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КЈП „ЂУНИС“ УНАПРЕДИО СВОЈЕ УСЛУГЕ

НАБАВЉЕН И „БОБКЕТ“
Заједно са вишенаменским возилом
купљен и један прикључак
У року од месец дана, Комунално јавно предузеће
„Ђунис“ је из сопствених средстава набавило две радне
машине реномираног произвођача „Катепилар“, укупне
вредности 104.000 евра. Након багера, прошле недеље стигао
је и мини утоваривач „бобкет“, за који је купљен и додатни
прикључак – ровокопачка рука, што је заједно коштало 47.000
евра. Ово вишенаменско возило превасходно ће служити за
одржавање водоводне и канализационе мреже и чишћење
тротоара и других мањих површина од снега, а може се
користити и на другим пословима. Директор КЈП „Ђуниса“
Саша Милићевић истиче да ће са новом грађевинском
машином унапредити своје услуге на бржи и ефикаснији начин,
као и да је до краја године планирана куповина још два
прикључка за „бобкет“.
„Полако, али сигурно тежимо да испунимо све своје
задатке, које смо поставили пред нас својим годишњим
планом, а то се, пре свега, односи на подмлађивање нашег
возног парка и улагање у опрему и механизацију. Председник
општине Уб Дарко Глишић, својом подршком, нам је омогућио
да скупимо средства за ову инвестицију, као и за претходну, на
чему смо му веома захвални“, рекао је Милићевић,
подсећајући да је недавно набављена радна и ХТЗ опрема за
све раднике.

Нови „бобкет“ ће унапредити услуге комуналног
предузећа и омогућити бржи и ефикасцији рад

Нове машине КЈП „Ђунис“
Намера локалне самоуправе је да од КЈП „Ђунис“
направи друштвену фирму са капацитетом, која ће сопственим
средствима моћи да се опрема и буде конкурентна на тржишту,
истакао је први човек општине Дарко Глишић.
„До краја године предвиђена је и набавка једног камиона
смећара, након чега ће предузеће бити на чврстим ногама, све
мање на терету општине, а све више способно да само
финансира набавку опреме и њено одржавање и тако уђе у
трку да и на тржишту може да добија послове“, рекао је Глишић
о будућим плановима везаним за КЈП „Ђунис“.
Д.Н.
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БОРИЋИ НА БРДУ

У

нека срећна времена Општинско
брдо, које смо од скоро почели да
зовемо Шепковац (то је страна на
којој смо се санкали), је било засађено
борићима у другој половини шездесетих година
прошлог века. Када смо их, као Млади горани,
садили знали смо да ће многим будућим
генерацијама бити заклон од нежељених погледа...
Ипак, неки се и данас сећају како су из клупа
Учитељске школе (и потоње Гимназије) гледали
кроз прозоре, неке неопрезне, који су веровали да
се ‘’на тој висини’’, одоздо, ‘’ништа не види’’. А било
је препричавања, памте се и деликатне ситуације...
За оне у трећем добу то су, сада, сентиментална
сећања. Кад су борићи постали борови и када је
мекани травнати покривач уступио место оштрим
боровим иглицама, стигле су и нове генерације које
су споменик раскошној Тамнави, коју симболизује
стилизована обнажена женска прилика у седећем
ставу, ишарали
разнобојним фломастерима и
другим фарбама. Радници ‘’Ђуниса’’су узалудно
покушавали, у неколико наврата, да оперу ту вредну мермерну статуу, као и што су, безуспешно,
поправљали клупе за седење. Вандали, а понекад и
деца пристојних родитеља добију те рушилачке
нагоне (можда и под узицајем неких наркотика), су
били упорнији. Покушаји да се Општинско брдо
оплемени макар клупама и корпама за смеће - нису
успевали. Старији су се са сетом сећали тог драгог
места за недељне пикнике и поподневне кратке
излете са кафом у термосу, уштипцима или
крофнама, али уз обавезно дружење са блиским
пријатељима. Да, тада се дружило на трави, уз мало
ћебе на које је било места за четворо (сваки угао по
једно), без интереса. Сведоче фотографије да је
баш тако било. Уосталом, ко се још није сликао са
панорамом Уба иза себе? Тих седамдесетих,
осамдесетих, па и деведесетих година...
Е, сад! Ове године Општинско брдо ће да постане
још једно популарно шеталиште за Убљане. Стазе,
клупе, вероватно жардињере и цветне ронделе...
Још једна стаза на оној страни коју смо звали Шепковац. Биће то вредан комплекс којим ће се употпунити стадион и градски базени. Све ће бити препознатљиво, а опет, много другачије. Зашли смо у
21.век - било је крајње време... Разуме се, све похвале и честитке иду ка општинском руководству!
Међутим, ако на том простору не буде бар један
објекат у којем ће, свакодневно, нешто да се догађа,
ако не буде бар неки кафић, а боље би било да се ту
нађе теретана, куглана или нешто слично где би се
грађани окупљали. Тај парк би требало да се оживи
јер ће, само тако, бити сачуван од оних који су
склони показивању снаге на прилично кукавички
начин - скрнављењем простора, вероватно, у
покашајима да се докажу пред друштвом или
девојком.
Биће осветљење, биће шетача, али... штета би било
да се понове нека искуства.
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ИМЕНОВАЊЕ СТАДИОНА „ДРАГАН ЏАЈИЋ“

ПОЧАСТ ЛЕГЕНДИ
Свечана церемонија именовања биће одржана
12. јуна у сали Дома културе

Убски градски стадион понеће име Драгана Џајића
Поводом одлуке управе Јединства
да се истоимени стадион овог Фудбалског клуба убудуће зове „Драган Џајић“,
у сали Дома културе 12.јуна, са почетком у 20 часова, биће одржана свечаност именовања. Давањем Џајиног имена стадиону, руководство Јединства и
локалне самоуправе, која је власник
објекта, одају почаст легенди Црвене
звезде, једном од најбољих играча у
историји српског и југословенског фудбала, својевремено и најбољем левом
крилу света и почасном грађанину Уба и
уједно се одужују земљаку за све оно
што је добро донео завичају и клубу.
О Џајином лику и делу, на свечаности ће говорити његови фудбалски

„наследници“ и прослављени фудбалери, поникли у Јединству: браћа
Душан и Драган Савић, Немања Матић
и Радослав Раћа Петровић, као и председник општине Уб Дарко Глишић и
директор Установе за културу и спорт
Радован Пулетић. У програму овог својеврсног фудбалског спектакла, учествоваће ученици Музичке школе и
балетска група, а присутни ће имати
прилику да погледају и документарни
филм о историји убског фудбала и
изложбу фотографија Драгана Савића
„Велики фудбал мале вароши“. Поред
Убљана, церемонији ће присуствовати
представници ФСС и бројни гости из
јавног живота.
Д.Н.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБЕЛЕЖИО НЕДЕЉУ ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

НАГРАЂЕНИ
ПОБЕДНИЦИ КОНКУРСА
Поклоне за 19 аутора најлепших ликовних радова
обезбедили Апотека „Вива“ и „Биро комерц“
Убски Дом здравља је и ове године,
поводом Недеље здравља уста и зуба,
која се обележава од 15. до 23. маја,
спровео ликовни конкурс под називом
„Осмехни се здраво“. Цртеже на задату
тему послали су малишани из Предшколске установе, ученици млађег узраста Освновне школе „Милан Муњас“ и
најмлађи пацијенти Стоматолошке службе, а њих 19 добило је награде за своје
радове. Поклоне, у виду дечјих књига и
хигијенских комплета за негу зуба, за
победнике конкурса обезбедили су
Апотека „Вива“ и „Биро комерц“, које је
на пригодној свечаности у Дому здравља уручио председник општине Уб
Дарко Глишић.

Честитајући награђеним учесницима конкурса, директорка Дома здравља др Биљана Николић истакла је да
установа на чијем је челу редовно обележава Недељу здравља уста и зуба,
завршну манифестацију свеукупних
активности за очување и унапређење
оралног здравља становништва. За
превентивни рад и едукацију, посебно
значајна циљна група су деца, тако да су
током те недеље интензивирани превентивни прегледи и организована предавања о правилној оралној хигијени.
Уз Патронажне, главни носилац активности у кампањи била је Стоматолошка
служба, која је по речима др Николић
једна од боље опремљених у Србији. Д.Н.

Награђени учесници конкурса

Драган Џајић из играчких дана

НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

ПОЧИЊЕ
СЕЗОНА
КУПАЊА
Уколико временски услови дозволе, Градски базени данас ће отворити своје капије и првог дана улаз је,
традиционално, бесплатан. Од 1. јуна
до 31. августа, колико траје сезона,
базени ће купачима бити на располагању сваког дана од десет до 19 часова, док ће се повремено организовати и ноћна купања. Цене су исте
као и пре осам година – дневна карта је
150 динара, а омогућена је и куповина
претплатних сезонских картица са
неограниченим бројем улазака, које
коштају 3.000 динара за ученике и
студенте и 3.500 динара за остале
посетиоце.

Како наводе у Установи за културу
и спорт, на базенском комплексу окончане су све припреме за почетак овогодишње летње сезоне, тако да је потпуно спреман за купаче. У претходних
месец дана, санирано је корито
великог и компензационог базена, као
и преливни канали, замењени су
оштећени делови цевовода, ремонтовани мотори, пумпе, водоводне инсталације и друга постројења и сређени
санитарни чворови, зелене површине
и игралишта. Пуњење великог и малог
базена завршено је у суботу, 27. маја, а
чистоћа и техничка исправност воде и
овог лета су апсолутни приоритет, па
ће се, као и свих претходних година,
редовно контролисати и проверавати.
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УБСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА
Техничку школу завршило 142, а Гимназију 38 ученика, који су
после завршене наставе, уз трубаче, прошетали улицама Уба.
Ученици завршних година средње Техничке школе „Уб“ и Гимназије
„Бранислав Петронијевић“, генерација 1998/99. године, уз пратњу трубача,
прошетали су улицама Уба. Дефиле, који је започео изласком из школе у
поворци, завршио се окупљањем на Градском тргу, где су матуранти, у
пратњи својих одељењских старешина и млађих ученика, играли коло,
певали и веселили се.
Техничка школа „Уб“ испратила је, у петак 19. маја, два одељења треће
године (65 ученика), смер кувар/конобар (III-4, одељењски старешина
Миломир Симић) и машинбравар/аутомеханичар (III-5, Небојша Марковић),
као и три одељења четворогодишњих смерова (77 ученика) – машински
техничар за компјутерско конструисање (IV-1, Живота Јаковљевић),
туристички техничар (IV-2, одељењски старешина Биљана Максимовић),
финансијски техничар (IV-3, Милка Илић). Професор куварства Миломир
Симић, старешина III-4, напоменуо је да је ове године, први пут, исти број
ученика (35), који је уписао - и завршио. Прошле године је средњу школу,
овог смера, завршило 17 ученика.
Матуранти Гимназије, одељења IV-a и IV-b, одељењских старешина
Верице Несторовић, професорке историје и Јелене Митровић, професорке
енглеског језика, завршили су наставу у уторак 23. маја.
Четврту годину завршило је укупно 38 ученика, који су већ
кренули са припремама за одбрану матурских радова и
полагање пријемног испита на факултетима.
Д.К.

Весеље на Градском тргу

Матуранти Техничке школе „Уб“

Дефиле матураната убске Гимназије

vip centar

Novo na Ubu i u Lajkovcu !

Super brzi Ku}đ ni Net,
samo u najve}oj
4G mre`i u Srbiji.
999 dinara mese~no.
Va`i uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

ОПШТИНА УБ
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ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ - СПАСОВДАН

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА УБА И УБСКОГ ХРАМА
У спасовданској литији учествовало хиљаду људи. На Св. Литургији,
ђакон Александар Мандарић, рукоположен у чин свештеника.
Традиционалном литијом централним улицама Уба, у
четвртак, 25. маја, обележен је верски празник Вазнесење
Господње – Спасовдан, слава Уба и Храма Христа Спаситеља.
Свечаној литији, уз ношење црквених барјака, присуствовало
је хиљаду верника, предвођени свештенством и монаштвом
Ваљевске епархије и Архијерејског намесништва тамнавског,
на челу са Епископом ваљевским г. Милутином и Епископом
аустралијско-новозеландским г. Силуаном. Општина Уб,
прославила је, резањем колача, своју славу у општинским
просторијама. Домаћин славе био је Сава Киселчић, који је
традиционално, ову част, пренео Благоју Цонићу, будућем
домаћину.

Спасовданска литија улицама Уба

Ломљење славског колача у Општини Уб
Уочи Спасовдана, у среду,
24.маја, одржано је Бденије, а у
јутарњим часовима 25.маја,
после дочека архијереја, одржана
је света Архијерејска Литургија,
на којој је уприличено рукоположење ђакона Александра
Мандарића, професора веронауке, у чин свештеника, благословом ваљевског Епископа г.
Милутина и Епископа г. Силуана.
- Хвала Господу Богу,
што нам је подарио овакав дан,
да прославимо нашу Храмовну
славу, четрдесети дан од Васкрса, Вазнесење Господње – Спасовдан, један од највећих празника,
после Васкрса и Божића. Имали
смо част да Литургију служе два
Александар Мандарић епископа српске православне
цркве, Господин Милутин и Епископ аустралијско-новозеландски Силуан. Служили су свету
Литургију, на којој су се сетили свих ктитора и добротвора
овога светога храма, верника и свих оних који су се упокојили
са вером и надом у васкрсење- рекао је протојереј-ставрофор
Драган Алимпијевић, старешина убске цркве.

BIO SPELTA
ZDRAVA HRANA

- Производи за дијабетичаре
- Хроно производи
- Безглутеински производи
- Тофу сиреви - Чајеви
- Интегрална брашна
- Природна козметика

UB

Ул. Школска бр.6 (поред "Убљанке") 064/33-60-858

Славски обред у Храму Христа Спаситеља
У 9,40 часова кренула је литија, која је завршена
опходом око вазнесењског храма, после које се приступило
освећењу жита и резању славског колача. У 11 часова одржан
је прикладан свечани културно-уметнички програм ученика
веронауке Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке
школе „Уб“, Музичке школе „Петар Стојановић“, убског
Црквеног хора „Пресвета Богородица Тројеручица“ и КУД-а
„Тамнава“. Програм је започет Химном „Боже правде“ убског
црквеног хора, после које су ученици веронауке извели
рецитал о Светом краљу Стефану Првовенчаном и
проглашењу Краљевине Србије, пре осам векова. Ученици
Музичке школе, извели су вокалне и инструменталне
композиције, а чланови КУД-а „Тамнава“ неколико игара и
песама из Србије. Након програма, приступило се свечаној
славској трпези.
Д.Капларевић
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АСФАЛТИРАЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА

ПАЉУВИ

ПРИ КРАЈУ ПРВА
ФАЗА РАДОВА

Уз музику и песму мештани ромског насеља у Паљувима
дочекали су 400 метара асфалта кроз свој крај – од прве до
задње куће. Један од њих, Милан Лекић рече да је пут раније
био „очајан“, нарочито у време киша и снегова, док је
председник МЗ Слободан Тадић истакао да ће асфалт
умногоме да подигне квалитет живота паљушких Рома, јер
- Од 22 планиране деонице, до сада завршено 20.
више неће газити по блату. „Насеље, које је старо колико и
Паљуви, налази се у котлини, уз долину реке Кладнице, тако
- Нови метри асфалта у још четири села.
да је стално било подбарно. А пошто су цео живот чекали на
Прва фаза радова на уређењу и модернизацији сеоских асфалт, прославили су што су га, коначно, дочекали“.
саобраћајница приводи се крају. Према утврђеном распореду
инвеститора, Јавног предузећа Путеви Србије, од 22 деонице,
колико је планирано да се до почетка лета асфалтира, до сада
је завршено 20, од чега су четири урађена између два броја
"Гласа Тамнаве", и то у Гвозденовићу, Паљувима, Руклади и
Тврдојевцу. Преостала два путна правца, за која су потписани
уговори, у наредним данима биће асфалтирана у Докмиру и
Слатини, чиме се окончава прва фаза. Председник општине Уб
Дарко Глишић истиче да се асфалтира по захтевима и
приоритетима месних заједница, те да ће овај посао бити
настављен већ у августу, када ће уследити друга фаза радова
на локалној путној мрежи и „пресвлачење“ макадамских
путева у још петнаестак села.
- Директор Путева Србије Зоран Дробњак изузетно је
коректан, разуме наше проблеме и труди се да помогне
општини Уб, тако да сам сигуран да ћемо за другу половину
године уговорити асфалтирање 15 праваца. Са 22 деонице из
Весело у Паљувима
прве фазе, то би укупно било 37 новоизграђених путева у
овогодишњој сезони, па, мало ли је ?- закључио је Глишић.

ГВОЗДЕНОВИЋ
Деоница у дужини од 725 метара асфалтирана је у
Гвозденовићу, кроз заселак Савићи „где су сви Ђелмаши“,
како рече председник Месне заједнице Владан Савић, додајући да је овај крај „густо насељен“.

Кад председник засвира
Председник убске општине најавио је да ће локална
самоуправа и даље излазити у сусрет потребама свих
Паљувшана, као и да ће због проблема са водом, уз постојеће
две, ромском насељу убрзо обезбедити још једну цистерну, а
у наредном периоду асфалтом га спојити са главом
саобраћајницом.

ТВРДОЈЕВАЦ
Гвозденовић
„Прошле године урађено је 500 метара, а пре
десетак три километра, када
је и сеоска школа реновирана. Овај, последњи асфалтирани пут је важан за све мештане, јер иде према Дивцима за
Караулу и даље за Ваљево и Лајковац“, рекао је Савић.

Два краја села асфалтом су спојена у Тврдојевцу, где
су завршени радови на такозваном жутом путу, уз који је
налази преко 30 домаћинстава. Глишић скреће пажњу да је
деоница у дужини од 685 метара била тешка и захтевна за
извођача радова.

РУКЛАДА
Асфалтом је покривено и 500 метара локалног пута у
Руклади, који ово село повезује са суседним Паљувима.
„Поред тога, овај део пута је кружни пут кроз село, што
значи да га користи највећи део житеља, и дели се на два крака
- један је пут за Паљуве, а други крак води за Доњи крај
Рукладе. Ово је, фактички, центар села, имамо доста младих и
деце, па, као село, сигурно не одумирамо, већ се прилично
развијамо“, навео је председника МЗ Горан Ивановић, уз
напомену да ће радови бити настављени на још једној
деоници исте дужине.

Руклада

Тврдојевац
„Рељеф је прилично незгодан, а ту је и наша стара
бољка, да сви треба да мисле о нашој обали, а не само ми,
који смо власници. Тај проблем је овде био врло изражен, па
смо замолили људе из ПЗП Ваљево да они уреде обале, тако
да овај пут има и ширину и добио је и свој профил. Он је жила
куцавица и веза са главним путем ка Убу и сигуран сам да
ћемо наставити радове, након којих ћемо моћи да кажемо да
смо овај део Тврдојевца услели да ставимо под инфраструктуру, која мештанима омогућава нормалан живот“, изјавио је председник општине Дарко Глишић.
Д.Н.

