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PERIONICA
МИЛОРАД МИЛИНКОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ДА СЕ НАРОД
ВРАТИ РАДУ 8.стр.

ЗОРАН ДРОБЊАК,
ДИРЕКТОР ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”

НАСТАВЉА СЕ
ГРАДЊА ПУТЕВА
У УБСКИМ СЕЛИМА

4.страна

TADING

1.maja br.27, Ub
014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE

Vuka Karadžića br.28, Ub 014/414-390
(preko puta Osnovne škole)
RAČUNARI
BELA TEHNIKA
TEPISI
POSUĐE

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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НЕМАЊА ЗА СВОЈУ ШКОЛУ У ВРЕЛУ

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
Популарни фудбалер донирао је преко 18
милиона динара за санацију своје бивше школе

Основна школа у Врелу
Завршена је санација пукотине на углу
десног крила школе у
Врелу која је настала пре
двадесетак година па, у
међувремену, обезбеђена
утегама. Нацрте за санацију је урадио грађевински вештак Жарко Нишчевић, а фудбалски репрезентативац Немања МаНемања Матић
тић донирао је 18 милиса ћерком Теом
она динара својој бившој
школи. То су средства која су била довољна и за промену
комплетне столарије.
- Захвални смо Матићу и његовој породици са којом
матична школа у Бањанима има веома добру сарадњукаже мр Бошко Сарић, директор ОШ ‘’Рајко Михаиловић’’.
- Остало је само још да се санира спортски полигон, да се
поставе мобилни кошеви и други спортски реквизити.

НОВА ЗГРАДА ШКОЛЕ У КАЛИНОВЦУ

ОЧЕКУЈЕ СЕ ПРЕМИЈЕР
Свечано отварање је планирано за 12 март, а
очекује се да гост буде и премијер Србије Вучић
Канцеларија за клизишта и поплаве обезбедила је
средства за градњу школе у Калиновцу. Наиме, некадашња школска зграда у овом селу, решењем грађевинског
вештака, проглашена је за неусловну и затворена, а ђаци
су, прошле године, премештени у бањанску школу. После
посете представника Канцеларије, одлучено је да се,
поред постојеће, подигне нова зграда. Ових дана се
завршавају радови, па се очекује и свечано отварање уз
присуство премијера Александра Вучића.

ИСТОРИЈСКИ ИЗБОРИ

Д

а ли ће се, после априлских
избора, народ у Србији вратити
раду? Ако у томе не буде успео,
нови-стари премијер ће проћи као и
његови претходници - овако или онако,
наравно, боље са штитом него на њему, али ће отићи у
историју са предзником заосталим још из Пашићевог
времена - ‘’Нема нам спаса - нећемо пропасти’’ (али ће
се много тога, ипак, свалити на његова леђа).
Чињеница да је опозиција толико немоћна да не
представља озбиљног такмаца на изборима (неки ће,
засигурно, остати испод цензуса) намеће још већу
одговорност првом човеку политичког неба ове
државе. Проблеми са избеглицама, некоректна
политика неких држава у окружењу, све већи притисци
да се определи за једну од светских сила (где може да
се очекује само продубљење и још тежа ситуација)...
То је само део терета који наставља да расте.
Подршка бирача неће изостати. Али, подршка кроз
резултате избора, овог пута, неће значити готово
ништа. Бар не на дугорочном плану. Мораћемо да се
вратимо раду, да му помогнемо, али не тако што ћемо
оптуживати једни друге, ‘’грдити капетана у шуми’’,
говорити против корупције, а и даље сами гледати
како да се ‘’огребемо’’ или завршимо неки свој посао
уз ‘’подмазивање’’... Свако би требало да крене од
самог себе и, како је једном, давно, Кенеди рекао
Американцима, прво да сагледамо шта је то што ми
треба да учинимо за своју земљу, да би могли да
тражимо све оно о чему причамо кад испостављамо
своје рачуне (углавном, критикујући власт).
Е, сад! Убска општина је Србија у малом. Увек се,
некако, очекивало да први човек општине реши све, од
запошљавања, поправке и асфалтирања путева,
подизања школа, поправке електричне мреже до, чак,
отпуштања вишка запослених, решавања поремећених људских односа чије последице су, понекад,
бивале и заустављање радова на изградњи неких од
објеката инфраструктуре.
Борба за будућност Србије (а многи би рекли и
опстанак) биће много тешка и тражиће много
одрицања, тешких одлука, бескомпромисних поступака према онима који су издавали или ће покушавати
да издају националне интересе. Ако жели општенародни концензус Вучић ће морати да се јасно огради
од многих са којима је био у разним коалицијама,
изнуђеним или не - свеједно. Много тога из ранијих
периода је заташкано, то је опште познато, па ће бити
још пуно изненадних хапшења, истрага, афера - а,
заправо, то бирачи очекују и зато ће у толиком броју да
гласају... Зна се како.
Е, сад! На Убу... Борба против криминала је на
завидном нивоу, корупције има, али, кажу, не више од
других у окружењу... Дрога? Препознаје се, ту и тамо,
да неко ради, било је хапшења... Али, чини се, то је
одувек била табу тема. И поред тога што су у страху,
који је разумљив, велике очи - ми мало видимо јер их
затварамо пред очигледним трагичним примерима.
Сумњиви су разлози за нека самоубиства у
прошлости, надлежне службе свакако о томе пуно
више знају, ћути се у интересу истраге, али... Сигурно
је да ће и на том плану бити резултата. Једноставно,
ако се жели боље место за живот, а очигледно је да
људи који држе власт имају чврсту вољу за тим, мора
се стати на пут ‘’малим боговима у сенци’’.
Биће још једни избори. Страначке ‘’војске’’ су почеле
свој рат за гласове, готово да су сви сигурни да је
исход познат - питање је, само, колико процената,
посланичких мандата, сами или у коалицији... А
избори су историјски баш зато - одговорност ће,
вероватно, преузети једна странка. Историјску
одговоност.

АКТУЕЛНО
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ЛАЈКОВАЦ ОБЕЛЕЖИО 92 ГОДИНЕ ОД ПРОГЛАШЕЊА ЗА ВАРОШИЦУ
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ЈОШ ЈЕДНИ

ОД ЋИРИНЕ ПРУГЕ
ДО МОДЕРНЕ ВАРОШИ

СУДБОНОСНИ
ИЗБОРИ

Вече посвећено свима који су градили и развијали Лајковац

Избори који нас очекују, вероватно,
неће донети ништа ново, али би
могли по много чему да буду судбоносни

Свечаном академијом у Градској
кући, 29.фебруара, обележене су 92
године од званичног проглашења Лајковца за варошицу. На тај дан, 1924.године,
указом краља Александра Карађорђевића, Лајковац је постао варошица.
Пригодан програм обележиле су интересантне приче о историјату Лајковца и
значају датума проглашења за варошицу. Говорили су: историчар Рајко
Сарић (опширније на 16.страни) и глумац Дарко Бјековић, а пажљивим одабиром песама, свчарско вече употпунио је
својим наступом мешовити хор Културног центра “Хаџи Рувим”.

године просукана чувена лајковачка
пруга. Непорецива је чињеница да је
Лајковац, чак и када су се проредили
возови, у колективном памћењу, зарезан као место железничара и железница. Цивилизацијска тековина XIX
века, протутњала је кроз XX век, али у
XXI веку се неће зауставити. Поносни
смо на железничарску душу наше вароши, као што багерски точак потирући
плодна поља, не потире земљораднички дух колубарског света. Изградили смо нашу варош у тешком раздобљу, не толико колико смо желели него
колико смо могли, од онога чиме смо

Председник Бојичић и мешовити хор културног центра „Хаџи Рувим”
на свечаној академији у лајковачкој Градској кући
Први писак „ћире“ покренуо је
настанак мале варошице у срцу Србије и
пре него што је краљ потписао указ о
настанку вароши. Краљ Петар Карађорђевић, још 28. јануара 1904. прогласио
Лајковац за општину, а 20 година касније
његов син краљ Александар Карађорђевић указом је одобрио иницијативу
мештана да Лајковац постане варошица.
Први председник општине Велисав
Чанчаревић, утро је пут почетком XX
века онима који су били на челу лајковачке општине до данас, а његов актуелни
наследник Живорад Бојичић на академији је поручио:
- Старајући се о свом идентитету,
ми морамо овај датум, скромно и како
доликује, обележавати као датум почетка урбане историје, малог места у средњој Колубари, чије се име одвојило од
имена села Лајковац, пошто је 1908.

располагали. Овде смо вечарас, поштовани пријатељи, да одамо почаст
нашој вароши и свим Лајковчанима
који су Лајковац градили и сањали о
њему, а и да се, пред собом, обавежемо
да ћемо се и у будућности старати да
наша варош буде по мери човека и
високих захтева времена у којем живимо. Лажна је дилема хоће ли Лајковац у
Европу, јер су се Европа и Лајковац
сусрели још далеке 1908. године на
перону овдашње шасије. Ту смо и
бићемо ту, где нам је место- закључио
је Бојичић.
Свечаној академији присуствовали су функционери општине Лајковац, начелник Колубарског округа
Горан Миливојевић, представници Града Ваљева, књижевник Радован Бели
Марковић, као и представници градских установа и грађани.
М.М.М.
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Избори, локални и парламентарни, поготову када се обављају истог
дана, кад боље размислимо, увек су
историјски. Поготову, ови априлски,
упркос привидном миру који влада
међу странкама, биће судбински важни. Ако остане садашња владајућа
гарнитура, ипак, ништа више неће бити
као пре. Зашто? Једноставно, неки
министри, који су и у овом мандату
били заборављени, мораће у историју
(а, ако буде правде - у шта не сумњам,
неки ће и иза браве, бар док се неке
ствари не испитају). Други, који се нису
‘’скидали’’ са малих екрана, мораће,
мало, да задену за појас. Па, били су
мирођија скоро у свакој постмилошевићевској влади. Нација се питала и за
време овог мандата ко њих ‘’угура’’ и
шта су, заправо, њихови ресори,
задужења, обавезе? То је оно што ће
бирачи, преко својих гласова и опредељења, поручити СНС-у и Вучићу (чија
победа се не доводи у питање, али...
све има своју цену па и та, још једна,
победа на изборима - мора се оправдати поверење).
У убској општини би могло, такође,
што-шта да се промени. Победа Дарка
Глишића и СНС-а, то су показала и
Цесидова истраживања локалног
јавног мњења, не долази у питање.
Вероватно им неће бити потребни
коалциони партнери, а бирачи то и
прижељкују. Јер, и овде су се неки,
ничим изазвани, нашли у врху власти.
Међутим, кадровска политика, поготову у оном такозваном зимзеленом
делу општинске управе, је толико
замршена да ништа неће бити изненађујуће. Неки су толико пустили корење
и толико постали ‘’незамењиви’’ да их
никакви избори не могу угрозити. Ипак,
никад се не зна. Председник Глишић
ће, овог пута, вероватно, имати потпуно одрешене руке. Па, ко се доказао
радом - ОК, али, забушанти, неодговорни, они који се годинама заогрћу
мимикријом, не би требало да се надају
да ће се ‘’провући’’. Најављено је да ће
морати да ради метла. Писали смо,
више пута, о томе. Уосталом, и сам
председник је, у једној прилици изјавио, да тек мањи проценат општинских
службеника ради приљежно свој
посао.
Али, сачекајмо изборе. Искуства
говоре да се не треба пуно унапред
надати.Неки избори, у сада већ далекој
прошлости, били су разочарање. Многи су поверовали „краљевима тргова”,
борцима за промене, за демократију,
против корупције и криминала... А
онда, исте те лидере смо видели у
вилама и џиповима, у друштву оних за
које смо веровали да „завршавају
каријеру” ако заговорницима промена
дамо глас. Опет ће, они, учествовати,
опет ће покушати да својом слаткоречивошћу освоје макар цензус. Овог
пута, чини се, више него раније, важно
је да они, чије лажи су доказане, остану
‘’испод црте’’. Па, неки од њих су већ
деценију и по на сцени. Ред је да се
склоне.
М.М.
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УКРАТКО СА ЗОРАНОМ ДРОБЊАКОМ, ДИРЕКТОРОМ „ПУТЕВА СРБИЈЕ”

НАСТАВЉА СЕ ГРАДЊА ПУТЕВА У УБСКИМ СЕЛИМА
У последње три године, „Путеви Србије”
улагали су у путну инфраструктуру општине
Уб око 200 милиона динара годишње
"Путеви Србије" задужени су за одржавање 15 хиљада километара путева у нашој земљи. Како се носите са том обавезом?
- Обим посла јесте преобиман, али уз добру организацију
све може да се постигне.
Како оценињујете улагање наше државе у путну инфраструктуру и да ли су средства са којима располажете довољна?
- Улагање државе у путну мрежу није довољно, што се
види по квалитету путева и годишњој амортизацији.
На који начин одређујете приоритете приликом планирања
рехабилитације одређених деоница, али и изградње нових?
- Приоритети се одређују на основу стања коловоза,
саобраћајног оптерећења, значаја путног правца за државу,
локалну самоуправу…
ЈП "Путеви Србије", у просеку, годишње у општини Уб инвестирају око 200 милиона динара. Које бисте пројекте, у последње
време, посебно истакли?
- Свакако бих посебно истакао путни правац IIB реда број
340, деоница Новаци - Памбуковица у дужини од око пет
километара.
Како бисте оценили сарадњу са руководством убске општине?
- Сарадња са локалном самоуправом је веома коректна.

Дарко Глишић и Зоран Дробњак (десно)
током обиласка убских села
Које путне правце на Убу ћете радити у наредном периоду?
Планирано је да се раде следећи путни правци:
- Локални пут у Црвеној Јабуци ( ка Такову), дужина 0.600км
- Локални пут у Црвеној Јабуци ( ка школи), дужина 0.175км
- Локални пут у Совљаку - веза са државним путем IIА реда
број 141, дужина 0.580км
- Локални пут у Гуњевцу, дужина 0.590км
- Локални пут у Тврдојевцу - веза са државним путем IIБ реда
број 342, дужина 0.665км
- Локални пут у Врелу - веза са државним путем IIА реда број
141, дужина 0.580км
- Локални пут у Докмиру - леви крак, дужина 0.500км
- Локални пут у Кожуару, дужина 0.500км
- Локални пут у Брезовици - ка гробљу, 0.575км
- Локални пут у Паљувима – Петровићи, 0.375км
Како оцењујете динамику радова на Коридору 11, који једним
делом пролази кроз убску и лајковачку општину?
- На деоницама Обреновац-Уб и Лајковац-Љиг било је
доста проблема.Проблеми се решавају. ЈП Путеви Србије је
преузело документацију од инвеститора Коридори Србије.
Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре
и Путеви Србије заједно ће завршити поменута два пројекта.
Многи приступни путеви у убској и лајковачкој општини су прилично оштећени приликом изградње ауто-пута. Да ли ће бити
санирани и када? Чија је то обавеза: извођача радова или "Путева
Србије"?
‘
- То је обавеза извођача радова на Коридору 11.
Често сте у Убу. Како видите будућност наше општине? Какве
користи се могу очекивати од завршетка изградње ауто-пута и
петље у Стубленици?
- Пролазак ауто-пута кроз сваку општину даје могућности
за бржи прилив инвестиција, а самим тим и за нова радна
места, тако да се то може пресликати и на општину Уб. М.М.М.

ДАРКО
ГЛИШИЋ:

МАРТ У ЗНАКУ
АСФЛТИРАЊА

Резултати добре сарадње општине Уб и Путева Србије
су видљиви на сваком кораку, каже за „Глас Тамнаве”
председник убске општине Дарко Глишић. Уз захвалност
директору Дробњаку на изузетном разумевању и великом
труду који је уложио у побољшавању путне инфраструктуре у општини Уб, Глишић истиче:
- Годишња улагања Путева Србије, у последње три
године, у нашој општини износила су око 200 милиона
динара, што је, сложићете се, велика сума новца за једну
општину, поготово када се упоредимо са градовима који
имају потребу за већим износом, а добијали су много мање.
Проблем путне инфраструктуре у општини Уб запостављан
је годинама а захваљујући директору Дробњаку, и нашој
сарадњи, мислим да смо дали прави модел како то треба да
се решава.
По Глишићевим речима, у сарадњи са Путевима Србије,
током марта, креће наставак радова на многим путним
правцима.
- Првих пролећних дана стижу нам нови километри
асфалта, а укупна вредност тог првог циклуса биће негде
око 40 милиона динара. Радиће се краће деонице, у дужини
од 500-600 метара у Црвеној Јабуци, Совљаку, Гуњевцу,
Звиздару, Тврдојевцу, Врелу, Докмиру и Кожуару. Затим,
очекујемо наставак и реализацију уговора са Електопривредом Србије, завршетак Сандића имања, почетак радова
на асфалтирању улица у насељу Свињци и почетак радова
у неколико села, где смо, због временских прилика, остали
дужни у претходној години: у Руклади, Стубленици, Радљеву, Паљувима, Лончанику и још један пут у Врелу.

УБ И УБЉАНИ
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ЗАНИМЉИВИ ЉУДИ – ТУ ОКО НАС

ОКО ВИДИ
- А РУКА НАПРАВИ
После 33 године рада у Тамнавцу, да би отхранио
децу, Миливој је почео да чисти оџаке, а у
слободно време прави предмете и од дрвета, као и
да скупља разне сувенире и играчке.
Поред силоса на Убу, налази се необично двориште
Миливоја Танасијевића. Препуно је занимљивих ствари:
дрвена кућица, стара магаза, неколико фонтана, плугова,
беспилотна летелица, два мотора на којима је закачено на
десетине привезака, а на улазу у двориште госте дочекује
једно весело мало куче Дуди, спремно да вам се уплете око
ногу. После 33 године рада у бившем Тамнавцу, Миливој сада
чисти оџаке и пећи, а у слободно време, прави разне предмете од дрвета, скупља сувенире, старине и играчке, пеца и гаји
кућне љубимце, слуша музику уз по које пиво.
- Све што је заборављено, где год шта нађем, доносим у
свој дом. Већ 20 година скупљам сувенире и бавим се оџачарством. Недавно сам добио у Мургашу пеглу, од једног
деде у Руклади дрвене сувенире... Кремишов отац ми је
поклонио торбицу из 1912. године. Посао сам изгубио, али
зато скупљам и доносим оно што је старо, што вреди. Мени
нико у животу, као детету, није поклонио играчку, нити ми
направио рођендан. Имам преко 80 лутки Пинокија и све су
ми драге. Где год шта нађем, то донесем, оперем, средим. И
све имају своје место – објашњава своју страст Миливој
Танасијевић.

