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ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ У ФИНАНСИРАЊУ
СПОРТСКИХ КЛУБОВА У ОПШТИНИ УБ

ФОРМИРА СЕ
СПОРТСКИ САВЕЗ
Захтеве за финансирање из јавних
средстава, клубови више неће подносити
Установи за културу и спорт, већ ће то, у
њихово име и за њихов рачун, чинити
Спортски савез општине Уб
Крајем ове или почетком наредне године са радом би
требало да почне нова спортска институција - Спортски
савез општине Уб. Према најавама са седнице Општинског
већа, финансирање спорта од 1.јануара биће усклађено са
новим одредбама Закона о спорту, које подразумевају
неколико значајних измена. Наиме, захтеве за финансирање из јавних средстава, односно буџета општине Уб,
клубови више неће подносити Установи за културу и спорт,
већ ће то, у њихово име и за њихов рачун, чинити Спортски
савез општине Уб, који ће убудуће бити једини овлашћени
предлагач годишњег програма финансирања потреба
грађана општине Уб у области спорта.
- На основу правилника и закона, у општини ће бити
образована комисија, која ће прегледати пријаве које поднесе Спортски савез у име клубова, и она ће предлагати
управи доношење одговарајућег решења за доделу
средстава. Након доношења решења, како је правилником
предвиђено, иде уговарање на годину дана. Према календару, који уређује Закон о спорту, планирање средстава за
спорт креће од средине године, око 1.јула, тако да у 2017.
години клубови који су ушли у финансирање са буџета у
спортској сезони 2016/17. наставиће своје такмичење, а
буџет ће их финансирати у оквиру својих могућности, као и
целу 2017. годину, укључујући и јесењи део такмичењанаглашава Драган Радојичић, секретар СО Уб, уз констатацију да ће се финансирати само и искључиво расходи
које је утврдило Министарство спорта у свом правилнику.

Према његовим речима, ово ће бити значајна промена
за клубове, који су, на овај начин, принуђени на једно
сасвим другачије понашање како би остварили право на
буџетска средства. По новом Закону посебно ће бити
фаворизован дечији спорт, па ће тако спортске организације, које требају да оставе права на јавна средства, од
одобрених средстава морати најмање 15 процената да
одвоје за погоне са децом. Они клубови који то немају, неће
моћи да остваре право на јавна средства.
Спортски савез општине Уб би у пуној мери требао да
профункционише током 2017. године, као званични предлагач за наредну буџетску 2018. годину.
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СКУПШТИНСКИ
ТВ ПРЕНОСИ

с

купштинске ТВ преносе би требало
забранити. Не само да је садржај
овог програма често узнемирујући
него постоји опасност да вокабулар, који чујемо, лоше
утиче на васпитање деце - уколико до њихових ушију
допру неки изрази. Псовање је уобичајено, али кад они
који, у наше име, представљају највишу власт у земљи
почну да реплицирају запенушани и, сви редом,
увређени јер она друга страна износи ‘’гнусне лажи’’.
Председавајућа прекида седницу, још увређенија... Да би
све поново кренуло као у зачараном кругу...
Е, сад! Један народни посланик из претходног сазива ми
је, својевремено, баш пред здањем Скупштине, рекао да,
гледајући и слушајући лицемерне колеге који, пред
камерама само што се нису похватали за гуше, а у
скупштинском ресторану заједно једу и пију... Падало му
је на памет, рече, да изађе за говорницу и излије сву жуч
која се накупила. Али, микрофон би му био искључен већ
после пет секунди јер је у ‘’обавези да се држи тачке
дневног реда’’. Била би то, само, узалудна жртва. Зато, је
одлучно обећао да неће бити на листи за следеће
изборе. И... одржао је обећање. Сада, гледа преносе и
тврди да су они из прошлог сазива били ‘’мала деца’’ за
ове сада.
Идућа година, како сада стоје ствари, доноси нам још
једне превремене парламентарне изборе уз председничке. Страсти међу странкама су толико узавреле, а
притисак свих релевантних фактора све већи, да ће бити
право чудо ако се догоди оно што би за земљу било,
вероватно, најбоље, а то је да Српска напредна странка
остане јединствена, да стане иза кандидата који је једном
већ добио председничке изборе... Али, тада се отвара
питање монолитности коалиције јер су некима,
очигледно, почели да расту апетити. Уз то, опозиција је
спремна да обећа све... Бирачима, али и страним
факторима који, колико год се тврдило да се не мешају,
итекако имају своје фаворите (а и у садашњем саставу
Владе се наслућује да су неки чланови привржени
одређеним светским силама). Упркос оптимизму
премијера, који је за сваку похвалу, Србија ће се наћи у
великом процепу. Тако, бар, тврде политички
аналитичари. А код нас се зна, избори, колико год
коштали, су нека врста линије мањег отпора. Уз то, ако
ћемо поштено, кад су избори, сви понешто добију.
Странке - прилику за боље позиције (тако се сви надају),
народ - обећања и по коју кинту на разне начине,
активисти - могућност да се нешто огребу у кампањи...
Медији - неисцрпне теме, али и екстра зараде од
изнајмљених термина и простора... Сви понешто добију.
А држава? Па, она је, ионако, у таквом губитку да нека
милијарда тамо или овамо, готово, никога не узбуђује.
Ионако ћемо до 2025. у Европску унију... Ако се, до тада,
не распадне. Дугове, ипак, ваља враћати ММФ-у и
Рокфелеровима - кажу... Ко преживи...
Посланици у Народној скупштини, сходно интересима
својих странака, гласају за или против. Понекад изгледа
као да се жртвују за народ. Неутралан посматрач би се
заклео да су у праву, а у другом тренутку се открије
‘’цака’’ ...
Ипак, на нешто су, изгледа, сви посебно осетљиви. Кад
се помену новчана примања, тада се страсти посебно
узбуркају. Сазнали смо, тако, колика примања има
директор Контроле лета, гувернерка Народне банке,
генетрални директор НИС-а... Лично председник Владе
је саопштио да је његова плата једва нешто већа од
примања посланика на редовном раду у Скупштини.
А наша Совљачанка Рада, ономад у својој емисији у
недељно поподне, посетила је посланике и - питала: ‘’Да
ли их је срамота?’’ Нико није потврдно одговорио. Један,
додуше, рече да је дошао ту да спречи даље брукање и
срамоту. Е, нешто му не успева...

ОПШТИНА УБ
ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН НИЗ
ЗНАЧАЈНИХ ОДЛУКА
Од 1. јануара почиње наплата употребе
општинских путева и улица. – Број матичних
подручја са садшњих 14 смањен на пет.
- Нове обавезе за власнике домаћих животиња
На две седнице Општинског већа, одржаним у
претходне три недеље, усвојен је низ значајних одлука, о
којима ће коначан суд дати одборници на наредној седници
Скупштине општине. Једна од најважнијих је о буџету за
наредну годину, пројектованом у износу од 702 милиона
динара, као и три одлуке које се тичу категоризације општинских путева и улица и висини накнада за њихову употребу.
Доношењем ових докумената, општина први пут стиче
право да наплаћује употребу локалних путева и улица, што
ће заживети 1. јануара.
Полазећи од захтева Министарства за државну управу
и локалну самоуправу да се вођење матичних књига уради
на рационалнији и делотворнији начин, прихваћена је
одлука о новој организацији. Уместо досадашњих 14,
одређено је пет матичних подручја са седиштима на Убу, у
Бањанима, Памбуковици, Врелу и Радљеву, где ће бити
распоређени по један матичар и његов заменик.
Већници су дали и зелено светло на измене и допуне
Одлуке о држању домаћих животиња, којима се власници
обавезују да простор у коме се налази стока ограде и
обезбеде одговарајућим препрекама, како би онемогућили
улазак подивљалих паса и осталих предатора. Овакво
решење, локалној самоуправи омогућава да у будућим
поступцима накнаде штете и власници домаћих животиња
имају одговарајућу одговорност уколико им стока страда у
нападу предатора.

15.децембар 2016.г.
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НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

УВОДИ СЕ РЕД У ПОСТАВЉАЊУ
ЛЕТЊИХ БАШТИ
Новим документом први пут утврђена
обавеза да се простор на коме се поставља
башта мора обележити белим маркерима
Општинско веће усвојило је нови План о одређивању
места и техничким условима за привремено постављање
летњих башти на јавним површинама. У односу на
претходни, новим документом је први пут утврђена обавеза
да се простор на коме се поставља башта мора обележити
правоугаоним маркерима беле боје на сва четири угла.
Омеђавање површине ових отворених монтажно-демонтажних објеката врши Општинска управа.
„Када комунална инспекција буде вршила проверу да
ли је нека башта постављена на основу одобрења и на
површини која је дата одобрењем, више неће имати дилему
што се тиче заузетости простора, што до сада није било тако,
јер је било нејасноћа у примени старог Плана. Да би се све то
избегло, урађен је нови текст, који не оставља простор за
различита мишљења и тумачења и сада ће, захваљујући
маркерима, голим оком одмах бити видљиво да ли је лице у
прекршају или није, односно да ли је на простору који је
одобрен или није“, рекао је о разлозима доношења новог
документа правник Драган Радојичић, секретар Скупштине
општине Уб.

Градски трг на Убу

Представници општине Уб и јавних предузећа
на 20.седници Општинског већа
Измењене су и одлуке о праву ученика на регресирану
исхрану и превоз, стипендирању студената, пијацама и
постављању летњих башти. Већници су прихватили и нови
Правилник о додели средстава у области спорта, потом
програме рада за наредну годину Градске библиотеке,
Установе за културу и спорт и КЈП „Ђунис“, као и Одлуку о
изради плана детаљне регулације „Врело – хиподром“. Циљ
израде плана је да се уради конверзија земљишта на
подручју где се налази хиподром и да се општина Уб, која је
сада корисник, укњижи као власник земљишта. У питању је
површина од 20 хектара, а након конверзије локална
самоуправа ће моћи и да прода хиподром у Врелу уколико
буде заинтересованих.
Д.Н.

Закуп летњих башти на јавним површинама креће од
15. марта и траје до 15. новембра, а што се тиче услова, осим
што морају бити обележене наведеним маркерима, могу бити
постављене само у ширини угоститељског објекта којем
припадају. Када је реч о баштама на тротоарима, оне могу
бити постављене тако да остане минимално 1,2 метра,
односно оптимално 1,6 метара тротоара за пешаке, а могу се
подићи и на подијум висине 15 центиметара. Летња башта
може бити покривена надстрешницом са браварском или
дрвеном конструкцијом висине до 2,5 метара, осим на оним
локацијама где је то изричито забрањено. За отварање баште
испред културног добра потребна је сагласност Завода за
заштиту споменика културе, док се не може поставити у
зонама раскрснице и на местима за паркирање где омета
прегледност саобраћаја.
Летње баште на Убу се могу поставити у улици Вука
Караџића испред објеката где је ширина тротоара већа од три
метра, код Градског базена и стадиона. За башту на Градском
тргу обавезна је израда идејног решења пре расписивања
јавног конкурса за коришћење локације, пошто је забрањено
поствљање монтажно-демонтажног подијума, жардињера и
покривање башти. Идејно решење неопходно је и за постављање башти у Занатском центру, где треба оставити пешачку
комуникацију у ширини од два метра у централном делу на
релацији фонтана- Општинско брдо.
Д.Н.

NOVOGODI[WI BROJ *GLASA TAMNAVE*

29.decembar 2016.
NA POVE]ANOM
BROJU STRANA
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КЈП „ЂУНИС” УБ - НОВОГОДИШЊЕ УКРАШАВАЊЕ ГРАДА

У СКЛАДУ СА МЕРЕМА ШТЕДЊЕ
Декоративно украшавање града за новогодишње
празнике, од ове године, по први пут, неће спроводити
приватне фирме, већ Комунално јавно предузеће „Ђунис”.
Услед свеопште штедње општинског буџета, која је тренутно
на снази, за ову намену нису предвиђена посебна средства,
већ ће цео посао обавити запослени у убском комулналом
предузећу, у складу са својим могућностима и уз скромна
финансијска улагања.
- Најпре бих желео да се захвалим предузећу „Јавно
осветљење” из Београда, које нам је за ову годину обезбедило лампионе и осталу декоративну расвету. Због недо-

Постављање новогодишње расвете у центру града

Јелка на убском Градском тргу

ПРЕДНОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
(22.ДЕЦЕМБРА) У СПОРТСКОЈ ХАЛИ

АЦА ЛУКАС ПЕВА
ЗА УБЉАНЕ
Општина Уб својим суграђанима поклања предновогодишњи концерт Аце Лукаса, који ће се одржати 22.
децембра у Спортској хали. Поновни сусрет убске
публике и популарног фолк певача, који је прошлог лета
наступао на Градском тргу, заказан је за 20 часова, а улаз
је слободан.

Нови спектакл у Спортској хали:
Аца Лукас
Загревање за најлуђу ноћ, ове године, организује се
нешто раније, због раније уговорених наступа певача.
Лукас је пре неколико месеци обећао Убљанима да ће их
обрадовати још једним концертом, а празнична атмосфера се показала као идеалан термин за још један
спектакуларан концерт на Убу, јер публика може очекивати
и додатне садржаје и изненађења.
- Предновогодишњи концерти су прилика да се
Убљани провеселе и забаве, а то што се организују
неколико дана пре најлуђе ноћи је из економских разлога,
јер су далеко јефтинији од оних новогодишњих. И претходних година концерте смо организовали у сарадњи са
нашим пријатељима, који су наступали без хонорара.
Једино им је било важно, па тако и Аци Лукасу, да им
обезбедимо добре техничке услове, озвучење, расвету...
Новац за пратеће садржаје дају спонзори, претежно убски
привредници који донацију сматрају својим новогодишњим поклоном суграђанима, истиче Дарко Глишић,
председник општине Уб, и додаје да тако организован
концерт и ове године општинску касу неће коштати ни
динар.
М.М.М.

статка средстава, ми ове године не можемо да улажемо у нову
расвету, а од старе, отприлике, можемо да искористимо само
двадесетак посто, јер је, након вишегодишњег кориш-ћења, у
веома лошем стању. Што се декоративног осветљења тиче
базираћемо се, углавном, на центар града и улице Краља
Петра Првог и Вука Караџића. У централном делу Градског
трга поставили смо велику природну јелку, коју ћемо, ових
дана, додатно украсити уз помоћ деце из Предшколске
установе Уб- каже Тони Гајић, руководилац Службе јавне
расвете КЈП „Ђунис”.
Према Гајићевим речима, „Ђунис” ће за следећу годину
покушати да одвоји одређена средства како би се у
потпуности обновила новогодишња расвета и како би Уб, у
време празника, поново сијао пуним сјајем. Опрема која је
позајмљена из Београда израђена је од лед сијалица, што
гарантује ниске трошкове електричне енергије и уклапа се у
мере штедње које су недавно уведене за целокупну јавну
расвету у општини Уб.
М.М.М.
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ТЕРМОЕЛЕКТРО ОПЕТ ПУСТ

ПРОДАВЦИ
МАГЛЕ
У неким ранијим временима звали
смо их ‘’продавци магле’’. А било их је на
свим нивоима власти, а и ван институција. Били су то ‘’слободни стрелци’’
који су стизали и до највиших позиција
(један од ојадио „Галенику” и стигао до
премијерског места у једној од минулих
Југославија, други је обећао по 1.000
евра сваком грађанину, а све са циљем
да донесе гласове једном од својих
послодаваца, а један је ишао из странке у
странку, само да би задржао место
генералног директора великог комбината...).
Распродавали су маглу - народу
(читај : бирачима), а тајкунима српске
фабрике. А ових дана се посланици у
Народној скупштини Србије гложе око
тога у којој опцији има више стечајних
управника који су, за ‘’бедни проценат’’
од 20 посто од остварене цене, продавали фирме које су им биле поверене да
их спасавају (или продају на крају стечајног поступка). Велики бизнис! Част изузецима!
Кад се мало боље размисли и
сабере колико је свих тих продаваца
магле, намеће се закључак да овој
држави, збиља - нема спаса. Јасно је да
власт све то види, да се не слаже са
таквим моралом једне категорије наших
грађана (није их мали број, почев од
ниских, приземних нивоа и оних који
‘’грицкају’’ по управним одборима до
оних који држе министарска места а баве
се, и даље, распродајом свега чега се
дохвате - тако смо чули у преносима са
скупштинских заседања -?).
Нажалост, има и у власти оних који
су се инфилтрирали и на разне начине
успели да заузму позиције које им
омогућавају да стичу ванредне приходе у
милионским износима. Премијер, то је
очигледно, улаже напоре да раскринка
све те продавце магле, али, чини се, да је
коров, како се каже у народу, толико
насвојио да га је немогуће искоренити.
Имали смо неколико покушаја
(понекад и успелих) марифетлука ‘’продаваца магле’’, или како их недавно
назваше, ‘’естрадних патриотских предузетника и послодаваца’’. Најновији
пример је громогласно најављивана
фабрика еколошких брикета у хали и
пословном простору бившег Термоелектровог погона на Убу. Одушевљен
идејом (али и радним местом за незапослену ћерку) писац ових редова је
написао серију текстова којима је, речју,
(ненамерно) обмануо јавност. Ако је за
утеху, ни руководство локалне самоуправе није сумњало када је, на свечан
начин, отворило погон који никада није,
практично, почео са радом.
Сада, у некадашњој индустријској
зони, богато украшен улаз, асфалтирани
прилази, започета друга хала... Све је
личило да се мисли озбиљно. Производња еколошких брикета. Нова технологија, Кинески инжењер за обуку... Све,
као, стварно! Али, руски тајкун, који је
био спреман да помогне да се стартује,
изгледа, нашао алтернативу за такозвано
прање извесне суме... И... Одоше даље...
А радници? Ко се снашао - снашао... Они
који су се поуздали у радно место сада
су, поново, на евиденцији... Додуше, неки
су се већ снашли, а неки чекају...
Милан Миловановић