ОКО НАС
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Пише: Радован Пулетић

ПОЛАКО
ЉУДИ
Кад би то могло „на о-рук“ - „живот би био што и поље
прећи“. Да се једним ударцем све муве могу побити, стрпљење и памет нам не би требали. Нити би важило јуче и сутра да
се рачуна само ово данас. Да постоји апсолутна слобода,
постојао би само један човек. И опет не би био срећан. Јер,
шта би сам са толиком слободом.
Није то конац, па да га наставиш покиданог. Није то
комарац ког претвориш у флеку на зиду изнад писоара. Није
то испит ког ћеш положити следећи пут.
Полако пријатељи.
Ни у гостинску собу се не улази ако не знаш како ћеш
изаћи из ње. Ни у коло се не хвата ако ниси пробао колико те
ноге носе. Ни јабука се не гризе више него што можеш да прогуташ. Не сече се док се не измери.
„Под мач“ и „на цев“ иде се тек на врху брега, кад више
немаш куд. Тек ту мораш у механизам који нема ход у назад,
тек тад постајеш бачен камен који ће усталасати воду у најмање девет концентричних кругова. Али, до врха има довољно степеница да на некој застанеш и да се вратиш одакле
си кренуо. Не треба нам да учимо на својим грешкама. Јесте
да је та школа најбоља. Али је и најскупља.
Е, када би се могло живети уназад – имали бисмо ову
памет, а оне године. Седали бисмо где треба да паднемо.
Измицали злу за корак. Коначно бисмо поверовали да ђаво
не спава. Ал` џабе, све нам се дешава први пут.
Ко зна, можда су неке речи зафалиле. Можда није имао
ко да их каже. Можда су закасниле. Можда их нисмо чули.
Нема сасвим кривих и сасвим правих. Свако је могао
више да да, а мање да узме, а опет – нико ништа не би вратио
него би још да се домири. Стално смо у праву. Све нам мало.
Будемо ли овакви до краја – на крају ће и Митар Тарабић
испасти велики оптимиста.
Полако браћо.
Хајде да будемо прваци у праштању. Хајде да будемо
рекордери у памћењу доброг. Репрезентативци у пружању
руке помирења. Шампиони у препуштању првенства пролаза. Хајде да оном натурализованом Немцу протуримо
лопту кроз ноге, и то на светском првенству, и то у нашем
шеснаестерцу. Хајде да пробамо да заиграмо за Челзи и
освојимо Премијер лигу, могуће је. Хајде да будемо добри.
Хајде да будемо бољи.
Хајде да преживимо.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
„ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“

УБСКИ УЧЕНИЦИ
ЕКИПНО НАЈБОЉИ
Ауто-мото савез Србије, у сарадњи са Министарством
просвете и МУП-ом Србије, уз подршку Друштва наставника
техничког образовања, био је организатор 48. традиционалног такмичења ученика основних школа - „Шта знаш о саобраћају“.
Окружна такмичења одржана су у суботу, 13. маја, па су
ученици који су представљали убску општину, у ваљевској
ОШ „Нада Пурић“, имали прилику да покажу знање из
познавања саобраћајних прописа путем решавања тестова,
вештину вожње бицикла на полигону, као и симулацију
градске вожње.
Екипно, Убљани били су најбољи, а у појединачном
пласману, подељени у три старосне категорије, ученици ОШ
„Милан Муњас“ освојили су неколико награда: у категорији
Ц, дечаци – Стефан Вучетић (VIII/2, освојио је друго место), у
категорији Б, дечаци – Никола Лелићанин (VI/3, друго место),
а у категорији Ц, девојчице – Ања Стаменковић (VI/4, четврто место). Ученица седмог разреда Кристина Илић из ОШ
„Рајко Михаиловић“ из Бањана, освојила је прво место, док
је ученица петог разреда Милица Рикановић била друга.
Такмичаре су спремали наставници техничког и информатичког образовања - Вера Миливојевић и Горан Косанић.
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КРАЉЕВИ
ДРУМОВА
Шта нам то доноси, а шта
односи изградња ауто-пута
кроз убску општину?
Изградња аутопута Београд-Јужни Јадран, који пролази
кроз убску општину, је у пуном јеку. Борба са роковима
неумитно траје, што нам потврђују и многобројни тешки
камиони на регионалним путевима (неретко и локалним)
широм наше општине. И док се ми још привикавамо на вожњу
у колонама, иза такозваних „краљева друмова“, полако нам
се отварају неки нови проблеми на које као да нисмо
рачунали. У питању су ударне рупе којих је све више, а некако
су најупечатљивије управо на деоницама којима крстаре
теретњаци, посебно у близини каменолома. Оне, не само да
представљају опасност за све учеснике у саобраћају, већ нас
опомињу и да се сетимо оне наше старе „сеци уши, крпи д...“.
Тешко је пронаћи пут без оштећења у убској општини,
био он новије или старије градње (част изузецима- посебно
оним најновијим који су изграђени захваљујући агилности
наше локалне самоуправе). Регионални пут ка Ваљеву, од
Мургаша, преко Бајевца до Степања, претрпео је значајна
оштећења у последњих годину дана, која су највидљивија
дуж скоро целе десне траке (гледајући из правца Ваљева).

Оштећен коловоз на Вучијаку
Узрок оваквих појава није тешко претпоставити, као и
тежину, односно претовар, камиона који врло често слободно
и без покривача превозе камен сејући га по путу и обалама, а
неретко и по шофершајбнама аутомобила којих их прате.
Штета на „улеглим“ путевима не може се баш лако поправити. У то су се уверили и путари на поменутој деоници који
су, ових дана, „покушали“ да колико-толико санирају штету.
Док са једне стране градимо и асфалтирамо (убска
општина је једно од највећих градилишта у региону), са друге
урушавамо, и тако у круг. Сетимо се само аутомобилске
„писте“ на путу Уб-Обреновац, чију смо изградњу чекали
деценијама. За само неколико година, овај правац, окупиран
тешким теретњацима (чија тежина далеко превазилази
њихову предвиђену носивост), претрпео је значајна оштећења. Због тога се и грађани све чешће питају- шта нам је то
донела, а шта однела изградња ауто-пута? Да ли ће се, након
његовог завршетка, санирати све оно што је борба са роковима однела? Или ћемо се, по досадашњој пракси, „чешати
по глави“ јер нисмо успели да заштитимо сопствене
интересе.

Убска екипа на такмичењу
„Шта знаш о саобраћају?“
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НОВИ КАФИЋ НА ГРАДСКОМ ТРГУ

ЛОНДОН
У ЦЕНТРУ УБА
На убском Градском тргу, средином маја, отворен је
кафић са симболичним називом „Лондон 21“. Тројица момака
Ђорђе Васиљевић, Миле Маринковић и Марко Јевтић,
заједничким снагама, покренули су сопствени бизнис који ће
употпунити угоститељску понуду у самом центру града,
поготово у летњим месецима када је Градски трг главно место
окуљања младих, али и нешто старијих Убљана.

Опуштање у прелепом амбијенту Градског трга
Назив овог реновираног и модерног локала, чија је
адаптација трајала неколико месеци, није нимало случајан. Он
би требало да асоцира на нашег фудбалског репрезентативца
Немању Матића, који тренутно наступа за лондонски Чесли у
дресу са бројем 21. Архитекте су се потрудиле да унутрашњост кафића одише духом Лондона, а његови власници,
поред дневне варијанте у лепом окружењу градског трга,
планирају да унесу и одређено освежење у ноћни живот Уба
организовањем акустичних градских свирки. На досадашње
две тражило се место више, а звуци гитаре музичара Синише
Свичевића из Пријепоља донели су неку нову димензију
изласцима на Убу, који се, углавном, своде на клавијатуре и
популарну народну и турбо-фолк музику.
- Жеља нам је да прелепи амбијент убског трга оплеменимо садржајем који неће бити много нападан, како би се
наши гости у сваком моменту осећали опуштено. Добар старт
и две прелепе музичке вечери које смо организовали потврдиле су да то наши гости и желе- истиче Ђорђе Васиљевић,
сувласник кафеа „Лондон 21“.

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ РЕДА

ХЕМИЈСКО ТРЕТИРАЊЕ
ГРАЧИЦЕ
У плану и реконструкција комплетног слива
реке Грачице, која подразумева уређење
комплетног профилисања реке кроз насељено
место Уб, као и изградњу дела растеретног
канала између река Грачице и Уб.
Општински штаб за ванредне ситуације, заједно са
КЈП „Ђунис“ и предузећем „Ерозија“ из Ваљева, протекле
недеље, започео је уређење водотокова другог реда.
Кренуло се са уређењем реке Грачице, која протиче кроз
насељено место Уб. Хемијски је третиран приобални појас у
дужини од два километра, након чега ће радници комуланог
предузећа, запослени преко јавних радова, наставити са
кошењем траве и уклањањем растиња. Препарати, којима
се третирају биљке, су безопасни за људе и искључиво
делују на вегетацију и трајаће до краја јуна, истиче Саша
Спасић, члан Општинског већа задужен за ванредне
ситуације.
- Након уређења реке Грачице, прелазимо на
регулацију канала, који се налазе на приобаљу реке Уб.
Урадићемо део Црквеног потока, канале на Школарцу,
затим канале који пролазе кроз Сандића имање и, самим
тим, обезбедити се од нежељених последица које,
евентуално, могу настати.

Грачица, ових дана

Део атмосфере са отварања кафеа „Лондон 21“
Ових дана, кафић ће посетити и најбољи српски
фудбалер Немања Матић, а његови другови тим поводом му
припремају велико изненађење.
М.М.М.

Третирање растиња
хемијским препаратима

Од РХМЗ-а и Сектора за ванредне ситуације, ових
дана, стигло је упозорење на нивоу месечне прогнозе,
према коме се у наредних месец дана очекује око 15-ак
кишовитих. То може условити повећање водостаја на
рекама, поготово негде од 10. до 15.јуна, тако да општина Уб
потпуно спремно дочекује тај водени талас.
- Планирамо да, заједно са „Србијаводама“, уђемо у
реконструкцију комплетног слива реке Грачице, која
подразумева уређење комплетног профилисања реке кроз
насељено место Уб, као и изградњу дела растеретног канала између река Грачице и Уб. Такође, планира се и изградња
ретензије на реци Грачици у селу Трлићу. У току су радови
на експроприацији земљишта и решавању имовинско-правних односа и одмах по завршетку тог посла, који по надлежности припада општинском правобранилаштву и општинској управи. У другој половини ове године, планирамо да
кренемо у изградњу тог растеретног канала, а након тога
настављамо радове на уређењу слива реке Грачице кроз
насељено место Уб- наглашава Спасић.
М.М.М.
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УЖИВАЊЕ И ХОБИ – СПОРТСКО ЛЕТЕЊЕ

ОСТВАРЕНИ САН О ЛЕТЕЊУ
- Власник дозволе за пилотирање спортским авионом Душан
Петровић истиче: „За мене летење није позив или ствар
адреналина, већ чисто уживање.“ - Забележио незаборавне снимке
на лету изнад Њујорка, око Кипа слободе и Централ парка.
После исконске жеље људи, да
небом слободно лете као птице, и на
стотине безуспешних покушаја остварења ове замисли, коначно, браћа Рајт,
1903.године, материјализују надљудски
сан, да се упркос сили гравитације,
ношени ветром, вину у небо на 12
секунди, прешавши 37 метара. Данас, у
ери остварења филмски немогућих
ситуација, људи су стигли на Месец, а
најдужа комерцијална путовања ваздушном линијом достигла су 16,5 сати
летења и пређених 14.353 километара.
Ово је прича о Убљанину, који је свој сан
о летењу остварио, а данас само помера
границе својих достигнућа обилазећи из
ваздуха разне пределе наше земље, али
и иностранства.
Са 300 сати налета на спортском
авиону (до 5.400 кг), и 50.000 хиљада
пређених километара, што је довољно
да се обиђе цела Земљина лопта, после
осам година стицаног искуства, Убљанин Душан Петровић, иначе дипломирани инжењер информационих технологија, приватни инвеститор и председник Црквеног одбора Црквене општине
Уб, може се сврстати у искуснијег спортског пилота или како се то данас кажеприватног пилота. Страх од непознатог
на висинама, пребродио је већ у првим
секундама самосталног лета. Сигурност
је стекао захваљујући инструктору летења, Миливоју Петровићу, званом Пеле.

Први Душанов сусрет са авионом
био је виртуелан, преко симулације летења у игрици на компјутеру. Непосредан сусрет са авионима, остварен је
после препоруке колеге Саше Кнежевића, да летење параглајдингом, замени летењем спортским авионом. И није
се покајао. Душан је врло брзо уписао
пилотску школу, у Центру за обуку
пилота „Flight“ у Дивцима. До дозволе,
делило га је 50 сати летења, уз инструктора и самостално, положених девет
теоретских испита и здравствена
контрола. Лаширање (прво летење)
школским кругом, остварио је већ после
седмог сата обуке.
– Школски круг има све елементе
летења. Полетање, пењање, заокрет уз
пењање, заокрет уз хоризонталан лет,
хоризонталан лет, заокрет уз спуштање,
спуштање и слетање. Обавља се провера авиона пред полетање, тзв.
пилотски преглед. И баш, кад сам први
пут био у авиону и јавио да сам спреман
да полетим, запитао сам се - шта ће
мени ово? Запитао сам се само тад, и
никад више. За мене летење није ствар
адреналина, већ нека врста уживања –
присећа се Душан свог првог самосталног лета.
Висина на којој се безбедно лети је
300 метара изнад тла, на којој можете
видети куће, грађевине, улице, свој
ауто. На висинама преко 3.500 метара,

Душан Петровић
пилоту није дозвољено да вози без маске
и додатног кисеоника. Најдужа релација
на којој је Душан пилотирао била је до
Тивта и назад, а најлепша, са које је забележио незаборавне снимке, лет изнад
Њујорка, око Кипа слободе и Централ
парка. Присећа се и лета до планине
Ртањ, изнајмљених авиона на летовањима у Грчкој, Палма де Мајорци, Словен и ј и . . . Ж е љ а му ј е д а лет и и и з н а д
Дубаија, али наводи да је Уб из ваздуха
најлепши. Делује скоцкано и умивено.
Фотографисао је цело Тамнавско намесништво. До Тивта, каже, стигао је за сат и
двадесет минута, летевши брзином од
око 200 километара на час. Обишао је све
аеродроме по Србији. До ужичког се из
Диваца стигне за 17 минута, београдског
20 минута, а до новосадског за 30 минута.

Из личне колекције:
Лет изнад Њујорка

Са аеромитинга на летилишту „13.мај“

5. И 6.ЈУНА У ШОМО “ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ЈУБИЛЕЈ ШКОЛЕ
И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Школа за основно музичко образовање „Петар Стојановић“ у
понедељак, 5. јуна, обележава јубилеј - 40 година од оснивања
школе, концертом ученика школе и гостију, с почетком у 19 часова, у
сали Дома културе Уб. Од гостију, своје учешће узеће Симфонијски
оркестар МШ „Даворин Јенко“ из Београда и виолинисткиња Александра Латиновић. У уторак, 6. јуна, од девет до 13 часова, у просторијама Музичке школе биће организован пријемни испит за ученике
првог разреда одсека: соло певање, клавир, виолина, флаута, кларинет, хармоника, саксофон и виолончело. Све информације биће
доступне на телефон 411-681.

Авион је, што се тиче потрошње
горива и времена, знатно ефикасније
превозно средство од аутомобила.
- С амо летење и паркирање на
аеродромима је јефтиније, него да возите
кола. За 40, 45 литара авио горива, који је
јефтинији него овај на пумпи, ја слетим на
море. Вожња авионом није толико скупа,
али ограничен си временом. Морају да се
ускладе временске прилике, изврше
многобројне припреме.
После „PPL“ дозволе (дозвола
приватног пилота) коју Душан тренутно
има, ускоро га очекује и остварење још
једног сна – добијање дозволе професионалног пилота (АТPL), до које полако
стиже сигурним корацима (положио је
пола од укупно 33 стручна испита, као
што су испити везани за конструкцију авиона, механику, психологију, медицину,
организацију, метеорологију, навигацију)
у школи „Princе aviation“. Своје знање не
проширује да би возио комерцијалне
летове, већ због љубави према летењу,
стицању нових знања и сигурности, јер
како каже: – Што више знаш, безбеднији
си!
Д.Капларевић
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ПРОТЕСТ МЕШТАНА ТРЊАКА И ДЕЛА СТУБЛЕНИЦЕ

ЖИВОТ СА КАМИОНИМА ЈЕ НЕПОДНОШЉИВ
На два дана обустављен камионски саобраћај на путу који води ка пескани у Стубленици
и деоници ауто-пута Уб-Обреновац. Договор са извођачима радова, који је у писаној
форми направљен у фебруару прошле године, се не поштује.
Мештани Трњака и дела Стубленице, као и грађани који
живе у улици Јосипа Мајера, не радују се новом ауто-путу
који треба да прође кроз нашу општину. Преко „њихових
леђа“ прелази сав материјал неопходан за изградњу деонице која спаја Уб и Обреновац, а посебно су револтирани
због пескане и камиона који их свакодневно угрожавају и
чине им живот неподношљивим. Због тога су се, током прошле недеље, одлучили за протест, односно блокаду камионског саобраћаја код пескане. Како кажу, њихова борба траје
већ пуне три године, а договор са извођачима радова, који је
у писаној форми направљен у фебруару прошле године, се
не поштује. Наиме, кинеска компанија „Шандонг хајспид”
прихватила је тада све услове грађана који живе у улици
Јосипа Мајера и селима Трњаци, Стубленица и Шарбане,
обавезујући се на даље одржавање пута, његово редовно
чићење и прање, као и поштовање саобраћајних прописа
приликом превоза песка. Међутим, ни после више од годину
дана овај проблем није решен.
- У пракси се не спроводи ништа од онога што је договорено. Све се своди на наше протесте, појединачно блокирамо пут, они нешто као мало попрскају, и опет ништа.
Последњих дана проблем је кулминирао. Наше муке су
неподношљиве. Камиони почињу са радом ујутру, рано, раде
докле год хоће, а о брзини у вожњи да и не говорим. Прашина
је ненормално велика, а кад дува ветар живот људи, који
живе на овом потезу, постаје пакао. Око пескане има десетак
кућа, а угрожене су и све куће до Бргула. Још подизвођачи
радова долазе и свађају се са нама. Питао бих надлежне
институције ове државе и општине зашто нас доводе у
незавидну ситуацију, да ми исправљамо криву дрину? Зашто
треба да протествујемо и блокирамо пут да би они решавали
нешто што очигледно није у реду- упитао је током протеста
Милан Прокић из засеока Провалије у Стубленици.
Мирослав Симић из Стубленице истиче да би једино
могуће решење било исељење девет домаћинстава која се
налазе у непосредној близини пескане.

ПРОТЕСТВОВАО ТРИ ПУТА

ХТЕО ДА СЕ ЗАПАЛИ
Ратко Милутиновић из Стубленице већ дуго води
борбу са камионима и песком, а до сада је протествовао
три пута. Једном је, чак, хтео да се запали, а два пута је
штрајковао глађу. Како каже, његова кућа се налази на
осам метара од пескане, а од државе захтева да његову
четворочлану породицу хитно исплати и исели из домаћинства старог 150 година, јер већ готово две године живот
на овом месту није могућ.
- Долазили су из министарства и обећавали ми куле
и градове, слали људе да мере јачину буке и прашину. Све
су то урадили и обећали да ме иселе. Договор је био да
процене вредност моје и комшијине имовине и да нас
исплате. Чекали смо до 3. јануара, када смо добили
одговор да немамо право на експроприацију, већ да
тужимо Кинезе. Ја сада постављам питање надлежнима:
Какве везе ја имам са
Кинезима? Јесам ли их ја
овде довео да уништавају
живот моје породице и
мене? Да ли треба сваког
дана да једем песак који је
свуда по кући? Пре неко
вече сам опрао ауто, ујутро
се није видео од песка,
иако ноћу нису радили.
Стање је неподношљиво.
Преко сто камиона прође
према граду у току дана
брзином од 70 километара
на час- јада се МилутиноНајугроженији: вић и поручује да ће се
Ратко Милутиновић борити све док се не испуне његови захтеви.

