у Лешницу, па нам за викенд долази
Рађевац, то су противници против којих можемо да
поправимо бодовни скор- каже бивши играч Железничара и
Задругара.
Б.М.

Карате клуб „Димитрије Туцовић“
Спортска хала у Лајковцу била је, 22.априла, домаћин
Првенства Србије у каратеу за све категорије. На
такмичењу, које је организовала Српска карате унија а
технички организатор био Карате клуб "Димитрије
Туцовић" из Лајковца, учешће је узело око 350 такмичара из
Србије. На свечаном отварању присутне је поздравио Мр
Марко Ницовић, председник Српске карате уније и
председник Светске карате конфедерације.Уз присуство
Владе Костића, члана Општинског Већа, такмичење је
отворио председник Општине Лајковац Андрија Живковић.
Према изјавама званичника и многобројних учесника,
такмичење је протекло у изузетно доброj организацији.

Са отварања такмичења
Екипа организатора, Карате клуб "Димитрије Туцовић", наступала је са 20 такмичара у 25 дисциплина. Лајковчани су освојили 16 медаља и то: 2 златне, 7 сребрних и 7
бронзаних.
- То је изузетан успех за наше такмичаре, а остварен у
јакој конкуренцији. Надамо се и желимо да, и крајем године,
будемо домаћини једном сличном такмичењу- поручује
Миодраг Јевтић, главни тренер и председник КК "Димитрије Туцовић" Лајковац.
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ОПШТИНА УБ НА САЈМУ У ПЛАНДИШТУ

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

ПЕНЗИОНЕРИ КАО
ПОДРШКА ИЗЛАГАЧИМА

ПРИОРИТЕT ЈЕ
НАБАВКА ОГРЕВА

- Осморо Убљана излагало своје производе.
- Пријатно и интересантно дружење у
организацији убског ПУПС-а.

Скупштина Удружења пензионера Уб
једногласно изабрала Драгослава
Јовановића за председника, Драгољуба
Матића за потпредседника, као и Извршни
одбор од девет чланова.

У организацији ОО ПУПС Уб, прошлог петка, шездесетак
убских пензионера посетило је Сајам привреде,
пољопривреде и туризма, који је по десети пут одржан у
Пландишту. Они су, том приликом, посетили штанд општине
Уб, која је на овом сајму имала осам излагача. Један од
организатора учешћа и посете сајму Милета Миливојевић,
председник убског ПУПС-а, кизузетно је задовољан учешћем
убске општине на овој престижној манифестацији.
- Након недавних екскурзија у манастир Лелић и посете
сајму СПРЕГ у Ваљеву, данас смо, уз помоћ локалне
самоуправе, посетили и сајам у Пландишту и на тај начин
подржали неколико наших суграђана излагача. Међу њима
нашли су се Миша Ненадовић из Бањана са сирупима,
џемовима, који је по први пут излагао и зачине. Затим, Дуле
Радишић са својим сликама, Милијан Панић из Врела са
пластеницима и налепницама, Раде Ненадовић са производима од меда... Такође, две госпође из Звиздара излагале су
своје радове, иконе од дрвета и флаше које се украшавају
специјалним облагањем, док је неколико наших пензионерки
изложило своје радове у облику везених, штриканих и плетених предмета. Једна од њих је Перуника Петровић која, са
своје 83 године живота, штрика јако лепе и фасцинантне
одевне предмете. Њене умотворине излагале су Славка
Ђуричић и Драгица Спремић- истакао је Миливојевић, након
посете сајму.

Прва редовна седница Удружења пензиоенара Уб (а
потом и изборна), у овој години, одржана је у четвртак, 26.
априла. Усвојен је завршни рачун, кооптирање два члана
Скупштине, а усвојен је и Извештај Председника Удружења о
набавци, испоруци и упису сировог и сушеног угља за 2018.
годину. Извештај о завршном рачуну поднео је Ратомир
Миличић, који је истакао да је година завршена са вишком
прихода од 53.453,00 динара што је Скупштина једногласно
усвојила, као и кооптирање у Скупштину Љубивоја Јолачића
из Уба и Живислава Дамњановића из Бањана.

Руководство Удружења пензионера Уб
У извештају о набавци огрева за ову годину, што и јесте
главни задатак Удружења, РБ Колубара Лазаревац, одобрила је 2.000 тона сировог и 700 тона сушеног угља. Потписан је уговор о куповини угља за 2018.годину са динамиком
испоруке од другог до дванаестог месеца 2018.године.
- Пре добијања профактура, Удружење је уплатило
депозит на укупан износ од 5% (533.592,75 динара). Удружење
је, поред депозита уплатило и профактуре за фебруар, март,
април и мај за 360 тона сушеног и 720 тона сировог угља,
урадило спискове и почело испоруку преко превозника
„Грађа-Промет“ из Уба, чијом сарадњом смо до сада задовољни, истиче председник Удружења Драгослав Јовановић.Поред угља, Удружење је уписало и 53 тоне пелета преко
продавца „Стругара Кузмановић“ из Јошеве, који као и угаљ
дајемо на рате, по старим ценама из 2017.године.

Убљани пред полазак у Пландиште
Посебну захвалност, организатори учешћа општине Уб
на сајму у Пландишту упутили су „Убској пивари“, која је
донирала пиво за све посетиоце штанда, као и „Зона
колачима“ чијим производима су се служили сви гости.

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO

Детаљ са седнице Скупштине

Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
Удружење је примило 111 пријава за бесплатне бање и
доставило ПИО Ваљево, које одлучује, плаћа и шаље пензи- PREBRANAC
онере у бање. Оптшина Уб је добила 25 места за поравак у
- POSNA I MRSNASARMA бањама за ову годину на 5.100 пензионера.
- Упис угља је продужен и за мај 2018. године, нагласио је
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

Јовановић.
Скупштина је једногласно изабрала Драгослава Јовановића за председника, Драгољуба Матића за потпредседника,
као и Извршни одбор од 9 чланова. За секретара је изабран
Зоран Гајић, као и по три члана Надзорног одбора и Комисије
са статутарна и организациона питања и четири члана
Комисије за избор и именовања.

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

МИОНИЦА

3.мај 2018.г.
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ПРОЈЕКАТ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА
ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

ПОМОЋ ЗА
ПЕТ ПОРОДИЦА
Председник општине Мионица Бобан Јанковић je
недавно потписао уговоре са пет породица избеглих лица о
економском оснаживању кроз доходовне активности у
максималном износу до 200.000 динара. Пројектом пружања
помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица на територији општине Мионица, који
реализује Комесеријат за избегле и миграције Републике
Србије уз учешће општине Мионица, обезбеђено је око милион динара.
Помоћ у максималном износу до 200.000 динара
додељена је, након спровођења Јавног позива и на основу
прописаних услова, породицама избеглица које имају
боравиште, односно пребилавиште на територији општине
Мионица, а неопходно им је економско оснаживање. Реч је о
једнократној и бесповратној помоћи у виду робе и материјала за обављање пољоприврдне делатности, сточарства,
занатске или услужне делатности.
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је
приликом потписивања уговора честитао корисницима на
добијеним средствима, нагласивши да је мионичка локална
самоуправа предузела бројне активности у циљу унапређења положаја и квалитета живота избеглих и интерно
расељених лица.
- До сада смо реализовали пројекте побољшања
услова становања породица избеглих и интерно расељених
лица кроз куповину и адаптацију сеоских домаћинстава или
помоћи у виду грађевинског материјала, као и куповину
робе или материјала. Када је реч о економском оснаживању
избеглих лица ово није први пут да обезбеђујемо пољопри-

ОКРУЖНА СМОТРА ''ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ''
ОДРЖАНА У МИОНИЦИ