ОПШТИНА УБ УСВОЈИЛА НОВУ ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

ЗА ШТЕТУ ОДГОВОРНИ
И ВЛАСНИЦИ ЖИВОТИЊА
- Власници домаћих животиња, убудуће, морају обезбедити
ограђени простор са одговарајућим препрекама, које
онемогућавају улазак предатора. - Овом одлуком регулисано је
и држање паса у двориштима, које прописује минимум десет
метара растојања од суседове стамбене зграде.
Општинско веће општине Уб
усвојило је, на задедању током
прошле недеље, измене и допуне
Одлуке о држању домаћих животиња. Наиме, у примени досадашње
одлуке уочени су одређени пропусти
у регулативи, а предложеним изменама уређује се, како држање, тако и
пуштање домаћих животиња у слободан простор.
- Овом усвојеном одлуком, уређује се да онај ко држи домаће животиње мора да обезбеди ограђени
простор са одговарајућим препрекама, које онемогућавају улазак предатора, што је званичан назив за псе
који подивљају и направе штету.
Такво решење омогућава општини да
у поступцима накнаде штете, по
принципима објективне одговорности, и друга страна, односно
власник, има одговарајућу одговорност. На тај начин неће сва одговорност бити на општини и целокупна
накнада штете неће падати на локалну самоуправу, већ ће, у зависности
од ситуације, то бити подељено истиче Драган Радојичић, секретар
Скупштине општине Уб.
Овом одлуком регулисано је и
пуштање домаћих животиња, па власник има обавезу да исте, док су пуштене, такође обезбеди од присуства
предатора.
- Дешава се да стока буде пуштена на отворен простор, необезбеђен, да на њу нико не пази, предатор

Драган Радојичић
дође и направи штету, а онда власници
дођу код нас у општину да траже накнаду штете. Свакако да ће, у том случају, и
власник бити субјективно одговораннаглашава Радојичић.
Део ове одлуке прецизира и држање паса у двориштима, због великог
броја судских спорова између комшија.
Како би се избегле ситуације у којима се
пси држе комшијама поред прозора,
убудуће се пас мора држати на прописаној раздаљини од десет метара од
суседове породичне стамбене зграде.
Комунална инспекција ће за сваки
прекршај моћи да подноси комуналне
пријаве за непоступање на начин који се
предлаже овом одлуком.
M.M.M.

ПРИПРЕМА ЗА УСВАЈАЊЕ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ УБ ЗА 2017.ГОДИНУ

НАСЛОЊЕНИ НА РЕПУБЛИКУ
Наредно заседање Скупштине
општине Уб, које је заказано за
16.децембар, као централну тачку
дневног реда имаће усвајање
буџета за 2017.годину. По речима
Дарка Глишића, председника убске
општине, буџет општине Уб за 2017.
годину је пројектован на 670
милиона динара, што са сопственим приходима износи укупно 702
милиона динара.
- Ово је буџет који омогућава
да оне обавезе које су изворно наша надлежност, односно јавног сектора у нашој општини, могу несметано да се обављају, тако да овај
износ делује најреалније. Све општине у Србији тренутно праве буџете строго дефинисане упутствима и
препорукама Министарства финансија, у којима је јасно дат оквир у
којем можемо да се крећемо. Дакле,
незнатно је увећан у односу на оно
што смо, као приход, имали у овој
години, детаљно смо предвидели
његову расходну страну и сваки

трошак који нас чека у наредној
години. Наша политика је да, као и
претходних година, све оно што
радимо не финансирамо искључиво
буџетским средствима општине Уб,
већ се трудимо да новац обезбедимо
из других извора, од министарстава и
јавних предузећа, и да на тај начин
директно улажемо у нашу инфраструктуру- истиче Глишић.
Како каже, општина Уб је са Путевима Србије, Електропривредом Србије и Канцеларијом за јавна улагања
направила неколико јасних договора о
финансирању већ започетих објеката,
што је директно растерећење буџета.
- Све путеве и улице које будемо
радили, такође ћемо завршити средствима републике, а не нашим новцем.
Између осталог, са Министарством
пољопривреде се договарамо око
завршетка хладњаче у Врелу, а грађевинска сезона у наредној години неће
бити ни за милиметар слабија у односу на 2016. годину- нагласио је први
човек општине Уб.
М.М.М.

АКТУЕЛНО
САВЕТ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ ОБЈЕКАТА

ЗАКОН СЕ
МОРА СПРОВЕСТИ
Пошто послове на примени Закона о
озакоњењу објеката треба убрзати,
општинама у Србији биће омогућено да
запосле додатне кадрове, како би
адекватно и року урадиле попис
У складу са инструкцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, послови на примени
Закона о озакоњењу објеката морају да се убрзају, како би
били окончани у наредне три године, указано је на прошлонедељној седници Савета Колубарског округа одржаној на
Убу. Да би се рок испоштовао, свим општинама у Србији биће
омогућено да на пословима озакоњења објеката запосле
додатне кадрове.
Начелник Колубарског
округа Горан Миливојевић, који је председавао седницом,
присутне представнике шест
општина Колубаре је обавестио да се Закон о озакоњењу
мора спровести и да се временска граница до када се
објекти могу легализовати
овога пута неће померати. Он
је, такође, предочио да ће окрузи бити споне између ресорног министарства и локалних
самоуправа, тако да су Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица
и Осечина у обавези да преко
Горан Миливојевић, начелника Колубарског округа
начелник редовно извештавају миниКолубарског округа старство о динамици активности на спровођењу закона и
свим спорним питањима у вези његове примене.
„Влада Републике Србије је определила око 1,3 милијарде динара за запошљавање 1.046 људи који недостају
општинама да би адекватно и у року урадиле свој посао на
озакоњењу објеката. Локалне самоуправе су у претходних
месец дана предале списак стручних кадрова који недостају
и од средине децембра ће директно предавати захтеве
министарству. Почетком јануара требало би да буду на том
послу и предлог је да се ангажују кадрови са евиденције
Националне службе за запошљавање. Важно је да наши
грађани препознају да је закон за њихову добробит и да своју
постојећу имовину ставе у легалне токове, да је попишу, како
би са њом могли легално располагати. Локалним самоуправама је у интересу да то спроведу, јер порез на имовину је
њихов изворни приход“, рекао је Миливојевић. Како је
истакао, процена је да ће општине и градови у наредне три
године укупно остварити 8,4 милијардне динара по основу
прихода од озакоњења.

Детаљ са седнице Савета Колубарског округа
одржане на Убу
Такса за озакоњење кућа и станова до 100 метара квадратних је 5.000 динара, до 200 квадрата је 15.000 динара, а до
300 метара квадратних 20.000 динара, док таксу неће
плаћати старачка домаћинства и социјално угрожени.
У Србији има око 1,6 милиона нелегалних објеката, од
чега је око 85 одсто породичних кућа и станова, тако да у
процесу озакоњења приоритет управо имају породични
Д.Н.
објекти.
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CRNA HRONIKA
ВЕСТ КОЈА НИКОГА НИЈЕ ОСТАВИЛА
РАВНОДУШНИМ

СМРТ НА ПЛОЧНИКУ
Убљанин Р. К. (29), осумњичен да је
ударцима песница, 30. новембра, у центру
вароши, усмртио С. У. (52) из Чучуга,
добровољно се предао полицији и
тренутно се налази у притвору
Према незваничним информацијама, Р. К. је у
вечерњим сатима шетао свог пса у главној улици, када је на
њега, излазећи из оближње кафане, налетео С. У.
- После нехотичног судара двојица мушкараца су
ушла у вербалну расправу. У једном тренутку С. У. је
осумњиченог повукао за руку, након чега му је младић
задао ударац песницом у главу. С. У. је приликом пада
ударио главом у плочник, а Р. К. му је онда задао још један
ударац ногом и удаљио се – каже извор близак истрази, који
истиче да о свему постоји и видео запис са сигурносних
камера из оближњих локала.

Место на којем се десио кобни сусрет
По његовим речима, након што је несрећни Убљанин
окрвављен остао да лежи на тротоару, код Поштанске
штедионице, Р. К. се неколико минута касније вратио до
њега, али како С. У. није давао знаке живота позвао је
двојицу пролазника који су помогли да се С. У. убаци у
аутомобил и превезе до хитне помоћи убског Дома
здравља. Лекари су, међутим, могли само да констатују да
је С. У, који је имао хематом на глави, већ преминуо.
Након добровољног признања и предаје Р.К. полицијским органима, судија му је одредио притвор до месец
дана, а дело које је починио тужилаштво је квалификовало
као убиство. Даља истрага требала би да утврди све
околности под којима се десио овај немио догађај, а у
медијима се, ових дана, појавило неколико различитих
незваничних верзија.

ИНФРАСТРУКТУРА

15.децембар 2016.г.

7

НАКОН ГОДИНУ ДАНА

САНДИЋА ИМАЊЕ У НОВОМ РУХУ
Почетком децембра асфалтирана и последња, трећа улице у насељу, 13. јула, чија је
дужина 250 метара. – Уколико временске прилике дозволе, до краја године биће
завршени и радови у Устаничкој улици у Свињцима
Градско насеље Сандића имање коначно је цело у
новом руху. Почетком децембра завршени су радови на
асфалтирању последње, треће улице, 13. јула, где је урађен
коловоз ширине шест метара и једнострани тротоари са
десне стране. Укупна дужина улице са краковима према
новој згради социјалног становања и кућама за избеглице је
250 метара.
Прве куће на Сандића имању направљене су 1989, али
све до ове године није имало ни метра асфалта. Од
новембра прошле године, када су започети радови,
изграђене су све три улице у насељу и кишна канализација.
Геометар Предраг Станојловић, који се међу првима
доселио на Сандића имање, задовољан је што његов крај
комплетно уређено.
„Захвални смо општинском руководству, а највише
председнику Дарку Глишићу који је испунио обећање од пре
годину дана и успео да среди оволико насеље, које је личило
на каљугу. Сада имамо једно савремено насеље, где можемо
нормално да живимо”, рекао је Станојловић, док Божидар
Срећковић сматра да је било крајње време да овај део Уба
добије асфалт.

Завршетак радова на Сандића имању

Дарко Глишић са житељима Сандића имања
„Живимо 400, 500 метара од центра града и тек после
готово тридесет година добили смо асфалт. Стално смо били
каљави, а три пута били смо и плављени. Надам се да се то
више неће дешавати, јер су сви радови доста квалитетно
урађени”, навео је Божидар Срећквић, житељ улице 13. јула.
Председник општине Уб Дарко Глишић, његов заменик
Александар Јовановић Џајић и помоћник председника Верка
Лукић обишли су завршне радове на асфалтирању улице 13.
јула и у разговору са бројним мештанима Сандића имања
уверили се у њихово задовољство.
„Данас је Сандића имање потпуно другачије од оног
насеља које је пре годину дана било. Када смо тада рекли да
ћемо у неколико фаза завршити посао, многи нису веровали.
Међутим, ми смо као и у другим местима неке велике проблеме,
који други нису могли деценијама да реше, решавали тако што
смо их поделили у неколико етапа и успевали да их доведемо
до краја. Више нема блата, рупа и чизама и кад им време није.
Целокупно Сандића имање је под модерном инфраструктуром
и веома лепо уређено, као што и приличи једном градском
насељу. Тиме се подигла цена сваког стамбеног објекта појединачно и сваки плац сада много више вреди него раније,” указао
је Глишић приликом обиласка радова на асфалтирању улице
13. јула на Сандића имању.
Д.Н.

ДОНАЦИЈА ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ НА САНДИЋА ИМАЊУ

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ
Породицама Јовановић, Стојановић и Божовић додељени су, 11.децембра, кључеви кућа на Сандића имању,
које су изграђене донацијама и средствима Светске одбојкашке федерације
(ФИВБ), Европске одбојкашке конфедерације (ЦЕВ) и Одбојкашког савеза
Србије (ОСС). Александар Боричић,
председник ЦЕВ и други потпредседник
ФИВБ, Дарко Глишић, председник
општине Уб, и Иван Кнежевић, генерални секретар ОСС, свечано су предали
кључеве кућа и открили плоче са

именима донатора. Свечаности су
присуствовали и државни секретар
Предраг Перуничић, Дане Корица из
Спортског савеза Србије, као и бројна
делегација Одбојкашког савеза Србије.
- Ово је један изузетно значајан дан
за нашу општину, пре свега јер смо успели да обезбедимо кров над главом за
три породице, које су се јако мучиле и
биле стамбено незбринуте. Веома сам
захвалан, пре свих, господину Боричићу који је био иницијатор ове идеје и
неко ко је успео да окупи тим и изнађе

Помоћ поплављенима у режији Одбојкашког савеза Србије

средства која су била неопходна да
бисмо један овакав пројекат финансирали- истако је Дарко Глишић, председник општине Уб, и додао:
- Протекао је, можда, један дужи
период од тренутка када смо први пут
били овде, због тога што смо желели да те
куће буду поред нормалне путне инфраструктуре, која је неопходна за једно
насеље које се налази у граду. То смо коначно успели, поштујући све законске
процедуре и завршили пре неколико
дана, а сада су се стекли сви услови да
уселимо три породице којима ово јако
пуно значи.
Најзаслужнији за реализаију ове
донације, која представља помоћ поплављенима из 2014.године, је Александар
Боричић, председник Евопске одбојкашке конфедерације (ЦЕД), који је користећи своја познанства на међународном
нивоу успео да прикупи средства за
помоћ најугроженијима.
- Овај пројекат се реализије на нивоу
целе Србије, а ово су прве три куће које
смо отворили. Дарко Глишић је први кренуо у сарадњу, био најозбиљнији и драго
ми је да смо данас, пре свега деци, а и
другим угроженим људима, успели да
измамимо осмех и омогућили да живе боље него што су живели. Искрено се надам
да ће бити добри ђаци, а пре свега здрави
и добри људи- нагласио је Боричић током
свечаности на Сандића имању.
М.М.М.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ТРЕТМАН КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПОЉСКА ПОДРШКА
РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ
Компанија „Equipo” спремна да помогне пројекат примарне
селекције отпада у убским домаћинствима
У организацији предузећа „ЕкоТамнава”, које је задужено за изградњу
Регионалне депоније у Каленићу, у Клубу Дома културе одржана је презентација опреме за биолошки и технички
третман комуналног отпада пољске
компаније „Equipo”. Поред представника Скупштине предузећа, убске општине и њених служби за заштиту животне средине, презентацији су присуствовали и директори комуналних предузећа из 11 локалних самоуправа укључених у пројекат Регионалне депоније.
Иако најављено, изостало је учешће
представника Амбасаде Републике
Пољске у Београду, који су присутне
требали да упознају о могућностима
сарадње Пољске и Србије на пројектима
из области одрживог развоја и заштите
животне средине. То је, у име своје
амбасаде и земље, учинио Мачеј Охман,

власник компаније „Equipo”, најавивши
подршку пројекту Регионалне депоније
у Каленићу.
„Наша амбасада нас је замолила да
се укључимо у овај пројекат и заједно
сарађујемо на њему. Ми ћемо дати велику донацију граду Убу како бисмо почели градњу модела сортирања отпада по
домаћинствима. Детаљи још нису
разрађени до краја, али смо одлучили
да будемо донатори без обзира на то да
ли ћемо ми опремати постројење или
не”, рекао је Охман, истичући да је предност опреме за третман комуналног
отпада компаније „Equipo” у односу на
друге у томе што је ефикаснија, исплативија и функционалнија.
Директор предузећа „Еко Тамнава”
Зоран Петровић на презентацији је
подсетио да се почетком наредне године очекује реализација тендера и

Презентација опреме
у убском Дому културе
одабир извођача радова, а да би већ
крајем 2017. требало да отпочне и градња
Регионалне депоније. План је да се до
2019. године пројекат стави у функцију са
једном касетом за одлагање отпада, која
ће бити довољна у наредних 30 година.
Он је, такође, указао да је ово само једна у
низу презентација опреме која би могла
да се користи у Каленићу, те да ће их у
наредном периоду бити још више, како би
се на прави начин сагледало коначно
решење за Регионалну депонију.
Д.Н.

