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АКТУЕЛНО

НАСТАВЉА СЕ ГРАДЊА „КОЛУБАРЕ Б”

ПОТПИСАН
ПРЕЛИМИНАРНИ
СПОРАЗУМ
Почетак радова очекује се у 2021. години, а план
је да блок буде на мрежи до краја 2024. године
Прелиминарни споразум о сарадњи за изградњу
Термоелектране "Колубара Б" у Каленићу потписали су,
6.марта у Обреновцу, директор Електропривреде Србије
(ЕПС) Милорад Грчић и директор кинеске компаније
"Powerchina" Јанг Бо, а процењена вредност те инвестиције је
око 385 милиона евра.
Пројекат изградње ТЕ "Колубара Б" у Каленићу, започет
је 80-их година прошлог века и никада није завршен, а план
ЕПС-а је да се у сарадњи са кинеским партнером, на основу
међудржавног споразума Србије и Кине, заврши изградња
термоелектране, са једним блоком снаге око 350 мегавата.
- Захваљујући визији и политичкој жељи председника
Србије Александра Вучића да се ЕПС модернизује, развија и
шири у власништву државе, ми смо направили пресек стања
шта је започето и дошли до потписивања споразума који је
почетна тачка за наставак пројекта- истакао је Грчић.

Потписници Прелиминарног споразума:
Јанг Бо, директор компаније "Powerchina"
и Милорад Грчић, директор ЕПС-а (фото:Д.Мијатовић, ЕПС)
Према његовим речима, Термоелектрану "Колубару Б"
градиће једна од најбољих и највећих кинеских компанија, а
биће урађена по најновијим технологијама и мерама заштите
животне средине које је прописала ЕУ.
- Овај пројекат ће бити изграђен у складу са
стандарадима ЕУ, радићемо са ЕПС-ом да развијемо
најнапреднију технологију и блиско ћемо сарађивати са
нашим међународним и локалним партнерима, а трудићемо се
да локална заједница има максималне бенефите од овог
пројекта- рекао је директор кинеске компаније "Powerchina"
Јанг Бо.
ТЕ "Колубара Б" је заменски капацитет који обезбеђује
гарантовану производњу електричне енергије из домаћих
ресурса, уместо увоза. Нови блок имаће и примарне и
секундарне мере за смањење емисије азотних оксида, систем
за одсумпоравање, филтере за смањење емисије прашкастих
материја, систем за смањење живе и халогених елемената,
систем за третман отпадних вода...
Потписивање Прелиминарног споразума омогућава да
почну разговори између ЈП ЕПС и извођача, који треба да у
року од 75 дана резултирају званичним предлогом извођача,
који је услов за потписивање уговора и почетак радова на
завршетку изградње. Почетак радова очекује се у 2021. години,
а план је да блок буде на мрежи до краја 2024. године.
Изградњом модерне ТЕ "Колубара Б" омогућава се
искоришћење угља до 2050. године.
Танјуг

НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА
сте му засметали у намери да прође куд` је наумио?
Или, нагло скретање без коришћења показивача
правца (мигавца)? Да ли је насилничка вожња ако, на
паркингу, оставите своје возило на месту које није
обележено за ту намену, ако се зауставите у сред
раскрснице да би ‘’попричали’’, или ако ‘’излетите’’ из
попречне улице... ? Наравно, све је то насилничко
понашање у саобраћају.
Е, сад! Имамо камере на кључним местима
(најпрометније раскрснице). Цео град је покривен
видео надзором, а, ипак, неки управљају својим
возилима као да им је ‘’све то тата оставио’’.
Једноставно, безобразлук неких возача постаје све
распрострањенији на убским улицама.
Ако сте застали да пропустите пешака или смањили
брзину јер вам је сумњиво кретање деце у близини
коловоза, на вас ће се сручити бес надобудних
власника, често веома скупих, аутомобила, најчешће
тако што ће, уз бесомучно притискање ауто-сирене,
изручити низ примитивних псовки и увреда.
Да ли је то знак да постајемо нервознa нација или је то
појава само код учесника у саобраћају?
А, чини се, тек до пре неку годину смо били спремни да
будемо ‘’друг на друму’’, да помогнемо ако видимо да
некоме треба помоћ и да, са разумевањем,
прихватимо туђу грешку направљену за воланом.
Недавно је за длаку избегнута несрећа са обарањем
пешака на пешачком прелазу зато што је нервозни
возач започео претицање на самој ‘’зебри’’ не
обраћајући пажњу на то да је аутомобил испред њега
стао како би пропустио - пешака (!). Неко је повукао,
назад, жену која је закорачила јер није видела да иза
аута који је пропушта, ‘’вреба’’ један други који ‘’много
жури’’. Несрећа је избегнута ‘’за длаку’’, а човек који је
претицао друго возило на месту на којем је то
забрањено, није се ни осврнуо. Камере су то
забележиле, вероватно је добио и прекршајну казну,
али, шта је то наспрам онога што је, срећом, избегнуто.
А, колико пута се није нашао у близини неко да жртву
повуче назад?
Разуме се да треба подржати кампању за што већу
контролу алкохолисаности возача. Ни један промил
није од користи ономе ко седне за волан, али све је
очигледније да, уз коришћење видео надзора, некима
треба одузети, поред изрицања новчаних казни,
возачке дозволе, рецимо и зато што отворе прозор на
аутомобилу и довикну најпогрднију псовку или
увреду, некоме ко им је случајно засметао. Кад би се
прочуло да је неко добио казну јер је ‘’сликан’’ како
претиче на ‘’зебри’’, али и ако заустави саобраћај у
целој улици да би попричао са мимоилазећим
возачeм, вероватно би било мање тих ‘’скривених’’
прекршаја у виду насилничке вожње...
Верујем да камере нису украс и да неће служити само
за то да се утврди ко разговара, у току вожње,
мобилним телефоном, или ко није везао појас. На
оним мониторима може да се види још много тога и
тога би учесници у саобраћају морали да буду свесни.
Насилничко понашање у саобраћају јесте брза вожња
и коришњење алкохола, али има још пуно тога...
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НА УБУ ОДРЖАНО ПОСЛЕДЊЕ СКУПШТИНСКО ЗАСЕДАЊЕ У АКТУЕЛНОМ САЗИВУ

УСПЕШНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
- Нисмо имали ниједну скупштину која је имала проблем кворума, да смо били непристојни
или тема штампе и медија, на начин на који су то биле многе друге скупштине у нашем
окружењу. Држали смо један ниво достојанства, знали да се расправљамо, да будемо жестоки
у својим дискусијама, али никада нисмо ишли ван граница пристојности и то је нешто на шта
треба да будемо поносни- нагласио је председник општине Уб Дарко Глишић.
На последњем (седамнаестом) скупштинском
задесању у актуеалном сазиву, првом у овој години,
одборници СО Уб усвојили су једанаест тачака дневног
реда, без веће расправе. Пре самог разматрања предложених одлука, председник СО Уб Александар Дамњановић честитао је убским одбојкашицама освајање Купа
Србије, изразивши посебно задовољтво што се Уб истакао и као одличан домаћин, односно организатор догађаја
који је пратила цела Србија.
У даљем наставку заседања усвојен је предлог да
улица Кнеза Милоша (на обилазници поред стоваришта
„Лецин”) убудуће носи назив Косанчић Ивана, док је нова
улица на обилазници око Уба (у Мургашу) добила назив по
ауто-путу на који излази- Милош Велики. Након усвајања
Одлуке о локалним комуналним таксама, одборници су
дали „зелено светло” и тачкама које су раније утврђене на
седницама Општинског већа, а односе се на рад и послове
које обавља КЈП „Ђунис”, попут Одлуке о пијацама,
Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења и Одлуке о
јавним паркиралиштима. Одборници СО Уб усвојили су и
годишње извештаје о раду Општинске управе општине Уб,
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић” и Центра за
социјални рад, за 2019.годину.

Детаљ са последње седнице
СО Уб у овом сазиву
Посебну пажњу привукло је прихватање Одлуке о
начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за
коришћење грађевинског земљишта, коју је образложио
службеник Општинске управе Уб Станко Јошић.
- Од 1.јануара 2014.године престала је обавеза обрачуна за накнаду коришћења грађевинског земљишта, али
обавезе које су настале до тада важе и даље, и морају се
измирити. Прошле године, велики број обвезника искористио је одлуку о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта и, по

Александар Дамњановић,
Дарко Глишић и Александра Киселчић
повољнијим условима, платио свој дуг. Међутим, један број
обвезника ушао је у репрограм и почео отплату на рате, али целокупан дуг није измирио. Овом одлуком даје се шанса обвезницима
који су ушли у репрограм, а нису га измирили, као и онима који су
пропустили да искористе ову повољност од прошле године да на
лакши и повољнији начин те обавезе измире у овој годининагласио је Јошић.
На самом крају седнице, прилику да се обрати одборницима,
и да им се захвали на досадашњој сарадњи, искористила је
заменица председника СО Уб Александра Киселчић, која ће свој
животни пут наставити у Ваљеву.
- Драго ми је да смо заједничким одлукама допринели да наш
Уб данас овако изгледа. Хвала вам на свему и желим вам још
много успешних седница, које ће нашим суграђанима омогућити
још боље и квалитетније услове за живот- нагласила је Киселчић.
На њене речи надовезао се и председник општине Уб Дарко
Глишић, оценивши одлазећи сазив Скупштине општине Уб као
веома успешан, одговоран и толерантан.
- Поносан сам на дела која смо сви заједно учинили током
претходне четири, па и осам година колико смо ту. У овом саставу
се никада више нећемо окупити, али морам да истакнем да је ваш
рад и допринос немерљив и зато сам вам веома захвалан. Нисмо
имали ниједну скупштину која је имала проблем кворума, да смо
били непристојни или тема штампе и медија, на начин на који су то
биле неке друге скупштине у нашем окружењу, али и у другим
местима. Држали смо један ниво достојанства, знали да се
расправљамо, да будемо жестоки у својим дискусијама, али
никада нисмо ишли ван граница пристојности и то је нешто на шта
треба да будемо поносни- нагласио је Глишић. - Грађани ће,
26.априла, одлучити ко ће убудуће бити за овом говорницом, а
онај ко добије поверење народа нека се труди да га оправда и
постигне оне резултате које смо ми сви заједно постизали. М.М.М.

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК
Обавештавају се грађани општине Уб да могу извршити
увид у бирачки списак на шалтеру број 03 Општинске управе
општине Уб и електронским путем, уношењем податка о
јединственом матичном броју грађана, на званичној интернет
страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, од 5. марта 2020. године.
До закључења бирачког списка, 10. априла 2020.године,
грађани општине Уб могу захтевати доношење решења на
којима се заснивају промене у бирачком списку. По закључењу
бирачког списка, грађани могу поднети захтев Министарству
државне управе и локалне самоуправе за упис у бирачки
списак односно промену у бирачком списку, од 11. до 22.
априла 2020 године у 24 часа.
Најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка
(4. април 2020. године) грађани општине Уб могу поднети
захтев Општинској управи општине Уб да се у бирачки списак
упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати
према месту боравишта у земљи.
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ОДРЖАНО СПЕКТАКУЛАРНО 54. ФИНАЛЕ КУПА ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ И ОДБОЈКАШЕ НА УБУ

ИСПИСАНА ИСТОРИЈАПЕХАР КУПА У РУКАМА УБЉАНКИ!
- Највећи успех у историји убског спорта. - ЖОК Уб савладао Јединство после тај-брејка у утакмици
за памћење (уз пренос РТС-а). - Организација на највишем новоу на понос свих Убљана.
- У мушком финалу Војводина боља од Партизана 3:1.
На један дан, Уб је био престоница српске одбојке! И то
каква! Два меча најфинијег квалитета, амбијент европског
мириса и укуса, десетине најугледнијих лица одбојкашке
Србије на челу са председником Зораном Гајићем..., а да
одбојкашка бајка буде потпуна, побринуле су се убске
одбојкашице које су после пет сетова дошле до првог трофеја
у историји клуба!
Када је судија Петровић дао знак за први сервис
женског финала, ни игла више није могла да падне у убску
халу- хиљаду и кусур душа је заокружило атмосферу за
незаборав, остало је само да лебди питање у ваздуху: да ли
су Убљанке спремне да историји клуба додају (за сада)
најзлатнију страницу?
Одговор се брзо наметнуо- после изједначеног старта,
Катарина Лукић је, са два аса, екипу подигла на талас
самопоуздања који је само растао до краја првог сета.
Глигорић је отворила блокерску серију за 15:11, Вулин из свих
позиција "бушила" одбрану бивших саиграчица, а Аници
Кутлешић је остало да блоком оконча савршени први сет.
Наивни су се понадали да би пут до пехара могао да
прође без стреса, али је домаћи тим знао да ће девојке Јова
Цаковића упутити снажан одговор. Међутим, за све су биле
спремне Убљанке - Душанка Биберовић везује три поена
после техничког тајм-аута, сервис је био агресиван до
максимума, а ас Јелене Вулин наговестио је освајање другог
сета- 22:19. Међутим, Пазовчанке нису случајно у првим
редовима када се деле трофеји, преживеле су две сет лопте
ривала на 24:22 и асом Исидоре Коцкаревић вратиле
неизвесност у финале...
Зебња се уселила међу бројне домаће навијаче, али
није дуго трајала. Преживела је екипа Маријане Боричић и
веће шокове ове сезоне, брзо је повраћен фокус, а три везана
аса Јелене Вулин донели су опипљиву предност пре првог
техничког тајм-аута. Средином сета, Александра Глигорић
везује пет поена и доводи навијаче до делиријума, освајање
трећег сета била је само ствар технике...
Одбијала је да се преда најбољи дизач лиге Емилија
Жакић, њене лопте су у четвртом сету постале још боље и
опасније по одбрану Уба, а Јована Миросављевић је била
нерешива енигма за блок домаћих. Нису помогла ни два тајмаута Маријане Боричић, било је вероватно и праведно да се
победник добије у петом сету...
Драма је достигла кулминацију, али нису устукнуле
убске девојке. После игре поен за поен, Катарина Лукић са
сервис-линије наноси ударац одбрани Пазовчанки од кога
нису могле да се опораве. Напад је радио као сат, успеле су
Пазовчанке, само, да продуже меч за који поен, али је лопта

ГЛИГОРИЋ И БЛАГОЈЕВИЋ
НАЈБОЉИ АКТЕРИ ФИНАЛА
Разумљиво, из редова победника стигли су и актери
који су понели титуле МВП-ја финала. Блокерка Уба
Александра Глигорић је потврдила високу форму у којој
игра читаве сезоне, пумпала је адреналин током целог
меча и била пресрећна након победе која је разгалила
убске навијаче:
- Феноменалан осећај, поносна сам на моје девојке, а
рекла сам и пре финала- ово је наша кућа и тврђава и не
може нико да је тако лако сруши! Девојке су биле лавице
од првог до последњег поена, некад смо у превеликој
жељи и грешиле без потребе, па смо пропустиле прилику
да раније завршимо меч. Ипак, овако је можда и слађе,
хвала навијачима на величанственој подршци.
Бриљирао је Александар Благојевић, коректор
Војводине, са 25 поена водио је Новосађане ка трофеју
који се чека од 2015:
- Импресиониран сам амбијентом, као да смо играли
у Италији, све је било феноменално организовано и
инспиративно. До трофеја смо дошли као тим, а титула
МВП-ја за мене је само шлаг на торту који ништа не би
значио без великог пехара.

Тренуци за памћење
Финале Купа Србије за одбојкашице

Уб- Јединство (Стара Пазова) 3:2
(25:15, 24:26, 25:13, 21:25, 15:9)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 1500. Судије: Петровић
(Ужице), Поповић (Краљево).
УБ: Глигорић 16 (4 блока, 1 ас), Кутлешић 15 (6 блокова, 1
ас), Лукић 6 (4 аса, 1 блок), Вулин 24 (6 асова, 2 блока),
Тривуновић 8 (1 блок), Биберовић 15 (3 блока), Ђурђевић
(либеро 1), Стојковић, Живановић. Нису играле: Митровић,
Бјелић, Јелић, Безаревић, Јаковљевић (либеро 2).
ЈЕДИНСТВО: Милановић 1, Коцкаревић 9 (2 аса, 1блок),
Копривица 1, Жакић 2 (2 блока), Миросављевић 23, Ђокић
7, Глушац 4 (3 блока), Лекић 6, Савић 7, Павлашевић
(либеро 1). Нису играле: Медвед (либеро 2), Лихтлер.
након смеча Сање Тривуновић отишла у поље Јединства,
самим тим и право у историју женске одбојке на Убу...
Статистички гледано - потпуно заслужена победа
домаће екипе против ривала кога до овог сусрета никада нису
савладале! У асовима- 12:2, у блоковима- 17:6, поени из
напада и грешке били су у егалу, али је још битније оно што се
не види у статистици. Убљанке су биле ментално спремније
од свог млађег ривала, из ње је произашла агресивност која
није падала ни када се ломио резултат, па се улога Јединства
свела на парирање и жесток отпор победнику Купа. Пехар у
рукама Ана Марије Митровић био је заслужена награда за
изузетно издање у финалу, али и претходне феноменалне
партије, а надолазећи суперлигашки дерби са ТЕНТ-ом био је
подсетник да славље не може предуго да траје...
Б.Матић

Александра Глигорић (ЖОК Уб)
и Александар Благојевић (Војводина) са МВП наградама
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УБ ОДЛИЧАН ОРГАНИЗАТОР

АМБИЈЕНТ ЗА "ДЕСЕТКУ" !
Уб је организацију одбојкашког спектакла подигао до
неслућених размера и поставио домаћи задатак свим
наредним организаторима! Да је хала три пута већа, утисак је
да не би било ниједне празне столице, а већ од грандиозног
представљања мушких финалиста уз чаробни глас Тијане
Сретковић која је отпевала химну Србије- било је јасно да смо

сведоци историјског догађаја. Технологија "челенџа", први
пут примењена у убској хали, додатно је допринела
европском "шмеку" финалних утакмица, а десетине, можда и
стотине људи који су уложили свој даноноћни труд да слика
Уба буде беспрекорна- заслужују дубок наклон за
феноменално одрађен посао!

Убска спортска хала у пуном сјају

"ХЕТ-ТРИК"
АНИЦЕ КУТЛЕШИЋ!
Претплатила се Аница Кутлешић на пехар Купа Србије,
освојени са Убом био јој је трећи у низу након два узастопна
славља у дресу Железничара! По трофејима, од саиграчица
може да јој парира само Душанка Биберовић која је под
девојачким презименом Карић са Поштаром освојила две
титуле првака и два Купа Србије, а по један Куп у колекцији
имају и Зорица Живановић (Поштар) и Јелена Вулин
(Јединство (СП)). Сања Тривуновић је играла друго финале
Купа и први пут подигла победнички пехар, за све остале
играчице било је ово прво искуство овог типа које ће им
остати вечно урезано у сећању.

МАРИЈАНА БОРИЧИЋ, ТРЕНЕР ЖОК УБ:

„АГРЕСИЈА КЉУЧ УСПЕХА”
Тренер Уба Маријана Боричић је прославила свој први
велики клупски трофеј, после меча није имала дилему шта
је пресудило:
- Наша агресивност, без икакве сумње! Држали смо
висок интензитет игре свих 5 сетова, из тог угла број
грешака и падови у игри су били на сасвим задовољавајућем нивоу. Када погледам 10 дана уназад и сетим се
доста лоших тренинга због болести и повреда играчица,
онда стварно могу да кажем да су одрадиле херојски
посао. Иако је ово успех историјских размера, не планирамо да се зауставимо на овоме, идемо корак по корак ка
новим успесима.
Тренер победника Синиша Гавранчић је био одушевљен
како победом Војводине, тако и амбијентом финала:
- Величанствена представа, чак имам утисак да смо
због амбијента мало стегнуто ушли у меч. Ипак, били смо
стрпљиви и поред изгубљеног првог сета, чекали да преузмемо контролу над мечом и више је нисмо испуштали.
Пресудиле су нијансе, али и наш квалитет, овај трофеј нам
даје велико самопоуздање пред борбу за "дуплу круну".

САЊА ЂУРЂЕВИЋ
- ТИХИ УБСКИ ХЕРОЈ!
Пехар победнику Купа Србије, капитену ЖОК Уб Ани Марији
Митровић уручио је Дарко Глишић, председник општине Уб

ОСВАЈАЧИ КУПА СРБИЈЕ
1. Ивана Јаковљевић (1985), 165 цм, Л
2. Сања Ђурђевић (1998), 174 цм, Л
5. Александра Глигорић (1995), 186 цм, Б
6. Ивана Иванковић (1987), 185 цм, Т
7. Кристина Бијелић (1992), 184 цм, П
8. Зорица Живановић (1981), 176 цм, Т
9. Аница Кутлешић (1996), 186 цм, Б
10. Анђела Стојковић (1993), 186 цм, Б
11. Катарина Лукић (1998), 180 цм, Т
12. Јелена Јелић (1992), 183 цм, П
13. Ана Марија Митровић (1995), 183 цм, К
15. Јелена Вулин (1996), 182 цм, К
16. Сања Тривуновић (1990), 184 цм, П
17. Душанка Биберовић (1986), 187 цм, П
20. Милица Безаревић (1991), 198 цм, П
Тренер: Маријана Боричић
Помоћни тренер: Дејан Стојковић

Слава у одбојци обично иде поентерима или луцидним
дизачима, а да је постојала награда за "највећу лавицу" на
паркету, она би отишла на адресу "либера" Уба Сање
Ђурђевић! Тиха девојка из Лазаревца је разорне смечеве
Пазовчанки претварала у пројектиле кратког домета и
истеклог рока трајања, утисак је да је одбојкашки терен био
величине фудбалског- Сања би опет све похватала! Летела
је по терену, пумпала самопоуздање играчицама и израсла у
дискретног хероја незаборавног финала...