НАСТУПИЛА
83 РЕЦИТАТОРА
Домаћин овогодишње Окружне смотре рецитатора
''Песниче народа мог'' био је мионички Културни центар у
чијој се великој сали 27. априла за пласман на републичку
смотру такмичило осамдесет троје најбољих рецитатора из
свих шест општина Колубаре у категоријама млађег, средњег
и старијег узраста. Наст уп на републичкој смотри
обезбедили су само победници такмичења у Мионици, тако
да је жири кога су чинили глумци Милица Јаневски, Стефан
Трифуновић и Марко Савковић имао веома захтеван задатак. Прво место у узрасту ученика од првог до четвртог
разреда основне школе припало је Дуњи Јовановић из ОШ
''Андра Савчић'' Ваљево, најбољи рецитатор код ученика од
петог до осмог разреда основне школе је према одлуци
жирија Богдан Протић из ОШ ''Сестре Илић'' Ваљево, а код
средњошколаца прво место и пласман на завршно такмичење је обезбедила ученица лајковачке Средње школе ''17.
септембар'' Ивана Лукић. Такмичење је организовано под
покровитељством општине Мионица која је обезбедила пригодне награде за по првих пет рецитатора из сваке узрасне
категорије.
А.Ковачевић

Добитници награда

Потписници уговора са председником Бобаном Јанковићем
вредне прикључне машине, пластенике, столарски алат и
опрему за друге делатности, што у великој мери олакшава рад
и омогућава побољшање економског статуса породица –
истакао је Јанковић и додао да ће се и у наредном периоду
наставити са сличним активностима, јер дају позитивне
резултате у смислу обезбеђења егзистенције и сигурне
будућности овим категоријама становништва.
А.Ковачевић

ЗАВРШЕТАК ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ОПРЕДЕЉЕНО ЧЕТИРИ
МИЛИОНА ДИНАРА
Општини Мионица је на
конкурсу Министарства државне
управе и локалне самоуправе
опредељено четири милиона
динара за завршетак радова на
помоћном објекту Културног
центра Мионица. У објекту
површине 400 квадратних метара
налазиће се шминкерница, гардероба, остава за реквизите,
сала за пробе, котларница и мокри чворови. Иначе,
доградња помоћног објекта мионичке установе културе
започета је новембра прошле године, када је у грађевинске
радове уложено нешто више од четири милиона динара које
је определило Министарство културе и информисања на
конкурсу ''Градови у фокусу''.
Подршку из Фонда за локалне самоуправе Министарства државне управе и локалне самоуправе за реализацију пројеката ове године је поред Мионице добило још 58
општина и градова Србије, а за средства је конкурисало 120
локалних самоуправа са 171 пројектом.
А.К.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДОГ ХАРМОНИКАША
НА ТАКМИЧЕЊУ У ЛЕТОНИЈИ

ВЛАЈКО ЈОВАНОВИЋ
АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК
Тринаестогодишњи
Влајко Јовановић из
мионичког села Толића, ученик четвртог
ра зреда хармонике
Средње музичке школе ''Живорад Грбић''
из Ваљева у класи
проф. Душице Тимотић, освојио је Гран
при на 16. Међунар од н ом т а к м и ч е њ у
хармоникаша које је
недавно одрж ано у
Даугавпилсу у Летон и ј и . Ти т у л у а п с о л у т н о г п о б е д н и к а Влајко Јовановић на пријему
Влајко је заслужио у
код председника општине
конкуренцији 152
учесника. Овом успеху, суперталентовани ученик шетог
разреда ОШ ''Милан Ракић'' из Мионице придодао је и
титулу победника категорије на недавно одржаном 10.
Фестивалу хармоникаша у Угљевику у Републици Српској
са освојених 96,5 поена.
А.К.
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10.05.2018.г. навршава се шест
година од смрти нашег драгог
супруга, оца и деде

IN MEMORIAM

ВЛАТКО ПРАВИК
(1953-2018)

МИЛОВАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋА
Миће Плавог
Време пролази
а ми са поносом чувамо
успомену на тебе
Супруга Цана, кћи Мирјана
и син Мирко са породицама

Рођен је 31. августа 1953. године у Земуну, а био
је већи Убљанин од многих који су овде рођени. Влају,
како су га многобојни пријатељи звали, смо упознали
давних седамдесетих у Диско клубу, прво као момка
који је био редован гост, а затим и као Диск џокеја
(данас-Ди џеј). Памтимо да је радио, као возач, у ‘’Ђунису’’ и ‘’Стрела Убу’’и, коначно, знали смо га као предузетника, власника
шлепера за дуге туре. Возио је, углавном, за Русију.
Међу неколиким Убљанима, који су са Влајом, путовали шлепером
(Камазом) за Москву, у једној прилици, 1986.године, био је и аутор ових
редова. Остао је запамћен један емотивни тренутак пред војном базом, негде
у руским тајгама. Око кабине су се окупила деца загледајући налепнице на
стаклима. Биле су им широм отворене очи. Први пут су видели амблеме
европских клубова. Подсетили су нас на нашу децу која су остала на Убу...
Сузе су саме кренуле... Дали смо им све кутије жвака које смо имали.
- Е видиш како је мени-сузних очију је рекао.- Овако се ја сетим, увек,
моје Слађе и мог Дамира, Како, тада, зауставити сузу?
И - то је био Влатко. Емотивац, отворен, храбар. директан... На
путовањима је провео, како је говорио, пола живота. Није чудо што срце није
издржало. Маска на лицу је скривала бол, али у дубини душе, била је велика
љубав према породици, али и Убу којег је неизмерно волео...
Милан Миловановић

13.маја навршава се 13 година од
смрти наше најдраже

ЗОРИЦЕ МАТОВИЋ
ПАУНОВИЋ
1955 - 2005
Заувек у нашим мислима,
Супруг Слободан, ћерке
Милена и Јелена
са породицама
13.мај 2018. г. навршава се шест
месеци од када није са нама
наш драги

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ДУШАН РАДИВОЈЕВИЋ
(1953 - 2017)
Увек ћеш бити у нашим срцима
и мислима
Супруга Љиљана, ћерке
Јелена и Ивана, унук Вељко
и зет Милош

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
3.05.2018. навршава се три
године од смрти

БОГОСАВА – БОЈЕ
МАРКОВИЋА
(1943 – 2015)
Три године су прошле без
тебе, а бол за тобом никада
неће проћи...
Твоји најмилији:супруга Ружа,
кћи Миланка, унук Стефан
и унука Софија

3.мај 2018.г.
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С Е Ћ А Њ Е

БОГОСАВ БОЈА
МАРКОВИЋ

РУЖА МАРКОВИЋ
15.05.2013 - 15.05.2018

03.05.2015 - 03.05.2018
Вољени не умиру, докле год живе они који их се сећају...
Заувек неутешне Ваше:Мара, Бранка и Лала

22.04.2018.г. навршиће се седам
година од смрти

Прошло је седам година
од смрти наше

МАРИЈАНЕ – МАЈЕ
САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Још једна година без тебе...
Од надања ништа, остаје
стварност, бол у срцима,
сузе у очима и најдражи лик
у мислима. Хвала ти што си
била део наших живота,
наша драгоценост. Хвала ти
што си нам пружила много,
за тако кратак живот...

ХРИСТОЉУБА
МИЛОШЕВИЋА
из Бањана
Успомену не тебе носићемо
у срцима док смо живи
супруга Споменка,
син Жикица, снаха Милица,
унуци Марко и Марина

Воле те твоји родитељи
и сестра
04.маја 2018. навршава се 30
година од када ниси са нама

ИЛИНКА
МЛАДЕНОВИЋ
(1938-1988)
Са вечном љубављу,
поштовањем и захвалношћу,
које си нам пружала, остаћеш
заувек у нашим срцима, јер
вољени никада не умиру.
Почивај у миру, надамо се
у Рају, јер си ти то и заслужила

Твоја породица
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ОБРАЗОВАЊЕ
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ПО ПРОЈЕКТУ ЕУ ОДРЖАНА

ИЗЛОЖБА О ЖИВОТУ
АНЕ ФРАНК
Едукативну изложбу, намењену
превасходно ученицима
средњих школа, погледало
преко хиљаду посетилаца.
Од 16. до 30. априла, на првом
спрату зграде Техничке школе „Уб“ и
Гимназије „Бранислав Петронијевић“,
организована је изложба „Ана Франк –
историја за садашњост“, са аутентичним фотографијама и рукописима Ане
Франк, чувене девојчице јеврејског
порекла, која је страдала у току Другог
светског рата.
Свечаном отварању су присуствовали ученици и наставници средњих
школа, грађани и тренер за средњошколску едукацију Мића Мишљеновић,
који је заједно са Николом Граховцем,
професором историје и координатором
за убску поставку, отворио изложбу. На
самом отварању, свирало је четворо
ученика Музичке школе „Петар Стојановић“: Стефан Капларевић, Ива Митровић, Софија Веселиновић и Хелена
Вучичевић, а главни актери изложбе
биле су Александра Лазаревић и Анђелија Јоцић, ученице IIб убске Гимназије,
које су, као обучени ученици-водичи,
појашњавале поруке паноа. Оне су за
два дана обуке, која је трајала по седам
сати, научиле све појединости историјских прилика страдања Јевреја, кроз
причу и слике, приказаних на паноима,
па су улогу средњошколских кустоса
одлично обавиле.