8.marta br.20, Ub
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Proizvodnja i popravka

CERADA - TENDI - ŠATRI
Представници компаније „Equipo”
са Зораном Петровићем и Александром Јовановићем Џајићем

Obeležavamo vozila
REFLEKTUJUĆIM TRAKAMA
koje su obavezne po novim
odredbama Zakona

ЗАКОН О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА

НОВЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ
Све институције које имају више од десет запослених морају да донесу опши акт о поступку унутрашњег
узбуњивања и да одреде лице овлашћено за пријем информација о потенцијалним злоупотребама
Поводом почетка примене Закона
о заштити узбуњивача, Локални антикорупцијски форум општине Уб (ЛАФ)
организовао је састанак са директорима
јавних предузећа и установа, како би их
ближе упознао са њиховим обавезама
које проистичу из овог прописа. Све
одговоре на питања у вези са одредбама првог закона који регулише судску заштиту запосленог који пријављује
корупцију код послодавца на скупу је
дао Зоран Гавриловић из Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ).
Законом о заштити узбуњивача
прописана је обавеза послодавцима
који имају више од десет запослених да
донесу посебан Правилник о поступку
унутрашњег узбуњивања, као и да одреде лице овлашћено за пријем информације од узбуњивача. Унутрашње
узбуњивање подразумева откривање
информације послодавцу, а послодавац
и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима
узбуњивача у вези са информацијом о
потенцијалним злоупотребама.

Састанак са директорима и представницима
убских јавних предузећа и установа
„Законом о заштити узбуњивача
гарантована су права свима онима који
укажу не само на класичну корупцију,
него и кршење било каквих процедура,
које су дефинисане законом или неким
подзаконским актима. Нови закон намеће обавезу свим институцијама које
имају више од десет запослених да
одреде особе које су задужене за пријем
информације о потенцијалним злоупотребама, али мислим да ту закон није до
краја доречен, односно да људима који
примају информације и који треба да их
провере нису на најбољи начин регули-

сана права и обавезе. То је, са једне
стране, врло озбиљан посао, а са друге
стране, то је посао за који они нису плаћени, тако да ту постоји још простора за
унапређење, а ту видим простор и за
активније деловање убског антикорупцијског форума“, рекао је Гавриловић.
Oрганизација БИРОДИ ће заједно са
локалном самоуправом направити софтверско решење, тако да ће грађани моћи
онлајн да указују не само на лоше ствари
у институцијама, него и на добре, што ће
допринети унапређењу рада институција
и смањити простор за злоупотребе. Д.Н.

НАШЕ ТЕМЕ

15.децембар 2016.г.

9

АПОТЕКА АТЛИЋ – ТРАДИЦИЈА ДУГА 22 ГОДИНЕ

ЉУБАВ ПРЕМА
ФАРМАЦИЈИ
Породична фирма која негује позитиван однос
према послу и пацијентима. Део је ланца
апотека „Betty“. Једном месечно, обављају се
специјалистички прегледи.
Пуне 22 године, становници Уба и околине поклањају
своје поверење апотеци „Атлић”. Иза локалног бренда, који
успешно послује више од две деценије, стоји дама – Јадранка
Атлић, дипломирани фармацеут. Иза Јадранке је каријера дуга
35 година, што је најбоља гаранција да ће њени суграђани увек
добити стручан савет и најбољу препоруку о медицинским
средствима.
После успешно завршених студија фармације у Београду,
доласка из Лесковца на Уб, запослења на месту шефа
лабораторије Дома здравља Уб и главног технолога за
прављење дечје хране у „Тамнавцу“, крајем осамдесетих
година, Јадранка Атлић се, децембра 1994. године, осмелила
да каријеру узме у своје руке и међу првима отвори приватну
апотеку у центру града.
Љубав према фармацији пренела је и на ћерку Ану и сина
Милутина, магистра фармације. Велику подршку и помоћ
пружа јој супруг Радослав Атлић, произвођач ракијског бренда
„Радовача“. На своје наследнике и запослене пренела је
позитиван однос према послу и пацијентима, као и значај
константног усавршавања.
Апотека „Атлић“ посебно води рачуна о проналажењу
баланса између производа модерне фармацеутске индустрије
и традиционалних начина лечења, који се деценијама
примењују на нашем поднебљу. Поред лекова на рецепт и
израде магистралних препарата по рецепту лекара, овде
можете набавити широк дијапазон препарата неопходних за
превенцију болести, као и све производе који су намењени

Јадранка Атлић
са ћерком Аном и сином Милутином
нези и здрављу беба и деце. Једном месечно, обављају се
специјалистички прегледи венског протока крви уз
саветовање лекара о терапији и препоруци чарапа за вене,
познате швајцарске фирме „Sigvaris“. Такође, честе су и
промоције домаћих брендова природне козметике „Биола“ и
„Хедера вита“, уз саветовање о нези коже.
Како је апотека „Атлић“ део ланца апотека „Betty“, сви
заинтересовани Убљани на овом месту могу да добију
бесплатан примерак специјализованог часописа, у којем се
налазе информиције, како о лековима и очувању здравља,
тако и о месечним акцијама и попустима на козметичке и
магистралне „Betty“ препарате.

„СТОЧАР” Л.С.Б.

ПОСЕТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ ВАЉЕВО
Убска кланица „Сточар Л.С.Б.” угостила је, ових
дана, делегацију Пољопривредне школе Ваљево, са
којом већ више година има изузетну сарадњу.
Око 80 ученика ове школе имало је прилику да, у
пратњи технолога, обиђу цео погон и упознају се са начином обраде меса, да поразговарају са месарима и чују
поједине стручне савете од проверених стручњака за
месо. Поред тога, ђаци су посетили и убске силосе, млин
у Бањанима и мешаону за производњу сточне хране, који
су, такође, у власништву овог предузећа. Тамо су их
дочекали технолози за житарице који су им објаснили
начин обраде и чувања житарица. Деца су посебно била
одушевљена млином у Бањанима, који је изграђен још
давне 1939.године и који је задржао дух старих времена.
Током ове посете, руководство Пољопривредне
школе и директор „Сточара” Стеван Леонтијевић
уговорили су даљу сарадњу на обострано задовољство.

Апотека „Атлић”
Захваљујући стручном и љубазном особљу апотеке
„Атлић“ увек ћете уз куповину добити потребна упутства и
савете, с посебном пажњом на најмлађе и најстарије
пацијенте. Дугогодишње искуство и породична традиција
најбоља су гаранција квалитета услуге, јер здравље је, ипак,
најважније.
Д.Капларевић

НОВОМ ОПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ

ПОЧИЊЕ КАЖЊАВАЊЕ
ВАНПИЈАЧНИХ ПРОДАВАЦА
За продају ван круга пијаце предвиђена новчана
казна у износу од 20 до 50 хиљада динара
Измењеном Одлуком о пијацама, које је усвојило
Општинско веће на седници од 30. новембра, убудуће ће
бити забрањено, ван круга пијаце, излагање и продаја
пољопривредне и друге производе, а за тај прекршај
предвиђена је новчана казна од 20.000 до 50.000 динара.
Истим износом казниће се и продавац који постави
привремени пијачни објекат без претходно прибављене
сагласности лица које управља пијацом, потом ако
пијачни објекат и простор користи без закљученог уговора
или се не придржава прописаног пијачног реда. За
непоштовање пијачног реда продавцу се може наплатити
и новчана казна на лицу места у износу од 5.000 динара.
Образлажући предложене измене, секретар Скупштине општине Уб Драган Радојичић указао је да, у до сада,
важећој Одлуци о пијацама није била изричито забрањена
ванпијачна продаја.
„Предложеном одлуком уклања се постојећа правна
празнина и прецизира се изрицање новчане казне за
физичко лице када врши продају ван пијачног простора“,
објаснио је Радојичић.
Нова општинска Одлука о пијацама са изменама у
делу казнених одредби на снагу ће ступити крајем месеца.
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НАШИ АУТОРИ
Пише: Радован Пулетић

НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

РЕЦИКЛАЖА, СТАДО
И ПОНЕШТО О СВИНГУ
Нисам љубитељ рециклираних тема. Није да
нису добре, само су мало досадне ма колико биле
битне. Пошто се од друштвено ангажованих личности
очекује да јавни интерес буде на првом месту морам
опет макар у једном пасусу поменути измену и допуну
Плана генералне регулације „Уб 2025.“
Рециклажа (већ нечега) подразумева да се то
(нешто) из категорије старудије кроз одговарајући
поступак претвори у нешто употребљиво. Није да је
План толико стар, усвојили смо га пре четири а
мењали пре две године, но указала се потреба да га и
допунимо. Ни допуна баш није мала, 300 хектара у
плусу у односу на важећи, и то на север према Такову и
исток ка Стубленици. Пошто се план излаже на јавни
увид од 19. децембра до 19. јануара на трећем спрату
зграде Општинске управе ред је да позовем
заинтересоване и остале грађане да дођу, виде,
питају па ако их нешто жуља узму 'артију и поднесу
своје примедбе. Можда може и електронски ал' не
гарантујем. Прву шансу кроз рани јавни увид
искористило је двадесетак заинтересованих. Моје је
да обавестим – вама како воља. Немо' после да буде
да неко други буде крив што грађевинска линија није
на свом месту, што фали по која етажа или намена
земљишта није по вољи.
Баба Јела у ове лепе децембарске дане
редовно истерује своје мало стадо оваца на пашу.
Никола Којо је знатно бројније стадо утерао у
биоскопску салу Дома културе на убску премијеру
истоименог филма. Неко је очекивао урнебесну
комедију. Обавештенији су се у напред радовали
бриткој сатири и причи о суморној глумачкопродуцентској свакодневици. Сентименталне је
ганула уводна порука:„Овај филм је посвећен
преминулом глумцу Миодрагу Мандићу Манди“.
Кориснике стамбених и осталих кредита у швајцарским францима најновије остварење домаће кинематографије је бацило у нову бригу и размишљање. Са
два еврића сам одужио дуг српској култури и
загрејаној сали. Утисак? Све напред наведено.
Сад о свингу. Неее, није то свингерај, оно
кад...Добро није важно шта, то је оно кад Јагода
(глумила је Милка Лукић) реши да се разведе од
Гвоздена ( лик глумио Миодраг Петровић Чкаља) у
серији „Љубав на сеоски начин“, кад му у орману
испод белог веша нађе књигу „Како постати свингер“.
Свинг, музички правац, оно што неки кажу да је дошло
после џеза а десило се пре
ритма, америчка
комерцијална музика намењена масовној публици.
Свира се и сад, само мало другачије. То ти је оно кад
Жељко Јоксимовић пева Томину „Два смо света
различита“ у пратњи биг бенда па га неки куде а неки
хвале, кад онај са саксофоном „пржи“ к'о за влашко
коло а у ствари он умире од туге. Ценим труд да се све
то срочи, повежу трубачи, саксофонисти и ритам
секција. Мора мало ту и нека виша музичка школа да
одигра своје. Слушам ја то понекад и у оригиналу само
мислим да је мало прегулио са обрадом „Суаде“. То
му већ замерам, ал' свеједно, унео је мало свежине на
поприлично учмалу музичку сцену. Можда ће нас прво
српско мушко грло родом из Брезовице неке будуће
године после концерта у Сава центру обрадовати
концертом у убској Спортској хали. То већ не би била
рециклажа.

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

РАЈ И ПАКЛО
Као стриптизете о поштењу,
као војници о скраћењу, тако
и болесници о болестима
Бар 35 година размишљао сам о томе како ће ми
изгледати живот када се лекари умешају у њега. Биле су то
деценије у којима сам стално знао како хоћу а тек повремено се
питао докле могу. Био је то век пун сваковрсног претеривања, јер
оно у чему нисам претеривао нисам ни рачунао да постоји. Када
сам тренирао – тренирао сам више од прописаног не бих ли
пречицом у репрезентацију. Када сам учио – чекао сам кампањски
крајње рокове а онда у неколико дана сабијао оно што стаје у
неколико недеља. Када сам солио – солио сам као да шећерим а
ни мед ми понекад није био довољно сладак. Признавао сам само
мастан бурек и пуне тањире, бели хлеб и зрели кајмак, свеже
чварке и љут кулен, хладно пиво или дволитарску Пепси колу
која је у мом случају трајала мање од два сата. Утакмице сам
гледао дрхтећи као да само од мог мишљења зависи резултат а у
кафанама остајао до фајронта плашећи се да шта не пропустим и
да ће ми нестати цигарета. Било је дана када сам желео да будем
на три места истовремено, потајно верујући да је то могуће.
А ево, сада, лекари ми топло препоручују да заборавим,
слатко, слано, масно, дуван и алкохол, да избегавам нервирање и
да у распоред часова обавезно уврстим једносатну шетњу за
санацију моје психофизичке структуре која је почела да се круни.
Кад боље размислим, то сам знао и без њих, само што немам
завршен медицински факултет па не делујем уверљиво, а и
немам печат надлежне установе. Они су ми, у ствари,
еуфемистички рекли да се мој живот уопште неће променити под
условом да се одрекнем свега што највише волим. Да ја,
пректично, треба само да променим себе а да све друго остаје
исто... Ето, само толико... Претпостављам да то значи да уместо
малог фудбала у ком се уваљују ђонови и лактови, и закрви до
истребљења, онако како мора ако каниш побиједити – изаберем
лагану шетњу ливадом док се сањива буди одакле се враћам са
китом цвећа за вазу у дневној соби. То значи да сваки посао
испланирам до танчина обављајући га у радном оделу, поступно
и редоследно, досадно и предвидиво, онако како никада ништа
нисам радио. Да уместо јаја на сланини једем пресну паприку без
соли и овсене пахуљице у јогурту са чувених 0,5% млечне масти.
Да уместо филмова са тужним крајем снимљеним по истинитим
догађајима - бирам комедије са хепиендовима у којима су се сви
поженили и поудавали баш како су хтели, живећи богато и бахато.
Да на утакмице не идем, а ако баш морам, онда да окренем главу
када се шутира пенал... Да уместо Малбора 5, светлоплаво
паковање, конзумирам бомбоне без шећера из продавнице
здраве хране. Да уместо Хајнекена и Ваљевског пива, вискија и
вињака, до миле воље користим хладну воду са парчетом
лимуна унутра. Да не залазим у кафане сем на чај пре подне. И да
обавезно, али обавезно, проредим дружење са момцима који
пуше, пију, нездраво једу, и говоре ружне речи. Ако мислим да...и
тако даље...
Е па мислим! Јер, не припадам ја само себи, него још
некима до којих ми је стало више него до себе. Зато ћу изабрати
брзо ходање као свој следећи спорт. Зато ћу правити планове за
сутра, за наредну недељу. Јешћу кувану боранију без запршке.
Пићу ту залимуњену воду, узимати љуте бомбоне уместо
никотинских штапића и нећу гледати извођење најстрожих
казни... И то је све што могу да обећам. Пошто ми ни на крај памети
не пада да се лишим ресторанских услуга и ђаволастих типова са
којима сам провео живот. Оних ``добрих дечака`` без којих би све
ово до сада личило на незачињену чорбу која се једе из
пристојности а не зато што прија. Направићу, дакле, од свега што
морам и од свега што могу – сублимат сопственог постојања у
овим, задатим, условима. Стећи ћу анђеоске навике благог и
умереног човека, а ипак одлазити у строго забрањене просторе у
којима се пуши, пије и псује. Плаћаћу музику када ме погоди,
викати туре када на мене дође ред, са све оном бомбоном у
зубима и оним лимуном у води. У једној јединој тачки спојићу мој
север и југ, моје горе и доле, мој рај и мој пакао... Трим стазе и
кафанске столове, уврежене навике и нова правила, младе
лекаре који за мене имају само савете и старе пријатеље који за
мене имају само оправдања. Без ових последњих ствар неће
функционисати.
Јер у рају јесте лепо, ал` у паклу је екипа.