У ишчекивању резултата „челенџа”:
Сања Ђурђевић (бели дрес) са Јеленом Вулин,
Катарином Лукић, Душанком Биберовић,
Александром Глигорић и Сањом Тривуновић
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ПОЛУГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БС „АТЕНА“

ПЛЕС ЗА МАМЕ И БАКЕ
На концерту у препуној сали, играло свих шест група, у оквиру 17 балетских тачака
Полугодишњи концерт БС „Атена“, посвећен мамама и
бакама, као највернијој публици, одржан је у суботу, 7. марта,
на Великој сцени убског Дома културе. У препуној сали, у
којој се увек тражи место више када наступају чланови
Балетског студија „Атена“, представило се свих шест
узрасних група, изводећи 17 нумера.
Кореограф и балетски педагог Јелена Благојевић, била
је задовољна наступима свих група после концерта, иако су
многе балерине играле под прехладом. Велико поверење
указано је старијој групи играча, међу којима се истакао
једини мушки члан Лука Мијатовић, и као играч и као одличан
идејни творац неколико кореографија. Осим њега, у
осмишљавању балетских сцена учествовале су и младе
балерине Јована Митровић и Анђела Ракић, а као пета
нумера извођена је и плесна тачка „Марионете“, некадашњег
балетског педагога БС „Атене“ Јасмине Станчић Костић.
Већину плесних тачака креирала је Јелена Благојевић.

Фотографије: Марко Срећковић Марела

Осмомартовски плес

Поздрав за многобројну публику

Јелена Благојевић
са убским балеринама након концерта

Концерт је отворен нумером „Лабудићи“ најмлађе
плесне групе која увек измами овације присутних, а завршен уз
велики аплауз тачком „Make Me The Queen“, коју су осмислили
кореографи, група „Војници“, најстарија група. Међу новим
кореографијама, истакле су се две нове: „Изгубио сам разум“
(формација састављена од јуниорске и сениорске групе) и
„Букетићи“. Публика је осим класичних балетских покрета,
могла да ужива и у акробацијама, које су увек актуелне на
концертима и такмичењима. И овог пута, костиме су шиле,
сараднице Балетског студија Оливера, Нада и Јелена.
За нешто више од пола месеца, БС „Атену“ очекује
плесно такмичење у Зрењанину, на Међународном дечијем балетском фестивалу, као и припреме за интернационално такмичење у Риму, у јуну месецу, наступ на сцени опере „Мадленијанум“ и традиционални годишњи концерт на Убу.
Д.К.

PROFI TAXI UB
064/029-029-2
061/196-32-32

Vozite se bezbedno !
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ПРОГЛАШЕНА УБСКА ИЗБОРНА ЛИСТА „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ.”

ЗА НАСТАВАК ПРОСПЕРИТЕТА
- Кандидовали смо се јер желимо да наставимо развој наше општине, а не желимо да се Уб врати назад
и буде на оним гранама на којима је био пре десетак година- истакао је Дарко Глишић, након проглашења
листе коју чини коалиција Српске напредне странке и Партије уједињених пензионера Србије.
Општински одбор Српске напредне странке Уб предао је листу "Коалиција: Александар Вучић - За нашу децу."
Општинској изборној комисији за предстојеће локалне изборе, заказане за 26.
април 2020. године. Листу су предали
кандидати за одборнике, на челу са
првим на листи Дарком Глишићем.
Изборна комисија је констатовала да је
уредно достављена сва документација,
те је листа и званично проглашена.

По расписивању избора, становници Тамнаве окупили су се у великом
броју како би дали потписе и подржали
Општински одбор Српске напредне
странке, који је за кратко време прикупио 1.537 потписа, иако је за кандидатуру пуне листе било довољно 900. На
листи "Коалиција: Александар Вучић За нашу децу" налази се 30 кандидата за
одборнике локалног парламента, од
чега је 40 посто жена, односно 12

кандидаткиња, а одређен број места
припао је и коалиционом партнеру
Партији уједињених пензионера Србије
( ПУПС).
- Кандидовали смо се јер желимо да
наставимо развој наше општине и желимо да наши Убљани имају посла, како на
Убу, тако и ван њега, да се запошљавају и
нормално живе. Након копа Радљево, желимо да у наредне четири године отворимо и Термоелектрану „Колубара Б” у
Каленићу, да сваке године у сваком селу
радимо нове километре асфалта, да
решавамо проблеме са нисконапонском
мрежом, да унапређујемо наше школе и
здравство, да и даље улепшавамо наш
град и улажемо у све друштвене категорије у нашој општини. Такође, један од
разлога наше кандидатуре је што желимо
још пуно инвестиција у нашој општини,
као у протеклих неколико година, а не
желимо да се Уб врати назад и буде на
оним гранама на којима је био пре десетак
година- истакао је актуелни председник
општине Уб и председник Извршног
одбора СНС-а Дарко Глишић.

НА БЕОГРАДСКОЈ РАСКРСНИЦИ
Кандидати за одборнике у СО Уб које предлаже
„Коалиција: Александар Вучић- За нашу децу”.

ИЗБОРНА ЛИСТА
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
кандидата за одборнике скупштине општине Уб коју је предложила
Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу.
1. Дарко Глишић (1973), инжењер геодезије, Уб, Стубленица
2. Александар Јовановић-Џајић (1963), дипломирани менаџер, Уб
3. Др. Аница Милошевић Поповић (1957), доктор спец.педијатрије, Уб
4. Александар Лазић (1958), аутомеханичар, Бањани
5. Ивана Николић (1989), мастер инжењер саобраћаја, Совљак
6. Борисав Максимовић Бора (1962), монтер, Милорци
7. Слободан Тадић Бобан (1974), машинбравар, Паљуви
8. Др Милица Димитријевић (1989), доктор стоматологије,Уб
9. Аца Марић (1965), електроинсталатер, Радљево
10. Нада Ђокић (1994), маш.техничар за комп.конструисање, Совљак
11. Бранимир Живковић (1965), пољопривредник, Звиздар
12. Слободан Тешић (1944), пензионер, Уб
13. Марија Милутиновић Кандић (1985), спец.струк.инж.геодезије, Уб
14. Владимир Петковић (1978), дипломирани инжењер рударства, Уб
15. Даница Павловић (1982), економски техничар, Чучуге
16. Слободан Миливојевић (1971), пољопривредник, Трлић
17. Драган Миросављевић (1965), бравар, Тулари
18. Александра Ранковић (1980), трговац, Шарбане
19. Александар Радовановић Беча (1961), бравар, Таково
20. Ивана Гачић (1987), дипломирани економиста, Уб
21. Владимир Благојевић (1987), електромонтер, Врело
22. Жељко Вукосављевић (1969), пољопривредник, Памбуковица
23. Зорица Радић (1964), трговац, Каленић
24. Милан Јовановић Шућа (1969), бравар, Бргуле
25. Верка Лукић (1974), дипл.инжењер менаџмента, Уб
26. Горан Јовановић (1969), машинбравар, Шарбане
27. Анка Радојичић (1989), дипл.менаџер безбедности, Лончаник
28. Милош Тешић (1949), пензионер, Новаци
29. Александра Гавриловић (1987), апсолвент српског језика и књ, Уб
30. Иван Драгићевић (1987), дипл.инж.електротехнике, Мургаш

НОВА
ТРАФОСТАНИЦА
У циљу регулације кружног
тока, комплетна ваздушна
нисконапонска мрежа
постављена под земљу
За потребе извођења радова реконструкције кружног тока, у близини
семафора на такозваном београдском
путу, угашена је и демонтирана стара
трафостаница, а нова је подигнута
четрдесетак метара даље. Ново
постројење знатно је веће снаге од
претходног, чиме се побољшавају
електроенергетске прилике, сигурност
и квалитет снабдевања струјом домаћинстава у овом делу града. Како смо
сазнали од шефа Пословнице Електродистрибуције Уб, Дејана Томића
осим демонтаже трафо-станице, старе
преко 40 година и изградње нове, било
је неопходно извести и друге радове.
„У циљу регулације кружног
тока, комплетну ваздушну нисконапонску мрежу поставили смо под
земљу, а постојећи бетонски стубови
сада су на положају будуће раскрснице. Довођењем нисконапонског
кабла из нове трафо станице „Уб 2“
110/35/10 kV, растеретићемо старо
постројење „Уб 1“, напонског нивоа 35
киловолти. То значи да ћемо овде
имати три различите врсте напајања,
па ће и у случају неког квара бити обезбеђено стабилно и редовно снабдевање електричном енергијом“, казао је
Дејан Томић.
Према његовим речима, у току
ове године планирана је изградња још
четири трафостанице на Убу и дупло
више на сеоском подручју.
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ПРВИ РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ НА КОРОНА ВИРУС НЕГАТИВНИ

УБЉАНКА НИЈЕ ЗАРАЖЕНА
Дом здравља у целости испоштовао унапред предвиђене процедуре за поступање
са особама које се јављају на преглед, а могуће је да су биле изложене инфекцији
Међу првим пацијентима у Србији који су хоспитализовани и привремено изловани због сумње на корона вирус,
била је и једна млада Убљанка, која је допутовала из Милана,
где је кратко боравила. Због температуре и слабости, она је,
26. фебруара, помоћ потражила у убском Дому здравља,
након чега је, уз све неопходне мере безбедности, транспортована у Општу болницу Ваљево, одакле је пребачена у
београдску Клинику за инфективне и тропске болести.
Одмах урађена анализа на Институту за вирусологију „Торлак“ показала је да ова седамнаестогодишњакиња није
заражена. Истога дана, објављено је и званично саопштење,
у коме је наведено да су „Дом здравља Уб и Општа болница
Ваљево испоштовали Алгоритам активности за поступање
са особама које се јављају на преглед, а могуће је да су биле
изложене инфекцији новим корона вирусом“. Алгоритам
активности донео је Институт за јавно здравље „Др Милан
Јова-новић Батут“.
Поводом случаја сумње да је млада Убљанка оболела,
као и спекулација које су се појавиле у јавности и на друштвеним мрежама, 27. фебруара је одржана конференција за
новинаре у убском Дому здравља, где је директорка ове
установе, др Биљана Николић истакла да је медицинско
особље дужно да се према сваком сумњивом случају опходи као да је реч о вирусу, док се анализама не покаже јесу ли
те сумње оправдане.
„Грађани немају разлога за панику и страх, јер пацијенткиња није била инфективна“, поручила је др Биљана
Николић, додајући да је вест о могућности заразе короном
изазвала велико узнемирење Убљана.
„Имали смо доста лажних дојава, дезинформација,
телефонских позива и Дому здравља и медицинском особљу лично, а било је и много коментара и спекулација на
друштвеним мрежама, због чега сматрам нашом обавезом да
разјаснимо све појединости овог случаја. Још једном
подвлачим да су резултати анализе били негативни, тако да
нема разлога за панику“.
Седамнаестогодишњу Убљанку на Дечјем одељењу
примила је др Виолета Љубичић, која је рекла да је пацијенткиња из предострожности и према прописаној процедури упућена на даље претраге.
„Мени се 26. фебруара јавила млађа женска особа због
респираторних тегоба. Ту су биле и неке друге придружене,
али првенствено респираторне. Поред узете анамнезе,

Конференција за новинаре
у убском Дому здравља
напоменула ми је да је претходне три недеље путовала и да,
поред осталог, долази из Милана, где је у карантин због корона
вируса. У истом тренутку активирана је процедура која постоји
за пацијенте за које сумњамо да постоји могућност да су
заражени“, казала је др Љубичић.
Одмах потом контактирала је епидемиолога Завода за
јавно здравље Ваљево и објаснила цео случај.
„Они су ми рекли да проценимо да ли постоји могућност
да се изврши појачан надзор над пацијенткињом. С обзиром на
то да ова Убљанка тренутно живи са баком, појачан надзор није
био могућ у том тренутку. У договору са својом начелницом,
педијатром, као и другим надређенима, одлучила сам да је
пошаљем даље, по свим оним принципима које ми имамо и
знамо. Ја знам да су се грађани уплашили због тога што су
видели санитет и здравствене раднике у зашитним оделима,
али таква је процедура када постоји сумња на заразу“.
Љубичић је такође напоменула да би здравствено стање
пацијенткиње третирала као лакши облик акутне респитаторне
инфекције да није сазнала за њено путовање, и нарочито
боравак у Милану. Због тога је апеловала на грађане да буду
одговорни према себи и другима, како не би долазило до
непријатности, беспотребног ширења панике и лажних вести,
што се сада десило.
У убском Дому здравља у јануару је одржан састанак
тима за заштиту од болничких инфекција, на којем су прецизно
дефинисане мере заштите и превентивне мере у случају
заразе корона вирусом.
Д.Недељковић

ЗА ОДМОР У СРБИЈИ

ПОДЕЉЕНИ СВИ БЕСПЛАТНИ ВАУЧЕРИ
Рекордних 160.000 туристичких купона, у износу од пет хиљада динара, издато за непуна два месеца
Одмор и летовање у Србији за бројне грађане ће и ове године бити опција,
што је показало и изузетно велико интересовање за бесплатне туристичпке ваучере, који су планули у рекордном року.
Акција поделе државних купона, у износу
од пет хиљада динара, почела је 1. јануара и за мање од 40 дана Министарство
трговине, туризма и телекомуникација
расподелило је 100.000 ваучера за услуге
смештаја у домаћим угоститељским
објектима, колико је било планирано за
2020. годину. Међутим, због велике
потрaжње држава је одобрила средства и
за додатних 60.000, који су издати за три
дана. Тако је већ 27. фебруара на свим
поштанским шалтерима обустављено
примање захтева за доделу и ових бонус
ваучера. Према речима Зорана Стефановића, управника Поште Уб, од 2015.
године, када је заживео програм ваучера
за субвенционисани одмор у Србији ради
подстицања развоја домаћег туризма,
интересовање никада није било веће него
сада - за непуна два месеца додељено је
рекордних 160.000 ваучера.

„Првих година чек од 5.000 динара
могао је да се добије и у јуну, прошле су
планули у априлу, а ове већ у фебруару.
Људи раније нису ни знали да могу да
користе ту опцију за одмор у Србији,
док су сада сви обавештени, а већина
испуњава и услове за туристички ваучер, због чега су тако брзо и раздељени“, објашњава Зоран Стефановић.
Пријаву и пратећу докуметацују за
добијање ваучера, у убској Пошти поднело је 110 Тамнаваца, што је највише
од почетка програма 2015, иако је акција
завршена већ крајем фебруара. Како
сазнајемо од Стефановића, ранијих
година мање од сто грађана убске општине користило је ову погодност коју је
омогућила Влада Републике Србије.
На државне туристичке ваучере
право имају пензионери, незапослени,
корисници права на туђу негу и помоћ,
запослени са примањима мањим од
60.000 динара, као и корисници права на
породичну инвалиднину за палог
борца, ратни војни и цивилни инвалиди
рата и носиоци активног породичног

Зоран Стефановић,
управник Поште Уб
пољопривредног газдинства. Ваучери
се додељују за услуге смештаја у
угоститељским објектима изван пребивалишта корисника, у трајању од најмање пет ноћења и њима се не могу плаћати храња, пиће, здравствене услуге или
боравишна такса. На шалтерима Поште
Србије пријаву је неопходно поднети
најмање 30 дана пре почетка резервисаног аранжмана. Овогодишњи купони
могу се користити закључно са 18.
новембром.
Д.Недељковић
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ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ПОЧЕЛО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Укупни износ подстицаја за биљну производњу је 5.200 динара по хектару. - Обнова
пољопривредних газдинстава није обавезна ни ове године, већ се врши по аутоматизму.
Пољопривредници и ове године морају да посете
шалтере Управе за трезор, како би поднели захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи.
Подношење захтева почело је 1. марта и трајаће до 30.
априла, а укупни износ подстицаја је 5.200 динара по хектару.
По том обједињеном захтеву се добијају основни подстицај у
биљној производњи од 4.000 динара по хектару, а такође још
1.200 динара на име субвенција за дизел гориво, односно 60
литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара
по литру. Субвенционише се до 20 хектара. У случају
промене у структури биљне производње, пожељно је прво
пријавити измене, а након тога поднети захтев за подстицаје.
Приликом обрачуна за основне подстицаје узима се стање из
Регистра на дан 30. септембра 2019. године.
Што се тиче пререгистрације пољопривредних газдинстава, она ни ове године није обавезна. Обнова се врши по
аутоматизму, па ће сва газдинства која су била активна на
дан 31. децембар прошле године, и у овој задржати свој
статус.
Како сазнајемо од Светлане Јеринић, саветодавца
ваљевске Пољопривредно-саветодавне и стручне службе,
према важећем правилнику о Упису и обнови регистрације
пољопривредних газдинстава, обнова није обавезна сваке
године и не врши се више у периоду од 1. марта до 30.
априла. Нови правилник прописује да, уколико након уписа у
Регистар дође до промене уписаних података који се односе
на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд
животиња, носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у року од 30
дана од дана настанка промене.

Испред Управе за трезор на Убу
„Саветује се пољопривредним произвођачима да,
уколико постоје већа одступања, у наредном периоду ускладе
стање у Регистру са стањем на пољопривредном газдинству, а
нарочито податке о катастарским парцелама на којима се
обавља пољопривредна производња, као и податке о
сетвеној структури и сточном фонду. Такође, све промене које
се односе на закуп земљишта, куповину нових парцела и
добијања новог ХИД броја обавезно је пријавити у року 30
дана од дана настанка промене. На пример, уколико се ради о
Уговору о закупу или купопродаји земљишта у року од 30 дана
од овере уговора“, објашњава Светлана Јеринић
Све промене површина у Регистру врше се најкасније до
30. септембра текуће године.
Д.Недељковић

ПРЕДАВАЊЕ О КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА

ФОРМУЛА ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ
Пацијенти су с пажњом пратили предавање др Јасмине Спасојевић.
Поштујте ове бројке и срце ће вам бити здравије – 0, 3, 5, 140, 5, 3, 0.
У склопу превентивних предавања о кардиоваскуларним болестима, др Јасмина Спасојевић је у пуној чекаоници опште медицине Дома здравља Уб, у петак 28.
фебруара, говорила о формули за здравији живот. Цифре
које се лако памте – 0, 3, 5, 140, 5, 3, 0, представљају постулат
који би требало сви да усвоје.
Нула представља број попушених цигарета, што значи
да за здравије срце и здравији живот не смемо уопште да
пушимо. Три је број километара, које би требало да пређемо
свакодневно. Ова активност мора да буде шетња, није
довољно да неко радећи уобичајене послове, рачуна како је
прешачио три километара дневно. Пет су дневни оброци,
који би у умереним количинама требало да конзумирамо,
балансирајући исхрану, са мање масноћа, шећера и соли, а
више свежег воћа и поврћа. Како наводи др Спасојевић,
алкохол такође треба избегавати, а дозвољена је једна чаша
црвеног вина, која може помоћи у јачању срца. Ако се питамо
који притисак је нормалан, докторка каже да је све што је до
140/90 нормалан притисак. Друга петица означава ниво
укупног холестерола, тројка лош холестерол, а нула на крају
формуле представља колико килограма можемо да се
угојимо у односу на нашу идеалну килажу.
- Ово предавање било је другачије него предавања на
селу, јер је пацијентима у граду приступачнија здравствена
заштита, док пацијенти на селу већином немају оверене
здравствене књижице, па су без могућности да се
контролишу. Врло често први долазак код лекара буде због
можданог или срчаног удара и заиста би требало поенту
ставити на сеоске амбуланте. Треба бити упоран и
пацијентима стално причати о овој теми. Наши људи се врло
тешко одлучују, када треба нечега да се одрекну. Сви ће пре
да попију шаку лекова, али да се одрекну мрсне хране,
чварака, пића, то је мало теже – рекла је др Јасмина
Спасојевић.

