Наредни број излази:
20.априла 2017.

цена: 60 динара

Година XXVI / БРОЈ 187/ 6.април 2017. / Излази сваког другог четвртка
ОПШТИНА УБ:
1. Вучић 67,54%
2. Јанковић 8,60%
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TADING

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА У ЦЕНТРУ ГРАДА

ЛЕПША СЛИКА
ГРАДСКОГ ТРГА

ЗАКОН ЈЕ ЗАКОН

Током ове године Уб добија и фонтану
И ове године општина Уб наставља са уређењем фасада у
самом центру града, које би требало да допринесу лепшем
изгледу града. Ових дана започети су радови на стамбеној
згради поред зграде Општинске управе Уб, чиме ће објекат стар
више од педесет година засијати новим сјајем. Овим пројектом
предвиђено је комплетно спољашње уређење зграде, са обе
стране, а радови би требало да трају око месец дана.
- У централном делу парка, током ове године, планирана је
и изградња фонтане, јер желимо да центар Уба у потпуности
уредимо, како би на достајан начин репрезентовао читав град.
Логично, јер ту ће се свакако окупљати највише људи. У поподневним часовима, када је лепо време, родитељи ће доводити
децу, тако да ће сама фонтана бити посебна атракција у том
делу Уба. У складу са тим, жеља нам је да средимо и све фасаде
како би употпунили целину, а наш град изгледао светскиистиче Дарко Глишић, председник општине Уб.

Улепшавање фасада на Градском тргу
Паралелно да улепшавањем центра града, ова година
протећи ће и у знаку уређења општинског брда, али и у
отпочињању изградње новог административног центра, са
парком и хотелом, на некадашњој сточној пијаци.
М.М.М.

НА УСКРС, 16.АПРИЛА

ИЗЛОЖБА ПАСА
НА ФАЗАНЕРИЈИ
Шеснаеста по реду изложба
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ко, неким случајем, имате нерегистровано (нелегално) оружје у
кући, имали сте прилику, да га
предате и избегнете евентуалне санкције. Ако га држите сакривеног, бићете
наоружани, нелегално... Дакле, ризик!
Међутим, ако поседујете оружје које сте
регистровали на своје име, плаћали порез, на
пример, двадесетак година (или још увек отплаћујете
заостали дуг у договору са пореским органима), може
да се догоди да комшија, неко из породице или било
ко од оних који нису задовољни вашим ’’ликом и
делом’’ (ма какви они били), једноставно, пријави
полицији да га угрожавате и... Патрола ће доћи,
љубазно вас замолити да изнесете тај комад оружја и
предате га, а они ће вам, уредно, издати потврду уз
објашњење да поступају по Закону којим је
регулисано привремено одузимање... Да ли ће вам
ваше власништво бити враћено? У полицији кажу да
се пријава, коју су добили, прослеђује у Основно
јавно тужилаштво, које ће одлучити о томе да ли има
основа за подизање тужбе... У том Тужилаштву
предмети стоје (понекад) преко девет месеци док вас
не позову да се изјасните да ли прихватате да
уплатите новчани износ у хуманитарне сврхе, а онда
се пријава поништава и брише из евиденције. (?) То је
добро јер има људи који имају паре, а немају времена
за повлачење по тужилаштвима и судовима. Али, шта
са онима који не могу да плате јер издржавају
незапослену децу и, чак, њихову децу (унуке)? А,
рецимо, пријава по којој је оружје привремено
одузето, можда, није ни имала основа? Поступак дуго
траје, порез на оружје се плаћа...
Прође још који месец, а у Тужилаштву се гомилају
предмети. Наш народ је такав. Воли да се пријављује
и тужака. Поготову је ‘’слабији пол’’, после најновијег
Закона о насиљу у породици, добио ‘’крила’’. Честе су
кривичне пријаве чак и после телефонске свађе...
Поговоту после апела премијера да ’’мушкарац који
дигне руку на жену иде, одмах, у затвор’’... Обрнути
случајеви, ваљда, нису забележени (?).
У међувремену, чекај позив од Тужилаштва, доказуј
и... плаћај порез. Уосталом ко ти је крив? И ко те терао
да легализујеш оружје? О женидби да не говоримо.
Добро размисли, нарочито када се ради о вербалном
’’насиљу’’, свађи бивших брачних партнера (породица је, значи, непостојећа). Ко је започео, ко је кога
провоцирао, ко је јачи, а ко слабији... Није важно.
Нови Закон, из неких разлога, форсира, превасходно,
санкционисање насиља, такозваног, јачег пола.
Провера снаге, физичке или вербалне, није
предвиђено, а док докажеш... одоше...! Као у вицу.
Е, сад! Комшија, који још није добио теле, наставља
да се радује што си ти био - теле и веровао да је закон Закон, исти за све, да не познаје никакве границе и
разлике. А опасност од злоупотребе увек постоји!?
Нису ли, Законом који је, у последње време постао
јако актуелан, отворена врата за једну другу врсту
насиља? И - да ли се законодавац запитао да ли би,
тај закон, могао да постигне (а можда већ и постиже)
супротне ефекте од оних који су очекивани ?
А лично наоружање? Па, кад нам је држава тако
ојачала, ваљда нам није ни потребно. Једини
’’проблемчић’’ је што држави требају паре од пореза.
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„ИЗБОРНИ ЗЕМЉОТРЕС“ НА УБУ, ГЛИШИЋ „ИЗБРОЈАО“ 9.476 ГЛАСОВА

ТАМНАВА ЗА ВУЧИЋА
- Резултати за понос, али и залог за будућност
- истиче Дарко Глишић, председник Извршног одбора
Српске напредне странке и председник општине Уб
Александар Вучић победио је у првом кругу избора за председника
Србије. Кандидат Српске напредне странке добио је поверење преко два
милиона грађана Србије (према прелиминарним резултатима око 55%), а
један од најбољих резултата остварен је у убској општини. Сликовито речено
десио се „изборни земљотрес“, јер је актуелни премијер на Убу добио
поверење чак 9.476 грађана (67,5 посто). Иза њега, преко хиљаду гласова
освојили су још само Саша Јанковић (1.206) и Лука Макисмовић Бели (1.014).
Коментаришући изборни резултат и убедљиву победу Александра
Вучића у Тамнави, председник општине Уб Дарко Глишић наглашава да су
грађани препознали ко је у претходном периоду помогао да се општина
развија.
- Мислим да се Уб одужио на прави начин. Да будемо искрени, све оно
што се у Убу радило претходних пет година, почев од инфраструктуре па
преко многих других ствари, јесте заслуга Александра Вучића, јер без њега и

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ
ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА
НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Извор: РИК (обрађени узорак 92%)

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

55.13%
2. САША ЈАНКОВИЋ

16.27%
3. ЛУКА МАКСИМОВИЋ

9.43%
4. ВУК ЈЕРЕМИЋ

5.64%
5. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ

4.47%)
6. БОШКО ОБРАДОВИЋ

2.30%
7. САША РАДУЛОВИЋ

1.41%
8. МИЛАН СТАМАТОВИЋ

1.20%
9. НЕНАД ЧАНАК

1.14%
10. Др АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

1.04%
11. МИРОСЛАВ ПАРОВИЋ
Дарко Глишић саопштава резултате председничких избора

УБ

Број бирача: 23.905
Излазност: 14.031 (58,69%)
Неважећих листића: 298

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

9.476 (67,54%)
2. САША ЈАНКОВИЋ

1.206 (8.60%)
3. ЛУКА МАКСИМОВИЋ

0.32%

* Незванични резултати

његове подршке, сасвим сигурно, ја не бих могао да имам резултате који
су евидентни у Убу. Драго ми је да су моји суграђани, које ја не
намеравам да оставим, нити да идем одавде, препознали ко је заслужан
за све те успехе у њиховом граду и, сходно томе, указали му поверење.
За мене је то обавеза више, да у потпуности спроведем све оно што је
зацртано као план за ову годину. Ако се то и оствари, Уб ће да направи
дупли корак ка свом развоју и бољем животу грађана наше општинепоручио је Глишић и додао:
- Сигурно можемо да очекујемо још добрих ствари и пуно
инфраструктурних радова и новца који ће овде доћи, као и пројеката
које смо заједнички, захваљујући Александру Вучићу, успели овде да
покренемо, међу којима је свакако назначајнији коп Радљево.

1.014 (7.23%)
4. ВУК ЈЕРЕМИЋ

732 (5.22%)
5. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ

560 (3.99%)
6. БОШКО ОБРАДОВИЋ

317 (2.26%)
7. Др АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

187 (1.33%)
8. САША РАДУЛОВИЋ

100 (0.71%)
9. МИЛАН СТАМАТОВИЋ

76 (0.54%)
10. НЕНАД ЧАНАK

37 (0.26%)
11. МИРОСЛАВ ПАРОВИЋ

28 (0.20%)

* Незванични резултати

Прве честитке будућем председнику Републике Србије
Грађани убске општине гласали су на 52 бирачка места, а избори су
протекли у коректној атмосфери. Резултати из општине Уб, које
доносимо у овом броју „Гласа Тамнаве“, су прелиминарни, јер је
забележена једна неправилност на бирачном месту у Брезовици. Наиме,
како сазнајемо, проблем је настао због тога што бирачки одбор није
предао трећи оригинални примерак записника са гласања, који је остао
празан. У питању је формална грешка која неће утицати на резултат, а
због утврђене процедуре коначне резултате прогласиће Републичка
изборна комисија.
М.М.М.
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Совљак

СА БИРАЧКИХ МЕСТА У ОПШТИНИ УБ

ОШ „Милан Муњас“

Музичка школа

Брезовица

Матична служба

Стубленица

Градски базени
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ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД УБСКОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

СТИЖУ НОВЕ РАДНЕ МАШИНЕ
Комунално јавно предузеће „Ђунис“
ускоро ће бити богатије за две нове радне
машине, које ће у многоме допринети у
повећању финкционалности и ефикасности приликом свакодневног обављања различитих комуналних послова. У
питању су машине ровокопач-утоваривач, чија је вредност 8.384.400 динара и
грађевинска машина - мини утоваривач,
која ће убско комунално предузеће
коштати 7.056.000 динара. Уговори за
њихову набавку су потписани ових дана,
а испорука од стране добављача („Техногруп“ из Београда) очекује се крајем
априла.
Саша Милићевић
- Претходна, 2016.година је за КЈП
„Ђунис“ била јако динамична и успешна. позитивним финансијским резултатом,
С обзиром да смо годину завршили са у могућности смо да испунимо један од
наших главих циљева, а то је да
улажемо у нашу опрему која нам је
ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА НА УБУ неопхопдна
за квалитетно пословање и
испуњавање наших свакодневних
задатака којих је све више. Недавно смо
нашим радницима обезбедили ХТЗ
опрему високог квалитета. Својим
радом и великом подршком локалне
самоуправе, на челу са председником
општине Уб Дарком Глишићем, омогуПрипадници Министарсва унућили смо да се обнови и овај део нашег
трашњих послова из Уба и Ваљева
возног парка- каже за „Глас Тамнаве“
запленили су више од тоне дувана,
директор КЈП „Ђунис“ Саша Милимашину за резање дувана, парилицу
ћевић.
ручне израде и три електронске ваге.
Према његовим речима, полако се
Како се наводи у саопштењу,
реализује план за 2017. и 2018.годину
полиција је, у сарадњи са Пореском
који подразумева подмлађивање
полицијом, извршила претрес магацелокупног возног парка и прибацина на Убу, чији је закупац била С.А.
вљање већег дела опреме која недо(1991.) из Уба, и пронашла око 828
стаје комуналном предузећу. На тај
килограма сушеног дувана у листу и
начин, КЈП „Ђунис“ своје услуге диже
око 264 килограма резаног дувана.
на још виши ниво као и могућности да
Због постојања основа сумње да
одговори на било који задатак поверен
је извршила кривична дела недозвоод стране локалне самоуправе.
љена производња, недозвољено
- Можемо се похвалити да полако и
складиштење и недозвољен промет
сигурно остварујемо наше зацртане
акцизних производа, С.А. је ухапшена
планове, што је, морате се сложити,
и по налогу Основног јавног тужилакључ сваког успеха- задовољно закљуштва на Убу, одређено јој је задржачује Милићевић.
вање до 48 часова.
М.М.М.

ЗАПЛЕЊЕНА
ТОНА ДУВАНА

БЕЛЕШКА - У ПРОЛАЗУ

ПРОРОЧАНСТВО
МИТРА
ТАРАБИЋА
Шеталиште поред Убаче (које
још увек чека усвајање званичног
назива, а дат је, поред осталих, и
предлог да се назове ‘’Фаљин кеј’’)
брзо је стекло ‘’право грађанства’’.
Многи су стекли навику да у поподневним часовима упражњавају
шетњу, делом из здравствених разлога, али и делом, као на некадашњем убском корзоу, да сретну нека
драга лица. Понеко измења реч уз
лепе жеље, а понекад се, само,
погледи сретну... Млади застајкују на
мосту, који је већ добио незванично
име ‘’Мост љубави’’, са обавезним
телефонима у рукама...
Све више је кинеских грађана на
убском шеталишту. Традиционално
су љубазни. Чак су прихватили и
својевсрно убско помодорство,
шетање разних врста паса. На финим повоцима, са којих их, повремено, пусте да се истрче поред воде
или у трави. Наравно, заштићени су
од крпеља и уредно неговани.
И тако, ових дана, шетао се
кејом и један старији Убљанин.
Неопрезно се приближио високој
трави код горњег моста и... угледао
два крупна пса који су му деловали
опасно. И, тек што је почео да размишља како да се заштити, два Кинеза
су му пришли и благим гласом, на
српском, рекла му да се не плаши,
Пси су, кажу, њихови и нису опасни...
Враћајући се у ‘’цивилизацију’’
код ‘’Школарца’’ , касније је причао
са пријатељем. Рече како му је пало
на памет да је ово још једна потврда
Тарабићевог пророчанства о жутој
раси и Србима. Ко је некад могао и
да помисли да ће га од домаћих
авлијанера спасавати - Кинези?!
А, ето, он је то доживео.
M.M.

КЈП „ЂУНИС“

ЗАШТО ЈЕ ВОДА БЕЛА
Вода је безбедна за пиће показују редовне
бактериолошке и микробиолошке анализе.

Осумњичена је, у законском року,
уз кривичну пријаву, спроведена
тужилаштву.

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

Последње две недеље, грађани
Уба, приметили су да је вода млечно
беле боје, уз присуство мехурића. У
КЈП „Ђунис“, надлежни из Службе
водовода и каналазицаје, наводе да је
вода исправна и да узрок није у повећаној концентрацији хлора или загађењу воде, како се то најчешће мисли.
Белина настаје приликом искључења
воде, када је неопходно извршити
интервенцију на водоводној мрежи,
после чега ваздух остаје у цевима.
Након завршене интервенције, притисак воде у цевоводу се обнови и много
ваздуха се раствори у води, стварајући млечно белу боју и мехуриће.
- За тридесетак секунди вода се
избистри. Потпуно је безбедна за пиће,
што показују бактериолошке и микробиолошке анализе, па нема разлога за
бригу – изјавила је Јелена Маринковић, ПР „Ђуниса“.

Вода са чесме, ових дана
Повећањем температуре у пролћном периоду, долази до разлике
температуре воде у резервоарима и
воде у водоводној мрежи, услед чега
је смањена способност воде да раствара ваздух. Вишак ваздуха, проузрокован променом температуре, такође, узрокује млечно белу боја, која
брзо нестаје.

ОПШТИНА УБ
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УБСКА ЦРКВА У СУСРЕТ НАЈВЕЋЕМ ХРИШЋАНСКОМ ПРАЗНИКУ

ВАСКРС ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ ПРАЗНИК
Изношење Плаштанице на Велики петак, обавиће се у 15 часова. Свечана Васкршња Литургија почеће
у пет часова. Ученици ОШ „Милан Муњас“ прикључили се хуманитарној акцији „Васкршњи дар“.
За нешто више од недељу дана правослабвни хришћани ће прославити свој најважнији празник. Тада се
слави победа живота над смрћу, добра над злим, светла над
тамом... Ове године, у недељу 16. априла, верници, који
поштују и грегоријански и јулијански календар, прославиће
после седмонедељног Великог поста, Васкрс, празник којим
се прославља Исусов повратак у живот – Васкрсење.
Улазак у последњу недељу поста, обележава се Лазаревом суботом и Врбицом, 8. априла, када ће Литургија
почети у седам часова, а вечерње у 17 часова. У недељу, 9.
априла, на празник Цвети, јутрење ће почети у шест часова,
а Литургија у осам часова.
Припреме за Ускрс, традиционално, почињу на Велики
четвртак, дан причешћа. Литургија ће почети у седам
часова, а Бденије, на којем се читају 12 страсних јеванђеља,
у 18 часова. На Велики петак, најтужнијег дана у историји
хришћанства и човечанства, износи се Плаштаница из
олтара, и поставља на „Христов гроб“. На овај дан се не
служи Литургија, звона не звоне, већ се уз строги пост и
тишину одлази у цркву и молитвама саосећа са страдањем
Христовим. Верници, који су заинтересовани да дежурају
поред Плаштанице, која ће бити изложена све до свечане
Васкршње Литургије, могу се пријавити у убском Храму.
Акатист распетом Христу, служиће се у 20 часова.
У Велику Суботу, Литургија ће почети у седам часова, а
Акатист распетом Христу у 18 часова. Свечана Васкршња

Литургија, коју ће служити свештенство Храма Христа Спаситеља, на челу са намесником тамнавским протом Митром
Миловановићем, уз појање убског црквеног хора „Пресвета
Богородица Тројеручица“, обавиће се у пет часова, а после ће
верницима бити уручена Васкршња посланица Његове Светости Патријарха српског г. Иринеја и освештано васкршње јаје. У
понедељак и уторак, литургије ће почињати у седам часова.
У ОШ „Милан Муњас“, наставник веронауке Растко
Алимпијевић, одржао је низ презентација о Христовом
страдању и Васкрсењу, пуштајући филмове у мултимедијалној учионици. Ученици виших разреда, по благослову оца
Милана Ристивојчевића, начелника за веронауку епархије
Ваљевске, прикључили су се добротворној акцији убске цркве
„Васкршњи дар“, прикупљања помоћи за Издвојено одељење
обреновачке основне школе за образовање деце са сметњама
у развоју „Љубомир Аћимовић“.
Д.К.