Организатори изложбе:
Никола Граховац (професор),
ученице Анђелија Јоцић
и Александра Лазараевић,
Мића Мишљеновић
Основну поставку чинила су 32
паноа, које потписује кућа Ане Франк из
Амстердама, а доноси причу о успону
нацизма и околностима које су довеле
до Другог светског рата, његовом току и
исходу, паралелно представљајући
сурову судбину породице Франк. Додатних седам паноа, засновани су на методама подучавања, као и оригиналној
поставци, али обрађујући дешавања у
ратној и послератној Југославији.
Уб је једанаести град у којем је
представљена ова путујућа поставка.
До сада ју је, широм Србије, видело
15.000 посетилаца, а на Убу преко хиљаду. Ова значајна изложба, у којој су
приказана страдања недужних људи у
току Другог светског рата, одржана је у
сарадњи са Едукативном дебатном
мрежом Отворена комуникација из Београда, а под покровитељством ЕУ. Д.К.

У УБСКОЈ ГИМНАЗИЈИ ОДРЖАНЕ

РАДИОНИЦЕ О ЈУДАИЗМУ
У Гимназији „Бранислав Петронијевић“, поводом Међународног дана
сећања на жртве холокауста (22. април),
одржане су две едукативне радионице о
јудаизму, којима је присуствовало 60
гимназијалаца, ученика од прве до
четврте године. Предавање су одржале,
у две групе, представнице организације
„Хавер Србија“ – Мина Пашајлић и Мила
Стојановић, са циљем да се ученици
упознају са хебрејском културом, њиховим празницима и симболима, као и
различитостима међу људима, без
предрасуда и дискриминације.
- Ми смо ове године искористили
могућност да се направи изложба Куће
Ане Франк, да се повежемо са организацијом 'Хавер Србија' и да они за наше
ученике одрже двочасовну радионицу, у
две групе. Једна би их упознала са
Јудаизмом као религијом, начином
живота, погледом на свет, обичајима, а
друга би се осврнула на холокауст,
нацистичке законе, дискриминацију која
произилази из таквих закона. Што више
знамо, то смо некако спремнији да се
одупремо утицајима који нису демократски, који нису у духу поштовања
људских права – навела је Милка
Михаиловић, професор грађанског

Предавање Мине Пашајлић
васпитања и психологије у убској
Гимназији.
Ученици од првог до четвртог
разреда, били су активни учесници
радионица, распоређени у две групе, па
су заједнички учествовали у задацима
ко ј е с у и м вод и т е љ к е р а д и о н и ц а
постављале. Овакав вид предавања
представља интердисциплинарни
приступ изучавања холокауста, који се
прожима кроз неколико предмета –
историје, психологије, грађанског
васпитања, социологије, филозофије и
устава и права грађана.
Д.К.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ВЕРОНАУКЕ

ОДРЖАНО ФИНАЛЕ
„ПРАВОСЛАВНЕ СЛАГАЛИЦЕ“
Учествовало шест најбољих екипа свих основних школа Епархије ваљевске
У организацији Канцеларије за
веронауку Епархије ваљевске, уз благослов ваљевског Епископа Г. Милутина,
одржано је пето финално такмичење из
веронауке, 19. априла, у Центру за
културу у Ваљеву. Чланови победничке
екипе ОШ „Десанка Максимовић“ из
Ваљева, награђени су таблет рачунарима, а вредне поклоне добили су и
остали учесници.
Као победници Тамнавског намесништва, другу годину за редом,
пласирали су се ученици ОШ „Милан
Муњас“, који су и ове године, од шест
најбољих екипа свих основних школа
Епархије ваљевске, освојили четврто
место. Екипу су припремали вероучитељи Растко Алимпијевић и Стефан
Радовановић, а убску школу је представљало троје ученика од петог до осмог
разреда: Милица Адамовић, Андреј
Велимировић и Андреа Ђурић. Екипе
су показале велико знање и енигматске

вештине, а разликовале су их нијансе
и брзина давања одговора путем
тастера.
- Било би сјајно, када би у свету
утихнула ратна реторика, а чуо се глас
дечји, дечје знање о Богу и лепоти
Његове творевине – рекао је Г. Милутин, Епископ ваљевски и нагласио да
Епархија ваљевска има, годинама
уназад, највећи одзив за верску наставу међу свим епархијама Српске православне цркве.
Финале квиза, кроз такмичарске
игре, водили су глумци Нина Нешковић и Страхиња Блажић, а у уметничком делу програма су наступали ученици музичке школе „Живорад Грбић“
и републичка првакиња у рецитовању
Доротеја Вуковић. Финале квиза,
отворио је Дечји црквени хор „Хаџи
Рувим“, а потом су се низале игре:
Слагалица, Мој број, Спојнице, Ко зна
– зна, Плетеница и Асоцијације.
Д.К.

Заједничка фотографија са Његовим Преосвештенством
Епископом ваљевским Господином Милутином

ФУДБАЛ
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OP[TINSKA LIGA
“UB”
19.коло (22.04.2018):
Вукона - Слога (В)
Звиздар 2012 - Бргуле
Памбуковица - Шарбане
Докмир - Омладинац (К)
Јединство (М) - Стрелац (К)
Колубара (ЛП) - Мургаш
Слободно: ОФК Таково

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

20.коло (29.04.2018):
Мургаш 2012 - Јединство (М)
Стрелац (К) - Докмир
Омладинац (К) - Памбуковица
Шарбане - Звиздар 2012
Бргуле - Вукона
Слога (В) - ОФК Таково
Слободна: Колубара (ЛП)

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

1.Pambukovica10
2.[arbane
11
3.OFK Takovo 10
4.Jedinstvo M 8
5.Brgule -1
8
6.Kolubara LP 8
7.Omladinac 6
8.Murga{
6
9.Dokmir
6
10.Vukona
5
11.Zvizdar
5
12.Sloga (V)
5
13.Strelac (K) 4

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

2
4
6
4
3
6
6
8
10
9
10
11
13

46 :21
43 :22
28 :25
41 :24
27 :18
26 :20
31 :26
24 :32
28 :41
24 :33
26 :37
22 :44
23 :46

21.коло (06.05.2018- 11.00ч):
ОФК Таково - Бргуле
Вукона - Шарбане
Звиздар 2012 - Омладинац (К)
Памбуковица - Стрелац (К)
Докмир - Мургаш 2012
Јединство (М) - Колубара (ЛП)
Слободна: Слога (В)