Превентивно предавање др Јасмине Спасојевић
у убском Дому здравља
Лекарима је превентива мукотрпан посао, јер пацијенти,
углавном, сматрају да ће их болест заобићи или не желе да
размишљају о овим темама. Кардиоваскуларне болести у
Србији односе велики број живота. Највећи број боловања је
због ових болести. Због тога су предавања о кардиоваскуларним предавањима веома битна, да би се створила свест
о редовној контроли крвног притиска, шећера, холестерола.
Како објашњава др Спасојевић, после Другог светског рата,
показало се да су особама које су преживеле концетрационе
логоре, крвни судови били као код малих беба, јер нису јели
масну и тешку храну. Осим хране, на здравље срца утиче и
отпорност организма према вирусима и бактеријским
инфекцијама, које могу да оштете срце. Због тога је важно
јачати имуни систем и, како др Јасмина каже, смејати се што
више, јер је смех лек за све.
Д.Капларевић
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УБСКОГ ПУПС-а
И „ТАМНАВСКОГ ТРЕЋЕГ ДОБА“

ПОКЛОНИ И ДРУЖЕЊЕ
СА ДАМАМА
Уз пиће и закуску, осмомартовска забава је
протекла у веселој и лепој атмосфери,
чему су допринели и присутни каваљери,
који су дамама били на услузи

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

ПРОСЛАВА
ОСМОГ МАРТА
Прослави присуствовало око четрдесет
чланова Удружења пензионера општине Уб

Општински одбор ПУПС-а и Удружење пензионера
„Тамнавско треће доба“ организовали су за своје чланице
заједничку прославу поводом Дана жена. Пригодној
осмомартовској забави присуствовало је тридесетак
пензионерки, како са Уба, тако и из села, које су на поклон
добиле по саксију цвећа. Уз пиће и закуску, дружење је
протекло у веселој и лепој атмосфери, чему су допринели и
присутни каваљери, који су дамама били на услузи.

Веселе убске пензионерке

Прослава Осмог марта у просторијама ПУПС-а
Празник им је честитао председник убског ПУПС-а
Милета Миливојевић напоменувши да ова партија има 1.230
чланова, од чега 647 пензионерки, које су, према његовим
речима „много одговорније од мушкараца што се тиче свих
обавеза“. Добре жеље упутила им је и гошћа Ивана Николић,
посланица у Народној скупштини Србије, рекавши да су
мушки чланови и ПУПС-а изузетно привржени својим дамама
и да је са њима задовољство сарађивати.
- Ми имамо изузетну подршку од стране општинске
власти и јако пуно нам помажу у свим нашим плановима и
програмима. Слободно могу рећи да без њих много тога не
би реализовали, јер просто немамо довољно финансија.
Уговорили смо бесплатне екскурзије које велики број жена
чини јако срећним, поготово оне са села. Удружење све више
шири, добија већи број чланова, а ми повећавамо и број
сениорских картица које омогућавају многе повластице, од
здравствених услуга, преко огрева, до разних забава за наше
чланове- истакао је Миливојевић, при том честитајући
празник свим женама, а посебно пензионеркама.
- Да су живе и здраве још дуго. Оне које имају љубав
желим да воле још јаче, а које немају да је потраже што пре,
јер љубав је смисао живота- уз осмех поручује председник
убског ПУПС-а.
М.М.М.

Поводом Дана жена, у недељу 8. марта, Удружење
пензионера општине Уб својим чланицама приредило је
прославу. У клубу пензионера, на Тргу ослобођења, веселом
дружењу присуствовало је 40 чланова, већином жена, који су
се у пријатном амбијенту, уз вечеру и музику, добро провели.
Осмомартовска прослава је, као и сваке године, имала
велики одзив међу пензионерима. Прошла је у одличном
расположењу, уз бенд Слободана Матовића, који је својим
певањем и одабиром музичких нумера, разгалио срца дама.
Певало се и играло све до касних сати. Од 500 чланова Удружења пензионера, половина су жене, а због ограниченог простора, прослави је присуствовала само неколицина. Свака од
присутних жена, добила је на поклон цвет. За вечеру и пријатан амбијент био је задужен Веран Павловић Шпингла. Д.К.

УСКОРО ПРИЈАВЕ ЗА БЕСПЛАТНО
БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ
Председник Удружења пензионера општине Уб
Драгослав Јовановић, најавио је да ће се, током марта,
обавити пријем пријава пензионера за бесплатнан
одлазак на бањско лечење чије трошкове ће сносити ПИО
Ваљево. Тренутно у општни Уб постоји 5.100 пензионера,
а Удружење пензионера општине Уб, својим члановима,
омогућава куповину угља, пелета и другог огрева на шест
месечних рата, пакете за најсиромашније чланове, као и
бесплатно дружење четвртком уз музику.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

МАЛИ ОГЛАСИ

TMD Install

065/65-11-533

ПРОДАЈЕМ КУЋУ У УБУ,
површине 50м2
ул. 28. фебруара бр.11.
Тел: 060/737-00-30

МУЗИКА

12.март 2020.г.
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ЗАНИМЉИВА ЗАНИМАЊА МЛАДИХ УБЉАНА

ДИ-ЏЕЈ ЖЕКС
- Овај посао волим због енергије коју
музика буди у мени, што волим да пренесем
и на публику. Онда ми је срце пуно- каже
Жељко Крстић, који сваког викенда „диже
атмосферу” у дискотеци „Империја” на Убу,
али и у другим клубовима у окружењу.
Иако се у музици ЛП плоче ретко користе, назив „диск“
остао је у употреби када се говори о ди-џејингу и ди-џеј сету –
скупу музичког материјала који пуштају момци са слушалицама на ушима, у интересантним мајицама или дуксевима,
задужени да у дискотекама, клубовима и на журкама загреју
атмосферу. Диск-џокеји (DJ) постали су популарни почетком
двехиљадитих година.
Убљани имају неколико ди-џејева, а сваки од њих
изградио је свој стил, препознатљив клупској сцени. Жељко
Крстић - ди-џеј Жекс (DJ Žeks), ствара енергични спој хардкор музике, инспирисане стваралаштвом групе „The Prodigy“
(„Продиџи“) и електронског звука. На његовом репертоару су
још и хаус, електронска денс музика (EDM), треп, ДнБ (drum
and bass), денс музика 90-их, али и актуелни домаћи хитови у
разним ремикс варијантама.

Атмосфера са наступа

Жељко Крстић,
Ди-џеј Жекс
Први контакт са овом врстом музике, имао је још 2000.
године и од тада активно слуша британски бенд „The Prodigy“,
који на њега оставља снажан музички утисак. Са 16 година,
купује своје прве плејере марке „Пионир“ са двоканалним
миксером „Нумарк“ и почиње да улази у свет ди-џејинга.
Одмах затим, ангажују га за прве наступе у мањим клубовима
и кафићима на Убу, где се увелико слушала хаус (house)
музика.
- Дефинитивно, највећи утицај на мене, оставио је бенд
'The Prodigy', који је својим електронским звуком пробудио сав
тај музички осећај и самим тим ме навео да се бавим музиком.
Чак сам урадио и миксеве комплетне њихове дискографије,
које можете чути на мом Миксклауд каналу ZX87 – каже Жељко
Крстић.
Да ли двочетвртински или четворочетвртински такт, са
семпловима брзог брејкбита, публици је мање битно, све док
музика „помера“. Битно је да се чује добар бас и актуелни хит
измиксује на нови начин. Ди-џејеви, дајући свој печат, у композицију уносе свежину проткану новим ритмичким реченицама,
јер и бас и бубањ деонице, имају своју причу. Жељкове музичке идеје, сваког викенда, могу се чути у дискотеци „Империја“
на Убу, али и у клубовима у Ваљеву и Обреновцу. Уз његове
тактове, забављали су се и актери „Задруге“ на РТВ „Пинк-у“.
- Овај посао волим због енергије коју музика буди у мени,
што волим да пренесем и на публику. Онда ми је срце пуно –
додао је ди-џеј Жекс.
Д.К.

НА СУСРЕТУ ФЛАУТИСТА „ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“ У ВАЉЕВУ

ВЕЛИКИ УСПЕХ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Професорка Зорана Матић проглашена за најбољег педагога престижног фестивала,
а ученице ШОМО „Петар Стојановић“ освојиле три прве и две друге награде
Овогодишња сезона такмичења,
за ђаке и наставнике ШОМО „Петар
Стојановић“ почела је успешно, али су
се својим резултатима посебно издвојили најмлађи у школи. То су ученици
одсека флауте и њихова двадесетчетворогодишња професорка Зорана
Матић, која предаје и у ваљевској Музичкој школи „Живорад Грбић“. На управо
завршеним 22. Међународним сусретима флаутиста „Тахир Куленовић“,
Зорана је проглашена за најбољег педагога, њена ваљевска ученица Марија
Обрадовић за апсолутног победника тог
престижног фестивала, а мале убске
флаутисткиње освојиле три прве и две
друге награде. У својим категоријама
најбоље су биле сестре Елена и Неда
Станојловић и Изабела Луго Ордаз, док
су Теи Анђић и Софији Исић припале
друге награде. На постигнућа и успехе
остварене на најстаријем и највећем
балканском фестивалу флау те,
најпоноснија је професорка Зорана
Матић. А како и не би, када класу флауте
чине најмлађи ученици ШОМО „Петар
Стоја-новић“, који су уз то и
талентовани и вредни, па су на
досадшњих пет такмичења махом

освајали само прва места.
- Признање за најбољег педагога
ваљевских сусрета флаутиста „Тахир
Куленовић“ дало ми је мотивацију да
уложим још више љубави и енергије у
даљи рад са ученицима. Њих пет, које су
учествовале на овом реномираном
такмичењу, имале су веома запажен
наступ, због чега су их чланови жирија,
професори са Музичких академија и из
иностранства, посебно похвалили.
В е л и ко ј е за д о во љ с т во р а д и т и с а
ученицима млађег узраста, јер цене оно
што добијају од мене и узвраћају истом
мером. Када видим да насмејане уђу на
час и трче ми у загрљај, нема лепшег
осећаја. Пуно ми је срце што се класа
флауте шири“, каже млада професорка
Зорана Матић, која с пуно воље, елана и
љубави обавља свој посао. Вредан
помена је и успех њене ученице Кристине
Јовановић на међународном фестивалу
у Панчеву, где је освојила прву награду.
Осим убских флау тистикња, и
други ђаци ШОМО „Петар Стојановић“
постигли су запажене резултате на досадашњим такмичењима у овој години.
Међу њима, најбољи су били ученици
клавирског одсека, и то Дуња Леонтије-

Професорке Зорана Матић
и Андријана Божић
са Изабелом, Недом и Еленом
вић, у класи професорке Андријане
Божић, која је на Меморијалу „Коста
Манојловић“ у Смедеревској Паланци
освојила прву награду. На 24. Међународном сусрету младих пијаниста у
Шапцу исти успех постигла је Сара
Софиа Ђокић, у класи професорке
Александре Николић.
Д.Н.
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Радован Пулетић

Чак и микроскопском погледу родитеља може да промакне нешто велико.
Нека једно јучерашње искуство помогне оним девојчицама које данас седе
у ћошку учионице. Зато у овом броју уступам квадратуру...

СРЕЋАН МИ РОЂЕНДАН !
Деца знају да буду брутално
искрена. Њихова непромишљена дела
могу да прођу као безазлена шала или
да вам оставе мали подсетник у глави
који ће се појавити увек у погрешним
тренуцима.
Нисам волела обданиште. Плашила сам се васпитачица и оне деце
која, чим стигну, знају где да се упуте јер
их већ чека формирано друштво. „Мој
случај“ је ретко кад стизао на време,
што је значило да морам право у
кухињу на доручак. За мене је то био
пакао. Мртва тишина... Кроз ходник се
чује лупање мојих кинеских „хелоукити“ патикица и звецкање мамине
торбе која ме испраћа до врата. Крајње
трауматично... Јер после тог испраћаја
који је за мене био више испраћај у рат
него у обданиште, следио је моменат у
ком се растајем са мајком. Она, која је за
мене била симбол сигурности одлази и
оставља ме у свету буке, хаоса, расплакане деце и неукусне хране.
Улазим унутра. Отварање врата је
први непријатан тренутак, пошто та
врата лупе само када их ја отварам.
Након тога седам поред васпитачице а
она ми, врло искусно, оставља место
баш поред ње како би исконтролисала
јесам ли појелам све што је у тањиру.
Следи одлазак у собу, играње са децом,
спавање, с тим да сам ја, уместо
спавања, седела у ћошку и гледала у
сат. Дан за даном... Сећам се тренутака
у којима сам размишљала – е не може
више овако, од данас ћу се на силу
играти са другом децом и обавезно их
све позвати на рођендан! Међутим,
тада сам била много јача на речима
него на делима.
На рођендан ми није дошао нико.
Седела сам сама са тортом и шареним
балонима. Како сам изгледала тако сам
се и осећала. Себи никако нисам била

довољна. Тај дубоким осећај усамљености пренео се и у основну школу. Док
су се остали играли у школском дворишту ја сам рађе седела у учионици. Увек
некако „друга“ или „трећа“, без трунке
шансе да уђем у зачарани круг учитељициних миљеница. И тако свуда, и тако
увек. Нисам се ни у чему истицала јер сам
се плашила истицања, тог страшног
падања у очи. Чак и када сам знала
одговор нисам дизала руку. Бојала сам се
својих могућих грешака и осуда због њих.
У петом разреду сам имала две веома
добре другарице. Мислила сам - т о ј е
т о ! Коначно! Уклапам се! На жалост,
време је показало супротно... Њих две су
постајале све ближе а ја остајала вишак
на који се заборавља. То, да сам вишак,
коначно сам прихватила када су једног
дана дошле у школу заједно, са мном се
нису ни поздравиле а онда још селе
сасвим, сасвим далеко.
Отишла сам кући, закључала се у
собу и размишљала. Дуго размишљала.
О свему. Највише о томе како је могуће да
се увек мени деси нешто тако, и зашто ме
други не прихватају онолико колико бих
желела. Сећам се неке дубоке туге због
тога што нисам успевала да пронађем тај
пут од себе. И, чини ми се да сам баш тога
дана открила истину да је проблем био у
мени. Коначно сам видела да сам сво
време сама себи постављала границе и
правила калупе којима сам се заробљавала. Само због тога што нисам била
довољно добра за себе, нисам била довољно добра ни за друге. У ствари, открила сам једну предивну ствар, нешто што
ми је ужасно помогло да постанем отворена и да престанем да се плашим својих
могућих грешака. Помогло - да се поново
родим! Одједном, страхови који су ме
пратили били су однети као руком. Смела
сам да кажем шта мислим и да се
супротставим кад треба. Било је то –
самопоуздање !

Пише: Вања Пулетић

Сада знам, када би свако у себи
пронашао ту предивну ствар као што
сам је ја пронашла, живот би му био
лакши и лепши. Све је у глави, не
ограничавајте себе, не плашите се
других. То је једноставније рећи него
учинити, али у сваком постоји тај
механизам. Други вас томе не могу
научити. Све долази изнутра. Изађите
из зоне комфора и неће вас осуђивати.
Ја сигурно нећу. Нити било ко као ја,
свестан колико може бити дугачак тај
пут од себе. Ово је моја прича.
А сад, после свега, нико и не мора
да ми дође на рођендан. Играћу се
сама.
Вања Пулетић

СВЕЖЕ МЕСО
КУНИЋА
Деликатес, лек, превентива...
НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ
И НАЈЗДРАВИЈЕ МЕСО
У ЉУДСКОЈ ИСХРАНИ !
0% холестерол

063/233-807

Најбоље место за вашу рекламу !

064/2180-588
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА УБСКЕ ПОСЛОДАВЦЕ

АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА
У односу на претходне године, сада је предвиђен већи износ средстава по одређеним програмима.
Тако ће послодавци за запошљавање лица са евиденције Националне службе, ове године моћи да
добију од 200 до 300 хиљада динара по запосленом лицу. Незапослена лица која се одлуче да
покрену свој бизнис моћи ће да добију једнократне субвенције у износу од 250 хиљада динара.
Ваљевска Филијала Националне службе за запошљавање (НСЗ), у сарадњи са локалном самоуправом, организовала је, у просторијама Општинске управе Уб, промоцију
активних мера запошљавања, које се финансирају у текућој
години. Презентација је одржана за директоре јавних
предузећа и установа и предузетнике са територије убске
општине са циљем њиховог што бољег упознавања са сетом
мера којима држава подржава послодавце и незапослена
лица. Уз финансијску подршку Републике, послодавци су у
прилици да свој пословни амбијент прошире одговарајућим
кадровским потенцијалима.
У оквиру Акционог плана за запошљавања за
2020.годину, Национална служба за запошљавање је
28.фебруара расписала тринаест јавних позива, намењених
за запошљавање лица из категорија теже запошљивих лица.

НСЗ Ваљево: Јасмина Андрић,
Гордана Краварушић и Дијана Трипковић
У односу на претходне године, сада је предвиђен већи износ
средстава по одређеним програмима. Тако ће послодавци за
запошљавање лица са евиденције Националне службе, ове
године моћи да добију од 200 до 300 хиљада динара по
запосленом лицу, зависно од развијености општине на чијој
се територији налазе. Незапослена лица која се одлуче да
покрену свој бизнис моћи ће да добију једнократне
субвенције у износу од 250 хиљада динара, односно 270
хиљада за особе са инвалидитетом.
- Уб спада у неразвијену општину, па су износи нешто
већи а обавезе послодавца су остале исте. Лице мора да
задржи годину дана у радном односу од дана пријаве, а
послодавци могу мењати то лице само да припада тој теже
запошљивој категорији. У оквиру Јавног позива за самозапошљавање за незапослена лица, битно је нагласити да лице ту
делатност треба обавља најмање годину дана, да плаћа
доприносе за обавезно социјално осигурање, а предуслов за
ту меру је да се лице налази на нашој евиденцији и да је

Убски послодавци, учесници презентације
прошло нашу обуку која је информативно-саветодавног
карактера а зове се „Пут до успешног предузетника”- истиче
начелница Одељења за развој предузетништва, програме
запошљавања, образовања и обуке у НСЗ Ваљево, Јасмина
Андрић. - Ове године, као и сваке друге, расписан је позив за
Јавне радове, који је ограничен до 30 марта 2020.године, тако
да сви заинтересовани подносиоци пријава или извођачи
Јавних радова, треба да имају у виду ограничен рок за
пријаву. Код Јавних радова је све остало исто, чак и новчана
накнада, а у питању је мера која укључује незапослена лица у
стању новчане социјалне помоћи, односно лица која већ дуго
траже посао.
Рок за пријаве за самозапошљавање је до 28.априла
2020.године, јер је до тада расписан Јавни позив, па
незапослена лица треба да пазе на рок и пријаве се на време.
Што се новог запошљавања намењеног послодавцима тиче,
додатног образовања и обуке кроз коју се финансирају
приправници, стручна пракса и друге обуке, све је отворено
до 30.новембра, тачније до испуњења квоте.
- Увек је више поднетих захтева него што је расположивих средстава и него што је предвиђена квота за нашу
Филијалу, али ми гледамо максимално да изађемо у сусрет
свим послодавцима, након ребаланса буџета и прерасподеле
средстава, тако да на крају, малтене, сви послодавци који
поднесу захтеве, а испуњавају услове, добију субвенцијерекла је Јасмина Андрић, уз напомену да сваки послодавац
може да се пронађе у некој од мера које ове године нуди
Национална служба за запошљавање.
Осим ових мера, незапосленим лицима су на располагању и обуке за стицање радних знања и вештина, затим обуке
за познатог послодавца и обуке за тржиште рада.
М.М.М.

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ ВЕЖБЕ ЕВАКУАЦИЈЕ УЧЕНИКА

ПОЧЕЛА ЕДУКАЦИЈА НАСТАВНИКА
Прва обука запослених реализована у бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“
Након иницијалног састанка Радне групе за припрему
симулационих вежби евакуације ученика тамнавских
основних школа у случају земљотреса, реализована је прва
обука запослених, и то у бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“.
У овој образовној установи показна вежба планирана је за 31.
март, те је у склопу припрема одржана едукација одељенских
старешина, стручног и помоћног особља који ће учествовати
у вежби, како би се боље упознали са својим задацима и обавезама у датој опасности. Поред теоријске обуке из области
заштите и спасавања, приказивања видео снимка о природним несрећама и представљања промотивног летка о
исправном поступању током и након потреса, у другом делу
едукације присутни су извели вежбу евакуације из школског
објекта. Разредне старешине су у обавези да својим ученицима пренесу упутства и савете о активностима које треба да
предузму приликом извођења вежбе, а који им могу помоћи
да у случају стварне потребе они и њихова породица остану
безбедни.
Едукацију су водили Саша Спасић, координатор Радне
групе, полицијски инспектор Бранислав Сарић и припадница

Едукација запослених у Бањанима
ватрогасне службе у Јапану Кохару Оиши, која волонтира у
Штабу за ванредне ситуације, где се бави превенцијом,
смањењем и управљањем ризика од елементарних непогода.
После Бањана, овакав вид обуке спроведен је у ОШ „Милан
Муњас“, а до краја године биће реализован и у осталим
осмогодишњим основним школама: Радљеву, Памбуковици,
Туларима, Докмиру и Врелу.
Д.Н.
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ЈЕРОТИЋИ У ВРХОВИНАМА

ПОЉОПРИВРЕДИ ТРЕБА ПРАВА ПОМОЋ
Сви се слажемо да на селу и пољопривредним произвођачима почива држава, али се и
даље веома мало улаже у конкретну помоћ, каже Војин Јеротић, угледни произвођач
млека и власник фарме крава из Врховина. Локална саоуправа чини оно што је у њеној
моћи а, ипак, са некадашњих 14.000 динара по хектару, субвенције су пале на 5.200 (?)
Надамо се да ће нам, бар, овај део пута, око шест километара, бити поправљен...
- Није важно ко је био на власти, али чињеница је да
су, некад, субвенције по хектару биле чак 14.000 динаракаже Војин.- Драстично су смањене на 4.000, да би сада
износиле 5.200 динара.
О успешности Јеротића у области сточарства
сведоче пехари, дипломе и друга признања са разних
сајмова. Пространо економско двориште у којем доминира
велики објекта фарме. Све ‘’на дугме’’...
- Изградили смо ми и десет поља електричне мреже
са трофазном струјом-додаје најстарији Јеротић.Електродистрибуција је дала бетонске стубове, а ми смо
финансирали њихово постављање и бетонирање у земљи,
као и мрежу каблова. Морало се тако, јер за фарму је
потребан одговарајући напон.