Миливој Танасијевић, оџачар, занатлија
и колекционар старих предмета
чијим воланима се налази на десетине плишаних играчкица и
привезака. На пар корака, поред бунара, постављена је фонтана у којој, већ годину, дана Миливој гаји корњачу. Имао је и
неколико жаба, али нису могле да опстану. Иза је фазан црвеног репа и кресте, а око њега Миливој је својим рукама сазидао
разне фонтане од камена, дрвене кућице, столице и сточиће, а
најдража му је ручно прављена дрвена кућица на спрат. У њој
лети спава. Са својим псом, без ког не може и кога воли као
четвртог члана породице, уским степеницама пење се на спрат
где су постављени сто и столичице од пањева, на којима лети
са пријатељима проводи већину времена. Идилу му једино
квари прашина која у густим облацима пада директно са силоса. Каже, у улици су писали и петицију, јер од беле прашине не
може да се живи.
У старој магази коју је добио на поклон, а коју су од њега
хтели да откупе други, налази се безброј старих предмета,
сувенира и играчака. Нема шта нема! Буквално, од игле до
локомотиве може се наћи код Миливоја. Сваком предмету зна
место, у пола дана и пола ноћи да га пробуде: на стотине гумених занимљивих фигура Дизнијевих и разних других јунака,
стару колевку, сатове, транзисторе, металне пегле из прошлог
века, алат, посуђе, разне драгоцености које су многи људи
одбацили или поклонили, знајући да их Миливој скупља.
Своју ћерку Брену и сина Дарка одгајио је својим радом, а
они му ту љубав узвраћају како знају, помажући му да одсања
своје дечачке снове уз констатацију: Што око види, рука
направи!
Д.Капларевић

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Живописни врт у дворишту,
са корњачом која живи у фонтани
Иза скромне куће налази се помоћни објекат, на чијем се
трему суше дрвени штапови необичних бравура, недавно
прелакирани. Два штапа посебно су интересантна, јер дршке
штапа, као што то само може природа да изваја, подсећају на
два мала стопала – лево и десно. Миливој не жели да их продаје, али како каже, ако буде приморан, мораће. Направио их
је укупно осамдесет. Неке од њих је поклонио, један деда
Тоши из Совљака а за узврат добио, од његовог сина, за своје
голубове лепезане и фазана, џак кукуруза.
Са десне стране дворишта налази се импровизовани
бунар од старе каце, који струјом покреће воду, а Миливоја
подсећа на дане дечаштва, када је у Шарбанама ишао да
послуша оца и носи кофе с водом. Иза њега су два мотора, на

Миливојев „чардак ни на небу, ни на земљи”

ИСТА ПЛАТА
ЗА ИСТИ ПОСАО
Закон о систему плата запослених у јавном
сектору обухвата око пола милиона грађана
којима је држава послодавац
Сви запослени у јавном сектору, њих око 500.000,
примаће плате које ће се обрачунавати на основу истих
елемената – иста основица и јединствен распон коефицијената. То је кључна одредба Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је недавно усвојила Скупштина Србије, а чији је циљ да сви примају исту плату за
исти посао. Законом се уређују плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника, запослених у
полицији, у Војсци Србије, у органима које је основала
Влада Србије, као и у јавним агенцијама. Закон ће се примењивати од 1. јануара 2017. године, с тим што примена на
полицијске службенике, запослене у Војсци и другим службама безбедности почиње од 1. јануара 2018. године.
Према новом закону, радна места звања и положаји
сврставају се у 13 платних група, а основна плата обрачунаваће се множењем основице са коефицијентом, којих
има 500. Законом је предвиђено и да запослени може да
добије већу плату по основу постигнутих резултата и
оствареног радног учинка изнад очекиваног, а за време
боловања примаће 65 одсто просечне зараде у претходних
12 месеци, у коју су урачунати и друге накнаде (додаци за
дежурства, рад викендом и за празнике, прековремени и
ноћни рад). По основу минулог рада плате ће и даље бити
увећане за 0,4 осто по години стажа, док ће се регрес и
топли оброк исказивати посебно.
Усвајање закона о платама је услов Светске банке за
доделу кредита Влади Србије од 75 милиона долара за
реформу јавног сектора.
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ЦеСИД - ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА

ГЛИШИЋА ПОДРЖАВА ВЕЋИНА ГРАЂАНА
Агенција за истраживање тржишта и испитивање јавног мњења „ЦеСИД” спровела је крајем
јануара анкетирање грађана општине Уб на тему „Однос грађана Уба према друштвенополитичким приликама у општини”. Истраживање је спроведено на репрезентативном
узорку од 600 пунолетних грађана, у односу: село - 75% и град - 25%.
Када би грађани општине Уб на непосредним изборима бирали председника убедљиву подршку добио би
акутелни први човек општине Дарко Глишић, који по
ЦеСИД-овом истраживању, ужива поверење 60 посто
опредељених грађана. Иза њега, по рејтингу, налазе се
Звонко Минић са 13 одсто, Драган Јелић са 10, Благоје
Цонић са 7, Сава Сарић са 5 и остали на које отпада преосталих пет посто. По овој анкети, једна петина испитаника (21 посто) сматра да ниједан од политичара на Убу не
завређује да буде председник општине.
Истраживање јавног мњења, које је реализовао
ЦеСИД, по наруџбини Општинског одбора Српске напредне странке у Убу, спроведено је у периоду између 21. и
29.јануара 2016. године на целокупној територији општине
Уб. Истраживање је урађено на репрезентативном узорку
од 600 пунолетних грађана. Као истраживачки инструмент
је коришћен упитник, формиран у сарадњи са клијентом,
који се састојао од 94 питања. Интервјуисање грађана је
спроведено техником „лицем у лице“, осносно директним
контактом са испитаником, а у њему су учествовали становници са сеоског (75%) и градског (25%) подручја.
По овом истраживању, нешто више од једне половине
грађана (53%) је изборно орјентисано у овом тренутку, а
највећу подршку грађана, пред локалне изборе, тренутно
ужива Српска напредна странка са 77 посто. Социјалистичка партија Србије налази се на квоти од 12 одсто, ДСС
(3) и Двери (1) на нешто више од 4 одсто, СРС на 3, Тадићев
СДС на 2, Демократска странка 1 и ЛДП 1 одсто. У овом
истраживању нису обухваћени потенцијали коалициони
партнери владајуће странке ПУПС, Нова Србија и СПО, као
ни Група грађана Драган Јелић, који именом и презименом, по овој анкети, има поверење 10 одсто опредељених
испитаника. Такође, у истраживање није уврштена ни
Јединствена Србија која најављује да ће на наредним
изборима наступати у коалицији са социјалистима.
У кругу грађана који нису изборно орјентисани, седам
посто испитаника тврди да се неће појавити на изборном
месту, тринаест одсто не жели да се изјасни, док је 27
одсто грађана још неодлучно.
У оквиру ЦеСИД-овог испитивања јавног мњења на
Убу била су уврштена и питања која се тичу друштвеног и
економског живота. По мишљењу житеља наше општине
највећи проблем у Убу тренутно представља незапосленост за шта се изјаснило 39 одсто грађана, затим инфраструктура и лош животни стандард који су имали по 12
посто, комунални проблеми са 10, те лоше функционисање локалних власти са 6 и неразвијена пољопривреда са 5 одсто. На питање који од пројеката највише
вреднују и сматрају најуспешнијим, 39 одсто грађана се
определило за Коп Радљево. За деоницу ауто-пута која
пролази кроз Уб одлучило се 24 одсто грађана, док се за
отварање две фабрике брикета изјаснило 18 посто
иститаника. Изградњу инфраструктуре, као најуспешнији
пројекат у општини Уб, смарта 11 одсто грађана, док се
само 1 одсто изјаснио да је то Индустријска зона у
Стубленици.
Грађани су, такође, упитани да оцене рад локалних и
државних институција (1-5), а највећу оцену у овој области
добили су полиција (3,8) и председник општине (3,7).
Релативно високе оцене (у односу на истраживања у
другим општинама) добиле су и остале институције:
Скупштина општине, Пореска управа и општинска администрација са 3,4 и Општинско веће и судови са порсечном
оценом 3,3.
Интересантан податак из овог истраживања је и
постојање одређене дозе оптимизма међу грађанима Уба
у погледу општих трендова у којима се креће, пре свега,
њихова општина. Грађани Уба деле мишљење када је реч
о лошем правцу кретања њихове општине и државе (22
посто односно 23 одсто грађана), али када је реч о добром
правцу, преко трећине испитаних грађана сматра да
њихова општина иде у добром правцу, док за Србију то
каже за 8 посто мање испитаника. Трећа група одговора се
групише око понуђене опције да ствари стоје у месту –
42% у случају Уба и 45% у случају Србије.
М.М.М.

Изборно опредељење грађана (локални избори)

СНС

77%
12%

СПС
ДСС

3%

СРС

3%

СДС

2%

ДС

1%

Двери

1%

ЛДП

1%

Нешто више од једне половине
грађана Уба је изборно
оријентисано у овом тренутку
(53%). Тек 7% испитаника тврди
да се неће појавити на
бирачком месту, 13% не жели
да се изјасни док је 27%
грађана који су неодлучни.

Када би грађани Уба на непосредним изборима
бирали председника општине, изабрали би...?

60%

Дарко Глишић

13%

Звонко Минић

Једна петина испитаника
(21%) сматра да ниједан од
политичара у Убу не
завређује да буде председник
општине. Са друге стране,
гласови преосталих 79% би
отишли оним политичарима у
које грађани имају највише
поверења.

10%

Драган Јелић

7%

Благоје Цонић
Сава Сарић

5%

Неко други

5%

Да ли се ствари крећу у добром или лошем
правцу у Убу или Србији (у %) ?
22%
23%

У лошем

42%
45%

Стоји у месту
35%

У добром
Не зна

27%
1%
5%

Уб

Србија

Да ли се у Убу живи боље, исто или лошије него
у другим градовима/општинама у Србији (у %) ?
Лошије него у свим другим
Лошије него у већини других
Исто као и у свим другим
Боље него у већини других
Боље него у свим другим
Не зна, не може да процени

5%
16%
50%
21%
3%
5%

ПОЛИТИКА
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УБСКА ПОЛИТИЧКА СЦЕНА - ДОШЛО ВРЕМЕ ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГЛАСАЧА

ИЗБОРИ РАСПИСАНИ ЗА 24.АПРИЛ
Председник Србије Томислав Николић потписао је, крајем прошле недеље, Указ о распуштању
Скупштине Србије и одлуку о расписивању избора за народне посланике за 24. април. Тог дана,
сада је већ сасвим јасно, странке ће укрстити копља и на локланом и покрајинском нивоу.
У овом моменту, најспемнији за
излазак на биралишта у Убу су општински одбори Српске напредне странке,
која је већ постигла коалиционе договоре са ПУПС-ом, Новом Србијом и
Српским покретом обнове, као и одбори
Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије који ће, овога пута, имати
заједничку листу и на локалу. Демократска странка Србије тренутно преговара
са Дверима, чиме би се испратио коалициони споразум са републичког нивоа,
док ГГ Драган Јелић и СДПС Расима
Љајића још нису завршили преговоре
са евентуалним коалиционим партнерима. На убској политичкој сцени
непознаница су још и наступи Демократске странке, Српске радикалне странке
и странке Душана Петровића Заједно за
Србију, која је била активна током републичких избора 2014.године.

СНС: ХОЋЕМО ДА РАДИМО,
А НЕ ДА ДЕЛИМО МАНДАТЕ
Апсулутни фаворит на предстојећим локалним изборима на Убу свакако је владајућа Српска напредна
странка, која на организационом плану
одскаче од осталих конкурената за поделу мандата у наредном сазиву Скупштине општине Уб. Према речима председника општине Дарка Глишића, СНС је
на Убу показао за ове четири године да
није странка која је гладна и жељна
власти само за себе.
- Све људе који желе да помогну и
имају капацитет у овим нимало лаким
временима да са нама носе део терета,
СНС сматра својим партнерима. Очекујем да на ове изборе изађемо са ПУПСом, Новом Србијом и Српским покретом
обнове као људима који су нас контактирали до сада, и са којим смо утврдили
заједнички план и програм рада и деловања у наредне четири године. Ми се не
бавимо квотама, не бавимо се поделом
функција. Искључиво, оно о чему желимо да разговарамо са њима и са онима
који би евентуално још са нама желели
да чине један заједнички блок су теме на
којима ћемо да радимо. Јер, резултати
нашег рада су, пре свега, плод тога што
смо ми у нашем мандату успели да
превазиђемо дељење функција и колача који се нађе на столу једне локалне
самоуправе. Ја ћу, лично, и убудуће
имати такав став.
Глишић истиче да, до сада, није
трпео ниједну уцену, нити је желео било
коме да удовољава зарад неке подршке,
већ је желео да ради конкретне ствари.
- Тако ће бити и у наредном периоду. У случају да постоје одборници и
група одборника који жели зарад свог
личног интереса да ме уцењује, да им се
намирују кумови, пријатељи, родбина,
да им се намештају послови, желим
одмах да им кажем - ја са таквима нећу
да радим, нити да сарађујем- категоричан је први човек убске општине.
- Дакле, ми желимо пуну стабилност макар имали један, 21 или 31
мандат, а уважићемо и све оне који буду
освојили остатак до 40 мандата, што
значи да су имали неко поверење грађана ове општине, и са једним пуним

Дарко Глишић

литета и обавезних примања за треће
дете, помоћ породиљама, пензионерима,
пољопривредницима... То смо заступали
на претходним изборима и, подсећам
вас, добили значајну подршку. Само
четири гласа делила су Јединствену Србију од уласка у локални парламент.
Сада, и ми и грађани, имамо нову прилику да на овим изборима јасно трасирамо политику наше општине. Залагађемо се, пре свега, за домаћинско опхођење према општинском буџету и социјалне мере за добробит свих убских
породица - поручује Божић и додаје:
- На изборе излазимо апсолутно
спремни, са фер и коректним опхођењем, без вређања осталих политичких
чинилаца у нашој општини, а за узврат
очекујемо да се и они тако понашају према нама. Наше амбиције на предстојећим
изборима су победничке. Нећемо бити
скромни, јер смо екипа која увек игра на
победу. Са правим људима на листи, али
и са нашим симпатизерима, који ће нас,
искрено се надам, подржати у што већем
броју, сматрам да можемо до позитивног
резултата.

комодитетом поделити задатке и кренути да радимо. Нећемо да чекамо изборе да би само пред њих нешто радили.
То се за ове четири године видело,
веома јасно. Ко не може да ради сваки
месец, или сваке недеље, да на том
нивоу доноси неке резултате, шта ме
брига у којој је странци, да ли је коалициони партнер или је члан моје странке,
он мора да иде напоље. То ће бити врло
одлучно са моје стране, по цену да не
будем председник општине.
О очекивањима пред предстојећу
изборну трку, Глишић одлучно истиче:
- Очекујем да, и у ова два месеца
изборне кампање, покажемо зрелост
коју смо имали у претходне четири године, да свако понуди оно што мисли да
може да понуди, да увери грађане да је
кадар да нешто уради и да неке ствари
реши. Ми ћемо наше резултате да прикажемо, а грађани ће да кажу шта имају.
Упоредићемо ово време са неким другим временима, видеће се да ли смо
испунили нека основна начела која смо
изнели у предизборној кампањи, да ли
смо и шта радили читав мандат или смо
чекали изборе. Људи ће, једноставно,
донети оцену да ли је нешто промењено
у односу на нека ранија времена. Све је у
Председник убских социјалиста
рукама наших суграђана. Ја нећу ништа
да прогнозирам- закључује своје изла- Благоје Цонић дели ставове свог коалиционог партнера:
гање први човек општине Уб.
- Наш заједнички слоган за предстојеће изборе је „Глас разума“. СмаСПС И ЈС: ГЛАС РАЗУМА
трамо да су искуство и знање на нашој
И ДОМАЋИНСКО ОПХОЂЕЊЕ страни, и да ће заједничка листа СПС и
Социјалистичка партија Србије и ЈС, као и људи који неће бити на листи
Јединствена Србија постигли су дого- али раде за припаднике ове коалиције,
вор о заједничком наступу на предсто- поново имати најквалитетнији кадар, који
јећим локалним изборима на Убу. убска општина може да пронађе на једПреговори су трајали таман толико да се ном месту. Свакако да то није истицање
попије једна кафа јер се ставови ове две само једне стране, ми увек уважавамо и
опције о будућности убске општине друге листе и њихове кандидате, и цениупотпуности поклапају, каже за „Глас мо њихове способности. Убеђен сам да
Тамнаве” председник ОО ЈС Слободан наша листа има простора да оствари
најбољи резултат на овим изборима.
Божић Рошке.
- Јединствена Србија спремно Подсећања ради, наше бирачко тело се
дочекује предстојеће изборе. Наши коа- није осипало у претходном периоду, ни
лициони партнери су познати од самог четири године од прошлих локалних
старта. Социјалистичка партија Србије избора, ни две године од републичких.
на челу, уз подршку ЈС, право је решење Локални избори мењају и изборну климу,
у овом моменту. Мислим да ћемо, овог иако су листе партијске, у селима се
пута, направити изненађујуће позитивне гледа и „човек на човека“. Ја се искрено
резултате. С тога, позивам грађане опш- надам да ћемо, и у тој борби, остварити
тине Уб да препознају домаћинску поли- завидан резултат - оптимиста је Цонић.
Милован Миловановић
тику Драгана Марковића Палме и да нам
се придруже. Ми у нашем програму посебно истичемо значај социјалне подршке
www.glastamnave.com
грађанима, подстицаје повећању ната-
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ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