37
37
32
31
31
28
24
22
21
19
18
18
13

Општинска лига Уба, 20. коло

Бргуле- Вукона
3:1 (2:0)
Стадион у Бргулама. Гледалаца: 50.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Јовановић (аг.) у 20. и Ранковић у 25. и
65. за Бргуле, а Антонић у 80. минуту за
Вукону. Није било картона.
БРГУЛЕ: З.Павловић 7, Д.Павловић 7,
Н.Петровић 7 (Пантелић 7), Ракић 7,
М.Петровић 7,5, Мир.Ђорђевић 7 (Поповић 7), З.Ђорђевић 7 (Д.Живановић),
М.Живановић 7,5, Јовановић 7 (А.Петровић 7,5), Ранковић 8, Мил.Ђорђевић
7,5
ВУКОНА: Суботић 6,5, Димитријевић 6,5,
Ранковић 6, Пантелић 6, Лукић 6
(Станојевић 6), Јовановић 6, Л.Марковић 7, Филиповић 6, В.Марковић 6,
Антонић 7, Доцковић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Борисав Ранковић (Бргуле)
Утакмицу је обележио "десетка"
домаћих Бора Ранковић, а куриозитет је
да корнере изводи обема ногама,
односно да подједнако добро користи и
леву и десну ногу. После једног таквог
убацивања из угла, штопер гостију је
закуцао лопту у своју мрежу, да би се
врло брзо Ранковић уписао у стрелце
након шута Милоша Ђорђевића и
кратко одбијене лопте Суботића.
Домаћи су све дилеме решили после
лепог убацивања "резервисте" Александра Петровића и лаке реализације
Ранковића, а све што су гости успели да
ураде јесте леп соло продор и почасни
погодак Милоша Антонића.
22.коло (13.05.2018- 11.00ч):
Колубара (ЛП) - Докмир
Мургаш 2012 - Памбуковица
Стрелац (К) - Звиздар 2012
Омладинац (К) - Вукона
Шарбане - ОФК Таково
Бргуле - Слога (В)
Слободно: Јединство (М)

Општинска лига Уба, 20. коло

Мургаш 2012- Јединство (Милорци) 2:1 (0:0)
Стадион у Мургашу. Гледалаца: 50. Судија: Миломир Мирковић (Тврдојевац). Стрелци:
Милић у 50. и Стефан Мишић у 59. за Мургаш 2012, а Ђорђевић у 90. минуту за
Јединство. Жути картони: Станојевић, Карапанџић (Ј).
МУРГАШ 2012: Павловић 7, Негић 7, Бошковић 7, Радојевић 7,5, Слободан Мишић 7,5,
Јаковљевић 7, Милошевић 7, Милић 7,5, Стефан Мишић 7,5, Савић 8, Вучићевић 7,5
ЈЕДИНСТВО: Маринковић 6, Карапанџић 6, Симић 6, Трајковић 6, Божичковић 6,
Ђорђевић 6,5, Николић 6, Станојевић 6 (Д.Максимовић 6), Марковић 6, Јокић 6
(С.Максимовић -), Стојановић 6 (Јоксимовић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Савић (Мургаш 2012)
Мургаш је направио пријатно изненађење и то потпуно заслужено. Да је Стефан
Мишић био прецизнији у првом полувремену, домаћин би и раније стигао до
предности, овако је Милић лоб ударцем на пас Савића "начео" Милорчане. Савић је
био асистент и код другог поготка, употребљиву лопту са левог бока на другој стативи
затворио је Стефан Мишић и решио питање победника.
Бледи Милорчани су тек у финишу стигли до почасног поготка, а куриозитет меча је
да су главном судији асистирале две младе даме- Катарина Мочић и Драгана Тадић
које су врло коректно одрадиле свој део посла.

ФК Омладинац (Калиновац)
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Општинска лига Уба, 19. коло

Памбуковица- Шарбане
0:1 (0:0)
Стадион у Памбуковици. Гледалаца:
250. Судија: Марко Поповић (Уб).
Стрелац: Немања Миловановић у 83.
минуту. Жути карт: Ђуровић, Лукић (Ш).
ПАМБУКОВИЦА: Ђурђевић 7, Мијаиловић 6,5, Глишић 6,5, М.Балиновац 7
(Милошевић 6,5), Ђукић 7,5, Јовановић
7 (Митровић 6,5), Д.Ненадовић 6,5 (Исић
-), Радојичић 6,5 (Гавриловић 6,5),
С.Ненадовић 6,5, Р.Балиновац 7, Миливојевић 7,5
ШАРБАНЕ: Ранковић 7, Ђукић 7,5,
С.Миловановић 7, Симић 7, Д.Аврамовић 7,5, Мирковић 7,5, Ђуровић 6,5
(Павловић -), Лукић 6,5 (И.Аврамовић 7),
Н.Миловановић 7,5, В.Аврамовић 6,5
(Миливојевић -), Радовановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Миловановић (Шарбане)
Важна победа Шарбана која је
закомпликовала борбу за 1. место, а
врућина и значај меча учинили су да
бројна публика гледа не баш квалитетан
фудбал. Голмани Ђурђевић и Ранковић
нису имали потребе за озбиљнијим
интервенцијама, а детаљ одлуке десио
се у 83. минуту- Ђукић је убацио лопту
са десне стране, Ђурђевић рефлексно
одбранио након ударца Ивана Аврамовића, али је био немоћан после шута
Немање Миловановића.
Најбољу прилику лидер је пропустио
у самом финишу, Стојан Ненадовић је
остао сам после корнера, али је из
непосредне близине шутирао преко
пречке.
Општинска лига Уба, 19. коло

Докмир- Омладинац
(Калиновац) 3:3 (3:2)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 80.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци: Јовић у 20., Несторовић у 29. и
Пејић у 42. за Докмир, а Чобић у 35.,
С.Стефановић у 40. и Ђукић у 49.
минуту за Омладинац. Жути картони:
Ђенић, М.Вујић, Манојловић (Д),
С.Стефановић, Д.Стефановић, Ивановић (О).
ДОКМИР: Г.Вујић 7, Ђенић 6,5
(Манојловић -), Ђорђевић 6,5,
Спасојевић 6,5, Пејић 7,5, Тодоровић
7, Вишић 6, Пантелић 7, Несторовић
7,5, Јовић 7, М.Вујић 6
ОМЛА ДИНАЦ: Деспотовић 6,5,
Миливојевић 6, С.Стефановић 7,5,
М.Тимотић 7, Савић 7, Чолић 6,5,
Д.Стефановић 7, Ђукић 7, И.Тимотић
7, Ивановић 7,5, Чобић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Чобић (Омладинац)
Одлична утакмица са пуно шанси
на обе стране, а ватромет голова
најавио је Јовић сјајним "лажњаком"
и прецизним ударцем са ивице
шеснаестерца. Врло брзо је и Несторовић у свом стилу дуплирао предност, а онда су се пробудили гостинајпре је Чобић са дистанце уз мало
среће матирао Горана Вујића, да би
Саша Стефановић казнио грешку
Спасојевића да поравна резултат.
Ипак, Докмир стиже до нове
предности у финишу првог дела,
Спасојевић је дугом лоптом нашао
Пејића, а дефанзивац домаћих после
идеалног пријема снажним ударцем
матирао Деспотовића. Поравнање
гостима донео је Ђукић кога су
потпуно заборавили дефанзивци
Докмира.
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МОФЛ Колубара "Исток", 19. коло

Врело- Стубленица
1:2 (0:2)

18.коло (21/22.04.2018):
Дим.Туцовић - Рубрибреза
ОФК Стубленица - Јошева
Полет (Т) - Врело
Црвена Јабука - Рудар (Р)
Каленић - Гуњевац
ОФК Паљуви - Чучуге
Слободан: Полет (ДЛ)

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

19.коло (28/29.04.2018):
ОФК Паљуви - Дим.Туцовић
Чучуге - Полет (ДЛ)
Гуњевац - Црвена Јабука
Рудар (Р) - Полет (Т)
Врело - ОФК Стубленица
Јошева - Рубрибреза
Слободан: Каленић

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

1.Rubribreza 13 2 3 44 :15
2.Kaleni}
11 4 2 41 :18
3.Polet (DL) 10 3 4 40 :21
4.D.Tucovi}
9 4 4 30 :13
5.Guwevac
9 3 5 31 :31
6.C.Jabuka
8 4 6 29 :32
7.Paquvi
7 6 4 34 :18
8.Polet (T)
7 5 6 35 :38
9.^u~uge
7 2 8 21 :27
10.Rudar (R)
3 6 9 17 :30
11.Jo{eva
2 5 11 22 :34
12.Vrelo
1 5 12 17 :45
13.Stublenica 1 3 14 16 :55