Блокада пута за камионски саобраћај у Стубленици

ДАРКО ГЛИШИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УБ:

ГРАЂАНИ СА ПРАВОМ
ПРОТЕСТВУЈУ
- Људи који протествују апсолутно су у праву и ту нема
дилеме, али ја једноставно немам решење у рукаву за
проблеме које они имају. Ситуација је таква да извођач, који
је добио тај посао, ангажује подизвођаче који се понашају
горе него извођачи. Зато и не кривим људе који су из
кинеске компаније ангажовани у том послу. Више замерам
овим нашим, који од њих преузму посао и гледају да на што
бахатији начин то реализују, а при том се не обазирући ни
на кога и не мислећи да ће некоме нанети огромну штету
или му учинити живот неподношљивим. У сваком случају
стојим им на располагању, а у овом моме-нту не знам на
који начин ћемо то решити. Разговарао сам са Зораном
Бабићем, директором Коридора Србије, да дође један дан
како би пробали то да решимо. До сада сваки могући
договор је трајао таман толико, колико је оном са ким се
договоримо требало да дође до Београда. Разумем
државни интерес и да то мора да се уради, спремни смо да
трпимо, али не баш преко сваке границе. Људи који
протествују имају право на то, тако да имам потпуно
разумевање за њих. Путеве који су оштећени ћемо
обновити, то није спорно, али ако знате да неко овде живи
24 сата, немате право да му свакодневно загорчавате
живот. Ако је договорено да се путеви прскају, то треба и
испоштовати. Ако треба смањити интензитет саобраћаја и
то је лако реализовати. Ако нешто треба санирати, зашто
правити драму од тога- изричит је први човек општине Уб
Дарко Глишић, који наглашава да је општина преузела све
потребне мере које су у њеном домену, а да, у сарадњи са
полицијом, врши контролу и санкционише све саобраћајне
прекршаје.
- Нека граде они шта год хоће, немамо ништа против,
само нека реше наш проблем. Када би само један дан били на
нашем месту одмах би схватили о чему причам. Ово је неиздрживо, речју катастрофа. Ми тражимо да неко из Министарства дође и види, јер тврдим да је, кад је вршена експроприација, неко наше папире склонио јер му је тако одговарало.
Од када су дошли Кинези, пуне три године, ми не знамо шта да
радимо. Једно време смо имали договор са извођачем радова, али сада нема ништа од тога. Попршћу пар пута и више их
нема. Овде је 100 камиона у оптицају, што значи да се око 1000
тура данас обрне из ове пескане. Моја кућа је напукла и то баш
никога не занима, а могли су пре неки дан да дођу да нас пописују ради наплате пореза- јада се Симић.
Камионски саобраћај кроз Мајерову улицу, Трњаке и
Стубленицу је настављен ових дана, а какав ће бити коначан
епилог овог протеста показаће време. Углавном, грађани овог
дела убске општине поручују да су сложни у својим захтевима
и да од државе траже да их заштити, јер за то постоје надлежне
институције. А проблеми су, свакако, очигледни.
Милован Миловановић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
УБСКЕ ФИРМЕ НЕКАД - ФАБРИКА ОБУЋЕ

РАДИЛО СЕ
И У ТРИ СМЕНЕ
Убска фабрика је, некад, запошљавала и до
400 радника. Плате биле веће него у РЕИК-у.
Данас Драган Перић држи
приватну радњу за поправку
обуће, а некад је био један од
врсних мајстора у убској фабрици
обуће (у оквиру „Петра Велебита“, а касније у ‘’Бостону’’).
- Провео сам у фабрици 20
година, сећа се и истиче да је
најбоље време било онда кад је
директор био Жика Аранђеловић.
Покренуо је и сентиментална сећања аутора ових редова јер је те
давне 1979. године из Поште прешао у ‘’Тамнавске новине’’, на тре- Драган Перић
ћи спрат општине у прву канцеларију лево, а у другу се ускоро уселио Жика Аранђеловић са фабриком обуће у оснивању (један
од погона ‘’Петра Велебита’’). Нешто касније му се прикључио
и Слободан Матовић, који је водио секретарске послове .
Под руководством Аранђеловића, а уз подршку
тадашњег председника општине Мирослава Селаковића,
фабрика је брзо напредовала. Запослено је за годину-две
преко 300 радника (чак и до 400), радило се у две, па и у три
смене. Али, није се производила комплетна обућа. Шивење
горњих делова, ђонови и други делови за индустријску
производњу обуће...
- Плате су биле толико добре да сам одбио понуду да се
запослим у РЕИК-у кад сам почињао, 1981.године- каже
Слободан Рафаиловић, сада произвођач меда. Имали смо
топли оброк, своју кухињу, бонове, јак синдикат... Они који су
радили са лепковима добијали су млеко. Била је то права
фабрика у којој су радници били поштовани.
- Кад је Блажић дошао за финансијског директора
почели смо производњу женских ципела, кломпи, обуће за
ХТЗ опрему... У почетку смо радили ручно, а онда смо из Новог Пазара, у замену за 2.000 произведених пари ципела
добиили апарат за машинско склапање - додаје Перић.- Уследила је производња модне обуће, учешће на сајмовима...
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У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ

ВЕЧЕ ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ
Бројним Убљанима своје кратке стихове
представиле Јованка Божић и Ирина Стефановић
У организацији Установе за културу и спорт, крајем
маја одржано је вече хаику поезије, а да се најкраће песме
на свету, како популарно многи зову ову песничку форму,
воле и на Убу, доказала је бројна публика у Клубу Дома
културе, међу којој је највише било средњошколаца и
основаца. У чудесни свет „кратког стиха, а бескрајне слике“ увели су их хаику песникиње Јованка Божић, родом из
Врела, са сталном адресом у Ваљеву и Београђанка Ирина
Стефановић, обе учеснице бројних домаћих и интернационалних хаику фестивала и такмичења, где су побрале и
значајне награде и сараднице најугледнијих часописа.

Божић је говорила поезију из збирки „Прозиран облак“,
„Дуге сенке“ и најновије хаику стихове који још нису
„укоричени“, а Стефановић из своје до сада једине објављене књиге „Та белина“. Осим што су се упознали са њиховом хаику поезијом, посетиоци су имали прилику да од
гошћи више сазнају о настанку и развоју ове песничке форме од три стиха, чија је колевка Јапан, о њеној естетици,
структури, утицају на европску књижевност и завидној
популарности коју има на балканаским просторима, нарочито у Србији, где је, у односу на број становника, највећи
број добитника интернационалних награда за хаику песништво. Модератор и домаћин ове лепе и занимљиве књижевне вечери био је Радован Пулетић, директор Установе за
културу и спорт.
Д.Н.

ЦРНА ХРОНИКА

КРВАВА СВАЂА
Радован Адамовић, Убљанима познат
као Рајко Конобар, преминуо је након
што га је претукао Никола Тадић
Успомена из старих времена
После Аранђеловића дошли су Пушоња, Гаћиновић,
Гаговић, Зубер (Хрват), па Зоран Ситарица са којим је и
започела производња комплетне обуће и значајнији наступ
на тржишту. Нажалост, ускоро су дошле и „демократске“ промене, кризни штабови, Управни одбори, велико уплитање
синдиката предузећа... Држава је кренула у приватизацију
својих предузећа. Коначно, ‘’Бостон’’, како се звало, тада, то
велико предузеће са око 400 радника, пало је у стечај,
фабрика је распродата, а остала су сећања и жал радника који
би, да су знали каснији развој догађаја у целој земљи, по
сваку цену бранили то своје ‘’парче хлеба’’...
Уз све друге, Драган и Слободан су се присетили колега:
Косе, Живана Филиповића, Радована Станчића, Сарића, Рада
Пантића, Маровића, Милете Живковића, Радована Живковића, Живка Јовановића, Милене Милошевић, Љубе Пуаче,
Милутина Ленчића, Милице Марјановић, Душанке Симић,
Драгише и Гордане Ашковић, Дике Савић, Мије Павловића,
Верке Станојевић, Зорана Живковића, Гине Бабић, Милијане
Величковић, Драгана Пршуте... Било их је пуно. Некадашња
радничка класа Уба! E, dа је овој вароши једна таква фабрика М.М.
данас.

Притвор до 30 дана због кривичног дела наношења
тешких телесних повреда са смртним исходом одређен је
Николи Тадићу (26) са Уба осумњиченом да је на смрт
претукао Радована Адамовића (44) са Уба.
Осумњичени је покушао да побегне у Црну Гору где
ради, али га је полиција, након расписане потраге,
ухапсила на граници.
Незванично сазнајемо да је
Никола Тадић на саслушању
признао дело које му се ставља
на терет, а бранио се да је био
изнервиран због тога што је,
наводно, покојни Адамовић узнемиравао и претио његовој сестри, коју је кривио за недавни
раскид са девојком.
Сукоб, са смртним исходом,
догодио се у среду, 17.маја, у
дворишту куће у улици Иве Лоле
Рибара на Убу где је Адамовић
Радован Адамовић
радио као домар. Након свађе,
Тадић је задао више удараца по глави Адамовићу који је
подлегао бројним повредама на путу од Уба до ваљевске
болнице.
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УБСКИМ УЛИЦАМА

МОГЛО
БИ БОЉЕ
Рупе у асфалту, саобраћајни
знак који је скинут пре неколико
месеци, дивља продаја на
улицама, а комунална
инспекција некима гледа кроз
прсте... Гради се у висину,
а паркинг места - нема?
Убска варош је добрано почела да
добија праве урбане обрисе. Градски трг,
уређено речно корито са шеталиштем, хала
спортова, полицијска станица, низ модерних стамбених зграда... Ове године се очекује завршетак зграде јавних служби, уређење Општинског брда, нови парк на
старом вашаришту... Разуме се, све то је
заслуга оних који су водили општину.
Али, увек има то - али! На делу улице
Вука Караџића према цркви (а има тога и на
другим местима) годинама су рупе на
којима се одваљују амортизери (и шта све
друго на ауомобилима), на почетку улице
Првог маја паркирана аута јер време (а ко
би други?) још није избрисало линије
којима су обележена места за паркирање
док је улице била једносмерна, код ‘’Зимпе’’
недостаје ‘’цео’’ саобраћајни знак па се не
зна ко има првенство (већ је било ситних
‘’чукања’’), дивља продаја испред Трга и на
ракрсници код Тодоровића зграде цвета
као никада и чују се све гласније жалбе да
инспекција некима толерише, а неке
прогони (?).
О паркирању не вреди јер решење не
постоји. Сви рачунамо на толеранцију и
превелику заузетост саобраћајне полиције,
па, ризикујемо. Зауставимо се, укључимо
трептаче и трком по хлеб, неку ситницу из
продавница, да нешто уплатимо (или да
нам исплате) у банкама, које су, наравно, у
најужој зони где није могуће наћи место за
паркирање ни после петог кружења убским
‘’кругом двојке’’.
И, коначно, бетонски зид поред реке,
као заштита од поплава једног дела насеља
Талови. Својевремно је најављиван као
украс тог дела вароши, сада, све више
ствара недоумицу око тога која је била
основна идеја оног ко га је пројектовао? Да
заштити насеље од изливања воде из
Убаче? Ако се, некад и догоди таква
опасност, несхватљиво је да је ‘’геније’’,
који је замислио да заштити те куће,
веровао да вода неће доћи са друге стране? Па, тај део града није угрожен од изливања Убаче (и кад се то догађало воде није
улазила у куће), него од бујица које се
сливају са брда...
А ‘’бетонски темељ’’ стоји као
споменик велике ‘’стручности и генијалности’’ оних који су о одбрани од мајских
поплава 2014.године требали да мисле
пуно раније, уместо што су седели у удобним фотељама и преписивали извештаје
и планове рада за наредне периоде.
Развија се наш град (тако га зовемо
иако знамо да је далеко од званичног
проглашења - само неколико их је у
Србији). Развија се и - наша срећа јесте у
томе што општину води човек који има
велике способности и везе са државним
врхом (нема разлога да се то прећуткује).
Али, на све оно што је постигао баца се
сенка баш оним што је наведено, а има још
тога што неки спочитавају без намере да
умање или омаловаже све што је до сада
постинуто. Само, да би се недостаци
исправили треба да се више ангажују
надлежни. Не треба да се чека да се са
највишег места у општини тражи интервенција. Речју, свако треба да ради свој
посао најбоље што уме.
М.М.

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Како коментаришете одлуку да Градски стадион на Убу
понесе име фудбалске легенде Драгана Џајића ?
Горан Димитријевић, трговац из Уба:
- Мислим да је то одлична идеја, јер Драган Џајић је
довољно звучно име и с поносом стадион на Убу треба да
носи његово име. Његове заслуге, како за Уб, тако и за фудбал
уопште, су немерљиве. Он је име овог града подигао на један
завидан пиједестал и то се никако не сме заборавити. Ово је
можда и најбољи начин да му се грађани Уба захвале а посебно навијачи убског Јединства.

Горан Калањ, конобар из Врела:
- Добар потез и одлука фудбалских челника на Убу, јер је
он један од ретких чије се име, уз највише почасти, прославило широм света, а самим тим и име нашег града. У питању
је фудбалска легенда која је обележила једно време и својим
непоновљивим успесима представио Уб у најбољем светлу.
Где год да се нађем и споменем Уб, прво што ме питају, то је
знам ли Драгана Џајића, онда и Немању Матића, јер смо по
њима свуда препознатљиви. Ја припадам млађој генерацији,
али сам чуо од старијих људи да је то име за поштовање,
првенствено јако добар и поштен човек а онда и изврстан
фудбалер, који је јако пуно помогао нашем фудбалу. И зато, с
правом, убски стадион треба да носи његово име.

Илија Лелићанин, возач Уб:
- То је права одлука и без много полемисања треба је
озваничити. Ако један такав фудбалер, са највећим светским
успесима у фудбалу, не заслужује да га Убљани по нечему
памте, а поготово млађе генерације које тек сада стасавају и
почињу да играју фудбал, па ко онда то заслужује? Он је слободно могу рећи, најбољи фудбалер свих времена а ми имамо ту срећу да је рођен на овим просторима и да име Уба
поносно представља широм света. То је, сложићете се, привилегија ретких. Лично не знам ни једно друго име које би
могло да конкурише за то место а да буде толико звучно, да
би наш стадион носио баш његово име.

Марко Стефановић, матурант Техничке школе Уб:
- Апсолутно сам против мењања имена стадиону у Убу
јер у овом моменту не видим ниједан разлог за то. По мени,
стадион ФК Јединство Уб је звучније и некако пријемчивије,
него име било ког фудбалера, па и самог Драгана Џајића. Ако
баш желе да дају назив мислим да је за то заслужнији фудбалер Немања Матић, или чак Раћа Петровић, јер су много више
уложили у убски фудбал. Немања је преузимањем Јединства
у своје руке, клинце који имају жељу да тренирају фудбал
ослободио чланарине, што се до сада редовно плаћало. Такође, урадио је нове трибине што даје потпуно нови изглед стадиону, улаже огромна финансијска средства и доводи појачања. Мислим да би његово име било боље решење.

Радосав Ивановић, полицијски пензионер:
- Мислим да је довољно рећи само Драган Џајић и сви
знају о којој величини се ради. Врхунски светски играч, једноставно легенда, не само српског већ и светског фудбала.
Такође је познато, колико је он допринео општини Уб само у
изградњи спорског центра, да буде баш ту где је данас. Пошто
је био иницијатор, он једини заслужује да убски стадион носи
баш његово име. Он свој град није заборавио, често га
посећује и с поносом истиче да је Уб његов родни град.

Слава Симић, кројач из Уба:
- Драган Џајић је најпре човек, па онда фудбалер каквог
нема у свету. Ми имамо срећу да се такав спортиста родио и
живео баш на овим просторима. У то име, треба га трајно уписати у легенду о Убу а ово је можда прави начин да се то и учини. Представљао је Уб и Убљане у најлепшем светлу, широм
света и зато сам му бескрајно захвалан. Драган и данас радо
свраћа у наш град и проводи време са својим суграђанима.
Хвала Немањи Матићу који је дао овај предлог, јер убски фудбал ће добити на значају самим тим што ће стадион носити
његово име. То је најбоље решење за ново име убског стадиона, који већ има изглед вредан сваке пажње...

Зоран Стевановић, радник Музичке школе Уб:
- То би био прави однос друштва према људима који су
оставили дубок траг у спорту. Можда је то требало и пре
озваничити, али с обзиром да није било праве прилике и ово
је начин да се покаже свима како се цене праве величине.
Тиме ће убски фудбал добити на репутацији а и послаћемо
поруку младим генерацијама, како се треба односити према
некоме чије је име прославио овај град широм света. Уједно,
то је и захвалност у име свих грађана Уба, јер је Џаја, својим
ненадмашним спортским успесима, дао огроман допринос
овом граду. Једном речју, он је наш највећи бренд.

КРОЗ УБСКА СЕЛА
СЕЛУ У ПОХОДЕ - ПАМБУКОВИЦА

СЕЛО СТАРИХ МОМАКА
На подручју Радуше и Памбуковице готово сто
неожењених. Прошле године само четири венчања.
- Кућа има, али народа је све мање, каже парох
памбуковачки протојереј Тихомир Лукић.- Дошао сам овде
на службу у фебруару 2005.године, пре 12 годинa. Примио
сам парохију са 620 домаћинстава, а сада их има 460.
Момци се не жене, нема нових породица, куће остају
празне. Године 2015-те имали смо једно венчање, прошле
четири... Нема крштења... Село полако умире. Ту су, углавном, бабе и деде. Деца су завршила школе и отишла на
страну. На потезу од 800 метара 12 кућа је празно, већина је
на продају...
- А некада је Памбуковица имала пет кафана и све
су добро радиле, додаје локални трговац Зоран Васиљевић. - Сада имамо само један клупски бифе затвореног
типа. Овде би могао да добро послује један старачки дом,
јер више је домаћинстава у којима су само старци.
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ОБНАВЉА СЕ
ШКОЛА У БРЕЗОВИЦИ
Иницијативу родитеља подржали
општина Уб и КЈП „Ђунис“
У Издвојеном одељењу ОШ „Рајко Михаиловић“ у
Брезовици почели су радови на обнови школског објекта и
дворишта, које финансирају Општина Уб и КЈП „Ђунис“.
Запослени у том комуналном јавном предузећу већ су
покосили траву у дворишту, где ће у наредним данима бити
постављена нова ограда, бетонирана прилазна стаза и
степенице испред школе. Овај простор додатно ће се оплеменити новим клупама и цветним садницама, а планирана је
и набавка два гола, који ће бити монтирати на асфалтном
терену иза школе, тако да ће га, осим ђака, користити и локални фудбалкски клуб и други мештани. Што се тиче саме
зграде, обе учионице биће окречене и на њима заме-њена
столарија, док ће ученици добити две нове табле. Свој допринос уређењу школе у Брезовици дали су и родитељи, који
су пре кошења уклонили стару и дотрајалу дворишну ограду, а како су истакли на располагању ће бити и за будуће
послове. Родитељи су, а првенствено Милица Кузмановић,
и покренули иницијативу за реновирање школе у којој ће, по
окончању радова, 23 ученика, седморо предшколаца и
њихови учитељи имаће знатно боље услове за рад и учење.