МИЛОРАД МИЛИНКОВИЋ,ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ДА СЕ НАРОД ВРАТИ РАДУ
Ових дана, у кабинету председника општине, разговарали смо о актуелним
темама са првим човеком Владимираца. По природи скроман, али и радан,
дипл. инж.агрономије изнео је низ занимљивих података, а ми смо забележили:
-У протеклих седам-осам месеци много тога је, у
- Једна од добрих инициходу, покренуто. Између осталог, приводи се крају Дом јатива је „ЕКО Тамнав”а за рециученика који се гради од 2006. године. Конкурисали смо код клажу и одвожење отпада. Неко је
Канцеларије за обнову и развој за додатна средства, а у покушао да то преусмери на другу
току је прибављање још неких папира. Тражили смо 17 локацију али, захваљујући Дарку
милиона динара за кровну конструкцију, дренажу и подове. Глишићу, убском председнику, то
Очекујем одговор до краја овог месеца, а имамо обећање је заустављено и све иде у најбода ћемо тражени новац добити и да, до почетка избора, све љем правцу, то ми је данас побуде завршено. Било је разних предлога, на пример, да се тврдио директор „ЕКО Тамнаве” Милорад
Милинковић
овај објекат претвори у Старачки дом. Ипак, то је објекат за Радомир Стевановић.
потребе деце у који је уложено милион и по евра. Помоћник
-Ове године смо издвојили око 36 милиона динара
министра Љубиша Антонијевић је био овде и тада је дого- за Дирекцију за пољопривреду. Расписан је конкурс за
ворено да ми санирамо кров, а они ће дати средства да се, бушење дубинских бунара, a део средстава је издвојен и за
до краја лета, све заврши и објекат пусти у рад. Директори атарске путеве. Прошле године смо пробили око 40 килоосновних и средњих школа анкетирали су децу, а знамо да метара кроз њиве у Јаловику, Крнулама, Кујевици и према
овде школу похађају деца са подручја Уба, Сурчина, Коце- Прову. Остало је још да се поравна машинама и извуче
љеве и Шапца. Добили смо податак да се преко 160 ученика камен.
пријавило да ту станује. Зашто би путовали када држава
- СНС ће, у Владимирцима, изаћи на изборе, као и
финансира 35.000 динара по ђаку а само 5.500 родитељи врх странке. У овом тренутку, овде, имамо јако разједињену
ученика (стан и храна).
опозицију. Очекујем далеко боље резултате него на претхо- Постоји и бушотина за Бању, па Ученички дом, са дним изборима. Демократе иду са својом листом, соција180 места, у време летње сезоне, може примити евентуалне листи такође, а чујем да ће бити више група грађана за сада,
госте, могу се организовати свечаности у сврху зараде, а незванично, две.
-Дирекција за грабиће запослено око 40 људи.
ђевинско земљиште је вре- Стигао нам је одговор од
дна помена. У току прошле
Канцеларије за обнову и развој
године је извезла преко
да смо из средстава ЕУ добили
20.000 тона камена и пора120.000 евра за завршетак радова
внала путеве. У међувреу Посаво-тамнавској средњој
мену је набављен грејдер
школи (до сада је окречена споља
за око три милиона динара.
и изнутра). Санирање старих
Лане смо за његов рад дали
делова и довршетак новог дела,
пет милиона, па ћемо разкоји је озидан (без столарије).
лику, ове године, уложити у
Новац који нам је одобрен, по
путну инфраструктуру, за
речима директора Милана Исаипропусте на путевима, за
ловића, ће бити довољан да се
мостове, за чишћење канасве заврши и стави у функцију.
ла и река ...
Тако ће ова образовна установа
- Н и с а м п ом е н уо
Владимирци - центар, ових дана
постати наш значајан ресурс у
пут у Јаловик у дужини од
будућности.
-На територији општине Владимирци, постоји ри километра, чим време дозволи кренуће асфалтирање.
рудник полумермерисаног камена у Јазовнику, а то је јако Такође у путевима Србије и код министарке Зоране Михаизначајан неисцрпни ресурс. Имамо и кварцни песак у ловић на столу имамо предрачун за још четири километра.
-Треба још да се уради реконструкција потисног
Лојаницама. Немци су били заинтересовани да граде
цевовода где смо имали пуцање прошле године. Пројекат је
фабрику стакла. Све то стоји - чека се инвеститор.
-Дирекција за пољопривреду, која доста добро при крају за резервоар од 500 кубних метара воде у Лојанифункционише, поред пререгистрације домаћинстава, ради цама поред водоторња. Тако ће се удари разрешити, јер овај
и послове везане за издавање земљишта под закуп, а постојећи не може да изнесе оптерећење. Чим нестане струимамо око 400 хектараа државног земљишта којим распо- је, цела општина нема воду. Нови резервоар даће могућност
лажемо. То су површине јако плодне земље, поготову у да и у тим ванредним околностима људи имају воду док се
долини реке Саве (Драгојевац, Прово, Бељин) где је заступ- не отклони квар.
-При крају су радови на Дому палих бораца. Извељено повртарство. На основу штете од поплава 2014.
године око 600 домаћинстава ће добити помоћ, што у семе- дена је комплетна реконструкција а радови ће коштати око
ну, ђубриву, пластеницима, сточној храни... Та помоћ стиже пет милиона. Биће то репрезентативни објекат намењен за
све врсте окупљања људи, почев од културно-уметничких
до краја марта што раније није био случај.
-У Дебрцу имамо топлу воду што се може искори- садржаја, биоскопа ...
-У атару села Вукошић треба да се гради вишенастити за изградњу пластеника. Нажалост Фармаком је у
Дебрцу пропао и четири хектара пластеника не функци- менска акумулација... То ће бити језеро површине од 150
онише јер је у стечају. Топлота те воде је 56 степени Целзи- хектара са дубином око 12 – 15 метара. Служиће за прихвајуса па, уз минимално догревање, могу се гајити разне тање целокупне количине воде реке Добраве и њеног
слива. Урадиће се преграда која ће спречавати поплаве, а
културе што би доноситло завидан приход.
- Западни део према Каони је делом ратарски али је поред тога, служиће и за наводњавање. Имамо обећање
више заступљено воћарство. Сади се шљива, вишња, Агенције за јавна улагања да ће држава финансирати
малина, купина. Недостају земљорадничке задруге да комплетно развођење цеви на територији општине, да ће
обједине људе јер не може сваки човек да има сушару и сељаци добити субвенције за куповину тифона и умногоме
хладњачу и све друго. Наши производи иду само као смањити трошкове становника. Пројекат је предат, имамо
сировина, немамо готов производ. Дајемо Словенији, која чврсте гаранције да ће бити реализован. Слична језера
добиће и Коцељева, Уб, Ваљево и Мионица, што значи да
нам враћа наше и продаје га по петоструко већој цени.
- Имамо и индустријску зону на улазу у Владимирце ће бити урађено пет акумулација.
- И з гр а д њ а ј е зе р а от ва р а мо гу ћ н ос т р а з во ј а
и ту би требало наћи заинтересоване инвеститоре. Улагање
у сточарство би била добра инвестиција. Постоји фарма, туризма. Ангажоваћемо урбанисту да се уради инфракоја нажалост зврји празна, капацитета 10.000 товљеника структура око језера у етно стилу. По првом пројекту била је
свиња и 2.000 бикова. На жалост, то је испуштено, купили предвиђена и проточна електрана. Иначе, планиран је узгој
су неки Шапчани, а раднике разјурили. Агенција за прива- патака у оквиру језера, као и уређење земљишта око Саве.
тизацију је, као и у многим другим случајевима, направила Путеви би се асфалтирали, канали за одводњавање вишка
катастрофу. Имали су обавезу најмање две године да одр- воде, такође, би били урађени, обале уређене, земљиште...
жавају континуитет у производњи. Од тога ништа, још је Речју, све приведено култури. Биће то велика шанса да се
народ врати раду и - да живи од свог рада. Уредио М.Миловановић
судски процес у току, пресуде извршне, али...

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО
ДО КРАЈА АПРИЛА

ОБНОВА И РЕГИСТРАЦИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Пољопривредници истовремено могу подносити захтеве за
подстицај биљне производње и регресирано ђубриво
Пољопривредни произвођачи,
који имају регистрована пољопривредна газдинства, обнову регистрације за 2016. годину могу извршити
најкасније до 30. априла, до када важи
рок и за њихову регистрацију. Истовремено, од 1. марта, када је почела пререгистрација и регистрација газдинстава, пољопривредници могу подносити и захтев за подстицај биљне
производње, који износи 2.000 динара
по хектару обрадивог земљишта.

дњи, ове године су, у односу на претходне, присутне и друге новине везане
за остваривање права на државне
субвенције.
Пољопривредна газдинства која су
уписана у регистар на дан 31. децембра
прошле године оствариће права на подстицајна средства ако обнове регистрацију на исте површине које су биле регистроване. Ново власништво над земљиштем, као и закуп, регистрована пољопривредна газдинства ће моћи да упишу

Гужве испред Управе за трезор на Убу
Подношење захтева за регрес на ђубриво, такође у износу од 2.000 динара,
почело је 3. марта и трајаће до 30.
септембра. Да би остварили право на
овај подстицај, пољопривредници
треба да приложе рачуне за 200 килограма купљеног минералног ђубрива
по хектару.
Поред могућности да се уз захтев
за регистрацију истовремено поднеси и
захтев на подстицаје у биљној произво-

ФОНД ЗА
РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
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тек приликом обнове регистрације.
Новоуписана земља у обнови или
нова регистрована газдинства, неће
имати право на подстицаје за биљну
производњу у овој години, већ тек у
наредној.
Обнова и регистрација пољопривредних газдинстава врше се у Управи
за трезор на Убу, где су од 1. марта гужве
свакодневне.
Д.Недељковић

ЗИМСКА ШКОЛА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Тиквице
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Клементине
- Мандарине
- Јагоде

цене

кг
150, 170
кг
200, 230
кг
50, 60, 70
кг 600,650,700
кг
40, 50
ком
20, 30
ком
50, 60, 70
кг
50, 60
кг
50, 60, 70
веза
30
кг
100, 120
кг
180, 200
ком
25
кг
50
веза
20, 30
ком
20
кг
500
кг
200
ком
10, 12
кг
200
кг
200
кг
50, 60
ком
30, 60
веза 25, 30, 45
веза 20, 25, 30
веза
50
кг
30, 40, 50
кг 120,130,150
кг
60, 70
кг 120,130,150
кг
700
кг
200, 250
кг
120, 130
кг
120
кг
500

Приредила: Љ.Симановић, 4.марта 2016.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

За ратаре и сточаре из Бањана и Бргула организована стручна предавања о разноврсним темама
У организацији Фонда за рурални
Предавање у Бањанима
развој општине Уб, последњег дана
фебруара у Бањанима је одржана
традиционална Зимска школа за пољопривреднике. Произвођачи из овог
села имали су прилику да чују стручне
савете професора Високе пољопривредне школе из Шапц а, који су
одржали шест предавања из области
ратарства, сточарства, воћарства и
заштите биља. На дневном реду биле
су теме о припреми за сетву кукуруза,
ђубрењу кукуруза, о коровима у окопавинама и заштити ратарских култура од
проузроковача болести и штетних инсеката и корова. Поред тога, било је речи
и о заштити воћарских култура и винове лозе, као и о савременим тенденцијама у сточарству.
У оквиру Зимске школе, Фонда за
рурални развој је 3. марта организовао
стручна предавања и у Бргулама, овога Ваљево. Стручњаци ове службе су сточарској и воћарској производњи и
пута у сарадњи са Пољопривредном бргулске пољопривреднике упознали актуелним мерама аграрне политике. Д.Н.
саветодавном и стручном службом са новим технологијама у ратарској,
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ШКОЛИЦА СПОРТА „МАЛЦИ ТАМНАВЦИ“

ПРЕГЛЕД СТРУКОВНОГ
ФИЗИОТЕРАПЕУТА
Прегледано 48 деце. Код мање деце, која
су у моторном развоју, деформитете је
могуће исправити вежбама.
Као што су и обећали, тренери убскe школице спорта
„Малци Тамнавци“, организовали су преглед свих чланова
њихове школе, али и остале деце, узраста од три године и
старији. Обављено је укупно 48 кинезиолошких прегледа
високо струковног физиотерапеута Милице Танасић из Београда, која је своје знање стекла на Високој здравственој
школи струковних студија,
- Данас на прегледу, запазили смо да највише има равних стопала. То је деформитет који има већина деце и који се
развија од како су деца мала. До треће године би требало да
се изгуби, али није страшно ни ако се настави у каснијем периоду. Ако је деформитет урођен, онда је то теже исправити,
али није немогуће. Важна је упорност родитеља да се проблем реши. Постоје кризни периоди. Први је проходавање
детета, када родитељи стављају дете на ноге како би што
пре проходало, што је оптерећујуће за њихове мале зглобове. Други период је школско доба, а трећи, период адолесценције. Није ништа немогуће исправити, поготово код
мале деце која су у моторном развоју, па је довољна и физичка активност – објаснила је Милица Танасић.

ОПШТИНА УБ
ПРЕМА ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ДРЖАВА ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ИЗВОДЕ И УВЕРЕЊА
Уместо грађана, документа из службених
евиденција прибављаће надлежни државни и
органи локалне самоуправе, и то без надокнаде
Скупштина Србије је 29. фебруара усвојила Закон о
општем управном поступку (ЗУП) којим је, између осталог,
предвиђено да грађани више неће морати сами да прибављају уверења о држављанству, крштенице, разне врсте
извода (из књиге рођених, венчаних, умрлих) и многа друга
документа која су у поседу државе. Биће довољно само да
поднесу захтев, а документа из државних евиденција ће, по
службеној дужности, морати да обезбеде републички и органи локалне самоуправе који поступају у управном поступку. Грађани за те податке неће плаћати републичке таксе.
Захваљујући новим прописима, грађани ће сачувати и
време и живце и новац, јер су ослобођени попуњавања
формулара, плаћања такси и чекања у редовима на неколико шалтера када узимају или мењају документа, попут личне
карте, пасоша, возачке дозволе, уписују новорођенче у евиденцију или дете у вртић и школу, подносе захтев за пензију,
подижу стамбени кредит,...
Примена одредаба ЗУП које се односе на бесплатну
документацију требало би да отпочне у року од 90 дана од
дана усвајања у парламенту.

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂУНИС“ УБ

ОБАВЉЕНО
ИЗДИЗАЊЕ КРОШЊИ
Служба Градског зеленила КЈП „Ђунис“ обавила је обликовање крошњи у улицама Дринских дивизија, Милоша
Селаковића, у малом парку код Убаче, као и на Градском гробљу, где су одсечене две старе липе. У Улици Првог маја,
извршено је орезивање дрвореда у целости, а иза зграде
општине уклоњене су суве гране и обликоване жбунасте биљке.
Крајем фебруара, временски услови су били погодни па је
започето кошење зелених површина у Гају, испред Дирекције
„Ђунис“-а, Занатском центру и код убске Цркве.

Најчешћи проблем су равна стопала:
Марија Тешић и Милица Танасић
Уз помоћ Марије Тешић, професорке физичке културе и
спорта, обављен је стручан преглед кичменог стуба, ногу и
стопала, како би се утврдили евентуални деформитети и
направио индивидуални план вежби за свако дете.
- Од када смо отворили школу, пре четири месеца,
први пут смо организовали, не класичан здравствени, него
кинезиолошки преглед. У оквиру овог имамо и корективни
програм, с тога смо организовали прегледе, да бисмо
утврдили да ли неко од деце има проблема или предиспозиције за њихов настанак. Имамо у плану да за свако дете,
које је прегледано, напишемо комплетан извештај и дамо
пример вежби које би могле да се спроводе – истакла је
Марија Тешић.
Д.Капларевић

Првомајска улица
У наредном периоду орезиваће се и уредити поједина стабла у улици Војводе Мишића, Првог маја и дрвеће код Дома
здравља. Наставиће се и кошење зелених површина. На радост
обожаваоца цвећа, послови у пластенику успешно се обављају,
па производња сезонског расада добро напредује. У граду је
предвиђено окопавање цветних површина, а ако временски
услови дозволе, у другој половини марта, расад ће се садити.

АПЕЛ - ИЗМИРИТЕ
СВОЈА ДУГОВАЊА
КЈП „Ђунис” апелује на кориснике у Убу да редовно
измирују обавезе по основу коришћења комуналних услуга.
Редовним плаћањем комуналија обезбеђује се нормално и
несметано функционисање убског комуналног предузећа,
чије услуге спадају у ред најјефтинијих у региону.
Корисницима, који имају неизмирене обавезе из претходних година, омогућено је да потпишу уговор о репрограму
дуга и његовој отплати на дванаест месечних рата. Свим
потрошачима који не плаћају комуналне услуге, у наредном
периоду, биће обустављена даља испорука, а наплата
потраживања вршиће се путем судског поступка.

ОБРАЗОВАЊЕ
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ОШ „СВЕТИ САВА“ ПАМБУКОВИЦА

НОВА ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ
Планира се увођење енглеског језика, реконструкција крова
на школској кухињи и учитељских станова у учионица.
Изабрана је нова директорка ОШ
„Свети Сава“ у Памбуковици, млада и
елоквентна професорка разредне наставе, учитељица Славица Марјановић,
наследила је Златомира Марјановића
који је отишао у пензију.
Основна школа „Свети Сава“ основана је 1898.године, а сада у њеном саставу су издвојена одељења у Докмиру,
Радуши, Чучугама и Слатини. Школа у
Чучугама је тренутно измештена у матичну зграду, због мањег броја ђака (само
један ученик). Школа у Слатини је,
такође, измештена у издвојено одељење у Докмиру, због оштећења школске
зграде, за чију реконструкцију нема
довољно новца.