У НАСЕЉУ „СВИЊЦИ“

АСФАЛТИРАНА
И УСТАНИЧКА УЛИЦА
Сем новог коловоза, дужине 370 метара, радови
су обухватали и изградњу нових ивичњака и
кишне канализација, док ће у наредним
месецима бити завршен и једнострани тротоар
Постављањем асфалта, крајем марта завршени су
радови на изградњи Устаничке улице у насељу „Свињци“,
који су, средствима Електропривреде Србије, започети у
другој половини прошле године. Сем новог коловоза, дужине
370 метара и ширине пет метара, радови су обухватали и
изградњу нових ивичњака и кишне канализација, чиме је
решен проблем одвођења површинских вода, док ће у
наредним месецима бити завршен и једнострани тротоар.
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је обишао
завршне радове, рекао је да је изградња Устаничке улице
требало да буде завршена прошле године, али најпре због
нерешених имовинско-правних односа, кашњења са
спровођењем тендера , одуженог поступка јавне набавке, а
потом временских неприлика и ледених дана у децембру,
асфалтирање је одложено за прве овогодишње лепе дане.
„Остаје да решимо проблем тротоара, који ће за прву
руку бити покривен туцаником, а онда ћемо у наредних
месец или два да и то окончамо онако како смо предвидели.
Изградња Устаничке улице била је велика инвестиција и
утрошено је доста новца, па ћемо морати неким посебним
поступком да асфалтирамо тротоаре“, навео је Глишић.

Устаничка улица:
Комплетирано асфалтирање свих улица у насељу

Дарко Глишић у разговору са окупљеним грађанима:
„Свињци“ су сада једно модерно насеље
Своје прве житеље, насеље „Свињци“ добило је средином
осамдесетих, а први асфалт прошле године, када су изграђене
две од укупно три улице – Неимарска и Норвешких интернираца. Сада, када је завршена и трећа, Устаничка улица, „Свињци“ су постали једно модерно насеље породичних кућа, са
комплетном комуналном инфраструктуром и коначно погодним условима за живот за близу 300 мештана. Један од њих,
Зоран Живановић, становник новоизграђене улице, који се
овде доселио 1997. године, није крио одушевљење због тога,
као ни захвалност према општинском руководству што је испунило обећање.
„Ово је сада једно од најлепших убских насеља, а уз то је и
безбедно јер немамо ни поплаве ни ерозију. Осим тога, у лепом
је амбијенту, са пуно зеленила, одвојени смо од главног пута, а
опет довољно близу центру Уба“, са осмехом прича Живановић. Сматра да име „Свињци“, које је добило педесетих
година прошлога века, јер су се на том простору налазили
објекти за свиње, треба прекрстити, а његов предлог је Мало
убско Дедиње.
Први човек општине Дарко Глишић такође сматра да је
садашње име насеља неприкладно и очекује да мештани
„Свињаца“ покрену иницијативу за његову промену. Истиче да
је то сада једно потпуно другачије насеље у односу на пре две
године и да су окончани радови у многоме допринели побољшању квалитета свакодневног живота грађана. Нема више
туцаника, бара и „ничега што га је карактерисало у претходном
периоду, сада је то потпуно уређено, да не кажем елитно насеље на ободу Уба“, оцењује Глишић, уз најаву скорије изградње
спортског терена у „Свињцима“, као и пута према суседним
Трњацима, што је у дугорочнијим општинским плановима.
У актуелној грађевинској сезони, на Убу би требало да
почну радови на изградњи улице Тамнавских партизана, која
деценијама чека на ред, као и још неколико краћих улица. Д.Н.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ТОКОМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

АСФАЛТИРАНЕ
ТРИ ДЕОНИЦЕ
На почетку грађевинске сезоне изграђено 2,2
километра у атарима села Врело и Бањани,
као и на делу пута од Калиновца до Тулара
Општина Уб је наставила и у овој години радове на
уређењу локалне путне инфраструктуре. Премда је грађевинска сезона тек почела, већ су изграђене три деонице,
укупне дужине преко 2,2 километра, и то у атарима села
Врело и Бањани, а асфалтом је пресвучен и део саобраћајнице Калиновац – Тулари. Инвеститор је Јавно предузеће
Путеви Србије, које ће до лета асфалтирати 22 путна правца
на сеоском подручју. Председник општине Уб Дарко Глишић
објашњава да је то само прва фаза радова на локалној путној
мрежи и да ће у другој половини године нове деонице добити
још десетак месних заједница.
„Захвалан сам Влади Србије и предузећу Путеви Србије
на изузетном разумевању и на улагањима у нашу општину,
која су из године у годину све већа и већа, иако су њима буџети мањи. У 22 села, колико је обухваћено првом фазом,
имаћемо између 12 и 15 нових километара асфалта, а касније
бисмо наставили са градским улицама и другим путевима, за
шта добијамо новац по другим основама. Почели смо на
време са грађевинском сезоном и сигуран сам да ћемо
оборити прошлогодишњи рекорд. Веома сам срећан што
наша општина прави значајне резултате, рекао бих најзначајније у односу на све друге, по питању решавања путне
инфраструктуре, али и осталих инвестиција. Није увек лако
обезбедити средства, буде ту и расправе и тешких речи и
секирције и стреса и разболите се од тога, али кад видите
резултате и задовољство наших људи што сте им решили
вишедеценијске и велике проблеме, онда мојој срећи нема
краја и ништа ми није тешко“, рекао је Глишић поводом
предстојећих, великих улагања у сеоску и градску инфраструктуру.

Глишић у разговору са мештанима Ждраловице

Врело,
Ждраловица

Бањани,
Горњи крај

РАДОВИ
НА ПУТНОЈ МРЕЖИ
Први овогодишњи радови на путној мрежи започети су
на асфалтирању 525 метара у засеоку Ждраловица у Врелу.
Извођач- ПЗП Ваљево је урадио и канале дуж овог пута, уз
који је настањено преко 40 домаћинстава. Одборник у
Обилазак радова у Бањанима
Скупштини општине Уб Зоран Вићентић указује да је овај
путни правац важан и због тога што води према хладњачи,
„Пут је значајно чвориште, јер повезује Брезовицу и
која ускоро треба да се заврши, док Живко Панић подсећа да
је изграђен 1979. године и да је макадам био у веома лошем Совљак, а десно, на 1,5 километара, налази се друго гробље у
Врелу. Овде живе јако вредни и поштени људи, који се
стању.
углавном баве баштованством и којима ће нови пут знатно
олакшати свакодневни живот“, рекао је Панић, захваливши се
општинском руководству што је препознало потребе мештана
Ждраловице.
Паралелно са овим, завршени су и радови на асфалтирању 780 метара дела локалног пута кроз Горњи крај, најнасељенији заселак у Бањанима. Председник Месне заједнице
Александар Лазић каже да тим путем пролази школски аутобус, који превози преко 30 ученика. „Да је само за њих урађен
асфалт, корисно је, а и народ је презадовољан“, констатује
Лазић.
Преко 60 мештана Горњег краја на асфалт је чекало дуже
од две деценије, напомиње Живислав Дамњановић и износи
проблеме са којима су се до сада суочавали.
„Стално смо насипали овај наш пут, али то киша однесе и
растури. Лети је овде немогуће живети због велике прашине.
Тулари
Кад прође ауто, прашину носи по 30 - 40 метара, па наредних
десет минута не може да се дише у дворишту. Катастрофа
једна. Добро је што су урађени и канали, јер ће се киша сливати
у њих, а асфалт ће бити осушен, тако да ћемо имати дуго
асфалт“, навео је Дамњановић.
Након Врела и Бањана, асфалтиранио је и 925 метара од
Калиновца ка центру Тулара, где је у претходном периоду већ
изграђено два километра. Председник општине Дарко Глишић
обећава да ће у догледно време асфалтом бити пресвучена и
преостала два киометра до туларске школе, чиме ће ова
фреквентна саобраћајница, укупне дужине пет километара, у
потпуности бити завршена.
Д.Н.

ИНФРАСТРУКТУРА

6.април 2017.г.

9

У ТРИ ТАМНАВСКА СЕЛА

САНИРАНА
ЕЛЕКТРОМРЕЖА
Преко пет километара нисконапонске мреже
реконструисано у Совљаку, Милорцима и Вукони
Захваљујући још једној заједничкој акцији Електросрбије Краљево и Електродистрибуције Ваљево, у три
тамнавска села средином марта су завршени радови на санацији преко пет километара електромреже, који ће у великој
мери утицати на квалитет и стабилност у снабдевању електричном енергијом. У Совљаку, на изводу 1, ремонтовано је
око 2,3 километра мреже ниског напона и 50 дрвених бандера
замењено бетонским, Милорци су добили 32 нова стуба и 1,8
километара мреже са прикључним водовима за домаћинства,
док је у Вукони, извод за Кожуар, постављено хиљаду метара
самоносивог кабловског снопа на постојећим и уграђеним
бетонским стубовима. Према речима директора Електродистрибуције Ваљево Зорана Николића, постављање
бетонских стубова и снопа мреже већег пресека представља
коначно решење за вишедеценијске проблеме мештана у
снабдевању струјом. Како је најавио, до јесени требало би да
буду завршени радови и на преосталих десетак мрежа, колико
је на територији убске општине остало да се ремонтује, а у
овој години очекује се и почетак изградње трафо станице у
Чучугама, напона 35/10 киловолти, као и трафо станице од
110 киловолти на Убу.
Николић је истакао и изванредну сарадњу са Општином Уб,са
којом је Електродистрибуција
Ваљево 2012. године потписала
споразум о санацији и обнови
нисконапонске мреже на територији Тамнаве, а „резултат те сарадње је нешто са чиме се поносим,
а то је да ће Уб бити место где у
наредних 20 година неће морати
да се ради на електроенергетским
објектима“.
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је обишао електромонтажне радове, рекао је да ће
акције на обнови електромрежа
Радови на електротрајати све док се не реше
мрежи у Совљаку
проблеми са струјом по селима.

Обилазак радова у Милорцима

БОЉА СТРУЈА
И У ЛОНЧАНИКУ
Током прошлог викенда, радови на електромрежи
извођени су и у Лончанику. У овој акцији Електросрбије
Краљево и Електродистрибуције Ваљево санирана су
четири километра нисконапонске мреже, а постављено је
60 бандера. Према речима Дарка Глишића, председника
општине Уб, Лончаник ће до краја године бити решен свих
дрвених бандера, након наредне акције у којој се планира
замена педесетак стубова.

Лончаник ускоро
без дрвених бандера

Представници Електосрбије Краљево и ЕД Ваљево
у разговору са Дарком Глишићем у Совљаку
„У последњих неколико година санирали смо највећи
део нисконапонске мреже у нашој општини и сигуран сам
ћемо брзо тај посао довести до те мере да можемо да се
п ох ва л и мо д а н ема мо в и ш е к ру п н и ј и х п р о блема у
снабдевању електричном енергијом. Када смо 2012. године
обећали да ће Уб бити без дрвених бандера, многи нам нису
веровали, али на том послу се врло предано ради. Он можда
јесте био преамбициозан, али ако не поставите велики циљ,

SZR

Постављање бетонских
бандера у Лончанику

Томислав Васковић, председник савета МЗ Лончаник, истиче да је ово село до скоро било једно од
назапостављенијих у општини, посебно по питању снабдевања електричном енергијом, које је било катастрофално.
Како каже, у последње две године на трафоу-2 постављено
је око 200 бетонских стубова и ситуација се по том питању
значајно изменила. Уз захвалност локалној самоуправи и
електродистрибуцији, Васковић поручује да уз мале
интервенције на трафоима 1 и 3, и изградњу 110 киловатне
трафо станице на Убу, проблем електроснабдевања овог
села биће у потпуности решен.
М.М.М.
не можете ни да урадите велике ствари“, нагласио је је први
човек убске општине.
Осим у Совљаку, Милорцима и Вукони, у марту је
организована акција и у Слатини, где је ремонтовано шест
километара нисконапонске мреже, а 150 дрвених бандера
замењено бетонским стубовима.
Д.Н.

UVOĐENJE I ODRŽAVANJE

RADIJATOR DD -GREJANJA

NOVO !!!

-VODE Ul.29.novembra br.1,Ub
-KANALIZACIJE -KLIMATIZACIJE

Ub

Step 064/01-777-99 Dejan 064/249-67-89
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РЕАГОВАЊА- ИЗГРАДЊА УБА И ПРОБЛЕМ ПАРКИРАЊА

ИМА И ПОЗИТИВНИХ ПРИМЕРА
У нашем граду су урађене две зграде које се у потпуности уклапају у планска документа и које
испуњавају све прописане норме. У питању је зграда „ЕКОБегеш“ и зграда „ЕКОГрин“ за које
су инвеститори обезбедили, чак, и већи број паркинг места од оног који је прописан.
Након усвајања Плана генералне регулације „Уб 2025“ на
последњој седници Скупштине општине Уб, и објављивања
текста на страницама „Гласа Тамнаве“ који је говорио о
подизању спратности и проблему паркирања на Убу, у убској
чаршији се, током прошле недеље, повела дебата о овом
проблему. Како су поједини одборници изнели, није редак
случај да поједини инвеститиори, приликом изградње својих
стамбених објеката, не реализују оно што имају у својим
грађевинским дозволама. То се посебно односи на паркинг
места, којих је у самом центру града све мање.
Двојица угледних убских инвеститора, јавили су се
редакцији „Гласа Тамнаве“ са жељом да оповргну ову тезу,
бар када су њихови стамбено-пословни објекти у питању јер,
како кажу, желе да истакну и другу страну, односно позитивне
примере у планирању и реализацији изградње вишеспратница на Убу.
Наиме, у нашем граду су урађене две зграде које се у
потпуности уклапају у планска документа и које испуњавају
све прописане норме. У питању је зграда „ЕКОБегеш“ и
зграда „ЕКОГрин“ на почетку улице Браће Ненадовића, преко
пута цркве, које су инвестирали Душан Петровић и Мирослав
Лукић. За обе зграде било је потребно 43 паркинг места, а
инвеститори су обезбедили и више (чак 48).
- Сва паркинг места у оквиру наших објеката су
функционална и на њих се може паркирати нормално без
померања других возила. То посебно истичем јер нису ретки
примери изградње паркинг места до којих се може доћи само
дроновима или померањем других возила. Наше зграде имају
адекватне прилазе за потребе снабдевања и за ватрогасне
јединице. Ови објекти су испунили све планске захтеве и ово
су практично једине зграде на Убу, изграђене у протеклих пар
година, које имају употребне дозволе- каже Душан Петровић,
уз напомену да је на њиховој парцели постављена трафо
станица коју су самостално финансирали, а која је
унапредила дистрибуцију струје у овом делу града. Одатле се
напаја комплетно Вучијак, добар део Браће Ненадовића,
Мајерова улица, горњи део главне улице и улица Вука
Караџића.
По његовим речима, сређивањем дворишта око зграде,
уређен је и део црквеног потока према пројекту који је
урадила општина Уб. Више од 100 грађана из тог краја који

Зграда „ЕКОБегеш“
живе у близини потока потписали су петицију којом су се
жалили на неугодан мирис, ђубре, флаше, прљавштину, змије,
пацове...
- На овај начин смо унапредили и окружење око самих
зграда. Оба наша објекта су еколошка, са високим степеном
енергетске ефикасности, што у преводу значи јефтино
грејање за станаре и климатизован пословни простор без
загађења ваздуха који сви удишемо и који добро знамо какав
је у зимским месецима.
Инвеститори ова два примерна објекта су задовољни
урађеним, али и зарадом. Њихови купци су, такође,
задовољни јер су добили конфор за практично исте цене.
Град је добио унапређење дистрибуције струје, решен
проблем у делу црквеног потока, смањено је загађење
ваздуха, а у овом делу града нема проблема са гомилањем
возила по улицама. Безбедност је испоштована по свим
прописима. Ако је све ово могуће, и ако је ту пред нама, зашто
онда не инсистирати на томе свуда, а пустити град и даље да
се развија?
- Град треба да се развија, повећање спратности смањује
цене, јер под исти кров и на темељ иде више квадрата. Али, и
поштовање свих осталих параметара градње је веома битно.
Има места да свима буде добро- поручује Петровић, уз
констатацију да проблем паркирања на Убу није проблем
дозвољене спратности или неког урбанистичког плана ако се
поштује све оно што ти планови прописују.
М.М.М.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА У УБУ

НАБАВКА УГЉА НА РАТЕ
На Годишњој скупштини Удружења пензионера
усвојен је Извештај о раду за протеклу годину,
а пажња је била посвећена и набавци угља
Годишњом скупштином је председавао Драгомир
Јовановић, који је поднео извештај о раду и о досадашњој
набавци угља којим се већи број чланова снабдева преко
Удружења (плаћањем на рате или једнократно). Извештај је
усвојен једногласно, а обавештење о захтеву ‘’Колубаре’’
да се унапред уплаћује аванс од десет посто, изазвало је
дискусију која је закључена одлуком да се упути замолница
директору продаје за измену Одлуке са образложењем да
ће аванси изазвати потешкоће многим пензионерима.
Подношење извештаја
Удружење је, иначе, и ове године организовало одлазак својих чланова у бање, а вршен је и пријем захтева за
упућивање на бањско лечење о трошку Фонда. Уз то, убско Јулијана Веселиновић, док су у Комисију за излете изаудружење ће и ове године организовати одлазак на разне брани: Драган Веселиновић, Даница Живковић, Слободан
Матовић, Филип Мирковић и Илија Милошевић.
сусрете, такмичења и излете пензионера.
Неколицина незадовољних чланица Актива је напустило скуп пре поновљеног гласања, што је показало присутнима (поготову руководству Удружења) да је постојао
После узбурканих изборних страсти поједних чла- расцеп и да неки нису били спремни да га превазиђу
ница Актива жена убског Удружења пензионера, приведена демократским гласањем (акламацијом).
је крају још једна Изборна скупштина на којој је иазабан
Иначе, једна, како је нагласила, старија пензионерка,
Одбор, који ће водити Актив у наредних годину дана, као и није била задовољна ранијим, по оцени већине, објектиКомисија за организовање излета и екскурзија.
вним написима у ‘’Гласу Тамнаве’’, што је, такође показало
Нови чланови Одбора Актива жена су: Гордана Гоцев, да је мањина имала неке своје ‘’аршине’’ и намеру да
Ђурђијана Мирковић, Љиљана Старчевић, Милена Илић и наметне своју вољу.
М.М.