Зоран Васиљевић са попадијом Надом
и протојерејом Тихомиром Лукићем
Активних је око 210, а у Радуши свега 78. Иначе, овде успева
разно воће, јагоде... И сточарство је заступљено, али, претежно се живи од пољопривредних пензија и сваштарења у
биљној производњи.
Црква у Меркшинцу (део села) је обновљена 2006, а
црквени дом са станом за породицу пароха 2007.године.
- Колико је старо ово насеље потврђују записи у
летопису памбуковачке цркве, где се наводи да је тадашњи
манастир у Меркшинцу био
једна од ретких штампарија, а
имао је своје имање са виноградима, објашњава протојереј Драган Лукић. - У давна времена ово је био насељен крај са
добростојећим сељачким породичним задругама. Али,
ново време је донело и нови
начин живота.
Попадија Нада посвећена је цвећу. Највећи понос јој
је лимун који већ годинама
доноси плодове, а сваког пролећа се околином шири пријатан мирис расцветалог стабла.
- Ћерка Јелена је удата
на Убу, а син Марко игра фудбал на Малти, каже о својој породици попадија Нада.- Поред
Нада Лукић њих најдраже ми је цвеће. Није
поред лимуна далеко Уб, овде би могло лепо
да се живи, само да се развије,
који је понос мало
више, пољопривреда, да
породице људи имају мотив да остају и
да оснивају породице.
Школа ‘’Свети Сава’’ у Памбуковици из године у
годину броји све мање ђака. Сада их је мање од 100, док
одељење у Радуши има само три ученика. Гасе се одељења, али борба се наставља. Недавно је прослављен Дан
школе, пригодном приредбом и поделом награда за најуспешније. Враћамо се новим асфалтним путем према Убу
уз жељу да Памбуковчани имају више наде у боље сутра...

Родитељи притекли у помоћ
„У име ђака, родитеља и учитеља желим да се
захвалим председнику општине Дарку Глишићу што је
омогућио обнову брезовачке школе. Од 1974. године, у њу
ништа није уложено, сем што су пре три године урађени
тоалети, тако да су ово највећи радови за последње више од
четири деценије. Бољи услови допринеће и бољим
резултатима ученика, којих је све више, иако је мало село“,
истакла је Милица Кузмановић.

Учитељица Милица Кузмановић
испред школског здања у Брезовици
Руководству општине и „Ђуниса“ на подршци се
захвалила и Весна Васић, директорка ОШ „Рајко Михаиловић“, наводећи да је Издвојено одељење у Брезовици
приоритето за улагања, пошто је деценијама било без значајнијих инвестиција и, за разлику од многих других школа,
има стабилан број ђака.
Д.Н.
Пројекат “Информисање јавности путем
часописа Глас Тамнаве о дешавањима
и догађајима у раду локалне самоуправе Уб, као
и из других области живота и рада у општини
Уб“ - суфинансијер пројакта општина Уб
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НА 52. СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ
РАЧУНУ БУЏЕТА
Предложена Одлука о пријави комуналних
проблема грађана
Општинско веће је на својој 52. седници одржаној 24.
маја утврдило предлог Одлуке о завршном консолидованом
рачуну буџета општине Мионица за 2016. годину, који је
упућен општинском парламенту на разматрање и усвајање.
Према утврђеном предлогу, укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства износе нешто мање од
426,3 милиона динара, а укупно извршени текући расходи и
издаци 416,65 милиона, уз суфицит од 6,64 милиона динара.
На овој седници је између осталог утврђен и предлог
Одлуке о прибављању непокретности земљишта у јавну
својину Општине која је Планом генералне регулације градског насеља Мионица планирана за наставак изградње улице
која пролази непосредно изнад Предшколске установе

ПРВИ ПУТ ОД ОСНИВАЊА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МИОНИЦА
Први пут од оснивања једина мионичка средњошколска установа је, 24.маја, обележила Дан школе. Средња
школа ''Мионица'' је основана пре осам година, а за Дан
школе је одабран датум када је ова установа добила
званичну верификацију. Свечани програм је одржан у
присуству званица из јавног и политичког живота Општине,
као и професора и ученика, а у поздравној речи директорка
Катарина Чарапић је нагласила да будући правци развоја
С р е д њ е ш коле мо р а ј у п от п у н о б и т и ус к л а ђ е н и с а
стратегијом привредног развоја општине Мионица, која је у
великој мери базирана управо на развоју туризма.
- На тај начин, у синергији, док школа образује кадрове
из области туризма и угоститељства, општина им ствара
услове за будуће запослење, тако да с правом можемо
очекивати да ће велики број наших ученика убрзо по завршетку школовања добити запослење у својој струци и у својој општини. Ове године уписаћемо два одељења првог разреда, једно одељење туристичких техничара у четворогодишњем трајању и једно комбиновано одељење кувара и
конобара у трогодишњем трајању, које ће се образовати по
новом дуалном моделу образовања-рекла је директорка
Средње школе Мионица.

Са седнице Општинског већа у Мионици
''Невен'', као и Одлука о изменама и допунама Одлука јавним и
некатегорисаним путевима, одржавању чистоће јавних и
зелених површина и заштити комуналних објеката, о држању
домаћих животиња и кућних љубимаца и комуналној инспекцији због њиховог усклађивања са одредбама новог Закона о
прекршајима.
Скупштини ће бити предложена и Одлука о пријави комуналних проблема грађана општине Мионица. У вези са тим
председник општине Мионица Бобан Јанковић је истакао да је
идеја да се по угледу на друге средине где се овај модел успешно примењује уведе електронска апликација преко које ће
грађани моћи да пријаве сваки комунални проблем и да у врло
кратком року добију одговор од надлежних служби, а све у
циљу успостављања што боље интеракције грађана и локалне
самоуправе.
У даљем току седнице су утврђени предлози Одлука о
расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника и заменика начелника Општинске управе, о давању на
привремено коришћење неизграђеног објекта у Бању Врујци
за потребе оболелих од мултиплекс склерозе, као и предлози
Решења о именовању Александра Мишића, Зорана Миливојевића и Весне Ђујић за вршиоце дужности директора Дома
здравља, Културног центра и Туристичке организације.
А.К.

НА СПАСОВДАН

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА
МИОНИЧКОГ ХРАМА
Учешће у овогодишњој прослави славе мионичког
Храма Светог Вазнесења Господњег узели су бројни грађани мионичког краја, међу којима и руководство Општине на
челу са председником Бобаном Јанковићем, припадници
полиције, ученици Основне школе ''Милан Ракић'', малишани из вртића ''Невен'', чланови КУД ''Кондир'' из Мионице
и многи други. Прославу Спасовдана обележили су Света
литургија, свечана литија улицама Мионице, освећење
славског жита и резање славског колача, а славску трпезу
припремили су овогодишњи домаћини Зоран Текић из
Толића и Боривоје Трифуновић из Кључа.

Славски обред испред Храма Светог
Вазнесења Господњег у Мионици
Детаљ са прославе Дана школе
Присутнима се, након тога, обратио први човек
општине Мионица Бобан Јанковић, истакавши да је основа
за развој сваке општине да људи који у њој живе и раде воле
своје место, да се према њему односе као добри домаћини и
да ће на тај начин допринети његовом развоју, уз услов да су
квалитетни у својој струци.
- Свакодневно радимо на развоју наше општине, довођењу инвеститора и развоју привреде, а пре свега тури-зма,
како би остварили овај циљ. Овом приликом најављујем
реконструкцију основне и средње школе, подизање споменика нашем познатом песнику и дипломати Милану Ракићу,
као и завршетак радова на Хали спортова и отварање Националног рукометног тренинг центра. Заједно са Центром за
образовање и развој који смо отворили прошле године, представљаћемо јединствено место у Србији где ће бити обједињена целокупна понуда, од спортске хале и смештајних
капацитета који ће унапредити спорт и развити рекреативни
туризам, па све до Центра где ће се организовани бројни
програми за одрасле и децу и који ће постати основ развоја
конгресног туризма - истакао је Јанковић.
А.К.

Архијерејски намесник колубарски Саша Тимотић је
ову прилику искористио да упути речи захвалности локалној самоуправи која је за радове на уређењу црквеног комплекса определила 800.000 динара на основу спроведеног
конкурса за средства дотације црквама и верским заједницама. Из тих средстава је урађена термоизолација за парохијски дом, а планира се куповина котла за грејање на пелет
и извођење лимарских радова на Храму, као и уређење
теретног пута у дужини од око 60 метара.
А.Ковачевић

КУЛТУРА - ОБРАЗОВАЊЕ
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РЕАЛНИ СУСРЕТИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ОДРЖАН ТРЕЋИ САЈАМ ЗАНИМАЊА
Ученицима представљено 20 различитих занимања. На Сајму - први пут занимање
васпитача, свештеника и библиотекара. Ученици предлагали занимања.
У оквиру Реалних сусрета ученика осмог разреда, Тим за
професионалну оријентацију ОШ „Милан Муњас“, на челу са
дефектологом Љиљаном Поповић и управом школе,
организовао је Трећи Сајам занимања, у уторак 23. маја, којем
су присуствовали представници убских средњих школа,
установа и предузећа са територије општине Уб. Циљ сајма је
да ученике осмог разреда упозна са ширим спектром занимања кроз сусрете са запосленим лицима која су одговарала
на постављена питања. Ово је била добра прилика да се
будући средњошколци информишу о могућим занимањима,
потребној стручној спреми и тежини посла.
Најпосећенији су били штандови Техничке школе „Уб“ и
Гимназије „Бранислав Петронијевић“, где су се налазили ученици и професори смера конобар/кувар уз подршку професора Верољуба Николића (проф. услуживања), Миломира
Симића и Владимира Веселиновића (професора куварства).
Професор Техничке школе Милан Радојичић, дипл. инжењер
електротехнике, у пратњи неколико ученика друге године
смера електротехничар рачунара, представљао је занимање
програмера занимљивом презентацијом робота. Одмах до
њих, нашао се и наставник техничког и информатичког образовања Немања Драгићевић, инжењер информационих
техно-логија, који је ученицима показивао школске роботе емботе.
Десетак убских гимназијалаца, ученика друге и треће
године, заједно са психологом школе, професорком Милком

Сајам занимања у ОШ „Милан Муњас“ Уб

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ПЕТИ „ЗЛАТНИ ДАН“
Овогодишња улична фешта заказана за 22. јун
Установа за културу и спорт 22. јуна по пети пут
организује једнодневну културно-забавну манифестацију
Златни дан. Градски трг и Главна улица поново ће бити
„поприште“ спектакла, где
ће се од предвечерњих сати
па до поноћи, на неколико
локација и бина, одвијати
шарени програм са стотинама извођача. На убску
уличну фешту и ове године
долазе гутачи ватре, мађионичари, кловнови, жонглери
и акробате, који ће својим
спектакуларним анимацијама највише обрадовати
најмлађе, потом музичари
разних жанрова, плесачи,
сликари и многи други уметници и забављачи.

Представници Техничке школе „Уб“
Михаиловић и професоркама Јеленом Митровић, Марином
Милошевић и Жељком Митровић, разговарали су са ученицима заинтересованим за упис у Гимназију. Ове године, по
избору ученика који су предлагали занимања, нашли су се
дипломирани васпитачи Предшколске установе „Уб“ (Мира
Хаџић, Верица Аксентић Милићевић, Сандра Кандић и Лорена
Митровић) и свештенство убске цркве, које је представљао
протојереј Милан Ристивојчевић и вероучитељ ОШ „Милан
Муњас“ Растко Алимпијевић. Неколико ученика, заинтересовано је да петогодишње школовање интернатског типа настави у средњој богословској школи у Београду. Представник
библиотекарског позива била је Аница Арсеновић Ћупић,
запослена у школској библиотеци.
Тражена занимања, због којих бар цело једно одељење
оде са Уба у Београд су: фармацеут, лекар и стоматолог.
Професију фармацеута представљала је дипл. фармацеут
Јелена Војиновић, запослена у апотеци Дома здравља Уб.
Медицински техничар Снежана Поповић, педијатријска сестра Ана Лазић, као и др Вук Савковић (Служба хитне медицинске помоћи), др Виолета Вићентић Љубичић (Служба
здравствене заштите деце) и стоматолог школе др Милица
Балиновац, били су представници медицинске струке.
На штанду банкара, нашли су се Игор Петровић (банкарски службеник „Поштанске штедионице“) и Ивана Велимировић (дипл. економиста „Банке Интеза“), а од ветеринара,
ученици су упознали дипл. ветеринара Ивана Кусуровића.
Полицију су представљали Милица Богатић и Милан
Марковић (полицајци опште надлежности) и Милан Шишовић
(криминалистички полицајац). Велики број девојчица, пришао је фризерки Јасмини Ракић (фризерскии салон „Јаца“),
Д.Капларевић

ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

ДВА ГОСТОВАЊА
Нова представа „Туђ живот“ на позоришном
фестивалу у Новом Пазару, а „Циганска бајка“
у Великом Градишту
Само три дана након премијере представе „Туђ
живот“, која је синоћ (31. маја) одржана на сцени Дома културе пред домаћом публиком, најновији комад позоришта
„Раша Плаовић“ започеће свој фестивалски живот. Већ 3.
јуна Убљани ће представу одиграти у Новом Пазару, где по
позиву учествују на петом фестивалу „Ћирини позоришни
дани“. Представа „Туђ живот“, по тексту Новосађанина
Милана Миловановића и у заједничкој режији Александра
Тадића и Душка Ашковића, који потписују и и сценографију и костимографију, рађена је у продукцији Установе за
културу и спорт (о премијери више у наредном броју).
Убске глумце 9. јуна очекује и гостовање у Великом
Градишту, где ће, заједно са професорима ШОМО „Петар
Стојановић“, извести музичко- сценску игру „Циганска
бајка“ аутора Владимира Ђенадера, у продукцији Музичке
школе и Установе за културу и спорт.
Д.Н.

16

17

1.јун 2017.г.

1.јун 2017.г.

ОШ „СВЕТИ САВА“ ПАМБУКОВИЦА

ПРОСЛАВЉЕН
ДАН ШКОЛЕ
Основна школа „Свети Сава“ из Памбуковице прославила је
Дан школе, у петак, 19.маја. Ученици и наставици, поводом 119.
рођендана ове образовне установе, приредили су веома
садржајан програм састављен од многобројних рецитација, а
посебно су се истакли ученици виших разреда који су извели део
из комада „Госпођа министарка“. Програм је реализован у
сарадњи наставника Душана Смоловића, Јелене Киселчић и
Александре Гавриловић. Овом приликом награђени су ученици и
наставници који су, током ове године, постизали успехе на
општинским и окружним такмичењима из математике, историје и
биологије.
- Успели смо да остваримо све оне наше зацртане циљеве
које смо планирали за ову школску годину. Увели смо енглески,
као први страни језик и деца га уче од првог разреда. Оно на шта
сам посебно поносна је што смо поново отворили издвојено
одељење у Чучугама- истакла је директорка Школе Славица
Марјановић.

ЦРВЕНА ЈАБУКА, ТРЛИЋ И ПАЉУВИ

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ВОЛИМ ФРАНЦУСКИ
У циљу популаризације наставе француског језика, 30
ученика четвртог, шестог и осмог разреда, одржало је
приредбу под називом „J'aime le français“ (Волим француски), у петак 19. маја, у холу ОШ „Милан Муњас“. Приредби, коју су осмислили ученици који похађају наставу француског језика и професорке Гордана Матић и Маја Стаменковић, присуствовали су ученици другог и четвртог разреда.

Детаљ са приредбе

Дан школе у Памбуковици
У памбуковачкој школи тренутно је актуелна припремна
настава за ученика осмих разреда, који ће, средином јуна,
полагати завршни испит, док је мала матура заказана за 19.јун.

Иако се март традиционално у свету обележава у знаку
Франкофоније, „Муњасови“ основци се се потрудили да
љубав према француском језику развијају током целе
школске године, а наставница Маја Стаменковић каже да је
француски језик леп и, ако се учи у континуитету, од првог
разреда, није га тешко савладати.
Солистичке певачке нумере су, на француском језику,
извеле ученице шестог разреда Мина Сајић, Марија Илић и
Јулијана Алексић, а део програма, биле су плесне тачке ученика IV/2 разреда, као и рецитације и скечеви осталих учесника. Водитељи програма биле су ученице осмог разреда
Тара Митровић, Александра Марковић и Анђела Кандић, које
су, ове године, представљале Школу на Окружном такмичењу из француског језика, одржаном у Ваљеву.
Д.К.

И У БАЊАНИМА ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ

Хор бањанске школе

На иницијативу младих учитељица, глумци серије
„Војна академија 3“, обишли школе у убским селима
На одушевљење ученика нижих разреда, глумци серије „Војна
академија“ – Бојан Перић (у серији Стошић), Анђела Јовановић (Цеца) и
Ђорђе Стојковић (Груја), посетили су издвојена одељења ОШ „Милан
Муњас“ у Црвеној Јабуци, Трлићу и Паљувима. Иницијативом учитељица Оливере Петровић, Драгане Мојашевић и Милице Пушоње,
организован је сусрет са глумцима, у среду 24. маја.
Како приличи добрим домаћинима, деца, учитељице и родитељи, који су помaгaли у припреми организације сусрета, дочекали су глумце и продуценте серије
аплаузом и паролама добродошлице, после чега су глумци обишли школске просторије. Глумац Бојан Перић,
одмах је успоставио контакт са децом, питањима о „Војној академији“ и ликовима из серије, школи, омиљеним
предметима, споменувши да је једном приликом, при посети школи на југу Србије, уписао једном ученику петицу
из биологије. После ћаскања, глумци су делили аутограме, а након тога, уследило је групно и појединачно
фотографисање. Родитељи деце из издвојених одељења, потрудили су се да гости пробају производе домаће
кухиње, па су за послужење, на столу биле разне пите,
салате, проја, погача и домаћи колачи.
- Нема ништа лепше, него испунити обећање дато
деци, јер ми све што радимо, радимо за публику, а деца
јесу наша највернија публика. На овај начин, дајемо публици могућност да нас боље упозна – објаснио је глумац
Бојан Перић, препричавајући по неку анегдоту коју су
доживели у контакту са публиком. – Уписивао сам оцене
по разним школама Србије, некима и прве петице, а све то
у циљу подстицаја, да буду бољи људи, као што и наша
серија ради – подстиче на праве вредности.
Идеја о посети глумаца сеоским школама, настала је
после премијере филма „Војна академија 3“, одржаној на
Убу у новембру, када су учитељице успоставиле контакт
са продуцентима и замолиле да глумци обиђу и њихове
школе.
Д.Капларевић

Паљуви

Црвена Јабука

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?