Славица Марјановић

Школу похађа 137 ученика, од тога
89 у матичној, 42 у Докмиру, пет у Радуши и један у Слатини. Запослено је 42
људи, од тога 28 у настави. Како би се
унапредио ниво и привукли нови ученици, у оквиру новог развојног циклуса,
од септембра ове године, ђаци ће моћи
да уче и енглески језик. Планира се
организација разних ваннаставних
активности у току школске године и
летњег распуста, као и бројна стручна
усавршавања за запослене која ће се
одржавати и ван школе. Нова директор к а С л а в и ц а М а р ј а н о в и ћ н а вод и
приоритете:
- Планирамо реконструкцију крова
на школској кухињи. Надамо се да ћемо
у наредном периоду извести и реконструкцију учитељских станова у учионице у издвојеном одељењу Докмир,
као што је урађено и у матичној школи.
На тај начин би сви наши ученици били
у истој смени што би било доста економичније. У Докмиру се налази и стара
зграда школе која је почела да се урушава. Она је под заштитом Завода за
заштиту споменика. Потребно је да прибавимо њихову сагласност и да нам
дају упутства за спровођење пројекта
реновирања (зграда потиче из 1891.
године). За сада се настава одвија у
другом објекту који је изграђен 1973.
године, у истом дворишту.
У октобру прошле године, Комисија за екстерну евалуацију, обишла је
школу у Памбуковици и дала доста
добру оцену. На Савиндан славље су
увеличали гости из Радио Београда
поклонивши школској библиотеци (која
је уједно и месна), преко 1.200 књига,
преко програмске акције „Књига солидарности“.
Д.Капларевић

ОД 1.МАРТА КРЕЋЕ

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД
У марту ће бити обављено пријављивање за упис деце у први разред
основне школе, за школску 2016/2017.
годину. У ОШ „Милан Муњас“ пријављивање је од 7. до 18. марта, за децу
рођену 2009. године и децу рођену до
марта 2010. године (обавезан упис).
Уколико родитељи деце рођене
од 1. марта до 31. августа 2010. године,
желе да њихова деца пођу у први
разред основне школе, могу да их
пријаве како би се проверила њихова

спремност. Упис за децу овог узраста
није обавезан. За упис, који ће се вршити од 8-13 часова, потребно је понети Извод из матичне књиге рођених.
ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици,
обављаће упис деце у први разред од
1. марта до 31. августа, уз Извод из
матичне књиге рођених, Уверење о
завршеном предшколском програму
(када се програм заврши) и лекарско
уверење.
Д.К.
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БУДУЋЕ РОДИТЕЉЕ У ДОМУ
ЗДРАВЉА „УБ“ ОЧЕКУЈЕ

ШКОЛА
РОДИТЕЉСТВА
Првих пет, међу којима је и
школа на Убу, биће
отворене до маја месеца.
У наредном периоду, у Дому здравља „Уб“, Министарство здравља и
„Роса - вода“ , организоваће „Школу
родитељства“. Предвиђено је да првих
пет у Србији, међу којима је и школа на
Убу, буду отворене до маја ове године и
то у срединама које нису имале до сада
овакав тип едукације. У наредне три
године програми ће бити спроведени
на још 20 градова. Одлуку ће донеће
Министарство здравља на основу
мониторинга и стручне анализе.
Родитељи ће на предвиђеним
радионицама и предавањима добијати
савете о трудноћи, вежбама, току порођаја, исхрани, физичкој активности,
нези бебе и мајке, пре и после порођаја. Школе ће водити стручни медицински тимови, претходно обучени
програмом Министарства здравља.
Овакав тип школа, допринеће бољој
едукацији мајки и очева, пружању
помоћи у току припрема за долазак
бебе.
Директорка Биљана Николић, као
и главна сестра Дома здравља „Уб“
Слађана Марјановић кажу да им, за
сада, из Министарства здравља није
прецизирано када ће школа почети са
радом. Радионице ће бити организоване по групама, а свака трудница
ићи ће три до четири пута у току трудноће на едукативна предавања.
Осим на Убу, првих пет школа биће отворено у Врању, Куршумлији,
Сурдулици и Пожаравцу.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

КУЋА НА ПРОДАЈУ
у ул. Вука Караџића 34
(преко пута Основне школе)
Тел: 064/30-30-901
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ПАПИР (3)
... Кренуло је то са електронском папирологијом и нема назад. Заживеће, свиђало се
нама или не уз све предности и мане које
дигитализација доноси. Остајем заговорник
папира, можда што сам непоправљиво сентименално везан за ритуале и пропратне ефекте
чувања „харија од вредности“. Стерилно ми је
све то, без физичког доказа, оштрог потеза руке
и жврљ потписа, модро плавог печата, разорног
ударца штамбиља и тупог звука који производи
док користи канцеларијски сто као резонантну
кутију. Па шуштање хартије, потписивања да је
документ уручен (никако „примио“), усхићење
због обављеног посла који је пратила гомила
утрошених живаца, времена а понекад и новца
(ни електроника новац не штеди).
Претерујем? Не. Ево тарифе, па била стара
или нова:
1. Локацијски услови се плаћају кориснику општини Уб на рачун 840-742251843-73 са
позивом на број 97 74-105 у износима:
- до 1000 м2 бруто површине 4.300 динара(
измена 2.300)
- преко 1001 м2 бруто површине 8.300 динара
(измена 4.300)
- за економски објекат од 101 до 1000 м2 бруто
површине 4.300 динара (измена 2.300)
- за економски објекат преко 1001 м2 бруто
површине 8.300 динара (измена 4.300)
Остале таксе се плаћају у корист Републике
Србије, на рачун 840-742221843-57, позив на број
74-105 и износе:
2. Пријава радова 600 динара
3. Грађевинска дозвола ( и измена исте)
1.070 динара
4. Издавање решења којим се одобрава
извођење радова за економске 1.070 а остале
560 динара
5. Изјава о завршетку израде темеља 1.830
динара (плаћа и пријављује извођач радова)
6. Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу 300 динара
7. Употребна дозвола 800 динара.
Накнада за ЦЕОП се посебно проверава на
сајту www/apr.gov.rs без 500 динара није, а може
да буде и већа. Катастру се таксе (РГЗ-ова и
републичка) плаћају по парцеле, а оне су како ми
се чини од 300 и 610 динара.
Уз све те трошкове нема више мириса
старог папира, жутих страница, шкрипе поклопца старе лимене кутије од кекса у којој се
документа и остале драге ствари чувају, пијетета
кад се дуго неотварани пресавијени листови
размотавају, сећања на процедуру, ватање за
гушу са пројектантима и урбанистима, нема
приче уницима како је некад било. Сад кога
занима нек проверава на интернету, а доказ да је
све урађено уз дозволу је у катастру: пбјекат
укњижен и тачка.
Мене мало ухватила једна друга процедура
због које ћу на неко време да прескочим писање
и привремено баталим колумну. Укочила ми се
рука и утрнула задњица попуњавајући листиће
подршке грађана изборној листи моје партије са
коалиционим партнерима, па све нешто мислим:
е да ми је електронски читач и дигитални потпис
у изборној утакмици, па се конектујеш на сајт
Републичке изборне комисије и само чиниш:
„Добар дан! Подржавате нашу листу? Изволте,
овде удените личну карту. Сад молим унесите
ваш тајни код (ти мали тамо не вири!). Е, овде
кликните на „подржавам“. Таако. Хвала што сте
подржали нашу изборну листу. Видимо се за
четири године.“

ШТА ЛИ ЈЕ ТО?
Кад порастеш - каже ти се само...
Када се ујутро пробудим, прво седнем да одморим. Онда устајем, што
би се рекло, „на вагу”. Другим речима – устајем тако што се заљуљам у
зељеном правцу и усправим тек кад претегнем на ту страну. Пред
огледалом – ни трага од оног офанзивног играча коме је теретана
претходила базену не би ли се максимално допао другима. Сада ми је
довољно и ако се, понекад, помало, допаднем себи. Ништа више…
Однедавно сам почео да препознајем степенице у згради. Исте оне
које су ми, некада, збирно и безлично, служиле за сјуривање или за
пењање сваком трећом. Од скора – понаособ им знам личне бројеве,
димензије и распореде згажених жвака претворених у црне флеке. Свака
степеница - име и презиме… И, скоро да сам убеђен да их је више него што
их је икада било, поготову узбрдо.
Напољу - ходам искључиво по утабаним стазама. Не верујем у
пријатна изненађења и гарантоване срећне исходе. Једноставно, за нове
коридоре немам интересовања јер ни ове нисам довољно истражио. И,
што их више истражујем, то више мислим да су најважнији на свету.
Више не трчим за аутобусима и возовима. Научио сам да, уз мало
стрпљења, лако сачекаш друге. Комфорније и брже, или неудобније и
спорије, свеједно… У сваком случају такве да те одвезу тачно тамо где си,
у тачно одређено време, морао да будеш. Што мање времена имам то,
мање журим.
Одавно не једем да бих уживао, него да бих преживео. Не пијем када
бих се сетио, него да бих заборавио (знаћи – чешће). Нешто нема више
песме која би ме најежила, ни приче која би ме расплакала, ни вица који би
ме засмејао. Пут до браће ми се продужио а скратио пут до других људи.
Што ми је било врело то се охладило а ледено узмлачило. Све ми се,
некако, да простите, сабило око нуле.
Последњих година кожа ми је број већа, ноге ми дезертирају а руке не
могу без рукавица. Ни једно лето ми није претопло, ни једна зима
прекратка. На пролећа не реагујем а свака јесен ми - касна. Последњих
година не памтим шта кажу одрасли. Памтим шта кажу деца, јер, они уче и
оно што ми никада нећемо знати. Последњих година верујем да биљке
имају осећања, да бисмо без сенки сумњали у ствари, и да је вода живо
биће (како би, иначе, родила живот?).
Последњих година кад увече легнем не могу да заспим. А када
заспим, не могу да сањам. Отворио сам шесту деценију као бомбоњеру и
већ потрошио бајадере и округле чоколадне бомбоне са лешником.
Остале су само оне увијене у станиол којима се не зна ни боја, ни укус…

ЗАР ЈЕ МОГУЋЕ, ДРУГОВИ...?

БЕЛА ЛАЂА
Није никаква новост да се, приликом растурања Југославије, у
политичке прилике, у Србији (а и у другим републикама) добрано
умешала братија из криминалног миљеа. Оно што смо видели у серији
„Бела лађа” снимљено је пре десетак година. Тада смо мислили да је то
само фикција искусних сценариста. Сада, када препознајемо ликове,
амбасадорске интервенције, лажна инвестирања и друге комбинаторике, речју, савремену слику нашег друштва, тешко се отимамо утиску
безнадежности и апатије...
Зар је могуће, другови, да смо сви ми волови? Рекао је, давно, у
прошлом веку, Брана Црнчевић, да би, нешто касније, и сам завршио у
амбијенту политичке острашћености. Гледали смо како се наше политичке узданице, чим би се докопали власти, претварају у неке друге, до
тада, нама непознате људе. Тако је један демократа (а, тада, бивши СПОовац), који води, сада, једну од амебоидних странака насталих после ко
зна којих по реду деоба ‘’жутих’’, лично аутору ових редова рекао,
2001.године, да га није брига за бираче и јавност, као ни за покрадене
страначке изборе и кривичне пријаве које су следбеницима захтеваних
ПРОМЕНА претиле озбиљном затворском казном... Важно му је било да
успостави контакт са нарастајућим тајкунима и - лично позиционирање.
Успео је. Створен је одбор по његовој мери и, чак, у једним изборима
освојио власт на Убу. Резултати - неславни, поражавајући. То је показало
и недавно истраживање ЦЕСИД-а у убској општини. Некадашњи лидери
поцепане ‘’жуте опције’’ тешко да ће имати минимум одборника у локалној скупштини...
Неки од нас, признајем, што рекао покојни Брана Црнчевић, збиља
су били волови. Али, та су времена, ваљда, иза нас... После оволико
грешака, немамо право ни на једну. Или смо, збиља, постали волови?
Милан Миловановић

ОПШТИНА МИОНИЦА

10.март 2016.г.

13

УСВОЈЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НА РАСПОЛАГАЊУ
ОСАМ МИЛИОНА ДИНАРА
Општинско веће општине Мионица је на седници одржаној 29. фебруара усвојило предлог Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за
територију општине Мионица за текућу годину. Фонд у 2016.
години располаже са осам милиона динара, а предлаже се да
се највише средстава, и то у износу од 2,5 милиона динара,
определи за реконструкцију водоводне мреже са заменом
азбестних цеви. По милион динара се планира за учешће у
инвестицији капиталног пројекта изградње Регионалног
центра за управљање отпадом ''Каленић'', набавку опреме за
организовано управљање чврстим отпадом, као и за израду
локалних, акционих и санационих планова и пројеката. Поред
тога, за уклањање радиоактивних громобрана у урбаном
подручју и њихову замену одговарајућим планира се 700
хиљада динара, за уклањање дивљих депонија 500 хиљада,
за набавку садница и уређење јавних површина у Мионици и
Врујцима 290 хиљада, а по 200 хиљада за програм уништавања амброзије у урбаном делу Општине, за праћење квалитета ваздуха и циљана мерења нивоа буке, за праћење квалитета воде на водотоковима, као и за чишћење канала и корита
од отпада и наплавина на водотоковима другог и трећег реда.
Овај предлог је достављен Министарству пољопривреде и
заштите животне средине на давање сагласности, а извештај
о утрошку средстава из Програма за текућу годину биће
достављен надлежном министарству најкасније до 31. марта
2017.
На овој седници је утврђен и предлог Одлуке о држању
домаћих животиња и кућних љубимаца, којом се одређују
места и простори, заштита и услови у којима се могу држати
домаће животиње и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе и

КАРАТЕ КЛУБ „МИОНИЦА” НА МЕМОРИЈАЛУ
„СВЕТЛАНА РАДОЈЕВИЋ”

ПЕХАР И 28 МЕДАЉА
Каратисти ''Мионице'' су недавно учествовали на
петом по реду ''Ваљево опену – меморијалу Светлана
Радојевић'', са којег су донели 28 одличја у катама (5 златних, 8 сребрних и 15 бронзаних) и пехар намењен клубу са
највише учесника. Ова интернационална смотра се организује у част прерано преминуле Светлане Радојевић, сјајног
такмичара, судије и карате педагога.
Тренери Драган Туфегџић, Јелена Туфегџић, Мирослав Васиљевић и Марија Старчевић су на такмичење
повели 21 такмичара, који су забележили 46 наступа. Два
златна одличја пригрлио је полетарац Никола Секулић у
свом и у апсолутном нивоу, док су по једну најсјајнију медаљу узели кадет Младен Илић у свом нивоу, јуниорка Катарина Савић у свом нивоу и ката тим кадеткиња (М. Поповић, Цмиљанић, Станојевић). Сребрне медаље су припале
пиониру Јовану Белошевићу у свом нивоу, пионирки Јани
Поповић у апсолутном нивоу, женској нади Тањи Станојевић у свом ниову, кадеткињи Тијани Цмиљанић у апсолутном нивоу, јуниорки Катарини Савић у апсолутном нивоу
и ката тимовима полетарки (Павловић, Јевтовић, Ј. Поповић), пионирки (Ј. Поповић, Јевтовић, Мијаиловић) и
женских нада (Марковић, Вучићевић, Станојевић). Поред
тога, две бронзане медаље освојио је полетарац Чеда
Ракић такмичећи се у свом и у апсолутном нивоу, док су по
једну узели полетарци Марко Васић у апсолутном нивоу и
Анђелија Јевтовић и Хелена Павловић у свом нивоу. До
најнижег постоља на победничком подијуму дошли су и
пионири Александар Николић и Јован Белошевић у апсолутном нивоу, Нина Перић у свом нивоу, Милица Мијаиловић и Ђурђа Ракић у апсолутном нивоу, женске наде Нада
Вучићевић у свом нивоу и Ива Латиновић у апсолутном
нивоу, као и кадети Младен Илић у апсолутном нивоу, Тијана Цмиљанић у свом нивоу и Мина Поповић у апсолутном
нивоу. Поред освајача медаља, на турниру су још учествовали Оливер Остојић и Сара Јевтовић.
Треба истаћи да је на свечаном отварању Мионичанима од стране организатора упућена јавна похвала за
рад и честитка поводом 30 година постојања клуба, што је
пропраћено здушним аплаузом љубитеља каратеа.
А.К.

Детаљ са седнице Општинског већа
друга питања из ове области у складу са Законом о ветеринарству. Такође, утврђен је и предлог Одлуке о припајању
ЈКП ''Чистоћа Мионица'' мионичком ''Водоводу'', а у циљу
повећања ефикасности, смањења трошкова пословања, као
и обезбеђивања јединственог система управљања и вођења
послова у комуналној делатности. Прихваћен је и Извештај о
раду Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за протеклу годину и
утврђени су предлози Одлуке о поверавању ЈКП ''Чистоћа
Мионица'' послова на мањим интервенцијама на клизиштима
по налогу Општинске дирекције. Такође, прихваћен је захтев
ЈКП ''Водовод Мионица'' за поверавање послова овом
предузећу на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у
Селу Мионици и извођењу радова на реконструкцији доводног цевовода кроз село Робаје.
А.Ковачевић

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ИЗГРАДЊУ
МОСТОВА У РАЈКОВИЋУ И ЂУРЂЕВЦУ

ПРОЈЕКТИ ВРЕДНИ
ПРЕКО 20 МИЛИОНА
Канцеларија за управљање јавним улагањима је
недавно одобрила средства за обнову мостова на реци
Лепеници у Рајковићу и Липници у Ђурђевцу који су претрпели велика оштећења у поплавама 2014. године, а након
спроведене јавне набавке изабрани су најповољнији
понуђачи са којима су потписани уговори о извођењу
радова у укупној вредности од 20,54 милиона динара.
Радове у Рајковићу у врендости од 10,67 милиона динара
изводиће ''Инграп-Омни'', док ће радове на изградњи
новог моста у Ђурђевцу вредне 9,87 милиона динара
изводити предузеће ''Комград''.

Мост у Рајковићу
Иначе, Канцеларија за управљање јавним улагањима
је од почетка 2016. године одобрила преко 70 милиона
средстава за обнову мионичког краја од поплава.