ИЗБОРИ У АКТИВУ ЖЕНА

ОКО НАС
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ПЕТАР НЕНАДОВИЋ ИЗ СОВЉАКА СРЕЋУ ПРОНАШАО НА КРУЗЕРИМА

НА ПУТУ ОКО СВЕТА
Млади вариоц тренутно ради на одржавању машинског дела
брода. Задовољан је условима рада, а посебно зарадом. Током
боравка на крузеру обишао најатрактивнија места у Северној и
Средњој Америци. Наредна дестинација- Аустралија.
У недостатку адекватног запослења у
Србији, Петар Ненадовић из Совљака
своју срећу потражио је на прекоокеанским бродовима- крузерима.Током
прошле године одрадио је два уговора за
познату компанију „Princess cruises“, на
океану провео око седам и по месеци, и,
како каже, за сада је презадовољан
условима рада на броду- а посебно
зарадом.
Посао је добио преко једне агенције
за посредовање при запошљавању из
Црне Горе коју је пронашао на Фејсбуку, а
на грандиозном и модерном крузеру
дужине 300 метра, са 14 спратова, радио
је на одржавању машинског дела, као
вариоц, бравар и монтажер.
- У питању су бродови који примају
око 3.000 путника, плус бар 1.000 чланова
посаде. То вам је један мали град на води
и својеврстан судар култура из целог
света. Основно што од вас траже приликом запошљавања је да познајете енглески језик али и, пре свега, занат којим ћете
се бавити на броду. Ја сам, у неку руку,
имао и мало среће јер ми посао није
захтеван, радим осам сати дневно, што
ми даје доста времена за слободне
активности и упознавање многобројних
туристичких места које обилазимо приликом крстарења- истиче Ненадовић, који је
током два боравка на броду обишао неке
од најатрактивнијих дестинација у Северној и Средњој Америци.
Његов први уговор на броду подразумевао је обилазак Хаваја, Аљаске,
Канаде, али и целокупне западне обале
Америке, где је посетио и мегалополисе
попут Сан Франциска и Лос Анђелеса.
Током другог радног ангажовања на
броду пловио је Средњом Америком и
Карибима, где је обишао неке од
најегзотичнијих земаља света (Мексико,
Панама, Костарика, Гватемала, Никарагва, Колумбија...) прошавши десет пута
кроз Панамски канал.
- Најлепше успомене носим са Хаваја, али бих посебно истакао и плаже
Мексика. Поред тога, посебно ме је
изненадила Аљаска, која има прелепу
природу и градиће потпуно другачије од

Слободно време користи за разгледање
туристичких дестинација

свих осталих дестинација на свету- каже
Ненадовић, који се већ полако пакује за
наредно крстарење, од краја априла до
новембра, када ће боравити на другој
страни света и обилазити Аустралију,
Далеки Исток, Сингапур, Тајланд,
Јапан...
Током боравка на броду највише се
дружи са Европљанима, али и нашим
људима којих је све више на крузерима,
на различитим пословима. Најбројнији
у посади брода су Филипинци и Индијци
и без обзира на многе различитости
толеранција између многобројних нација је на највишем нивоу због строгих
правила која владају на крузеру.

Петар Ненадовић у радној униформи
током крстарења Карибима

Купања на најлепшим мексичким плажама
- На броду имате обезеђено све
што вам је потребно, храну и смештај.
Једини трошкови иду на пиће и интернет, који је веома скуп али и неопходан
због одржавања контаката са фамилијом и пријатељима у Србији. Некад
проради и носталгија за Убом и дружењем са другарима, као и нека наша
домаћа јела на које сам навикао.
Ипак, како каже, посао на крузеру за
сада не би мењао. Што због зараде, која
је око четири пута већа него у Србији,
што због авантуристичког начина
живота који му омогућава да пропутује
целу земљину куглу. Свим младим
људима који се не плаше непознатог
препоручује да крену истим путем.
- У Србији су послови привремени,
стални су проблеми са наплатом и
влада општа несигурност. Млади који не
могу да нађу посао, имају одличну
прилику да на крузерима нађу своје
ухлебљење и у исто време пропутују
свет, стекну нека нова искуства и
познанства. То се посебно односи на
занатлије са наших простора, који су
веома цењени и солидно плаћени на
оваквим бродовима- поручује момак
родом из Совљака, који је пре крузера
неколико година радио у Немачкој на,
како каже, много тежим пословима у
електранама.
Мирно море и много среће у
упознавању света, али и самог себе, жеље су које прате овог вредног и храброг
Убљанина који се, у потрази за бољим
животом, одлучио да плови морима и
океанима света. Милован Миловановић

8.marta br.20, Ub

014 411 975

062 1391 519
www.mikaceradeub.rs

Proizvodnja i popravka

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

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

Мија Ранковић,
Брезовица
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ИСТРАЖИВАЧКИ РАД НЕВЕНЕ СИМИЋ КАО ДЕО ДОКТОРАТА

РЕПРОДУКТИВНО
ЗДРАВЉЕ РОМКИЊА
Први порођај већ са 13 година. Имају просечно троје деце.
Већина испитаница задовољне су односом лекара Дома
здравља Уб. На превентивне прегледе ретко одлазе.
Невена Симић, наставник енглеског
језика у ОШ „Милан Муњас“, будући је
доктор наука Родних студија на Универзитету у Новом Саду. Претходно знање
стицала је на Филолошком факултету и
Факултету за примењену екологију и тиме
постала професор енглеског језика и књижевности, и мастер аналитичар животне
средине. У оквиру семинарског рада на
другој години докторских студија изборног курса Род и здравље, Невена је уз
значајну сарадњу Патронажне службе
Дома здравља Уб и гинеколога др Весне
Никићевић, спровела истраживање на
тему: „Репродуктивно здравље Ромкиња
на територији општине Уб и њихова искуства у вези са порођајем“. Ментор при
истраживању била је проф. др Александра Новаков Микић, а имала је и подршку директорке Дома здравља Уб др
Биљане Николић.
Истраживање у виду анкетног упитника, спроведено је у периоду од јануара
до фебруара ове године, а жене ромске
популације имале су задатак да одговоре
на 67 питања. Циљ истраживања био је да
се утврде навике и ставови Ромкиња о
репродуктивном здрављу, као и да се
сагледају њихова искуства са порођаја, с
обзиром да у просеку рађају више деце и
то врло младе. Примарну јединицу истраживања чиниле су 32 Ромкиње из Уба,
Бањана, Врела, Совљака, Паљува, Чучуга, Шарбана, Звиздара, Кожуара, Памбуковице, Богдановице, Трлића и Каленића,
које су се породиле у 2016. години. Секундарну јединицу истраживања чиниле су
четири патронажне сестре и гинеколог
Дома здравља Уб.
Као значајан податак, који указује на
развој свести о репроуктивном здрављу,
обухваћена је и школска спрема испитаница. По девет жена има непотпуну завршену основну школу или само основну
школу, осам их има завршено четири
разреда основне школе, а три жене немају
ниједан завршен разред. Трогодишњу
средњу школу је завршила једна, а четворогодишњу две жене. У односу на ромска
насеља у Србији (64%), Ромкиње на Убу,
скоро дупло мање стичу основно образовање (37%). Само једна испитаница ради
повремено, а све остале су незапослене.
Такође, у знатно мањој мери у односу на
просечан број Ромкиња у Србији, примају
новчану социјалну помоћ или остварују
право на дечији или родитељски додатак.
У брак, просечно, ступају врло младе, са 16 или 17 година. Најстарија анкетирана жена имала је 43 године, а најмлађа
15 година, а из више веза, у просеку имају
по троје деце.

Невена Симић
Истраживање је показало да Ромкиње, углавном, имају здравствени
картон, али да на превентивне прегледе ретко одлазе, што није случај
када је трудноћа у питању. Чак 93,8
одсто жена није користило ниједан
вид контрацепције. Патронажне сестре, као и доктори гинекологије, објашњавају ове податке тиме што су
Ромкиње неинформисане, не схватају
значај превенције и недовољно се
образују. У просеку су имале 0,6
прекида трудноће.
Већина њих је задовољна односом лекара Дома здравља Уб при првом гинеколошком прегледу у трудноћи и обично слушају савете које добијају од медицинског особља. Ови
подаци оцењени су од стране испитне
комисије као јединствен случај, па је
Невени предложено да истраживање
обухвати већи број испитаница у
оквиру докторске дисертације.
- Мотивисало ме то што су Ромкиње често изостављене из сличних
истраживања, а сматрам да је битно
чути и њихово мишљење. Осим тога,
досадашњим истраживањима, није
обухваћена територија општине Уб,
где постоји значајна ромска заједница
– објашњава Невена Симић своје
разлоге и определење за ову тему.
Први порођај је био код једне
испитанице, већ са 13 година, па је
препорука Невене Симић, као закључак истраживања, да се размотри
могућност увођења ромских здравствених медијаторки. Д.Капларевић

PRODAJA I SERVIS
KLIMA UREĐAJI
LED RASVETA
OPREMA ZA TV
065/6511-553 014/411-041

УБЉАНИ ПИШУ
Зоран Гајић - Киза

ПРИЧА
ЈЕДНЕ
МАЧКЕ
Прича можда није невероватна
али је свакодневна. Ово је прича која
има много смисла и дешава се свима
нама свакодневно, а никада не размишљате о томе.
Седим данас на клупи у парку,
пијем неко пиће, опуштам се и видим
малу мачку на пар метара од мене.
После пар дозивања „мац, мац“, мачка
је невољно дошла до мене и одмакла
се, исто тако, са великом дозом
опреза. Тако је радила пар минута,
није веровала да ли сам јој пријатељ
или не. После пар минута ми је пришла без проблема и почела сама да се
мази од моју руку.
Већ после пар минута се попела
на клупу и почела да се лиња по мени,
али нема везе... Врло мало времена је
прошло када је иста та мачка дошла
сама у моје крило, ту је легла и заспала док сам је мазио. После неког
времена сам устао, отишао до оближње продавнице и купио јој мало оне
јефтине саламе да „набоде“.
Е сад пријатељи, наравоученије
целе приче није како сам се ја мазио са
мачком, како је мени било досадно
или како сам ја готиван лик. Поента
приче је колико су животиње једноставне, а колико смо ми људи најблаже речено компликовани и тешки.
Поента приче је да ту малу мацу није
занимало да ли сам ја богат или сиромашан, дебео или мршав, да ли сам се
лепо обукао или смрдим, да ли сам
„познат“ или не. Она је после пар
минута опреза, ипак, одлучила да подари сву њену љубав мени, потпуно
ми веровала да нећу да је повредим,
дошла да се мази са мном и ту остане.
Ништа је друго није занимало сем
мене и те блискости коју сам јој
подарио. Да сам био смрдљив, дебео
и сиромашан она би ми ипак пришла,
јер није то оно што је битно. Битно је то
колико смо спремни отворити себе
другима, колико смо искрени и пуни
љубави, пре свега, према себи а после
и према другима. Какви смо у души, то
је битно, јер ја да сам лош човек не би
јој ни дозволио да ми приђе већ, би је
ударио. Животиње живе по неким
другачијим правилима, исправним
правилима, већ милионима година.
Људи су потпуно скренули са тог пута,
мада нас је тај пут ставио све заједно
на ову планету. Нажалост, нама нема
помоћи, одавно смо пропали, уништавамо нашу и њихову планету и истребљујемо их полако.
Живимо по неким законима који
се не поштују, величамо криминалце и
старлете, а сви они управо и живе од
нас. Водимо се неким погрешним
вредностима и идеалима а гледајући
једну обичну малу мацу, видиш шта је
исправно а шта не.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВАНА КАРАФИЛОВСКОГ

„МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ“
ЗА УБЉАНЕ
Начином уметничког израза, млади
уметник наставља традицију свог ментора
Драгана Малешевића Тапија
Простор Галерије „Свети Лука” од 24. марта красе
слике Ивана Карафиловског, који се убској ликовној публици
представља изложбом „Магични реализам”. Тридесетшестогодишњем уметник из Црепаје сликарством се бави већ две
деценије и ради искључиво техником уље на платну, у најширем тематском оквиру, маниром хиперреализма и магичног
реализма. Начином уметничког израза наставља традицију
свог ментора Драгана Малешевића Тапија.
Поставка обухвата 20
слика насталих у протеклих
неколико година, а главна
тема његових дела су пејзажи, мртва природа, животиње, као и портрети, где
се, како је истакла београдска академска сликарка
Драгана Купрешанин на
отварању изложбе, Карафиловски нарочито исказује као врсни познавалац
технике уље на платну, коју
доводи до изузетне мајсторске вештине.
Као дете, Иван је учио
да слика уз свог ујака, а као
осамнаестогодишњак од
Драгана Малешевића
Тапија, под чијим је менторИван Карафиловски ством радио током 19992000. Управо је рад са Тапијем, који се сматра водећим представником хиперреализма и
магичног реализма у српском сликарству, био изузетан
подстицај и пресудан за његово даље стваралаштво.
Иван Карафиловски (1981) до сада је своја дела излагао
на четири самосталне и већем броју колективних изложби.
Учесник је, али и организатор неколико ликовних колонија у
земљи и иностранству и за свој рад добио је више наград и
признања. Живи и ствара у Црепаји.
Д.Н.

ИЗРАДА
ПЕЧАТА
Печати за
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НЕКА ПРОШЛА ВРЕМЕНА - ПОШТА НА УБУ

БИЛО ЈЕ КАО ВОЈНА СЛУЖБА
Некад је радно место у Пошти било сигурно
и плаћено као служба у Армији

Јела Лучић није могла, из здравствених разлога,
да дође на ‘’чашицу разговора’’ о старим временима у
убској Пошти, када је, аутора ових редова, обучавала за
рад на телефонској централи. Пошта је била у садашњој
згради библиотеке, а централа, тадашње чудо електронике (1000 бројева), са Мирићем, Малишом и Пером
Гуштером, као главним стручњацима за телефонију, била
је до саме сале са шалтерима... Али, није било тешко наћи
саговорника на тему старе убске поште. Мија Поштар, чест
гост Клуба пензионера, сећа се, као да је било јуче:

Пензионер
Мија

Некадашња зграда убске Поште

- Била су то златна времена. Лала, Пера, Цане
Драгиша Ћумур, Дача, Божа Поштар (који је свој надимак
носио као својеврсну титулу), Милета, Јецин, Лазић,
Неђин, Пантелић, Матић, а на благајни Круна (запамћен по
женидби са дупло млађом девојком и сеобом за Ваљево),
Јела, Милеса, Аца за телеграфом и Мишко Дишин, у
вечитом генерацијском сукобу са управником Савићем,
који је, са једном једином краватом, излизаном и исфлеканом, али уз одело и белу кошуљу, што је подизало углед
и доприносило ауторитету, био као лик из неке позоришне
представе. Мислим да би га најбоље одиграо Славко
Симић у својим звезданим данима. Наравно, ту је била и
Рада, која је водила рачуна о чистоћи, а кад нам је куповала
бурек имала је обичај да каже да је купила и себи: ‘’Не живи
се 300 година’’...
- Пошта је била епицентар вароши- наставља
Мија.- Уз парк, та зграда је била место од којег је све
почињало и где се, за многе, све завршавало. Од поште је
почињала улица Маршала Тита, низбрдо, а узбрдо улица
Југословенске народне армије... Корзо - поред поште!
- Памте се велике убске љубави и парови који су
водили бескрајне разговоре, једно у телефонској кабини, а
друго у родитељској кући. А кад дође плаћање на шалтеру,
момак би истресао све из џепова и, опет, остајао кратак за
већи део потрошених минута. Срећом, притиском на једно
дугме, све је могло да се поништи, минути и велики рачун,
али не и љубав, коју је, касније, потиснуло ко зна шта присетио се и аутор ових редова, који је прошао сва радна
места у пошти, да би завршио као благајник, а од 1.јануара
1979.године, премештен, по потреби општинске управе, на
трећи спрат зграде општине са задатком да формира
редакцију ’’Тамнавских новина’’ (које су имале паузу у
излажењу - основане 1973.године). Пауза - за време његовог службовања у Пошти). Али, о оснивању ‘’Тамнавских
новина’’ - другом приликом.
-Био је Божић, сећа се Мија.- радило се, таква су
била времена. Доносили смо печенице и заједно доручковали. Милета је, негде, набавио 19 таблета рицинуса,
иситнио под пивском флашим и премазао испод прасеће
кожице. То је ‘’сервирао’’ Дачи. Овај је појео не сумњајући,
али се убрзо пожалио да му се ‘’куља по стомаку’’. Кренуо
је са учитељем Цигом у Црвену Јабуку, али су три пута
морали да стану јер је Дача ‘’трчао иза обале’’. После, није
три дана долазио на посао.
Било је разних догодовштина, али је владало
велико другарство. Поштари су били сложни и чинили
једни другима. тако је Јецин прихватио ‘’задатак’’ да из
воденог пиштоља попрска ‘’чаробном водицом’’ једну
жену како би спасао брак. Али, кад је рекао да је жути капут
био сав мокар, колега је разочарано узвикнуо: ‘’Па, њен
капут је црн, а то је њена другарица из Врела...!’’ И, као што
то у животу бива, касније је нашао много млађу и добио два
сина... На срећу, Јецин је промашио - можда и намерно...
-Била је увек весела атмосфера, помагали смо се,
штитили једни друге... И, сада, имамо лепа сећања.
- Да, да... Сећам се једне туче у ‘’Шумадији’’, умешао се, шаљиво, у разговор (и завршио га) Савић, који
је у ‘’оно’’ време био млади конобар...
Милан Миловановић
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ШУМА