41
37
32
31
30
28
27
26
23
15
11
8
3

20.коло (05/06.05.2018- 16.30ч):
Димитрије Туцовић - Јошева
Рубрибреза - Врело
ОФК Стубленица - Рудар (Р)
Полет (Т) - Гуњевац
Каленић - Чучуге
Полет (ДЛ) - ОФК Паљуви
Слободна: Црвена Јабука
21.коло (12/13.05.2018- 16.30ч):
Полет (ДЛ) - Дим.Туцовић
ОФК Паљуви - Каленић
Чучуге - Црвена Јабука
Гуњевац - ОФК Стубленица
Рудар (Р) - Рубрибреза
Врело - Јошева
Слободан: Полет (Таково)

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари
(градско грађевинско
земљиште),
улица 8. марта. бр 10,
локација Вучијак
Тел: 014/415-066

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
Мија Ранковић,
Брезовица

014/463-213
064/160-71-60

МОФЛ Колубаре "Исток", 18. коло

Каленић- Гуњевац
5:1 (3:0)

Стадион у Каленићу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Милошевић у 15., З.Радовановић у 32.,
Вукојев у 43. и 65. и А.Ранковић у 87. за
Каленић, а Стаменковић у 76. минуту за
Гуњевац. Жути картони: Ђуричић,
Андрић, С.Радовановић (К), Јанићевић,
Кузмановић (Г).
КАЛЕНИЋ: Миловановић 7, Михаиловић 7, Стевановић 7 (Марковић 7),
Милошевић 8, С.Радовановић 7, Ђуричић 7, Андрић 7,5, Вучковић 7 (М.Ранковић 7), Вукојев 7,5, З.Радовановић 8
(Петровић 7), А.Ранковић 7,5
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 6, Митровић 6,
Кузмановић 6, Спасојевић 6, Јанићевић
6, Милошевић 7, Продановић 6, Илић 6,
Јоксимовић 6, Симић 6, Перишић 6
(Стаменковић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Милошевић (Каленић)
Каленић је у право време ушао у топформу, убедљивом тријумфом у
дербију кола стигли су само на бод
далеко од лидера из Рубрибрезе.
Домаћин је вешто кажњавао грешке
одбране Гуњевца, свој дан није имао ни
голман Боројевић који је слабо реаговао код центаршута Зорана Радовановића и лопту убацио у сопствену
мрежу. Расположени Милошевић је
лепо асистирао Вукојеву за 3:0, да би у
наставку Каленић још два пута савладо
Боројевића.
МОФЛ Колубаре "Исток", 18. коло
Гуњевац је поправио утисак у
Црвена Јабука- Рудар наставку, тренер-играч Игор Стамен1945 (Радљево) 2:2 (2:0) ковић је казнио грешку штопера домаСтадион у Црвеној Јабуци. Гледалаца: ћих и у свом стилу матирао Миловано100. Судија: Дарко Тодоровић (Доњи вића.
Лајковац). Стрелци: Г.Милутиновић у 7.
и Јовићевић у 32. за Црвену Јабуку, а
Станковић у 53. из пенала и Радовић у
60. минуту за Рудар 1945. Жути картони:
Угреновић (ЦЈ), Радовић, Симанић (Р).
Зона "Дрина", 22. коло
ЦРВЕНА ЈАБУКА: М.Милутиновић 7,5,
Величковић 6,5 (П.Милутиновић -),
Совљак- Осечина 4:0
Г.Милутиновић 7 (Дамњановић -),
(3:0)
Мирковић 7, Илић 7, Бошковић 7,
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
С т е ф а н о в и ћ 7 , Уг р е н о в и ћ 7 , 5 ,
подлогом. Гледалаца: 50. Судија:
Кузмановић 7, Јовићевић 7,5
Л а з а р То д о р о в и ћ ( Л о з н и ц а ) .
(Стојковић -), Вукић 7,5
Стрелци: Амбруш у 16., Д.Тешић у
РУДАР 1945: З.Теодосијевић 7, Лазарић
26., Маринковић у 40. и Поповић у 83.
7 , П а вло в и ћ 7 , С т р а х и њ и ћ 7 , 5 ,
минуту. Жути картон: Николић (О).
Пантелић 7,5, Радовић 8, Станковић 7,5,
СОВЉАК: Савковић 7, Гојковић 7
Јанковић 6,5, Ђурђевић 6 (Јеремић 7),
(Миливојевић 7), Николић 7, М.Тешић
Симанић 7, Милутиновић 7
7, Филиповић 7,5, Ђуричић 7,5, Алић
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Радовић
7, Поповић 7,5, Д.Тешић 7,5, Марин(Рудар 1945)
ковић 7,5, Амбруш 8
Оба ривала имали су по период
ОСЕЧИНА: Васиљевић 6, Николић 6,
апсолутне доминације, па је нерешен
Пантелић 6, Младеновић 6, Митроисход и најправичнији. Кренуо је
вић 6,5, Недић 6, Јанковић 6 (Андрић
домаћин жестоко, на центаршут
6),
Симовић 6, Срећковић 6, ЈоваКузмановића највиши у скоку био је
новић 6,5 (Павић 6), Обрадовић 6
Гојко Милутиновић и главом погодио
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Никола Амбруш
мрежу. Други гол Јабучана пао је у
Совљак је забележио историјску
режији Угреновића, на центру је одузео
прву победу у зонском рангу такмилопту и омогућио Јовићевићу лагану
чења и то у великом стилу. Најпре је
реализацију. Да је Гојко Милутиновић
Амбруш искористио одличну дубинпогодио на пас Стефановића- вероску лопту, а врло брзо је и Николић
ватно би се победник већ тада знао,
асистирао Данилу Тешићу за лаку
овако су у наставку домаћи једва
реализацију.
спасили и бод...
Амбруш се показао и као одлиМирковић је скривио пенал над
чан "пакер" код гола Маринковића,
Радовићем који је релизовао Станкода би победу Совљака украсио
вић, да би који минут касније Радовић
сјајним соло-продором млади Лука
главом после корнера Пантелића
Поповић. У ванредном колу Совљапоравнао резултат. Радљевци су имали
чани путују у Бајину Башту, док ће у
пречку Страхињића и две добре принедељу на Матићевом "вештаку"
лике за победу, на другој страни само је
угостити Борац из Лешнице.
једном запретио Стефановић...

Стадион у Врелу. Гледалаца: 50. Судија:
Немања Ћећез (Боговађа). Стрелци:
Матић у 85. за Врело, а Перишић у 28. и
С.Рафаиловић у 34. минуту за Стубленицу. Није било картона.
ВРЕЛО: Станчић 6, Радојичић 6, Младеновић 6, Јанковић 6,5, Грујић 6, Пантелић 6, Јокић 6 (Матић 7), Николић 6,
Милић 6, Мирковић 6, Панић 6
СТУБЛЕНИЦА: Митровић 7, С.Лекић 7,
С.Рафаиловић 8, Негић 7, Д.Рафаиловић 7, Д.Лекић 7, Перишић 8, Ивановић
7,5, Цветковић 7, Неговановић 7 (Поповић 7), Радосављевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Перишић (С)
Први тријумф Стубленичана у
првенству, надиграли су индиспонираног домаћина и заслужено славили.
Први гол је пао после минијатуре Перишића који се лепо ослободио чувара и
са ивице шеснаестерца матирао Станчића. Није се голман Врељана прославио код другог гола, Стефан Рафаиловић је шутирао са 40 метара, а
Станчић слабо проценио лет лопте.
Могли су Перишић и Дарко Рафаиловић да реше све дилеме, али се
голман домаћих искупио добрим интервенцијама. Златко Матић је након карамбола у шеснаестерцу смањио предност гостију, а Митровић одбраном из
"слободњака" сачувао заслужене бодове Стубленици.