ЗДРАВСТВО
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СТРЕС – ОКИДАЧ
ЗА МНОГЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ
Амбуланта ради свакодневно. Дневно се обави око 12 прегледа.
Не узимати седативе на своју руку, многи од њих су превазиђени.
Од 1. новембра, Дом здравља Уб је
коначно добио свог лекара специјалисту психијатрије. Некадашњи рад психијатријске амбуланте, у којој је преко 40
година једном недељно радио неуропсихијатар др Десимир Ђокић Шаја, унапређен је свакодневним радом др Љиљане Лештарић, специјалисте
психијатрије.
Живот у стресном времену је довео
до повећања броја пацијената са лакшим или тежим психичким поремећајима. Да би се на време зауставиле и
предупредиле последице, као и неконтролисано узимање седатива на своју
руку, неопходно је посаветовати се
лекаром специјалистом. Поремећаји
расположења, депресија и биполарни
поремећај, анкиозност, старачке деменције, па до проблематичног порочног
понашања, као што су зависност од
алкохола, наркотика и коцке су разлози
за обраћање психијатру.. Није редак
случај да помоћ траже и родитељи деце
са поремећајем у понашању, али се они
упућују у установе које се баве проблемима младих.
Дневно се амбуланто прегледа до
12 пацијената, који, за сада, нису морали
да буду упућени на стационарно лечење. На заказан специјалистичко-консултативни преглед код др Лештарић, не

чека се дуже од два дана, а интерни упут
добија се од изабраног лекара. Прегледи
се могу заказати на шалтеру некадашње
Хитне службе, код медицинске сестре
Гордане Јеремић.
После основних студија медицине и
дванаестогодишњег рада у амбуланти у
Бањанима, др Љиљана Лештарић је успешно завршила четворогодишњу специјализацију. Практична знања стицала је у
Општој болници Ваљево, београдском
Клиничком центру и на Клиници за психијатрију и неурологију за децу и омладину
у Београду. Део стажа стекла је и у Дневној болници београдске Клинике за психијатрију.
– Рад у ваљевској болници је био
пресудан. Мој прави избор заиста је моја
специјализација. Била сам одушевљена
начином рада са психијатријским пацијентима и колико је медицина и фармакологија напредовала у свери психијатрије. Сматра се да ће до 2020. године
д е п р ес и ј а б и т и од ма х и за к а рд и о васкуларних болести. Међутим, поред
депресије, и алкохолизам је у порасту –
наводи др Лештарић.
Узимање алкохола и психоактивних
супстанци, иза којих се најчешће крију
депресија и анксиозност, утичу на касније
поремећаје у понашању. Најважније је на
време препознати проблем и обратити се

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА НА УБУ

ЧУВАЈТЕ СЕ ИНФЕКЦИЈА
На Убу нема епидемије шарлаха. До сада није
било вируса грипа. Пријављена само два случаја
шарлаха
Уобијачена појава у зимско време,
али и када постоје велике температурне
осцилације, су вирусне и бактеријске
инфекције, које се најчешће преносе
капљичним путем. Последњих недеља,
већи број грађана Уба, имао је учестале
стомачне тегобе, праћене температуром
или без, у виду повраћања или пролива.
Медији су ових дана преносили вест да
је стомачни вирус који хара Србијом,
тзв. норовирус, који се јавља међу децом и старима, најчешће у вртићима,
болницима, старачким домовима и
школама, а ако се не води рачуна о
хигијени, преноси се и на друге особе.
На Убу се међу уплашеним родитељима проширила информација да у
Вртићу има деце оболеле од шарлаха,
којег узрокује бета хемолитички стрептокок. Директорка Дома здравља Уб
Биљана Николић каже да епидемије
шар-лаха нема, да су потврђена само
два случаја, која су стављена под
контролу лекара. Сваког понедељка,
уколико се посумња на неко заразно
обољење, узорак се шаље на испитивање у Завод за јавно здравље Ваљево.
Из Предшколске установе, такође, потврђено је да епидемије нема, да се број
деце у вртићу повећао и да су предузете
све мере за заштиту .
Стрептококне инфекције се перио-

Шарлах

дично појављују у колективима, и обично
су у питању појединачни случа-јеви, који
су под контролом лекара и лече се
антибиотском терапијом, коју треба
попити до краја. Код детета које има шарлах, симптоми се јављају у виду гнојне
ангине, белих наслага и црвених тачкица
на језику, високе температуре праћене
израженом ситно црвеном оспом на лицу,
врату или читавом телу. Некада, слични
симптоми указују и на вирусне инфекције. У случају болести код деце и одраслих, важно је да се оболела особа
изолује на пар дана из колектива, како се
инфекције не би шириле, да се адекватно
облачи и храни, сходно терапији. Ако су
тегобе праћене јачим симптомима,
обавезно се јавити изабраном лекару,
који ће утврдити тачан узрок и прописати
адекватну терапију.
Како наводи др Биљана Рајковић,
начелник епидемиологије из ЗЗЈЗ Ваљево, до сада ни један случај грипа није
дијагностификован у Колубарском
округу. У Дому здравља Уб, од дистрибуираних 530 доза вакцина, утрошено је
528, што је солидан одзив становништва.
Др Рајковић истиче да још увек није касно
да се грађани вакцинишу против сезонског грипа, јер је вакцинација најбоља
превентивна мера за заштиту од инфекција од грипа.
Д.К.

Др Љиљана Лештарић
лекару за савет. Веома велики утицај
имају и породични односи, који су
последњих година нарушени немаштином и свеопштом кризом у друштву.
Психијатријска амбуланта Дома
з д р а в љ а Уб р а д и с в а к и м д а н о м .
Уторком, средом и петком, амбуланта
ради у преподневној смени. Понедељком и четвртком прегледи се обављају
у поподневној смени, због пацијената
који су, због природе посла, заузети у
преподневним часовима. Ако пацијенти
поседују ранију документацију о својим
тегобама или имају урађене снимке
скенера и магнетне резонанце, требало
би да их понесу на преглед. Пацијенти
који имају дијагностификовану епилепсију, своје лечење наставиће код
неуролога у неком од здравствених
центара.
Д.Капларевић
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-а/AIDS-a

ПРЕДАВАЊЕ СРЕДЊОШКОЛЦИМА
Др Виолета Вићентић Љубичић и медицинско особље Патронажне службе Дома здравља
Уб, одржали предавње, пред пуном салом средње школе
Светски дан борбе против смртоносног вируса ХИВ-а, 1.децембар,на Убу је
обележен својеврсним предавањем
ученицима Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе „Уб“. У препуној сали школе, средњошколцима је,
кроз разговор о настанку и последицама
ХИВ-а, као и полно преносивим болестима, предавање одржала лекар опште
праксе др Виолета Вићентић Љубичић, а у
организацији Патронажне службе Дома
здравља Уб.
- ХИВ је полно преносива болест.
ХИВ и AIDS (СИДА) нису исто. ХИВ означава вирус хумане имунодефицијенције, а
СИДА је крајњи стадијум болести, изазване ХИВ-ом. Постоји неколико фаза
развоја болести: асимптоматска фаза,
односно примарна инфекција, клинички
асимптоматска фаза, симптоматска фаза,
и четврта фаза је крајњи стадијум обољења, односно AIDS или СИДА – објаснила је др Љубичић.
За младе људе, који улазе у свет
одраслих, веома је важно да присуствују
стручним предавањима, јер многи не могу
да сазнају поједине информације од
својих родитеља, за које су интимне теме
још увек табу, а интернет не даје увек
прецизне одговоре. Зато је др Виолета
Вићентић Љубичић, после едукативног
предавања, извела корисну презентацију,
којом је средњошколцима указано на
грешке приликом коришћења презерватива. Иако је приликом демонстрације
било смеха и задиркивања, млади су
добили конкретне одговоре на постављена питања, као и лекције о коришћењу заштите. Наредних дана, Техничка
школа „Уб“ организоваће стручно предавање на ову тему, коју ће одржати професори биологије и хемије.

ОШ „МИЛАН МУЊАС”

БЛИЖИ СЕ
ДАН ШКОЛЕ
Дан школе „Милан Муњас“, 19.
децембар, биће прослављен у суботу
24. децембра, пригодним свечаним
програмом на којем ће наступити ученици, чланови драмске и хорске секције, уз пратњу школског оркестра.
Приредби ће присуствовати велики број
званица, ученици и наставници школе.
Овогодишња тема је посвећена
ђачком животу и првој љубави, а представа је рађена по мотивима познате
књиге „Аутобиографија“ Бранислава
Нушића. Солисти и чланови хора, којим
диригује наставница музичке културе
Стојанка Адамовић, припремили су
неколико музичких нумера, које сваке
године измаме велике аплаузе.

Убски средњошколци на предавању о смртоносном вирусу ХИВ
На територији општине Уб, за сада
нема пријављених и новооткривених
случајева AIDS-а, што је редак случај у
Србији. Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“ објавио је
информацију, да је у порасту број обо-

л е л и х о д Х И В - а , ш т о ј е от к р и в е н о
приликом анонимних бесплатних тестирања, па је сходно томе, овогодишњи
слоган гласио: „Тестирање је у моди.
Тестирај се на ХИВ!“.
Д.Капларевић

ТРАДИЦИОНАЛНА САРАДЊА ПОЛИЦИЈЕ И ОСНОВНИХ ШКОЛА

„БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВО“
Предавања одржана у свим основним школама.
Пројекат оцењен високим оценама
Реализацијом пројекта Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете Републике Србије „Безбедно детињство – развој безбедоносне
културе младих“, ученицима петог
разреда у свим основним школама
општине Уб, одржана су едукативна
предавања припадника Полицијске
станице Уб.
Школски полицајац Милан Јанковић је одржао, у два дана, 30. новембра и
1. децембра, ученицима шест одељења
петог разреда ОШ „Милан Муњас“,
школски час посвећен теми „Упознајмо
поли-цију“. Предавање, одржано кроз
разговор са децом, обухватало је информисање и едукацију деце о професији
припадника полиције, њиховим обележјима, ризицима и претњама које могу
угрозити њихову безбедност.
Ц и љ о во г п р о ј е к т а н и ј е с а мо
едукација ученика, већ и унапређивање
комуникације са полицијским службеницима, како би им се деца обратила у
моментима када је њихова безбедност
угрожена. Ученици су одговарали и
постављали питања, а уз помоћ својих

Школски полицајац
Милан Јанковић
одељењских старешина, на крају предавања, попунили упитник.
Заједничка оцена носилаца пројекта
је да је пројекат изузетно добро прихваћен
од стране ученика, наставника и родитеља. Његово спровођење, које је покренуто 2010. године, настављено je и ове
године.
Д.К.
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПАКЕТИЋА

ОБРАДУЈМО МАЛИШАНЕ
У БОЛНИЦАМА
Уместо улазнице донети слаткиш, играчку
или новогодишњи пакетић.
У среду, 21. децембра, с почетком у
19 часова, у сали убског Дома културе
биће организовано хуманитарно вече за
децу која ће лежати на хематоонколошким одељењима, на којем ће
бити емитован получасовни документарни филм посвећен трансплатацији
коштане сржи.
Вече, чији је иницијатор Ивана Станојловић, члан Националног удружења
р од и т е љ а д е ц е о б ол е л е од р а к а
(НУРДОР), хуманитарног је карактера и
уместо куповине улазница, посетиоцима ће бити омогућено да свој допринос деци оболелој од рака пруже, тако
што ће донети готов производ, слаткиш,
играчку, књигу, или већ направљен
пакетић.
- Мој циљ је да скупим 50 пакетића.
То је оно што бих волела, како би смо их
поделили клиникама у Београду. Замолила сам редитеља Уроша Максимовића да ми уступи документарни филм,
на основу ког би публика увидела
значај давања коштане сржи. Веома је
битно да наша земља добије што више
давалаца – навела је Ивана Станојловић.
Гестом Убљана који се буду одазвали акцији, на десетине деце, која
током новогодишњих и божићних
празника леже на хематоонколошким
одењењима Института за мајку и дете,
УДК „Тиршова“ и Дечјег одељења на
Институту за онкологију, биће обрадовано пакетићима, који ће бар на тренутак да им одврате мисли од сурове
стварности и болести која их је отргла
од детињства. Акцији Убљана одазвали
су се и убски привредници који ће свој
допринос дати куповином и прављењем новогодишњих пакетића.

НАШ СУГРАЂАНИН
У ШОУ „ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“

НИКОЛА ПРОШАО
ПРВИ КРУГ
Освојио симпатије наполитанском
песмом „Santa Lucia“. Од жирија
добио четири „да“.
Двадесетдвогодишњи Никола
Несторовић из Бајевца, млади певач и
студент Агроекономије Пољопривредног факултета у Београду, недавно је
наступао у познатом шоу „Ја имам
таленат“, који се ове сезоне емитује на
ТВ „Пинк“. Отпевавши наполитанску
канцону „Santa Lucia“, Никола је успео
да освоји симпатије публике и четворочланог жирија, који му је са четири „да“
обезбедио пролаз у други круг..

НУРДОР покушава да деци оболелој
од рака и њиховим родитељима олакша и
ублажи животне муке, пружајући многоструку подршку. Документарни филм
„Мора да ово није све“ о оболелој девојчици Нађи Новаковић и великом хуманисти Јовану Симићу, редитеља Уроша Максимовића, на својствен начин приказује да
није тешко бити даваоц коштане сржи,
поготово што се овим хуманим гестом
помаже, да се нечији живот спасе.
Чланови и волонтери ове добротворне акције, позивају људе добре воље,
да дођу у салу Дома културе Уб и помогну
да се што више слаткиша прикупи, како би
се што више деце обрадовало.

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА

У ЗНАКУ СЛАВЕНСКОГ
Шесто издање манифестације свечано затворено
београдским концертом најбољих ученика
У Културном центру Београда 5.
децембра уприличен је концерт најбољих учесника шесте Смотре стваралаштва српских композитора, чиме је
свечано затворена ова манифестација,
коју организује ШОМО „Петар Стојановић”. Престоничкој публици представили су се убски ученици Јања
Марковић, Андреј Николић, Александар Лелићанин, Исидора Јанковић,
Софија Веселиновић (гитара), Дејана
Ивановић, Доротеја Тодорић (виолина), Милисав Ранковић, Касија
Ивановић (виолончело), Хелена Вучићевић, Тамара Стефановић, Цвета
Гајин, Ива Митровић (клавир), Ива
Адамовић, Јелена Николић (кларинет)
и Александра Андрић (соло певање).
Поред њих, на завршном концерту у
Културном центру, као гости наступили је и двоје професора Музичке
школе : Светозар Вујић је уз клавирску
пратњу Дубравке Радовић премијерно
извео песму „Печалбар”, коју је на
стихове Новице Стокића компоновао
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Владимир Ђенадер, док је пијанисткиња
Далида Грмуша извела своју ауторску
композицију „Слобода”.
Шеста Смотра стваралаштва српских
композитора одржана је у суботу, 3. децембра, када се са вокалним и инструменталним делима домаћих композитора уметничке музике представило тридесетак
ученика, највише из школе домаћина, од
којих су они најуспешнији потом наступали
и у Београду. Манифестација је била посвећена стваралаштву Јосипа Славенског, а
поводом 120 година од рођења великог
композитора, о чему су на трибини из свог
угла говорили професори београдске и
нишке Музичке академије – др Соња Маринковић и др Небојша Тодоровић, као и
композиторка из Београда Мирјана Живковић.
Смотра стваралаштва српских композитора, на којој учествују ученици музичких
школа и факултета, има за циљ да промовише опус домаћих композитора и стимулише савремене ауторе да креирају нова
музичка дела.

Никола Несторовић
Глумица Даница Максимовић, члан
жириј, Николи је упутила сугестију везану за узимање даха при певању фраза,
али и упитала га да ли има трему, после
чега је уследио савет да, пре наступа,
узме мало лимуна. Познати глумац
Срђан Тодоровић рекао му је да је храбар што је изабрао баш ову композицију
у којој није могао да покаже све своје
гласовне могућности и да би волео да га
чује у неком другом жанру, као што је рок
музика.
Упркос треми коју сваки певач има
пред наступ, прехлади која га је мучила,
певању пред публиком, камерама и
жиријем, Никола је деловао сигурно и са
уживањем је отпевао композицију на
италијанском језику „Santa Lucia“.
Убедљиво је отпевао висине, које су
често оперским певачима најзахтевнији
моменти у певању.
- Публика је позитивно реаговала, а
од четворочланог жирија сам добио, и
савете и речи хвале. Неки од коментара
су били да је мој наступ другачији, да
буди и покреће неке дубље страсти и
емоције, што је велики комплимент.
Потрудио сам се да, упркос прехлади,
која ме пратила, дам све од себе, па сам
добио сва четири „да“ и тако се пласирао у наредни круг такмичења. Волео
бих да на следећем снимању покажем
још доста тога, да се представим у више
музичких жанрова и поставим наступ на
још виши ниво – задовољно је рекао
Никола.
Своје певачке вештине, којима је
освојио бројне награде, стекао је у солопевачкој класи Теуте Аслани, у убској
Музичкој школи „Петар Стојановић“, у
којој је био три године, од 2010. до 2013.
године, када је имао и свој први солистички концерт. Од октобра 2015. године,
постао је члан Академског хора „Шпанац“, са којим наступа.
Д.К.