Милош и Војин Јеротић
Кренули смо, са старим знанцем Љубом Јолачићем, селу у походе, код породице Јеротић у Врховине.
Сачекује нас домаћин Војин са сином Милошем (није
ожењен). Други Милорад је на терену, али ту, у кући, је
снајка са унуцима Стефаном, Таром и Алексом.
-Ташко је бити удовац, нарочито на селу- почиње са
тужном темом Војин своју животну причу.- Супруга Живка је
умрла 2009.године. Али, живети се мора, остатак породице
је наставио да се бори и, ето, сада смо ту - где смо.
Јеротићи су изградили модерну фарму крава, по
пројекту који је подразумевао све савремене стандарде, са
посебним просторијама за тељење крава, ординацијом за
ветеринара, три купатила... Уздали су се у подстицајна
средства по расписаном конкурсу Министарства за
пољопривреду. Али, као хладан туш, после започете гра-

Породичне реликвије
урамљене на зиду собе

Војин показује пехаре
на које је поносан
дње, стигло је решење од Министарства да од субвенција
нема ништа јер је ‘’градња започета пре конкурисања” (?).
Одбијене су две жалбе, али адвокат је поднео тужбу
Привредном суду... Исход је неизвестан, ипак, нада увек
постоји.
Јеротићи производе, на око 24 хектара (са шумом),
углавном, сточну храну. Имају 18 крава, четири-пет јуница...
Сваког дана предају по 250 литара млека фирми ‘’АгроМаја’’.Задовољни су редовним исплатама, али...
- Држава би могла да гарантује веће цене и тако
уважи произвођаче на којима све почива, па и сама држава наглашава Војин Јеротић. - Све док произвођачи буду
уцењивани и док то држава буде дозвољавала, неће бити
напретка на селу, али ни у целокупном друштву.

Војин са унуком у наручју, сином
Милошем и пријатељем Љубом
Јолачићем

Ипак, пут је, за данашње село, услов свих услова.
Зато, Војин Јеротић истиче да је много важно да се
изграђених два километра и 200 метара, састави са
центром Гвозденовића (школа), а то је још око четири
километра.
-Били су нам у посети, ових дана млади активисти
који обећаше да ће ово што је урађено бити поправљено, а
да ће пут бити урађен и до школе- каже Војин.- Мислим да ће
тај план бити реализован зато што је ово важан део убске
општине. Ово је крај где има младих и где подмладак стиже.
Питамо Милоша, кад ће млада?
- Пет година смо ‘’у преговорима’’ и, признајем, ред
је да се већ једном преломи, одговара кроз смех.- Збиља,
данас се и на селу живи другачије него што су наши стари
живели. Ове младе, које се очекују у многим кућама, не
чека, као некада, тежак посао. Нема више тешког физичког
рада, али ако хоћеш да имаш све што желиш - мораш и да се
подрудиш око редовних послова у домаћинству.
Јеротићи су уматичили краве са своје фарме и
задовољни су сарадњом са лајковачким Центром за
пољопривреду и њиховом службом за матичење.
- Посебно желим да нагласим добру сарадњу са
директором Центра за пољопривреду у Лајковцу Николом
Радуловићем, који нас редовно посећује, саветује,
организује наше посете фармама у иностранству где
добијамо прилику да видимо најсавременије методе у
сточарској производњи- додаје Војин наглашавајући да
субвенције од 25.000 динара по једном грлу, нису превисоке, али нису ни за потцењивање.- Тренутно у производњи млека имамо 18 крава и то је неки оптимум који
може да се постигне уз све друге послове...
Одмакао је добар део дана у разговору. Сада је
нешто мање посла на селу, Јеротићи су се добро опремили,
па, ипак, и њихово време је драгоцено. Зато, по кишном и
хладном мартовском дану, излазимо из великог дворишта
на пут са чврстом подлогом, али и са много рупа које су
неизбежне тамо где се крећу радне машине. Пожелели смо
им, на растанку, да планови о изградњи локалних путева
буду и у овом селу испуњени. Судећи по досадашњим
искуствима, Врховине ће добити још један асфалт... М.М.
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ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА
ДР НЕЛЕТА КАРАЈЛИЋА

КЊИЖЕВНИ СЕРИЈАЛ
СВЕСТРАНОГ УМЕТНИКА
Дружење са легендарним фронтменом
„Забрањеног пушења“ протекло је у знаку
динамичне промоције и занимљиве говоранције
Најновија књига чувеног музичара и уметника др
Нелета Карајлића „Солунска 28 – О пријатељству и издаји”
недавно је имала своју промоцију на Убу, пред препуном
Малом сценом Дома културе. У питању је други део трилогије
посвећене догађајима и, пре свега, људима који су пролазили кроз дорћолску кућу на самој обали Дунава током немачке окупације Београда у Другом светском рату. Осим о овом
роману, Карајлић је говорио и о првом делу своје монументалне саге, као и о аутобиографској књизи „Фајронт у
Сарајеву“, његовом књижевном првенцу. Легендарни фронтмен „Забрањеног пушења“, аутор популарне телевизијске
серије „Топ листа надреалиста“, где је и глумио и један од
оснивача покрета Нови примитивизам, добрано се испричао: био је духовит и искрен, сликовит и инспиративан, темељан и садржајан, па је нешто више од сат и по времена
протекло у знаку динамичне промоције и занимљиве
говоранције о књизи и њеном настанку. А шта друго и очекивати од веома свестраног уметника необуздане стваралачке
маште и ерудитског знања, какав је Ненад Јанковић, алијас
др Неле Карајлић, који је тренутно један од најчитанијих
писаца у Србији.

Др Неле Карајлић:
Потписивање књига
По сопственим речима, у књижевну авантуру кренуо је
са циљем да из себе „избаци потребу за неком креацијом“.
-Када сам схватио да сам престар за рокенрол, а
премлад за умрети, морао сам да нађем други начин
изражавања властитих осећања, кроз неку уметност која
нема много путовања и пуно стреса. Књижевност јесте, на
неки начин, без стреса док се пише, али путовања су опет ту,
због представљања књига. Последњих година, највише
волим да пишем и то је за мене највеће уживање. Међутим,
слагао бих када бих рекао да ми није драго када ме позову да
направим концерт. Али не превише наступа, рекао је, између
осталог Карајлић.
Говорећи о мотивима за настанак књижевног серијала
„Солунска 28“ и о кући на тој адреси, изграђеној с краја 19.
века, која је делила судбину целог Београда и прошла све
оно што се дешавало у 20. веку: ратове, промене друштвених
система, система вредности и начина размишљања, аутор је
открио део породичне и личне историје.
„Пре више од 20 година дошао сам у Београд са својом
малобројном породицом и са једно 250 марака у џепу. Док
сам тражио стан, добио сам телефонски позив моје родице
која је рекла: „Па што тражиш стан кад имаш кућу у
Београду“. Када сам проверио ту информацију, схватио сам
да та кућа заиста постоји у Солунској 28. Родитељи ми
никада нису рекли да сам један од власника, јер су они
креирали свет у којем имање није нешто што је похвално. О
томе се ћутало. Када сам дошао до те куће и када сам сазнао
да је мој отац ту био два пута, и то оба пута као избеглица
1941. и 1992. године, стао сам испред ње и обећао јој да ћу
написати један велики роман. Не бих то радио да ме није
интересовало и да нисам загрижени љубитељ историје“.
Након промоције, коју је организовала Установа
културе, а модерирао Радован Пулетић, уследио је дугачак
ред публике за потписивање књига и фотографисање са др
Нелетом Карајлићем.
Д.Недељковић

КУЛТУРА
ГОСТОВАЊЕ „ПУЛС“ ТЕАТРА НА УБУ

ПРЕДСТАВА „СТРАХИЊА“
ЗА ОСНОВЦЕ
- Представу је погледало око 400 ученика
основних школа. - Имате дивну публику, види
се да су научени на театар, да знају да реагују
- рекао је главни глумац Димитрије Стајић.
Ученици старијих разреда основних школа, присуствовали су представи „Страхиња“ професионалног лазаревачког позоришта ПУЛС театар, у Дому културе, 27. фебруара (у два термина). Представу је погледало око 400 ученика.

Глумци из представе „Страхиња”
Драма „Страхиња“, описује мисли једног тинејџера,
који на буран начин преживљава проблеме са родитељима,
наставницом и првом љубави, суочавајући се са самим
собом. Кроз сценске покрете и сценографију, описана су
његова размишљања, потпомогнута графичким дизајном,
костимима и шминком.
– Најзаслужнија је Јасминка Петровић, по чијој књизи је
рађена драматизација. Она је фантастично описала проблеме једног тинејџера. Роман је писан пре десет година, али
је тема и данас актуелна. То су проблеми који и данас муче
клинце. Само је требало да се вратим пар година уназад и да
се сетим свог периода одрастања, како бих спремио улогу –
рекао је глумац Димитрије Стајић, који тумачи улогу Страхиње, за коју је награђен на Фестивалу представа за децу и
младе „Мали Јоаким“ 2019. године.
Убски основци с пажњом су пратили представу, иако
није постављена на класичан начин, па су, како наводи поменути глумац, различита тумачења и доживљаји радње.
- Први пут сам на Убу, јако ми се свиђа ваш Културни
центар, има леп Клуб. Имате дивну публику, види се да су
научени на театар, да знају да реагују. Лепо је видети када
публика у малом месту, које можда нема развијену позоришну сцену, зна да се понаша – похвалио је публику
Димитрије Стајић.
Представа је рађена по роману Јасминке Петровић
„Ово је најстрашнији дан у мом животу“, текст је адаптирао
Жељко Хубач, а представу је режирала Швеђанка Шари
Сабел Страндмарк, кроз радионице. Осим награде за главну
улогу, представа је 2019. године освојила и специјалну
награду „Мали Јоаким“ за сценски покрет који је осмислио
Ивица Клеменц.
Д.Капларевић

КУЛТУРА
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НА СВЕТСКИ ДАН ПОЗОРИШТА- У ПЕТАК, 27. МАРТА (20 ЧАСОВА)

ПРЕДСТАВА
„ДАВИТЕЉ ПРОТИВ ДАВИТЕЉА“
Комад по мотивима истоименог филмског остварења, који је режирао Душко Ашковић,
премијерно ће играти глумци убског Позоришта „Раша Плаовић“
Први ансамбл Позоришта „Раша Плаовић“ приводи
крају припреме за нову амбициозну представу, у режији
Душка Ашковића. Реч је о комаду „Давитељ против
давитеља“, по мотивима истоименог култног филмског
остварења, који ће премијерно бити одигран у петак, 27.
марта на Великој сцени убског Дома културе, са почетком у
20 часова. Глумачка екипа је спој младости и искуства, а
чине је Александар Лелићанин, Мишел Капларевић, Александар Петровић, Снежана Јовановић, Марко Милошевић,
Тара Митровић, Славица Малетић, Драгана Јанковић,
Никола Јеремић, Вања Пулетић, Иван Вилотијевић и Тијана
Гођевац. У улози наратора појављују се Јована Димитријевић, Јована Тадић, Александар Милићевић, Јован Симеуновић, Јанко Хаџић, Лука Мијатовић, Нађа Милићевић и
Невена Миличић. Осим режије, Душко Ашковић потписује и
сценографију и избор музике, а асистент режије је Воја
Раонић. За светло су задужени Марко Јаковљевић и Стефан
Капларевић, за тон Богдан Крсмановић и Сања Стефановић,
суфлер и инспицијент је Мирјана Симић, директор представе Владимир Тадић, док је идејно решење за програм и
плакат „Давитеља“ урадио Мишел Капларевић.
Из позиришта „Раша Плаовић“ поручују да ће премијера представе „Давитељ против давитеља“, и то на међународни Дан позоришта, 27. марта, бити не само културни
догађај године на Убу, већ и шире, пре свега због амбициозности пројекта. Ово је прва вечерња представа урађена по
мотивима истоименог филма текстописца Небојше Пајкића
и Слободана Шијана, и то након три и по деценије од његовог настанка. Захваљујући овдашњим пооришним ентузи-

Млађи чланови глумачког ансамбла
јастима, култно остварење домаће кинематографије сели се на
даске које живот значе, што је херојски покушај за један
аматерски ансамбл. То потврђују и убски глумци, који кажу да је
и сама идеја да ће „Давитељ“ угледати светлост дана под
рефлекторима, пробудила велико интересовање позоришних
радника широм Србије.
- Ни једна представа нашег позоришта није привукла
толико пажње као „Давитељ“, тако да је већ сада јасно да се
рађа једна нова енергија која долази са Уба. Ту енеригију препознао је одавно редитељ представе, али и писац, који је дао
зелено светло за овај комад, као и легендарни музичари Гиле
из „Електричног оргазма“ и Цане из „Партибрејкерса“, а неки
од њих биће и гости на нашој премијери, за коју су готово све
улазнице резервисане, наводе у Позоришту „Раша Плаовић“.
Осим 27. марта, представа „Давитељ“ играће се и 29.
марта, за када је заказана прва реприза, такође на Великој
сцени Дома културе са почетком у 20 часова.
Д.Н.

ГОСТОВАЊА ПОЗОРИШНИХ ПРОФЕСИОНАЛАЦА
Захваљујући Установи културе, Убаљни су у непуних
месец дана имали прилику да погледају чак четири
представе у извођењу позоришних професионалаца.
Најпре, на Великој сцени Дома културе је 20. фебруара
гостовало Народно позориште Тимочке крајине „Зоран
Радмиловић“ из Зајечара са драмом „Блискост“, која се
бави партнерским односима и њиховом тамном страном.
За најмлађу публику, глумци лазаревачког ПУЛС театра су
27. фебруара одиграли представу за децу и младе
„Страхиња“ о проблемима одрастања и страховима
младих у најосетљивијем добу. Комедија апсурда „Чекајући Годоа”, у извођењу ансамбла Крушевачког позоришта
и са Марком Живићем у главној улози, пред Убљанима је
била 5. марта. Само четири дана касније, 9. марта, а поводом Дана жена, легендарне диве српског глумишта Тања
Бошковић и Рада Ђуричин одиграле су „Примадоне“. За
све представе, које су различитих стилова и жанрова,
владало је велико интересовање, због чега Установа
културе планира да и у наредном периоду чешће организује гостовања професионалних позоришта.

„Чекајући Годоа”
са Марком Живићем у главној улози
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НА ИМАЊУ ПОРОДИЦЕ ЛАЗАРЕВИЋ У ДОКМИРУ

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ УБ

ВИНАРИЈА „ПЕРЈАНИЦА“
Производња вина почела је пре десет година. Саднице потичу из Монпељеа.
Мало ко зна да у убској општини
постоје виногради у којима се узгајају разне
врсте грожђа за производњу домаћих
квалитетних вина. Анализа земљишта и
климатски услови појединих тамнавских
села, показали су да овај крај и те како може
да допринесе виноградарству и производњи вина, скоро као у француском граду
Бордоу или француској области Бургундији, из којих потичу најбоља вина.
Недалеко од Уба, у селу Докмир, у
засеоку Перјанице, Јанко Лазаревић, судија
у пензији, на имању свога деде и оца, на 1,2
хектара земље, гаји неколико сорти грожђа.
Од њих добија квалитетно бело и розе
вино, а винарија „Перјаница“, отворена
2009. године, некада је вино правила на
имању. Сада је производња премештена у
Панчево. Вина су добила назив „Перјаница“, по докмирском засеоку. Ових дана,
Јанка Лазаревића, његовог сина Милоша и

Милош и Јанко Лазаревић
у обиласку винограда

старијег унука Саву, очекује резидба
винограда.
- Имам сталну екипу људи из Трстеника са којима сарађујем и њих осморо, за
пар сати, орежу цео хектар винове лозе.
Оставља се само по један лук, који се
касније веже и из њега израстају ластари,
правећи зелену масу, која треба такође да
се орезује – започео је причу Јанко
Лазаревић, о одржавању винограда.
Крајем августа или почетком септембра, у зависности од неколико фактора
који морају да се погоде, као што су зрелост, слаткоћа грожђа и ниво киселости,
почиње берба, која захтева много искуства и умешности, да би све испало по
жељи винара. Јанкова екипа бербу
обавља машински, али има и оних делова
винограда који се беру ручно. До тада,
потребно је још много тога урадити, па
како каже Јанко, производња вина уме да
буде захтевна и скупа.
- Прво смо обавили јесење подривање дубоким подривачима, 30, 40 сантиметара, па се мора опет обавити лако
подривање, па фрезирање и окопавање.
Ове године ћу, по други пут, овај простор
између редова да засејем зеленом травом, а у реду између чокота ће се окопавати. Да би вино било квалитетно, пред
саму бербу мери се ниво шећера и киселости, сортимент. Сви параметри морају
да се прате, јер није свеједно када се бере
грожђе. Постоји берба и у децембру, али
посебних сорти. Чека се да мраз исцеди
воду и од тог грожђа се добијају врхунска
вина, од 100 и више евра по литру –
објаснио је Јанко Лазаревић.
Саднице у Јанковом винограду, који
је настао у сарадњи са пријатељем Јеленком Јеремићем, потичу из Француске, из
Монпељеа, од чувеног светског калемара
Рихтера. Увезено је 4.000 калемова, који
су засађени у једном дану, специјалном
садилицом. У марту 2019. године, виноград је обновљен са 800 нових калемова,

Четвртак, 12. март и петак, 13. март

„ХОТЕЛ БЕОГРАД“
И ДЕЧЈИ ФИЛМ
Вино „Перјаница”
српске „Мораве“, аутохтоне сорте
грожђа, од које се добијају квалитетна
бела вина и ароматична бела Тамјаника.
Њен род се очекује већ следеће године.
Породица Лазаревић, узгаја две
сорте белог грожђа, 1.500 калемова
Пинот Бланк, високог квалитета и Траминац, од којих се прави бело вино.
Укупно четири винске сорте и неколико
стоних сорти (Хамбург, Александријски
мускат, бесемено грожђе). Првих неколико година, правили су сами вино, по
саветима Небојше Марковића, професора Пољопривредног факултета, а
сада сарађују са дипломираним инжењером пољопривреде из Панчева,
заслужним за одлично бело и розе вино
„Перјаница“. Црно вино праве само за
сопствене потребе, а пошто је одлично,
увек је најтраженије. Како напомиње
Јанко, најважније је имати пуно љубави,
да би посао био успешан, а вино квалитетно.
Д.Капларевић

Среда, 11. март у 19 часова

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„ДЕРБИ”
На Малој сцени Дома културе 11. марта од 19 часова биће
одржана промоција књиге „Дерби“
доајена српског спортског новинарства Драгише Ковачевића. У
питању је четврто, допуњено издање књиге, која је аутентични подсетник на времена која су обележила деценије и 161. одигран
дерби између фудбалера Црвене
звезде и Партизана. Гости на промоцији биће Драган Џајић и Миодраг Живаљевић, модератор је
Радован Пулетић, а организатори
су Установа културе и Градска
библиотека „Божидар Кнежевић“.
Улаз слободан.

Понедељак, 16. март у 10 часова

КРАЉ МАЈМУНА
Само два дана након свечане београдске премијере,
филм „Хотел Београд“ наћи ће се и пред убском публиком.
Укупно ће бити пет пројекција: 12. марта у 16, 18, и 20 часова и
13. марта у 18 и 20 часова. Ова урнебесна комедија, која је
настала у руско-српској копродукцији, понудиће најбоље из
обе кинематографије: домаће глумце, које предводе Милош
Биковић, Миодраг Радоњић, Љубомир Бандовић, Срђан Жика
Тодоровић, Јелисавета Теодосић и омиљена имена руског
глумишта, предвођених редитељем Константином Статскијим.
Најмлађи Убљани имаће прилику да 13. марта у 16 часова
погледају анимирани авантуристички филм „Тајна изгубљеног
краљевства“, који прати храброг Мозлија и његову породицу
интелигентних животиња Торифанта које умеју да говоре, али
живе као робови људима. Како би ослободио своју породицу,
наш јунак креће на опасно путовање. Цена улазница за оба
филма је 250 динара.

На Великој сцени
Дома културе 16. марта у
10 часова биће одиграна
позоришна представа
„Краљ мајмуна“, у извођењу београдског позоришта Арс лонга. Ради
се о комедији забавнообразовног карактера,
рађеној по мотивима
истоимене Доситејеве
басне. Шта се дешава
кад уместо остарелог
лава мајмун постане
краљ џунгле, сазнаће
малишани Предшколске установе, која и организује ово
гостовање за своје полазнике.

У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА

Пројектом је предвиђена комплетна обнова објекта, доградња фискултурне сале и реновирање спортских терена

термо-фасаде, па ће школа бити у сасвим
новом руху. Што се тиче фискултурне
сале, планирана је њена доградња, тако
да ће отприлике бити три пута већа него
што је сада, с тим што је над делом где су
свалачионице предвиђен један простор
од око 190 квадрата, који се може искористити за опште намене. Такође, биће
уграђен и лифт за инвалиде, а у машинском делу замењени сви радијатори и
грејне мреже“, објашњава Бабић.