ПРВА ПОБЕДА
СОВЉАКА

ФУДБАЛ

3.мај 2018.г.
Окружна лига Колубаре, 21. коло

Ванредно 20.коло (18.04.2018):
Младост (Д) - Трлић
Рибникар - Качер
Радник (Уб) - Искра
ЗСК - Врело Спорт
Јуниор НН - Брезовица
Бањани - Тешњар
Тврдојевац - Пепељевац
ОФК Јабучје - Тулари

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

21.коло (21/22.04.2018):
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Тулари - Тврдојевац
Пепељевац - Бањани
Тешњар - Јуниор Ново Насеље
Брезовица - ЗСК
Врело Спорт - Радник (Уб)
Искра - Рибникар
Качер - Трлић

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

22.коло (28/29.04.2018):
Младост (Д) - Качер
Трлић - Искра
Рибникар - Врело Спорт
Радник - Брезовица
ЗСК - Тешњар
Јуниор НН - Пепељевац
Бањани - Тулари
Тврдојевац - ОФК Јабучје

3:0
3:0
1:2
0:1
2:0
0:1
6:1
3:1

1.Vrelo Sport 17
2.Brezovica 14
11
3.Iskra
4.Mladost(D) 11
5.OFK Jabu~je 11
11
6.Bawani
7
7.Trli}
7
8.ZSK
9.Pepeqevac 8
10.Radnik (Ub) 7
6
11.Ribnikar
6
12.Tulari
6
13.Ka~er
6
14.Te{war
15.Tvrdojevac 6
4
16.Junior NN

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

1 75 : 14
2 56 : 22
5 44 : 30
6 53 : 28
7 32 : 25
9 46 : 39
8 37 : 34
8 25 : 33
10 34 : 61
11 32 : 45
10 24 : 45
11 35 : 48
13 37 : 49
13 21 : 39
13 31 : 50
11 26 : 46

Тулари- Тврдојевац
3:0 (1:0)

55
48
39
38
37
35
28
28
28
25
24
23
21
21
21
18

23.коло (05/06.05.2018- 16.00ч):
Тврдојевац - Младост (Д)
ОФК Јабучје - Бањани
Тулари - Јуниор Ново Насеље
Пепељевац - ЗСК
Тешњар - Радник
Брезовица - Рибникар
Врело Спорт - Трлић
Искра - Качер
Ванредно 24.коло (09.05.2018- 16.30ч):
Младост (Д) - Искра
Качер - Врело Спорт
Трлић - Брезовица
Рибникар - Тешњар
Радник - Пепељевац
ЗСК - Тулари
Јуниор Ново Насеље - ОФК Јабучје
Бањани - Тврдојевац
25.коло (12/13.05.2018- 16.30ч):
Бањани - Младост (Д)
Тврдојевац- Јуниор Ново Насеље
ОФК Јабучје - ЗСК
Тулари - Радник
Пепељевац - Рибникар
Тешњар - Трлић
Брезовица - Качер
Врело Спорт - Искра

www.glastamnave.com

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Маслаковић у 8. из пенала,
Мехинагић у 52. и Вићентић у 76. минуту. Жути картони: Шимшић, Маслаковић (Ту), Васић (Тв).
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Шимшић 7 (Ђорђевић 7), Зујаловић 7, Марјановић 7,
Брдаревић 7, Крстић 7,5, Маслаковић
7, Вићентић 7,5, Николић 7,5 (Ракић -),
Адамовић 7 (Пантић), Мехинагић 7
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Ракић
6,5, И.Ранковић 7, Васић 6,5 (Брдаревић 7), Мирковић 6,5, Јовановић 7,
А.Илић 7, Симић 7, Н.Илић 6 (Милић
6,5), Марковић 7, Петровић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Вићентић (Тулари)
Тулари су стигли до резултатски
убедљиве победе, мада су гости
пристојно парирали у пољу. Рана
предност за домаће стигла је са 11
метара, претходно је главни судија
контакт Николића и голмана Ранковића
окарактерисао као прекршај за
најстрожу казну. Стрелац првог гола
Маслаковић је био асистент код другог,
Мехинагић је затворио другу стативу и
главом "закуцао" лопту у мрежу.
Могао је Тврдојевац да се врати у
игру након шанси Петровића и Јовановића, али је разређеност домаће
одбране искористио Мехинагић да
упосли Вићентића који је на рутински
начин решио све дилеме.
Окружна лига Колубаре, 22. коло

Радник- Брезовица
0:1 (0:1)
Стадион СРЦ "Школарац" на Убу.
Гледалаца: 300. Судија: Мирко Ћургуз
(Уб). Стрелац: Тешић у 38. минуту. Жути
картони: Ђурђевић, Вуканић, Симић,
Цветиновић (Б). Црвени картон:
Вуканић (Брезовица) по завршетку
утакмице.
РАДНИК: Радовановић 8, В.Живковић
6 (Т.Живковић -), Јовић 8, Ракић 7,
Јоцић 7,5, Ф.Илић 7,5, Симић 6,5,
М.Луковић 7, Стевић 6 (В.Илић 7),
Ф.Луковић 7, Петровић 7,5
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Вуканић
7, Савковић 7, Љ.Тојчић 7, Николић 7,5,
Радосављевић 7, Тешић 7,5 (Ашковић ), Ђурђевић 7, Гошић 7, Руменић 6,5
(Симић 7), Обрадовић 7 (М.Тојчић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Радовановић (Брезовица)
Радник је потврдио да је увек
инспирисан против најбољих, али
одличну игру у првих 45 минута
Убљани нису материјализовали голом.
Најзрелију прилику имао је Филип
Луковић када је и голмана обишао, али
је из необјашњивих разлога упослио
Стевића којиј е био у офсјаду. Одличну
прилику имао је и Милош Луковић, а по
процени судије Ћургуза контакт
голмана Цветиновића и Ракића није
био прекршај за "белу тачку".
Гости су до гола стигли након пречке
Гошића и одличне реакције Тешића, а
одлични Радовановић је у наставку
зауставио Гошића и Обрадовића у
одличним приликама. За крај, покушај
Јовића главом након корнера, лопта је
отишла изнад пречке...
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Окружна лига Колубаре, 21. коло

Врело Спорт- Радник
4:0 (1:0)
Стадион СЦ "Матић". Гледалаца: 100.
Судија: Вукашин Баратовић (Ваљево).
Стрелци: Новаковић у 20., Д.Матић у 47.,
И.Матић у 73. и Симеуновић у 90. минуту.
Жути картони: Симеуновић (В),
Софронић, Илић (Р).
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 7, Симић 7,5,
Леонтијевић 7,5, Ђорђевић 7, Д.Матић 8,
Јанковић 7,5, Новаковић 7,5 (И.Матић
7,5), Ристовски 7,5, Милошевић 7,5,
Обрадовић 7 (Симеуновић 7,5),
Павловић 7 (Анђић 7,5)
РАДНИК: Радовановић 6, В.Живковић 6,
Јовић 7, Ракић 6, Софронић 6,5, Илић 6,
Симић 6,5, Петровић 6,5, Т.Живковић 6
(Јечменица -), Луковић 7, Митровић 6
(Вујић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Матић (Врело Спорт)
Ослабљени Радник је храбро почео
против лидера, али је ефектан гол
Новаковића из слободног ударца
окренуо меч на воденицу домаћих.
Затресла се и мрежа Јовановића, али се
по процени помоћнице Ане Томић
стрелац Симић налазио у офсајду.
Соло-креација Дарка Матића на старту
другог дела била је и крај озбиљнијег
отпора Убљана, свежи и квалитетни
играчи са клупе Врељана направили су
разлику, па је првопласирани тим округа
дошао до заслужене и убедљиве
победе.
Окружна лига Колубаре, 22. коло