14

15.децембар 2016.г.

УБ - НЕКАДА

UBSKI VREMEPLOV- 1993.godina ДАВНО БЕШЕ, СЕЋАШ ЛИ СЕ?

ДОЧЕК ПРЕ ПОЛА ВЕКА

УМЕСТО ИСПРАВКЕ

АС ДО АСА 2

Нова година 1967. Снег, као једини украс на
улицама... Али, срца младих устрептала,
учитељке су добиле излаз до после поноћи...

У прошлом броју „Гласа Тамнаве”, у оквиру рубрике
„Убски времеплов”, објављена је фотографија под
насловом „Ас до аса” и краћи текст, са неким материјалним
грешкама, које по инструкцијама, нашег суграђанина
Драгана Савића Блекија, исправљамо у овом броју. Наиме,
подаци до којих смо дошли путем друштевних мрежа и то
да је утакмица одиграна 1998.године, поводом тридесетогодишњице Џајиног наступа за Тим света, нису тачни. У
питању је утакмица одиграна 10.новембра 1993. године, а
повод окупљања великих београдских и убских асова било
је обележавање Драганових 30 година одласка са Уба и
дебија у црвено-белом дресу.

Пре пола века, кажу, живело се са много више
емоција. Почетком шездесетих организовани су дочеци
Нове године у Ресторану ‘’Шумадија’’ (касније ‘’Парк’’),
‘’Зеленгори’’, ‘’Први мај’’ (сада је ту хотел), а пуном паром
радило се и у приватном сектору код Мила Јоловића и
Рибице, код Шобе, код Шиље (та кафана је била на месту
где је сада паркинг између два убска моста у центру).
Није било уличних светлећих украса, али је било
предновогодишњег усхићења у људима, а постојао је и
убски интернат, који је био инспирација за чежњиве
погледе и уздахе младића чији узор су били Битлси,
Ролигстоунси и други. Није било новогодишњих јавних
концерата, али је запамћен један Дочек давне 1967. године
у Дому омладине (данас је тамо кафић и, посебно,
играоница за децу). Млади су се преселили у кафиће.
А тада, организатори Дочека су били (нажалост,
сада сви покојни) Зубец, Шипа, Ера Ањцика, Голуб... Тада
су били ученици Учитељске школе. Голуб је свирао на
малој органи и певао, Зубец је био за бубњевима, а
музицирали су и други будући учитељи чија имена су
давно заборављена. Шипа је наплаћивао карте и
организовао продају пића, Ера Ањцика помагао, док су
главни гости биле штићенице убског интерната, ради
којих су, наравно, убски момци попунили сва слободна
места (дрвене клупе). Озвучење се састојало од једног
појачала са два звучника од по пет вати. Ипак, место за
игру је било увек пуно парова. Осветљење у сали се
састојало од две сијалице од по 150 вати и доприносило је
још интимнијој атмосфери.
Кад уђеш у осамнаесту годину живота - све ти је
узбудљивије и лепше него касније. А те ноћи разлог више
за узбуђење је била дозвола управника Раје штићеницама
интерната (онима којима су родитељи дозволили да Нову
годину чекају, фол, у интернатским собама). Дозволио је
је да у Дому омладине остану до после поноћи. Значи,
биће пољубаца. А и ред је! Иначе, у Дому омладине су
пљуштали пољупци, парови на подијуму су одбројавали,
а за столовима, углавном, слободни момци.

Ветерани ФК Јединство

„Спортски журнал”, 11.новембар 1993.године

ЏАЈИЋ
ВРАТИО ВРЕМЕ
ИГРАЛИШТЕ Јединства на Убу. ГЛЕДАЛАЦА: 2000. СУДУЈА:
Зоран Ристић, СТРЕЛЦИ: Џајић 2, Душан Савић 2, Јевтић,
Катанић за Јединство и Петровић и Шестић 2 за Црвену
звезду.
ЈЕДИНСТВО: Марковић, Симић, Ђокић, Чолић, Вјетровић,
Драган Савић, Петровић, Јевтић, Душан Савић, Цикуша,
Џајић. Играли су још: Нинковић, Влајкић, Катанић и Видић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Стојановић, Милетовић, Љ. Стојановић,
Павловић, Боровница, Поповић, В. Петровић, Шестић,
Лазаревић, Јовин, О. Петровић. Играли су још: Данић, Ракић,
Перић и Михајловић.
Драган Џајић је, по ко зна који пут, показао своје
непоновљиво умеће у баратању са лоптом и, са два
поготка, се одужио својим суграђанима ,који су у његову
част организовали светковину о којој ће се причати.
Јуче су Убљани дошли на стадион Јединства да се
поклоне свом Џајићу или „Фирију“ како га овде сви, који га
воле и познају, зову. А познају га и воле баш сви. Прошло је
30 година од како је анонимни дебитант закорачио у бљештаву арену славе, новца, популарности и врхунског фудбала
који му је, увек био на првом месту. Било је то у једној скоро
заборављеној утакмици када се, уз већ познате асове, на
врхунцу каријере појавио дечак који је тек узео 17-ту. Невелики број гледалаца био је изненађен ,а затим и скамењен од
чуда због детета које је фудбал играло маниром прекаљеног
аса.
Они кој су се годинама надметали пером да што боље
опевају мајсторство генијалца са Уба и који су у недостатку
правих речи његове игре оцењивали са оценом „11“ кажу: „
У фудбалу је био велика звезда а у животу није хтео, нити
умео, да то буде“. Греше. Оставити за собом милионе
одушевљених поклоника фудбала, новинске хвалоспеве,
разна друштвена и спортска признања, а остати, при том, тих
ненаметљив и племенит, неокаљан пороком – то је величина
равна оној коју је стекао пикајући фудбал широм планете.
Зато су му Убљани захвалили што је славом свог
имена сместио у вечност и име малене вароши у којој је
рођен.
Слободан Марјановић- Бокин

На бубњу пише да је то оркестар
Абрашевића, а препознати су Дуле Омер
(саксофон) и Драган Кајзер (хармоника)
Кад је куцнуо час, Микица Голуб је узвикнуо
‘’Срећна Нова година’’, Шипа је угасио светло, а Зубец
ударио туш... Одушевљење је било скоро опипљиво,
радост - само зато што је стигла Нова година. Коначно,
честитања уз пољупце... Радост каква би у данашње
време била незамислива. Без алкохола, опојних средстава, дувана... Пило се и у оно време. Али, знало се ко то
може: Зубец, Шипа, Драга Кара... Они и сада, негде у
сазвежђу Кумове сламе, оном делу резервисаном само за
Убљане, пију вињак или неку домаћу љуту. Прослављају
јубилеј - педесет година од давног Дочека у Дому
омладине, када су једини украси у сали биле прелепе
девојке из интерната и... младост.
Било је, после, много дочека нових и Нових
година. Било је дочека, нажалост већ заборављених, и у
центру вароши, када се спонтано излазило на честитања
и сусрет са пријатељима...
А ове године? Биће пуни кафићи. Школарац ће
традиционално напунити - пензионери. Биће весело...
Али, никада више као давне 67-ме. Пре пола века...
Милан Миловановић

ОПШТИНА МИОНИЦА
ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ДИРЕКЦИЈЕ ПРЕСТАЈЕ
СА РАДОМ
Усвојен ребаланс буџета
Скупштина општине Мионица је на свом четрнаестом
заседању донела Одлуку о престанку рада, постојања и
брисању ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине
Мионица'' и преузимању права, обавеза и послова овог јавног
предузећа. Образлажући предлог, начелник Општинске управе
Мионица Горан Рангелов је нагласио да доношењем ове Одлуке Општинска дирекција престаје са радом и постојањем 30.
новембра. Истог датума, права, обавезе и послови настали на
име и за рачун Дирекције прелазе на општину Мионица као
оснивача која од првог децембра ступа на место овог јавног
предузећа у свим затеченим облигационим и другим односима,
док права оснивача остварује орган општине Мионица-Скупштина општине Мионица. Поред тога, Општинска управа се
обавезује да изврши послове везане за престанак рада Дирекције у правном поретку Републике Србије, попише и преузме
покретне ствари, предмете и архиву и преузме потраживања.
Што се запослених тиче, од првог децембра у радни однос у
Општинску управу преузимају се два запослена лица која су
била на сталном раду у Дирекцији, док преосталих шест
запослених на сталном раду преузима ЈКП ''Водовод'' Мионица.
На овој седници је донета и Одлука о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Мионица за текућу годину којом се,
према речима начелнице Одељења за финансије Општинске
управе Кристине Чарапић, укупни текући буџетски приходи и
примања планирају у износу од 596,64 милиона динара.
Престанком са радом Општинске дирекције започети капитални
пројекти прелазе на позицију Општине. Такође, Скупштина је
донела и Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему општине Мионица у складу са законом,
Одлуку о Општинској управи Мионица, као и Одлуку о утврђивању цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за наредну годину за коју је
образложење дала шеф Службе пореза и локалних јавних
прихода Општинске управе Маријана Јездић. Највеће новине
везане за организациону структуру Општинске управе се
односе на повећање броја одељења са три на шест, увођење
посебне организационе јединице Кабинет председника
општине, док ће месне канцеларије у циљу подизања нивоа
услуга грађанима убудуће функционисати као пријемне.
Одлуком о поверавању послова на зимском одржавању путева
и улица, послови зимске службе се за период до 31. марта 2017.
године поверавају ЈКП ''Водовод Мионица''.
А.К.
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АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
У ПАШТРИЋУ И ПОПАДИЋУ
Захваљујући повољним временским условима без
обилнијих падавина, настављени су радови на асфалтирању
локалних путева чију изградњу финансира општина Мионица. Ових дана урађене су две деонице у укупној дужини од
преко хиљаду метара у мионичким селима Паштрићу и Попадићу. Асфалт је стигао до двадесетак домаћинстава у засеоку
Вујићи у Паштрићу, где је радове на асфалтирању више од
500 метара локалног пута извело предузеће ''Шумадијапут''
из Београда. Попадић је осмо мионичко село у којем је ове
године извршено асфалтирање средствима из општинске
касе, а асфалтирана је деоница ка школи која ради у саставу
ОШ ''Милан Ракић'' Мионица као четвороразредно издвојено
одељење и сеоском гробљу. Из мионичке локалне самоуправе најављују да ће уколико временске прилике дозволе
бити завршени и радови на асфалтирању планираних
деоница у Горњем и Доњем Мушићу и Селу Мионици.
А.К.

Председник Јанковић у обиласку
радова у Паштрићу

У ЗАСЕОКУ ШУЈДОВИЋИ У ПЛАНИНИЦИ

РЕКОНСТРУИСАНА
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА
Недавно су завршени радови на реконструкцији
нисконапонске мреже у мионичком селу Планиници у
засеоку Шујдовићи, где је, због дотрајалих водова, често
долазило до прекида у напајању. Дужина реконструисане
мреже је око 1.800 метара. Поред замене 36 дрвених
дотрајалих стубова новим бетонским, извршена је и
замена алуминијумско-челичног ужета самоносећим
кабловским снопом и израђени су нови кућни прикључци.

ПРОФЕСОР ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ НА ТРИБИНИ ''ЕКОТУРИЗАМ И ГЕОНАСЛЕЂЕ''

КАМЕН ЈЕ НАЈВЕЋИ ДАР ПРИРОДЕ
Туристичка организација Мионица, Еколошки покрет
''Оквир живота'' и Културни центар Мионица су у Клубу
Културног центра организовали трибину ''Екотуризам и
геонаслеђе'', на којој је предавање о геонаслеђу Србије одржао професор Рударско геолошког факултета др Драган
Миловановић. Занимљивој шетњи геонаслеђем Србије
претходила су обраћања председника општине Мионица
Бобана Јанковића и члана Еколошког друштва ''Оквир живота''
Светолика Николића. Јанковић је овом приликом истакао да
локална самоуправа подржава развој екотуризма како би се
додатно оснажило пре свега сеоско становништво које чини
више од две трећине овдашње популације. Он је између
осталог нагласио и да је са аспекта очувања животне средине
и развоја туризма предност што мионички крај нема погоне
тешке индустрије. Са друге стране, Николић је поручио да
сваки Мионичанин треба да буде спреман за улогу локалног
туристичког водича и добар домаћин који ће гостима
омогућити одговорно путовање у пределе очуване природе
који су у мионичком крају готово на сваком кораку, искористивши прилику да се захвали Фондацији ''Траг'' на подршци
коју пружа овдашњем Еколошком покрету.
- Геонаслеђе чине минерали, стене и фосили, пећине,
раседи, кањони, планински венци... Човек са минералима и
стенама живи, постоји и опстаје, са њима ће нестајати и
поново се рађати. Камен је највећи дар природе. Прво свесно
комуницирање са каменом створило је нову животињску
врсту-хомо сапиенса. Од тог тренутка њих двоје су нераздвојиви. Човек је од камена сазнао шта је тврдо, а шта меко,
начинио прво оруђе, након тога и оружје. Камен је и дијамант и

Проф др Драган Миловановић
злато и угаљ. Камен је човеку био први дом, каменом је
упалио прву ватру, нацртао прву слику, написао прво
писмо... - Овим речима је професор Миловановић присутне
повео у магичан свет који се крије у недрима Србије и који се
простире од древног Виминацијума где је пронађен скелет
мамута, Ђердапа и тајанствене планине Злот, све до
Шалитрене пећине у Горњем Лајковцу, планине Маљен са
стенама које су се издигле са стотог километра Земљине
утробе, струганичког камена и мионичке Беле стене са
фосилним остацима из слатководног језера које се овде
простирало пре три милиона година.
А.Ковачевић

16

ЧИТУЉЕ - ОГЛАСИ
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА
ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Општина Уб обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед
догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у
Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене
потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом
виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене
избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су
без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према
утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског
материјала у оквиру Регионалногстамбеног програма, Стамбени програм у
Републици Србији, потпројекат 4 – грађевински материјал (у даљем тексту:
Јавни позив), бити објављен дана 10. децембра 2016. године на огласним
таблама општине Уб и месних заједница општине Уб, и на интернет
презентацији општине Уб и Комесаријата за избеглице и миграције
www.kirs.gov.rs.
Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба
избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији
општине Уб кроз доделу пакета грађевинског материјала у маскималном
износу до 9.000 евра у динарској противвредности, по породичном
домаћинству.
Jавни позив траје од 10. децембра 2016. године до 16. јануара 2016.
године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована
лица могу добити путем телефона: 064//81-60-710 или код повереника за
избеглице општине Уб, 3. октобра 4, канцеларија 209..