Среда, 11. март у 18 часова
„Цеца Переца и мудри посластичар Пеца“ назив је
представe за децу коју ће 11. марта од 18 сати на Великој сцени
Дома културе извести Позориштанце „Јеленица“ из Београда.
Представа је намењена за децу узраста од три до 10 година, а
поручује да новац није најважнији у животу. Од њега су много
битнији пријатељство, љубав и доброта. Цена улазнице 250
динара

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Зграда Техничке школе „Уб”
и Гимназије „Бранислав Петронијевић”

БОГАТ МАРТОВСКИ РЕПЕРТОАР
ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА КРЕЋЕ

У току је израда пројекта за реконструкцију и доградњу заједничког објекта
Техничке школе и Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, који би требало да буде
завршен почетком априла, док ће радови
започети током летњег распуста. Ово ће
бити најзначајнија улагања у постојећу
школску зград у после скоро четири
деценије и највећа овогодишња инвестиција у образовање и по висини издвајања и
по обиму. Како сазнајемо од Зорана Бабића, директора Техничке школе „Уб“, озбиљније реновирање урађено је 1984. године
и од тада су била само текућа одржавања.
„Сада следи дугоочекивана комплетна реконструкција са доградњом фискултурне сале и надамо се да ће све припреме везано за процедуру расписивања
тендера и избора извођача бити завршене
до јуна, јер током летњег распуста очекујемо почетак радова. Они ће обухватати
замену дела кровне конструкције, свих
подова и инсталација, као и постављање
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Поред наведених радова на
проширењу, у унутрашњости зграде и
на фасади, предвиђено је и реновирање
три постојећа спортска терена, која су
од прошле године неупотребљива.
Наиме, због изградње затвореног базена при oсновној школи, терени средњих
школа послужили су за складиштење
грађевинског материјала, те су потпуно
уништени. Они ће бити комплетно обновљени и ограђени, а у школском дворишту планирана је и доградња магацина
за пелет уз нову котларницу.
Д.Н.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
Пријављивање за упис у први разред трајаће од 9. до 20. марта.
Ученици осмог разреда радиће пробни завршни испит 27. и 28. марта
У ОШ „Милан Муњас“, од понедељка, 9. марта, почело је
пријављивање за упис у први разред за школску 2020/2021.
годину. Упис је обавезан за децу рођену 2013. године и ону која
су рођена до 28. фебруара 2014. године. За сву ону децу која су
рођена после овог датума, односно од 1. марта 2014. године,
упис ће бити омогућен, али након одобрења психолога школе,
после тестирања спремности за полазак у школу. За ову децу
упис није обавезан.
- Позивамо све родитеље да дођу и пријаве дете за упис.
Тада ће добити распоред прегледа код стоматолога, физијатра,
офталмолога и педијатра. Након тога, заказаћемо тестирање
ученика за полазак у први разред, код психолога школе, али се
оно не очекује пре априла – каже Живана Баратовић, директорка ОШ „Милан Муњас“.
Евидентирање ученика у издвојеним одељењима, обавиће се посредством учитеља који раде у њима. Сви родитељи
који су заинтересовани за упис деце у матичну школу на Убу,
морају доћи у школу на Уб.
Пријављивање ће се обављати до 20. марта, у просторијама административне службе, сваког радног дана, од осам до
13 часова, на основу Извода из матичне књиге рођених детета.
У случају да родитељи не могу прибавити Извод, школа ће добавити документ, електронским путем по службеној дужности.

Убски ђаци прваци

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
У петак и суботу, 27. и 28. марта, одржаће се пробни
завршни испит за све ученике осмог разреда. Пробни
завршни испит је обавезан и нужан за будуће средњошколце,
јер симулира прави завршни испит у јуну, а од ове године ће
се обављати по нешто измењеним правилима. У току ове
недеље родитељи и ученици ће бити обавештени о којим се
изменама тачно ради.

ЛАЈКОВАЦ

12.март 2020.г.
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ЛАЈКОВЧАНКЕ ПРОСЛАВИЛЕ СВОЈ ДАН

ОСМОМАРТОВСКА ЗАБАВА
- Лајковац одличан показатељ да и у Србији жене могу да веома успешно руководе
одређеним пословима и функцијама и надам се да ћемо у будућности, бар што се тиче наше
општине, имати још већи број дама на одговорним позицијама- истиче Андрија Живковић,
председник општине Лајковац.
Општина Лајковац је традиционално, заједно са свим
установама и предузећима чији је оснивач, обележила
међународни Дан жена, 8. март. И овога пута прослави у
ресторану „Том и Џери” присуствовао је велики број жена
запослених у општинској управи, библиотеци, културном
центру, Установи за спорт и омладину, Градској чистоћи и
ПУ “Лептирић”, али и њихове колегинице и сараднице из
општина Лазаревац и Љиг. Свим припадницама нежнијег
пола честитке поводом празника упутио је председник
општине Лајковац Андрија Живковић:

ЖЕНЕ ДОМИНАНТНЕ
У ЈАВНОМ ЖИВОТУ ЛАЈКОВЦА
- Политика јако озбиљна ствар да би се њом
бавили само мушкарци- поручује Мила
Митровић Лончар, координатор Женске
одборничке мреже у Лајковцу

Принцип равноправне заступљености жена у политичком и јавном животу у општини Лајковац постоји дуги низ
година. Чак су овом случају мушкарци можда мање заступљен
пол. Мила Митровић Лончар, директорка ПУ “Лептирић”,
такође је и одборница у локалном парламенту, шеф владајуће
одборничке групе и координатор једне од првих формираних
Женских одборничких мрежа у Србији. Она каже да је политика
јако озбиљна ствар да би се њом бавили само мушкарци.
“Лајковац је заиста испоштовао тај принцип дуго година
уназад. Жене су по природи одговорне, добро раде свој посао
и налазе се на одговорним функцијама. У овом сазиву смо
први пут имали жену за председницу Скупштине, а ту су и
директорке многих установа, шефови одељења, главни
урбаниста... и све оне одговорно врше своје функције. Жене
без обзира на то што имају вишеструку улогу, имајући у виду
Колектив Предшколске установе „Лептирић”
темпо којим се живи, обавезе према породици и своје
професије, такође учествују и у друштвеном животу, јер су
“Свим дамама у будућности желим да им сваки дан друштвено одговорне. Сигурна сам да је велики допринос
буде 8. март, јер оне то свакако својим радом, трудом и управо тих жена у нашој општини, када је у питању њен
залагањем заслужују. Општина Лајковац једна је од ретких напредак и развој”, истакла је Митровић Лончар.
Љ.В.
која на битним функцијама има велики број жена,
али оно чему сви треба да тежимо јесте да тај број
буде још већи и у томе треба да следимо пример
скандинавских земаља”, рекао је Живковић.
Он је додао да је Лајковац свакако добар
показатељ да и у Србији жене могу да веома успешно руководе одређеним пословима и функцијама
и изразио наду да ће у будућности, бар што се тиче
Лајковца, бити још већи број дама на одговорним
позицијама, као и да би председница општине
требала бити представница нежнијег пола.
Присутнима се обратила председница Скупштине општине Лајковац др Јованка Гомилановић,
која је упутила празничне честитке свим дамама.
Док је у име колектива директорка ПУ “Лептирић”
Мила Митровић Лончар изразила захвалност и уручила поклоне пензионисаним радницама ове установе Даници Симић и Светлани Живковић.

ЛАЈКОВЧАНКЕ
- РУКОВОДИОЦИ

Општинско руководтво
са лајковачким дамама функционерима

На слици: Косана Грчић (директорка Средње школе „17.септембар”), др Јованка Гомилановић
(председница Скупштине општине Лајковац), Драгана Јеленић (директорка Установе за спорт и
омладину), др Љиљана Молеровић (директорка Дома здравља Лајковац), Снежана Шкорић (директорка
КЦ „Хаџи Рувим”), Биљана Богдановић (директорка Градске библиотеке), Мила Лончар Митровић
(директорка ПУ „Лептирић” и шеф одборничке групе СНС-а у СО Лајковац), Јасна Мићић (главни
урбаниста у општини Лајковац) и Биљана Жујовић (директорка ОШ „Миле Дубљевић”)
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ЛАЈКОВЧАНКА СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ

ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦУ
ОВЕКОВЕЧИЛА НА ПЛАТНУ
Лајковчанка која се школовала за техничара лаборанта у млекарској
индустрији, али као самоука сликарка стигла и до Париза
Не памтим колико сам пута
излагала у последње четири деценије,
али некако у сећању су остале урезане
изложбе из раних осамдесетих ,на
Сусретима радника Србије, када је за
наш регион радове селектовао покојни
Миле Петровић из Уба и ове последње у
Паризу на "Данима Светосавља" и "
Данима српске културе" са групом
"Милутин Ранковић и пријатељи" и
Друштвом"Византија". Учествовала сам
и у оснивању неформалне уметничке
групе "Хаџи Рувим", још пре него што се
културни центар у Лајковцу тако назвао.
Најчешћи мотив на мојим сликама је
чувена Јолића воденица, прозвана по
старој лајковачој фамилији из које
потичем.
Ово каже Снежана Јовановић Јолић (63) самоука сликарка, по
мајчиној линији потомак Душића који се
сматрају међу првим оснивачима
варошице крај Колубаре. Наиме, њен
прадеда Павле Душић, иако је био
контролор продаје дувана за Убски срез,
одмах са проласком пруге кроз
Лајковац, отворио је пекару и гвожђару,
док је за сина Живорада саградио је
култну кафану „Кореја”, а све то преко
пута железничке станице.
- Основну школу сам завршила у
Лајковцу, а онда сам отишла у Љубљану
и у Крању се школовала за техничара лаборанта у млекарској индустрији.

Уметност
покрај Колубаре

Снежана Јовановић
испред галерије у Паризу
Тамо сам почела и да радим, али све
време ми је Лајковац био у срцу, па сам
га по сећању сликала на мојим
платнима. То ми није било довоњно, те
бих имала обичај да седнем у авион или
пословни воз и за викенд се упутим ка
завичају.
Снежанин повратак у вољену
варош, погодио се у време када је са
радом почела млекара Земљорадничке
задруге Лајковац, где се међу првима и
она запослила.
- Лајковачка млекара радила је по
савременим методама словеначке
технологије, па су ме са обзиром да сам
знала језик послали на специјализацију
у Словенију. Али, када је у млекари
дошло до стечаја, ваљало је опет
тражити посао и нашла сам га у
Старачком дому у Попучкама код
доктора Живорада Деспотовића.Ту сам
радила на видео надзору и у кухињи, а
квалификације из Словеније у овом
случају ми нису помогле, па сам морала
да положим испит за "противпожарца".
Међутим, киста и боја се ни ту не
одричем, већ сам просторије старачког
дома украсила зидним сликама и
муралима- закључује лајковачка
сликарка.
Сада када је у пензији, има још
више времена за сликање, планинарење које је, такође, одувек волела,
понеку изложбу и да ужива чарима
Колубаре, за којом је увек чезнула, када
је била далеко од ње.
А.Р.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛАЈКОВАЦ

УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Део Јединственог бирачког
списка за општину Лајковац изложен је
у Општинској управи Лајковац – други
спрат, соба број 210. Увид се обавља
преко рачунарске опреме уношењем
јединственог матичног броја грађанина, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су
уписани тачни подаци. Захтеве за

промене у делу Јединственог бирачког
списка грађани са пребивалиштем на
територији општине Лајковац, као и
интерно расељена лица са боравиштем
на територији општине Лајковац могу
поднети Општинској управи од 7 до 15
часова свих седам дана у недељи,
најкасније до закључења бирачког
списка 10. априла 2020. године.
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СЕЛО КОЈЕ ЈЕ НЕСТАЛО СА ГЕОГРАФСКЕ МАПЕ,
ЈЕР СЕ ВАДИО ЛИГНИТ

СЕЋАЊЕ НА МАЛИ БОРАК
Део своје душе, човек који је рођен и одрастао у селу којег више
нема- Малом Борку, Миливоје Хинић (89) покушао је да врати
кроз књигу „Лепо село- Мали Борак, Успомене из детињства "
Миливоје Хинић, аутор је две књиге
о овом прелепом селу лајковачке
општине, кога више нема, јер је туда
прошао површински коп, а људи су
расељени по околним селима и градовима. Зато је овај Борчанин "у расејању",
сада живи у Београду, део своје душе
покушао да врати кроз књигу „Лео селоМали Борак, Успомене из детињства” и
уједно сачува усећање на место свог
рођења.
- Мали Борак је једно прелепо село
са доста пропланака, шума, растиња...
Око осам извора питке воде... Руководило ме је то да се ипак остави траг о
лепом селу које датира од пре 300, 400
година, а данас га нема на географској
карти због потребе Републике Србије за
угљем. Борчани су се раселили, по
Јабучју, Лајковцу, Лазаревцу, према
Ибарској магистрали, а са многима сам
разговарао и утврдио да сви они они
тугују за својим родним селом, Многи су
се и разболели- са носталгијом говори
Хинић о нестанку Малог Борка.
За настанак књиге, како тврди, била
су пресудна сећања, а често и снови који
су га враћали у завичај, те би одмах
наредног дана прибележио и надградио,
да се не забораве. А прибележио је он и
део обичаја овог места кроз здравице,
славске али и оне посвећене српском
великом бренду-ракији.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАЏИ РУВИМ” ЛАЈКОВАЦ

ПРОГРАМ ЗА MАРТ
17.03.2020. године у 10:00h, сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“
ДЕЧИЈА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

„ПИПИ НА ОСТРВУ СА БЛАГОМ”
Велика авантуристичка прича о
бродоломницима на пустом острву,
страшном пирату Куки који доспевши на
пусто острво покушава да пронађе
давно изгубљено благо. Упада у низ
авантура из којих би много лакше
изашао да му у свему свесрдно не
одмаже велики јунак и свима добро
познат лик Пипи Дуга Чарапа, лично.
На крају ове наше приче ови дивни
јунаци коначно и пронађу благо, али оно
не изгледа баш онако како су они
очекивали. То благо су, у ствари, књиге.
Малишани, на тај начин, долазе до
закључка да у свим стварима највеће
благо представља знање.

Миливоје Хинић
са књигом о Малом Борку
Већ у другој књизи аутор обрађује
четири области, поред Борка, он
проширује материјал и о пореклу свога
оца Личанина, који је из Чикага, као
добровољац, отишао на
Солунски
фронт и после као поднаредник добио
земљу у Борку, где је упознао супругу. У
овој књизи се налазе записи и о другим
местима где живе Кинићи, али и осрво
Брач одакле му је супруга.

ПССС ВАЉЕВО ОДРЖАЛА ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ИПАРД ФОНДОВА

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
НЕМАЈУ ЧЕГА ДА СЕ ПЛАШЕ
Пољопривредна стручна саветодавна служба Ваљево приближила је,
на прошлонедељном предавању у
Градској кући, ИПАРД фондове пољопривредним произвођачима из Лајковца. Саветодавац ове службе, Радиша
Панић, поручује да нема места страху
уколико су испуњени сви захтеви.
- ИПАРД фондови опредељени су
за нашу земљу како би и ми могли да се
прилагодимо стандардима ЕУ. Нешто
чега се наши произвођачи највише
плаше јесу стандарди, поготово када је
реч о сточарској производњи- каже
Панић. - У протеклој години дошло је до
неких измена када су у питању воћарство и повртарство. На пример, газдинство које има преко 15 хектара воћа,
треба да испуњава стандарде само на
воћарству, а не и на целокупном газдинству. Ту је још низ предности. Када је у
питању бобичасто и јагодичасто воће,
није потребно да на почетку имате два
хектара засада, већ на крају инвестиције, осим ако није у плану увођење
хладњача. Једна од предности јесу и
подстицаји за садни материјал.
На територији општине Лајковац
постоје пољопривредни произвођачи
који могу да испуне високе стандарде
ИПАРД фондова, али је велики број
оних који имају одређену дозу страха.

ГТ-3

18.03.2020. године у 20:00h, сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“

ПРЕДСТАВА „МАТИЧАР”
Топла прича о двоје људи касних
средњих година, који се силом прилика
нађу у заједничком, а неопходном им
простору, те чекајући матичара, почну
разговором, а заврше јелом и пићем…
Она, жена живи годинама, неудата,у
сеоцету у Западној Србији, а он на
Савамали, као правник, животари послујући своје овештале дане, локалним
мајсторима, кафанџијама, џимријама, и
распуштеницама…Бранећи част, новац,
имовину, и углед кад га има.
Сукоб а и склоност међусобна, између Бисе и Милије, од дуга чекања заврше
исповестима, искреношћу, иистином.
Локални матичар, у забиту селу, који
врши све време „своја посла“, „тера
трактор“ и завршава по крају обавезе,
никако да им документе да, те због
кључева,… те због ручка,… па због нечега
другог….
УЛОГЕ: ФЕЂА СТОЈАНОВИЋ,
ЉИЉАНА ДРАГУТИНОВИЋ И РАДЕ
МИЉАНИЋ

20.03.2020. године у 18:00h,
галерија КЦ „Хаџи Рувим“
Радиша Панић
- Наши произвођачи се плаше и
контроле на лицу места. Међутим,
уколико су испуњени сви услови, за то
нема разлога. Сматрам да имамо
велики број газдинстава која се баве
воћарством, повртарством, па и сточарством, који би испунили све
услове ИПАРД фондова. У Колубарском округу, колико знам, до сада нико
није остварио права на коришћење
ових фондова,а конкурисало је 4-5
произвођача- додаје Панић.
ИПАРД је претприступни програм Европске уније, а када је реч о
Србији он се односи на период од
2014-2020.године. ИПАРД је саставни
део ИПА-е ,односно , његова пета
компонента која се односи на рурални
развој.

Изложба слика
ОЛИВЕРЕ
ЛОЛЕ АЏИЋ

26.03.2019. године у 10:00h,
сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“

„ПЕСНИЧЕ
НАРОДА МОГ“
Смотра рецитатора општинско такмичење

ГТ-4
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ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШИ СПРЕМНИ ЗА НАСТАВАК
КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКЕ ЗОНЕ

ВИСОКЕ
АМБИЦИЈЕ
Железничар за виши ранг,
Задругар за врх табеле
Већ у првом пролећном колу, велики дерби на
стадиону "дизелке", стиже јесењи првак из Богосавца
предвођен Рашевићем, Илићем и Дамњановићем, сва је
прилика да нас чека фудбалски спектакл:
- Меч дочекујемо комплетни, у "генералци" смо
савладали Дивце са 3:0 головима Станојевића, Тинтора и
Жељка Павловића, а припремни период ми улива наду да
смо добро одрадили посао. То не мора ништа да значи,
првенство је друга прича, а специфично је да нас већ на
старту чека главни ривал у борби за прво место. Наш адут
је домаћи терен, верујем да ће нам Лајковчани дати снажну
подршку у недељу- најављује важан меч Срђан ЈовановићЧобања, са почетком у 14.30.
Железничар је у зимским тестовима савладао још и
Турбину и Шумадију из Шопића, играо нерешено са
српсколигашем Будућности-Крушиком, а поразе доживео
од ТЕК-а и Јединства из Владимираца. Клуб су напустили
штопер Илић и везиста Спасојевић, али је листа појачања
много дужа: бивши нападач Арсић, Чочовић, Стјеља,
Жељко и Марко Павловић и високи Тинтор.

ФК Железничар: Шанса за преузимање
лидерске позиције већ на старту
Велико зимско спремање у редовим Задругара, чак се
може рећи да млађи лајковачки зонаш окренуо нову
страницу у физиономији екипе. Нема више голгетера
Јеринића, срчаног Ашковића и бескомпромисног
Марковића који су били заштитини знак зелено-белих, а
дрес Задругара раздужили су и голман Рафаиловић, леви
бек Петровић, Милошевић, Жељко Павловић и Ристић.
Било је активности и у другом смеру, пристигли су из
Брезовице Мијатовић и Марко Бојић, стигао је и искусни
дефанзивац Жељко Максимовић, а листу појачања
закључују Гавриловић, Савић из Будућности, као и деца из
Железничарове школе Марковић и Милановић.
- Одласком Јеринића, доста нам се мења концепција,
уместо дубинских лопти у простор сада нас чека задатак да
кроз пас игру дођемо до гола. Нисмо имали добре
резултате у припремном периоду, желео сам да играмо
максимално уморни из јаког тренинга, али је већ
"генералка" против јесењег првака из Богосавца показала
да смо на добром путу. Гостујемо у Прњавору прво
пролећно коло, играмо без кажњеног Мијатовића, док је под
знаком питања штопер Милош Павловић који је пропустио
последњи тест. Амбиције су јасне- добри резултати и
пласман у првих пет- пун је оптимизма тренер Задргара
Драган Јовановић- Јованко.
Б.Матић

МАЛА ШКОЛА ГЛУМЕ
Од суботе 7. марта, са радом је наставила Школе
глуме у Лајковцу, која успешно функционише при КЦ „Хаџи
Рувим”, а намењена је деци узраста од 5 до 16 година.
Часови у трајању од два сата биће организовани
сваке суботе за две групе и у два термина: старији и млађи
узраст, од 11 и од 13 часова, у малој сали Културног центра.
Ментори су академски глумци Петар и Мирјана
Михаиловић.