НА „ШКОЛАРЦУ“ ПОСАЂЕНО 50 СТАБАЛА
Поред радника „Ђуниса“, у садњи смрча и топола, које је донирало ЈП „Србијашуме“,
учествовали и четвртаци убске школе „Милан Муњас“
Поводом 21. марта, Светског дана
шума, на простору Спортско- рекреативног
центра „Школарац” посађено је 50 садница
листопадног дрвећа и четинара. Саднице
су донација Јавног предузеће „Србијашуме“, које је ову акцију озелењавања
организовало у сарадњи са Општином Уб.
Поред радника Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, у садњи 35 стабала смрче и
15 топола, старости од пет до десет година,
учествовали су и ученици четвртих разреда убске Основне школе „Милан Муњас”, а
догађају су присуствовали и представници
локалне самоуправе и Шумске управе
Ваљево.
Помоћник председника општине Уб,
Верка Лукић захвалила се „Србијашумама”
на донацији, уз наду да ће локална самоуправа са тим Јавним предузећем наставити сарадњу и убудуће, како би што већи
број јавних површина улепшали и допринели стварању нових зелених оаза у граду.
Јавно Предузеће „Србијашуме” ове
године је Светски дан шума обележило
великом акцијом садње 2.000 садница
лишћара и четинара у многим градовима и
општинама, са циљем подизања свести о
значају шума, нарочито деце и ученика, као
и повећања степена шумовитости у земљи.
У Тамнави, укупна површина шума
износи око 5.750 хектара, од чега је 250
хектара у државном поседу, а 5.500 хектара
у приватном власништву, распоређених
11.000 парцела. Референт за приватне шуме
на територији убске општине Јеврем
Милошевић, уз напомену да се у највећем
броју случајева ради о лишћарским шумама, где преовлађују храст, јасен, граб и цер,
указује на један велики проблем, а то је
прекомерна сеча.

Убски четвртаци са учитељицама
и представницима општине

Садња дрвећа на Школарцу

„С обзиром на тешку економску
ситуацију, огроман је удар на приватне
шуме и то је вишедеценијски проблем.
Кроз историју, шума је вадила све кризе
и кад год су људи требали да решавају
нека своја егзистенцијална питања, увек
је на шуме био удар. Ми се максимално
трудимо, колико нам могућности дозвољавају, да заштитимо шуме, смањимо
сечу и наше грађане упутимо на прави
пут. Саветујемо их да поново пошуме
тамо где су стабла посечена, али и неплодне површине“, истакао је Милошевић.
За пошумљавање у мочварним
пределима, Тамнавцима препоручује
тополу, а четинаре у брдско- планинским пределима, на надморским висинама изнад 300 метара.
Д.Н.

НА КОНКУРСУ „ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК“

НАГРАЂЕНЕ УБСКЕ СРЕДЊОШКОЛКЕ
Са пројектом „ТЕХНовине”, четворочлана екипа Техничке школе освојила
петодневно студијско путовање у земље Европске уније
На конкурсу ЕУ инфо центра за најбоље креативне и
иновативне радове ученика средњих школа на тему „Европски
дневник”, екипа Техничке школе „Уб” освојила је петодневно
студијско путовање у земље Европске уније. Награда им је
додељена у категорији литерарни или новинарски писани рад за
пројекат „ТЕХНовине” - први електронски школски часопис, који
су покренуле, осмислиле и приредиле ученице првог разреда
смера финансијски техничар Невена Михаиловић, Вања Пулетић и Сузана Јеврић, уз подршку менторке Јелене Павловић.
Оне ће на наградну екскурзију кренути 9. маја, на Дан Европе,
заједно са победницима конкурса у преостале три категорије:
фото репортажа или фото рад, видео форма и мултимедија.
На овогодишњи конкурс „Европски дневник”, који
спроводи ЕУ инфо центар под покровитељством Делегације
Европске уније у Србији, пристигло је 164 радова, а стручни
жири састављен од новинара, професора, сниматеља и фотографа, доделио је по четири награде у све четири категорије.
Конкурс представља наставак претходних активности Делегације ЕУ и Министарства културе и информисања оквиру
публикације „Европски дневник” и промоције медијске писмености међу средњошколцима.
Први електронски часопис убске Техничке школе
„ТЕХНовине” првенствено је покренут са циљем да како
ученике, тако и професоре, ближе упозна са европским вредностима, пружи увид у најактуелније догађаје из света европске
културе и уметности, као и да информише о активностима школе

Победничка екипа убске Техничке школе
и најзначајнијим локалним темама. Осим у електронској, први
број новина објављен је и у штампаној верзији. Уз помоћ
професорке српског језика и књижевнбости Јелене Павловић,
целокупан дизајн, као и садржај, осмислиле су ученице и полазнице новинарске секције Невена Михаиловић, Вања Пулетић
и Сузана Јеврић, које су и ауторке свих текстова, тематски
разноликих и занимљивих.
Д.Н.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

ПОЧЕО УПИС
Обавезно похађање предшколског припремног програма за децу
која ће први разред похађати 2018/19. године.
Од 1. априла, почео је упис у Предшколску установу „Уб“, за нову радну
2017/2018. годину. Упис ће трајати до 1.
маја, од осам до 12 часова у просторијама
Предшколске установе „Уб“. Потребно је
донети фотокопију Извода из матичне
књиге рођених, на име детета. Све
потребне информације могу се добити на
телефон 411-602 или директно у Предшколској установи.
За децу рођену од 1. марта 2011.
године, до 29. фебруара 2012. године,
законом је предвиђено обавезно похађање предшколског припремног програма, без ког деца која полазе у први
разред 2018/2019. школске године, неће
моћи да добију потребну потврду, која им

је неопходна при упису у основну школу.
Похађање предшколског програма је
бесплатно и биће организовано кроз
целодневни и четворочасовни програм.
За децу која су већ уписана у вртић, није
потребно обнављати упис. Све предшколске групе, 23. марта, посетиле су ОШ
„Милан Муњас“, са циљем да упознају
будуће учитеље и просторије у којима ће
боравити од 1. септембра.
У новој радној години биће формиране по три групе млађег, средњег, старијег и предшколског узраста (целодневни
боравак), као и групе четворочасовног
програма, у зависности од броја уписане
деце. Број пријављене деце, из године у
годину све је већи, па је упис ограничен. Д.К.

Креативно и корисно: Убски васпитачи са направљеним луткама

ПРОГРАМ „БИТКА ЗА ЗНАЊЕ“

РОБОТИ НА ПОКЛОН
Донација школи у вредности од 500 евра. Роботе ће програмирати ученици
на часовима информатике и техничког и информатичког образовања.
ОШ „Милан Муњас“ Уб је међу првима
у Србији добила пет робота, ембота (мБот
робота), у вредности од 500 еура, захваљујући Влади Србије, Фонду Б92, као и многобројним компанијама које су подржале
национални програм „Битка за знање“ . На
иницијативу Немање Драгићевића, наставника техничког и информатичког образовања, који је учествовао у стручном усавршавању у Београду, међу стотину наставника из 81 школе, ОШ „Милан Муњас“ је
добила сет од пет робота па ће ђаци учити
основе кодирања и програмирања, прилагођено основношколском узрасту.
У школској години, у којој ће информатика постати обавезан предмет, Фонд
Б92 покренуо је националну акцију „Битка
за знање“, кроз програм „Код-играње“, који
ће се бавити развојем информатичке
писмености међу основцима, посредством
занимљивих робота који подсећају на
играчке аутомобиле, али који програмирањем могу да обављају низ радњи као
што су кретање по линијама, промена боје,
избегавање препреке путем сензора,
комбиновање ритма и звукова.
- На овај начин децу подстичемо да
развијају машту и креативност, а циљ је да,
првенствено, осавременимо реализацију
наставног плана, и омогућимо деци, која
показују интересовање за ову област да

прва практична искуства стекну још у основној школи – истакао је Немања Драгићевић, наставник техничког и информатичког образовања, по струци инж. спец.
електронике и телекомуникација.
ОШ „Милан Муњас“ позива све заинтересоване установе и фирме, које желе да се
прикључе овој акцији, да се јаве управи
школе у циљу куповине што више мБот робота који коштају 100 евра, да би што више
деце могло самостално да се укључи у процес осавремењивања наставе и усавршавања знања из области програмирања. Д.К.
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ВАСПИТАЧИ
НА СЕМИНАРУ
НАПРАВИЛИ 24 ЛУТКЕ
На радост свих садашњих и
будућих малишана који похађају
Предшколску установу „Уб“, васпитачи су 24, 25. и 26. марта, учествовали
у креативном, акредитованом семинару „Корак даље с лутком, кроз
предшколско образовање“, аутора
Соње Јегарски и Србиславе Павлов,
на којем су направљене 24 гињол
лутке.
Директорка Предшколске установе „Уб“ Гордана Милосављевић
Марковић, истакла је значај овог семинара, који је за све васпитаче био веома користан и креативан, на ком су
настале 24 различите гињол лутке,
које ће убски Вртић користити за игру
са децом и извођење позоришних
представа.
- Ово је био један од најпродуктивнијих семинара до сада. Лутка
је јако битна у предшколском образовању, и то за развој говора, маште и
креативности и мислим да се враћа на
велика врата. Уживали смо на овом
семинару – истакла је Гордана Милосављевић Марковић.
Лутке које ће бити изложене у
просторијама Вртића, прављене су по
ликовима из бајки, као што су „Црвенкапа“, „Три прасета“, „Пинокио“, „Плави зец“ и друге. Уз помоћ сунђера,
пластичних кашичица, картона, вунице, лепка и разнобојних тканина,
учесници семинара, направили су
лутке, величине до једног метра.

ЗА МАЛЕ МАТУРАНТЕ

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
У ПЕТАК И СУБОТУ
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања објавио је,
да ће ученици осмог разреда радити
пробни завршни испит, у петак и
суботу, 7. и 8. априла. Првог дана,
ученици ће радити тест из математике
који ће почети у 12 часова, а у суботу 8.
априла, на Лазареву суботу, у девет
часова биће одржан тест из српског
језика и комбиновани тест у 11,30
часова, са паузом од пола сата између
два теста.
У основним школама, организована су дежурства наставника и
учитеља који ће присуствовати
тестирању.
Д.К.

Учење уз мБот роботе на часу техничког и информатичког образовања
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УБСКЕ ТЕМЕ
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УБСКИ ГРАФИТИ, 13.МАЈА 2017.
У МОТЕЛУ ‘’ОКНО’’

УБЉАНИ
ЗА СВА ВРЕМЕНА
Наставља се традиција,
аутор колажних програма
Милан Миловановић заказао
је нове ‘’Убске графите’’
за суботу, 13.мај, у ресторану
мотела ‘’Окно’’ у Убу
Имаће Убљани прилику да се још
једном подсете на незаборавне ликове
убске чаршије с краја прошлог века, на оне
који још живе у многим срцима, a који су
носили душу ове вароши у својим душама.
Таквих је остало, заиста, премало, а многи
већ увелико газе седму или осму деценију
живота. Овогодишњи ‘’Графити’’ ће имати
оригиналну причу о легендама са убске
калдрме, школског полигона, фудбалског
игралишта, тополица или Општинског
брда...

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

НА КОЈИ НАЧИН БИСТЕ ВИ РЕШИЛИ
ПРОБЛЕМ ПАРКИРАЊА НА УБУ ?
Љубиша Ранисављевић, адвокат из Уба:
- Мислим да је то велики проблем Уба. Треба под хитно
осмислити и направити још један нови паркинг, који би
послужио грађанима Уба за одлагање возила у тренуцима
док обављају своје свакодневне послове у граду. То је
приоритет у Убу а додавањем новог простора за паркирање,
смањиле би се постојеће гужве и непрописна паркирања.
Локацију за нови паркинг знају само надлежни у одељењу за
пројектовање града и једино они би могли да пронађу
адекватно решење.

Михаило Давидовић, аутомеханичар из Јошеве:
- Тренутно стање, што се тиче паркинг места у Убу је
катастрофално. Мислим да неко издвојено место поред
Убаче, где углавном има слободног простора, може бити
право решење за овај проблем. Свакодневно, било да је
радни дан или празник, када је прилив становништва из
убских села нешто већи, нема слободног места за паркирање. У самом центру града нема таквог места а постојећи
паркинг иза поште је мали и није урађен како треба. Кад
падне киша, самим изласком из аута, већ си у води а карте
се уредно наплаћују. Такође службених возила је јако пуно и
они заузимају доста места.

Милица Старчевић, фризер из Уба:
- Тај проблем датира још од раније. Када је мој девер,
Никола Старчевић био председник општине Уб, главна
улица је била затворена за возила и служила је искључиво
за шетаче. После тога, како која власт дође, тако мења постојеће стање, па и паркинг места у граду. Увек има простора
за паркирање аута ван главне улице и она би требало да
буде ослобођена од аута, као Кнез Михаилова улица у Београду. Општина може да нађе начина и откупи додатно слободан простор изван центра града и тако реши проблем
паркирања.

Милош Митровић, механичар из Такова:

Sedamdesete pro{log veka,
Mika Kraq i wegova Milena
У програму ће учествовати стандардна екипа убских глумаца из Аматерског позоришта, предвођена Жикицом
Милошевићем и Ацом Тадићем. Гости ће
бити, што је, такође, традиција Професор
Доктор Милан Недељковић, Радован
Пулетић, Ацо Пајовић (Чачак), а очекује се
потврда доласка и неких славних имена.
За музику ће се побринути тандем
Мате и Милан Ћела (за програмски део),
док ће у забавном делу бити ангажован
музички састав појачан популарним вокалним солистом Бобаном Петровићем.
Број карата је ограничен (укупно 100),
а цена (рачунајући конзумацију јела и пића)
ће бити 800 динара за једно место. Ово је
први пут да улаз на ову манифестацију
неће бити слободан. Објашњење организатора је да за квалитетан програм, и поред
тога што руководство ‘’Окна’’ неће наплатити закуп, није довољно само учешће
спонзора, с обзиром да се ради о реномираном објекту, трошковима за музичку
подршку, конобарску послугу и друге
пратеће трошкове.
Интересовање за ово вече влада још
од почетка године, али се организатор
одлучио за 13.мај како би удовољио захтевима већег броја заинтересованих да,
убудуће, средина маја буде традиционално
време када ће се окупљати Убљани који
негују стари дух ове вароши.
Карте ће до краја овог месеца бити
пуштене у продају (информације на
телефон 064 484 20 50).

- Убу дефинитивно фали простора за одлагање возила
али то није у моћи грађана, већ челника општине Уб. Ево ја
сам тренутно паркирао возило које је већих димензија и
аутоматски сам заузео пола туђег паркинг места, јер је другачије неизводљиво. Надлежни за ту област могу да откупе
простор испред старе пијаце и направе још један паркинг и
тиме реше 90 посто проблема са паркирањем на Убу. Ја
друго решење не видим а плаћам редовно сваки пут када
паркирам возило у било ком зонираном делу града.

Томислав Грујичић, водоинсталатер из Уба:
- Сва тернтно обележена паркинг места на Убу су
недовољна за потребе грађана убске општине. Свакако
треба наћи неку нову слободну локацију. Најважније од
свега је да се људима обезбеди нормално паркирање и тиме
избегну непрописна паркирања и казне које их прате, а тога
је све више у овом граду, поготово празником или пијачним
данима. Јако је пуно аутомобила, а премало паркинг места.
По могућству би требало да такав простор буде у близини
центра, како би све службе биле доступне грађанима који
углавном због њих овде и долазе. Општина и комунално
предузеће треба да реше тај проблем.

Владан Максимовић, машинбравар из Милораца:
- Као и сваки грађанин ове општине имам проблем
паркирања на Убу а решење не видим. Знам само да је то
горући проблем свих нас и неко мора озбиљније да се позабави тиме. Ово што Уб тренутно има као простор намењен
за паркирање, очигледно је недовољно и много проблема
носи са собом. Треба бити први срећник па наћи слободно
место да оставиш ауто, поготово у време неких већих окупљања грађана или неког празника. То знају људи из те
области, па нека потраже решење.