Бањани- Тулари
6:1 (3:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 150.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Софранић у 2. из пенала, Илић
у 17. и 67. и Гајић у 28., 61. и 79. за
Бањане, а Маслаковић у 59. минуту из
пенала за Туларе. Није било картона.
БАЊАНИ: Даниловић 7, Симић 7,
Ненадовић 7 (Петковић 7), Димитријевић 7,5, Софранић 7,5, Ђорђевић 7,5,
Миличић 7, Ранитовић 7 (Јовановић 7),
Илић 8,5, М.Милојевић 7 (Н.Милојевић 7),
Гајић 8,5
ТУЛАРИ: Мрчић 6, Јованчић 5 (Ракић -),
Зујаловић 6, Пантић 6, Брдаревић 5,5,
Крстић 5,5, Маслаковић 5, Ђорђевић 5,
Николић 6, Адамовић 5, Мехинагић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милан Гајић (Бањани)
Традиционални комшијски дерби
протекао је без неизвесности и
уобичајене ватре, а највеће заслуге за то
иду убојитом нападачком тандему
домаћих Гајић- Илић. Најбољи стрелац
Бањанаца је и ове сезоне увелико
надмашио коту од 30 голова и потврдио
да му године не могу ништа, а показао се
и као добар асистент одличном Огњену
Илићу. Несвакидашњи је податак да је
Милан Гајић ове сезоне Туларцима дао
чак 7 погодака, будући да је у првом
делу био четвороструки стрелац!
Домаћи су голеаду отворили голом са
"беле тачке" након руке Николића, а
утисак је да су гости након гола
Маслаковића из пенала пропустили
прилику да се врате у меч. Финиш је
припао најбољим актерима меча, па су
се домаћи радовали једној од најубедљивијих победа против комшија...

24

СПОРТ

3.мај 2018.г.

ЗАХУКТАВА СЕ КОЊИЧКА СЕЗОНА

АТИЛ ТРЛИЋ ЛАКО ДО
ХЕТ-ТРИКА У БЕОГРАДУ !
Отварање сезоне на Београдском хиподрому обележио
је овог пролећа вихорни Атил Трлић. Трогоди галопер у
власништву Животе Јовановића тријумфовао је лако у трци
дана "Меморијал Владислав Рибникар", са џокејом Жељком
Илићем у седлу оставио је иза себе Овен д Лоуа и Саут Нура,
чиме је комплетирао победнички хет-трик после доминације
у Богатићу и Шапцу. Власнику је припала прва награда од
100.000 динара, а Атил је сјајном формом најавио и највише
амбиције за Трајал Стејк, Српски дерби и Сент Леџеркласике за трогода грла.
За разлику од неких ранијих сезона, Торино Хил
власника Александра Ашковића кренуо је силовито од
самог старта. У трци "Царева ћуприја" која се одржава још
од 1932.године, најближег ривала оставио је за четири
дужине и освојио прву награду од 75.000 динара. Шестогоди
коњ кога тренира и јаше Тика Вујковић пробаће да надмаши
претходну сезону када је славио 7 пута, следећи наступ
имаће у Шапцу 13. маја, а могуће је да ће овог лета имати и
први интернационални наступ у Мађарској.
Џо-Џо власника Дражена Дунђера славио је у утешној
трци за трогоце, а пех са уздом имао је Криптон што је џокеју

Атил Трлић и његов власник Живота Јовановић
након победе у трци „Меморијал Владислав Рибникар“
Горану Крстића отежало владање, па је грло власника Драгана
Љубомировића стигло друго на циљ. Корона Бас је завршила
на 4. позицији, а исти резултат остварила је Полона Јована
Јовановића иако је дуго била на другом месту иза победника
Калакчија. Подбацили су у трци дана Красива, Трибал и Тина
Сур на позицијама 6, 7 и 8, а без запажених резултата остали су
и Најда и Каротица.
Б.Матић

ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА УСПЕШНО ЗАПОЧЕЛИ ПЛЕЈ-ОФ

„ПЕТАРДА“ НА СТАРТУ ДОИГРАВАЊА
Омладинци Јединства успешно су започели трку за
Квалитетну лигу Србије, савладавши вршњаке из Лознице
са убедљивих 5:0. Црвено-бели су у плеј-оф ушли са друге
позиције, с обзиром да је Мачва победом од 9:1 у
последњем мечу преузела лидерску позицију и себи
обезбедила да се дерби-меч две најбоље екипе у
доигравању игра пред шабачком публиком. Тај дуел је на
програму наредног викенда (највероватније на Ђурђевдан),
а у регуларном делу обе екипе су на свом терену славиле са
1:0. Након тог сусрета који ће можда одлучити и првака,
пулени Мирослава Билића биће домаћини имењаку из
Малог Зворника и Ваљевцима, а у последњем мечу гостују
Прову.

Лозничане је "начео" Мочић
из слободног ударца уз обилату
помоћ голмана, а Грујичић је са
пенала дуплирао предност.
Мочић је асистирао Стефановићу
за трећи гол, Ваљевац је постигао
и четврти погодак, а стрелац петог
гола био је његов суграђанин у
Кристијан Мочић
црвено-белом дресу Никола Илић.
Успешан викенд млађих селекција заокружили су
"петлићи" победом у Мионици- 4:1, пионири су славили у
Љубовији са 2:1, а кадети су до победе дошли без игре, будући
да домаћин из Крупња није пријавио утакмицу СУП-у.
Б.М.

ВРЕЛО СПОРТ ЕЛИМИНИСАНО У КУПУ ФС КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ФИНАЛЕ ИЗМАКЛО СА „КРЕЧА“
Фудбалери Врело Спорта су били
на корак од великог успеха, али је
промашај Поповића са 11 метара или
боље речено одбрана одличног Симића
одвела Спартак у борбу за пехар са
екипом Диваца.
Почело је идеално за госте, Нерић
је одмереним ударцем са 25 метара
натерао Јовановића на капитулацију.
Ипак, није то деморалисало домаћина,
па је Симеуновић после једне пропуштене шансе матирао Симића са ивице

шеснаестерца. Врељани су били бољи
ривал у првом делу, поништен је гол
Поповића након лепе акције због
офсајда, а одличан шут Дарка Матића
са дистанце Симић је послао у корнер. У
финишу првог дела шанса утакмице за
Филипа Симеуновића, са "петерца" је
пребцио гол Спартака.
Други део је донео мање занимљив фудбал и десетоминутни прекид
у режији тренера гостију Драгослава
Радивојевића. На крају је одстрањен са

ФК Врело Спорт

Врело Спорт- Спартак 1924
(Љиг) 7:8 пен. (1:1, 1:1)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца:
100. Судија: Марко Ивковић (Лајковац).
Стрелци: Симеуновић у 12. за Врело
Спорт, а Нерић у 7. минуту за Спартак
1924. Жути картони: Симеуновић,
Поповић (В), Нерић (С).
ВРЕЛО СПОРТ: Јовановић 6,5, Симић
7, Д.Матић 7,5, Јолачић 7, Симеуновић
7,5 (од 70. Обрадовић -), Новаковић 7
(од 46. Ристовски 7), Леонтијевић 7,
Благојевић 7, Јанковић 7, Поповић 6,5,
Павловић 7 (од 59. Анђић 7)
СПАРТАК 1924: Симић 8, Мартиновић
6,5, Никола Сандић 7, Сајић 6,5 (од 63.
Милошевић 7), Бушић 7, Миленковић
7, Нерић 7,5 (од 68. Драгојевић -),
Немања Сандић 7, Максимовић 7,5,
Срећковић 7, Прокић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Срђан Симић (Спартак 1924)
клупе, касније и представник љишког
зонаша, па је доста пао ритам утакмице.
Ипак, Никола Јанковић је могао Врељане
да одведе у финале, поново је добар био
Симић, а одбитак није успео да у мрежу
врати Леонтијевић. У пенал-серији првих
12 извођача је било прецизно, само шут
Поповића није нашао пут до мреже, па је
Сандић искористио прилику да Љижане
одведе у финале...
Б.Матић