ЛАЈКОВАЦ
ОДБОЈКАШИЦЕ ЖЕЉЕ СЛАВИЛЕ У ГОСТИМА

САВЛАДАНА ВИЗУРА
Oдбојкашице лајковачког Железничара „частиле“ су
себе за Дан жена убедљивом победом против Визуре на
гостовању у Београду. Резултат је био 3:0, по сетовима 25:21,
25:15 и 25:22. Врло значајна победа девојака Жеље за
очување пете позиције на табели и наставак борбе са
Црвеном звездом за четврто место пред плеј-оф.
Најефикасније код Лајковчанки биле су Лукић са 14, Рајлић
са 13, Чанак са 12 и Гајић са 10. Kапитен Лазаревић уписала
је шест, а Ју пет поена.

У осталим утакмицама четвртог кола Мини лиге 1-6
лидер ТЕНТ је победио Црвену звезду са 3:0, док су Убљанке
направиле још један подвиг и, после победе у финалу Kупа,
савладале Јединство и у Старој Пазови са 3:2.
На табели води ТЕНТ са 51 бодом, Уб има бод мање,
трећепласирано Јединство 48, Црвена звезда 40,
Железничар на петом месту има 36 бодова, док је Визура
шеста са 29 бодова (комплетна табела на 33.страни) .
После два гостовања, Железничар наредна два меча
игра пред својим навијачима. У петом колу дочекује водећи
ТЕНТ, а затим Јединство.

ПОРАЗ НА ГОСТОВАЊУ ЗВЕЗДИ
У утакмици која је одиграма 4.марта, у оквиру 4.кола
Мини лиге, Железничар је поражен на гостовању Црвеној
звезди 3:1 (16:25, 25:16, 25:22, 25:21). По ко зна који пут,
одбокашице Жеље су добро започеле меч, да би касније
уследио пад у игри, што је резултирало још једним поразом.
Божица Марковић и Невена Видојевић су биле
најефикасније код Звезде са по 12 поена док је Александра
Гајић имала 11 код Железничара.

Полазници школе глуме
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ПРОГЛАШЕНА ЛИСТА КОАЛИЦИЈЕ КОЈУ ПРЕДВОДИ ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ЛАЈКОВАЦ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.
„Позивам све грађане Лајковца, као и Србије, да изађу на изборе и остваре своје грађанско право,
да не наседају на провокације оних чији је једини циљ да се силом дочепају власти. Верујем да
народ види наш јасан план за будућност, и због тога смо сигурни у добар изборни резултат”,
поручује Ненад Џајевић, носилац лајковачке листе „Алексаднар Вучић- за нашу децу.”
Коалиција „Александар Вучић –
За нашу децу.” предала је, у петак
6.марта, Општинској изборној комисији
у Лајковцу, Изборну листу за локалне
изборе, која је истог дана на седници
ОИК и званично проглашена и налазиће
се под редним бројем 1. Носилац листе,
коју предводи ОО Српске напредне
странке Лајковац, је актуелни повереник
одбора и заменик председника општине
Лајковац Ненад Џајевић, који је, тим
поводом, издао саопштење у којем се
обратио својим суграђанима.
„Као носилац листе за Лајковац,
пре свега, захваљујем се нашим суграђанима који су за пар сати својим потписима дали подршку нашој листи. Велика
је част, али и одговорност, бити први на
листи Српске напредне странке. Желео
бих посебно да се захвалим члановима
који су ме предложили, као и председнику Александру Вучићу и Извршном
одбору, који су тај предлог подржали.
Са нама на листи су и наши досадашњи коалициони партнери. На листи
су и нова лица, што је знак да се странка
подмлађује, и да се прилика даје младим људима са великом енергијом.
Такође, ту се налазе људи разноврсних
струка и професија, што је најбољи
показатељ да желимо да се Лајковац
развија у свим сферама и областима.

Предаја лајковачке листе „Александар Вучић - За нашу децу.”
Позивам све грађане Лајковца,
као и Србије, да изађу на изборе и
остваре своје грађанско право, да не
наседају на провокације оних чији је
једини циљ да се силом дочепају власти. Поштујем свачију вољу, али бојкот
није, и никада неће бити, исправан пут.
Бојкот пропагирају неодговорни и
неозбиљни политичари, који се боје
суочавања с а вољом сопственог
народа.

Изборна листа кандидата за одборнике СО Лајковац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.”
1. Ненад Џајевић (1982), Дипл. економиста, Лајковац
2. Андрија Живковић (1983), Дипл. географ, Лајковац
3. Бојан Лукић (1988), Мастер економије, Лајковац
4. Мила Лончар Митровић (1971), Проф. разредне наставе, Лајковац
5. Биљана Жујовић (1973), Проф. разредне наставе, Врачевић
6. Милутин Нишавић (1985), Дипл. инг. прехрамбене технологије, Лајковац
7. Милош Милошевић (1981),Специјалиста електроенергетике, Придворица
8. Зоран Васиљевић (1978), Отправник возова, Рубрибреза
9. Весна Арсеновић (1971), Дипл. економиста, Лајковац
10. Загорка Шалипур (1965), Правник, Лајковац
11. Зоран Урошевић (1969), Рударски техничар, Непричава
12. Дејан Ивковић (1977), Бравар, Бајевац
13. Обрад Милутиновић (1981), Дипл. инг. електротехнике, Словац
14. Дајана Ненадовић (1988), Струковни економиста, Лајковац
15. Биљана Петровић (1990), Дипл. васпит, Лајковац
16. Милета Мирковић (1969), Машиновођа, Јабучје
17. Раша Филиповић (1969), Електротехничар, Лајковац
18. Миломирка Несторовић ( 1962), Домаћица, Бајевац
19. Милош Грчић ( 1984), Дипл. инг. машинства, Јабучје
20. Јован Бркић ( 1991), Струковни економиста, Ратковац
21. Дејан Срећковић (1978), Ветеринарски Техничар, Степање
22. Радован Јовичић (1958), Пензионер, Пепељевац
23. Воја Станисављевић (1964), Машиновођа, Јабучје
24. Слађана Милошевић (1980), Машински техничар, Лајковац
25. Биљана Гавриловић (1976) Електротехничар аутоматике, Непричава
26. Мирослав Лукић (1988), Машински техничар, Доњи Лајковац
27. Никола Живковић (1996), Машиновођа, Јабучје
28. Вељко Сретеновић (1982), Електричар, Ћелије
29. Снежана Шкорић (1983), Дипл. политиколог, Боговађа
30. Душица Ивановић (1970), Матичар, Врачевић
31. Ненад Живојиновић (1965), Стаклорезац, Стрмово
32. Драгана Антонијевић ( 1991), Спец. Струковни економиста Лајковац
33. Миломир Негић (1989), Мастер инг. саобраћаја, Јабучје
34. Александра Костић ( 1987), Прехрамбени техничар, Врачевић
35. Живорад Бојичић (1966), Дипл. правник, Лајковац

Резултати марљивог рада и залагања председника Александра Вучића на
јачању целокупне економије Србије,
подизању животног стандарда грађана,
очувању интегритета и подизању међународног угледа Србије у свету су препознатљиви. На основу тога, верујем да
народ види јасан план за будућност, и
због тога верујемо у добар изборни резултат”, навео је Ненад Џајевић у свом
саопштењу поводом проглашења листе
„Александар Вучић – За нашу децу”.

УНИЈА МЛАДИХ СНС-а

ОСМОМАРТОВСКА
ТРИБИНА
У организацији Омладине ОО СНС
Лајковац чланица Извршног одбора
Странке Нина Митић и Сања Станковић
одржале су у сали градске куће Лајковац,
у петак, 6. марта, трибину на тему "Родна
равноправност и трговина људима".
Председник Омладине СНС у Лајковцу Никола Лукић присутне је поздравио речима:
„Изузетно ми је драго што у сали
видим велики број мушкараца који су
својим присуством дошли да подрже
жене у њиховој борби за равноправност.
Да Српска напредна странка препознаје
квалитет и рад жена показује и то што је
усвојен закон да се са 33 посто мање
заступљеног пола у политичком животу
тај проценат подигне на 40%. Нагласио
бих и да је Лајковац једна од ретких
општина која на челу општинских установа, попут вртића, основне и средње
школе, дома здравља, културног центра..., има жене за руководиоце."
Публика је чула доста тога од предавача, а гости трибине су имали прилику
да ослушну и чују пуно тога што им може
користити у даљем раду. Лајковачке даме
су се показале на висини задатка и биле
прилично смеле, конструктивне и конкретне. Подсећања ради, општина Лајковац
је и један од оснивача Програма за економско оснаживање жена у руралним подручјима колубарског округа.

ЛАЈКОВАЦ
ОДРЖАНА 34.СЕДНИЦА СO ЛАЈКОВАЦ

ЗАОКРУЖЕН ЗНАЧАЈАН
БРОЈ ОДЛУКА
За директора ЈП „Градска чистоћа” изабран је
Бојан Богдановић, дипломирани менаџер из
Лајковца, нови мандат директора Туристичке
организације општине Лајковац добио је
Милутин Ранковић, док је за в.д. директора
заједничког Центра за социјални рад
„Солидарност” за општине Љиг, Мионица
и Лајковац именован Драган Радовановић
Двадесет шест тачака нашло се на Дневном реду
седнице Скупштине општине Лајковац, међу којима и
Пословник о раду овог тела, Прве измене пословања ЈП
„Градска чистоћа” са програмом коришћења средстава
субвенција за 2020.годину и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Лајковац за текућу годину.
Скупштинско заседање отпочело је минутом ћутања
и одавањем поште преминулом професору Пољопривредног факултета у пензији и дугогодишњем сараднику
општине Лајковац, Милораду Бабовићу.
Одборници опозиционе политичке опције, напустили
су седницу након свега неколико тачака дневног реда,
изразивши негодовање због одлуке да директних телевизијских преноса седнице више неће бити, а било је и неколико других примедби везаних за тачку која се односила на
Пословник о раду Скупштине.

На 34.седници Скупштине општине Лајковац усвојени
су извештаји о раду КЦ „Хаџи Рувим” и „Установе за спорт
и омладину” за 2019.годину, извештај о прошлогодишњој
реализацији Програма унапређења квалитета здравствене
заштите становништва , о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја , коришћењу
сред-става буџетског фонда за заштиту животне средине и
реали-зацији Програма за унапређење услова живота
локалне заједнице.
За директора ЈП „Градска чистоћа” изабран је Бојан
Богдановић, дипломирани менаџер из Лајковца, нови
мандат директора Туристичке организације општине Лајковац добио је Милутин Ранковић, док је за в.д. директора
заједничког Центра за социјални рад „Солидарност” за
општине Љиг, Мионица и Лајковац именован Драган
Радовановић, дипломирани правник из Љига.
По завршетку седнице, начелник Опшинске управе,
Живорад Бојичић, у изјави за медије, изразио је лично
задовољство досадашњим радом Скупштине, чији је
председавајући и сам био у једном периоду.
- Данашњом седницом заокружили смо значајан број
одлука чија нас примена очекује у наредном периоду, пре
свега Програм пољопривреде, када нам стигне сагласност,
затим именовање директора и вршилаца дужности, а
усвојен је и нови Пословник о раду Скупштине општине
Лајковац. У мају прошле године изабрана је Комисија која је
требала да припреми пословник и имали су заиста доста
времена- рекао је Бојичић.
Он је, такође, истакао значај усвајања извештаја о
утрошку средстава из Програма ренте и екологије чије је
усвајање неопходно извршити до краја марта и доставити
ресорним министарствима на контролу.
Иако је ова седница најављена као последња у овом
сазиву, Бојичић је рекао да постоји могућност да ће се
одржати и 35.заседање због одрежених имовинско-правних
одлука.
Љ.Вујичић

12.март 2020.г.
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ЛИДЕР ДСС-а ПОСЕТИО ОДБОР У ЛАЈКОВЦУ

БОЈКОТ НИЈЕ РЕШЕЊЕ
- Покрет „Метла 2020” улази у изборну трку са
жељом да покрене промене у Србији. - Морамо бити
темељни и ићи етапу по етапу. У борби која ће бити
дуга сврсисходније је изаћи на изборе, ма колико
услови били лоши- истиче др Милош Јовановић.
Демократска странка Србије изаћи ће на предстојеће
парламентарне, покрајинске и локалне изборе у оквиру
покрета „Метла 2020”, који још чине и Удружење „Староседеоци“ из Краљева, „Тим за живот Злате Ђерић“ и председник Војног синдиката Новица Антић. С тим у вези, али и пре
званичног почетка изборне кампање, у Лајковцу је, крајем
фебруара, боравио др Милош Јовановић, лидер ДСС-а и
члан председништва Покрета "Метла 2020". Он је, током
посете лајковачког општинског одбора, разговарао са
симпатизерима и члановима ДСС-а и, том приликом, још
једном поручио да бојкот избора није решење и да
представља нешто слично гласању за „Прелетачевића
Белог” на председничким изборима 2017.године.
- Нама ентузијазам, у овом моменту, није претерано
велики јер су услови јако лоши, чак мислим да никада нису
били лошији. Ми, као и свако други ко редовно иде на терен
по локалу, констатујемо да ова власт буквално тлачи своје
грађане. С друге стране, бојкот не може да убрза промене за
које се ми залажемо и све ми се више чини да је он био средство за борбу, не против режима и за промене, већ место за
лидера у оквиру опозиције. Мислим да ће део грађана насести на ту причу, јер сви више желе пречицу, то јест лакши пут,
него борбу, ма колико она била тешка- истакао је Јовановић
током обраћања локалим медијима.
Према његовим речима, грађани треба да се уозбиље,
престану да седе кући и гледају ријалити програме, не гласају и говоре сви су исти.
- Организујте се и не дозволите да они који су на власти у ствари буду власници Србије. Не постоји довољно
добра воља да се ван институција настави борба за промене, као ни жеља и енергија, што су досадашњи протести и
доказали. То не сме да нас обесхрабри, јер ово је процес и
промене се неће догодити преко ноћи.

Др Милош Јовановић у посети ОО ДСС Лајковац
Прва ствар коју у Србији треба променити је изборни
систем, каже Јовановић, и додаје да је највећи проблем
управо партократија.
- Променом изборног система омогућава се људима да
гласају за људе по имену и презимену, а не за странке. Тиме
ћете ослободити правну државу и нико више неће моћи да
утиче на то кога ћете ви гласати- наглашава лидер ДСС-а. Поред тога, потребно је увести и мере децентрализације,
којима би се више средстава усмерило за општине у
унутрашњости Србије, дефинисањем нових изворних
прихода за локалне самоуправе и развојем инфраструктуре
путева и аутопутева, што се делимично и ради. Затим, мере
деконцентрације да неке ствари померимо ближе локалу где
се одлучује, али и мере делокализације где ће се неке
институције преместити из Београда у унутрашњост Србије.
Јовановић посебно истиче да Покрет „Метла“ чине
људи који живе од својих каријера или приватног бизниса,
који су са часним намерама смо ушли у све ово, а избори су
само начин да за пар година дође до жељених промена.
Обилазећи Србију, анимирајући људе и сагледавајући
тренутну ситуацију, први човек ДСС-а констатује да ће у
многим срединама бити тешко прикупити и потписе за кандидатуру неопходне за излазак на изборе, али да се вреди
борити зарад будућности генерација које долазе.
М.М.М.

Qig
na dlanu
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине Љиг, а на
основу решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја за остаривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Љиг у 2020.години. Ставови
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

У БЕЛАНОВИЦИ

ПОЧИЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ШКОЛЕ
Према најавама из љишке локалне самоуправе,
ускоро ће кренути радови на реконструкцији основне
школе „Сестре Павловић“ у Белановици, као и изградњи
потпуно новог вртића и фискултурне сале. Вредност овог
посла износи 297.484.514,04 динара, а финансираће га
Канцеларија за управљање јавним улагањима, док ће
радове изводити фирма „Југоградња“ из Београда.
- Ово је највећа инвестиција која је, последњих
година, стигла у општину Љиг. Срећни смо јер ће деца из
белановачког краја коначно, након много година, имати
адекватне услове за школовање какве заслужују- истакао
је Драган Лазаревић, председник општине Љиг.
У питању је само једна у низу капиталних инвестиција
које ће бити реализоване у наредном периоду у љишкој
општини. Како је раније најављено , током ове године ,
очекују се реконструкције зграда Дома здравља и Основне
школе „Сава Керковић“, али и изградња фискултурне сале
у средњој школи и доградња централног објекта вртића.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД „ЉИГ“

„ОПАНАК
ВРЕМЕНУ ПРКОСИ”
Да опанак времену пркоси доказало нам је културноуметничко друштво „Љиг“ на свом традиционалном
годишњем концерту у петак, 6. марта, у сали Основне школе
„Сава Керковић“ у Љигу.
Концерт је отворила најмлађа група КУД “Љиг“ играма
из Србије, под вођством Александра Ђорђевића. Подмладак
КУД „Љиг“ је извео игре из Нишаве и Лесковца, а затим је
Зоран Јаковљевић, глумац аматер из Љига, пожелео добродошлицу свим посетиоцима уз симболичну здравицу.
Програм је настављен наступом Првог ансамбла КУД-а
„Љиг“, под вођством Александра Јевтића и то играма насталим подно Старе планине, под називом „Горњи висок“, играма из Лесковца и Пчиње. Затим су наступили гости из КУД
„Шумадија“ Горњи Милановац, КУД „Топлица“ Бања Врујци
и КУД „Диша Ђурђевић“ Вреоци.
Публици су се представили и ветерани-оснивачи друштва, одигравши шопске игре. За крај је млада фрулашица
Сања Милановић, чланица КУД „Лука Спасојевић“, одсвирала и заплела велико српско народно коло исткано разноразним ношњама и разиграном публиком.

Ветерани КУД „Љиг”: Шопске игре

Будући изглед школе и фискултурне сале

У четвртој години постојања, ово КУД „Љиг” броји
преко 100 чланова и представља једно од ретких које нема
класичну организацију управног одбора, већ га чине старији
играчи који се сами својим ентузијазмом и вољом боре за
очување српске традиције. Посебну захвалност, како
наводе, дугују локалној самоуправи која им је омогућила и
уступила просторије за пробе.
У свим временима коло, игра и песма су снажили дух
народа, подстицали на борбу и напредак. Фолклор је породична традиција, а у времену пољуљаних вредности децу
усмерава на прави пут, те доприноси стабилности породице,
а самим тим очувању народа и његове културе. М.Милаковић

ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „КАЈА”

Е-ВРТИЋ
Постојећа зграда школе у Белановици, која је изграђена још давне 1963.године, била је неусловна за боравак
деце, ускоро ће добити потпуно нови изглед. Планирана је
замена кровне конструкције, биће постављена изолација,
нова фасада, занењена унутрашња и спољна столарија,
електричне и водоводне инсталације, грејање, подови,
санитарни чворови... Око школског дворишта биће постављена нова ограда, а планирана је и изградња новог објекта са фискултурном салом, три учионице, кухињом, трпезаријом и пратећим просторијама. Тиме ће се створити
једнаки услови за одвијање наставних програма предшколског и школског узраста, деци из урбаног, као и деци
из руралних подручја на територији општине Љиг. Основну
школу „Сестре Павловић“ у Белановици похађају деца из
околних месних заједница: Живковци, Калањевци, Козељ,Пољанице и Шутци. У матичној школи наставу похађа
укупно 150 ђака.
М.Милаковић

Грађанима општине Љиг, од 1.априла, биће
омогућено да електронским путем и бесплатно пријаве
децу за упис у Предшколску установу „Каја“. Услуга
еВртића представља електронску пријаву деце за упис у
предшколске установе. Родитељи више не морају да
одлазе на шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаве могу да обаве електронским путем на Порталу еУправа.
Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и
бесплатан начин пријаве детета у предшколску установу.
Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем онлајн обрасца, а достављање
извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и
уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски
прибављају. У овом тренутку је у току имплементација
ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

ОКО НАС
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ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ЉИГ

ПРВИ ПРЕДАО
ЛИСТУ
Општински одбор Српске напредне странке Љиг
предао је, први, Изборној комисији општине Љиг, листу са
кандидатима за одборнике у Скупштине општине. Листа
"Александар Вучић - За нашу децу", чији је носилац Драган
Лазаревић, званично је предата 6. марта 2020. године, тачно у
15 часова. Својим потписом подршку овој политичкој опцији
дало је преко 400 грађана општине Љиг.
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УПИС
СТУДЕНАТА
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Предаја листе „Александар Вучић - За нашу децу”
Изборној комисији општине Љиг
„За само пар сати прикупљени су потписи, што јасно
говори колику подршку у Љигу има Српска напредна
странка. Захваљујемо се свима који су својим потписом дали
подржали наше кандидате и позивам све наше суграђане да
26. априла 2020. године изађу на гласање и свој глас повере
Српској напредној странци, листи "Александар Вучић - За
нашу децу." - рекао је Драган Лазаревић, носилац листе
Српске напредне странке у Љигу.