Зоран Савић, пољопривредник из Врела:
- Решење за овај горући проблем постоји, само треба
неко да поради на томе. Није решен проблем ако уведеш
карте за паркирање и обавезну наплату истог. Паркинг иза
поште на све личи, само не на паркинг. Подлога је шљака и
постоји велика шанса да вам неко при паркирању оштети
ауто. Сваки други паркиран ауто је по правилу ишчукан,
поготово када временске прилике не иду на руку возачима.
За то би требао неко да сноси одговорност. Простора свакако има и не мора да буде у строгом центру града, рецимо
где је био стари сточни пијац. Јесте мало даље али ко хоће
да паркира у самом центру, нека то задовољство и плати.
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ЛАЈКОВАЦ

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА У ЛАЈКОВЦУ

ПРОЦЕНТИ НА
НИВОУ РЕПУБЛИЧКИХ
На председничким изборим,а одржаним 2. априла, у
општини Лајковац је гласало 63,46% бирача. Од 12.147 бирача
гласачко право искористило је 7.708, од чега је било 7.496 важећих
гласачких листића и 212 неважећих. Убедљиво највећи број гласова
добио је Александар Вучић - 4236 или 54,96 одсто. Други је био Саша
Јанковић са 1037 гласова (13,45%), а трећи Лука Максимовић - ГГ
Љубиша Прелетачевић Бели sa 838 гласова (10,87%). Неправилности у току изборног процеса није било. Ево комплетних резултата:
1. Саша Јанковић, ГГ “За Србију без страха” – 1037 гласова (13,45%)
2. Вук Јеремић, ГГ “Морамо боље” – 422 гласа (5,47%)
3. Мирослав Паровић, Народни слободарски покрет – 15 (0,19%)
4. Саша Радуловић, ГГ “Доста је било” – 62 гласа (0,80%)
5. Лука Максимовић, ГГ Љубиша Прелетачевић Бели – 838 (10,87%)
6. Александар Вучић, коалиција: СНС, СПС, СДПС, ЈС, ПУПС, ПС,
СПО, ПСС, СВМ – 4236 гласова (54,96%)
7. Бошко Обрадовић, Српски покрет Двери – 219 гласова (2,84%)
8. др Војислав Шешељ, Српска радикална странка – 348 (4,51%)
9. Проф. др Александар Поповић, Демократска странка Србије – 188
гласова (2,44%)
10. Милан Стаматовић, ГГ “За здраву Србију – Милан Стаматовић” –
109 гласова (1,41%)
11. Ненад Чанак, Лига социјалдемократа Војводине – 22 (0,29%).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ
ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ У БОГОВАЂИ
У Боговађи ће бити реализовани
пројекти изградње фекалне канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода у оквиру
„Програма јачања социјалне инфраструктуре у општинама погођеним
мигрантском кризом“, који ће финансирати Влада Немачке преко Немачке развојне банке. То су јуче у
Лајковцу саопштили државни секретари Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Иванишевић и Владимир
Илић, након радног састанка са
руководством Општине Лајковац.
Укупна вредност оба пројекта

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац

САВЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ИЗБОРИ
РАСПИСАНИ
ЗА 28.МАЈ
Председник Скупштине општине
Лајкова расписао је, 4.априла, редовне
изборе за Савете месних заједница на територији општине Лајковац, и то на свих 18
места: Лајковац Варош – за подручје насељеног места Лајковац и село Лајковац,
Рубрибреза, Словац, Непричава, Бајевац,
Степање, Маркова Црква, Ратковац, Придворица, Стрмово, Пепељевац, Врачевић,
Боговађа, Доњи Лајковац, Ћелије, Јабучје,
Скобаљ и Мали Борак
Избори ће се одржати у недељу 28.маја
2017. године, у времену од 07.00 до 20.00
часова.
Изборе за Савете месних заједница,
спровешће органи задужени за спровођење општих избора за одборнике Скупштине општине, непосредним тајним гласањем, а на основу одредбе Одлуке о месним
заједницама на територији општине Лајковац .

његовим сарадницима за успешну
борбу са последицама мигрантске
кризе.
Председник Општине Андрија
Живковић је у уводној речи на
конференцији за новинаре истакао
да је Лајковац имао спремне пројекте
и конкурисо је у овом програму, а
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, као
координатор програма, препознало
је проблеме и циљеве и одобрило
средства за поједине пројекте. Државни секретар Ненад Иванишевић је
похвалио Општину Лајковац као активну локалну самоуправу и додао:
реализован пројекат фекалне канализационе
мреже за насељено место Боговађа, као и
изградња погона за пречишћавање отпадних
вода у Боговађи. То су пројекти које ћемо
договарати са колегама из Немачке развојне
агенције, делом ће бити реализовани и
средствима Европске уније кроз сарадњу са
Делегацијом Европске уније у Србији.
Очекујемо да реализација пројеката почне
средином 2017. или у другој половини године
и да буду завршени почетком следеће године.
Државни секретар Владимир Илић се
захвалио руководству и грађанима општине
Бојичић, Иванишевић, Живковић и Илић
Лајковац за успешну борбу са последицама
мигрантске кризе, а заузврат ће Влада Србије,
- Лако је радити са локалном односно ресорно министарство, кроз спомеизносиће преко 50 милиона динара,
а делом ће бити реализовани и самоуправом која има идеју, која зна нуте пројекте олакшати грађанима свакосредствима Европске уније. Очекује како да ту идеју реализује и има готов дневни живот и борбу са насталом кризом. За
се да реализација пројеката почне пројекат. И то је један од разлога разлику од других, општина Лајковац је имала
средином 2017. или у другој поло- за ш то и у о п ш т и н и Л а ј ко ва ц готове пројекте, штоје Министарству олаквини године и да буду завршени реализујемо програм помоћи, који се шало посао, а убрзаће и њихову реализацију,
почетком следеће године. Државни спроводи на иницијативу министра подвукао је Илић. Влада Србије неће смањити
секретари су истакли да је општина Александра Вулина и немачког социјална давања, напротив – број корисника
Лајковац имала готове пројекте, што амбасадора Аксела Дитмана. Оно биће повећан, рекао је Илић и додао је да
је Министарству олакшало посао, а што желим да нагласим, а што је Министарство преко Заједничког центра за
убрзаће и њихову реализацију. председник Општине истакао у социјални рад за општине Љиг, Мионица и
Такође су се захвалили председнику нашем разговору као приоритете, то Лајковац месечно издваја два милиона
Општине Андрији Живковићу и је да ће у оквиру програма бити динара.
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ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ ШАМПИОН СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ

ПРИЈЕМ У ОПШТИНИ
Председник општине Лајковац
Андрија Живковић и заменик председника Ненад Џајевић организовали су
пријем за одбојкашице ОШ „Миле
Дубљевић“, државне првакиње у одбојци, за професоре физичког васпитања
Марка Ивковића и Александра Ђукића и
директорку школе Невенку Јефтић.

адекватну наставу физичког васпиитања, а
поготово сада кад постоје фантастични
услови у Хали спортова. Наставник Марко
Ивковић је објаснио како је дошло до
великог успеха:
-Успех је стварно велики и резултат је
вишегодишњег системског рада. Припремали смо за овај тренутак три године,

Одбојкашице ОШ „Миле Дубљевић“
на пријему у општини Лајковац
Победа на завршном турниру првенства
Србије за одбојкашице највећи је успех
школског спорта у историји Лајковца.
Младе одбојкашице су на завршном
турниру у Кладову, без изгубљеног сета,
освојиле школско првенство Србије и
пласирале се на Европско школско
првенство у Италији. За овај успех
општина Лајковац је девојчице наградила
патикама, а школу лоптама. Обратио им
се и честитао у име Општине председник
Андрија Живковић, који је пре ступања на
ову функцију био њихов професор:
-Честитам вам на историјском
успеху не само за вашу школу и општину
Лајковац, него и за читав Колубарски
округ јер мислим да ниједна селекција до
сада није постала првак Србије. Честитам
пре свега вама, али и вашим професорима, који су подједнако заслужни за
велики успех, Марку Ивковићу и Александру Ђукићу. Посебно ми је драго што су
они моје бивше колеге, а и ви сте већином
били моји ученици. Част ми је што сте
Лајковац репрезентовали на достојанствен начин у Србији, а надам се да ће
тако бити и на предстојећем европском
првенству. Захваљујем и директорки
школе Невенки Јефтић на подршци одбојкашкој селекцији и развоју школског
спорта у нашој општини. Општина је ту да
вам помогне, да пружи максималне
услове за даљи развој и афирмацију.
Свега овога не би било да није развоја
одбојке последњих година у Лајковцу, за
шта највише можемо захвалити Женском
одбојкашком клубу „Железничар“ који
игра у Суперлиги, због чега је одбојка и
постала толико популарна. Знам да ћемо
наставити са таквим успесима.
Председник Живковић се извинио
што су, због обавеза функционера, младе
одбојкашице и њихови ментори чекали
неколико дана на пријем. Директорка
школе Невенка Јефтић је истакла да је
ово успех који се ретко дешава у малим
местима, да су девојчице напорно
тренирале чак и када није било услова за

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА СЕДНИЦА ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ОТВАРАЊЕ ШКОЛЕ
У ЈАБУЧЈУ ПОСЛЕ УСКРСА
На 26. седници Општинског већа
разматране су четири тачке дневног
реда. На предлог Комисије за одобравање програма у области спорта
издвојено је 120 хиљада динара за
доделу награде одбојкашицама ОШ
„Миле Дубљевић“, које су прошле
недеље постале прваци државе у
одбојци за школе, што је највећи успех
у историји школског спорта у Лајковцу.
Средства су одвојена за куповину
спортске опреме и реквизита, а
председник Андрија Живковић јавно
је честитао младим спортисткињама
на огромном успеху.
Из текуће буџетске резерве
одвојено је 204 хиљаде динара за геодетски елаборат за технички пријем
новог школског објекта у Јабучју.
Елаборат је неопходан да би се стекли
сви законски услови да школа коначно
почела да ради, истакао је председник
Живковић,а то су процедуре које је
требало спровести пре 5-6 година, што
је један у низу пропуста. По завршетку
елабората за технички пријем, ђаци

који похађају стари монтажни објекат у
Јабучју требало би да наставу похађају у
новој школској згради већ после Ускрса и
након завршеног пролећног распуста,
потврдио је Живковић.
Веће је усвојило Извештај о реализовању пројеката из области културе за
расподелу буџетских средстава за 2016.
годину, као и Извештај Централне комисије за попис о извршеном попису на
31.12.2016. године.
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ЛАЈКОВАЧКИ СРПСКОЛИГАШ СЛАБ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ВЕЛИКИ КОРАК УНАЗАД
Железничар је одиграо лош меч
против квалитетне Шумадије и преузео
српсколигашки "фењер". Крагујевчани су
стигли до предности уз доста среће,
Томић је интервенисао на гол-линији, али
је лопта погодила Танасијевића и одбила
се у мрежу. Грчићева екипа је кренула
нешто офанзивније у наставку, али је гол
Живадиновића из "слободњака" сасекао
крила домаћину. Утисак је да је нешто
касније неоправдано поништен гол
Жељка Павловића због офсајда, али то не
мења утисак о слабој и безидејној игри
Лајковчана у дербију зачеља.
Исход меча у Пожеги назирао се већ
на самом старту- голман Танасијевић је
неопрезно поклонио лопту Тешићу који
није имао проблема да је пошаље у
празну мрежу. "Дизелка" је након тога
Српска лига "Запад", 18. коло

контролисала игру,
квалитетни домаћин
је лако бранио прилазе голу, а Грујичић
је почетком другог
дела казнио смушеност одбране Лајковчана. Када је Вук Лазић непосредно
после примљеног гола добио другу јавну
опомену, деловало је да је Железничар
пред убедљивим поразом. Ипак, побринули су се Грчићеви пулени да врате
неизвесност у меч, омладинац Јован
Матић је добро пратио акцију после шута
Пјевића и смањио предност Слоге. Ипак,
најбољи актер меча Тешић је сачувао
концентрацију и другим голом после још
једног јефтиног кикса у дефанзиви
поставио коначан резултат.
Б.Матић
Српска лига "Запад", 19. коло

Слога (Пожега)- Железничар
(Лајковац) 3:1 (1:0)

Железничар (Лајковац) Шумадија 1903 0:2 (0:1)

Стадион у Пожеги. Гледалаца: 350.
Судија: Иван Вучићевић (Краљево).
Стрелци: Тешић у 9. и 88. и Грујичић у 56.
за Слогу, а Матић у 84. минуту за
Железничар. Жути картони: Танасковић,
Божић (С), Ђукетић, Радивојевић, Атић
(Ж). Црвени картон: Лазић (Железничар)
у 57. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Матић 6,
Ђукетић 6,5, Николић 6 (М.Павловић -),
Поповић 7, Радивојевић 6,5, Лазић 6,
Обрадовић 7, Плећић 6 (Марковић -),
Ж.Павловић 6,5 (Пјевић -), Атић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Тешић (Слога)

Стадион Железничара у Лајковцу.
Гл е д а л а ц а : 4 0 0 . С уд и ј а : Ђ о р ђ е
Петровић (Чачак). Стрелци: Ђуровић у
28. и Живадиновић у 51. минуту. Жути
картони: Томић, Плећић, Марковић,
Атић (Ж), Јововић (Ш).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Танасијевић 6, Матић 5,5
(Ђукетић 6), Томић 6, Николић 5,5,
Поповић 6, Радивојевић 6, Павловић 6,
Обрадовић 6, Плећић 5,5 (Пјевић 6),
Марковић 6, Атић 6 (Мијушковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Живадиновић (Шумадија 1903)

ЗАДРУГАР ВЕЗАО ДВЕ ПРОЛЕЋЕНЕ ПОБЕДЕ
девојчице које су биле пети и шести разред
прикључивали смо старијим девојчицама.
Оне су напредовале тренирањем у одбојкашком клубу, али смо о њима водили
рачуна и у школи. Када је дошло време да
буду носиоци игре, оне су већ биле зреле
одбојкашице, иако младе, и освојиле су
државно првенство. Много нам је значила
подршка Општине, директорке школе,
Спортског савеза, сви су помогли. Све се
то видело када смо се појавили на првенству, деловали смо најозбиљније: два
наставника су водила екипу, имали смо
најбољу опрему и дресове, друге екипе су
нас се прибојавале чим се појавимо на
паркету.
Капитен екипе Анђела Митровић,
ученица VIII-3 одељења, у изјави медијима
рекла је да је све што се око њих дешава
скоро невероватно, да им се поклања
огромна пажња, уз велики успех који су
постигле – све је предивно. Одбојкашице
ОШ "Миле Дубљевић" у Кладову су од 20.
до 22. марта освојиле државно школско
првенство, убедљиво победивши у
финалу екипу основне школе из Кикинде
са 2:0 (25:14 25:16)! На путу до шампионске
титуле нису изгубиле ни сет, што довољно
говори о доминацији девојчица из Лајковца, које су уједно талентована генерација
пионирки „Железничара“. Претходно су у
својој групи лајковачке одбојкашице
оствариле три победе. У одлучујућем мечу
за пласман у финале убедљиво су савладале вршњакиње из Клека резултатом 2:0
(25:12 25:14). Успех представља резултат
дугогодишњег рада и развоја одбојке у
колубарској вароши.

Ново и модерно здање основне школе у Јабучју чека на отварање

ФЛЕШ ВЕСТИ - ЛАЈКОВАЦ
ЗА ЛАЈКОВАЧКЕ УЧЕНИКЕ

НАГРАДА
„ЗЛАТНА КАЦИГА“
Ученици Основне школе
„Миле Дубљевић“, предвођени
наставником ликовног васпитања
Милојем Митровићем, традиционално учествују на Међународном
фестивалу хумора и сатире „Златна
кацига“ у Крушевцу. Редовно освајају
награде у конкуренцији младих до 18
година, па је тако и ове године. Ученик петог разреда Владимир Радованчевић освојио је другу награду за
карикатуру и стрип на тему „Селфи“,
док је на истом конкурсу Андрија
Станојевић, ученик седмог разреда,
добио специјалну награду. Признања
ће бити уручена 1. априла у 19 часова
у Културном центру Крушевац, када
ће бити отворена изложба награђених радова и радова из у жег
избора.

Пратите нас на:
facebook.com/
glastamnave

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
РЕЦИТАТОРА

ПОБЕДНИЦИ
У четвртак је у великој сали Градске
куће, у у организацији Културног центра
“Хаџи Рувим”, одржано Општинско
такмичење рецитатора. Победници
традиционалне рецитаторске смотре
под називом “Песниче народа мог” су:
Старији узраст (средњошколци):
-Ивана Лукић
-Милка Станковић
-Ивана Цветковић
Средњи узраст:
– Јелена Карић (основци-виши разреди)
– Маша Лончар
– Матеја Петронијевић
– Андреа Радивојевић
Млађи узраст: (основци- нижи разреди)
-Милан Недељковић
-Јулија Лончар
-Тереза Гаубац
Одлуке о победницима донео је
жири у саставу: Ангелина Лукић, Угљеша
Спасојевић и Радмила Булатовић.
Окружна смотра рецитатора “Песниче
народа мог” је 26. априла од 10 часова у
ваљевском Центру за културу.