Мионички каратисти са медаљама и дипломама
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ОДРЖАНА 131.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ
- Очекивања су да ће новоизграђени базен у Лајковцу бити отворен почетком наредне
године пливањем за Богојављенски крст- истакао је, након седнице, председник
општине Лајковац Живорад Бојичић
У оквиру 131. седнице Општинског већа је
разматрало 19 тачака дневног реда, а све одлуке
које су донете, усвојене су на Скупштини општине
Лајковац, која је одржана 1.марта. Део одлука
односи се на програме који се финансирају и
суфи-нансирају из буџета општине за културу,
здравство, заштиту животне средине, изградњу и
обнову вер-ских објеката и невладиног сектора.
На овој седници постало је правоснажно и
решење о именовању Љубице Новаковић за нову
начелницу Општинске управе Лајковац. Донета је
и одлука о екстерној ревизији буџета за 2015.
годину, коју ће након спроведеног избора обавити
овлашћена ревизорска кућа. Усвојена је Одлука о
унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе којом је предвиђено и формирање
Службе правне помоћи. Стекли су се услови за
реализацију посебног програма Дома здравља
Лајковац, везано за почетак рада амбуланте у
Врачевићу. Решењем снабдевања водом ове
сеоске амбуланте створени су санитарни услови
за почетак њеног рада а, поред амбуланте воду ће
добити школски објекат и просторије фудбалског
клуба.
Усвојен је и програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике

ОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ДУШКО ОБРАДОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
На 34.седници Скупштина општине
Лајковац, одржаној 1.марта, разматрано је
осамнаест тачака дневног реда. Одборници су
усвојили извештаје о оствареним програмима
рада за прошлу годину: Културног центра
„Хаџи Рувим“, Градске библиотеке Лајковац и
Заједничког правобранилаштва општина
Лајковац, Љиг и Мионица. Љиљана Митровић
је изабрана за председника, а Ана Мештеровић
и Јелена Јанковић за заменице председника
Заједничког правобранилаштва. Усвојени су и
извештаји о реализацији Програма мера
подршке за спровођене пољопривредне
политике и политике руралног развоја, затим
Програма за унапређење услова живота
локалне заједнице и Програма о коришћењу
средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Лајковац.
Скупштина је усвојила и Одлуку о преносу
права јавне својине, непокретности републике
Србије на општину Лајковац, а у питању су три
парцеле у непосредној близини „Триангле“.
Такође, усвојен је и Програм за пољопривреду
у 2016. години, планирана су средства од 10,5
милиона динара, од чега је 5 милиона за
подстицај руралног развоја. Одборници су
већином гласова изгласали и одлуку о
пружању правне помоћи грађанима, пре свега
социјално најугроженијим категоријама.
На овој седници промењене су цене
закупа пословног простора у власништву
општине Лајковац. По један члан Рафтинг
клуба и ПСД „Ћира“ изабрани су за чланове
Општинског штаба за ванредне ситуације.
Такође, Скупштина је именовала председника
и чланове Општинске изборне комисије.
Председник ће бити дипломирани правник
Душко Обрадовић.

Влада Костић, Андрија Живковић
и Живорад Бојичић
руралног развоја општине Лајковац у 2016. години,
за који је издвојено преко 10 милиона и 500 хиљада
динара. На овај програм сагласност је дало и
ресорно министарство, a накнадно ће бити коригован издвајањем средстава за овчарство и пчеларство, у циљу појачања конкретне помоћи пољопривредницима. Донета је и одлука о формирању
локалне Спасилачке јединице за деловање у
ванредним ситуацијама, која ће бити део јединица
Цивилне заштите на територији општине Лајковац.
Такође, покренут је поступак преноса права јавне
својине непокретности Републике Србије у јавну
својину општине Лајковац, што се односи на три
парцеле у непосредној близини “Триангле”.
Дата је сагласност на идејно решење за
комплекс “Спортско-рекреативног центра” у Лајковцу. Очекује се тендер за изградњу затвореног
базена, а у оквиру комплекса су предвиђени и
отворени базени са свим неопходним пратећим
садржајима, укључујући и мотелски комплекс.
Обраћајући се новинарима, након седнице,
председник општине Живорад Бојичић рекао је:
- Очекивања су да ће новоизграђени базен у
Лајковцу бити отворен почетком наредне године
пливањем за Богојављенски крст, уз напомену да је
уверен да ће ново општинско руководство
наставити рад на наслеђеним добрим основама
актуелног руководства.
Председник Бојичић је нагласио и да приватизација Радио „Пруге“ није задовољила интересе
локалне заједнице и запослених, што је задесило и
бројне друге општине, али је обећао да ће
општинско руководство, до краја свог мандата,
решити и овај проблем, управо у корист грађана и
радника Радио “Пруге”.

ПРЕДАВАЊА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Реномирана семенска кућа “Пионир”, током
прошле недеље, у лајковачкој Градској кући
отпочела је серију предавања у оквиру
овогодишње традиционалне зимске школе за
пољопривреднике. Наредних неколико седмица,
сваког петка, лајковачким пољопривредницима,
поред представника домаћих и страних семенских
кућа и произвођача агротехничких средстава,
своје понуде промовисаће осигуравајућа друштва,
банкари ће представити понуду кредитних линија
за пољопривреду, а последња упутства и
драгоцене савете, пред пролећну сетву, ратарима
ће дати стручњаци Пољопривредне стручне службе Ваљево и Центра за пољопривреду Лајковац.
Едукација пољопривредника и предавања овог
типа подједнако су намењена, како младим и
искусним пољопривредним произвођачима.

10.март 2016.г.

ПОСЕТА САВЕТНИКА АМБАСАДЕ РУМУНИЈЕ
Саветник за привреду Румунске амбасаде у Београду др.
Стефан Имре, посетио је Општину
Лајковац, где су га примили председник Општине Лајковац Живорад
Бојичић и директор Туристичке
организације општине Лајковац
Милутин Ранковић, а Катарина
Јанић, општински менаџер, направила је кратку презентацију општине Лајковац.
После разговора о будућој
сарадњи председник Општине
Лајковац, Живорад Бојичић, као
сећање на боравак у Лајковцу,
Имреу је уручио скулптуру "Монаха
са Врачебрда", рад Милутина
Ранковића. Стефан Имре потом је
посетио неколико културно-историјских и туристичких знаменитости Лајковца, а међу њима и
чувену Јолића воденицу на
Колубари. Састанку је присуствовао и Ласло Вадлеве, представник бројних мађарско-српских
кластера.
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ПОМОЋ „КАРИТАСА”

БРИКЕТИ ЗА ОГРЕВ
Током протекле недеље „Kаритас Београдске надбискупије” је, у сарадњи са Агенцијом за регионални развој
општина Колубарског округа и општином Лајковац, донирао
помоћ за 178 домаћинстава која су претрпела штете од последица поплавe у мају 2014. године. „Kаритас Београдске надбискупије” је донирао 178 тона угљеног брикета за огрев укупнe
вредности 3.385.560 динара. Брикет је домаћинствима испоручен на кућну адресу.

Стефан Имре и Милутин Ранковић
код Јолића воденице

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ У 2015.ГОДИНИ

ЈЕЛЕНА ВУКОТИЋ И ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ ПОНОС ЛАЈКОВЦА
Непосредно пред одбојкашку утакмицу
Железничар - МД Зрењанин, Општина Лајковац и
Спортски савез Лајковца су, у Хали спортова,
доделили годишње награде најуспешнијим спортистима и спортским колективима. Каратисткиња
Јелена Вукотић, освајач бројних медаља са
европских и државних такмичења, проглашена је за
најбољу спортисткињу у 2015. години. Најбољи
спортиста је маратонац Драган Јаковљевић-Гагац,
који је прошле године победио на три маратона у
Канади. Општинско удружење риболоваца “Шаран”
активностима у прошлој години завредело је да
буде изабрано за најбољи спортски колектив.
Најуспешнији спортски клуб је омладински тим
Женског одбојкашког клуба “Железничар”, првак
регионалне лиге и полуфиналиста државног
првенства.
Признања су уручили председник Општине
Живорад Бојичић и чланoви ИО Спортског савеза
Жика Лазаревић и Мирослав Јокић. Овом пригодном свечаношћу настављена је лепа традиција
избора најуспешнијих лајковачких спортиста и
колектива, што је додатна мотивација свима који се
професионално, или из хобија баве спортом, да
вредно тренирају и остваре најбоље могуће
резултате.

Најбоља спортисткиња:
Јелена Вукотић

Најбољи спортски колектив:
Општинско удружење риболоваца „Шаран”

Најбољи спортиста:
Драган Јаковљавић- Гагац
Најуспешнији спортски клуб:
Омладински тим ЖОК „Железничар”
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СА СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ ПОВОДОМ 92 ГОДИНЕ ВАРОШИ - РАЈКО САВИЋ,
ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ

ИСТОРИЈА
ЛАЈКОВАЧКЕ ВАРОШИ
Настанак насеља, изградња пруге уског колосека
и главног чвора, и развој места које и дан-данас
представља синоним железничара и железнице.
Насеље Лајковац је младо, настало спонтано крајем XIX
века. Током XVIII века, на граници атара општине Јабучје,
Рубрибреза и Руклада, почело је насељавање становништва
из ових села и Горње Колубаре. На месту данашњег Лајковца села, досељено становништво из Горњег Лајковца са собом је
донело и име новој насеобини Лајковац од првобитног Влајковца. Сеоске општине Јабучје, Рубрибреза и Руклада су, у том
периоду, одредиле чуваре граница својих атара, да се нова
насеобина не би ширила на нову територију. Највећи број
породица је досељено из Горње Колубаре, Старог Влаха и
Полимља током XVIII и XIX века. Породице које се сматрају
оснивачима Лајковца села су: Богдановићи, Добричићи, Станчићи, Дивнићи, Димитријевићи, Ђурђевићи, Жуњићи, Ивановићи, Јелићи, Јовићи, Марковићи, Миловановићи, Милијановићи, Новичићи, Петровићи, Савковићи, Станковићи и
Тришићи.

Лајковачка станица, 1936.године

Крајем XIX века, јавља се прва идеја о градњи пруге
уског колосека, која би прошла долином Колубаре и повезала
Београд са Ваљевом. Трасирањем и обележавањем пруге у
Колубари, од 1903 – 1905. године Лајковац је одређен као
коначна локација будућег железничког чвора овог краја.
Постоје мишљења да је, према ранијем пројекту, то требало да
буде Јабучје. Како је за изградњу чвора требало обавити
експропријацију веће површине плодног замљишта, утицајни
Јабучанци издејствовали су да се из њиховог атара чвор
пребаци у потез суседног села Лајковца - тамнавског, близу
господарског друма који је од Крагујевца ишао на Страгаре и
Врбицу (данас Аранђеловац), па преко Лајковца за Шабац. У
том периоду Лајковац је имао 519 становника. Поред
поменутог пута, близу будућег чвора, налазила се само једна

Железничка ложионица са окретницом за парне
локомотиве и вагоне, и водоторањ (у позадини) који су
Лајковчани, из само њима знаних разлога, звали - бузометар
друмска механа. Она је од 1906. године, када су започети
радови на прузи, претворена у мензу за исхрану градитеља
пруге. Уједно је била једина и прва кућа у будућој варошици
Лајковац. Наслућујући да ће будући лајковачки чвор постати
важна раскрсница, предузимљиви људи, будући оснивачи
варошице, купили су околне плацеве. То су били: Никола
Аћевац – трговац из Ваљева, Павле Душић Шиљеговац –
кафеџија из Јабучја и Криста Буљугић.
Лајковац је постао општина 1904. године, указом од
28.јануара, када је Краљ Петар Први одобрио њено образовање у српским новинама, „Службени дневник Краљевине
Србије” бр.33, од 13.фебруара 1904. године.
Пролазак првог воза колубарском долином, означио је
прерастање Лајковца из типичног колубарског села у
варошицу, којом је коначно проглашена 29.фебруара1924.
године. Лајковац почиње интензивније да се развија после
Првог светског рата, око 1920. године. Захваљујући прузи,
први од колубарских насеља добио је електричну енергију.
Године 1921. у ложионици је изграђена централа на нафту, за
добијање електричне енергије која је радила до 1938. године,
када је Лајковац повезан са централом у Вреоцима. Куће у
Лајковцу, у периоду његовог настанка су углавном биле
приземне, зидане ћерпичом и покривене ћерамидом. Мали
број њих је био озидан циглом, а само су апотека, општинска
зграда и кафана „Кореја” биле вишеспратнице. Снабдевање
водом било је углавном из бунара и помоћу ручних пумпи
које су се налазиле у двориштима породичних кућа.
Између два светска рата, постојала је основна школа и
школа за женски рад и домаћинство. У централном делу
Лајковца, данас се налазе објекти железничке станице,
ложионице и депоа, које треба сачувати и заједно са старим
локомотивама, реконструкцијом претворити у железнички
музеј. Пратећи историју железнице у Србији, готово да се
може пратити историја Лајковца. Захваљујући железници,
Лајковац је и почео да се развија као град. Успомену на та
времена треба неговати, чувањем практично јединих
преосталих сведока, тог значајног дела историје Лајковца.
Нема више лајковачке пруге. Све мање је и Лајковчана
који то памте, али има Лајковца и Лајковчана.

ДВАНАЕСТА КАМЕНИЧКА ЛИЈА

ОДРЖАНА
ТРАДИЦИЈА
Традиционална ловачка хајка на
лисице, под називом ‘’Каменичка лија’’,
одржана је 27.фебруара у Шабачкој Каменици. Ловци из околних општина, Уба,
Блаца, Београда, Обрановца Шапца, Осечине, Лајковца и других окупили су се у
јутарњим сатима пред ловачким домом у
овом селу на Тамнави, кренули и, на потезу
од Коњског Гроба до Шешевице, успели да
устреле шест дугорепих примерака честе
дивљачи у овом крају. Стрелци су били Зоран Павловић, Момчило Јанковић, Иван
Јовић, Љубиша Томић, Милорад Симић и
Аца Симић. Ловачку пушку, дар Ловачке секције у Каменици, добио је Дарко Поповић.
После лова организована је забава са
лутријом а за музику је био задужен оркестар Миће Брајића.

Каменичка лија ове године окупила је око 250 ловаца
из 23 ловачка удружења из целе Србије

НАШЕ ТЕМЕ
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ - УБ

ПРОГРАМ
Петак, 18. март у 19,30 h,
Спортска хала

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
КУД „ТАМНАВА“
Традиционални годишњи наступ
свих секција Друштва. Гости на концерту: Културно-уметничко друштво из
Раче и Дечји ансамбл из Обреновца.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ПЛАШИТЕ ЛИ СЕ
МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ ?
Драгица Мијатовић, пензионер:
- Свакако да то није добро за овај наш напаћени народ.
Имамо ми својих проблема и без њиховог присуства. Само нам је
фалио овај непрекидни талас миграната који свакодневно
пролази кроз Србију, а неки ће, вероватно, овде и наћи уточиште.
Сигурно тим људима није лако, али ми смо последњи народ који
може да им пружи помоћ у било ком облику. Постоји опасност
сукоба на свим нивоима. Ипак, смо ми различите националности
и верске опредељености, а то говори пуно.

Драгомир Чолић, саобраћајни техничар:
- Ја лично не пратим баш пуно кретање миграната, али ми
сигурно парају уши свакодневне изјаве у медијима о њиховом
понашању и кретању по нашим градовима. С обзиром да беже са
својих огњишта, траже уточиште, нису финансијски обезбеђени,
врло је извесно да ће доћи до сукоба по разним основама. Од
гладних и незадовољних људи, све се може очекивати. Лично не
страхујем од њиховог присуства, јер су само у транзиту кроз
нашу земљу. Сигурно нису толико неупућени у нашу економску
ситуацију, да би пожелели да овде остану. Траже они боље локације за свој трајнији смештај.

Љиљана Јанковић, фризер:

Субота, 26. март,
Сала Дома културе

БРАЋА ПО
БАБИНЕ ЛИНИЈЕ
Премијера најновијег филма Радоша
Бајића, у којој игра екипа серије „Село
гори, а баба се чешља“: Милорад Мандић Манда, Јелена Гавриловић, Љиљана Стјепановић, Олга Одановић и Ненад
Окановић. Планиране су две пројекције,
а убска публика ће имати прилику да
поздрави глумце и ауторе ове комедије
нарави и менталитета.

- Мени је жао тих несрећних људи, који сигурно не беже
случајно са својих вековних огњишта. Како се осећају, то само
они знају. То што се ми налазимо на таквом географском подручју, да готово свако мора да пређе преко наше земље ако жели
даље у Европу, то је наша судбина. У маси тих људи, сигурно
постоје и неки који могу да угрозе нашу слободу и ослабе ову
тешку економску ситуацију. После силних поплава и свих осталих потешкоћа, није нам баш то требало. Мислим да, ипак, треба
да иду што даље од Србије, нека им даљу судбину решава ЕУ.
Читала сам да је Немачка, где су се углавном позиционирали, већ
имала великих проблема са њима.

Миле Маринковић, фудбалер:
- Ми се нешто и не питамо када је у питању талас миграната
који свакодневно улазе у нашу земљу. О томе одлучује неко други, а ми смо ту да радимо како нам се нареди. Знам да ти људи
нису својом вољом кренули у свет, оставили своје огњиште да би
извукли живу главу али, свеједно, није ми пријатно док их гледам
како леже код железничке станице, гладни- самим тим постају и
агресивни. Ја се лично не плашим, али знам да незадовољство
тих људи и њихову несрећу могу да злоупотребе неки други и
изазову сукобе који могу прерасти у нешто непредвиђено. Ниједна земља у Европи не може прихватити оволики број миграната,
наћи им ухлебљење и решити њихов проблем.