ПОВОДОМ 8.МАРТА

МАЛИ ЗНАК ПАЖЊЕ
ЗА ЉИЖАНКЕ
Протеклог викенда, активисти и функционери ОО
Српске напредне странке Љиг делили су руже својим
суграђанкама поводом Осмог марта - Дана жена. Председник
ОО СНС Љиг Драган Лазаревић, овом приликом, је истакао
да се општина Љиг и Српска напредна странка труде да
подигну ниво поштовања према суграђанкама и да се све
више пажње поклања родној равноправности, а све у складу
са изменама закона којим је повећан број жена, како у републичком, тако и у локалним парламентима.

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:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

Прелезак са других
факултета и високих школа
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС
СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ
Драган Лазаревић
у разговору са суграђанкама

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196
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МИОНИЦА СЕ ПРЕДСТАВИЛА НА ДВА ПРЕСТИЖНА САЈМА ТУРИЗМА

ЗАПАЖЕНИ У СОФИЈИ И БЕОГРАДУ
Општина Мионица је ових дана представила своју
богату туристичку понуду на два престижна међународна
сајма у Софији и Београду.
Међународни сајам туризма у Софији је био сјајна
прилика да се Мионица представи ван граница Србије.
Заједно са Туристичком организацијом Србије, Мионица и
још 30 локалних туристичких организација, представили су
понуду наше земље у најбољем светлу. Са укусима, традицијом и добром причом очарали су посетиоце сајма туризма
у Бугарској, а с обзиром да је на овом сајму посебан акценат
био на бањском туризму и пратећим садржајима, посебну
пажњу су изазвали Бања Врујци са својим термоминералним изворима и Спортски центар „Мионица“, мада није

изостало ни интересовање за друге туристичке локалите
општине Мионица.
Традиционалним учешћем на овогодишњем 42. Међународном сајму туризма у Београду, општина Мионица се
представила многобројном аудиторијуму. Као и претходних
година, посетиоци штанда општине су били у прилици да се из
прве руке информишу о понуди смештајних капацитета,
ценама, попустима и промотивним пакетима, као и могућностима коришћења ваучера за боравак у домаћој радиности и
сеоским туристичким домаћинствима којих из године у годину
је све већи број. Првог дана штанд Мионице посетили су
бројни потенцијални туристи који су у правом смислу осетили
традицију и укусе Мионице. Средња школа Мионица је са
својим специјалитетима које су припремили њени ученици и
професори и овог пута била веома запажена, док су будући
туристички техничари своје вештине усавршавали кроз
комуникацију са посетиоцима штанда. Сајам је био прилика за
промовисање Мионице, њених туристичких локалитета и
туристичких производа који су представљени кроз нови
промотивни материјал у виду туристичке карте, каталога
„Добро дошли у Мионицу“, брошура „Етно водич“, „Сасвим
необична Мионица“ и „Приче из музеја“.
А.Ковачевић

У ВРУЈЦИМА

СУСРЕТИ ИЗВИЂАЧА
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Штанд општине Мионица у Београду

ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ
МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

ПРОЈЕКТИ ВРЕДНИ
10,69 МИЛИОНА ДИНАРА
За опремање Основне и Средње школе
и оснивање саветовалишта

Недавно су у Хотелу „Врујци“ одржани седми
сусрети извиђача земаља западног Балкана, које је отворио
председник општине Мионица Бобан Јанковић. Општина
Мионица се и овог пута показала као добар домаћин и
потрудила се да се гости пријатно проведу током тродневног боравка и упознају туристичке потенцијале. Тако је у
суботу организован излет за групу од преко 100 извиђача.
Рута је подразумевала обилазак родне куће војводе
Живојина Мишића, посету сеоском туристичком домаћинству Петровић и обилазак клисуре реке Рибнице. Током
посете музеју у Струганику, гости су се уверили у историјски и етнолошки значај овог места, а посебно су уживали у
интерпретацији народних песама из разних крајева Србије
у извођењу етно групе „Мионе“ из Мионице, чији је наступ

Министарка без портфеља у Влади Републике
Србије задужена за демографију и популациону политику
Славица Ђукић Дејановић и председник општине
Мионица Бобан Јанковић су 2. марта у Београду
потписали уговор о суфинансирању мера популационе
политике јединица локалне самоуправе у 2020. години у
укупној вредности од 10,69 милиона динара. Од тога
мионичка локална самоуправа обезбеђује 25 процената
средстава, а Кабинет министра 75 процената. Општини су
одобрена четири пројекта, којима се предвиђа опремање
Основне и Средње школе у Мионици чија реконструкција
је у току и оснивање психолошког саветовалишта за
адолеценте и њихове родитеље и за младе брачне
парове, као и саветовалишта у области репродуктивног
здравља.
А.К.

ПРЕДСТАВА ОСНОВАЦА ИЗ БРЕЖЂА

КРАЉЕВСКИ
ФЕСТИВАЛ
Основци из издвојеног одељења Основне школе
„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић у Брежђу су у Културном
центру извели представу „Краљевски фестивал“. Представа
је припремљена на основу текста Тодета Николетића, а улоге
су тумачили чланови драмске секције издвојеног одељења у
Брежђу чији је ментор наставница српског језика Марија
Маринковић. Прича говори о далекој земљи Лежанији чији
краљ организује фестивал у певању, а награда за победника
је круна његове ћерке принцезе. На крају представе, ентузијазам једне релативно мале сеоске школе, њених наставника и ђака, труд и сати увежбавања, награђени су дуготрајним аплаузом.
А.К.

Са отварања Сусрета извиђача
употпунио причу о начину живота задружних породица у
другој половини деветнаестог века. Путовање извиђача је
настављено даље до домаћинства Петровић у Паштрићу,
где су их Пеца и Дана Петровић провели кроз занимљиву
поставку Музеја камена који се налази у дворишту њихове
породичне куће, а затим и кроз парк природе Рибница са
манастиром Светих апостола Петра и Павла и познатом
рибничком пећином, до које се од манастира стиже преко
висећег моста. Исте вечери у хотелу Врујци је организовано национално вече, којем је присуствовао председник
Општине Бобан Јанковић и уручио им захвалнице. Ово је
била прилика да представници извиђача из различитих
земаља презентују своју националну кухињу. На трпези су
се нашли бројни специјалитети, од далматинског сопарника, пршута од туне, разних врста сирева и маслина, до
тавче на гравче и печења са ражња, наравно, у режији
српских извиђача.
А.Ковачевић
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ПЕТИ КОНГРЕС 34.ОГРАНКА АМЕРИЧКОГ
КОЛЕЏА КАРДИОЛОГА ЗА СРБИЈУ И РС

НАУКА У СЛУЖБИ
КАРДИОЛОГИЈЕ
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Пише: Верољуб Бабић
(Коцељева)

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ
НАШЕГ КРАЈА
(без О)

Снимак за успомену из „Хотела М”
Прошле седмице, у београдском хотелу „М’’,
одржан је Пети конгрес 34. Огранка Америчког колеџа
кардиолога за Србију и Републику српску, под називом
‘’Праксис 2020’’. И овог пута, тема овог еминентног скупа је
било приказивање водича за дијагностику и лечење најважнијих кардиоваскуларних оболења која су била изражена
у Европи и Америци током прошле године.
Оснивач и први гувернер овог, за науку, важног
огранка Америчког колеџа кардиолога, је Професор доктор
Милан Недељковић, Убљанин који је и актуелни председник београдске општине Врачар.
Наш репортер је снимио Професора Недељковића
са његовим гостима из Уба и Ваљева, међу којима су др
Јова Балиновац, убски публициста и новинар Милан
Миловановић и Драган Миловић Буца, предузетник.
- Ово је традиција коју не могу да замислим без
мојих драгих убских и ваљевских пријатеља - изјавио је
Недељковић за ‘’Глас Тамнаве’’.

ЈЕДИНСТВЕНА ТРАДИЦИЈА

„ГРАФИТИ’’ У СЕПТЕМБРУ
Програм посвећен успомени на стaри Уб
и ликове који су постали велике легенде
мале вароши ове године ће бити припреман
под окриљем Установе за културу,
а планира се за септембар
Колажни програм, посвећен успомени на „душу
старог Уба’’ под именом „Убски графити’’, прерастао ју, за
осам година свог постојања, у својеврсну јединствену у
Србији, манифестацију која од ове године, према договорима
који су постигнути, прелази у ‘’надлежност’’ Установе за
културу. За сада, договорен је термин одржавања у овој
години (септембар), а локација на којој ће програм бити
изведен биће накнадно одређена.

Некада су се у нашем крају између лета и зиме
смењивала и два прелазна климатска времена - дужине
три месеца. Зима је стизала када сама зажели, мада
званични термин беше 22.децембар. А знала је да стигне и
пре Срђевдана.
Сунчани дани септембра били су прилика да кукуруз
сазри и да се заврши берба. Настави ли се лепа јесен и
наредни месец, бар првих десетак дана, сељаци би стигли
и пшеницу да засеју. Прве, веће, јесење кише су значиле да
нема уласка у њиве и кукуруз би брали када стегне мраз, а
пшеница је на сетву чекала прве лепе дане марта или
априла.
Кукуруз су наши сељаци чували у дрвеним чардацима, где је и сушен захваљујући ветру. Касније су га млели у прекрупачима, правећи јарму и хранили марву. Пре
напретка у виду берача, где је убиран клип, а стабљика
гажена (па и паљена на њиви) када се заврши брање,
стабла кукуруза су секли и везали прућем врбе. Пар дана
би их сушили у крстинама на њиви, а зими њима хранили
марву у јаслама.
Зима је, дакле, знала трајати три, а и шест месеци, па
су требали имати велике залихе хране и за марву и за
чељад. Сушили су шљиве и кришке крушке и јабуке, а у
трапу чували друге биљне врсте. Ухрањене свиње су
пастрмили и сушили на диму у пушницама и сушницама те
имали сланине и меса за целу зиму.
А зима је стизала када северац дуне са Цера и најави
да је задњи трен да се спреме дрва за грејање. Знала је
зима да буде и мање хладна али су ватрица и дим и на празничним честиткама били знаци селске куће. Дани су били
кратки али се пећи нису гасиле јер јутарњи мраз беше јак
да су причали ”да ће ујутру мачка и миш спавати скупа”.
Снег најчешће беше дечје весење, јер су се грудвала,
санкала, скијала, клизала... Беше ту и сликања, са падањем у снег, а иста су претеча данашњих селфија. Деца
нису марила за студен, а старијима зима и није баш
превише пријала.
Најава краја зиме беше Тривуњдан, када су сви
чекали - да ли ће мечка изаћи да се види или ће наставити
да спава.
Први дани марта будили су зумбуле и висибабе,
веснике лепшег времена. Вегетација је кретала, а сељаци
планирали фазе рада на њивама. Дуже трајање зиме би им
сметња за рад, а највећа је била априлска киша. Те кише,
сем паузе у раду, знале су да направе и изливање Тамнаве
на тек засејане њиве. Када би се Тамнава вратила у
пређашње стање усеви су се пресејавали гледајући ка
небу да се река и други пут не излије.
Мада се на селу никад не ленчари , лети се највише
ради. Берба, жетва,вршај, ливаде, а све треба урадити на
брзину да не искисне. А када кише дуже време нема - суша
све убере пре времена. Вишедневну сушу више пута прати
град, уништавајући цела стабла биљака, те им треба
времена и времена да се стабилизују.
У јесен је, у нашем крају, време најстабилније и дуга
јесен свима прија пред хладну зиму.

2020.

Досадашња традиција је била да се то вече „сећања
на незаборављене мале и велике легенде Уба и Тамнаве’’
одржава у Мотелу „Окно’’, а спонзори су били убски
предузетници Живојин Јовановић (ЗЗ ‘’Трлић’’), Стева
Леонтијевић (‘’ЛСБ Сточар’’ Трњаци), Зоран Божић (’’Убска
пивара’’) и Зоран Марковић Ћефта (Ресторан ‘’Окно’’), док је
покровитељ била општина Уб. Аутор ‘’Убских графита’’ је
Милан Миловановић, коме су свесрдно помагали и Дарко
Глишић, председник убске општине, Професор доктор Милан
Недељковић, председник београдске општине Врачар,
Радован Пулетић, књижевник и публициста, музичари Мате и
Ћела, као и глумци Позоришта ‘’Раша Плаовић.

Музичка секција на прошлогодишњим
„Убским графитима’’: Слободан Матовић Мате,
Дејан Матић и Милан Јаковљевић Ћела
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На основу члана 17.,18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', број:
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15, 9/16- одлука УС, 24/18, 41/18 – други закони, 41/18, 87/18 и
23/19), члана 31. Одлуке о општинској управи општине Лајковац (''Службени гласник општине Лајковац'', број:
9/17), Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених
прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години, број: 06-156/19-III од
30.12.2019. године, Општинска управа општине Лајковац расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У 2020. ГОДИНИ
I Општина Лајковац је определила 600.000,00 динара буџетских средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2020. години са циљем повећања безбедности у
саобраћају и процента употребе сигурносног појаса путника на задњем седишту возила, путем набавке
дечијих ауто-седишта.
II Право учешћа на конкурсу имају родитељи деце рођене у 2019/2020. години, под условом:
Да оба родитеља имају пребивалиште на територији општине Лајковац;
Саобраћајна дозвола на путничко возило мора гласити на једног од родитеља или члана
заједничког домаћинства;
Да родитељи нису остварили право на дечије ауто-седиште у 2019. години, за децу рођену
2019. године
III Уз пријаву на конкурс,учесници су обавезни да доставе:
Доказ о пребивалишту за оба родитеља – фотокопија/очитане личне карте, потврда/уверење
Полицијске станице
Фотокопија саобраћајне дозволе путничког возила
Уколико саобраћајна дозвола не гласи на име једног од родитеља, потребно је доставити
изјаву оверену од стране два сведока да родитељи детета живе у заједничком домаћинству са
лицем на чије име гласи саобраћајна дозвола
Извод из матичне књиге рођених за дете или изјаву да овај орган прибави извод по службеној
дужности
Доказ да родитељи нису остварили право на дечије ауто-седиште у 2019. години, за децу
рођену 2019. године.Комисија за доделу ауто седишта прибавља по службеној дужности.
IV Рок за подношење пријава на конкурс са потребном документацијом је 15 дана, почев од 06. марта.2020.
године, па закључно са 20. мартом 2020. године.
Неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Образац пријаве се може преузети на писарници Општинске управе општине Лајковац, сваког радног дана у
времену од 07-15 часова као и на званичној интернет презентацији Општине Лајковацwww.lajkovac.org.rs.
V Пријаве се могу доставити поштом на адресу Општинска управа општине Лајковац, Омладински трг број 1,
14224 Лајковац, у затвореним ковертама, са назнаком ''Пријава за набавку дечијих ауто-седишта'' '' Не
отварати'', или непосредном предајом на писарницу Општинске управе општине Лајковац.
VI Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Лајковац www.lajkovac.org.rs, на
огласној табли Општинске управе општине Лајковац, Веб порталу На длану Лајковац, Радио KISS доо
Лазаревац и Телевизији Пруга Нова доо Лајковац.
VIIКомисија за доделу ауто седишта коју решењем образује начелник Општинске управе ће разматрати
приспеле пријаве, сачиниће записник и предлог одлуке о подносиоцима пријава који испуњавају услове
конкурса.
Одлуку о додели ауто-седишта доноси начелник Општинске управе.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:344-18/2020-IV од05.03.2020. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Живорад Бојичић, дипл.правник
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV 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. Пословни секретар
3. Проценитељ штете у осигурању
4. Туристички организатор
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

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

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
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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С Е Ћ А Њ Е

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА ДАЦА
НИКОЛИЋ
- рођ. Радојичић
(1969 – 2005)

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1926 - 1978)
Време и догађаји су удаљили и
мало замаглили лик, али никада
неће избрисати сећање на м а ј к у
Син Мишко са децом

8

14

Заиста, све године овог
света нису у стању, нити да
умање, љубав која нас
повезује, нити тугу што смо
се прерано растали, али ни
понос што смо те имали!
Нека те Господ чува
у Царству Небеском.
Амин!
Твоја породица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
15.02.2020.год навршило се
40 дана од смрти

12.март 2020.г.
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29.02.2020. г. преминула је
наша драга
мајка, ташта и бака

ВОЈКА ПАНИЋ
из Чучуга
(1936 – 2020)

МИОДРАГА – МИЈЕ
АДАМОВИЋА

Заувек ћемо те носити
у срцу и чувати успомену
на тебе. Хвала ти за све
што си учинила за нас

из Брезовице
Прође месец, проћи ће и година,
али дан када сам те изгубила
никада неће проћи...
Супруга Гордана

СЕЋАЊЕ

СРЕЋКО РАДОВИЋ
(5.03.2017 – 5.03.2020)
Драги брате! Постоји туга
коју време не лечи и љубав
коју смрт не прекида.
Заувек ћеш бити наш понос.
Одмарај у рају и нека те
чувају анђели...
Твоја сестра Драгица
са породицом

Твоја ћерка Драгана, зет
Милорад, унуци Милош
и Милан са породицама
19.03.2020.г. навршиће се
година од преране
и изненадне смрти
драге нам супруге, мајке,
баке и свекрве

ЈАСНЕ КРСТИЋ
(1950 – 2019)
Срећни смо и поносни што
смо те имали, остаћеш
заувек део нас. Вечно ћемо
чувати успомену на твој
драги лик
Твоји најмилији
19.03.2020.г. навршиће се
година од када нас је
прерано и изненада
напустила наша драга
сестра и тетка

ЈАСНА КРСТИЋ
(1950 – 2019)
Хвала ти за безрезервну
љубав, подршку
и разумевање које си нам
несебично пружала.
Срећни смо и поносни што
смо те имали,
бескрајно тужни што смо
те изгубили...
Твоји Лука и Сека
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ЛОПТА КРЕЋЕ
ИЗ ЗИМСКОГ СНА
Наредног викенда настављају се
првенства Колубарско-мачванске зоне,
Окружне лиге Колубаре, Међуопштинске лиге Колубаре и Општинске лиге
Уба, а први на сцени биће Врељани који
у суботу гостују у Лешници. Иза Врело
спорта су одлично одрађене припреме
у Словенији, пулени Милоша Гаврића су
у "генералци" савладали одличну
Посавину са 3:2, а биће ово историјско
пролеће за клуб Немање Матића с
обзиром да се селе на нови терен
ушушкан поред врељанске цркве.
Брезовица је успела да се консолидује током зиме и поред прогноза које
нису биле обећавајуће, а ако се не деси
неко чудо- неће играти утакмицу првог
викенда зоне. Наиме, њихов домаћин
Раднички-Шабачки је под теретом
дугова и готово без играчког кадра, чека
се само формална потврда да бивша
Зорка неће наставити такмичење. То је
добра вест за Брезовчане и из такмичарског разлога, брисаће се резултати
Шапчана који су јесенас у Брезовици
играли без голова. На ужарену клупу
сео је Зоран Прокић, искусни Ваљевац
повешће екипу ка тешкој, али не и
немогућој мисији...
У окружној лиги највише се очекује од Радника, битка за 1. место је
вероватно изгубљена, а ка позицији 2
Убљани крећу са терена "Мурињо"
против Искре. Тврдојевац и Тулари су
били најактивнији у прелазном року, у
Тврдојевац су стигла звучна појачања у
виду Перице Марјановића, Душка
Симића и Жељка Савића, а у борбу за
опстанак Трлић креће са новим тренером Станојловићем из Коцељеве.

Перица Марјановић
појачао Тврдојевац
Чека нас жестока борба за 1. место
у МОФЛ Колубара, Чучуге су јесењи
првак који је сачувао костур тима и
поред одласка Карајичића, а силно
појачано Стрмово уз сјајну инфраструктру представља главног кандидата за Колубарско-мачванску зону.
Памбуковица и Полет из Такова имају
квалитет да се упусте у борбу за сам
врх, а у првом пролећном колу највише
пажње привлаче дуели два Полета, као
и дуел Паљува и Шарбана који такође
могу да се прикључе водећим екипама...
У општинској лиги Омладинац
делује као велики фаворит за 1. место, с
обзиром на квалитет тима и 6 бодова
предности, а жестока борба нас очекује
за 2. место и бараж за који конкурише
чак 5 тимова. Најактивнији на зимској
паузи били су Милорчани, а дерби првог
пролећног кола очекује нас у Мургашу
где гостују Бргуле.