ЈЕРИНИЋ
У ГОЛГЕТЕРСКОЈ ФОРМИ
Лајковачки зонаш је стигао до прве
пролећне радости у мечу против Диваца у
ком је виђено доста прилика на обе
стране. Одличан утисак оставио је на
дебију млади штопер Радосављевић,
сјајном реакцијом спасао је рано вођство
домаћих, али је ипак Станојевић донео
предност Дивцима. Није то пореметило
Пакићеву екипу, расположени Јеринић је
најпре казнио кикс голмана, а потом и
сјајно асистирао Гајићу за комплетан
преокрет. Управо су два нападача имали
колосалне прилике у наставку сусрета,
Гајић је погодио и стативу, али је лајковачки тим и овако задовољан напустио
Крушиков стадион.
Меч са слабим Владимирчанима
решен је већ у раној фази, домаћин је
наступио без Ашковића који је паузирао
због картона, па ће наредне суботе у Бајиној Башти тим Саше Пакића бити комплетан:
- Одлично смо отворили меч, Владимир Јеринић је новим поготком и асистенцијом показао да је у голгетерској форми.
После лако стеченог вођства, био је видан пад мотивације, али смо и тако
направили још 3-4 прилике за гол. Гости
су у финишу погодили пречку, али наша
победа није долазила у питање. Идемо на
гостовање Слоги која није баук овог
пролећа, надам се наставку успешне
серије- оптимиста је тренер Саша Пакић.

Зона "Дрина", 18. коло

Задругар- Јединство 1945
2:0 (2:0)
Стадион у Задругара у Лајковцу.
Гледалаца: 200. Судија: Вељко Давидовић (Ваљево). Стрелци: Јеринић у
6. и Н.Марковић у 24. минуту. Жути
картони: Симеуновић (З), Ружић,
Дробњак, Гачић (Ј)
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7, Митровић 7
(Спасић -), Јовановић 7, Радосављевић 7, Јеремић 7, Бранковић 7,
Јерринић 7,5, Н.Марковић 7,5, Стојановић 7, Гајић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: В. Јеринић (З)
Зона "Дрина", 17. коло

Дивци- Задругар 1:2 (1:1)
Стадион Крушика у Ваљеву. Гледалаца: 300. Стрелци: Станојевић у 16. за
Дивце, а Јеринић у 26. и Гајић у 59.
минуту за Задругар. Жути картони:
Ковачевић, Живковић (Д), Јеремић (З).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7, Митровић 7,
Ашковић 7,5, Радосављевић 7,5, Јеремић 7, Спасић 7,5, Јеринић 8, Стојановић 7,5 (Јовановић -), Спасојевић (Гајић 7, Н.Марковић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: В. Јеринић (З)

МИОНИЦА
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МИНИСТАР УДОВИЧИЋ У МИОНИЦИ

КРЕЋУ РАДОВИ
НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ
Министар омладине и спорта Владе Републике Србије
Вања Удовичић је 26. марта посетио Мионицу и том приликом
најавио скори почетак радова на реконструкцији и завршетку
спортске хале, чија је изградња кренула пре две и по деценије.
- У наредних десетак дана расписује се јавна набавка за
реконструкцију и завршетак спортске хале. Почињемо овај
капитални пројекат за Мионицу и са речи прелазимо на дела.
Нешто што пропада 25 година постаће најсавременија
спортска хала за годину дана. Реконструцијом ове хале,
сређивањем спортских терена и школског простора, Мионица и цео Колубарски округ добиће спортски цетар за све
спортисте и рекреативце, али и могућност одржавања великих такмичења. Желимо да Мионица постане још један леп
центар за спорт, да рукомет у њој добије свој Национални
тренинг центар, али и да створимо услове за све друге
спортове и да овде окупљамо младе спортисте из целе
земље и региона. Оваквим улагањима широм Србије и
децентрализацијом спорта, желимо да у свим градовима и
општинама у Србији створимо услове да спорт буде начин
живота за све, од најмлађих до људи у трећем добу, јер предуслов здравог живота јесте физичка активност, а предуслов
врхунских спортских успеха наше земље је Србија у којој се
свуда живи спорт-рекао је министар Удовичић по обиласку
мионичке хале спортова и поздравио напоре, истрајност и
упорност председника општине Мионица Бобана Јанковића
и његових сарадника који су иницирали покретање пројекта.
За овај пројекат Министарство омладине и спорта је
определило 44 милиона динара, док се остатак финасијских
средстава обезбеђује из буџета локалне самоуправе.

Коначна реконструкција и завршетак
спортске хале у Мионици:
Перуничић, Удовичић и Јанковић
- Ово су за мионичку општину велика средства, али
инвестиција у спортску инфраструктуру је инвестиција у
будућност наше деце и зато се вишеструко исплати. Уз Владу
Републике Србије и Министарство омладине и спорта
заједнички радимо на успостављању што бољег односа
младих према физичкој култури, демонстрирању правих
вредности и усмеравању деце ка тим вредностима кроз
бављење спортским и рекреативним активностима. Завршетак спортске хале је од огромног стратешког значаја за
општину Мионица из више разлога. Понеће епитет Националног тренинг центра за рукомет, али биће и место где ће се
припремати и други врхунски спортисти из Србије и иностранства што широм отвара врата развоју туризма – нагласио је први човек мионичке општине Бобан Јанковић.
Министар Удовичић је посету Мионици искористио и да
заједно са државним секретаром за спорт Предрагом Перуничићем у пратњи својих домаћина присуствује заједничком
тренингу шездесетак младих мионичких спортиста из овдаА.К.
шњег кошаркашког, карате и одбојкашког клуба.

Ускоро ће имати много боље услове за тренинг:
Мионички кошаркаши, каратисти и одбојкашице надају се брзом завршетку спортске хале

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

ОБЕЛЕЖЕНО
90 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Ловачко удружење ''Војвода Мишић'' Мионица је у
петак свечано обележило вредан јубилеј, деведесету
годишњицу постојања и рада. Свечаности су присуствовали бројни гости, међу којима председник Ловачког
савеза Србије Драган Шормаз, који је председнику
Ловачког удружења ''Војвода Мишић'' Мирославу Гавриловићу уручио плакету ЛСС, председник општине Мионица
Бобан Јанковић са сарадницима, представници Управе за
шуме Републике Србије, представници околних ловачких
удружења, као и бројни пријатељи. Поводом 90 година од
оснивања, на овом скупу су уручене плакете Ловачком
савезу Србије и председнику Савеза Драгану Шормазу,
општини Мионица, Управи за шуме Републике Србије и
другим институцијама и појединцима који су помагали рад
мионичког ловачког удружења. Такође, најуспешнији
мионички ловци су награђени златним, сребрним и
бронзаним ордењем и плакетама, а дружење је настављено
ловачком забавом уз добру музику и богату трпезу.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДСЕДНИЧКИХ
ИЗБОРА

МИОНИЦА

Број бирача: 11.579
Излазност: 7.644 (66,02%)
Неважећих листића: 192

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
2. САША ЈАНКОВИЋ
3. ЛУКА МАКСИМОВИЋ
4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
5. ВУК ЈЕРЕМИЋ
6. БОШКО ОБРАДОВИЋ
7. МИЛАН СТАМАТОВИЋ
8. САША РАДУЛОВИЋ
9. АЛЕКДАНДАР ПОПОВИЋ
10. МИРОСЛАВ ПАРОВИЋ
11. НЕНАД ЧАНАK

5.091
769
458
402
343
227
58
47
40
9
8

(68,32%)
(10,32%)
(6,15%)
(5,39%)
(4,6%)
(3,05%)
(0,78%)
(0,63%)
(0,54%)
(0,12%)
(0,11%)

* Незванични резултати

МИОНИЦА

6.април 2017.г.
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ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СО МИОНИЦА

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА И ПОДРШЦИ ПОЉОПРИВРЕДИ
Скупштина општине Мионица је на својој 17. седници
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Мионица за 2017.годину. Пре тога, присутни су
минутом ћутања одали пошту прерано преминулом одборнику СО Мионица Радосаву Томићу из Осеченице, а потом је
Скупштина потврдила мандат новог одборника Зорана
Милановића (ДС) из Попадића. Образлажући предлог ребаланса начелница за финансије Општинске управе Кристина
Чарапић је нагласила да је главни основ ревизија пројекта за
завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици за
који је Министарство омладине и спорта обезбедило средства у износу од 44 милиона динара из буџета Републике
Србије и што се манифестација ''Мишићеви дани'' у складу

Детаљ са 17.седнице СО Мионица

ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ,
АМСС И САКСС

МИОНИЦА ДОБИЈА
АУТО РЕЛИ ТАКМИЧЕЊЕ
Председник мионичке општине Бобан Јаковић, председник Ауто Мото Савеза Србије Мирко Бутулија и председник
Спортског ауто и картинг савеза Србије Станиша Лазарац су
на свечаности на Београдском сајму потписали уговор о
одржавању ауто рели такмичења на територији општине
Мионица. Општина Мионица ће према слову Уговора тако
бити домаћин ауто рели такмичења 7. и 8. јула ове године.
- На почетку смо једног лепог и амбициозног пројекта
који ће поред промоције ауто мото спорта и безбедности
саобраћаја имати и друге позитивне ефекте на нашу општину. Ауто рели такмичење је велики догађај који ће допринети
развоју аутомобилизма, спорта и туризма у општини Мионица. Са друге стране, безбедност саобраћаја је област на
којој посебно треба да радимо, пре свега у циљу едукације
младих , што нам ова сарадња са Ауто мото савезом Србије
и Спортским ауто и картинг савезом Србије у великој мери
омогућава - рекао је први човек мионичке општине Бобан
Јаковић и додао да се ова трка организује у јеку летње
сезоне, што ће допринети промоцији Мионице као туристичке дестинације.
Поред тога, председник Јанковић је изразио задовољство што је на штанду Спортског ауто и картинг савеза
Србије општина Мионица на Сајму аутомобила представила
своје туристичке потенцијале.

са програмом Министарства трговине, туризма и телекомуникација уместо са позиције Културног центра планира у
оквиру Туристичке организације ''Мионица''. Овим изменама и
допунама Одлуке о буџету укупни текући приходи и примања
се планирају у укупном износу од 713,59 милиона динара.
Општински парламент је на овој седници донео и Програм
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за 2017. годину, као и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Мионица за ову годину. Према
речима стручног сарадника Службе за пољопривреду Општинске управе Милана Петровића који је образложио предложене
програме, за ову намену у 2017-тој су планирана буџетска
средства у укупном износу од 13 милиона динара. Од тога је 10
милиона динара опредељено за мере руралног развоја, односно подизање нових или обнављање постојећих производних
и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, постављање
противградних мрежа и друге инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава под условима наведеним у
Програму, као и за осигурање овогодишњег рода усева пшенице, јечма и овса на целој територији Општине. За посебне
подстицаје је опредељено три милиона динара. Са друге
стране, за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Мионица за 2017. годину се планира 10,48 милиона
динара, од чега из буџетских извора нешто више од 5,45 милиона динара, а остало из других извора. Од ових средстава се за
радове на уређењу атарских путева планира 7,5 милиона
динара, за уређење и опремање противградне службе 2
милиона динара, а за активности на заштити пољопривредног
земљишта 984 хиљаде динара.
А.К.

УСПЕХ МИОНИЧКЕ СРЕДЊОШКОЛКЕ
НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ КУВАРСТВА

ДАНИЈЕЛА ДРУГА У СРБИЈИ
Ученица треће године куварског смера Средње школе
''Мионица'' Данијела Митровић је на недавно одржаном
Републичком такмичењу из куварства одржаном у
Смедереву постигла велики успех освојивши друго место.

Данијела Митровић (у средини) са професорима

Потписивање уговора на Београдском сајму
На овој свечаности која је одржана у оквиру 53. Међународног сајма аутомобила потписани су уговори о сарадњи и
са представницима других општина и градова које подржавају ауто, мото и картинг спорт и истовремено дају допринос
унапређењу безбедности у саобраћају. Подршку пројекту
дали су и министар омладине и спорта Владе Републике Србије Вања Удовичић, као и наши прослављени шампиони из
света ауто спорта Душан Борковић и Никола Миљковић. А.К.

На републичкој смотри из куварства учествовали су
средњошколци из 24 школе из свих крајева Србије,
Београда, Новог Сада, Смедерева, Шапца, Ниша, Чачка и
других градова. Боје мионичке образовне установе
бранила је и Јелена Гајић која је такође постигла добар
резултат, а на самом такмичењу подршку ученицама
пружали су професори куварства Александар Павловић и
Небојша Пешовић.
- Пласман се одређивао на основу резултата из
теоријског и практичног дела. Према коментару стручног
жирија, Данијелин практичан рад - комплет јело које се
састојало из предјела, главног јела и десерта било је
најукусније. На теоријском делу је освојен нешто мањи број
поена, тако да је када се све сабере Данијелу од првог места
делило само 1,67 бодова. Ово је фантастичан успех и још
један доказ да наша школа не само да стоји уз раме са
осталим образовним установама овог усмерења у Србији
које имају много дужу традицију, већ је од многих и бољаоценио је професор куварства у Средњој школи ''Мионица''
Александар Павловић.
А.К.
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13.04.2017. г. навршава се
четири године од смрти

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
7.априла.2017. г. навршава се шест тужних месеци од смрти
нашег драгог супруга и оца

СЛОБОДАНА
БОБАНА
ПАВЛОВИЋА
(1963 – 2016)

РАДОМИРА
БЛАГОЈЕВИЋА
ОЛУЈЕ
(1933 – 2013)
Нећемо Те
препустити забораву.
Чувамо Те у срцима...
Породица

Време не лечи тугу, нити
може да испуни празнину,
коју си оставио у нашим
срцима. Нисмо Те могли
сачувати од смрти,али ћемо
Те сачувати од заборава.
Вечно ћеш бити
у нашим срцима
Твоји: супруга Маргита,
ћерка Данијела
и син Дарко

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

МИЛЕНИ БИРЧАНИН
МИКИЦИ МАЛЧЕВОЈ
Заслужила си сећање
јер си била драга и
срдачна
Твоји пријатељи Убљани

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

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

6.април 2017.г.

18.априла 2017.г. навршава
се шест година од смрти
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6.04.2017. г. навршава се година
од преране смрти наше драге

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
(1964 – 2016)

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ

Чуваћемо Те заувек
у нашим срцима…
Твоји: мајка Милица,
браћа Милан и Бранко
са породицама

Дана 14.04.2017.г. навршило се
шест година од како смо
изгубили нашу драгу

17.04.2016 – 17.04.2017.

ДРАГАН
ЖИВАНОВИЋ
ШАБАЦ
МАРГИТУ МАРИЈУ
САРИЋ

Увек ће Те се сећати

(1938 - 2011)
Неизмерна је празнина и туга
у нашим срцима. Вечно смо
захвални за све што си нам
пружила

Твоји: супруга Стана,
син Владимир,
ћерка Ивана и сестрић
Миодраг са породицама

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

1918 - 2000 - 2017.г.

1909 - 1067 - 2017.г.

СТАНА
ДРАГОЉУБ
НИКОЛИЋ
Време не значи заборав,
такви родитељи су у нашим животима
Син Јовиша и кћери Радмила, Марија и Стојанка
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ШКОЛА ТРЧАЊА „УБ“ ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

УБ ТРЧИ

Презентација и упис 9.априла,
у 11 часова, клуб Дома културе

У сарадњи са сајтом trcanje.rs
покрећемо Школу трчања Уб.
Trcanje.rs највећи је регионални
сајт посвећен рекреативном трчању,
здравим животним стиловима и активном животу. Кроз Београдску школу
трчања од 2011. до сада је прошло преко
2500 тркачица и тркача. Свима осталима, до сада је на располагању био
бесплатан програм припреме online.
Од 2017. смо направили корак
даље, и кроз локалне партнере спустићемо персонализовани приступ у 15
градова Србије, поред Београда.
Коме је намењена школа?
Школа је намењена свима који желе
да се баве рекреативним трчањем. Код
нас, фокус није на атлетици, већ на
корисности коју трчање у комбинацији
са вежбама снаге уноси у наш живот.
У школу се примају старији од 18
година, без обзира на пол, године, тежину и претходно тркачко (не)искуство.
Посебну пажњу посвећујемо почетни-

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
НА ВУЧИЈАКУ
Улица ЈНА бр.136, Уб
Плац 6 ари, кућа 180 m²
са свим папирима и
комплатном инфраструктуром.
Цена: 95.000 еура.

064/2737-198

цима, и на безбедан начин их уводимо
у свет трчања.
Циљ школе је да се полазници
припреме за трку по избору пет, десет
или 21 km за шест месеци.
Програм траје од априла до новембра 2017. године. Тренирамо три
пута недељно на отвореном, понедељком и средом од 19 и суботом од
девет часова. Примарна локација
тренинга је Школарац, а планирани су
и тренинзи изненађења.
Поред трчања, на сваком тренингу
покривамо и цело тело, посебно дизајнираним вежбама снаге.
Кроз Школу трчања градимо пријатељства и стварамо јаче везе са тркачима из других градова, путујемо и
стварамо најпозитивнији тренд у
граду.
За више информација посетите
trcanje.rs/ub или дођите на упис, 9.
априла, у 11 сати, клуб Дома културе
Уб.
Наташа 064/541-79-53.