Петар Јеремић, пензионер:
- Сваки нормалан човек који живи у овој држави, хтео или не,
мора да се замисли због оволиког броја миграната који даноноћно парадирају поред нас. Једно је сигурно, беже од неке муке и
траже уточиште за себе и породицу. То што је наша привреда и
економија ослабљена, па немамо довољно ни за себе, а морамо
да помажемо тим људима, питање је за неке друге људе. Знате,
увек постоји могућност да при оваквим ситуацијама, дође до
непредвиђених сукоба по верској или националној основи. Гладан човек, прозебо, без основних средстава за живот не бира
средства да дође до циља. Решење овог проблема, вероватно
знају Америка и Русија.

Весна Миливојевић, кувар- угоститељ:

Сала Дома културе,
друга половина марта

ХЕРОЈИ
На сцени Дома културе гостоваће
глумци Градског позоришта из Јагодине
са изузетном комедијом „Хероји“, коју је
по тексту Предрага Перишића режирао
Бранислав Недић. Прича о измишљеном догађају за време Другог светског
рата и менталитету српског сељака,
доноси низ комичних драмских ситуација и обрта и вешто приказује границу
између српске гостољубивости, ксенофобије, храбрости и кукавичлука.

- С обзиром на ситуацију у којој се тренутно налазимо, ни
мало није безначајна криза која је задесила цео регион. Сигурно
да је толики број избеглица за забрињавање. Страшно је само
видети ону слику, где деца данима гладна путују у колони, а
решење се не назире. Та деца нису крива што немају мир у својој
кући и у држави. Комплетна ситуација је непредвидива, сви
живимо у неком времену где не постоје гаранције ни за шта. Ја не
сумњам у класичан сукоб, јер они су људи који иду даље. Њих
Србија не интересује. Али, због опасности за живот и опстанак,
због немаштине, врло је извесно да до неких сукоба дође.
Мислим да је на помолу, велика промена светског поретка...

Живота Кузмановић, пољопривредник:
- Страх је најнормалнији осећај у овом тренутку, и мислим да
не постоји човек који га не осећа. Просто, живимо у таквом времену и под таквим околностима, где на хиљаде људи из ратом
захваћеног подручја свакодневно пролази поред нас. Мислим да
је цела Европа угрожена, и питање је дана када ће је тако удружени потпуно заузети и, можда, много тога дићи у ваздух. Међу
њима има самоубица, то се показало у више наврата. Различите
верске припадности, носе са собом ризик за избијање сукоба.
Нико то више неће успети да заустави. Ја бих им поручио да иду
само што даље од Србије, имају ЕУ па нека им решава проблем.
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РАЗЛЕДНИЦА ИЗ БАЊАНА
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ПРОФЕСОРИ БАЊАНСКЕ ШКОЛЕ

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
О НОВИМ
ТЕХНОЛОГИЈАМА
Троје просветних радника из ОШ
„Рајко Михаиловић“ из Бањана учествовало је на трећој конференцији
„Нове технологије у образовању“, која
је у организацији Британског савета и
државних институција Србије одржана
у Београду 26. и 27. фебруара. Професорке руског, српског и енглеског
језика, Јелка Панић, Јелена Павловић
и Јелена Лазић имале су прилику да се
упознају са иновацијама у области
информационо-комуникационих
технологија (ИКТ) у настави, које доприносе осавремењавању и унапређењу квалитета образовања на свим
нивоима, као и да виде практичну употребу нових технологија у учионици.
Према речима Јелке Панић, просветари бањанске школе већ дуго користе ИКТ у настави, јер имају савремене
учионице и опрему, а и безмало сви
ученици имају компјутере, паметне
телефоне и таблете. Како истиче, корист од дигитализације имају и ученици и
наставници.
„Деца се уводе у пројектну наставу, што значи да су они креатори часа.
Ученици добију задатак да на следећем часу на неком програму, софтверу
или помоћу апликације спреме део
наставног програма, тако да преузи-ају
улогу наставника. Деца више нису
пасивна, већ активна на часу, а самим
тим брже и лакше уче. Веома је важно и
што нове технологије много помажу
ученицима који имају проблеме у
савладавању градива или неке потешкоће у развоју“, каже о предностима
мултимедија у образовању професорка Јелка Панић.

Бањанскe професорке
на семинару
На конференцији „Нове технологије“ у образовању учествовало је
више од 5.000 учитеља, наставника,
универзитетских професора, директора школа, родитеља, као и представника привредног и невладиног сектора из више од 20 земаља. Професори
ОШ „Рајко Михаиловић“ били су
једини представници образовних
институција са територије убске општине. Програм је, поред конференције,
чинио и сајам образовних технологија
на коме су велике компаније представиле своје технолошке производе и
услуге које могу да промене образовање будућих генерација.
Д.Н.

ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ ЛИКОВНИХ РАДОВА

ШАРЕНА КЛУПЧАД ИГРЕ И РАДОСТИ
Захваљујући професорки Наташи Курјаковић, први пут на једном месту
обједињени и представљени радови најдаровитијих бањанских ђака
У ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана, у среду, 2.
фебруара, свечано је
отворена изложба ученичких ликовних радова под
називом „Шарена клупчад
игре и радости“. То је први
пут у четири деценије дугој
историји ове школе да су
ђаци приредили поставку
својих цртежа, слика, аквар е л а , к ол а ж а и д е л а п р и м е њ е н е
уметности насталих на часовима ликовног васпитања. Ова посебна прилика
захтевала је и специјални програм за
отварање изложбе, тако да је пред
многобројним другарима и наставницима школе, група младих глумацаизлагача извела занимљиву и поучну
мини представу, кроз коју су објаснили
основне елементе сликарства и образложили своје и мотиве професорке
ликовне културе Наташе Курјаковић
којима су се водили у припреми и
организацији прве групне изложбе.
Млада, предузимљива и креативна

Професорка Наташа Курјаковић
са глумцима-излагачима
професорка Наташа додатно је објаснила да поставку чине најзанимљивији
и најбољи радови тридесетак даровитих ученика, те да је деци, на овакав
начин, желела да приближи и појам
изложбе, као културног догађаја, „да
знају како да се понашају, шта да очекују
кад посете неку изложбу и да схвате да
не треба да буду посебно уметнички
образовани и стручни како би уживали у
уметничким радовима, јер сликање је
ствар срца и душе, а не науке и знања“.
Оно што је посебно желела јесте да децу
одвоји од интернета, игрица и да их
изведе из загушљивих просторија.

НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У АУТОМОДЕЛАРСТВУ

ТРИЈУМФ БАЊАНАЦА
Богату колекцију медаља употпунили са два златна
и по једним сребрним и бронзаним одличјем
Ученици моделарске секције ОШ
„Рајко Михаиловић“ из Бањана употпунили су своју богату колекцију медаља
са два златна и по једним сребрним и
бронзаним одличјем. У четвртом колу
Републичке лиге основних школа у
аутомоделарству, недавно одржаном у
Сремској Митровици, били су први у
екипној конкуренцији, освојивши злато
и пехар, док је у појединачној конкуренцији златна медаља припала
Николи Буковчићу, сребрна Кристини
Илић, а бронзана Миленку Танасијевићу. Ученици из Бањана и раније су
освајали вредне награде на такмичењима највишег ранга, али ово је највећи
резултат који су до сада забележили у
Републичкој лиги, а добија додатно на
значењу јер је изборен у конкуренцији
23 школе из Србије и све су веће од
бањанске. Последњи успех је резултат
континуираног и преданог рада ученика
и њихових наставника техничког и
информатичког образовања Горана
Косанића и Славољуба Бурмаза, који

Моделари из Бањана

кажу да деца улажу велики труд и
љубав у аутомоделарство, те да им не
смета што вежбају по ходницима школе,
пошто немају фискултурну салу.
На освојене медаље поносан је и
Бошко Сарић, директор ОШ „Рајко
Михаиловић“, истичући да је захваљујући ученицима – аутомоделарима и
њиховим менторима прегаоцима,
бањанска школа на овом републичком
такмичењу иза себе оставила многе
београдске, нишке, суботичке, крагујевачке, новосадске и друге велике,
градске школе. „Резултати ученика који
с у в и с о к и и д ос еж у д о д рж а в н о г
такмичења показују да се у тој школи
озбиљно ради, да су ученици талентовани, а њихови професори велики
зналци својих предмета. Мислим да не
постоје мале школе, у смислу да су у
малом месту и имају мало ученика.
Свака школа је велика, ако има велике
резултате“, закључује Бошко Сарић
поводом последњег, великог успеха
својих ђака.
Д.Недељковић

КУЛТУРА

10.март 2016.г.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
У УБСКОЈ ЦРКВЕНОЈ САЛИ

СРПСКО СРЦЕ
ЈОХАНОВО
Роман Веселина Џелетовића је
потресно сведочанство о једном Немцу,
у чијим грудима куце срце Србина,
киднапованог на Косову и Метохији
У организацији Првославне хришћанске
црквене заједнице „Свети Макарије велики“, у
црквеној сали на Убу одржана је духовна трибина, на којој је представљен роман „Српско
срце Јоханово“ Веселина Џелетовића. Књига
је написана по истинитом догађају и потресно
је сведочанство о страдању косметских Срба у
озлоглашеној „Жутој кући“ (Буре, Албанија),
где су им вађени органи, који су затим слани у
Италију, одакле су дистрибуисани у клинике
широм Европе. Податке о томе проследио је
Немац племићког порекла, велепоседник
Јохан Вагнер, у чијим грудима је куцало срце
Србина са КИМ и од кога је Џелетовић сазнао
за његову фасцинантну животну причу.
- Наш сусрет се одиграо 2004. године на
једном сеоском гробљу, где сам био на сахрани жене која је извршила самоубиство, иначе
супруге мог пријатеља Јована, киднапованог
1999. године. Њу је силовало пет Шиптара и
она није могла да истрпи ту срамоту, па се
обесила. Између поломљених мермерних
плоча, где се налазило десетак старијих људи,
приметио сам човека који својим оделом и
понашањем није припадао времену и простору у коме смо се налазили. Оно што ме је запањило било је дете мог пријатеља које му је
стајало обгрљено око ногу. На питање ко је тај
човек, речено ми је да у грудима носи срце
нашег Јована, дечаковог оца. Тада сам чуо ову
стравичну причу на основу које сам написао
поему и роман. У жељи да усвоји дете, Вагнер
ми је испричао све податке које је о Јовану
добио од немачке обавештајне службе, објаснио је Џелетовић.
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У ГАЛАРИЈИ „СВЕТИ ЛУКА“

ОСМОМАРТОВСКА
ИЗЛОЖБА РУКОТВОРИНА
Приказане мајсторске вештине жена у изради уникатних
предмета украсне и употребне вредности
Поводом Дана жена, у Галерији „Свети „Лука“ од 7. до. 9. марта
одржана је традиционална продајна изложба рукотворина, на којој су
своје радове представиле ауторке са Уба, из Лазаревца, Лајковца,
Београда и Велике Плане. Била је то изузетно добра прилика да посетиоци виде и по повољним ценама купе уникатне поклоне, украсне и
употребне вредности, израђене вештим рукама креативних Убљанки и
других маштовитих жена. У понуди су били ручно прављени сапуни и
комплетна козметику за тело и лице од природних препарата, велики
избор писма-торби разних дезена, уникатан накит, ручно ткани џемпери и
галантерија од вуне, плетене корпе, декупаж програм и репроматеријал за
декупаж, цветни аранжмани у необичним креацијама, ручно рађени
делови народне ношње, плетени и хеклани програм и много тога другог...

Учеснице Осмомартовске изложбе рукотворина на Убу
До сада, у нашем граду није на једном месту приказана толика понуда
мајсторских вештина жена у изради ручних радова. Заслуге за то највише
припадају Убљанци Зорици Милошевић Радаковић, која је у сарадњи са
Галеријом „Свети Лука“ организатор ове продајно –изложбене
манифестације и која је анимирала на десетине излагача да учествују у
изложби. Од када је остала без посла пре шест година, Зорица се
посветила рукотворинама и прави оригиналне и маштовите креације од
рециклираног материјала (папира, картона) и израђује уникатне предмете
декупаз салветном техником на дрвету и бибер црепу. Како истиче, многе
њене суграђанке су принуђене да се баве разним врстама ручних радова,
у које улажу велики рад и труд. Поједине зато што су остале без извора
прихода, друге да употпуне кућни буџет, а некима је то једини извор
зараде. На овај начин, исказују и свој таленат, јер креативност се огледа у
сваком комаду.
Д.Недељковић

Аутор књиге
Веселин Џелетовић
Суочен са тешком болешћу и немогућношћу да редовним путем добије срце,
Немац Јохан Вагнер одлучује да купи срце на
црном тржишту. Убрзо је срце стигло и трансплатација урађена. Али, заједно са срцем дошла су и сећања. Почео је да сања непознате
пределе, православну цркву, сеоску кућу и
пред њом плавооког дечака. У међувремену,
немачка обавештајна служба објављује податке о трговини људским органима на Косову и
у Албанији током 1999. године. Након тога,
Јохан креће на пут и долази на Косово, одлучан да открије идентитет донора. Сазнаје страшну истину о Јовану, а сусрет са дечаком је
био преломан, јер срца су се препознала. Када
је несрећно завршила и дечакова мајка, Вагнер
је прешао у православље и усвојио дечака.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

novo!

novo!

- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- [TAPMANJE CRTE@A
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU VELIKIH FORMATA NA PAPIRU
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

10.март 2016.г.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деки

С Е Ћ А Њ Е

ПРЕДРАГУ
ПАНТЕЛИЋУ
дипломираном инжењеру
из Уба
(1940-2016)
преминуо 3.марта 2016.године
Вечно ћемо у срцима
чувати успомену
на твој драги лик
Твоји најмилији: супруга Милка,
син Обрад, ћерка Олгица, снаха
Радмила, зет Жанко, унуци
Јелена, Тијана, Тамара,
Алекса, Андрија и Марко

АНДРИЈА
МИЛОВАНОВИЋ
Носимо те у срцима
и увек те се радо
сећамо
Друштво из пензионера

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

10.март 2016.г.
18.марта 2016. г. навршиће се
година од смрти нашег драгог
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18.марта 2016. г. навршиће се
година од смрти нашег драгог

АЛЕКСАНДРА АЦЕ
КРСТИЋА
(1950 – 2015)
Много боли твој одлазак.
Био си посебан и јединствен.
С поносом и поштовањем ,
чувамо успомену
на твоју племенитост,
доброту и велико срце
у коме је било места за све
нас...
Сестра Милица
са породицом

АЛЕКСАНДРА АЦЕ
КРСТИЋА
(1950-2015)
Изненада, али баш изненада,
нас напусти. Тешко је прихватити
да ниси са нама...После тебе,
велика празнина...
Твоји најмилији: супруга Мила,
син Бранко, снаха Мила,унуци
Срећко и Никола, ћерке Снежана,
Мирјана и Сузана са породицама

18.марта 2016. г. навршиће се
година од смрти нашег драгог

АЛЕКСАНДРА АЦЕ
КРСТИЋА
(1950 – 2015)
Деда! И година пролази,
а ми не верујемо да си нас
напустио. Био си посебан.
Хвала ти за сваки осмех
на нашим лицима, када те
споменемо, за твоје
незаборавне приче које си иза
себе оставио. Никада те неће
заборавити
Твоји унуци: Срећко, Никола,
Влада,Вика, Каћа, Млађа и Ива

ЗАХВАЛНИЦА
После дуге и тешке болести 16.фебруара 2016. године
преминула је моја супруга

ЗОРИЦА ЛАЗИЋ
(1969 – 2016)
из Стубленице
Захваљујем се рођацима и пријатељима, који су пружили
несебичну помоћ у овим тешким тренуцима.
Посебну захвалност дугујем:
Дому здравља Уб, њеном изабраном лекару Зорки Сунић,
Јелени Моловић и осталим патронажним сестрама,
Хитној помоћи, возачима, шефу возног парка…
Остаћете у мом срцу драги пријатељи, који су увек били
спремни да притекну у помоћ.
Останите и даље тако племенити, спремни да помогнете
болеснима и да им дате лепу реч.
Док је таквих људи, биће и за ово друштво наде…
С поштовањем
супруг Лазић Раде
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СПОРТ

10.март 2016.г.

ЕКИПА МЛАДОСТИ 014 ОДМЕРИЛА СНАГЕ СА ВОДЕЋИМ ДВОЈЦЕМ

ХРАБРИ ПРОТИВ НАЈБОЉИХ
И поред два пораза, кошаркаши
Младости 014 су играли одличну
кошарку против две најбоље екипе у
лиги- Раднички (Ваљево) и Лозница,
па се сезона која је при крају, већ сад
може окарактерисати изузетно успешном,.
Екипа Лознице је успела да
преживи "пакао" сале основне школе
и у ужареном амбијенту потврди да
заслужује позицију иза неприкосновеног Радничког. Међутим, пулени Владимира Урошевића немају за
чим да жале, испрсили су се пред
ривалом који има велику предност у
центиметрима, килограмима и искуству, а да није било "тренирања
строгоће" од ваљевског судијског
тандема- можда би "младосташи"
скинули и највреднији "скалп" у
сезони...
Велика предност из првог меча
и победа више били су залог
Лозничана који су већ на старт
претили да се "одлепе", али после
конфузне прве четвртине, Убљани су
пронашли рецепт за снажнијег
ривала. Изузетну партију одиграо је
капитен Васиљевић, пратили су га
јуниори Кекић и Драксимовић, а под
обручима је "летео" Јанковић.
Домаћи су чак стигли и до предност
почетком трећег дела- 48:47, али је
Милош Јевтић платио цех нервози и
наивно зарадио техничку, потом и
искључујућу грешку. Ипак, излазак
лидера није пореметио младу убску
екипу, притискали су госте све до
краја, а промашај Ћирковића на 47
секунди до краја при резултату 80:82
био је сигнал да бодови ипак путују у
Лозницу...