ФУДБАЛ
ЈЕДИНСТВО ЛОШЕ СТАРТОВАЛО У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ

УБЉАНИ БЛЕДИ У ПОЖЕГИ
- Плазинић поново кобан за црвено-беле.
- Повреда Зорана Радојичића пореметила Кнежевићеву
екипу, одличан деби кадета Андрије Ранисављевића.
- Прва пролећна победа тражи се против краљевачке Слоге
(стадион "Драган Џајић", субота, 14.30 часова).
Пролећну премијеру екипа
Јединства дочекала је без "поцрвенелог" Николе Радојичића и повређеног Сајића, а за сјајне партије у
припремном периоду Андрија Ранисављевић је добио поверење тренера Кнежевића од првог минута. На
жалост, један од најмлађих дебитаната у историји Јединства (16 и по
година) био је једна од ретких
светлих тачака у екипи Убљана која
није оправдала очекивања у Пожеги.
Почетак није наговештавао бледо
издање гостију, у режији Рајовића и
Зорана Радојичића, идеалну прилику пропустио је Милановић са
"петерца". Испоставиће се да је то
био најбољи напад Јединства, а меч
је почео да се окреће на воденицу
Слоге када је због повреде изашао
до тада врло запажени Зоран
Радојичић. Није деловало да ће бити
Поправни против краљевачке
голова до паузе, али није тако
Слоге: Лука Ђокић
мислио Вељко Плазинић, голгетер
који је много пута загорчао живот
црвено-белима. Лопту центрирану са десног бока одлично је ударио
главом и натерао Ивана Јовановића на капитулацију непосредно пред
одмор.
Утисак је да се арбитар Вуковић прелако одлучио за "белу тачку"
након старта Рајовића, благ контакт није имао тежину за пенал, а поклон
није пропустио да искористи Плазинић. Још једна спорна одлука
спречила је Убљане да се врате у меч- Ђурић је "украо" лопту и потом био
фаулиран, по процени судије Вуковића ван шеснаестерца:
- Судијске грешке, ако су постојале, неће нам бити алиби за
недовољно добру игру у Пожеги. Недостајало је храбрости и добрих
решења да се угрози Слога, мораћемо много конкретније да играмо ако
желимо добар резултат у гостима. Ипак, навијаче Јединства може да
радује одличан деби још увек дечака Андрије Ранисављевића, показао је
да је и физички и ментално спреман за сениорски фудбал, а његов
таленат је право благо за Јединство. Очекивао сам много више, изгледа
да нас је изостанак Сајића и Николе Радојичића, уз принудни излазак
Зорана Радојичића, пореметио више него што смо очекивали- рекао је
после меча тренер Срђа Кнежевић.
Подмлађени убски тим имаће у суботу премијеру пред својим
навијачима, готово у најјачем саставу, са јасним задатком да савлада
Слогу из Краљева. Лош почетак првенства уз поприлично брукање у
"генералци" (5:0 за ИМТ на Убу) ставља изражен императив на плећа
црвено-белих и ниједан други исход сем победе неће задовољити
Кнежевића:
- Овако младој екипи треба пуно самопоуздања, оно се углавном
гради победама, тако да су три бода неопходна. Очекујем да играмо
одговорније, чвршће и храбрије, посебно млади играчи имају моју подршку и због тога је било какав страх забрањена реч. Радујем се првој утакмици на клупи пред домаћим навијачима, верујем да ћемо у суботу заједно прославити победу- рекао је некадашњи дефанзивац Партизана. Б.М.

12.март 2019.г.
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Српска лига "Запад", 18. коло

Слога (Пожега) - Јединство (Уб)
2:0 (1:0)
Стадион у Пожеги. Гледалаца: 200. Судија:
Урош Вуковић (Крагујевац). Стрелац: Плазинић
у 43. и 60. из пенала. Жути картони: Коларевић,
Ракић, Тасић (С).
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 6,5, Бошковић 6,5,
Рајовић 6,5, Филиповић 6,5, Андрић 6,5,
Ранисављевић 7, Ђокић 6, Јолачић 6, З.Радојичић - (од 25. Мијатовић 6), Милановић 6,5 (од 89.
Хаџић -), Ђурић 6 (од 75. Ђурђевић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Вељко Плазинић (Слога)

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

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

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

1
3
6
5
6
5
7
6
6
6
9
11
11
9
11
10
11
11

49 : 12 49
21 : 12 35
23 : 16 34
30 : 16 33
31 : 25 32
23 : 19 31
30 : 28 29
29 : 20 28
18 : 17 27
22 : 19 26
21 : 24 21
14 : 26 19
22 : 31 17
16 : 27 17
23 : 35 17
17 : 24 16
16 35 13
10 32 13

Наредне утакмице Јединства
19.коло (14.март- 14.30ч):
Јединство (Уб) - Слога (К)
20.коло (22.март- 14.30ч):
Сушица - Јединство (Уб)
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УБСКИ ОКРУЖНИ ЛИГАШ СПРЕМАН ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

РАДНИК МЕРКА "БАРАЖ"
- Иако смо се суочили са потешкоћама и подметањима других клубова, очекујем да ћемо сачувати другу
позицију и обезбедити пласман у "бараж"- истиче Милован Милићевић, председник ФК Радник.
Иако је његов одлазак велики хендикеп, на Школарцу
су са великим поносом испратили одлазак најбољег играча
Николе Хаџића у Јединство. Од носилаца игре, дрес Радника
је раздужио и Милош Панић који је отишао у Турбину, а
Убљане су напустили и Кузмановић, Сајић и голман
Лазаревић.
На Школарац је стигао искусни нападач Никола
Симеуновић, за место међу стативама бориће се
талентовани голмани Лука Јечменица и Никола Живковић, а
конкуренцију ће појачати везиста Живановић и ветеран Миле
Јевтић. У припремним мечевима, пулени Александра
Станојевића су два пута играли 3:3- против Памбуковице и
кадета Јединства, са 3:1 савладали су Полет из Такова, а гол
Николе Симеуновића решио је меч против Будућности из
Дудовице. У "генералци" против Брезовице, Радник је
оставио одличан утисак и головима Илића и Пурешевића
савладао зонаша са 2:1, па се председник клуба Милован
Милићевић нада успешном пролећу:
- Иако смо се суочили са потешкоћама и подметањима
других клубова, очекујем да ћемо сачувати другу позицију и
обезбедити пласман у "бараж". Момци вредно раде по
програму тренера Станојевића, а новина је да смо пријавили
и терен "Мурињо" за првенствене утакмице. Већ у суботу на
новом "вештаку" дочекујемо Искру из Буковице у првом
пролећном колу, сигуран сам да су се наши навијачи
зажелели доброг фудбала- очекује добру посету председник
Радника на пролећној премијери.
Б.Матић

ФК Радник (Уб)

УБСКИ БОРЦИ ОДЛИЧНО ПОЧЕЛИ НОВУ ГОДИНУ

ЖЕТВА МЕДАЉА У ОБРЕНОВЦУ
Борци КБК "Соко" први овогодишњи тест имали су у
спортској хали у Обреновцу на првенству Београдадисциплина "лоу-кик", а премијерни наступ пулена
Александра Кандића најавио је још једну успешну годину.
На такмичењу се појавило 6 убских такмичара у
јуниорској и кадетској конкуренцији, а крај дана донео је
импресиван учинак- 9 победа и само 2 пораза, уз освојене 4
златне и две бронзане медаље. "Бронзама" су се окитили
Марко Тауз, момак од кога се пуно очекује у наредном
периоду, и Урош Ненадовић коме, уз сјајну технику, проблем
тренутно прави килажа.
Најсјајнија одличја нашла су се на грудима кадеткиње
Јоване Марковић која је убедљиво славила у финалу против
ривалке из Батајнице, као и Дејана Ненадовића у категорији
до 54 килограма. Прштало је у две његове борбе против
ривала из Црвене звезде и Батајнице, пар разбијених носева,
али је дечко са динамитом у рукама био доминантан од
почетка до краја борби. Изузетан учинак су заокружили
Кристијан Ђаковић и Игор Павловић- опроштај од своје
конкуренције искористили су да "пометлају" ривале уз
бројања и по један прекид:
- Припремни период је одрађен никад озбиљније, тако
да ће ривалима требати доста умећа, али и среће да изађу на
крај са нама. Следећа станица је Serbian Open у Хали
спортова на Новом Београду, нама омиљена дисциплина К1
је на програму. Идемо скромно и са контролисаном сујетом,
али са великим амбицијама. На другима је да препознају наш
рад, квалитет и залагање, а овим спортом се бавимо искљу-

КБК „Соко” Уб
чиво из жеље за доказивањем, без материјалне позадине.
Окружењу не набијамо на нос да је наш спорт нешто посебно, а
своје страхове и агресију каналишемо кроз спаринге и мечеве.
Ако имате било каквих предрасуда у вези са овим спортом,
дођите да их заједно разбијемо на тренингу- у свом стилу
шаље свој први овогодишњи рапорт председник Александар
Кандић.
Б.Матић

ОДБОЈКА
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НЕМА ПРЕПРЕКЕ ЗА УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ

ОСВОЈЕН И ПАРКЕТ
СТАРЕ ПАЗОВЕ
- Екипа Маријане Боричић први пут славила у гостима
против Јединства. - Сигуран тријумф над ТЕНТ-ом- 3:1.
- У суботу стиже Визура на убски паркет (19 часова)
Дуел са лидером из Обреновца
носио је са собом велику опасност
емотивног и физичког пражњења због
финала Купа, али су и ту замку успешно
решиле убске шампионке. Први сет је
игран у серијама, смењивали су се тајмаути Маријане Боричић и Милана Гршића,
али је силовит финиш Убљанки донео
почетну предност домаћину. На крилима
вођства, наставиле су још сигурније
убске девојке- Вулин је сјајним
сервисима и нападима мучила ривалке, а
тандем средњих блокера ГлигорићКутлешић је подигао непремостив бедем
на мрежи. Осећало се да су претходним
победама Убљанке стекле и психолошку
предност над "енергетичаркама", па је
без веће муке домаћи тим повео са 2:0.
Ипак, ТЕНТ није случајно лидер
првенства, репрезентативка Бојана
Гочанин и Мина Мијатовић пружиле су
подршку капитену Јелени Лазић, а било је
за очекивати и пад у игри Уба. Срећом,
брзо су се консолидовале девојке
Маријане Боричић, али није могла да се
избегне неизвесна завршница четвртог
сета. Повукла је тада тренер Уба прави
потез у виду уласка Милице Безаревић,
леворуки примач је прошла напад и
везала ас, па је поново бројна публика на
ногама дочекала 4 меч лопте;
- Нисмо биле тачне и прецизне као
уобичајено, али с обзиром шта је иза нассве честитке девојкама на феноменално
одрађеном послу. Није било лако као што
резултат говори, међутим углавном смо
контролисали меч и користили предности које имамо. Темпо је жесток, наша
физичка припремљеност нам даје могућност да играмо агресивно сваки меч, а
радује ме да нам адути нису само играчи
из стартне поставе- задовољна је била
после меча Обреновчанка на клупи Уба.
Једина хала где се није орила
победничка песма Убљанки, барем до пре
неколико дана, била је она у Старој
Пазови. Није деловало обећавајуће,
домаћин је агресивним сервисом потпуно пореметио пријем Убљанки и најавио
снажан реванш за пораз у Купу. Али,
екипа Маријане Боричић већ има изражен
победнички ДНК у својим венама, нису
паничиле убске одбојкашице и брзо су
стабилизовале игру. Почеле су и Пазовчанке да греше, а у узбудљивој завршници Сања Тривуновић је ауторитативним смечом донела изједначење.
Слична прича и у трећем сету,
поново гошће диктирају ритам и долазе
до две сет-лопте. Деловало је да је
примач домаћих Миросављевић обезбедила изједначење на 24:24, али је после

У одличној форми:
Душанка Биберовић
Суперлига Србије за одбојкашице, 21. коло

Уб- ТЕНТ 3:1
(25:22, 25:16, 18:25, 25:20)

Без премца на мрежи:
Аница Кутлешић
успешног смеча дотакла мрежу и
поклонила вођство Убљан-кама.
Међутим, тим Јова Цаковића није
желео да се преда, а на руку им је ишло
што су пре месец дана на истом месту
стигли предност Уба од 2:1. Исидора
Коцкаревић је разорним смечевима
повела екипу ка тај-бреку, чекала нас је
нова драма...
Поново су Убљанке добро
започеле пети сет, држале два до три
поена предности и прве стигле до мечлопте. Уследила је завршница за
инфаркт, по 4 меч-лопте нису искористиле ни једне ни друге, а са неколико
врхунских потеза Сања Тривуновић
није дозво-лила славље домаћима.
Аница Кутле-шић није искористила
меч-лопту на 19:18, али јесте следећу и
мајсторским "кувањем" окончала
маратон:
- Није ово био меч по мом укусу,
превише грешака и лоших одлука, али
је ваљда и нормално да дође до малог
замора материјала. Меч није имао
значај претходног у финалу Купа, али
победа је свакако разлог за задовољство, посебно што овде нисмо
никад славиле. Чека нас меч са
Визуром која је најбоља блокерска
екипа, повољна је околност да имамо
5 дана за одмор и тренинг, добро ће
нам доћи да повратимо енергијунајављује нови окршај мини-лиге
Маријана Боричић у суботу од 19
часова у убској Хали спортова.
Б.М.

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 500.
Судије: Рогић, Ђерфи (Београд).
УБ: Глигорић 12 (3 блока), Живановић,
Кутлешић 15 (4 блока, 1ас), Вулин 20 (5
асова, 2 блока), Тривуновић 7 (1 блок, 1
ас), Биберовић 12 (2 блока, 1 ас),
Ђурђевић, Стојковић 1 (1 ас), Лукић 3 (2
аса), Митровић 1 (1 блок), Безаревић 2
(1 ас). Нису играле: Јаковљевић
(либеро 2), Бјелић, Јелић.
Суперлига Србије за одбојкашице, 22. коло

Јединство (СП)- Уб 2:3
(25:11, 23:25, 23:25, 25:17, 19:21)
Спортска хала у Старој Пазови.
Гледалаца: 150. Судије: Симоновић
(Крагујевац), Леко (Нови Сад).
УБ: Глигорић 6, Живановић, Кутлешић
12 (2 блока, 1 ас), Вулин 19 (2 блока, 1
ас), Тривуновић 14 (1 блок), Биберовић 13 (1 блок, 1 ас), Ђурђевић (либеро
1), Лукић 2 (1 блок), Митровић 1,
Безаревић, Стојковић. Нису играле:
Јаковљевић (либеро 2), Бјелић, Јелић.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
мини лига 1-6
TENT
Ub
Jedinstvo SP
C.zvezda
@elezni~ar
Vizura

18
17
16
13
12
9

4
5
6
9
10
13

56:23
57:29
57:29
51:39
48:40
39:48

51
50
48
40
36
29

5.коло (субота, 14.март- 19ч):
Уб - Визура
6.коло (уторак, 17.март):
Црвена звезда - Уб
7.коло (субота, 21.март- 19ч):
Уб - Железничар (Л)
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КАДЕТИ УБСКЕ МЛАДОСТИ НА ПРАГУ ФАЈНАЛ-ФОРА

ПОРАЗ СА УКУСОМ ПОБЕДЕ
Да млади убски кошракаши напредују из тренинга у
трени"Младосташи" су у претходном периоду фокус ставили
на кадетску селекцију која је играла дерби сезоне- "вечити
ривал" Студент дочекао их је у Ваљеву, а Убљани су на дерби
стигли непоражени, са предношћу од +5 из првог меча.
Сусрет није добро почео за пулене Владимира Урошевића,
+13 су имали Ваљевци на великој паузи, а средином треће
чевртине 23 поена предности. Препуна хала већ је славила
смену лидера и вероватно осигурано 1. место, али је уласком
пионира Ивковића и Ненадовића екипа Младости прешла на
тотални пресинг. Почела је да се топи предност "студената",
Милошевић и Ивковић су погађали тешке шутеве, па је

УБСКИ АТЛЕТИЧАР У ДОБРОЈ ФОРМИ

МИТРОВИЋ ДРУГИ
У СПЛИТСКОМ ПОЛУМАРАТОНУ
Атлетичар ужичке Младости, родом Убљанин, Милан
Митровић имао је одличан наступ на Сплитском
полумаратону, у изузетно јакој конкуренцији истрчао је
лични рекорд 1:06,53 и освојио друго место иза Кенијца
Кимаја. Стаза је била тешка, са доста узбрдица, а Митровић је имао и проблем са повредом која га није спречила
да истрчи најбољу трку каријере у полумаратону:
- До петог километра сам се држао уз каснијег
победника трке, међутим осетио сам јак бол у колену и
решио да не пратим његов темпо. На крају сам задовољан
резултатом, поправио сам лични рекорд и верујем да ћу
ове године испунити норму 65:40 за Европско у
полумаратону које је на програму у Паризу.
Високог Убљанина чека наступ на јакој уличној трци
у Крушевцу 15. марта, а озбиљан тест имаће 22. марта када
ће трчати на Балканском првенству у полумаратону у
Загребу. Планирано Светско првенство у Пољској крајем
марта одложено је због корона вируса, али и овако
Митровића чека велики број изазова у 2020. години...

Кадети КК Младост 014
семафор почетком последњег периода показивао невероватних +4 за Убљане! На жалост, нису издржали гости у
страховитом ритму, следи нови налет Ваљеваца за огромних
13 поена предности, али се наставио "ролеркостер"- Урош
Ивковић погађа "тројку" за минус пет који су гарантовали
одбрану првог места. Студент није искористио последњи
напад, а Урош Васиљевић са бацања осигурао пораз који
вреди као победа:
- Невероватан меч са пуно тензије, сачували смо прво
место и у наредних пет мечева треба да га одбранимо.
Инфраструктура коју има Уб и одлично искуство са
прошлогодишњег Ф4 за млађе пионире, дају нам за право да
се кандидујемо за организацију завршног турнира, а осим
нашег региона, учествују и прваци Златиборско-чачанског,
Косовско-рашког и Шумадијског округа- велике амбиције има
тренер Владимир Урошевић.
Сениори су доживели пораз од Осечине на домаћем
паркету 81:92, истакао се Урош Васиљевић са 26 поена, а
Милошевић са 24 и млађи Васиљевић са 19 поена били су
најбољи у сениорском поразу од Студента- 79:89. Прилику за
другу првенствену победу, Убљани ће имати у недељу, у сали
ОШ "Милан Муњас" од 19 часова сачекују Микс кога су
савладали у јесењем делу сезоне.
Б.Матић

РУКОМЕТ

12.март 2020.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ОДЛИЧНО ЗАПОЧЕЛИ НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ПРОДОР У ВРХ ТАБЕЛЕ
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ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"

- "Брејк" у Петровцу и реванш за јесењи пораз. - Сигурно издање
против младог тима Партизана. - Следи гостовање лидеру Рекреативу.
Већ на првом мечу у наставку
сезоне, Убљани су показали да им
високе амбиције нису без основа. Слога
је јесенас релативно лако пребродила
убски паркет, овога пута су пулени
Ивана Милошевића потпуно заслужено
дошли до вредне победе.
Гости су од 1. минута успоставили
контролу, иако су играли без два
изузетно битна играча у ротацијиТривића и Радовановића. Предност није
падала ни када су на паркет крочили
дечаци Милош Ранковић, Мандић,
Старчевић..., а посебно је вредан посао
одрадио Пајевић који је "уштоповао"
противничко лево крило, обично
незаустављивог у контранападима.
Никола Марковић је одмах показао да
ће бити велико појачање, бриљантан
међу стативама био Милекић, а једини
критичан тренутак био је око 50. минута
када су домаћи изједначили после
искључења Петровића. Међутим, брзо
су се консолидовали Убљани, нашли
права решења у нападу, па је изостала
драматична завршница и направљен
велики корак ка врху табеле.
Пулени Ивана Милошевића одлично
су отворили меч против црвено-белих
(6:1, 11. минут), али су Београђани
успели да се колико-толико врате у меч.
Да је Радовановић искористио два
"зицера" вероватно би на паузи било
више од +6, а други део је домаћи тим
почео са јуниорском поставом. Публика
је уживала у мајсторијама Николе
Марковића, повратник у плави дрес је

ПРМЛ "Центар", 14. коло

Одлични голман Убљана:
Александар Милекић
показао део свог нападачког репертоара, иако је видно да је још далеко од
свог максимума након тешке повреде.
Поново је феноменално бранио најбољи играч меча Милекић, предност је
стизала и до 9 голова плуса, па је без
већих проблема забележена друга
победа у наставку:
- Задатак је био да зауставимо
контранападе младог тима Партизана,
то смо одрадили беспрекорно, чак смо
успели да их претрчимо у првом делу.
Имали смо неких других пропуста који
нису утицали на резултат, али ћемо
морати да их елиминишемо ако желимо
победу у следећем колу. Лидер
Рекреативо је доминантан ове сезоне,
али мислим да имамо квалитет да их
нападнемо на њиховом теренузадовољан је почетком другог дела
сезоне тренер Иван Милошевић.
Б.М.
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Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Уб- Партизан 2 31:25 (16:10)
Хала спортова на Убу. Гледалаца:
150. Искључења: Уб 14 минута,
Партизан 4 минута. Седмерци: Уб 4
(4), Партизан 7 (3).
УБ: Тривић 5, Петровић 4, Старчевић,
Ранковић 1, Вилотијевић, Ненадовић
4 (4), Мандић, Јовановић, Стокић 4,
Марковић 7, Јовић (2 одбране, 1
седмерац), Рогић 1, Радовановић 4,
Милекић (12 одбрана, 2 седмерца),
Ранковић, Цонић 1
ПРМЛ "Центар", 13. коло

Слога (П)- Уб 25:28 (14:16)
Спортска хала у Петровцу. Гледалаца: 200. Судије: Огњановић, Поповић (Пожаревац). Искључења: Слога 8,
Уб 8 минута. Седмерци: Слога 2 (1), Уб
3 (3).
УБ: Пајовић, Петровић 7, Старчевић,
М.Ранковић, Ненадовић 5 (3), Мандић
1, Јовановић 4, Стокић 1, Марковић 4,
Јовић, Рогић 5, Богићевић 1, Милекић,
Ранковић, Цонић