ЂАЧКО СРЦЕ
Основна школа „Рајко Михаиловић“ Бањани обележила је, у
петак, 26.маја, Дан школе. У присуству многобројих званица,
представника локалне самоуправе, јавних предузећа, родитеља
и ђака, и ове године, изведен је тематски програм који је, овога
пута, имао назив „Ђачко
срце“. Ученици и наставници
коју су, за ову прилику, припремили рецитације, позоришне скечеве и музичке
нумере обрадили су тему
ђачких љубави. У програму
су учествовали ученици виших разреда, уз помоћ нешто
млађих трећака и ђака из
издвојеног одељења у Туларима. Посебно упечатљив
био је наступ ученика Уроша
Урош Адамовић Адамовића из Тулара, који је

ПОСЕТА ГЛУМАЦА
„ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ“

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

Трлић

У ОКВИРУ НАГРАДНОГ ПУТОВАЊА

УБСКЕ СРЕДЊОШКОЛКЕ
ПОСЕТИЛЕ ЕВРОПУ
Млади глумци у Бањанима
свирао виолину извевши композицију са којом је победио на
републичком такмичењу.
Директорка школе Весна Васић похвалила је ученике на
одлично изведеном програму, након чега се осврнула на
текуће активности, којих је у бањанској школи у протеклом
периоду било на претек.
- Организовали смо републичку лигу у аутомоделарству,
општинско такмичење из верске наставе, ускршњу
радионицу, имали смо запажене резултате на такмичењима и
заиста смо поносни на наше ученике који су и данас показали
изузетан таленат приликом извођења програма поводом Дана
школе- истакла је Весна Васић уз констатацију:
- И ми у Бањанима делимо судбину свих основних школа
по питању броја ученика, који се смањује из године у годину.
Ипак, ОШ „Рајко Михаиловић“ спада у веће образовне
институције у нашој општини, јер са издвојеним одељењима
тренутно бројимо 360 ђака.
На крају, треба истаћи и вредне наставнике Веселинку
Симоновић, Ивану Мајсторовић, Наташу Курјаковић,
Слободанку Ашковић и учитељице Ану Илић и Јелену
Младеновић, који су са ученицима припремили веома
занимљив програм.
М.М.М.

Чертворочлана екипа Техничке школе Уб, заједно са
другим победницима конкурса „Европски дневник“,
боравила у Љубљани, Бечу и Будимпешти
Екипа Техничке школе „Уб“, која је једна од победника
конкурса „Европски дневник“, вратила се са наградног,
кружног путовања Љубљана -Беч - Будимпешта. Заједно са још
15 награђених тимова из 14 средњих школа, на петодневном
путовању, дугом 1.700 километара. У екипи су биле убске
ученице првог разреда смера финансијски техничар Невена
Михаиловић, Вања Пулетић и Сузана Јеврић, као и њихова
менторка Јелена Павловић. Прва дестинација била им је
Љубљана, где су посетиле градску кућу и Хишу експериментов
(Кућу експеримената), а друга Беч. Ту су обишле палату
Шенбрун, Приро-дњачки музеј, ОРФ - Јавни медијски сервис
Аустрије и Дунав кулу, док су последња два дана путовања
провеле у Будимпешти, у упознавању Централног европског
универзитета и Европског омладинског центра. Невена, Вања,
Сузана и професорка Јелена кући су се вратиле задовољне и
пуне лепих утисака са овог путовања, које су на конкурсу
„Европски дневник“ освојиле за свој пројекат „ТЕХНовине“ први електронски часопис убске Техничке школе. Осим
обиласка наведених места и разгледања три европска града,
истичу да је ова студијска екскурзија, коју је финансирала
Делегација ЕУ, била јединствена прилика и за дружење са
вршњацима из целе Србије, размену знања и искустава.
Д.Н.

Убљанке на Тргу хероја у Будимпешти

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
моб: 065/69-57-196
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 13 до 19 h
од 10 до 14 h

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

ДРУГА
www.sepsab.edu.rs
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
e-mail: sepsab@mts.rs
У ШАПЦУ
- Редовно школовање
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
V степен

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

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

- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година
стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која
средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у
једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа
и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете
наставити студије:
1. на државном и приватним факултетима;
2. на високим школама;
3. на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ШАБАЦ
Основана решењем Министарства просвете Србије објављује посебан
конкурс за преквалификацију и доквалификацију лица која већ
поседују неку диплому трећег или четвртог степена за стицање нове
дипломе која омогућава запошљавање у Србији и иностранству.

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

Грађевина

IV степен

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

1. грађевински техничар за високоградњу
2. грађевински техничар за нискоградњу
3. грађевински техничар за хидроградњу
4. образовни профил извођач инсталатерских и
завршних грађевинских радова

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

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1. пословођа за високоградњу
2. пословођа за нискоградњу и хидроградњу
3. пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

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

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ
У РУСИЈИ, НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и осталим делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјутерско конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња
школа и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним
службама, у приватним и државним предузећима,
електранама, топланама, сервисима, техничким
прегледима, хотелима као и у иностранству.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНИМ ЦЕНТРИМА

1. ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр 14
код главне поште, 065/69-57-196, 015/348-829 од 15–19h
2. ВЛАДИМИРЦИ, за Обреновац, Коцељеву и Уб
www.zvonce.org
ул. Светог Саве бр. 23, 065/69-57-196

СТУДЕНТСКИ ВОДИЧ – за упис
ПРИСТУП СИСТЕМУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ
1. ФАКУЛТЕТ ФСОМ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
2. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
- Трајање студија 4 године
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(8 семестара)
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
- обим – 240 ЕСБП
3. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
- услов уписа у прву годину:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
– четворогодишња
4. МЕНАЏМЕНТ – ФАКУЛТЕТИ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ за студијске програме: 1.БЕЗБЕДНОСТ 2. МЕНАЏМЕНТ
3. САОБРАЋАЈ 4. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

УПИС СА СТРУКОВНИХ НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УПИС У ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ФАКУЛТЕТА ЛИЦА КОЈА СУ ЗАВРШИЛА
ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ
1. ФАКУЛТЕТ – ФСОМ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ)

2. ФАКУЛТЕТ – ЕКОНОМСКИ
- основне академске студије за стицање
звања: ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

- основне академске студије за стицање звања:
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
- обим – 240 ЕСБП
- упис у четврту годину факултета
- услов уписа:
ЗАВРШЕНА ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА – ШАБАЦ на студијском програму
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

- обим – 240 ЕСБП
- упис у четврту годину факултета
- услов уписа:
ЗАВРШЕНА ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА –
трогодишња

ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- трајање студија 3 године (6 семестара)
- обим – 240 ЕСБП
смер:
1. РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
2. БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
3. ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
- прелазак са других факултета и високих школа:
- за упис у прву годину потребна је завршена
средња школа

WEB презентација Факултета

www.zvonce.org

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДЕНТИ СА ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА И ОСТВАРЕНИМ 240
ЕСПБ, ШКОЛОВАЊЕ МОГУ ДА НАСТАВЕ НА
МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА КОЈЕ ТРАЈУ
ЈЕДНУ ГОДИНУ И ИЗНОСЕ 60 ЕСПБ
СТУДИЈЕ СЕ ИЗВОДЕ НА СТУДЕНТСКИМ ПРОГРАМИМА:

- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
- ПРАВО
- МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
- МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
- МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У ПРОИЗВОДЊИ
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У УСЛУГАМА
- ИНФОРМАТИКА
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На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник Р.Србије“ бр.24/12, 48/15 и 99/15), Закључка општинског
већа број 06-40-3/2017-01 од 31. марта 2017.године и решења председника општине Уб, број 46-90/17-01 од 28. априла 2017. године, Комисија
за послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања
и прикупљања писмених понуда општине Уб, објављује:
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
1.Издаје се у закуп пословна зграда на којој право коришћења има Општина Уб, у поступку јавног надметања, на период у трајању до 30.
јуна 2020.године, и то:
Породична стамбена зграда, позната као стара зграда основне школе, стојећа на кп.бр. 1476/1, уписана у лист непокретности број 107
КО Новаци као друштвена својина, држалац Земљорадничка задруга Новаци, површине 186,72 м2, која је уступила право коришћења
предметне непокретности општини Уб, по основу вансудског поравнања број Р-96-04 од 23. aвгуста 2005. године.
2. Тржишна и почетна висина месечне закупнине пословног простора из тачке 1.овог огласа износи 95,92 еура, у динарској
противвредности, обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.
3.Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће у поступку јавног надметања. Сва заинтересована лица, лично или путем
овлашћеног заступника, могу учествовати на јавном надметању.
4. Јавни оглас биће објављен у средствима јавног информисања на територији општине Уб, на огласној табли и интернет страници
општине Уб.
5. Лица заинтересована да погледају пословни простор који се даје у закуп могу се обратити Комисији за послове прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, на телефон: 014/ 411-622, локал 210 и локал 303.
6. Пријаве за јавно надметање примају се од дана објављивања огласа, односно од 01.06.2017.године до 09.06.2017.године, до 12.00
часова , предајом на писарници општинске управе Уб, ул.3.октобра бр.4, у затвореној коверти са назнаком:
- КОМИСИЈА за послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда
- “Пријава на Оглас за јавно надметање за закуп пословне зграде у Новацима“.
- НЕ ОТВАРАТИ.
7. Пријава треба да садржи:
- за физичка лица: име и презиме,адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
- за предузетнике: : име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, име радње
- за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве.
- доказ о уплати депозита,
- износ закупнине која се нуди
- број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита
-на основу Одлуке о општинским административним таксама и ценама услуга општинске управе Уб општине Уб, у складу са тачком 4. уплатити
износ од 1.000,00 динара на рачун број: 840-742251843-79, позив на број: 74-105 и доставити доказ о уплати.
8. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве НЕ МОГУ учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене
пријаве се одбацују.
9. Депозит на име учешћа у јавном надметању износи 95,92 еура, у динарској противвредности, обрачунато по средњем курсу Народне банке
Србије, на дан уплате, који износ представља висину једне почетне месечне закупнине за пословни простор који је предмет овог огласа.
Депозит се уплаћује на дан одржавања јавног надметања.
10. Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим и у случају достављања једне благовремене и исправне пријаве, којом се подносилац
пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност
може дати у закуп. Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не
закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
11. Лице коме је пословни простор издат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором, не
даје пословни простор у подзакуп односно не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину, на дан закључења уговора о
закупу пословног простора на рачун закуподавца уплати две месечне закупнине на име уредног обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
плаћа трошкове електричне енергије и остале комуналне услуге, преда пословни простор у исправном стању након истека времена закупа,
надокнади евентуалну штету насталу у пословном простору која је настала за време коришћења.
12. Јавно надметање ће се одржати 09. јуна 2017.године са почетком у 13.30 часова у скупштинској сали зграде општинске управе Уб,
ул.3.октобра бр.4.
Комисија за послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари
у јавној својини и поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда општине Уб.
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

1.јун 2017.г.

5.јуна.2017.г. навршавају се
три године од смрти наше
драге

1.06.2017.г. навршава се
20 година од смрти

ДРАГИЦЕ
ЛЕОНТИЈЕВИЋ
(1954 - 1997)
С љубављу и поштовањем

МИРКЕ ПОПОВИЋ
(1945 – 2014)

Супруг Милан, син Добросав,
ћерке Марија и Александра,
снаја Анђелка, унуци Јован,
Никола и Коста

Остаћеш вечно у срцима
Твојих најмилијих

IN MEMORIAM

МИЛАН
ПАРИПОВИЋ

ЛЕПОСАВА
ПАРИПОВИЋ

(1912 – 1977)
(1912 – 1999)
С поштовањем и љубављу
Ваши најмилији: син Драган, снаја Веселинка - Цица
и унуци: Душан и Раде са породицама

С Е Ћ А Њ Е

ЈЕРЕМИЋ
МИЈОДРАГ

ВЕЛИЧКО

ОЛГА

(1930 – 2014)

(1955 – 2016)

(1929 – 1998)

Године пролазе, а сећања не бледе...
Ваши најмилији

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
26.маја.2017.г. навршавају се четири
године од смрти наше драге

1.јун 2017.г.
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21.маја 2017. г. преминула је
наша вољена

ЖИВКА
РАНИСАВЉЕВИЋ
(1939 – 2017)
из Чучуга

НАДЕЖДЕ
НЕДЕЉКОВИЋ
(1929 - 2013)
Отишла је заувек, али ће
наставити да живи у нашим
срцима и нашим сећањима.
Син Милан, снаха
Јелена, унуци Милош и Душан,
унуке Дуња и Нађа

Драга наша Жилијен!
Твоја доброта, племенитост и
љубав коју си нам несебично
пружала,остаће заувек у нашим
срцима.Била си предивна мајка
и бака. Поносни смо што смо те
имали, а заувек тужни, што смо
те изгубили. Увек ће те волети
и поштовати
Твоји: син Љубиша, снаха
Снежана, унучад Марија,
Јелена, Младен
и праунук Огњен

СЕЋАЊЕ

ЖИВКА
РАНИСАВЉЕВИЋ
(1939 – 2017) из Чучуга
Драга наша бако!
Хвала ти што си нас гајила и
чувала, што си се жртвовала за
све нас, што си нас усмерила на
прави пут.
Хвала ти за дивне и незаборавне
тренутке које смо провели са
тобом. Бескрајно нам недостајеш.
Воле те твоји унучићи:
Марија, Јелена и Огњен

Најповољнија комплетна опрема- 12.500 дин.
и бесплатан превоз до 30 километара

29.маја 2017.г. навршило се две
године од када није са нама

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ЗОРИЦА НИНКОВИЋ
(1933 – 2015)
из Памбуковице
Драга моја мајко! Успомене не
бледе, рана на срцу никада неће
зарасти, време се не може
вратити, али знај да те волимо
пуно и да нам заувек недостајеш.
Ћерка Снежана са породицом

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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1.јун 2017.г.
УБСКИ РУКОМЕТАШИ
ОКОНЧАЛИ СЕЗОНУ

РЕМИ ЗА КРАЈ
Убски рукометаши су се опростили
од својих навијача утакмицом против
Дорћола, допадљивом и неизвесном, а
меч је завршен поделом бодова. Десетак минута пред крај, Убљани су водили
са 25:21, ипак промашеним "зицерима"
вратили су Дорћолце у игру којима је на
руку ишла и стална бројчана предност у
финишу. Одличан утисак оставили су
"клинци" Драгишић и Вукосављевић, а
тренер Душан Видић имао је разлога за
задовољство, пре свега покзаним
напретком у току сезоне:
- Собзиром на незавидну материјалну ситуацију праћену одласцима
најискуснијих Рогића и Јовичића, мислим да смо из ове сезоне извукли
максимум и пуно поравили квалитет
игре. Вероватно се могао још неки бод
наћи на нашем конту, али момци
заслужује све похвале за борбу и однос
према дресу. Штета је што се нисмо
опростили победом, али виђена је лепа
и узбудљива утакмица. Надам се
бољим годинама за убски рукомет,
момци из наше школе полако надолазе
и постају све битнији фактор, тако да
задовољан одлазим на паузу. Б.Матић
ДРЛМ "Центар", 20. коло

Уб- Дорћол 28:28 (16:14)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 50.
Судије: Драгана Петковић, Данијела
Петковић (Обреновац). Седмерци: Уб
3(3), Дорћол 3(2). Искључења: Уб 10,
Дорћол 10 минута.
УБ: Стокић 3, Вукосављевић 5,
Латиновић, Лачковић 4, Драгишић 8,
Вилотијевић, Дамњановић, Миловановић, Марковић, Митровић, Рајковић 1, Цветановић, Матић, Ранковић
7, Максимовић.
ДРЛМ "Центар", 19. коло

Паланка- Уб 33:28 (13:15)
Спортска хала у Смедеревској Паланци. Гледалаца: 50. Судије: Огњановић, Поповић (Пожаревац). Седмерци: Уб 5(3). Искључења: Паланка
4 минута, Уб 4 минута.
УБ: Максимовић, Стокић 2, Вукосављевић 3, Лачковић 10 (3), Драгишић
4, Вилотијевић 2, Миловановић,
Дамњановић, Марковић, Рајковић 7,
Цветановић, Матић .

ДРУГА ЛИГА „ЦЕНТАР“

СПОРТ
Општинска лига Уба "Запад", 14. коло

Врело- Омладинац (Калиновац) 1:1 (0:1)
Стадион у Врелу. Гледалаца: 250. Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци: Јокић у 79.
из пенала за Врело, а Чобић у 12. минуту за Омладинац. Жути картони:
Добросављевић, Јокић (В), М.Тимотић, Ивановић (О). Црвени картони: Мирковић
(Врело) и Д.Савић (Омладинац) у 81. минуту.
ВРЕЛО: Станчић 7, Јанковић 6, Добросављевић 6, Срећковић 6 (М.Илић -), Грујић
6,5, Радојичић 6, Брдаревић 6, Панић 6 (Младеновић -), Јокић 6,5 (Милић -),
Мирковић 6,5, Н.Илић 6,5
ОМЛАДИНАЦ: Јовановић 7, И.Тимотић 6, Тадић 6,5, М.Тимотић 6, Д.Савић 6,5, И.Савић 6,5, Чобић 7 (Чолић -), Д.Стефановић 6, Николић 6, Срећковић 6,5 (Максимовић
-), Ивановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Марко Ивановић (Омладинац)
Врело је изборило пласман у виши ранг једном од најслабијих утакмица у
сезони. Већ на самом старту, Чобић је био упоран и казнио смушеност одбране
домаћих. Јанковић је био неодлучан и лоше се заградио, а нападач гостију вешто
послао лопту испод Станчића.
Примљени гол је "оковао ноге" Врељанима, па су прву прилику направили
тек на старту другог дела- Небојша Илић је центрирао са леве стране, а Јокић из
близине шутирао изнад пречке. Кључни детаљ меча десио се непосредно пред
изједначење- Марко Ивановић је одлично
гађао са 16 метара, а Станчић пантерском
одбраном сачувао своју екипу у игри. Није
ту био крај мукама за Врељане, Срећковић
је главом погодио стативу након
центаршута Тадића.
Већ у следећем нападу, Јокић стиже
лопту на линији и враћа је у шеснаестерац,
а Мирковић користи неопрезност Дарка
Стефановића да изнуди једанаестерац.
Јокић је силовито шутирао под пречку, а
Ћургуз је одмах после гола послао у
свлачионицу Мирковића са једне и
капитена Драгана Савића са друге стране.
Да је Јокић био несебичнији, могли
су домаћи до потпуног преокрета, али је и
"реми" био сасвим довољан да се запева
Реми по укусу Врељана
шампионска песма у Врелу...
Општинска лига Уба "Исток", 14. коло

Чучуге- Докмир 3:1 (0:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 200. Судија: Владимир Благојевић (Врело).
Стрелци: Влајковић у 50. (аг.), Тешић у 65. и Новаковић у 80. за Чучуге, а Пејић у 30.
минуту за Докмир. Жути картон: Новаковић (Ч).
ЧУЧУГЕ: И.Петровић 7, Веселиновић 7,5 (Миливојевић -), Иванић 7, Новаковић 7,5,
Божиновић 7, Попов 7,5, М.Јовић 7 (Јовановић -), Тешић 7 (Радовановић -),
Марковић 8, Станојевић 7,5 (Степановић -), Ђуричић 7 (В.Петровић -)
ДОКМИР: Обрадовић 6,5, Влајковић 6 (Миливојевић -), Б.Јовић 6, Поповић 7,
Поповић 7, Пејић 7, Симић 6,5, Спасојевић 6,5 (Срећковић -), Ашковић 7 (М.Јовић -),
Нешковић 6,5 (З.Јовић -), Тодоровић 6 (Ђорђевић -), Несторовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Марковић (Чучуге)
Свечарска атмосфера у Чучугама за крај сезоне, пехар се нашао у рукама
капитена Владе Станојевића, а домаћин је добром игром и победом на најбољи
начин окончао петогодишње играње у најнижој лиги.
Чучуге су диктирале темпо у првом делу, оквир гола су погађали Марковић и
Веселиновић, али су се голу радовали гости. После гужве након корнера, штопер
Пејић се најбоље снашао и погодио из близине.
У наставку ипак није било дилеме, а преокрет је најавила неспретна реакција
Влајковића који је матирао свог голмана. Најбољи играч меча Марковић је идеално
послужио Тешића који је лако решио ситуацију "један на један", да би мрежу
затресао и Дарко Новаковић, главом је погодио малу мрежу након центаршута
Станојевића.