Друга регионална лига "Запад",
11.коло

МЛАДОСТ 014 - ЛОЗНИЦА
80:85 (16:26, 27:21, 19:19, 18:19)
Сала ОШ "Милан Муњас" на Убу.
Гледалаца: 150. Судије: Миловановић, Пантић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Кекић 9, Тешић,
Раковић, Васиљевић 32 (6 ск.),
Јанковић 9 (11 ск.), Ивковић, М.
Јевтић 9, Драксимовић 11, Ж.Јевтић
4, Ћирковић 6, Смиљковић, Мили
војевић.
Друга регионална лига "Запад",
12.коло

РАДНИЧКИ (Ваљево) МЛАДОСТ 014 92:82
Студентова хала у Ваљеву. Гледалаца: 200. Судије: Ковачевић,
Дуловић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Ивковић 2, Пантелић
8, Миливојевић 5, Раковић, Драксимовић 33, Ћирковић 12, Јанковић 8,
Милуровић 2, Ж.Јевтић 4, Васиљевић 8, Митровић.
У слабијем саставу, са тројицом
искуснијих и девет јуниора, Убљани су
скупо продали кожу непораженој екипи лиге. У немогућности да парирају
центру Јаковљевићу, гости су тражили
шансу у шуту, а бриљантан је био
Марко Драксимовић са чак 8 погодака
ван линије 6,75 метара! Одлични су
били још голобради Пантелић и
Миливојевић, па су "младосташи"
испраћени бурним аплаузима од
чувених ваљевских навијача "дивље
телади"...
Б.Матић

КБК "СОКО" ДОМАЋИН ПРВЕНСТВА БЕОГРАДА
У КИК-БОКСУ (ДИСЦИПЛИНА ЛОУ-КИК)

БОРИЛАЧКИ СПЕКТАКЛ У НАЈАВИ
Љубитеље борилачких вештина
у убском крају очекује истински
празник у суботу 12. марта- убска
хала ће бити домаћин Првенства
Београда у кик-боксу (дисциплина
лоу-кик) у три категорије- сениори,
јуниори и кадети, а у програму који ће
трајати готово читав дан, очекује се
учешће преко 70 такмичара. Захваљујући великом труду председника
Александра Кандића, КБК "Соко" је
добио привилегију да организује
борилачки хепенинг који ће бити
велика новина за наш град:
- Иако је организација оваквог
турнира велики напор и нимало
јефтина забава, ниједном тренутка
се нисам двоумио када се указала
прилика. Изнајмићемо за ову прилику ринг из Батајнице, борци стижу
око 8 часова када ће се одрадити
мерење, а након обављеног жреба
елиминационе борбе ће почети око
11 часова. Предвиђена је поподневна пауза од једног часа, а моја је
процена да ће борбе трајати до
вечерњих сати. Наш клуб ће бити
представљен са четири такмичарасениори Милош Костић (до 91 кг.) и

Марко Драксимовић (лево)

РУКОМЕТАШИ ЗАПОЧЕЛИ ДРУГИ
ДЕО СЕЗОНЕ ПРМЛ "ЦЕНТАР”

ЛОЗНИЦА
КРУПАН ЗАЛОГАЈ
Према очекивањима, убски рукометаши нису могли у "Лагатору" више од
часног пораза. Са неким новим- старим
лицима (Јокановић, Станојевић и Рајковић
већ носили дрес Уба, пивот Ивковић прави
новајлија), пулени Томе Марковића одиграли су одлично прво полувреме и са
минималним заостатком отишли на паузу.
Још пет минута трајао је отпор
гостију, успели су Убљани и да изједначе,
али је наставак игре потпуно припао домаћину. Промена на голу Лознице дала је
решење, пуних 10 минута нису успевали
убски рукометаши да нађу пут до гола, па
је меч био брзо преломљен:
- Нисмо се ни надали бодовима у
Лозници, али било је елемената игре који
охрабрују. У петак од 20 часова играмо меч
против ПКБ-а где су нам бодови императив, надамо се уз велику подршку
публике- пренео нам је Мирко Веселиновић, дугогодишњи оперативац клуба.
ПРМЛ "Центар", 12.коло

ЛОЗНИЦА - УБ 33:23 (16:15)
Хала "Лагатор" у Лозници. Гледалаца: 150.
Судије: Јевремовић, Радосављевић
(Ваљево). Седмерци: Лозница 4(3), Уб 2(1).
Искључења: Лозница 4, Уб 8 минута.
УБ: Јовановић, Стокић 1, Вукосављевић,
Јокановић 2, Петровић 6, Драгишић,
Станојевић 2, Ивковић 1, Рајковић,
Марковић, Рогић 10 (1), Стојановић 1,
Шкорић, Милекић, Ранковић, Јовичић

Сузана Ковачевић (до 70 кг.), као и
кадети Дарко Урошевић (до 63 кг.) и
Милоје Урошевић (до 57 кг.), а ја
позивам Убљане да се увере у моје
речи- да ово није спорт грубијана, већ
вештина која развија тело и дух. Ово је
иделана прилика да уживо разбију све
предрасуде о овом све популарнијем
спорту, улаз је слободан, зато очекујем
прави амбијент и, наравно, још коју
медљу за наш клуб- позива Александар Кандић љубитеље кик-бокса, а и
оне радознале, да дођу у халу 12.
марта и уживају у узбудљивим борбама.
Б.М.
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1. Loznica
9
2. Sin|eli}
8
3. Rekreativo
6
4. Ma~va (B)
5. PKB
6
6. Novi Beograd 5
7. Sloga (PM)
5
8. Vo`dovac
5
9. Partizan 2
3
10. Studen.grad 3
11. Ub
2
12. BASK
1

1
2
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2
1
1
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0
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13.коло (12.март 2016- 20ч):
Уб - ПКБ
14.коло (19.март 2016):
Синђелић - Уб
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ЦРВЕНО-БЕЛИ НАСТАВЉАЈУ СРПСКОЛИГАШКО ТАКМИЧЕЊЕ

МОКРА ГОРА ПАСТИ МОРА !
- Тим са Косова први ривал у пролећном делу сезоне, потом и
други везани меч под Шепковцем против Полета. - Здравствени
билтен далеко од идеалног, победа императив без обзира на
састав. - Последњи тест против Рибнице- 1:1.
Убљани су, након утакмица на
вештачкој трави породице Матић,
завршне тестове одрадили на природној подлози. У Јакову су црвено-бели
стигли вођство српсколигаша Срема и
головима Дејана Јовановића и Ристоског избегли пораз (2:2), а затим савладали ривала из своје лиге- Шумадију из
Аранђеловца мимималним резултатом
(1:0). Стрелац је поново био Дејан
Јовановић након изузетне акције у
режији Блажића и Ранковића, а куриозитет је да је "плејмејкер" Убљана и
други пут за редом погодио главом!
"Генералка" је играна на Школарцу,
а ривал је била Рибница са бившим
тренером Јединства Срђаном Јовановићем, појачана Пецом Марјановићем и
голманом Драгићевићем. Тренер Жарко
Јовановић није могао за овај меч да
рачуна на Ситарицу, Радивојевића, Или-

ћа и Ристовског, а пред сам меч се на
повреду пожалио и Ћесаровић. Ипак,
црвено-бели су одиграли обећавајућих
90 минута, са доста ритма и борбе, а
лепим поготком у свом стилу Бобан
Стојановић је најавио да ће на пролеће
побољшати голгетерски салдо. "Бонус"
Урош Јовановић се одлично уклопио у
тим, не треба ни трошити речи шта значи
повратак голмана Ивана Јовановића, па
је оправдано надати се бољим партијама
Јединства у наставку сезоне. Тренер
Јовановић мирно чека пролећну премијеру, али не оставља дилему око коначног
исхода:
- Доста добро смо изгледали у
последње две провере, а "генералка" је
опомена како пад концентрације у 90.
минуту може да кошта победе. Мокра гора
је играла одлично јесенас, реч је о тиму
који игра чврсто и опасан је у прекидима,

ЈЕСЕЊИ ПРВАК МОФЛ "КОЛУБАРА" ПОЧЕО ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ

ШКОЛАРАЦ ЧЕКА ЈОШ ЈЕДАН ПЕХАР
Убски Радник је, као новајлија у
међуопштинском рангу, обележио
јесен одличним партијама и пролећни
део трке дочекује као лидер, додуше
са истим бројем поена као и Рубрибреза. Већ крајем фебруара, тренер
Чеда Мартић је поново окупио екипу
која има амбицију да и другу сезону за
редом оконча победничким шампањцем, а иза "наранџасто-црних" су
већ и два зимска теста- Тврдојевац
(1:3) и Јошева. Председник Милован
Милићевић сумирао је учињено на
зимској пијаци, најављујући поход на
пласман у Окружну лигу Колубаре:
- Клуб је и играчки и организационо спреман да се врати у ранг коме
по традицији и припада, а највеће
конкуренте, уз Рубрибрезу, имаћемо и
у екипама Гуњевца и Полета из Доњег
Лајковца. Ове зиме су нас појачали
искусни Раде Петровић, наш бивши
играч, униврзални Александар Јовић,
бивши фудбалер Јединства и Брезовице, као и нападач Веран Ђукић који

ће тражити минуте у конкуренцији
Стевића и Симеуновића. Од носилаца
игре, напустио нас је млади нападач
Никола Хаџић, Митровића и Нешића су
школске обавезе одвукле ка Београду, а
Милош Ђурђевић је појачао Рудар из
Радљева. Имамо 24 играча на списку,
радимо три пута недељно са присутношћу од 15-18 играча, што ће нам бити
и главни адут у борби за 1. место. Наставак сезоне је 26. марта када на Школарац
стиже Димитрије Туцовић, једини тим
који је успео да нас победи јесенаспреноси атомосферу из редова Радника
председник Милован Милићевић.
Управа клуба је пустила у продају
200 годишњих чланских карата по цени
од 300 динара које се могу набавити у
просторијама клуба, са жељом да симпатизери Радника помогну у регулисању трошкова службених лица, а вреди
истаћи да је клуб због приватних овабеза- сви верују само привремено- напустио вредни секретар Никола Сајић.
Б.Матић

Детаљ са утакмице
Јединство - Рибница
али наша позиција на табели не оставља избора. Два везана домаћинства
морамо искористити да освојимо шест
бодова и битно поравимо шансе за
опстанак. Кадровска ситуација није
идеална, половично спремни сигурно
неће започети меч од великог значаја, а
ја се надам да се наша публика зажелела фудбала и да ће у пристојном
броју испунити трибине- каже тренер
убског Јединства.
Меч са екипом из Зубиног Потока
игра се у суботу од 14 часова, јесенас су
црвено-бели на "Малој Маракани"
промашили пенал код резултата 0:0 и у
наставку кажњени минималним поразом.
Б.Матић

БРЕЗОВЧАНИ У „НЕМОГУЋОЈ
МИСИЈИ”, НЕНАДОВИЋ:

КЉУЧ
У КРУПЊУ
Брезовачки зонаш приводи крају
припреме и спрема се за наставак
дринског каравана, са жељом да избегне "већ виђену" селидбу у окружни
ранг. Тренер Зоран Ненадовић се вратио на место успеха, управа се побринула да реновира тим у чију снагу мионички стручњак не сумња:
- Да је почетак сезоне, уверен сам да
би овај тим био далеко од опасне зоне.
Каснили смо са почетком припрема из
објективних разлога, тако да је мој план
да будемо прави у другом пролећном
колу против Рађевца. То не значи да
путујемо у Прово са "белом заставом",
али неспорно је да је одлични домаћин
велики фаворит. Без обзира на резултат тог меча, праве квалификације су са
екипом из Крупња пред нашим навијачима, у случају победе- враћамо се у
озбиљну игру за опстанак- поручује
тренер Брезовице.

ФК Радник (Уб)

Предраг Мирчета
Брезовчани су имали тестове против
Диваца (1:1, стрелац Мишић) и Јединства из Владимираца (2:3, Шћепановић
и Јоцић), а до почетка првенства
планирана је барем још једна провера.
Велико охрабрење је повратак у строј
Предрага Мирчета, искусни везиста се
после лакшег оперативног захвата
ставио на располагање Ненадовићу.
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ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ЧЕТИРИ БОДА
ИЗ ДВА МЕЧА
Пораз у Панчеву (3:2) и победа
код куће над МД Зрењанином
(3:1) довољни за шесто место
коло пре краја првенства
Лајковачке одбојкашице поражене
су у Панчеву, после велике борбе и
скоро два часа игре- 3:2. За утеху
Жеља је из овог меча донео бод, чиме
је практично обезбеђено освајање
шестог места пред плеј-оф.
Железничар је на старту меча
стекао велику предност (8:2), али се
она брзо истопила. Динамо је упео да
преокрене и сигурном игром освоји
прва два сета. Ипак, није било реално
да панчевачки тим тако лако дође до
победе. Железничар је заиграо далеко
боље од старта трећег сета, изборивши се за „тај-брејк”. Лајковчанке су
повеле и у петом сету са 5:3, али је то
било све од њих на овом мечу.
Недељу дана раније, пред
домаћом публиком, Жеља је направио
сјајан преокрет (3:1) освојивши важна
три бода у борби пред нокаут фазу. У
игри лајковачког тима, на овом мечу,
предњачила Јована Јовичић са 20
поена, а пратиле су је Данијела
Андрић са 12 и Бојана Мартиновић са
осам.

ЈОВИЧИЋ НАЈБОЉА
ИГРАЧИЦА ФЕБРУАРА
Пред почетак утакмице Динамо –
Железничар, награђена је Јована
Јовичић, најбоља одбојкашица Винер
Штетише Супер лиге у фебруару.
Првотимка Лајковчанки била је најзаслужнија за сјајне игре њеног тима у
фебруару, када је чета Николе Јерковића забележила победе против
Крагуја, Црвене звезде и МД Зрењанина. Трофеј УОКПЛ и Спортског журнала, Јовани Јовичић уручио је
Александар Бићанин, члан председништва УОКПЛ, а чек на 500 евра дар
је компаније Винер Штетише осигурање.

ЛАЈКОВЧАНИ СПРЕМНИ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ПРОЛЕЋНА ПРЕМИЈЕРА У ТОПОЛИ
Управа Железничара је обавила
добар посао на зимској пијаци, а
појачана "дизелка" пробаће да добрим
пролећним партијама угрози водећи
двојац. Још су свежа сећања на
феноменалне игре у наставку сезоне
2014/15. када је чета Александар Лазаревића бриљирала на српсколигашком
Западу и "дувала у врат" садашњем
прволигашу Лозници. Први тест у
наставку је увек неугодан терен у Тополи (субота, 14 часова) који су Лајковчани
успешно решили у прошлој сезони:
- Добили смо тада 2:0, пре и после
тога по једном смо савладали Карађорђа у Лајковцу и планирамо да наставимо успешну традицију. "Генералку"

смо играли са ваљевским Радничким на
нашем помоћном терену, мада је првобитни план био да се игра у Ваљеву.
Због тога смо мало и "скривали карте",
меч је завршен резултатом 1:1, а гол је
постигао искусни Стојановић. Иза нас је
11 припремних мечева, забележили смо
пет победа и два ремија, а у финишу
припрема смо доживели поразе на
Чукарици од Прве искре и Степојевца на
"вештаку" у Лазаревцу. Здравствени
билтен је повољан, новајлија из Звижда
Јовановић се опоравља од повреде, па
верујем да ћу моћи да рачунам на све
играче- поручио је тренер Железничара
Александар Лазаревић.

ФК Железничар (Лајковац)

УБСКА ФУТСАЛ-ЕКИПА ПРИ КРАЈУ ПРВЕНСТВА

КОСЈЕРИЋ ЗАТВАРА СЕЗОНУ
Екипа Карелија је у претходном
периоду доживела два пораза, с тим да
је службено регистрован меч против
ужичких полицајаца који нису дошли
на Уб. Флеш је успео да се реваншира
Убљанима победом од 6:5 у ваљевској
хали, мада треба рећи да резултат
вара, с обзиром да су гости већи део
меча били у заостатку. Три гола Јечменице и по гол Владе Благојевића и
Стојковића нису променили утисак о
прилично слабом издању.

PEKARA

Лидер Белаторес је савладао на
свом паркету Карели са 5:1, мада су
гости били равноправни до паузе и
изједначили голом Владе Благојевића. Ипак, квалитет и већи избор
играча омогућио је Шапчанима убедљиву победу у наставку, тако да ће
прилику за нову победу Убљани
тражити против Косјерића. Биће ово
последњи меч пред домаћом публиком у овој сезони, а заказан је за
недељу од 20 часова.

NOVO !
Ub

^E@NJA

Vuka Karadžića br.32/1 (preko puta osnovne škole) 065/504-63-23

Sveža, topla i mirisna peciva vrhunskog kvaliteta !

Јована Јовичић
(ЖОК Железничар Лајковац)

Pohovane palačinke

Pizza po italijanskoj
recepturi

КОШАРКА
КОШАРКАШИ УБА НЕЗАУСТАВЉИВИ

Прва српска лига "Запад", 19.коло

РУЖИЧИЋ: „ТАМНАВСКИ ВЕЗ”
- Убљани додали још две убедљиве победе на свој конто, уз препознатљиво
атрактивну игру. - Следи "вруће" гостовање у Новој Вароши.
Тешко је било шта ново написати о
игри КК Уба ове сезоне- убска "машина" за
кошеве ради пуном паром, а осим
убедљивих победа, пулени Душка Ружичића се редовно потруде да публици
понуде оно најлепше што кошарка има.
Против Полета из Ратине, умало да
Убљани спрече ривала да се "упише" у
првој четвртини (прве поене гости
постигли на 3:20 до краја), Веселиновић је
већ до полувремена испалио "рафал" од
23 поена, а приликом једне од његове три
"тројке", тренер гостију Димитријевић се
обратио играчу који га је чувао:
- Еј, то је Веселиновић, човек даје по
50 поена, ти му испробаваш шут??!!
Велику предност, Ружичић је искористио да одмори убску "десетку" у
наставку из предострожности (упаљена
тетива), али није то нимало утицало на
квалитет игре. Боричић је свој несвакидашњи таленат за игру демонстрирао
кроз асистенције без гледања, Лука
Милосављевић још једном потврдио да је
потенцијал без лимита, а с каквом страшћу играју Убљани, потврда је и бурна
реакција Јадранина на неправедну пету
личну, мада је меч одавно већ био
одлучен:
- Ово су момци изузетне играчке и
људске интелигенције, пуно тога одрадимо кроз скаутинг, а још толико додају
они сналажењем у игри и препознавањем
нових ситуација. Публика ужива у нашем
"тамнавском везу", сви потенцирају
нападачки учинак, а ја сам уверен да ће
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УБ - ПОЛЕТ (Ратина) 103:62
(29:4, 26:26, 24:16, 24:16)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 80.
Судије: Дуловић (Чачак), Глигоријевић (Стара Пазова).
УБ: Милосављевић 15 (5ск., 6 ас.),
Јадранин 8, Поповић 21, Марковић 4,
Симић, Веселиновић 27, Даниловић
7, Хускић 13, Боричић 8 (5 ск., 3 ас.),
Пећинар.
Прва српска лига "Запад", 18.коло

ЗЕКАС (Рача) - УБ 71:94
(17:27, 16:30, 20:16, 18:21)
Спортска хала у Рачи. Гледалаца: 100.
Судије: Ћировић(Чачак),Варагић (КГ).
УБ: Милосављевић 4, Јадранин 4,
Поповић 29, Марковић 2, Веселиновић 23, Боричић 14, Хускић 9,
Даниловић 9, Јагодић.