27.децембра.2016. г. навршава се
шест месеци од смрти нашег
вољеног

ЖЕЉКА ИЛИЋА
(1964 – 2016)
Нисмо Те могли сачувати од
смрти али, чувамо Те од
заборава. У срцима је остала
празнина, која никада неће бити
испуњена…
Твоји: мајка Смиљка,
синови: Немања и Никола

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
3.децембра 2016.г. навршиле су се
две године од смрти нашег тате
и супруга

15.децембар 2016.г.
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Четири године није са нама наш вољени отац,
супруг и деда

АКСЕНТИЈЕ
АЦА
МЛАДЕНОВИЋ
(21.08.1934. – 17.12.2012)

ДРАГАНА
ТЕОФИЛОВИЋА

У срцима га чувају од
заборава

(1957 - 2014)
Отишао си изненада, тихо као
што си и живео, а оставио тугу и
празнину у нашим животима.
Живећеш у сваком нашем дану
и сећањима на тебе

његови:
супруга Милева,
кћерка Јасмина
и унука Наталија

Твоји: Маја, Милош и Драгица

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

Дана 7.12.2016.г. навршило се
десет година од смрти нашег
драгог оца

виклер из Уба
(1945 - 1981)

ЈОРДАНА
МАРКОВИЋА

Тешко је и тужно ићи кроз живот
без тебе... С поносом чувамо
успомену на твој драги и
племенити лик

Успомену на тебе, чувају
твоје ћерке

Супруга Гина, ћерка Гордана
и син Горан са породицама

Дана 31.12.2016. г. навршава се
шест година од преране смрти
моје ћерке јединице

из Паљува
(1919 – 2006)

Мара, Бранка и Лала
19.децембра 2016.г. навршиће се
четири године од како није са нама

НЕНАД ПАНТЕЛИЋ
(1960- 2012)

Заувек ћеш остати
у нашим срцима
Супруга Љиљана, син
Александар, снаха Мирјана, унуци
Лазар и Лана и тетка Божана

СВЕТЛАНЕ – ЦЕЦЕ
ИЛИЋ
(1974 – 2010)
Цецо моја, живот тужан ја
проводим сама, у старачком
дому, стално уплакана...
Ћерко моја мила, мајка једва
чека да ме позовеш, да дођем
код тебе... Да Те мајка загрли и
изљуби, јер без Тебе,
ја тешко и тужно живим...
Твоја мајка Мара
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ИЗУЗЕТНО ПРИЗНАЊЕ
ЗА УБСКИ РУКОМЕТ

КРСМАНОВИЋ
НА ЧЕЛУ
СКУПШТИНЕ РСС
На недавно одржаној ванредној Скупштини Рукометног савеза Србије крајем новембра, за председника те организације изабран је
Владислав Крсмановић, председник РК Уба.
Његов избор је досад највеће признање за
убски рукомет који се може подичити богатом
традицијом, а уследио је након повлачења
Синише Лазића са тог места. Крсмановић,
досадашњи потпредседник Скупштине, био је

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ О АКЦИЈИ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ?
Драгица Поповић, фризер из Уба:
- У време када сам ја направила своју кућу,
легализација је била обавезна и то се просто подразумевало. Желела сам да све буде укњижено и законски
чисто, а то задовољство ме у то време коштало 2.500
марака. Од тада је прошло неких 12-13 година и свако ко
није тада своје некретнине озаконио, није ни до данданас. Ја сам у сваком случају за озакоњење свих
објеката. Треба оформити комисију, која би директним
увидом у имовинско стање сваког од власника, направила записник имена истих и предала на даљу обраду.
Онда би свакако сви морали да легализују своје некретнине.

Маргита Стаменић, пензионер из Уба:
- Овај потез надлежних је апсолутно на свом месту.
Најнормалнија ствар је да се зна шта ко поседује од
имовине, тј. шта је у чијем власништву. Јер ако си већ
исфинансирао неки објекат, требало би да имаш сва
права на истом, а како то постићи ако га ниси озаконио и
по свим правилима увео у за то предвиђене књиге. Ако
ти треба кредит, не можеш га подићи ако ниси легално
све урадио.

Владислав Крсмановић,
председник Скупштине РСС
кандидат предложен од стране Колубарског
округа, а за његов избор је гласало свих 42
делегата присутних на седници од укупно 80
колико броји Скупштина. Наиме, делегати са
територије Војводине и Косова бојкотовали су
рад овог тела, а новоизабрани председник
најављује да ће се у даљем периоду нормализовати рад целокупног РСС:
- Сигурно је да ће наредни корак бити
смањење броја делегата, с обзиром да је
оволика Скупштина прегломазна и неефикасна. Неминовно је усаглашавање Статута са
Законом о спорту, а уверен сам да ће нови
председник УО Божидар Ђурковић имати снаге
да се избори са саплитањима која су испратила његов долазак на место првог човека
савеза. Мој избор је велико признање за убски
рукомет, трудићу се да се у овом телу чује глас
свих који представљају рукомет у Србији, а
ускоро ћу у друштву Ђурковића и кренути у
обилазак округа широм Србије- каже нови
председник Скупштине, изабран на мандат од 4
године.

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ
РК УБ У ДРУШТВУ ВЕЛИКАНА
На ову причу надовезује се још једно
велико признање убској рукометној школигенерација дечака 2002. године коју предводи
тренер Дејан Лукић, биће учесник 14. Локомотива Купа који ће се одржати у Брчком (16-18.
децембра). Турнир се сврстава међу 5 најјачих
у Европи, а биће вам јасно зашто кад се наброје
учесници- Веспрем, ПСЖ, Загреб, Вардар,
Пивоварна Лашко...Убљанима је припала част
да уз Партизан и Војводину представљају
српску рукометну школу, председник Крсмановић је рекао да се такав позив не одбија:
- Требаће нам изузетан напор да обезбедимо финансије за пут, смештај и котизацију, а
јасно је да дечаке морамо послати у лепој
опреми, да се на територији Дистрикта Брчко
осећају као достојни репрезенти града Уба и
Србије. Ове године смо изабрали болан процес, да се одрекнемо играча са стране и да са
убским играчима кренемо од нуле. Због тога
нам је школа у првом плану, захваљујем се
свима који су до сада помагали, надам се да ће
препознати и овај пут да убски рукомет има
перспективу и да му вреди помоћи- апелује
Крсмановић на суграђане који воле рукометни
клуб.
Б.Матић

Милан Вајић, пољопривредник из Трлића:
- Све што постоји на територији Србије а изграђено
је у приватном власништву, свакако треба легализовати.
Самим уписом у књиге, одређени део новца се слива у
државни буџет, а од тога би сви имали користи. Ја сам
своје објекте озаконио одавно, одмах по прављењу
истих. За дивљу градњу нисам ни случајно, а знам да
има доста нелегалних објеката, и те људе треба на неки
начин мотивисати да пријаве своје некретнине и за исте
плате одређену суму новца држави.

Милун Матић, аутопревозник из Уба:
- Нешто треба предузети под хитно што се тиче
легализације бесправно направљених објеката. По
сваку цену треба спречити дивљу градњу, јер то никоме
не користи, осим власницима, и то само тренутно.
Касније, сами ће схватити колико проблема доноси
један неукњижен објекат. Ипак, ја налазим оправдање за
те људе, јер данас је јако тешко доћи до новца, многи су
остали без посла а с амим тим и без прихода, а
озакоњење било ког објекта итекако кошта.

Радмила Симић, пензионер из Уба:
- Ја сам за то да сви треба да легализују своје
објекте одмах по подизању истих. Ако си могао да
финансираш градњу, можеш и да платиш порез држави
за то. Самим тим стичеш сва права власника над
поменутим објектом и то је ваљда потпуно природно.
Ако и поред свих упозорења неко не жели да озакони
свој објекат, по закону могу да га сруше, а довољно су
померали рокове и давали сваком нову шансу. Таквих
власника ми није ни мало жао, јер закон би требало да
буде исти за све. Ја сам своју кућу одавно легализовала.

Воја Раонић, глумац из Уба:
- Мој стан је легализован још 90-их година и не
видим никакав проблем да сви власници то исто ураде.
Држава мора од нечега да пуни буџет, а с друге стране
требало би да сви пред законом буду једнаки. Нисмо ми
били бесни што смо дали свој новац и редовно платили
држави све дажбине, а неки власници вишеспратница
нису пријавили своје објекте. То под хитно треба регулисати и мислим да је сада право време за то. Ја уопште
немам дилему и подржавам поступак озакоњења
објеката. Исто тако, што је саграђено бесправно, немам
ништа против да се руши.

Зоран Сремчевић, радник из Каленића:
- Објекти које ја поседујем не подлежу легализацији
јер живим у делу који је предвиђен за рушење у неко
догледно време, тако су бар мени рекли када сам подизао исте. Такође, немам поверења у неке институције у
овом систему и чини ми се да ћемо само ми ситни који
поседујемо мање куће за становање морати да озаконимо исте, док ће неки власници већих грађевина можда
чак и фирми, остати недодирљиви. Код нас закон није
исти за све. Иначе, немам против легализације ништа,
ако важи за све људе на територији Србије.

СПОРТ
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УБЉАНИ И ДАЉЕ ДЕЛЕ "ФЕЊЕР" СА ШАПЧАНИМА

Прва регионална лига "Запад", 11. коло

Клик- Уб 94:64
(25:23, 26:12, 18:20, 25:9)

БОЈИЧИЋЕВ РАФАЛ
НЕДОВОЉАН ЗА ПОБЕДУ
Меч против Црнокосе био је
прилика да се дође до друге победе у
сезони, будући да је тим велике традиције из Косјерића далеко од некадашњих домета. Већ у првој четвртини,
експлозивни бек Алекса Бојичић је
најавио да ће имати спектакуларно вече,
постигавши првих 12 поена за домаће.
На крају је убска "деветка" избројао до
несвакидашњих 57, али једна ласта
ретко или никад не чини пролеће.
Изузев Владе Марковића који се жестоко
борио под обе табле, остали Рајићеви
пулени су остали на нивоу просечности,
а посебно се то односи на Марка
Петровића и Лазара Поповића на које је
пао велики терет у скраћеној и ослабљеној ротацији Уба. Гости су умели да
искористе предност у килограмима и
центиметрима, на време обезбедили
пристојну залиху и избегли неизвесну
завршницу.
У Ариљу је убски тим наступио са
само шест играча, без "београдског"
трилинга и заслужио комплименте за
борбеност и труд. Гости су одиграли
егал прву четвртину, због кратке ротације брзо прешли на зонску одбрану,
што је Клик искористио да шутевима ван
6,75м стекне убедљиву предност. Ипак, у
трећој четвртини поново су пулени
Саше Рајића играли добру кошарку и
добили тај период, да би са падом снаге
уследио и велики плус за домаће,
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Спортска хала у Ариљу. Гледалаца: 80.
Судије: Пантић (Ваљево), Дуловић
(Чачак).
УБ: Пантелић 12, Обрадовић 9, Пећинар 7, Миливојевић 16, Милутиновић
14, Марковић 6
Прва регионална лига "Запад", 10. коло

Уб - Црнокоса (Косјерић)
85:95 (21:19, 19:25, 24:25, 21:26)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Миловановић, Пантић (Ваљево).
УБ: Пантелић, Петровић 6, Миливојевић 3, Пећинар, Давидовић, Бојичић
57, Поповић 8, Обрадовић 4, Марковић
7, Милутиновић

Aлекса Бојичић (са лоптом):
Рекордних 57 поена
свакако превисок за дешавања на
паркету...Радују игре голобрадих Миливојевића и Пантелића, високи Милутиновић је показао да би могао да буде
употребљив у наставку сезоне, а Обрадовић и Марковић су се мушки борили
са доминантним центрима домаћина.
Опроштај од убских навијача, бар
када је реч о првом делу сезоне, заказан
је за недељу у 19 часова када у
спортској хали гостује један од фаворита за прво место- Нови Пазар.
Б.М.

Наредне утакмице КК Уб:
Уб - Нови Пазар (18.децембар-19ч)
Зекас 75 - Уб (24.децембар)

КБК СОКО СУМИРА УЧИЊЕНО У 2016. ГОДИНИ

НАЈУСПЕШНИЈА
ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
Кадет Дарко Бошковић први је државни првак
из Уба, и то у „најтврђој” дисциплини К1категорија до 63,5 килограма
Изузетна посвећеност и озбиљност у раду, донела је
одличне резултате за клуб борилачких вештина Соко из Уба.
Иако у константној борби за термине, опрему, средства за
путовања..., клуб на чијем је челу неуморни Александар
Кандић, добио је у новембру свог првог државног првака!
Кадет Дарко Бошковић (рођен 2000. год.) је на првенству
Србије у Сенти редом рушио ривале из Ниша, Бечеја и
Београда, а у борби за прво место и новосадског борца и тако
на своје груди ставио злато у "најтврђој" дисциплини К1категорија до 63,5 килограма. Одлична форма убског борца
није прошла незапажено, па је питање дана када ће Бошковић
дебитовати за кадетску репрезентацију Србије.
Велики напредак ове године показали су готово сви
активни такмичари клуба. Сениор Милош Костић (94.), јуниор
Александар Максимовић (99.) и кадети Александар Лукић (00.)
и Милоје Урошевић (01.) су забележили прве пласмане на
државним првенствима, уз доминацију на првенствима
Беогарада, а само у другом делу сезоне витрине клуба су
попуњене са девет медаља са разних такмичења, од чега
четири златне:
- Тренирамо пет пута недељно, такмичари сваког дана, у
спортској хали и на галерији ОШ "Милан Муњас". Резултати
долазе као награда за изузетне физичке напоре у тренажном
процесу, а радује ме све већи број младих заинтересованих да
виде шта ми то радимо. Неки, додуше, одустану већ у првој
недељи, али има и оних који се везују за нашу културу
тренирања, тако да сада бројимо око 30 чланова, рачунајући и
такмичаре и рекреативце. Препоручујем свима да пробају без
обзира на године и икористе предности индивидуалног
бављења спортом које није толико заступљено у нашем граду.
Посебно ме радује група од 7-10 година која броји већ шест

КБК „Соко” Уб
чланова, а од којих је већ један- Никола Стојановић стекао
искуство такмичења. До краја године имаћемо још два
наступа, посебно бих истакао турнир у хали "Чаир" NIŠ OPEN
где ћемо пробати да потврдимо добру форму из јесењег дела
сезоне- задовољан је председник Кандић на крају календарске сезоне.
Б.Матић

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA
novo!
- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU
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ТРЕНЕР ЖАРКО АНЂИЋ СУМИРАО ЈЕСЕН ЈЕДИНСТВА

НА ПРОЛЕЋЕ ЈОШ БОЉИ
- Реаговаћемо на зимској пијаци, у смеру подизања
ефикасности екипе, али неће бити великог тумбања
- истиче шеф струке убских црвено-белих.
Захваљујући чињеници да је бригу о Јединству
преузео Немања Матић, тренер Жарко Анђић и председник
Дарко Матић имали су привилегију да проведу седам дана у
Лондону и из прве руке се увере како функционише тим
какав је Челси. Млади стручњак је након дебитантске титуле
са Врело Спортом, сео на "врућу" клупу црвено-белих,
после шест месеци рада сумирао је урађено:
- Задовољан сам нашим учинком ове јесени, 30 бодова
је респектабилна цифра, али не могу да се отмем утиску да
смо требали да будемо ближи лидеру. Више пута сам навео
да су нас промашаји коштали бар пет-шест бодова, посебно
у дерби мечу са Провом. Ипак, сматрам да смо показали
велики напредак на плану игре у односу на почетак јесени,
то ми даје сигнал да смо на правом путу.
Осим одличних партија у финишу, Анђић истиче и
тријумф у Бајиној Башти као најбоље издање његове екипе:
- То је сусрет у коме смо пружили тактички најзрелију
партију, имали смо играча мање готово цело полувреме, а

БРЗОНОГИ "УНИВЕРЗАЛАЦ" ОБЕЛЕЖИО ФИНИШ ЈЕСЕНИ

РАДОЈИЧИЋ КАО ВЕТАР
Ако би се мерила реакција публике и аплаузи које
су играчи Јединства мамили ове јесени, вероватно би
Зоран Радојичић био тај који би се нашао на врху листе.
Посебно се то може рећи за завршницу полусезоне- често
оспоравани момак који може да одговори захтевима
различитих позиција, импоновао је сјајним продорима,
центаршутевима, борбеношћу до последњег атома
снаге..., а за бриљантну партију у Владимирцима (три
гола и две асистенције) награђен је "десетком" на
страницама "Гласа Тамнаве"!

Ударна игла убског Јединства: Зоран Радојичић
Зоран Радојичић је био члан сјајне омладинске
селекције Јединства коју су предводили Раћа Петровић,
Урош Матић, Иван Јовановић, Стефан Илић..., а осим
матичног клуба, искуство је стицао играјући и за Турбину,
Београд са Карабурме и Брезовицу. Овог лета тренер
Жарко Анђић му је "чекирао" повратну карту за
Шепковац, а брзоноги нападач је показао да није
погрешио. Забележио је свих 15 наступа, у другом делу
јесени био неизоставни члан прве поставе, а мањак
концентрације у завршници га је коштао бољег голгетерског учинка. Помало парадоксално, феноменално се
сналазио на тешким теренима, као да је уместо крампона
навлачио "гусенице" за блато и своје ривале доводио до
очајања изузетним продорима по десном боку:
- Научио сам да сваки пут кад изађем на терен
пружим максимум, а да није било резултатског кикса
против Прова- рекао бих да смо имали одличну јесен.
Надиграли смо лидера у свим елементима игре, али кад
промашиш и немогуће- казна је неизбежна. Добро је што
смо у последњих 90 минута јесени смањили заостатак на
шест поена, тако да је трка далеко од изгубљене. Треба
нам добар одмор, јер смо тренирали јако и квалитетно,
претпостављам и неколико појачања, а онда крећемо на
Српску лигу пуним гасом- сеје оптимизам Зоран
Радојичић који би требао да буде Анђићев адут и у
наставку сезоне.
Б.М.