Последње 14.коло (20-21.мај):
Чучуге – Докмир
3:1
Мургаш – Слога (В)
2:0
Шарбане – Памбуковица
2:0
Слободан: Звиздар

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

Последње 14.коло (20/21.мај):
Бргуле – Вукона
3:0
Јединство(М)-Колубара(ЛП) 2:0
Врело - Омладинац (К)
1:1
Слободан: ОФК Таково

ФУДБАЛ

1.јун 2017.г.
23. коло

Полет (Таково)- Гуњевац
5:1 (3:0)
22.коло (20/21.05.2017):
Младост (В)- Ц. Јабука
Гуњевац – Паљуви
Полет Д.Л. - Полет (Т)
Каленић – Пролетер (Б)
Рубрибреза – Рудар (Р)
Врело Спорт – Стубленица
Слободан: Д. Туцовић

1:2
4:2
2:2
4:0
2:0
12:0

23.коло (27/28.05.2017):
Д. Туцовић - Врело Спорт
0:1
Стубленица – Рубрибреза 1:1
Рудар (Р) – Каленић
2:1
Пролетер - Полет Д.Л.
0:2
Полет (Т) – Гуњевац
5:1
Паљуви - Ц. Јабука
1:2
Слободна: Младост (Врачевић)

Стадион у Такову. Гледалаца: 150.
Судија: Немања Ћећез (Лајковац).
Стрелци: Пантић у 13. и 82., Живановић у
34. и 38. и Радовановић у 48. за Полет, а
Драча у 77. минуту за Гуњевац. Жути
картон: Стојановић (Г).
ПОЛЕТ: Петровић 7, Крстић 7, Живановић 8, В.Максимовић 7, Бранковић 7,
Стефановић 7, Јанковић 7, Илић 7,
Р.Максимовић 7, Радовановић 8,5,
Пантић 8
ГУЊЕВЦА: Боројевић 6,5, Јоксимовић 6,
Спасојевић 6, Јанићевић 6, Симић 6
(Драча 7), Продановић 6, Кузмановић 6,
Миливојевић 6, Стојановић 6, Милошевић 7, Ристић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Радовановић (Полет)
Убедљив и заслужен тријумф
домаћих, Гуњевчанима није било
претерано до игре, а оправдање могу
наћи у свадби поузданог Душана
Марковића дан раније.
Меч је обележио разиграни Марко
Радовановић коме је пријала прекоманда у везни ред. Забележио је три
асистенције, а постигао је и ефектан
погодак након соло-продора. Леп гол је
дело и Марка Живановића који се отргао
од одбране гостију и прецизно гађао са
ивице шеснаестерца, а почасни гол
анеминичих Гуњевчана дело је Драче
који се најбоље снашао у гужви пред
голом Петровића.
23. коло

24.коло (03/04.06.2017- 17.00 ч):
Младост (В) – Паљуви
Ц. Јабука - Полет (Т)
Гуњевац – Пролетер (Б)
Полет Д.Л. – Рудар (Р)
Каленић – Стубленица
Рубрибреза - Д. Туцовић
Слободно: Врело Спорт
25.коло (11.06.2017- 17.00 ч):
Врело Спорт – Младост (В)
Д. Туцовић – Каленић
Стубленица - Полет Д.Л.
Рудар (Р) - Гуњевац
Пролетер (Б) - Ц. Јабука
Полет (Т) – Паљуви
Слободна: Рубрибреза

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona

Рудар 1945 (Радљево)Каленић 2:1 (0:1)
Стадион у Радљеву. Гледалаца: 100.
Судија: Немања Јовановић-Џајић (Уб).
Стрелци: Ивковић у 46. и Аћимовић у
90+4. минуту за Рудар 1945, а Допуђ у 24.
минуту за Каленић. Жути картони:
М.Теодосијевић, Пантелић, Аћимовић
(Р), Допуђ, Пантелић, Вучковић (К).
Црвени картон: Мијатовић (Кал) у 68. мин.
РУДАР 1945: З.Теодосијевић 7, Радић 6,5
(Страхињић 7), Љ.Павловић 8, Ракић 7,5,
Пантелић 7,5, Радовић 6,5 (Ивковић 7,5),
Аћимовић 7, Симић 7, М.Теодосијевић
6,5, Јанковић 6 (Ђорђевић 6,5), Н.Павловић 7
КАЛЕНИЋ: Иванковић 8, Мијатовић 5,
Допуђ 7,5, Ранковић 6,5, Томић 7, Михаиловић 7 (Пантелић 6,5), Милошевић 7,
Рајковић 7, Новаковић 6, Радовановић 6,
Вучковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Љубиша Павловић (Р)
Узбудљив комшијски дерби чији је
исход, према приказаном, апсолутно
реалан. Бриљирао је на голу гостију
Слободан-Шора Иванковић, успео и да
одбрани пенал Пантелићу код резултата
1:1, али ни то није било довољно да
Каленић избегне пораз.
Рудар је био бољи и у првом делу,
имао пречку преко Радовића, али је
једини гол дело искусног Допуђа. Већ на
паузи, Горан Симанић је направио три
измене и погодио! Практично у првом контакту, Ивковић је "лажњаком" избацио
ривала из игре и погодио за изједначење.
Велику глупост направио је играч
Каленића Дејан Мијатовић у 68. минутукада је, можда и неоправдано, поништен
гол домаћих, он је решио да истера неку
своју правду код помоћника Нешића.
Зачинио је то вређањем и пљувањем, за
главног судију није било дилеме- директан црвени картон! Бројчану предност,
Рудар је искористио у последњим
секундама утакмице- Бошко Аћимовић је
у свом стилу прихватио лопту и
прецизно гађао, чак и сјајни Иванковић
морао је да потпише капитулацију...
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23. коло

Димитрије Туцовић
(Ћелије)- Врело Спорт 0:1
(0:1)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелац: Симеуновић у 32. минуту.
Жути картони: Мићић, Ђенисић (Д),
Обрадовић, Маринковић, Шаиновић
(В)
Д.ТУЦОВИЋ: Ковачевић 7, Ибрахимовић 6,5, Јевтовић 6,5, Мићић 6,5,
Ђенисић 7, Аврамовић 6,5, Марковић
6,5, Петровић 6,5, Арсенијевић 6,5,
Павловић 7, Јанковић 6,5 (Обрадовић
6,5)
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, Симић 7,
Леонтијевић 7, Обрадовић 7, Јолачић
7,5, Матић 7, Новаковић 7,5, Маринковић 7,5, Симеуновић 7,5 (Шаиновић
7), Ристовски 7,5 (Калањ -), Арамбашић 7 (Илић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Ристовски (Врело Спорт)
Доминација се наставља, уписана је
и 40. "рецка" заредом, а резултат је
могао бити и убедљивији. Идеалан
терен у Ћелијам погодовао је гостима
који су сакрили лопту, а у неколико
наврата домаћи дефанзивци су са
гол-линије избијали лопту у поље.
Ипак, у 32. минуту пао је и једини
погодак- Ивица Матић је лепо упослио
Арамбашића, Ковачевић је одбранио у
први мах, али је најхитрији био
Симеуновић и лако погодио са "петерца". Одличне прилике пропустили су
Илић и Леонтијевић, док је на другој
страни једино претио Арсенијевић у
раној фази меча.
22. кола

Гуњевац- Паљуви
4:2 (3:1)
Стадион у Гуњевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелци: Милошевић у 15. и Симић у
28., 30. и 86. за Гуњевац, а Новаковић у
17. и Божић у 55. минуту за Паљуве.
Жути картон: Божић (П). Црвени
картон: Симић (Гуњевац) у 86. минуту.
ГУЊЕВАЦ: Боројевић 7,5, Ристић 7,5,
Јоксимовић 7, Марковић 8, Ивковић
6,5, Продановић 7, Кузмановић 7,5,
Миливојевић 7, Спасојевић 7,5, Милошевић 7,5, Симић 8
ПАЉУВИ: Ћургуз 6,5, Мијатовић 6,
Станојловић 6, Филиповић 6, Живковић 6, Веселиновић 6, Гајић 6,
Пантелић 6, Божић 6,5, Милутиновић 6
(Ђорђевић 6,5), Новаковић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Симић (Гуњевац)
Отворена утакмица у Гуњевцу у
којој је домаћин могао до убедљивије
победе, а први гол је дело Србе
Милошевића који је био најбоље
постављен након ударца главом
Спасојевића. Врло брзо је Новаковић
одличном реакцијом поравнао, а онда
је на сцену ступио Саша Симић.
Најпре је сачекао одбитак након шута
Ристића, а потом и главом погодио
након центаршута Кузмановића, лопта
се од стативе одбила у мрежу.
Божић је у наставку вратио наду
гостима да могу барем до бода, али је
све решио Симић у финишу. Ћургуз је
погрешно проценио лопту убачену из
аута, а троструки стрелац био бржи и
лако погодио празну мрежу.
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СПОРТ

1.јун 2017.г.
26. коло

26.коло (20/21.05.2017):
Јуниор НН – ЗСК
Тврдојевац – Јошева
Совљак – Радник
Трлић - ОФК Јабучје
Тешњар – Искра
Качер – Пепељевац
Тулари – Бањани
Младост (Д) – Брезовица

2:3
3:6
4:0
1:1
1:0
2:3
1:3
3:2

27.коло (27/28.05.2017):
Младост (Д)- Јуниор НН
Брезовица – Тулари
Бањани - Качер
Пепељевац – Тешњар
Искра – Трлић
ОФК Јабучје – Совљак
Радник – Тврдојевац
Јошева – ЗСК

4:0
7:0
6:1
1:0
3:4
2:0
8:2
1:4

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

17
15
14
15
13
12
11
13
11
11
11
9
11
7
3
1

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

3 63 : 25 58
8 53 : 35 49
7 66 : 28 48
9 54 : 45 48
8 44 : 35 45
9 57 : 45 42
7 39 : 35 42
12 61 : 51 41
9 40 : 32 40
11 38 : 37 38
11 42 : 49 38
8 49 : 44 37
14 40 : 45 35
13 28 : 36 28
20 25 : 81 13
25 24 : 100 4

28.коло (03/04.06.2017- 17.00 ч):
Јуниор НН – Јошева
ЗСК – Радник
Тврдојевац - ОФК Јабучје
Совљак – Искра
Трлић – Пепељевац
Тешњар – Бањани
Качер – Брезовица
Тулари – Младост (Д)
29.коло (11.06.2017- 17.00 ч):
Тулари - Јуниор НН
Младост (Д) – Качер
Брезовица – Тешњар
Бањани – Трлић
Пепељевац – Совљак
Искра – Тврдојевац
ОФК Јабучје – ЗСК
Радник – Јошева

27. коло

Совљак- Радник (Уб)
4:0 (2:0)

Радник (Уб) - Тврдојевац
8:2 (3:1)

Стадион у Совљаку. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Стојановић (Ваљево). Стрелци: Обрадовић у 22.,
Мехинагић у 30. и Рамадани у 55. и 59.
минуту. Жути картон: Ђурђевић (Р)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7,5,
Стефановић 7, Сиљановски 7, Маслаковић 7, Вукадиновић 7, Миленковић 7,
Прља 6,5, Рамадани 8, Мехинагић 7,5,
Маринковић 7,5, Обрадовић 7,5
РАДНИК: Јечменица 6,5, Давидовић 6
(Вујић -), Јовић 6,5, Ракић 6,5, Јоцић 6,
Ранковић 6, Новаковић 5,5 (Ђурђевић
6), М.Луковић 6,5, Хаџић 6, Ф.Луковић
6, Ђукић 5,5 (Лазић 5,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Мерис Рамадани (Совљак)
Још једна сигурна победа лидера
који је на корак од математичке
потврде првог места, а Радник је
наставио са слабим играма овог
пролећа. Обрадовић је начео Убљане
након што је Рамадани "украо" лопту
Јоцићу, а други гол је пао после вешто
изведеног аута Маслаковића и сигурне
реализације Мехинагића.
У наставку се разиграо Рамаданинајпре је казнио грешку одбране
Радника, а потом главом окончао
најлепшу акцију домаћих на мечу.
Ђурђевић је у финишу имао две добре
прилике да ублажи пораз, али је
голман Совљака био сконцентрисан.

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 50.
Судија: Владимир Милић (Лајковац).
Стрелци: Стевић у 17., Ф.Луковић у 19. и
41. из пенала, Хаџић у 48., 58., 62. и 74. и
Новаковић у 80. за Радник, а Ћесаревић
у 29. и Ђорић у 52. минуту за Тврдојевац.
Жути картон: С.Ранковић (Т).
РАДНИК: Јечменица 7, Живковић 7,
Јовић 7,5, Ракић 7,5, Јоцић 8, Ранковић 7,
Софронић 7, М.Луковић 7, Хаџић 9 (од
75. Новаковић 7,5), Ф.Луковић 8,5,
Стевић 7,5 (од 68. Ђурђевић 7)
ТВРДОЈЕВАЦ: А.Ранковић 6,5, Јовичић
6, И.Ранковић 6, Ђорић 6,5, Милић 6,
Д.Симић 6,5, Илић 6, Мирковић 6,
Ћесаревић 6,5, Ерић 6, С.Ранковић 6 (од
46. Милутиновић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Хаџић (Радник)
Екипа Тврдојевца је већ одавно на
летњем распусту што је чета са
Школарца искористила да до врха
напуни мрежу Ранковића. Бриљирао је
Никола Хаџић, два од четири његова
гола спадају у ред правих фудбалских
мајсторија.
Смиловао се на госте и судија Милић,
па је непосредно после гола Новаковића
послао играче на туширање. Тврдојевчани се могу похвалити само са два
ефектна гола, оба ударцима са ивице
шеснаестерца у "малу мрежу" Јечменице. Када се преброје све стопостотне
шансе Убљана- резултат је могао бити и
гори за немоћне госте...

ПИОНИРКЕ МЛАДОСТИ 014 ДОНЕЛЕ ПРВИ ПЕХАР У КЛУПСКЕ ВИТРИНЕ

ДОМИНАНТНО ДО ТРОФЕЈА
Иако су на окупу тек нешто мање од
две године, пионирке Младости су већ
освојиле први пехар и то на доминантан
начин! Убљанке су регуларни део
првенства Мачванско-колубарског региона завршиле на другом месту иза
ваљевског Студента и тако избориле
пласман на завршни Ф4 турнир чији је

Пионирке КК Младост 014 (Уб)

домаћин управо био најбољи тим у
лигашком делу.
Битно је истаћи да је на завршном
турниру дрес Младости поново обукла
Анђела Матић, једна од најталентованијих играчица тог узраста у Србији.У
полуфиналу, екипа Младости је
савладала Микс из Шапца резултатом
51:39 и заказала финални сусрет са
првим фаворитом Студентом. А у
одлучујућем мечу- сурова доминација
убских пионирки, резултат 97:43 говори сам за себе о разлици у квалитету.
Игру убске екипе коју су са клупе
предводили тренери Владимир Урошевић и Ђорђе Васиљевић, диктирао
је разиграни тандем бекова МатићСтаменковић- Живановић, док је под
обручима доминирала Милица Станић.
Управа Младости приводи крају
припреме за организацију турнира "Уб
2017" у суботу 3. јуна у убској хали,
пионири ваљевског Студента, Колубаре, Црвене звезде и домаћина
бориће се за пехар који ипак неће
бранити прошлогодишњи победник
Металац из Ваљева.

КОШАРКА

1.јун 2017.г.
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КОШАРКАШКИ КЛУБ УБ ПРОСЛАВИО ЈУБИЛЕЈ

ЧЕТИРИ ПОНОСНЕ
ДЕЦЕНИЈЕ
Данас је КК Уб у деликатној ситуацији, будући да
је свако испадање из лиге шок и ударац за клуб.
Међутим, судећи по прослави коју су Убљани
организовали, из ове транзиције би могле да се
роде добре ствари за убску кошарку.
Кошарка на Убу је овог пролећа прославила 40 година
постојања- јубилеј вредан поштовања, посебно ако се узме у
обзир колико се пута убски клуб налазио на раскрсницама и
колико пута му је био угрожен опстанак. Ипак, жеља за
надметањем и спортски дух су надвладавали тешкоће, а
убски кошаркаши су, без обзира на резултате, увек гајили
имиџ господског клуба у којем су образовани и културни
људи уживали у чарима магичне игре под обручима. Плесали
су Убљани од трећелигашког ранга до "бетона", некада се
губио и континуитет такмичења,
али се није губио идентитет. Некада Ћефта, Буџа, Звонко, Мура,
Транза, Тутоња, Солитер, Церке и
још десетине других, данас Жућа,
Штеки, тренер Влада Урошевић...
били су и остали синоним за убску
кошарку која се попут Феникса
дизала из пепела и преживљавала
кризне тренутке.
И данас је КК Уб у деликатној
ситуацији, будући да је свако
испадање из лиге шок и ударац за
клуб. Међутим, судећи по прослави коју су Убљани организовали, из ове транзиције би могле
Високи циљеви:
да се роде добре ствари за убску
Марко Урса,
кошарку. Присуство некада европнови председник КК Уб ског првака Зорана Стевановића
из Партизана, председника Мета-

Екипа КК Уб крајем седамдесетих година

Поново на окупу у ресторану „Окно“
на прослави 40 година клуба
лца Душка Ђукановића, људи из РКС Западне Србије, па у
крајњу руку и рукометне легенде Веселина Вујовића који је
дошао да поздрави своје пријатеље убске "баскеташе"говоре да је стање у клубу далеко од распада система. Уместо
Звонка Минића, на чело клуба је стигао Марко Урса, не толико
познат локалној кошаркашкој јавности, али човек чија
енергија и ангажман у претходном периоду дају наду да Уб
чекају бољи дани. Загонетан је нови председник када су у
питању имена, али је без икаквог устезања најавио да се
формира играчки и стручни кадар са којим Убљани планирају
да се експресно врате у трећелигашки ранг.
Како то доликује, клуб је поделио захвалнице свим
играчима који су обележили историју убске кошарке, а сетили
су се и преминулих тренера Жиће Марковића и Душка
Ружичића, сјајних играча Влаје Церовића и Пеце Кадијевића,
као и Николе Илића, сигурно набољег кошаркаша који је
поникао на овом просторима. Одушевљење код свих је
изазвало присуство некада наставнице физичког и сјајног
тренера Милене Јовановић, а колико се у њеној породици
воли кошарка пример је и ћерка Снежана, легендарни
записничар и верни пратилац убскох кошаркаша. Било је ту
пријатеља из Раче и Нове Вароши, могли су Убљани да
поздраве и Милана Љубаса и Марка Јаковљевића који су део
нове историје клуба, све у свему- једно лепо организовано и
спонтано дружење које је најавило доста добрих ствари за
убску кошарку...
Б.Матић

28

СПОРТ

1.јун 2017.г.

ОКОНЧАНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

„МЕСАРИ“ ПЕНАЛИМА
ДО ПРВОГ МЕСТА
Изузетно узбудљива завршница фудбалског турнира на Радничким
спортским играма добила је свој епилог ударцима са седам метара.
Прилику да се боре за победнички пехар добиле су екипе ЗЗ „Трлић“ и
ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана, а после велике борбе у регуларном
току и уз мноштво феноменалних одбрана на оба гола- меч је завршен без
победника и без голова. Један од најбољих играча бањанске школе Дејан
Младеновић погодио је пречку из "седмерца", било је то довољно
"месарима" да прецизним ударцима дођу до првог места. Из редова
победника долази и најбољи играч турнира Саша Новаковић, док су
титулу најбољег стрелца поделили "просветар" Никола Симеуновић и
"комуналац" Бошко Лесић са осам голова, а пратио их је Предраг Симић
из Зимпе са једним поготком мање.

Зона "Дрина", 28. коло

Прово- Јединство (Уб)
0:1 (0:0)
Стадион у Прову. Гледалаца: 700. Судија:
Лазар Трипковић (Краљево). Стрелац: Панић у
73. минуту. Жути картони: Ковачевић (П),
Брадоњић, Гавриловић, Сајић, З.Радојичић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7 (од
71. Радовановић -), Андрић 7, Стаменковић 7,5,
Гавриловић 7,5, Сајић 8, Крстић 7, Брадоњић 7
(од 58. Д.Јовановић 7), Радивојевић 7 (од 46.
Милановић 7,5), Н.Радојичић 7, Панић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Панић (Јединство)
Зона "Дрина", 27. коло

Јединство (Уб) - Рађевац (Крупањ)
3:0 (1:0)
УБ- Стадион Јединства. Гледалаца: 400.
Судија: Виктор Маринковић (Ваљево). Стрелци: Панић у 16, З.Радојичић у 50. и Милановић у
62. минуту. Жути картони: Крстић (Ј), Мл.Илић,
Стефановић (Р)
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7,5,
Радовановић 7,5, Стаменковић 7, Гавриловић
7, Андрић 7, Крстић 7,5, Брадоњић 7 (од 70.
Живановић -), Радивојевић 7,5 (од 46.
Милановић 7,5), Д.Јовановић 7,5, Панић 8 (од
64. Милошевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милош Панић (Јединство)
Зона "Дрина", 26. коло

Финалисти: ЗЗ „Трлић“ и ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани
Одличне утакмице виђене су и у полуфиналу где је школа из
Бањана савладала Зимпу са 4:3, док је Трлић био успешнији од подмлађене екипе МУП-а са 3:1. Зимпа је имала више мотива у борби за 3. место и
савладала "полицајце" са 4:2, а листу учесника ове године допунили су
АД Копови, КЈП Ђунис, Геометри, Дунав осигурање и Дом здравља.
Комплетан фудбалски турнир одигран је у убској Хали спортова, а правду
су делиле убске судије Марко Поповић и Иван Ковачевић.

Рибница (Мионица) - Јединство
(Уб) 0:1 (0:0)
Стадион Рибнице у Мионици. Гледалаца: 200.
Судија: Никола Обрадовић (Рача). Стрелац:
Брадоњић у 47. минуту. Жути картони:
Драгојевић, Шумарчевић, Максимовић, Ћосић
(Р), Радивојевић, Брадоњић, Сајић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, З.Радојичић 7,
Андрић 7, Стаменковић 7,5, Гавриловић 7,
Сајић 8, Радивојевић 7 (Крстић 7), Брадоњић
7,5, Алемпијевић 7 (Милановић -), Н.Радојичић
8, Панић 7 (Д.Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)

ZONA *DRINA*

Актери утакмице за 3.место: Зимпа и Полицијска станица Уб
Атлетски део програма одржан је на
Школарцу и донео је нека
нова имена на списку
освајача златних медаља. Радослав Павловић
је потврдио доминацију у
бацању кугле, али му се
овај пут опасно приближио Недељко Стокић
из Зимпе, иначе рукометаш Уба. СУП Уб је имао и
победника и у трчању на
300 метара у лику младог
Најбољи у надвалењу конопца:
Радована Обрадовића
који је окончао домиПолицијска станица Уб
нацију Бошка Лесића из
Ђуниса, а Стокић се ипак окитио златом у скоку у даљ испред
Милутиновића (СУП) и Лесића. Доминација "полицајаца" потврђена је и у
финалу надвлачења конопца, у већ традиционалном финалу надјачали
су АД Копове.
Девојке из Ђуниса су биле најбоље у пикаду, а из њихових редова је
и најуспешнија такмичарка Марина Петровић, најбоља у трчању и у скоку
у даљ. Част Општине одбранила је Снежана-Нена Јовановић првим
местом у бацању кугле, а две сребрне медаље освојила је Јелена
Јоксимовић, такође радница Општине Уб.
Б.Матић

1.Provo
2.Jedinstvo (Ub)
3.Drina
4.Radni~ki (V)
5.Ra|evac (K)
6.Sloga 1940 (BB)
7.Radni~ki Stob.
8.Zadrugar (L)
9.Polimqe (P)
10.Spartak (Q)
11.Sloga (S)
12.Ribnica (M)
13.OFK Divci
14.Sevojno
15.OFK Ose~ina
16.Jedinstvo 1945

22
20
16
14
13
12
12
12
11
9
9
9
8
6
3
4

2
5
5
6
4
6
5
4
6
7
6
5
6
8
12
1

4
3
7
8
11
10
11
12
11
12
13
14
14
14
13
23

61 : 17
47 : 12
44 : 23
44 : 22
34 : 24
44 : 27
47 : 30
39 : 30
37 : 39
26 : 35
26 : 32
27 : 34
34 : 37
30 : 43
21 : 36
11 : 63

68
65
53
48
43
42
41
40
39
34
33
32
30
26
21
12

Распоред до краја првенства
ЈЕДИНСТВО (Уб) и ПРОВО
29.коло (недеља, 4.јун- 17.30ч):
ЈЕДИНСТВО (Уб) - Јединство (В)
Рибница (Мионица) - ПРОВО
30.коло (недеља, 11.јун- 17.30ч):
Раднички Стобекс - ЈЕДИНСТВО (Уб)
ПРОВО - Рађевац (Крупањ)

МАРКЕТИНГ: 064/2180-588
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ЦРВЕНО-БЕЛИ ТРИЈУМФАЛНО ПРОШЛИ КРОЗ ПРОВО

ДЕРБИ ПОКАЗАО КО ЈЕ БОЉИ
- Голом Милоша Панића Убљани славили у дербију сезоне, остаје жал за убедљивијом победом.
- Провци и даље имају капитал од три бода и бољи међусобни скор, још 180 минута одлуке.
- Црвено-бели домаћини имењаку из Владимираца у недељу- 17.30 часова.
Велико је фудбалско чудо и слободно се може рећи
неправда да Прово има бољи међусобни скор од Јединства.
Гледајући само 180 минута окршаја две најбоље екипе у лигинема дилеме који је тим квалитетнији, с тим се сложио и
велики број људи из табора лидера. Ипак, убски фудбалери, и
поред још једне доминације у дербију, нису успели да
надокнаде велики минус из јесењег меча, минимална победа
вероватно у резултатском смислу не значи прво место, али
значи велику сатисфакцију и потврду да је Јединство на
правом курсу. Препознали су то и убски навијачи, пружили
сјајну подршку на препуним трибинама стадиона у Прову, а
момци у црвено-белом су им то вратили ауторитативном
игром и победом чистом као суза.
Умало да се Убљани радују већ на истеку другог минута,
"левица" Николе Радојичића која овог пролећа ради као
хаубица, промашила је из "слободњака" циљ за неколико
центиметара. Према очекивањима, фудбалског уживања није
било, а прволигашки судија Трипковић је престрогим
картоном Брадоњићу на самом старту изазвао гнев убских
навијача. После првих 45 минута, мреже су мировале, голмани
Петровић и Јовановић нису имали прилике за озбиљније
интервенције.
Наставак је донео потпуно другу причу. Улазак физички
моћног Милановића је пореметио одбрану лидера, а брзо се
видело ко је и физички спремнији ушао у дерби. Црвено-бели
су загосподарили тереном и стезали обруч, а утисак је да је
судија мирне душе могао да покаже на "белу тачку" након

Решио меч у Прову: Милош Панић
скока Гавриловића и одбојкашког блока дефанзивца
Петровића. Није то поколебало госте, Зоран Радојичић је
протутњао по десној страни, а Крстић из идеалне позиције
пребацио гол са седам метара! Бриљантни Сајић није имао
срећу да главом крунише нову сјајну партију, а потом је и
Дејан Јовановић изблокиран после течне акције и повратне
Крстића. Остали су без даха домаћи, Милош Панић је преузео
улогу лидера и мучио чуваре непредвидим дриблинзима, а
онда и решио меч. Са 25 метара послао је лопту која је нагло
пропала и постала нерешива загонетка за голмана Прова,
остало је још 20-ак минута наде да се потпуно надокнади
минус са Шепковца. И могло је то да се деси у надокнади,
одлично је шутирао Дејан Јовановић са 16 метара, а Марко
Петровић одбранио можда и прво место своје екипе...
- Све честитке момцима за одличну игру у дербију,
везали смо и 15. меч без пораза и пред огромним бројем
гледалаца доказали квалитет. Помешане су ми емоције,
сигурно је да сам презадовољан победом, а опет ми тешко
пада да смо лошије пласирани од екипе коју смо два пута
надиграли. Поносан сам колико смо напредовали у односу на
почетак сезоне, а позивам наше навијаче да у недељу
поздраве момке који су показали како се бори за црвено-бели
дрес- рекао је после дербија тренер Жарко Анђић.
Пре тога Јединств је лако надиграло Рађевац на свом
терену, Милош Панић је већ тада најавио да стиже до праве
форме у право време, а ни одсуство Сајића и Николе Радојичића није утицало на игру домаћих. Много тежи посао Убљани су имали у ванредном колу у Мионици, а меч је решио спретном реакцијом након корнера Немања Брадоњић. Б.Матић
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ЧУЧУГЕ БЕЗ ПРЕМЦА НА ОПШТИНСКОМ "ИСТОКУ”

ПОВРАТАК ПОСЛЕ ПЕТ ГОДИНА
После пет година таворења, некадашњи стабилни окружни лигаш ове сезоне имао је и јак тим
и агилну управу која је јасно дефинисала циљ и на крају га остварила- улазак у МОФЛ "Исток”
Трка у источном рангу ОФС Уба
била је лишена драме у финишу, с
обзиром да је екипа из Чучуга два кола
пре краја већ могла да хлади победнички шампањац. Зато је последњи меч
против Докмира био прилика за управу
клуба да организује упечатљиву прославу, на крају се играло и победничко
коло на центру игралишта- потпуно
заслужено.
После пет година таворења, некадашњи стабилни окружни лигаш ове
сезоне имао је и јак тим и агилну управу
која је јасно дефинисала циљ- улазак у
МОФЛ "Исток". Прво пролазно време
јесенас сугерисало је да су на добром
путу, у зимској паузи је направљена
додатна селекција са тројицом београдских играча- Марковић, Божиновић и
Ђуричић, па успех није могао да изостане. Екипу је са клупе водио тренер
Милан Петровић-Зец, а већи ангажман
Горана Павића, за кога се везују готово
сви успеси клуба у новијој историјизначио је да је прво место на помолу...
Ипак, није све ишло глатко. Први
пролећни меч у Врховинама се памти
само због тесне победе, све остало није
личило на шампионско издање. У другом колу, фестивал промашаја који је
Памбуковица знала да казни и однесе
бод из Чучуга. Када су Шарбане у
дербију повеле са 2:0 после 15-ак
минута игре- деловало је да титула

клизи из руку. Ипак, заблистао је тад
одлични Немања Марковић, са два гола
иницирао преокрет који је "оверио"
победоносним голом капитен Станојевић. После тога, све је било ствар технике. Пали су редом Мургаш, Звиздар и
Докмир, па се пехар ОФС Уб заслужено
нашао у рукама Владе Станојевића и пре
последњег меча сезоне.
После дуго времена, Чучуге су
направиле компактан тим без изразите
звезде, али са великим бројем играча који
могу да реше меч. То говори и листа
стрелаца на чијем се врху налазе Костић,
Веселиновић и Новаковић са по 4 поготка, а прате их Станојевић, Марковић,

Ђуричић и Милош Тешић. Екипа је била
добар микс домаћих снага и квалитетно
одрађеног скаутинга београдских играча, а посебно је упечатљив утисак оставио летошње појачање Никола Попов.
Иако су остали без повређеног Михаила
Јовића, Александра Јовановића који је
због посла отишао у иностранство и
Данила Тешића који је зимус ангажован
у млађим категоријама Црвене звездемомци из Чучуга су доминантно окончали шампионску трку, а уз неколико
добрих појачања- требало би да и у
вишем рангу имају много значајнију
улогу од епизодне...
Б.Матић

ФК Чучуге
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УЗБУДЉИВА ТРКА НА ОПШТИНСКОМ "ЗАПАДУ”

ВРЕЛО - ДОМ ШАМПИОНА !
Након више од десет година у општинском "бетону", Врељани су у фото-финишу пресекли
циљну врпцу пре Калиновчана и обезбедили пласман у међуопштинску лигу.
На улазу у „најфудбалскије“ село у
убској општини слободно може да стоји
натпис- "Добродошли у место шампиона
!". После Немање и Уроша Матића који су
се окитили шампионским знамењима у
својим клубовима, потом Врело Спорта
који руши рекорде већ другу сезону
узастопно, победнички пехар се нашао и
у рукама фудбалера Врела. Након више
од 10 година у општинском "бетону",
Врељани су у фото-финишу пресекли
циљну врпцу пре Калиновчана и обезбедили пласман у међуопштинску лигу.
Још прошлог лета било је јасно да
председника Радомира Јовичића ове
сезоне не занима епизодна улога. Повратак играча попут Јокића, Панића, Грујића,
Мирковића... донео је екипи квалитет и

што је још битније повратио врељански
идентитет, а тренер-играч Бобан Пантелић коначно је могао да се посвети
примарном задатку- кројењу победничке тактике. Пораз у последњем јесењем колу од Омладинца коштао је
Врело јесење титуле, али је у наставку
брзо било јасно да Бргуле немају тим да
сачувају прво место. На зимској пијаци
направљен је добар пазар у виду
голмана Станчића, Радојичића и Јанковића, па се ни одлазак голгетера Златка
Матића није осетио.
Први меч пролећа је можда био и
кључни за Пантелићеву екипу, Панић и
Мирковић су головима у наставку преокренули вођство неугодних Таковчана.
У наредна три меча, Врељани су напу-

ФК

нили мреже Милорчана, Бргула и
Вуконе, а Мирковић је обезбедио "минималац" у Лисо Пољу. Скоро осамдесет
минута Врело је плесало по жици у
дербију за прво место, да не би чудесне
параде Станчића сада би ови редови
били посвећени Омладинцу, овако је
најбољи стрелац Јокић са "беле тачке"
вратио тим на шампионску стазу:
- Велики успех за наше село које
може да се похвали са више од 100
афирмисаних фудбалера и у најјачим
ранговима такмичења, не само у Србији.
Трка је била напорна и неизвесна, али
мислим да се пехар заслужено нашао у
рукама нашег капитена Грујића. Све
честитке играчима, а на управи је да се
побринемо да се тим ојача са барем пет
играча за виши ранг и да обезбедимо услове за бар два тренинга
недељно. Велику захвалност дугујемо породици Матић која је имала
слуха за све наше потребе, а о судбини клуба се бринула управа у
коју смо укључили тренера Пантелића, играче Грујића и Панића,
наравно и неуморног Зорана Новаковића- Зорка. Пехару се највише
обрадовао наш легендарни економ Мија Ковачевић-Пилот, а поносним ме чине успеси Врела и Врељана, још једном смо потврдили
да је ово село непресушан извор
фудбалских мајстора- не крије
задовољство "алфа и омега " ВреВрело
љана Радомир-Раца Јовичић. Б.М.

86% UŠTEDA ENERGIJE

220014 412 304

FARBARA

SALON
NAME[TAJA

Ub - Lajkovac

EXTRA
Ul.Kolubarska 23, Ub POVOLJNI KREDITI Ul.Milana Munjasa br.1, Ub
014 414 847
014 412 441
NA CELOKUPAN
Brzo i lako !
- NAME[TAJ
ASORTIMAN
- PODNE OBLOGE
- SISTEMI SUVE GRADNJE

- TERMOIZOLACIJA
- HIDROIZOLACIJA

SPECIJALNA PONUDA !!!
HOVERBOARD
XPLORE

014/414-390

Svetski hit !
HOVERBOARD

TROTINETI
DaViDeLi

SKATEBOARD
DaViDeLi

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2005 Renault Modus
2.950 €

2005 Fiat Panda
2.095 €

2002 Opel Agila
1.850 €

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

hečbek, 1.2 benzin, 136.605 km

hečbek, 1.2 benzin, 118.131 km

2004 BMW 320 Dizel
4.350 €

2005 Peugeot 307
3.400 €

2005 Opel Zafira
4.650 €

2003 VW Golf 4
2.750 €

limuzina, 1995 c³, 160.320 km

hečbek, 2.0 HDI, 169.500 km

karavan, 1.9 CDTI, 187.500 km

hečbek, 1.9 TDI, 188.350 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU
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Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЛАЈКОВЦУ

ГРАЂАНИ УГЛАВНОМ НЕЗАИНТЕРЕСОВАНИ
За Савете Мених заједница у лајковачкој општини од 12.128 гласало само 2.134 бирача
Избори за Савете месних заједница у Лајковцу одржани
су у недељу, 28.маја. У периоду од 7 до 20 часова, на 27
бирачких места, Лајковчани су бирали укупно 122 члана
савета 18 месних заједница.
Гласање је протекло без већих проблема, а од укупно
12.128 уписаних бирача, на овим изборима је гласало 2.134,
или у процентима- 17,59 посто. Излазност је варирала у
зависности од бирачког места, а кретала се у распону од 9,96
посто (Лајковац-варош) до 67,69 посто (Скобаљ), што говори
да је интересовање грађана за ове изборе било различито.
Изражено у процентима, излазност грађана на ове
изборе у свакој од месних заједница је следећа: Лајковац
варош – 9,96%, Јабучје – 13,6%, Непричава – 61,49%, Придворица – 21,34%, Боговађа – 33,04%, Ратковац – 45,09%, Скобаљ – 67,69%, Стрмово – 22,89%, Ћелије – 11,46%, Пепељевац
– 20,08%, Доњи Лајковац – 16,66%, Маркова Црква – 39,56%,
Степање – 18,71%, Мали Борак – 20%, Рубрибреза – 11,72%,
Словац – 13,83%, Бајевац – 16,15% и Врачевић – 27,58%.
Избори за савете месних заједница тајним гласањем, и
по принципу предложених листа кандидата, на територији
лајковачке општине се спроводе од 2008. године. Циљ је да се
на демократски и легалан начин изаберу представници
грађана у саветима месних заједница.
Поред различите излазности, у појединим месним
заједницама забележено је и различито интересовање за
учешће у раду савета. У месној заједници Непричава
пријављено је 10 кандидата за 7 места у савету, у Ратковцу се
за пет места кандидовало 8 грађана, у Скобаљу су од десет
кандидата грађани могли да изаберу пет, у Лајковцу је
јединствена листа и од 19 предложених изабрано је 11
кандидата, у Јабучју се бирало 11 кандидата од 13
предложених, у Боговађи и Бајевцу је од 8 кандидата у савет
ушло седам, док је у Врачевићу за 9 слободних места било
предложено 16 кандидата.
М.М.М.