Александар
Веселиновић (КК Уб)

PRVA SRPSKA LIGA "ZAPAD"

нам прво место донети одбрана. Много смо
поправили скок и грађење, што доноси и
много више контри и лаких поена. У Рачи је
Хус-кић "уштоповао" опасног Обрадовића,
а играчи под таблом центра Лајовића, па се
питање победника није постављало. Против Полета смо спојили лепо и корисно,
успели и да "приштедимо" неке играче
пред гостовање у Новој Вароши. Тамо нас
чека домаћин предвођен нашим бившим
играчем Љубасом и "врућом" публиком,
али је наша екипа превише искусна да би
подлегла притиску. Сматрам да ће нам
кључно бити гостовање Железничару у
Чачку, ако и тај паркет "преживимо"- онда
смо јако близу историјског успеха- каже
ваљевски тренер на клупи Убљана, Душко
Ружичић.
Б.Матић

Б.Матић

1. Radni~ki (K)
2. Ub
3. Priboj
4. @elezni~ar (^)
5. Novi Pazar
6. Crnokosa (K)
7. Klik (Ariqe)
8. Zlatar (NV)
9. Prva Petoletka
10. Zekas 75 (Ra~a)
11. Polet (Ratina)
12. [abac
13. Student (BB)
14. Svilajnac

17
16
15
12
11
10
10
9
8
7
6
5
5
2

20.коло (13.март 2016):
Златар (Нова Варош) - Уб
21.коло (20.март 2016- 19ч):
Уб - Свилајнац

2
3
4
7
8
9
9
10
11
12
13
14
14
17

36
35
34
31
30
29
29
28
27
26
25
24
24
21
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ДРЖЕ КОРАК ЗА РОДОМ

ШУМАДИЈА ПАЛА У „ТАЈ-БРЕЈКУ”
- И поред вођства домаћих од 2:1, Убљанке преокренуле меч и
остале поравнате са Родом. - Лакши тренинг против Малог
Зворника. - У недељу од 17 часова гостује Србијанка у убској хали.
Према очекивањима, гостовање у
Аранђеловцу је била потенцијална
"мина", а да ствар буде тежа повреда
мишића избацила је из строја стандардну Миу Вуловић. У "ватру" је гурнута
висока Татјана Пузовић, још недовољно опорављена од тешке повреде, а
већ на ранијим мечевима "либеро" Ана
Лазић се померила на место примача:
- Први сет смо одиграли школскитачан пријем, сигурна реализација,
ништа спектакуларно, али сасвим довољно за лако добијен први сет. У другом
сету су настали проблеми, пре свега
због феноменалног сервиса сомаће
екипе. Изгубиле смо ритам и течност
игре, Шумадија је добила сет на разлику, а у трећем сету су ствари кренуле
још горе. Убацила сам у игру Анђелу
Марковић и Јелену Јелић, не да бисмо
преокренули већ изгубљен сет, већ
само да колико-толико пореметимо
разиграног домаћина предвођеног
одличним примачем Милачићевомпрепричава тренер Марина Петровић
меч из Аранђеловца.
На почетку четвртог сета, Убљанке
су постале свесне да се поразом
вероватно губи и прилка за шампионску
титулу. Консолидовале су игру и експресно се вратиле у меч:
- Није било више хоћемо-нећемо,
већ морамо. Ипак нас је у тим тренуцима водило наше искуство, подигли
смо и борбеност и брзо вратиле меч у
наше руке. Једини пети сет откада сам
ја тренер изгубиле смо против Роде,
тако да сам после изједначења била
сигурна у нашу победу. Повеле смо 4:0,
домаће запретиле и смањиле на 7:5, али
после тајм-аута више није било дилема.
Остварена је вредна победа, према
очекивањима тешка, а знамо да нас
ускоро очекују и још два незгодна
гостовања- Стерија и Шабац- задовољна је на крају Марина Петровић.
Меч против Малог Зворника седам
дана раније био је лакши тренинг и
прилика да се испробају неке тактичке
варијанте. У недељу од 17 часова убске
одбојкашице требало би да имају лак
посао против Србијанке, а и овај меч ће
пропустити Миа Вуловић.
Б.Матић

Друга лига "Центар", 12.коло

ШУМАДИЈА (Аранђеловац) - УБ
2:3 (17:25, 25:23, 25:15, 20:25, 9:15)
Спортска хала у Аранђеловцу. Гледалаца:
50. Судије: Илић, Велисавчић (Београд)
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Јаковљевић,
Петровић, Милијановић, Киселчић, Јелић,
Пузовић, Недовић, Јаблан, Глишић.
Друга лига "Центар", 11.коло

УБ - МАЛИ ЗВОРНИК 3:0
(25:19, 25:11, 25:18)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Петровић (Шабац), Ковачевић (Ва).
УБ: Илић, Лазић, Марковић, Јаковљевић,
Петровић, Милијановић, Киселчић, Јелић,
Пузовић, Недовић, Јаблан, Глишић

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР

Наредне утакмице ЖОК Уб:
13.коло (12.марта 2016- 17ч):
ЖОК Уб - Србијанка 014
14.коло (19.март 2016):
Стерија - ЖОК Уб

1. Ub
2. Roda (-1 me~)
3. Spartak (Q)
4. Sterija
5. Lazarevac (-1)
6. [umadija (A)
7. Mali Zvornik
8. Zaslon ([)
9. Srbijanka 014
10. Mladi radnik

Акција „Дан више за одбојку”
у организацији ЖОК Уб

11
10
8
8
8
4
4
4
2
0

13
8
15
15
16
29
29
31
32
36

35:13
32:08
29:15
26:15
26:16
19:29
17:29
18:31
14:32
08:36

31
30
24
24
23
12
12
10
8
3
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ТЕМА БРОЈА

8.март, маме, баке..
MAMA ВЕРА

Подлистак ученика ОШ „Милан Муњас“ Уб,
улица Вука Караџића број 25;
Контакт: 014/411-338, munjasub@gmail.com;
Излази једном месечно, година II, број 17.

**************************

ПЕСМА МАЈЦИ
Много дивних има жена,
али мајка је једна!
Она кува, пере, пегла и за нас,
децу, увек спрема
лепе торте и колаче,
па уздахе мами наше.
Дивне очи она има,
као сунце када сија!
Прелеп осмех ко из бајке,
то је осмех моје мајке...
Да ме увек срећа прати,
задужена је моја - мати!
Лука Рајковић, IV разред
ИО Јошева

e

Ања Мијатовић
Хана Петровић

МОЈА МАМА МИЛИЦА

Има једна жена,
мени много драга,
насмејана, вредна, блага.
То је, људи моји,
моја мама Вера!
Много вреди и
много ми значи
када каже:" Где си моја Анчи?"
Као да је свемогућа,
све постигне и када је тужна,
поред такве маме лепе,
паметне и вредне,
свега увек имам
од моје маме - једне...
Ја се увек смешим
кад ми она приђе,
загрлим је тако
и волим је јако!
Ана Рајковић, II разред
ИО Јошева

МОЈОЈ МАМИ

Волим своју маму зато што је лепа и добра. Волим и њен загрљај, то је
Нисам више мала
најлепши загрљај на свету. Моја мама се зове Милица, она има лепу црну
да дарујем ти цвет,
косу, браон очи, пуна уста и правилан нос. Родила је мог бату и мене, она
нас
Виктор
нити сам савим одрасла,
воли највише. Посвећена је нама и све чини да будемо срећна деца. Спрема
Младеновић
да поклоним ти свет.
најлепши доручак. Јако сам срећан и поносан када се лепо обуче, мислим
да
II/2
За твој дан, мила мама,
је тада најлепша жена. Често ме обрадује ситницама и ужива у мојој срећи.
кажем ти велико ХВАЛА!
Моја мајка је посебна по томе што скаче од радости када добијем петицу у
За сваку реч, осмех и додир
школи. То је мој начин да је учиним срећном и да јој улепшам дан. Некада
који си мени дала.
буде и љута, али је и тада волим. Трудим се да је насмејем. Моју маму волим
Сву нежност твоју, снагу и љубав
више од свега! Свако јутро ми пожели срећу у школи, каже ми да будем добар
желим да ти узвратим.
и слушам учитељицу. Прати ме на утакмицама, најстраственији је мој
Једног дана, кад одрастем,
навијач и увек плаче када дам гол.
моћи ћу све да схватим.
Веселе ноћи, зубиће прве ...
Надам се да су и друге маме добре, паметне и вредне као моја. Такве маме
Ценићу тад и сама.
гаје добру и паметну децу, а такве деце никад није доста.
Знаћу да ништа теже и лепше
Марко Бркић, II разред ИО Јошева
нема, од бити - МАМА.
Тијана Крупеж, II/1

a

a

МОЈОЈ МАМИ

Драга мама, желим да ти се захвалим за све што си ми пружила. Има
доста начина да то урадим, али ћу овом приликом то покушати да урадим
речима. Нешто ми говори да ћу те на тај начин и највише обрадовати.
Ближи се 8. март и желела бих да ти се захвалим за све загрљаје и
пољупце. Никада ти се не могу одужити за све што свакодневно чиниш за
мене. Одбацила си цео свој живот да би се посветила мени и Ивану, због тога
те толико волим. Ти си мој живот и све моје најдраже! Са тобом сам сигурна
и безбрижна. Ти си моје сунце, ти обасјаваш сваки мој корак. А када ме
загрлиш, као да ми стављаш злато око врата, ни дијаманти не би могли да
замене осећања која буде твоји загрљаји... Ти увек бринеш, и на сваком
нашем растанку пожелиш ми срећан пут, пољубиш ме најнежније и кажеш
да будем добра... те твоје речи су пуне љубави, то осећам, и зато те волим!
Само тоје браон очи знају да ме очарају пред спавање, тако да утонем у
најлепше снове.
Мали је папир и кратак је час да опишем сва своја осећања која гајим
према теби. Мало је и начина на који бих могла да ти се одужим, али надам се
да сам добра ћерка и да је то овог тренутка нешто што те чини срећном и
поносном.
Ана Милуновић, II разред ИО Јошева

Велисав Мијатовић
Лазар Кузмановић
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МАМА И ЈА
И кад сунце сија
и кад пада тама,
за мене се брине
моја драга мама.
За мене је она све,
радост моја сва
и нико је не воли
Софија
тако као ја.
Чујте сада и ви сви Веселиновић
то цео свет зна,
III-4
да једно смо срце
мама и ја.
Анђела Милутиновић, III/5

МЕНЕ УВЕК
МАЈКА ВОЛИ

ЗА МОЈУ МАМУ
Волим те такву каква јеси.
Без обзира на све, ти си мој мали
свет, особа коју сам увек волела и
волим. На хиљаду начина учиниш
да се осећам као принцеза. Ти си
најлепша на свету. Вреди се борити
за твоју љубав, јер си нешто
посебно.
Желим да знаш да постоји особа
којој је стало до тебе и која те
искрено воли, a то сам ја.
Сандра Николић, IV разред
ИО Гвозденовић

Мене увек мајка воли, воли ме
више и од свега. Понекад ме
саветује, брине о мени, и даје ми
наду. Увек, кад ми је тешко, моја
мајка схвата. Кад сам тужан, она је
увек уз мене и увек ми се смеши.
Децо, волите ли ви вашу мајку?
Алексеј Дакнић,III/4

Јована Илић III-4

ДАН ЖЕНА
Сваке године од среће,
мојој мами поклањам цвеће.
Она ме љуби на тај дан,
кад јој цвеће поклањам.
Кутију бомбона делимо ми,
од радости срећни смо сви.
Моја мама је права дама,
волим је зато што је
најбоља мама.
Маријана Драгићевић, IV разред
ИО Гвозденови

Стојановић
Ђорђе, ИО Гвозденовић

ДАН ЖЕНА
Срећан Дан жена, тетка Снежо. Ове
године ти нисам поклонила цвеће,
али ти поклањам један велики
пољубац. Тим пољупцем бих ти
показала колико те много волим. На
Дан жена сетим се увек тетке јер је
волим.
Милица Стојановић, III разред
ИО Гвозденовић

Маријана
Драгићевић
IV ИО Гвозденовић

ЗАХВАЛНОСТ
За твоје бесане ноћи,
које си од мене крила,
за бриге и сузе твоје,
хвала ти мајко мила!

СРЕЋАН ПРАЗНИК

ОСМИ МАРТ
Осми март,
све је сребрно.
Мајке су фине,
а бубице мирне.
Веверице спавају,
а деца купују.
Мајке се радују,
и играју док купују.
Страхиња Ђурђевић, II/1

ОСМИ МАРТ
Насмејаних висибаба дан,
први букетић, коме да дам?
Мами, сестрици, другарици,
а уз цвеће, најлепша жеља.
Нек за њих пупи,
нек се расцветава нарцис
и љубичица плава.
Адам Крупеж, II/1

Драге моје даме,
желим Вам да
никад не будете саме.
За несташлуке моје
Желим да Вам
Цвета ружа усред жита,
које сам често чинила, осмех на лицима блиста, волим ону која чита.
молим те мајко опрости и да вам љубав буде
Воли и ти оног ко шаље,
јер још сам малена била! као извор чиста.
па нек и ружа цвета и даље.
Желим да Вам буде
Волим те што си најлепша бајка,
За све пољупце твоје
леп сваки дан у години, и што си рођена да будеш
које си мени дала,
да Вам 8. март не буде
баш моја мајка.
за нежну и топлу љубав, празник једини.
Милош Мијаиловић,
хвала ти мајко, хвала! Драге моје жене,
III разред ИО Паљуви
Славица Икић, IV ово Вам је поклон од мене.
разред ИО Гвозденови
Милица Теодосић, II/1

ЦВЕТА РУЖА

МОЈОЈ МАМИ
Моја мама има стас,
глас, очи ...
Али када добијем пет,
од радости скочи.
За лошу оцену
грдила ме није
већ само рекла:
„Поправи је“.
Милица Адамовић, III/5

МОЈА БАБА МИЛИЦА

Групни рад
ИО Јошева

Моја баба Милица воли ред и мир, да све буде чисто баш под
конац. Некад у шали, волим да је зовем „Птичије гнездо“, јер
је скратила косу као мушко, па је још ставила минивал, а
коса јој је као пудлица. Некад уме да буде јако тврдоглава,
шта зацрта, то мора и да уради.
Не једе пуно, па је мршава, а слађа би била, да је мало
пунија. Воли да кува. Чини ми се да је најбоља куварица.
Моја бака није баш добар приповедач, али њена прошлост је
јако смешна и занимљива, па зато волим да је слушам. Воли
цвеће, па зато када дође лето њена тераса буде пуна шареног
цвећа. Бака воли да се игра као да је млада и то ми се пуно
свиђа. Све нам жеље испуњава, живот би дала за нас, али
мени је најпотребнији пољубац и загрљај, Волим моју
шездесетогодишњу баку Убљанку.
Тијана Пантелић, III/5

sre]an 8.mart, dan `ena !
ЖЕНА
Свака жена је темељ куће,
увек је било – биће и убудуће.
Свака жена је од мушкарца јача,
и усред смеха и усред плача.
Ручак кува, децу чува,
у прикрајку плаче тихо
да не чује нико.
Она рађа, она бди и често не спи.
Води рачуна да све у реду буде,
да рачуне плати и госте испрати.
Јелена НиколићIV
ИО Јошева

ОСМОГ МАРТА

Марко
Стеванивић III-4

И поред свега тога, жена на посао иде
труди се да јој се бриге не виде.
Милица Теодосић,
II/1

Милица Стојановић
III ИО Гвозденовић

Осмог марта моја мама пресрећна ће бити,
ја ћу њој тај дан ружу поклонити,
па ћу је сa обе руке чврсто загрлити,
и њено лепо лице нежно пољубити.
Гајећи мене и брата, провела је бесане ноћи,
а то није добро за њене дивне очи.
Моја мама је сваки дан лепа,
и онда кад са мном и мојим батом,
по нашем лепом граду шета.

Анђела Глигоријевић
IV ИО Гвозденовић

Осмог марта мама ће велику торту направити,
сви ћемо се тога дана добро засладити.
Ти мама бринеш кад сам тужна и болесна,
хвала ти мама за савете све,
хвала ти мама за дивне сне.
Срећна сам што постојиш,
јер ти много мене и мога бату волиш.
Милица Перић, IV/2

СВИМ УЧИТЕЉИЦАМА,МАМАМА
НАСТИВНИЦАМА, БАКАМА,
ТЕТКАМА, УЈНАМА, СЕСТРАМА,
СТРИНАМА, КОМШИНИЦАМА...

СРЕЋАН 8,МАРТ, ДАН ЖЕНА

Стефан Николић
II ИО Јошева

Радове прикупили професори српског
језика Веран Мијатовић и Мирјана Дудић,
вероучитељ Растко Алимпијевић, учитељице Мира Лучић, Љиљана Заклан и
учитељице из издвојених одељења
Новаци и Гвозденовић.