Жарко Анђић,
тренер ФК Јединство (Уб)
Тренер Анђић је у првом делу сезоне користио 26
играча, с тим да су екипу у току јесени напустили Илић,
Ранковић и Ивица Матић. Зоран Радојичић је сакупио свих
15 наступа, а највећу минутажу имали су Марјановић,
Никола Радојичић, Андрић, Гавриловић, голман Иван
Јовановић...Клупску листу стрелаца предводи Владимир
Симић са 7 погодака, Зоран Радојичић и Милановић су три
пута били прецизни, а два лепа гола постигао је Никола
Ристовски. У стрелце су се уписали и Гавриловић, Никола
Радојичић, Ситарица, Андрић, Блажић и Радовановић, а
када је реч о дисциплини, само је Никола Радојичић
паузирао у последњем мечу јесени због 4 жута картона.
домаћину смо дозволили само једну прилику у финишу меча.
Добре игре на крају јесени су плод квалитетног рада и
озбиљности играча, скоро да нам је било жао што се
полусезона завршава. Од лошијих утакмица, издваја се она у
Лајковцу против Задругара, тог дана смо били далеко испод
нивоа на које смо навикли навијаче.
А када је реч о њима, не може се не приметити њихов
масован повратак на Шепковац:
- Не само на Убу, него и на страни смо увек имали значајну
подршку, искрено им се захваљујем што су нам били верни
целе јесени. Играчи су препознали позитивну енергију са
трибина, посебно упечатљиви били су мечеви са Провом и
Стобексом, аплаузе после пораза од јесењег првака
памтићемо док смо живи- каже Анђић о најемотивнијем
тренутку јесени.
Не жели млади тренер пуно да прича о индивидуалном
учинку, али је желео своје пулене да похвали за дисциплину:
- Сваки играч је од стручног штаба добио похвале и
примедбе за јесењи учинак, то је тема за свлачионицу, а радује
ме што су били изузетно дисциплиновани. 21 жути картон и
један црвени, по мени неоправдани, јесу нешто чиме можемо
да се похвалимо, а вреди истаћи да смо имали и најчвршћу
одбрану у лиги. Минути Радивојевића, Лазара Ристовског,
Којића, Пурешевића...су велики залог за будућност, биће тако и
на пролеће, без обзира што водимо борбу за прво место.
После заслуженог одмора, средином јануара се креће у
потеру за Провом:
- Реаговаћемо на зимској пијаци, у смеру подизања
ефикасности екипе, али неће бити великог тумбања. Играчи су
се упознали са мојим захтевима и филозофијом, тако да ћемо
сигурно радити још ефикасније. Моји помоћници су одрадили
одличан посао, потврда тога је да смо били најспремнија екипа
са најмање повреда у првом делу, тако да очекујем још боље
пролеће и напад на прво место- не оставља дилему Жарко
Анђић.
Б.Матић

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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ПРЕСЕК ЈЕСЕЊИХ ДЕШАВАЊА У МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА ФК ЈЕДИНСТВO (УБ)

„ПЕТЛИЋИ” ПОНОС КЛУБА
"Казнена експедиција"
Срђана Ристића
После шампионске титуле освојене прошле сезоне
под командом Радована Тадића, сва је прилика да ће се
наставити доминација убских "петлића" у Градској лиги
Ваљева. На половини трке, пулени Срђана Ристића најближим
пратиоцима беже седам бодова, уз импонзантан учинак- 9
победа без изгубљеног бода, уз гол-разлику 50:4! Показало се
да је победа на Петом Пуку у првом колу (3:2) можда била и
кључна за јесење почасти, након тога само су Рибница и
Будућност-Крушик пружили пристојан отпор најмлађој такмичарској генерацији Јединства. Убљани су "тренирали строгоћу" у већини мечева, најгоре је прошао Полет чији је голман
морао чак десет пута по лопту у мрежу...
Вихорни Марко Киселчић је први голгетер са 10
погодака, прате га неуморни капитен Цвијовић са 7 и Руњајић
са шест, а у својим првим такмичарским мечевима велики
потенцијал најавили су дечаци попут Стеванчевића, Арсенића,
Ђукића, Давидовића, браће Пантелић, Јолачића...

Омладинци иза
јесењег првака
Селекција момака рођених 1998. и 99. године била је у
специфичној ситуацији, будући да се због малог играчког
фонда редовно допуњавала најталентованијим кадетима.
Тренер Никола Симеуновић је на располагању имао само
једног играча старијег годишта- Дарка Пурешевића, а уз
капитена, највећи терет су поднели момци који су већ осетили
сениорски барут- Радивојевић, Лазар Ристовски, Којић,
Павловић...После несигурног старта и убедљивог пораза од
Лознице на "Матићу"- 1:4, омладинци су ухватили одличан

„Петлићи” ФК Јединство (Уб)
ритам и добили седам мечева од наредних осам. Једини
"реми" у том периоду забележили су на "Лагатору"- 3:3
против јесењег првака Лознице коме су то једина два
изгубљена бода у полусезони!
Убљани зимују на другој позиција са 8 бодова мање од
Лозничана, у просеку су давали три гола по утакмици, а три
играча су постигла по 7 погодака- Пурешевић, Поповић и
Ристовски. Ефикасан је био и Којић са 6 голова, а допринос је
дао и кадет Грујичић са 2 поготка. До последњег кола
неприкосновен на голу био је Веселиновић, а Симеуновић је
у завршних 90 јесењих минута пружио шансу суперталентованом кадету Бојану Петровићу.

Пионири оставили
добар утисак

Омладинци ФК Јединство (Уб)

Силовитим стартом (четири победе у пет кола),
пионири су надмашили сва очекивања, али су у другом делу
јесени имали тежи распоред и полусезону окончали на
шестом месту од 14 екипа. Тренер Радован Тадић је на своју
шампионску генерацију"петлића" додао неколико момака
2002. годиште- Марковић, Јаџић, Мандић, Хаџић..., а на
утакмицама ове селекције увек је било доброг фудбала и
маштовитих потеза. Најбоље партије на страни пружили су у
Богатићу и Љубовији, а одличан меч на "вештаку" су
одиграли против јесењег првака Шапца- 1:1.
Најефикаснији ове јесени био је Растко Јаџић са 7
голова, а пратли су га Марковић, Срећковић и Ваљевац
Милићевић са три поготка. Капитен екипе је везиста Иван
Мандић са већ дугим стажом у пионирској селекцији,
талентом и маштовитошћу је одскакао Богдан Милутиновић,
а врло добру форму међу стативама је демонстрирао Ђорђе
Симић.

Подбачај кадета
Турбулентна јесен кадета (дечаци рођени 2000. и
01.), само три победе у 12 мечева, а да ствари нису ишле како
треба говори податак да је тренера Ристовског након
четрвртог кола заменио Бранко Зујаловић. Ипак, пласман на
десето место је далеко од потенцијала ове генерације,
показивали су црвено-бели кадети и доста недисциплине, па
је пред Зујаловићем озбиљан посао да у пролећном делу
сезоне његова екипа поправи резултат и утисак.
Неефикасност је била највећи проблем, чак на
седам мечева Убљани нису нашли пут до мреже, а голу се
нису радовали у последњих 270 минута јесени. На скромној
клупској листи стрелаца воде Богићевић и Јанковић са два
поготка, а повратак Бојана Петровића на гол требао би, у
другом делу сезоне, да допринесе сигурности одбране. И
једна олакшавајућа околност; често је Зујаловић, због
потреба омладинаца, био лишен услуга Грујичића, Рафаиловића, Ракића, Обрадовића, Јанковића..., али без обзира на то
- јесен за заборав кадета Јединства...
Б.Матић
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МЛАДОСТ 014 У ВРХУ ТАБЕЛЕ

Друга регионална лига "Запад", 6. коло

ЛОЗНИЦА ЗА КРАЈ
УСПЕШНЕ ЈЕСЕНИ

Младост 014- Владимирци
72:61 (22:11,22:6,14:22,14:22)

Лак посао против Владимирчана
У последњем мечу на домаћем паркету у овој календарској
години, кошаркаши Младости нису имали тежак посао против
последњепласираних Владимирчана. Тренер Урошевић је поново
дао велики простор пионирима Урошу Васиљевићу и Ивану Милошевићу, већ у
првом делу на паркет је крочило свих 12 првотимаца, а великих +27 на паузи
сугерисало је да нас чека незанимљиво друго полувреме.
Ипак, гостујући састав предвођен тренером-играчем Божанићем је показао
карактер у наставку, мало по мало смањивали су предност Убљана и у једном
тренутку се опасно приближили- 66:60. Срећом, неспортска Ђорђа Васиљевића
није кажњена још мањом разликом, а управо је капитен са две "тројке" увео меч у
мирну луку:
- Искуснија петорка је обезбедила добру залиху, а када се предност топила,
нисам желео да много мењам. Клинци су издржали притисак, решили пресинг
Владимирчана и стекли велико искуство за
наредне утакмице. Прижељкивао сам овакав меч,
континирани минути Васиљевића и Милошевића
су много већи добитак него сама победа. У
четвртак смо гости Лозници, колега Васиљевић је
био одсутан због обавеза у кадетској репрезентацији, а без обзира што је реч о борби за друго
место- сигурно ће најмлађи играчи добити
значајну минутажу- рекао је после меча тренер
Младости Владимир Урошевић.
На жалост, талентовани Урош Васиљевић
неће памтити по добром дерби-меч пионирске
лиге против Студента, почетком треће четвртине
доживео је повреду колена чију ће тежину
утврдити накнадни прегледи. Без најбољег
играча, Убљани су испустили великих +17, па је
тим из Ваљева великим преокретом стигао до
прве позиције на половини јесење трке.
Б.М.

Спортска хала на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Пантић, Петровић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Драксимовић 5,
У.Васиљевић 7, Павић, Томић 2, Новаковић 9, Гавриловић 7, Благојевић,
Ђ.Васиљевић 12, Јевтић 8, Ивковић 9,
Анђелковић 4, Милошевић 9

КК Младост 014 (Уб)

UGRADNJA I REPARACIJA
VETROBRANSKIH STAKALA

066 447 477
063 71 83 474

SERVIS I PUNJENJE AUTO-KLIMA

ОДБОЈКА
УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ БЛИЗУ ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ

ПРЕОКРЕТ ЗА ПОБЕДУ
У ДЕРБИЈУ
Још један дерби са старим познаником Стеријом,
Убљанке играју код куће, у суботу 17.децембра (18h)
Атомска одбојка у дербију са
Ваљевом какве се не би постидели ни
суперлигашки клубови! У једној од најбољих утакмица икад одиграних на убском
паркету, домаће су биле на ивици понора,
али су чудесним преокретом савладали
одличне комшинице и сачувале лидерску
позицију.
Ништа добро није наговештавао почетак меча - Ваљевке су биле спремне на све
тактичке замисли Марине Петровић, број
грешака свеле на минимум, а у другом сету
на сервис леворуке Бојане Челић направиле су серију од десет везаних поена!
Искусна Николина Томић је дириговала
игром гостујуће екипе, изузев Соње Каришик ниједна убска играчица није била на
висини задатка, изгледало је да су Убљанке
на прагу максималног пораза...
Последњи пут су се Ваљевке питале
за судбину дербија код вођства 16:14 у
трећем сету. А онда - као да је почео други
меч! Сања Јаблан и Ирена Дробњак су
Соња Каришик
повеле серију од 7:0, размрдале публику и
најавиле велики преокрет. Коначно је
прорадио и блок у четвртом периоду, Соња Каришик је
играла симултанку са ваљевским средњим блокерима, већ
код предности 15:7 било је јасно да меч иде у тај-брек...
Ако Соњи Каришик припада епитет јунака меча, онда је
Миа Вуловић била меч-винер у петом сету. Огромно
суперлигашко искуство и квалитет другог средњег блокера
донело је Убљанкама предност од 8:6 на промени страна,
након још четири везана поена осећао се мирис победе.
Сањи Јаблан је припала егзекуција 15. поена, неколико
секунди након тога поибеднички плес и овације раздрагане
публике:
- Драго ми је да је за промену меч био узбудљив и
интересантан за гледање, мало ме је подсетио на суперлигашке дане када сам често играла мечеве у пет сетова. Два
сета нас нигде није било, кренули смо у трећем на "све или
ништа", након тога је све ишло лакше. Хвала публици на
феноменалној подршци, позивам их и у суботу на још један
сигурно квалитетан меч- најављује Соња Каришик дуел са
Стеријом заказан за 17. децембар у 18 часова.
Пре дуела са старим познаницама, екипа Марине
Петровић је рутински одрадила посао у Јагодини, свих 12
играчица је дало допринос убедљивој победи која ниједног
тренутка није долазила у питање...
Б.М.
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Прва-Б лига, 9. коло

Јагодина- Уб 0:3
(13:25, 14:25, 14:25)
Спортска хала у Јагодини. Гледалаца: 80.
Судије: Глишић, Перић (Младеновац).
УБ: Илић (либеро 2), Лазић (либеро 1),
Марковић, Дробњак, Петровић, Киселчић,
Јелић, Каришик, Поповић, Вуловић,
Јаблан, Глишић
Прва-Б лига, 8. коло

Уб- Ваљево 3:2
(22:25, 14:25, 25:22, 25:16, 15:9)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Филиповић, Галић (Београд).
УБ: Илић (либеро 2), Лазић (либеро 1),
Марковић, Дробњак, Петровић, Киселчић,
Јелић, Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан,
Глишић

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka panorama

Л-1

У СЕЛУ ЛАЈКОВЦУ

ЗАВРШЕНА УЛИЦА
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

Пројекат “Информисање јавности путем часописа
Глас Тамнаве о дешавањима и догађајима у раду
локалне самоуправе Лајковац, као и из других
области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

15.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

МАЊИ БУЏЕТ
На петнаестој седници Већа општине
Лајковац разматрано је тринаест тачака дневног реда. Најважније тачке су се односиле на
припрему буџета општине Лајковац за 2017.
годину. Усвојен је програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Лајковац, као и програм
унапређења услова живота локалне заједнице.
Поред тога, усвојене су тачке које се односе на
упутство за припрему буџета за наредну годину
и тзв. програми ренте и програми екологије,
који су на истом нивоу као прошле године.

Андрија Живковић
Буџет општине Лајковац ће бити мањи од
о в о г о д и ш њ е г и и з н о с и ћ е н е гд е о к о
1.100.000.000 динара. Kако наглашава председник општине Лајковац Андрија Живковић,
социјална давања ће остати на истом нивоу, а
за акциони план запошљавања је издвојено 30
уместо, као до сада, 15 милиона динара. Услед
пресељења насељеног места Скобаљ у буџет
општине Лајковац стићиће и додатна средства
у износу од 100 милиона динара, која ће
уплатити ЈП ЕПС- најавио је Живковић.

ПРОСЕЧНА ПЛАТА
ЛАЈKОВЧАНА
60.000 ДИНАРА
Према подацима Завода за статистику, у
Kолубарском округу и даље највише зарађују
запослени Лајковчани, где је просечна плата
60.000 динара, док најмање плате имају
Убљани, где је просек око 32.000 динара.
Просечна плата у Ваљеву је око 40.000 динара,
5.000 динара мање од просека у Србији.
Просечна зарада у Осечини је 35.500 динара, у
Мионици 34.000, а у Љигу 31.874 динара.

Општинско руководство
предвођено председником Андријом Живковићем ових дана је у
Селу Лајковцу, заједно са мештанима, обишло тек асфалтирану
улицу Бранка Радичевића. Улица
се налази у непосредној близини
основне школе у Селу Лајковцу.
Реконструисано је и асфалтирано
700 метара, уз изградњу кишне и
фекалне канализације. Коловоз је
ширине пет метара, а остали су
само да се доврше тротоари.
Обраћајући се мештанима и новинарима, председник Живковић је
рекао:
- Испуњавамо обећање које
смо дали половином године и
приводимо крају улицу Бранка
Радичевића у Селу Лајковац, која
је добила потпуно нови изглед.
Осим што је асфалтирана у дужини од 700 метара, урађена је
фекална и кишна канализација,
тако да су мештани после година и
година чекања добили улицу
какву заслужују. Вредност радова
је 10 милиона динара, а извођач
„Колубара грађевинар“ из Лазаревца. Нећемо стати са радовима у

овој години, одмах се наставља
реконструкција улице Милене Павловић Барили и то ће бити последњи
пројекат путне инфраструктуре у
2016. Следеће године радићемо путеве у месним заједницама које су
претходних година биле запостављене. То су, пре свега, делови месних заједница који гравитирају ка
Убу и Ваљеву: Бајевац и Ратковац,
али и Ћелије. У зависности од договора са РБ „Колубара“ и после ребаланса буџета, надам се да ће се
реконструкције наставити и у осталим запостављеним месним заједницама. Сви они путни правци на
којима има доста домаћинстава и
житеља добијају потребну инфраструктуру. У наредном периоду не
остаје пуно таквих улица у Лајковцу,
тако да ће већи акценат бити стављен на сеоске путеве.
У име месне заједнице Драган
Шалипур се захвалио председнику
Живковићу и локалној самоуправи,
као и радницима фирме „Колубара
грађевинар“, на изузетно квалитетном путу који су добили, чиме се
побољшавају услови живота у овом
делу општине.