Горан Илић, секретар ОИК Лајковац
и Живорад Бојичић, председник СО Лајковац
на конференцији за новинаре уочи избора

УБЉДЉИВА
ПОБЕДА СНС-а
Српска напредна странка остварила је убљадљив
тријумф на изборима за Савете Месних заједница у
општини Лајковац, у свих 18 месних заједница.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА
Градска библиотека Лајковац обележила је, у среду
24.маја, славу Светог Кирила и Методија. Након резања
славског колача у 10 часова, уприличена је изложба „Стара и
ретка књига“ коју је отворио протојереј–ставрофор Митар
Миловановић, архијерејски намесник тамнавски. У питању је
48 старих и ретких књига из цркве у Степању, које је пре
неколико година конзервирала Народна библиотека Србије.
Грађани Лајковца су, први пут од завршетка тог пројекта,
имали прилику да у просторијама лајковачке Библиотеке
виде поставку 25, 26. и 27.маја.

Пројекат очувања и заштите Старе и ретке књиге из
цркве у Степању започела је Споменка Миливојевић за време
свог мандата, а завршила Снежана Бугарчић. Сву подршку за
време трајања пројекта давао је и познати лајковачки
књижевник Радован Бели Марковић.

Владан Костић,
председник ОО СНС Лајковац
Владан Костић, председник Општинског одбора СНС
Лајковац, резимирајући остварене резултате и победу,
захвалио се свима који су изашли на изборе и подржали
кандидате СНС.
“У свих 18 месних заједница смо однели победу. Од
122 кандидата за места у Саветима месних заједница,
изгубили смо четири или пет, не знамо још званичан
резултат. То је одличан резултат који до сада није
забележен! Хвала свима који су гласали за кандидате
СНС”, рекао је видно задовољан лидер лајковачких
напредњака, додавши да су убедљива победа СНС и
чињеница да ће сви председници месних заједница бити
из њихове странке, својеврсна гаранција и добра
полазна основа да се овом телу врати углед и припадајућа улога.
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ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ЛАЈКОВЦУ

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

СА 31.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛАЈКОВЦУ

ПРИ КРАЈУ
ГРУБИ РАДОВИ

ИНТЕНЗИВИРАНИ
РАДОВИ

УСВОЈЕН СЕТ ОДЛУКА
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

- Изградња објекта требало би да буде готова
до октобра, након чега следи његово
опремање и уређење партера.
- Комплетирање радова и отварање базена
планира се средином 2018.године.

Актуелна градилишта у Ратковцу,
Врачевићу и Јабучју

На 31. седници већа општине Лајковац разматрано је
11 тачака дневног реда. Веће је усвојило сет одлука
везаних за услуге социјалне заштите, пре свега услугу
помоћ у кући и геронто домаћице. Одлуком о промени
решења о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини општине Лајковац и поступка јавног надметања и
прикупљања писмених понуда, као члан комисије
именован је дипломирани инжењер Гојко Марковић. Сет
одлука које је на 31. седници донело веће општине
Лајковац везан је за лиценцирање у области услуга
социјалне заштите. Одлуком о давању на привремено
коришћење просторије у згради лајковачке општине
Заједничком центру за социјални рад ''Солидарност''
општина Љиг, Лајковац и Мионица, испуњен је један од
услова за лиценцирање услуга геронто домаћица. Усвојена
је и методологија формирања цене услуга социјалне
заштите ''Помоћ у кући'' на подручју општине Лајковац,
правилника о условима обезбеђивања и пружања ове
услуге као и правилника о економској цени услуге. Овим
одлукама утврђена је надокнада у висини од 275 динара по
часу, као и критеријуми субвенционисања ове услуге од
стране локалне самоуправе.

Грађевинска сезона у Лајковцу је у пуном јеку. Тренутно је
актуелно неколико већих градилишта, а међу најзначајнијим је
изградња затвореног базена, коју лајковчани очекују деценијама.
Током прошле недеље радове, на овом 250 милиона динара
вредном пројекту, обишло је руководство општине Лајковац на
челу са Андријом Живковићем који је, овом приликом, истакао
задовољство динамиком досадашње изградње.

Општинско руководство у обиласку
будућег комплекса затвореног базена
- Времески услови нам иду на руку, а груби радови на
будућем затвореном базену се приводе крају. По речима шефа
градилишта, до краја месеца јуна а можда чак и нешто раније,
биће завршени бетонски радови, након којих следи склапање
елемената, односно конструкције, када ће бити видљив и сам
објекат. То ће бити друга фаза радова на затвореном базену у
Лајковцу и када се то заврши, почетком јесени, улазимо у завршне унутрашње радове, а то је постављање керамике. Самим тим
ће и објекат бити завршен. Са бетонским радовима, који се приводе крају, дошли смо до око половине изградње базена, а ја се
надам да ћемо до октробра успети да комплетирамо објекатистиче Живковић и додаје:
- Оно што нас чека по завршетку целог комплекса јесте
опремање партера око базена, изградња котларнице и трафоа.
Очекујемо ускоро потписивање споразума са Колубаром, одакле
ћемо и одвојити новац за поменуте радове, тако да се надам да ће
Лајковчани до средине 2018. године добити комплетан базен са
свим пратећим елементима.

Повољне временске прилике интензивирале су грађевинске
радове на артесрким бунарима у Врачевићу и Јабучју, чиме ће
бити решен дугогодишњи проблем водоснабдевања у овом делу
лајковачке општине. За ову намену локална самоуправа је издвојила око 80 милиона динара, што показује да је један од
приоритета актуелног руководства у Лајковцу управо решавање
питање водоснабдевања на целој териоторији оптштине.
- У Ратковцу управо завршавамо, слободно могу рећи, један
од највећих пројеката код нас, што се водоснабдевања тиче,
засигурно у задњих 20 година. Цео овај пројекат вредан је око 60
милиона динара. При крају је завршетак хидростанице и резервоара на овој локацији, односно овај део је комплетиран са
завршетком цевовода који креће од моста на реци Колубари у
Ратковцу, па све до гробља у дужини од преко два километра,
заједно са секундарном мрежом, која чини преко три километра
будуће водоводне мреже којом ће ићи вода са Регионалне
хидроакумулације „Стубо-Ровни“. Ова хидростаница управо ће
служити да гура воду ка вишим деловима Ратковца односно ка
суседним селима: Придворици, Стрмову, Врачевићу и Пепељевцу- истакао је Андрија Живковић, председник општине
Лајковац, током обиласка радова.
Према његовим речима, локална самоуправа ће ребалансом
буџета одвојити додатних 11 милиона динара за завршетак
радова, како би спојили цевовод са акумулацијом.
- Надам се да ће после добијања употребне дозволе ЈП
„Стубо-Ровни“, већ на јесен потећи вода овим цевоводом, а
самим тим сви мештани Ратковца и већи део Словца добити воду.
Ми настављамо са радовима по питању водоснабдевања управо
на овом делу територије општине Лајковац, одвојили смо новац за
наставак ове водоводне мреже и очекује нас пројектовање
водоводне мреже за Врачевић, Пепељевац, Придворицу и
Стрмово, тако да ће већ у 2018.години и они добити воду.

Обилазак радова у Ратковцу
И у осталим деловима Лајковца се приводе крају радови по
питању водоснабдевања. Завршен је артерски бунар у Врачевићу
у делу Костојевац, где ће преко 100 домаћинстава добити воду.
- Касније нам следи израда пројекта и разводне мреже за тај
део Врачевића а, исто тако, у току је завршетак артерског бунара у
Горњем крају, где се радови већ приводе крају. Укупна вредност
оба бунара у Костојевцу и Јабучју износи 15 милиона динара.

ЕДУКАТИВНА ПРЕДСТАВА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
И ПРВАКЕ

ПАЖЉИВКО
Општински савет за безбедност саобраћаја општине
Лајковац, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, за све лајковачке предшколце и
првачиће, током прошле недеље, организовао је едукативну представу ''Пажљивко''. Истоимени главни јунак је
кроз игру и забаву својим новим другарима дао важне
савете о безбедном понашању деце у саобраћају, од тога
како се треба понашати у јавном превозу, до тога како се
безбедно прелази улица. Сва деца су по завршетку
представе на поклон добила флуоресцентне наруквице
које ће им омогућити безбедније кретање у саобраћају.
- „Пажљивко“, као маскота агенције за безбедност
саобраћаја, јесте и промотер безбедног понашања у
саобраћају и на врло ефектан, и деци пријемчљив начин,
објашњава правила саобраћаја која су иначе мало сувопарна. Представа, осим глумачког дела, има један део
интерактивног саобраћајно образобног часа. С тим у вези
агенција је најавила и смотру „Пажљивка“ која неће бити
такмичарског карактера, већ је циљ да се подигне ниво
знања у циљу превенције саобраћајних незгода. Нажалост
саобраћајна статистика је поражавајућа у погледу броја
повреда и незгода у саобраћају- истиче Мила Митровић,
директор Предшколске установе „Лептирић“.

Радови на Затвореном базену у Лајковцу
Велелепни комплекс у Лајковцу садржаће два базена, од
којих је један полуолимпијски (димензија 35 пута 25 метара, и
дубине два метра) и други рекреативни ( димензија 8.7 пута 25
метара, и дубине 90 центиметара). Радове на изградњи затвореног базена у Лајковцу изводи фирма „Алекс-Инжењеринг“ која
је у самом врху када се говори о консалтингу, пројектовању,
извођењу и одржавању базена, фонтана, јавних базена, спа и
велнес центара.
М.М.М.
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Чланови Општинског већа Лајковац
У складу са Меморандумом о разумевању за изградњу
Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом
„Каленић“, који је половином априла потписан од стране
представника Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Министарства рударства и енергетике,
Канцеларије за Европске интеграције, Регионалног предузећа „Еко-тамнава“ и 11 градова/општина учесника у заједничком пројекту, веће општине Лајковац донело је одлуку о
ревизији Локалног плана управљања отпадом у периоду од
2011-2020. године.
Одлуком већника одобрен је и предлог стручне
комисије везан за измене у годишњем програму Планинарског смучарског друштва ''Ћира'' Лајковац, а овом одлуком
ће локална самоуправа са 25.000 динара подржати учешће
овог спортског друштва на међународној смотри у
Словенији.

ЗАДРУГАР У ОСЛАБЉЕНОМ
САСТАВУ САВЛАДАО ДРИНУ

МИЋИЋ ЗА ТВ-ШПИЦЕ
Силне муке је имао тренер Александар Пакић да
састави тим за Дрину, картони и повреде су избацили из
строја Ашковића, Симеуновића, Јеремића, Стојановића,
Радосављевића и Јеринића, па је на клупи поред њега
седео само резервни голман Радиновић у својству играча.
"Истумбао" је Пакић скороман фонд који му је био
нарасполагању, дефанзивца Мићића послао у шпиц
напада и то му је донело победу у финишу меча. Мићић је
лепо примио лопту на груди и са 18 метара испалио
пројектил који био неухватљив за голмана Дрине.
Разумљиво је зато што је тренер Задругара пун речи хвале
за своје играче:
- Послао сам момке на терен да што скупље продају
кожу фаворизованој Дрини, комплетној и мотивисаној да
победи у Лајковцу. Играчи су "погинули" на терену, а гол
Мићића је награда за уложени труд и борбу до последњег
атома снаге. Иако има још два кола до краја, сезону могу да
оценим изузетно успешном, већ сада смо сакупили 40
бодова, а преузео сам екипу после 4. кола када смо на
конту имали "нулу". Због тога, сви комплименти момцима,
показали су и квалитет и срце, а пробаћемо да и у Крупњу,
у доста комплетнијем издању, оставимо добар утисакзадовољан је Александар Пакић, тренер Задругара.

Зона "Дрина", 28. коло

Хидростаница у Ратковцу

Задругар- Дрина 1:0 (0:0)

Артерски бунар у Јабучју
„Пажљивко“ у Лајковцу

Општина Лајковац ће, у наредном периоду, кренути са
заменом 12 водомера који се налазе на магистралном цевоводу
Лајковац-Лазаревац, а очекује се да до лета буду регулисани
односи са комуналним предузећем из Лазаревца. Ова сезона је,
што се тиче водоснабдевања у Лајковцу, једна од најинтензиМ.М.М.
внијих у протеклих неколико година.

Иначе, локални савет за безбедност у Општини Лајковац има још једну најављену акцију. У питању је едукација
едукатора, која представља акредитовани семинар од
стране Завода за унапређење васпитања и образовања за
М.М.М.
васпитаче и учитеље.

Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 150. Судија:
Дејан Димитријевић (Смедерево). Стрелац: Мићић у 85.
минуту. Жути картон: Новаковић (Задругар).
ЗАДРУГАР: Марковић 7,5, Бојичић 7,5, Новаковић 7,5,
Спасић 7,5, Митровић 7,5, Милић 7,5, Гајић 7,5, Бранковић
7,5, Мићић 8, Спасојевић 7,5, Мијаиловић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Мићић (Задругар)

ЛАЈКОВАЦ - ВЛАДИМИРЦИ
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ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

„ШКОЛИЦА ЖИВОТА“ У ЈАЛОВИКУ
Захваљујући донацији „Новак Ђоковић Фондације“, у оквиру
Предшколске установе „Сунцокрети“, отворена десета „Школица живота“
мању новог објекта у Јаловику, а
захваљујући успешној сарадњи са
представницима локалне самоуправе и
заједнице успели смо да изградимо
један нови кутак и креирамо безбедан
простор за око 60 малишана из овог
места, али и суседних насеља“, рекла је
Џуџа Јаковљевић.
Директорка ПУ "Сунцокрети" Зорица Милошевић додала је да је ова
установа кроз партнерство са Фондацијом у оквиру пројекта Школице
живота унапредила свој рад.
„Обезбедили смо радосно детињство за сву децу и дали им могућност за
укључивање у предшколску установу.
Захваљујући Фондацији, установа има
нов, савремен, лепо опремљен, прилагођен простор за децу, у ком ће кроз
игру стицати своја прва знања“, изјавила Зорица Милошевић.
Лепота дечије игре
Председник општине Владимирци, Милорад Милинковић, истакао је
начин проширена мрежа предшколских
значај овог пројекта.
„Пројекат Школице живота је установа. Село Јаловик, највеће по
веома значајан за општину, јер је на тај површини у Општини Владимирци,
добило је модеран објекат у коме ће деца
имати исте могућности за стицање знаСа отварања „Школице живота“ у Јаловику
ња као и деца која живе у градским
срединама. Општина Владимирци се
захваљује Фондацији Новак Ђоковић
што је изабрала нашу Општину и уложила велика новчана средства да деца
из руралних подручја добију могућност
да се адекватно васпитају и образују“,
истакао је Милорад Милинковић.
Део средстава за десету Школицу
живота донирала је компанија ЈЛЛ.
Партнер на овом пројекту је ЦИП Центар
за интерактивну педагогију.

Фондација је уложила 8.000.000
динара у комплетну изградњу и опремање објекта играчкама и дидактичким
средствима, као и поставку мобилијара
за игру у дворишту. Организована је,
такође, и обука васпитача и осталих
чланова локалне заједнице који су
усмерени на рад са децом.
Општина Владимирци бележи
пораст броја новорођене деце, што је
уједно била и додатна мотивација за
рад на овом пројекту. С обзиром на то
да су капацитети у месту Јаловик већ
били попуњени, Фондација је пре две
године одлучила да ће ово село постати богатије за један нови објекат, истакла је Горана Џуџа Јаковљевић, пројектна менаџерка Фондације.
„Отварање десете Школице живота за нас има врло јаку симболику. Ове
године обележавамо десет година рада
и са поносом се осврћемо на све што је
Новак Ђоковић Фондација урадила да
наша деца имају боље услове за учење
и дружење. Претходне две године смо
активно радили на изградњи и опре-

Српска лига "Запад", 29. коло

Железничар- Шапине
2:2 (1:1)

ЛАЈКОВАЧКИ ЖЕЛЕЗНИЧАР СВЕ ДАЉЕ ОД ЛУКЕ СПАСА

НА ПОБЕДУ
У СМЕДЕРЕВУ,
НЕМА ПРЕДАЈЕ
Надали су се у редовима "дизелке" да ће победом против Шапина
преузети судбину у своје руке, ипак
пулени Раше Марковића нису успели
да славе и у последњих 90 минута
улазе испод црте која чува српсколигашки статус. Меч је почео добро за
домаћина, расположени Атић је матирао Николића, али је Јовановић казнио
смушеност домаће одбране. Кључни
детаљ меча десио се у 54. минуту када
је бивши голман Железничара одбранио пенал Ђукетићу, а у самом финишу
Гордић је довео Шапине на праг
победе. Ипак, бод наде у надокнади је
донео Николић, тренер Марковић
верује да није још све изгубљено:

- Идемо у Смедерево да тријумфом сачувамо српсколигашки статус, мада није све у нашим рукама.
Немам замерке на игру момака,
поштено се боре и да се све решава на
терену- већ бисмо се радовали
опстанку. Овако, остаје нам да се
надамо да ће се бар последњих 90
минута играти чисто, наш ривал
Смедерево ће играти сигурно са јаким
мотивом да сачува комшије из Михајловца. Опет, верујем у поштење људи
из Пожеге да ће играти пуном снагом у
Михајловцу, нада последња умиреније клонуо духом ваљевски тренер на
клупи Железничара.
Б.Матић

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Иван Никитовић (Чачак). Стрелци: Атић у 15. и
Николић у 90. за Железничар, а Јовановић у 29. и Гордић у 89. минуту за
Шапине. Жути картони: Вујовић (Ж),
Николић, Ракић, Јовановић, СТевић,
Сремчевић (Ш).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 7, Вујовић
7, Ђукетић 7, Радивојевић 7, Поповић
7, Павловић 7 (Пјевић 7), Обрадовић 7,
Томић 7 (Плећић -), Марковић 7, Атић
7,5, Николић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Младен Атић (Ж)
Српска лига "Запад", 28. коло

Раднички 1923 (КГ)Железничар 1:0 (1:0)
Стадион у "Чика Дача" у Крагујевцу.
Гледалаца: 200. Судија: Марко Михаиловић (Аранђеловац). Стрелац: Матејевић у 12.минуту. Жути картони: Видовић, Миљуш (Р), М.Павловић, Матић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6,5, Вујовић 6 (Матић -), Томић 6, Радивојевић
6,5, М.Павловић 6,5, Николић 6, Поповић 6, Обрадовић 6, Плећић 6 (Ђукетић
6), Ж.Павловић 6, Мијушковић 6
(Марковић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Љ.Ненадић (Р)