ФУДБАЛ
ЦРВЕНО-БЕЛИ У ДОБРОМ ПРОЛЕЋНОМ РИТМУ

СУДИЈА ПОКВАРИО ДЕРБИ
СА СМЕДЕРЕВЦИМА
- Крагујевачки арбитар Илић правио грешке на штету обе
екипе, на крају Убљани са десет играча стигли до бода. Вредан тријумф у Тополи, Бељић стрелац и асистент.
Црвено-бели су добру серију пролећних резултата наставили на
традиционално тешком гостовању у Тополи, првенствено због терена који
је далеко од српсколигашког нивоа такмичења, а делом и због традиције
која је била на страни домаћина. Ипак, почетак меча је био идеалан за
пулене Верољуба Дуканца- Радивојевић је послао одличан пас ка
Бељићу, "десетка" Јединства спустио лопту на чело Рајовићу, а бивши
дефанзивац Мачве лако погодио са "петерца". Опустило је вођство госте,
препустили су иницијативу Карађорђу, а казна је стигла у завршници
првог дела. Убачена лопта пала је између дефанзиваца Убљана, Пантић је
био најприсебнији и из близине матирао Јовановића.
Домаћин је диктирао темпо
до средине другог дела, али је
зато финиш протекао у знаку
екипе у белим дресовима. Дејан
Јовановић и Поповић су одиграли убитачан дупли пас, голман
Илић је одлично реаговао, али је
Бељић сачекао "отпадак" и рутински погодио небрањену мрежу за
коначник 1:2.
Меч са Смедеревом почео је
без уобичајеног испитивања
снага- велика шанса Поповића на
једној и Стефана Стојановића на
другој страни, а Убљани долазе
до предности из дискутабилног
пенала. Неспоран је прекрашај
Добри резултати
над Којићем, али је утисак да је
уз подршку навијача
млади везиста домаћих био у
офсајду, што је сигнализацијом
покзао и помоћник Николић. Ипак, главни судија Илић није уважио његову
одлуку, па је Бељић наставио пролећну серију са 11 метара. Сајић је у
првом полувремену био на ивици црвеног картона, не својом грешком,
али је у 55. минуту морао у свлачионицу због најобичнијег грађења лопте!
Из поклон-пенала гости су дошли до изједначења, а само два минута
касније статива је спречила Николу Радојичића да погоди мрежу са
"петерца" после одличне акције Лукића по десној страни.
И са играчем мање, ношени снажном подршком са трибинама,
црвено-бели су достојно парирали екипи која полако губи дах у
шампионској трци. Тешка повреда Смедеревца Стојановића и жесток
судар голмана Јовановића и Гордића обележили су преостали ток меча, а
голман гостију Богдановић се истакао парадом после одличног покушаја
Лукића са дистанце. На крају, тренер Дуканац имао је пуно речи хвале за
своје играче.
Убљани су у ванредном 26. колу гостовали Лозници, а у суботу
путују у Пријепоље на мегдан "камионџијама" које предводи бивши
тренер Јединства Жарко Јовановић.
Б.Матић
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Српска лига "Запад", 25. коло

Јединство (Уб) - Смедерево
1924 1:1 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 600.
Судија: Павле Илић (Крагујевац). Стрелци:
Бељић у 22. из пенала за Јединство, а
Стевановић у 53. из пенала за Смедерево 1924.
Жути картони: Лукић, Радивојевић (Ј),
С.Стојановић, Н.Стојановић, Ивковић (С).
Црвени картон: Сајић (Јединство) у 53. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Којић 7 (од 46.
Крстић 7), Н.Радојичић 7 (од 82. Љубичић -),
Брадоњић 7,5, Сајић 7,5, Андрић 7, Поповић 7
(од 68. З.Радојичић 7), Рајовић 7, Лукић 7,5,
Бељић 7, Радивојевић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Лукић (Јединство)
Српска лига "Запад", 24. коло

Карађорђе - Јединство (Уб)
1:2 (1:1)
Стадион "Радослав-Шиља Тадић" у Тополи.
Гледалаца: 200. Судија: Урош Вуковић
(Крагујевац). Стрелци: Пантић у 37. за
Карађорђе, а Рајовић у 9. и Бељић у 75. минуту
за Јединство. Жути картони: Вуковић,
Миловановић (К), Брадоњић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Филиповић 7,5,
Рајовић 8, Брадоњић 7, Стаменковић 7,5, Лукић
7,5, Поповић 7,5, Крстић 7 (Д.Јовановић 7),
З.Радојичић 7 (Љубичић 7), Бељић 8 (Мочић -),
Радивојевић 7,5

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Sloga (P)
2.Zlatibor
3.[umadija (A)
4.Smederevo 1924
5.Jedinstvo (Ub)
6.Provo
7.Budu}nost Kru{.
8.Proleter Mihaj.
9.Polet (Q)
10.Ml.radnik 1926
11.Mokra Gora
12.Loznica
13.Tutin
14.FAP (Priboj)
15.Kara|or|e (T)
16.@elezni~ar (L)
17.[umadija 1903
18.Jedinstvo Put.

17
17
14
14
13
11
10
10
8
8
7
7
6
6
6
5
5
3

6
4
6
6
5
10
5
4
10
8
8
7
8
5
5
7
6
6

2
4
5
5
7
4
10
11
7
9
10
11
11
14
14
13
14
16

38 : 13
44 : 21
38 : 16
44 : 23
26 : 18
35 : 22
34 : 26
29 : 25
27 : 31
22 : 25
27 : 32
26 : 27
25 : 36
25 : 43
19 : 41
18 : 30
17 34
16 47

26.коло (2.мај- 16.30ч):
Лозница - Јединство (Уб)
27.коло (5.мај- 16.30ч):
ФАП (Прибој) - Јединство (Уб)

57
55
48
48
44
43
35
34
34
32
29
28
26
23
22
22
21
15

26

РУКОМЕТ

3.мај 2018.г.

РУКОМЕТАШИ УБА ФИНИШИРАЈУ СЕЗОНУ

ПОРАЗИ ОД ИСКУСНИЈИХ,
ПИОНИРИ БЕЗ ЗАВРШНОГ ТУРНИРА
Дечаци рођени 2003. године били су
на корак од пласмана на завршницу
првенства Србије, чиме би поновили
велики успех од пре две године. Десетковани одсуством Максимовића, Грујића,
оба Јанковића, Адамовића, Симића,
Цонића..., уз повређеног првотимца
Пајовића који је јуначки изнео турнирпулени Дејана Лукића су очекивано
изгубили од доминантног Студентског
града, да би затим савладали Смедерево
са 21:16 и изборили могућност да против
Обреновчана обезбеде пласман на
завршни турнир.
Убљани су сјајно почели меч
(вођство од 3:0 и 4:1), одбранама 3-3 и 4-2
пореметили пионире Радничког, али је
велики број примљених голова у тренуцима када су судије држале подигнуту
руку коштао озбиљнијег вођства. На крају

су комшије славиле са 25:23, али је
тренер Лукић презадовољан залагањем
своје екипе:
- Одиграли смо јак и квалитетан
меч, момцима немам шта да замерим,
напротив заслужују комплименте за
херојску борбу јер смо у Шабац стигли
са 11 играча. Првотимци Ранковић,
Миловановић, Пајовић и Мандић су
вукли екипу, Миловановић је дао 30
голова, а повређени Пајовић је показао
да је велики борац. Озбиљност су
потврдили у борби за 5.место где смо
декласирали Београд са 23:9, а теоретски нам остаје нада да можда нека
екипа одустане или да је користила
старије играче што се раније дешавало.
У лиги Београда играмо реванш у
суботу са Земуном где бранимо три гола
предности, а првотимци сезону завр-

Дејан Лукић, тренер РК Уб
шавају у четвртак против Гучева у Бањи
Ковиљачи.
Сениорски тим је доживео два
пораза од Прве искре и Дорћола, у оба
случаја играли су против искуснијих
тимова који су снагом надокнађивали
предност домаћих у брзини. Техничке
грешке у тренуцима када се стизао
резултат плод су неискуства млађаног
састава Уба, али је и ова сезоне
потврдила да Дејан Лукић има и те како
материјала да напарви брзу и модерну
екипу у сезонама које долазе...
Б.М.

МАРКЕТИНГ

3.мај 2018.г.
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