ПРОДАЈЕМ
ДВОИПОСОБАН СТАН
52 m² У БЕОГРАДУ
(Насеље Браће Јерковић)
Ул. Војводе Влаховића
Новоградња, први спрат
Цена: 1.050 еура по m²

064/2737-198
ПРОДАЈЕМ ИЛИ ИЗДАЈЕМ

КУЋУ
У УЛ. ПРВОГ МАЈА бр.55
(код „Зелене пијаце“)
100 m², 5 ари плаца
+ помоћни објекат

063/366-651
ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ
У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ
НА УБУ
(77 квадрата - преко пута
„Комерцијалне банке“)

065 4444 001

MINUS

PRIVREDNO DRU[TVO
ZA KNJIGOVODSTVO
doo I FINANSIJE

Ub- Kralja Petra Prvog br.21, TC „Lazić“, lok. 3

060/ 70-54-100, 014/410-806

ОБУКА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
НА УБУ
Практична обука за књиговодство осмишљена је тако да полазници могу, своја раније стечена знања да обнове и да иста примене у
пракси. Да би полазници могли да
прате практичну обуку морају имати
нека предзнања из наведених области.
Обука за практичан рад и разумевање књиговодствених послова,
осим лицима везаним директно за
књиговодство, може добро доћи и
онима који обављају послове из
сродних области пословања: административним и финансијским
пословима, као и самим предузетницима или власницима фирми.
Предавач: Мирјана Јовановић
Литература: Скрипта, Обрасци, припремљена документација за практичан рад
Место обуке: Уб, Ул. Краља Петра
Првог Ослободиоца 21, лок. 3
Информације на телефоне:
060/70-54-100 и 014/410-806
План часова: 40 (школских) часова
Термини: Субота и недеља од 10-14 h
- пауза 30 минута
Субота је резервисана за стицање
теоретских знања, а недеља за
практичну примену истих
Време трајања: 1 месец
Цена: 24.000 динара
Уколико сматрате да у ваше
знање вреди улагати, да вам треба
мало сигурности да учврстите своје
знање, да вам треба почетна припрема за сопствени бизнис, онда смо
ми права кућа за Вас.
Прикључите се и упознајте са
практичним радом. Видећете да је
књиговодство занимљива област, да
је врло динамична и да има много
ширу примену у послу, да има
ширину и да својом мудрошћу ви
можете водити рачуна куда иде ваше
пословање, можете анализирати
проблеме, тражити решења...и сл...
Ми смо ту да вам помогнемо.
„Минус“ д.о.о.

СПОРТ / КУЛТУРА

9.фебруар 2017.г.

КОШАРКАШИ УБА ПОДГРЕЈАЛИ НАДУ ЗА ОПСТАНАК

ЦРНОКОСА ПАЛА
У ТРИЛЕР-ЗАВРШНИЦИ
Борба још није готова! Кошмарна
сезона убских кошаркаша можда добије
и хепиенд, а та прилика се указала након
неочекиване победе у Косјерићу. Читав
сусрет играло се у егалу, а драма је
достигла кулминацију на једну секунду
до краја. Алекса Бојичић је стао на
линију бацања код резултата 93:92 за
госте, промашио прво и ненамерно
погодио друго бацање. Домаћин је
тражио тајм-аут, добио могућност да са
нападачке половине нападне кош, али
срећом није било довољно времена за
изграђен шут, па су се кошаркаши Уба
радовали другој победи, поново на
гостујућем паркету.
Против Клика из Ариља није било
реално да се веже и друга победа,
претендент за 1. место није ништа
препуштао случају, а похвале у домаћој
екипи заслужује снажни центар Зоран
Обрадовић.
- У Косјерићу је мало и нас погледала срећа, изгубили смо неколико
неизвесних завршница, ред је био да се
и нама врати једном. Добили смо
информације да постоји шанса да само

ПРЕД УБСКОМ ПУБЛИКОМ

ЈУБИЛАРНО
ИЗВОЂЕЊЕ
„ПОРТРЕТА“
Глумци Позоришта „Раша
Плаовић“ четрдесети пут
одиграли комад Зорана
Мијаљевића
Уместо најављене црнох уморне комедије „Када се ми мртви
покољемо“ Аматерског позоришта
из Беочина, која је отказана због
болести глумца, 30. марта на сцени
Дома културе Убљани су још једном
могли да погледају представу „Портрет“ Позоришта „Раша Плаовић“.
Било је то 40. играње овог комада
Зорана Мијаљевића, у адаптацији и
режији Александра Тадића, а случа
је удесио да јубиларно извођење
буде баш пред домаћом публиком.
Свој позоришни живот, „Портрет“ је почео 2012. године и од
тада до данас постао је најнаграђиванија и најизвођенија представа
у новијој историји убског позоришта
„Раша Плаовић“. Лепршави комад о
људима са маргине, са мноштвом
духовитих ситуација, али тешким и
катарзичним епилогом, својим емотивним набојем већ шесту сезону
плени пажњу публике, али и критике на различитим фестивалима
аматерских позоришта, на којима су
Убљани учествовали. Међу досадашњим наградама, највише је освојено у глумачкој категорији, што је
потврда квалитета целог ансамбла.
У представи „Портрет“ већ шесту
сезону играју Мирјана Симић,
Милан Марковић, Воја Раонић, Влада Тадић, Драгана Јанковић и Урош
Алимпијевић.
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ПМРЛ "Центар", 24. коло

Уб- Клик (Ариље) 62:101
(21:26, 12:21, 16:26, 13:28)
Хала спортова на Убу. Гледлаца: 50.
Судије: Лојаница (Крагујевац), Ђурић
(Крушевац).
УБ: Пантелић 3, Петровић 6, Обрадовић
14, Пећинар, Поповић 13, Бојичић 16,
Милутиновић,Марковић6,Миливојевић 4
ПМРЛ "Центар", 23. коло

Црнокоса- Уб 92:94 (24:25,
25:21, 17:22, 26:26)
Спортска хала у Косјерићу. Гледалаца:
150. Судије: Б.Дуловић, Ђ.Дуловић
(Чачак).
УБ: Пантелић, Петровић 28, Обрадовић,
Пећинар 3, Поповић 9, Бојичић 47, Милутиновић, Марковић 1, Миливојевић 6

PRVA REGIONALNA LIGA *ZAPAD*

Алекса Бојичић (КК Уб)
последњи испада из лиге, у Новом
Пазару вероватно немамо шта да
тражимо, али у последњем колу против
Раче на нашем паркету морамо да
појуримо трећу победу. Да ли ће бити
довољно- не знамо, с обзиром да и
Шабац тражи трећи тријумф против
Полета Ратине, али у сваком случају
позивам навијаче да нам помогну у
можда одлучујућем мечу 16. априларекао је Обрадовић.

21 3 45
1. Klik (Ariqe)
2. Novi Pazar
20 4 44
3. KKK Radni~ki
19 5 43
4. Zlatar (NV)
18 6 42
5. @elezni~ar (^)
16 7 39
6. Priboj
14 10 38
7. Mile{evac
13 11 37
8. Zekas (Ra~a)
12 12 36
9. Student (BB)
10 14 34
10. Prva Petoletka
9 15 33
11. Polet (Ratina)
7 16 30
12. Crnokosa (K)
4 20 28
13. [abac
2 22 26
14. Ub
2 22 26
Утакмице КК Уб до краја првенства:
Нови Пазар - Уб (8.април)
Уб - Зекас 75 (23.април)

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ ИМАЈУ ЈОШ ЈЕДАН МЕЧ ДО КРАЈА СЕЗОНЕ

СА МИЛАНОВЧАНИМА
ЗА ДЕВЕТО МЕСТО
Сениори КК Младост 014 одиграли
су на свом паркету последњи меч
регуларног дела сезоне, иако је тренер
Урошевић по први пут у екипи имао
тандем Љубојевић- Бајић, Лозница није
имала проблема да дође до сигурне
победе. Убљани су тако окончали
првенство са скором 6-8 што им је било
довољно за 5. место у групи "Запад", а
по пропозицијама мораће да одиграју и
меч са петопласираном екипом из друге
групе. Ривал ће им бити ГМ-032 из
Горњег Милановца, сусрет ће се играти
у Пожеги наредног викенда, победник
ће заузети 9. место у коначном пласману.
У фокусу су прошлог викенда били
пионири, на гостовању Студенту јурили
су -6 из убског меча за 1. место и
пласман на фајнал-фор. Почетак је био
обећавајући, +13 имали су "младосташи" у другој четвртини, али је
домаћин ухватио прикључак до паузе.
Пет личних грешака Уроша Васиљевића
и Вукашина Марковића учинили су
подухват Младости "немогућом мисијом", пробао је Милошевић да "тројком"
избори продужетак, али није погодиоконачан резултат 81:76 за Студент.
Млађи пионири су лигу завршили на
трећем месту, са две победе на крају.
Били су бољи од Осечине 83:48 и на
гостовању против Металца 51:38, а као и
обично предњачио је талентовани
Ђорђе Симић.

Урош Васиљевић
ДМРЛ "Запад", 14. коло

Младост 014 (Уб) -Лозница
62:80 (16:22, 18:21, 13:26, 15:11)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 80.
Судије: Пауновић, Николић (Шабац).
МЛАДОСТ: У.Васиљевић, Буљубашић,
Милошевић, Ђ.Васиљевић 13, Марковић 1, Ивковић, Бајић 2, Живковић 17,
Анђелковић 2, Љубојевић 11, Новаковић 7, Јевтић 9

КОНАЧНА ТАБЕЛА
1. Radni~ki (V)
2. Loznica
3. M015 ([abac)
4. @elezni~ar (L)
5. Mladost 014(Ub)
6. Ra|evac (K)
7. Student 014
8. Vladimirci

13 1
13 1
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
0 14

27
27
20
20
20
20
20
14
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ФУДБАЛ

6.април 2017.г.
МОФЛ Колубара "Исток", 15. коло

Полет (Таково)- Рудар
(Радљево) 2:3 (1:1)
14.коло (25/26.03.2017):
Младост (В)– Рубрибреза
Врело Спорт – Каленић
Колубара – Полет (ДЛ)
Д. Туцовић – Гуњевац
Стубленица – Ц. Јабука
Рудар (Р) – Паљуви
Пролетер – Полет (Т)
15.коло (01/02.04.2017):
Пролетер - Младост (В)
Полет (Т) – Рудар (Р)
Паљуви – Стубленица
Ц. Јабука - Д. Туцовић
Гуњевац – Колубара
Полет (ДЛ) - Врело Спорт
Каленић – Рубрибреза
1.Vrelo Sport 15
2.Guwevac
11
3.Rubribreza 9
4.OFK Paquvi 7
5.Rudar (R)
7
6.D.Tucovi}
7
7.Polet (T)
7
8.Polet (DL) 6
9.Kaleni}
6
10.Stublenica 5
11.C.Jabuka
4
12.Proleter
3
13.Mladost(V) 2
14.Kolubara(J) 1

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

0
4
3
3
5
5
6
6
8
8
9
9
10
14

2:2
5:0
0:3
4:2
3:3
2:2
0:0
2:0
2:3
2:3
2:4
5:0
2:5
4:0
49 :10
41 :23
37 :18
32 :19
33 :22
29 :29
33 :27
32 :26
31 :37
18 :36
27 :38
14 :31
22 :35
6 :53

16.коло (08/09.04.2017- 15.30 ч):
Младост (В) – Каленић
Рубрибреза - Полет Д.Л.
Врело Спорт – Гуњевац
Колубара (J) - Ц. Јабука
Д. Туцовић – Паљуви
Стубленица - Полет (T)
Рудар (Р) – Пролетер (Б)
17.коло (15/16.04.2017- 15.30 ч):
Рудар (Р) – Младост (В)
Пролетер – Стубленица
Полет (Т) - Д. Туцовић
Паљуви – Колубара (Ј)
Ц. Јабука - Врело Спорт
Гуњевац – Рубрибреза
Полет Д.Л. – Каленић

45
33
30
26
24
24
23
21
19
17
14
12
9
2

Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Радовановић у 26. и Павловић у 83. за
Полет, а Страхињић у 23., Ивковић у 53.
и Аћимовић у 60. минуту за Рудар. Жути
картони: Г.Павловић (П), Н.Павловић,
Пантелић, Симанић (Р).
ПОЛЕТ: Петровић 6,5, С.Илић 6,5,
Радовановић 6,5, Максимовић 6,
Ненадовић 6, Бранковић 6,5, Павловић
7, М.Илић 7, Живановић 6, Јеремић 6,5,
Крстић 6,5
РУДАР: Пејаковић 7,5, Љ.Павловић 7
(Давидовић -), Теодосијевић 6,5, Ракић
7, Н.Павловић 6,5, Радић 6,5, Страхињић 7, Аћимовић 7,5 (Симанић -),
Пантелић 6,5, Ивковић 7, Ђорђевић 6,5
(Ђаловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Бошко Аћимовић (Рудар)
Радљевци су искористили бледо
издање Полета и сасвим заслужено
славили. "Бомба" Страхињића из
"слободњака" најавила је тријумф
гостију, али је Радовановић након
прекида поравнао резултат. Ивковић је
искористио поклон домаће одбране, а
Бошко Аћимовић акцијом у стилу
Месија нанизао неколико ривала и
постигао трећи гол за Рудар. Једну од
ретких правих акција домаћих окончао
је Горан Павловић, али је то био само
утешни гол за домаће.

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

МОФЛ Колубара "Исток", 15. коло

Паљуви- Стубленица
2:3 (1:2)
Стадион у Паљувима. Гледалаца: 80.
Судија: Немања Ћећез (Боговађа).
Стрелци: Божић у 32. и Гајић у 50. за
Паљуве, а Спасојевић у 12., Ивковић у
30. и Перишић у 85. миуту за
Стубленицу. Није било картона.
ПАЉУВИ: Ћургуз 6, Мијатовић 6,
Јовић 6, Пантелић 6, Илић 5,5,
Ђорђевић 5,5, Гајић 6,5, Веселиновић
6 (Филиповић -), Новаковић 6, Миловановић 6 (Ђурић -), Божић 6,5
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 7,5, Мирковић 7, Лекић 8, Спасојевић 7,5, Ивановић 7,5, Милутиновић 6,5 (Перишић
7,5), Станковић 8, Поповић 7 (Марковић 6,5, Рафаиловић -), Нем.Миличић
7,5, Ивковић 7, Ник.Миличић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Љубомир Станковић (Стубленица)
Стубленица је казнила катастрофалоно издање домаћих, а улогу
јунака поново је преузео Боривоје
Перишић. Као и седам дана раније
против Црвене Јабуке, решио је меч
након дуге лопте Станковића и лоше
реакције штопера Паљува.
Гости су силовито кренули,
Спасојевић је искористио аут и смушеност домаћих за први гол, а Ивковић је, уз доста среће, матирао Ћургуза са дистанце. Божић је спретном
реакцијом на другој стативи смањио, а
Гајић лепим ударцем најавио преокрет. Ипак, одлични голман Јовановић је добро реаговао у два наврата, а Перишић на описан начин донео
гостима и другу пролећну победу.

МОФЛ Колубара "Исток", 14. коло

Врело Спорт- Каленић 5:0 (2:0)
Стадион СЦ "Матић" на Убу. Гледалаца: 50. Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
Анђић у 36., Илић у 44., Ристовски у 51. из пенала, Маринковић у 65. и Симеуновић
у 75. минуту. Жути картони: Новаковић, Допуђ (К).
ВРЕЛО СПОРТ: Ђурђевић 7, Симић 7, Обрадовић 7,5, Ристовски 8, Д.Матић 7,
Јолачић 7, Леонтијевић 7, Маринковић 7 (Новаковић -), Симеуновић 7,5, Анђић 8
(И.Матић 7), Илић 7 (Арамбашић -)
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7,5, Мијатовић 6,5, А.Ранковић 7, М.Ранковић 6,5, Допуђ 7,
Михаиловић 6,5, Рајковић 6,5, Вучковић 6,5, Новаковић 7 (Марковић -),
Радовановић 7, Милошевић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Жарко Анђић (Врело Спорт)
Играчи Каленића заслужују похвале за нападачко прво полувреме у ком су
намучили лидера, голман Владимир Ђурђевић је у два наврата осујетио
Новаковића у изгледним позицијама. Ипак, када је Анђић "начео" одличног
Иванковића- дилеме више није било. Тренер убског Јединства је изнудио и
једанаестерац почетком другог дела, а најефектнији гол дело је везисте Милета
Маринковића из слободног ударца.

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА СТАРТУЈУ И ЛИГЕ ОФС УБ

Група „Исток“

8.коло (8/9.април 2017):
Памбуковица – Мургаш
Слога (В) – Чучуге
Докмир – Звиздар
Слободне: Шарбане
9.коло (15/16.април 2017):
Деветог априла се окончава и зимски одмор за екипе најнижег ранга у општинском Звиздар – Слога (В)
фудбалу, а пролеће доноси неизвесну борбу за врх у обе групе. Јесењи прваци су Бргуле Чучуге – Памбуковица
("Запад") и Чучуге ("Исток"), али се ту не завршава списак кандидата за 1. место.
Мургаш – Шарбане
Врело, Омладинац, можда чак и ОФК Таково, имају аспирације да стигну лидера из Слободан: Докмир
Бргула, а већ прво пролећно коло доноси дерби меч ОФК Таково- Врело. Јесењи првак
Група „Запад“
гостује у Лисо Пољу, а појачани Омладинац биће домаћин Милорчанима.
8.коло (8/9.април 2017):
Веће шансе да сачувају шампионски трон дају се Чучугама које су, судећи по
ОФК Таково – Врело
припремном периоду, довеле два квалитетна појачања са београдском етикетом.
Омладинац – Јединство (М)
Најближи пратилац су им Шарбане, а из прикрајка вребају Докмир и Памбуковица коју ће
Колубара (ЛП) – Бргуле
са клупе предводити некада "алфа и омега" зонашког Звиздара Марко-Ћела Максимовић.
Вукона – Стрелац (К)
Прво коло не доноси превише интересантне мечеве, Памбуковица, Чучуге и Докмир имају
епитет изразитог фаворита, а слободне су Шарбане. Летња пијаца није донела 9.коло (15/16.април 2017):
ексклузивне трансфере, много већу пажњу клубови су поклонили новом моделу Вукона - ОФК Таково
плаћања трошкова службених лица који није потпуно уважио потребе општинских Стрелац (К) - Колубара (ЛП)
лигаша (нпр. нису признати лекарски прегледи као легитимни трошак који сваки клуб Бргуле – Омладинац
Јединство (М) – Врело
мора да има да би се такмичио...)