Општинско руководство током обиласка радова
у улици Бранка Радичевића у Селу Лајковцу

СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ДУШАН ПЕТРОВИЋ НОВИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ЛАЈКОВАЦ
На деветој редовној седници
Скупштине општине Лајковац која
је одржана у понедељак одборници су потврдили мандат новом
одборнику Војиславу Станисављевићу, а потом и изабрали новог
заменика преседника Скупштине
Душана Петровића, обзиром да је
претходни заменик Предраг Мирковић на прошлој седници поднео
оставку јер је гашењем Дирекције
за уређење и изградњу општине
Лајковац добио ново задужење у
општинској управи. На седници су
усвојене и одлуке из области спорта, Правилник о категоризацији
спртских удружења и Правилник о
одобравању и финансирању програма којима се остварује општи
интерес у области спорта, а све у

циљу усклађивања са новим Законом о спорту и увођења у ред располагања буџетским средствима за ову
намену.
Након разматрања тачака дневног реда, прешло се на одборничка
питања, а једно од битнијих се односило на проблем хладњаче. Председник општине Андрија Живковић је
одговорио да бојазни од еколошке
катастрофе нема и да ситуацију
прате надлежни органи, од Сектора
за ванредне ситуације до Републичке
еколошке инспекције. Свакодневно
се шаљу извештаји и уведена су
редовна дежурства. Он је нагласио
да је на власницима фабрике „Фрувела“ када ће овај проблем бити
решен, обзиром да морају измирити
велики дуг који имају према ЕПС-у.

Л-2

КРОЗ ЛАЈКОВАЦ
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ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС
И ГАШЕЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ
Одборници скупштине општине
Лајковац на осмој седници усвојили су
23 тачке дневног реда, а највећи број
њих односио се на гашење ЈП ''Дирекцијa за уређење и изградњу општине
Лајковац'', која је, према Закону о
буџетским корисницима, престала да
постоји 1. децембра. Запослени овог
предузећа су распоређени путем интерног конкурса на нова радна места, а
ребалансом буџета створени су и
финансијски услови за ове одлуке.
Одборници су донели и пакет пореских
одлука, којим је одређено шест грађевинских зона у Лајковцу, при чему су
јасно одвојене сеоске и градска средина. Утврђена је и стопа пореза на имовину за непокретности која је повећана
за 25 одсто. Већином гласова дипломирани архитекта Јасна Мићић, која има
потребне лиценце и радно искуство

Живорад Бојичић,
председник СО Лајковац

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

именована је за главног градског урбанисту. Одборници су и повећали износ
зарада запосленима у ПУ ''Лептирић'' за
четири одсто, а тај износ ће им бити
уплаћен ретроактивно.
-Данас смо донели одлуку о
коначном гашењу ЈП "Дирекција за
уређење и изградњу" и правне последице су такве да комплетна права и
обавезе Дирекције преузима општина
Лајковац. Сви који су били запослени у
овом јавном предузећу нашли су своје
место, према стручној спреми, у
Општинској управи, установама и
предузећима чији је оснивач општина.
За све послове који су уговорени, који
су започети и који се тренутно раде,
обавезе је преузела Општинска управа.
Благовремено смо образовали комисије које су извршиле попис свих аката и
радова и тај посао је завршен. У складу
са законом, данас је и заменик председника Скупштине Предраг Мирковић,
који је био радник Дирекције, поднео
оставку, односно вратио одборнички
мандат. Такође, данас смо усвојили и
пакет пореских одлука. Тачно је да је
дошло до повећања пореза на имовину
од 25 одсто, али је тачно и да смо
прошле године порез умањили за 50
одсто. Процена стручних служби је била
да ово повећање неће битно утицати на
буџете наших грађана, имајући притом у
виду да општина Лајковац својим
социјалним програмом води рачуна о
социјално угроженим грађанима. Сви
ми остали, који смо радно способни и
који имамо своју имовину, дужни смо да
плаћамо порез јер на тај начин пунимо

буџет општине Лајковац и стварамо
услове за све активности које сви ми,
као грађани, очекујемо од општине.
Данас смо добили и главног урбанист у па, пошто је и т у било
неразумевања са одборницима опозиције, морам да истакнем да ми нисмо познавали никога ко је из
Лајковца, а ко притом испуњава
услове за ово радно место. Постоји
један дипл. инж. архитектуре, али без
радног искуства и ми смо били принуђени да изаберемо Јасну Мићић,
која је радила у ла заревачкој
дирекцији, у градској управи у Београду, у „Енергопројекту” и сигуран
сам да ће она одлично обављати
посао главног урбанисте - истакао је
по завршетку седнице председник
Скупштине Живорад Бојичић.
Трећим ребалансом средства
Дирекције од око 540 милиона
динара пренета су на Општинску
управу. На седници је усвојен Извештај о раду Туристичке организације
у 2 0 1 5 , И з ве ш т а ј о и з в р ш е њ у
програма пословања са финансијским планом ЈП „Градска чистоћа“ за 2015, дата сагласност на најновије измене и допуне Програма
пословања ЈП „Колубара СтубоРовни“, ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025.
година, низ одлука везаних за давање у закуп непокретности и пољопривредног земљишта општи-не
Лајковац и још неколико одлука из
надлежности Скупштине општине.

Академик Предраг Пипер
Градској библиoтеци Лајковац, 7.децембра дониране су књиге на језицима
националних мањина. Донацију је
уручио Енес Љајић, директор ЦЕВИТ-а
(Центар Европских вредности за имплементацију и толеранцију).

Четвртак, 22.12.2016. у 20.00 часова у сали биоскопа КЦ“Хаџи Рувим“

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ПОМАХНИТАЛИ”
Представа посвећена жртвама селфи културе
и осталих облика виртуелних вредности. Бави
се људима који су постали опседнути формом,
статусним симболима, брендовима. На тој
апсурдној и суманутој трци, која за циљ има
успех (ма шта то значило) потпуно губе компас. У
свакој од сцена протагонисти заврше са
нервним сломом због неких ситних тривијалних
проблема који има ремете „савршену“ форму.
Дане окончавају тако што, уморни од бробе,
гужве, свађе, са осећањем незадовољства
изоштрености, за утеху окаче селфи на коме све
блиста баш како треба, савршено“.
Играју: Татјана Кецма и Милош Ђорђевић
Текст и режија: Татјана Кецман

23.12. од 19.30. часова у Галерији КЦ
„Хаџи Рувим“ Лајковац, биће
отворена заједничка

24.12.2015. године у 18:00. часова у
сали биоскопа КЦ "Хаџи Рувим"
фолклорни ансамбл ће одржати

Изложба слика Душка
Радаковића и Марије
Вучковић

ГОДИШЊИ
КОНЦЕРТ

Драган Митровић Нана
трибини су говорили Драган Митровић
Нана председник стручног одбора за
националне мењине Градског одбора ПС,
Јелена Kостић асистент у просвети,
Никола Јосиповић, ромски координатор,
Иван Kојић, потпредседник политичке
асоцијалице Рома за Kолубарски регион и
Наталија Маринковић дипломирани
правник.

НАГРАДА ПРОФЕСОРУ МИЛОЈУ МИТРОВИЋУ
Центар за ликовно васпитање
деце и омладине Војводине доделио је
награду Милоју Митровићу, професору
ликовног васпитања у ОШ „Миле
Дубљевић“. Митровић је признање
добио као ликовни педагог, за колекцију радова својих ученика. Он је већ
препознат широм Србије по активном
раду са својим ученицима, надградњом њихових активности на редовним часовима ликовног и континуираном учешћу на конкурсима за дечје
ликовне радове.

Петак, 16.12.2016. у 19.30 часова - Велика сала Општине Лајковац

„Књига је настала из ауторкиног
личног блога и читалачку публику
засмејава до суза. Препоручује се као
терапија смехом. Према речима рецензента, Павице Вељовић, афористичара,
аутор на духовит, али и критички начин,
преноси своје виђење свакодневице –
брака, деце, посла, породичних односа,
политичких тема, сваког сегмента
друштва и ситуација са којима се као
појединци суочавамо.
Милијана Барјактаревић је дипломирани библиотекар и 16 година ради у
библиотеци у Сремској Митровици.

„РОМИ У ВРЕМЕНУ”
Детаљ са осме седнице СО Лајковац

НАЈАВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦЕМБАР
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ПИСАЊЕ УЗ ВЕТАР”

У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА ТРИБИНА

У Градској кући у Лајковцу одржана
је трибина „Роми у времену“. Тема
трибине била је посвећена положају
Рома у образовном систему, инклузији
на локалном нивоу као и утицају
политичког ангажовања Рома. Њен циљ
је да прикаже историјско кретање овог
номадског народа од старих времена па
све до придуживања Европској унији.
Декада Рома, која је завршена 2015.
године, дала је незнатне резултате када
је у питању побољшање услова живота
овог народа. Нова декада од 2015. до
2025. године и стратегија односи се на
бројна питања везана за образовање,
политику, културу али и права на која
овај народ полаже.
У сарадњи са општинским руководством и Министарством финасија,
представници ромског удружења аплицирали су за пројекат који финасира
Европска унија. Вредност пројекта је
450 хиљада евра а намењен је реноварању стамбених пројеката и путне
инфраструктуре у насељима где живе
припадници ромске популације. На
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КЦ“ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ

ЖИВОТ ЈЕЗИКА- РАЗГОВОР
СА ПРЕДРАГОМ ПИПЕРОМ
Градска библиотека Лајковац
организовала је, 7.децембра, у Великој сали општине Лајковац, представљање књига „Живот језика – разговори са Предрагом Пипером“, аутора
Милоша Јевтића. У књизи „Живот
језика“ академик Пипер одговара на
актуелна питања живота нашег језика
као и на изазове епохе у којој данас
живимо. Милош Јевтић, аутор књиге,
разговарао је са Предрагом Пипером,
редовним професором Филолошког
факултета Универзитета у Београду.
Пипер се бави проучавањем граматичке и лексичке семантике у српском,
руском и другим словенским језицима, питањима опште лингвистике,
историје словенске филологије и
другим славистичким и лингвистичким питањима. "Отворена поља
Радована Белог Марковића" назив је
нове књиге Милоша Јетвића која ће
ускоро бити представљена читалачкој
публици у Лајковцу. На представљању
књиге говорили су поред аутора и
Александар Ђуровић, Милош Тасић и
Радован Бели Марковић.

15.децембар 2016.г.

Понедељак, 26.12.2016. у 20.00 часова у
сали КЦ“Хаџи Рувим“ биће изведена
позоришна представа

ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА
„Комедија Хор бечких дечака је прича о нашим
људима који сањају, а боре се за садашњост. Ведрина и
оптимизам је њихови моћно оружије. Радња се дешава
у једном подруму у Бечу, без прозора и дневног светла.
Ту је један кревет, један ТВ на издисају и неколико
полица. Вуле и Аца у неком КАО стану, живе КАО неки
живот, раде неке КАО послове, импровизују...као...Џони
гастарбајтер друге генерације, помаже земљацима да
се снађу у туђини.“
У главним улогама: Бода Нинковић, Предраг Ејдус
и Ирфан Менсур.
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СПОРТ

15.децембар 2016.г.

ЈОШ ЈЕДАН ПОДВИГ ЛАЈКОВАЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА

„ПРЕСЛИШАЛЕ” ТЕНТ
Одбојкашице лајковачког
Железничара завршиле су први део
Суперлиге Србије у великом стилу.
Предвођене новим тренером
Светланом Илић девојке су
одиграле фантастично против
лидера ТЕНТ-а, тако да се ниједног
тренутка није постављало питање
ко ће бити победник. Била је то
трећа узастопна максимална победа Лајковчанки и то против водеће
екипе, чиме су надмашиле сва
очекивања. Коначан резултат био је
убедљивих 3:0 (25:20, 25:12, 25:17).
Више него расположене биле
су домаће одбојкашице, које су
доминирале од првог до последњег
поена, уз фантастичан сервис и
сјајну реализацију напада. Железничар је имао само 7 грешака, док
су, са друге стране, Обреновчанке
деловале прилично бледо и правиле много грешака. Искусна Светлана Илић је одлично прочитала
игру ТЕНТ-а и припремила праву
тактику. Само је Јована Јовичић,
прва поентерка Суперлиге и прошлогодишња најбоља играчица Жеље, пружила стандардно добру
п а рт и ј у. Ј о ш ј е д н у и зузет н у

Суперлига Србије, 9.коло:

Железничар (Лајковац) - ТЕНТ
(Обреновац) 3:0
(25:20, 25:12, 25:17)
Хала спортова у Лајковцу. Гледалаца: 500.
Судије: М. Јанковић, З. Радовановић
(обојица из Старе Пазове). Трајање меча: 74
минута.
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л): Бергендорф 18,
Вељковић 4, Радуловић 1, Н. Митровић 13,
Андрић 9, Ракић 10, Димић, Ј. Митровић.
Нису играле: Лазаревић, Симоновић,
К ом п и р о в и ћ , М а рт и н о в и ћ . Тр е н е р :
Светлана Илић.
ТЕНТ: Јовичић 17, Рогановић, Бјелић 6,
Гајић 8, Вучићевић 6, Станимировић,
Степановић, Марковић, Мартиновић,
Ћеранић 1, Ђурић, Тренер: Маријана
Боричић.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

утакмицу одиграла је Мирјана Ђурић
Бергендорф, која је парирала Јовичићевој. Била је незаустављива у нападу,
на сервису, а са неколико одбрана
подигла је публику на ноге. Стандардан
поентерски допринос дале су и Нада
Митровић, Андрићева и Тамара Ракић.

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „14:23”

ПЕТ МЕДАЉА
ИЗ ОБРЕНОВЦА
Такмичари Спортског удружења борилачких спортова
“14:23” Лајковац,остварили су изузетан успех освојивши чак
пет медаља на првенству Београда у саватеу, које је одржано
3.децембра у Обреновцу. Златну медаљу осовојио је Срећко
Биљић, три сребра припала су Лазару Костадиновићу, Дејану
Плавшићу и Срђану Војиновићу, док је бронзу завршили око
врата Стефана Исаиловића.
По речима Мирослава Лукића, председника Спортског
удружења “14:23” Лајковац, за непуна три месеца од како је
клуб почео са радом и тренинзима, дошло се до првих медаља,
што представља сјајан успех за такмичаре и клуб.
Највећу заслугу за освојене медаље припадају, поред
такмичара и руководства клуба, и тренеру клуба Ивану
Јегоровићу, који је за кратко време успео да их научи како да се
боре и победе.
- Оно што је важно јесте чињеница да клуб из дана у дан
има све више чланова а то значи све мање младих људи
беспослених на улици, што даље од дроге и алкохола а све
више у Спортској хали, где им је пружена шанса да се остваре у
спорту- рекао је Мирослав Лукић, председник Спортског
удружења “14:23” Лајковац, поводом бриљантног успеха и
позвао све заинтересоване да им се придруже.

Лајковчани са освојеним медаљама из Обреновца

КОНАЧНА ТАБЕЛА ЈЕСЕНИ 2016/17.
1. Jedinstvo(SP) 7 2 24:8 22
2. Vizura
7 2 21:9 21
3. TENT
7 2 21:9 21
4. Dinamo(P)
6 3 19:11 17
5. Crvena zvezda 5 4 18:15 16
6. @elezni~ar(L) 5 4 19:16 14
7. Futog
3 6 11:19 10
8. Spartak(S)
2 7 11:21 7
9. MD Zrewanin 2 7 10:25 4
10. Jedinstvo(U)
1 8 4:25 3

УБЕДИВА ПОБЕДА И У УЖИЦУ
Jош једна максимална победа лајковачкe одбојкашицe
оствариле су у Ужицу, другу узастопну на гостовањима! У
осмом колу Суперлиге Србије одбојкашице Железничара
савладале су Јединство са 3:0 (26:24, 25:23, 25:18).
Уобичајено, Бергендорф је имала најбољи учинак са 14
поена, али су одличан скор забележиле и Тамара Ракић са
12, Нада Митровић са 11, Вељковићева и Андрићева по 9.