ЖЕСТОКА БОРБА
ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ ЛИГУ

ФУДБАЛ

6.април 2017.г.
18. коло

18. коло

17.коло (25/26.03.2017):
ОФК Јабучје - Јуниор НН
Радник – Искра
Јошева – Пепељевац
ЗСК – Бањани
Тврдојевац – Брезовица
Совљак – Младост (Д)
Трлић – Тулари
Тешњар – Качер

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

18.коло (01/02.04.2017):
Јуниор НН – Тешњар
Качер – Трлић
Тулари - Совљак
Младост (Д) – Тврдојевац
Брезовица – ЗСК
Бањани - Јошева
Пепељевац – Радник
Искра - ОФК Јабучје

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

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

10
9
10
10
9
8
8
9
7
7
6
5
5
6
2
0

6
7
2
2
4
5
4
1
5
4
5
8
6
3
4
0

2 40 : 14
2 26 : 13
6 43 : 25
6 26 : 13
5 36 : 19
5 34 : 28
6 30 : 24
8 31 : 29
6 24 : 24
7 27 : 25
7 26 : 22
5 27 : 26
7 24 : 23
9 19 : 28
12 12 : 48
18 11 : 75

19.коло (08/09.04.2017- 15.30 ч):
Искра - Јуниор НН
ОФК Јабучје – Пепељевац
Радник - Бањани
Јошева – Брезовица
ЗСК – Младост
Тврдојевац – Тулари
Совљак – Качер
Трлић – Тешњар
20.коло:Среда(12.04.2017- 15.30 ч):
Јуниор НН – Трлић
Тешњар – Совљак
Качер – Тврдојевац
Тулари – ЗСК
Младост – Јошева
Брезовица – Радник
Бањани - ОФК Јабучје
Пепељевац – Искра

Детаљ са утакмице:
Трлић - Тулари

36
34
32
32
31
29
28
28
26
25
23
23
21
21
10
0
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Бањани- Јошева
3:0 (2:0)

Тулари- Совљак
1:1 (1:1)

Стадион у Бањанима. Гледалаца: 50.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Ранитовић у 9. и Бабић у 43. и
71. минуту. Жути картони: Ранитовић,
Милановић (Б), Милановић (Ј).
БАЊАНИ: Даниловић 7, Костадиновић
7, Миловановић 7,5, Ђорђевић 7,5,
Дими-тријевић 7,5, Ненадовић 7,
Петковић 6,5 (Симић -), Ранитовић 8
(Милановић 7), Бабић 8, Леонтијевић 7,
Гајић 7
ЈОШЕВА: Веселиновић 7, Стојановић
6,5, Васиљевић 7, Милановић 6 (Вујић
6,5), В.Тешић 6,5, Николић 6,5, Б.Тешић
6,5, Кузмановић 6,5, Јовановић 7,
Живановић 6,5, Богуновић 6 (Бошковић
6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Томислав Бабић (Бањани)
Сигуран тријумф Бањана у мечу који
се неће дуго памтити, Јошева није имала
ни снаге ни квалитета да озбиљније
угрози искусног Даниловића. Први гол је
пао након паса Гајића и прецизног
приземног удараца Ранитовића, да би
Бабић постигао други погодак након што
је Веселиновић одбранио шут Гајића.
У наставку још мање темпа, а најбољи
актер меча Бабић се поново уписао у
стрелце након што га је Костадиновић
практично погодио у главу, а лопта
завршила у мрежи.

Стадион у Туларима. Гледалаца: 200.
Судија: Дарко Весић (Дивци). Стрелци:
Младеновић у 10. за Туларе, а
Обрадовић у 40. минуту за Совљак.
Жути картони: Милановић, Шкорић,
Адамовић (Т), Стојковић, Маслаковић,
Јанковић (С).
ТУЛАРИ: Мрчић 7, Шимшић 6,5,
Зујаловић 7, Шкорић 7, Јеремић 6,5,
Илић 7, Милановић 6,5, Ђорђевић 7, И.
Николић 7, Адамовић 6,5 (Стожинић -),
Младеновић 7 (С.Николић -)
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7,
Стефановић 6,5, Вукадиновић 6,5
(Мехинагић -), Маслаковић 6,5 (Маринковић -), Јанковић 6,5, Миленковић 6,5,
Обрадовић 7,5, Стојковић 7, Рончевић
7, Прља 7, Рамадани 7 (Сиљановски -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Чврст дерби у Туларима са поделом
плена, а први је до предности стигао
домаћин. Филип Илић је одличном
лоптом створио простор Шимшићу по
боку, Ђорђевић прихватио пас и
одложио лопту Младеновићу који је
крунисао лепу акцију Тулара. Изједначио је Обрадовић после дуге акције у
којој су га блокирали и Шимшић и
Шкорић, али је упорни Ваљевац успео
да дође до простора за шут и матира
Мрчића.
Совљачани су у наставку били за
нијансу ближи тријумфу, али је бод у
овом тренутку задовољио апетите оба
клуба.

17. коло

Трлић- Тулари 0:0
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 150.
Судија: Никола Ђуровић (Ваљево).
Жути картон: Грбић (Тулари).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Грујић 7,
Марковић 6,5 (Новаковић 7), Танасијевић 7, Иконић 7, Симић 7,5, Савић 7,
Поповић 7,5, Б.Живановић 7, Стевановић 6,5, Цвијић 6,5 (Бојић 6,5,
М.Живановић -)
ТУЛАРИ: Мрчић 7,5, Шимшић 7,
Зујаловић 7,5, Шкорић 7, Грбић 7, Илић
7, Милановић 7, Ђорђевић 7, Николић
7,5 (Димитријевић -), Адамовић 6,5
(Младеновић 6,5), Јеремић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Николић (Тулари)
Борбен "реми" у комшијском
дербију, меч није обиловао идеалним
приликама, а домаћи су за нијансу
били ближи победи. Неколико опасних
акција Трлићана осујетио је правовременим интервенцијама голман
Мрчић, а Поповић није успео да у два
наврата главом погоди оквир гола. На
другој страни Ђорђевић је у два
наврата запретио, а посебно је атрактиван био други покушај када је "маказицама" пребацио пречку.

17. коло

Тврдојевац- Брезовица
1:4 (1:2)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Ерић у 39. за Тврдојевац, а
Гошић у 3. из пенала, 9., 48. и 55. минуту
за Тврдојевац. Жути картони: Ранковић, Ковачевић, Симић (Т).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 6,5,
Мирковић 6,5, Ранковић 6, Симић 7,
Јелић - (Ковачевић 5,5, Милић -),
Гаврић 6,5, Илић 7, Ракић 6,5, Ерић 7,5,
Марковић 6,5, Лазић 7,5
БРЕЗОВИЦА: Цветиновић 7, Марковић
8, Младеновић 7,5, Мирчета - (Петковић
7,5), Симић 7 (Павловић -), Ашковић 7,5,
Тешић 7 (Вуканић 6,5), Ђурђевић 8,
Гошић 10, Руменић 7,5, Танасијевић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)
Симултанка некадашњег интернационалца у Тврдојевцу, судбину
Совљака доживео је и Тврдојевац који
је торпедован од стране Драгана
Гошића. Стасисти нападач постигао је
6 голова, при том и један наместио, у
прва два пролећна кола и потврдио да
ће бити велики адут екипе тренера
Саш Марковића у потери за Совљаком
и Качером! Голгетерску серију
отвориоје са "беле тачке", претходно је
и изнудио најстрожу казну, а из
разорне левице је послао и три
наредна пројектила за овације
гостујућих навијача.
Тврдојевац бољи него што
резултат показује, гол је пао након
стативе одличног Лазића и присебне
реакције Ерића, а нови тренер
Селимир Адамовић, утисак је, има
војску с којом би могао до опстанка у
лиги.
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ЈЕДИНСТВО САМО ДО БОДА У ОСЕЧИНИ

ПОВЕЋАН ЗАОСТАТАК
ЗА ЛИДЕРОМ
- Првенац Алемпијевића у Подгорини недовољан за
победу. - Крстић са "беле тачке" срушио Слогу из
Сјенице. - Следи дерби у Љубовији, Марјановић
суспендован због жутих картона.
Црвено-бели су у претходна два меча забележили по победу и
"реми", што је уз максималан учинак лидера из Прова, предност јесењег
првака повећало на осам бодова. Пред Убљанима је изузетно тешко
гостовање у Љубовији- појачана Дрина дочекаће у недељу Јединство које
ће наступити без Перице Марјановића, поуздани штопер је против Слоге
добио шесту јавну опомену.
Гостовање у Подгорини је
оправдало најаве пред овај мечтим Владице Петровића се
значајно појачао у зимској
паузи, од самог доласка било је
јасно да је Осечина као клуб
поново на јаким ногама, а
њихова партија на Петом пуку
седам дана раније наговестила
је беспоштедну борбу по хладном и кишовитом времену.
Јединство је одиграло добру
утакмицу, са доста темпа и
ритма, у овом тренутку то је
било довољно само за један бод
који није испунио апетите
гостију.
Почело је са иницијативом
црвено-белих, али пречка Тимића и одбрањен "зицер" Ивана
Никола Радојичић (десно)
Јовановића показали су да
домаћин не размишља само о
одбрани. Неколико добрих убацивања Љубичића није донело ударац на
гол, али је Никола Радојичић средином првог дела сјајно упослио
Милановића који пропушта колосалну прилику да постигне други
пролећни погодак. Пробао је два пута из даљине Лазар Ристовски, намучио се голман Новаковић, али није било никог да "отпатке" врати у мрежу.
Наставак је донео шок за Убљане, Павловић се након корнера
"окачио" на леђа Стаменковићу и послао лопту другом штоперу
Стефановићу који се најбоље снашао на "петерцу" за вођство домаћих.
Одговор црвено-белих је био брз и конкретан- после само десет минута у
црвено-белих, Јовица Алемпијевић је након корнера Дејана Јовановића
објаснио зашто је најбољи стрелац лиге. Дало је то наду бројним убским
навијачима да је преокрет на помолу, али је и Осечина показала да је јака и
стабилна екипа. Анђић је послао сав нападачки арсенал на терен, велика
је штета што Владимир Крстић није био "фит" због болести, а утисак је да
је и помоћник Мићић својом заставицом бар два пута неоправдано
зауставио опасне нападе Јединства. На крају, трећина плена не може се
назвати неуспехом због снаге ривала и "врућег" терена у Осечини, али из
угла борбе за шампионску титулу- велики корак уназад за Убљане.
Прво полувреме против Сјеничана донело је добар фудбал домаћих,
пречка Крстића била је најава сигурне победе, а све бољи Алемпијевић
изнудио је најстрожу казну коју је реализовао Крстић. Мало ко је очекивао
да ће то бити коначан резултат, неколико иделаних прилика пропустили
су Убљани, а умало то да казни Џановић у 59. минуту:
- До паузе смо играли са високим интензитетом и пропустили
прилику да лишимо меч неизвесности. У наставку смо неочекивано пали,
раширили беспотребно линије тима и дошли у ситуацију да страхујемо за
исход. Ипак, и у том периоду су Крстић и Милановић могли да дуплирају
предност, а ипак је најбитније да смо забележили победу. У Љубовији
сигурно нисмо изразити фаворити, с обзиром на снагу домаћина, али на
Дрину идемо да победимо и наставимо трку са лидером за коју мислим да
је далеко од изгубљене- рекао је после меча тренер Жарко Анђић. Б.Матић

УБ ПОНОВО ДОМАЋИН КИК-БОКСЕРИМА
КБК Соко и убска Хала спортова поново ће бити домаћин
занимљивог борилачког дешавања- у суботу 22. априла одржаће се
првенство Београда у кик-боксу, дисциплина Кик-лајт контакт.
Елиминационе борбе почињу у 11 часова, биће заступљене све
категорије од пионирске до сениорске, а убска публика ће имати
прилику да по први пут на делу види неке од најталентованијих младих
убских бораца. Ово је још једно велико признање за КБК Соко, након
првенства Београда које је одржано марта прошле године уз учешће
више од стотину бораца из целе Србије...

Зона "Дрина", 18. коло

Јединство (Уб) - Слога (Сјеница)
1:0 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 400. Судија:
Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелац: Крстић
из пенала у 5. минуту. Жути картони: Марјановић, Н.Радојичић (Ј), Реброња (С)
ЈЕДИНСТВО: Јовановић 7, З.Радојичић 6,5,
Н.Радојичић 7, Марјановић 7, Гавриловић 7,
Стаменковић 7, Брадоњић 7, Ристовски 7 (од
69.Андрић -), Милановић 7 (од 81. Којић -), Крстић 7,5, Алемпијевић 7 (од 90.Радовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:Владимир Крстић (Јед.)
Зона "Дрина", 17. коло

Осечина - Јединство (Уб)
1:1 (0:0)
Стадион у Осечини. Гледалаца: 300. Судија:
Александар Јаковљевић (Шабац). Стрелци:
Стефановић у 56. за Осечину, а Алемпијевић у
67. минуту за Јединство. Жути картони: Тимић
(О), Брадоњић, Марјановић, Алемпијевић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Љубичић 6,5,
Андрић 6,5 (од 59. Крстић -), Марјановић 7,
Гавриловић 6,5, Стаменковић 7 (од 65. З.Радојичић -), Брадоњић 7,5, Ристовски 7, Милановић 6,5 (од 56. Алемпијевић 7), Д.Јовановић
6,5, Н.Радојичић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бојан Тимић (Осечина)

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

15
11
11
9
9
10
9
8
7
7
5
4
4
2
1
3

0 3 41 : 10 45
4 3 25 : 8 37
3 4 27 : 18 36
4 5 33 : 17 31
4 5 26 : 17 31
1 7 24 : 19 31
3 6 34 : 18 30
4 6 27 : 22 28
3 8 26 : 30 24
3 8 21 : 25 24
5 8 15 : 24 20
4 10 11 : 24 16
3 11 15 : 29 15
8 8 16 : 23 14
8 9 12 : 34 11
1 14 6 : 41 10

ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА
ЗАБЛИСТАЛИ У ДЕРБИЈУ

ПАО ЛИДЕР
У сјајном амбијенту пред близу 200
гледалаца, омладинци Јединства нанели су
први пораз Лозници (2:1) и учинили трку за
пласман у Квалитетну лигу Србије неизвесном.
Поповић је идеално асистирао Филиповићу за
вођство домаћих, а кадет Мочић и у другој
узастопној утакмици постигао гол за црвенобеле. Лозница се дигла у финишу и стигла до
почасног поготка, али је одбрана Убљана на
челу са сигурним голманом Веселиновићем
сачувала победу, па је предност Лозничана
смањена на два бода.
Пријатно изненађење направили су кадети који су у Воћњаку савладали Лозницу
прелепим поготком Ђорђа Обрадовића са 25
метара, а бриљирао је међу стативама Бојан
Петровић који је у неколико наврата спречио
већ виђене голове. Пионири су пре тога
пружили слабу партију против истог ривала
(3:0 за Лозницу), а наредног викенда првенство
настављају и "петлићи" који су први на табели
са максималним учинком. Остале млађе селекције играће са лајковачким Железничаром,
гости ће бити омладинци, пионири и кадети ће
у суботу бити домаћини одговарајућим категоријама "дизелке".
Б.М.

ОДБОЈКА
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НОВИ ВЕЛИКИ УСПЕХ УБСКЕ ЖЕНСКЕ ОДБОЈКЕ

ШАМПИОН НА СТАРОЈ АДРЕСИ
- Чудесним преокретом у завршници, Убљанке добиле дерби сезоне
у Ваљеву са 3:2! - Прво место и математички "оверено" против
Јагодине (3:0), Стерија и Жабаљ за крај још једне шампионске сезоне.
Историја убске одбојке пуни се
новим шампионским страницама!
Ваљевски паркет је био поприште
херојске борбе две квалитетне екипе,
амбијент ужарен како доликује дербију
и на крају драма са невероватним
преокретом чији је епилог омогућио
Убљанкама да шампионски шампањац
већ тада ставе на хлађење!
У мечу пуном резултатских клацкалица, екипа Марине Петровић је боље
отворила сусрет и на сигуран начин
стигла до почетне предности. Било је
евидентно да су "средњаци" велики
адут Уба, али и да је значај меча и те
како "везао" руке ривалкама. Техничари
обе екипе имали су неуобичајено пуно
"прљавих" лопти, а феноменалним
сервисима гошће су потпуно избациле
из игре најбољег играча Ваљева
Николину Томић. Вероватно би меч
отишао у много мирнију завршницу за
лидера да се није десио нови велики
пех- Маја Глишић се повредила при
резултату 17:15 за Уб, Миа Вуловић је
морала на позицију коректора, а остатак
сета су Убљанке више гледале у своју
повређену саиграчицу него што су се
концентрисале на игру. Епилог- домаће
стижу до изједначења.
Повратком Јелене Јелић на
коректора, стабилизовала се игра убске
екипе, Соња Каришик и Марина

Петровић су доминирале на мрежи, па је
на убедљив начин Уб поново дошао у
вођство. Међутим, своју величину
показао је и тим Данила Пејовића,
пријем је заказао на убској страни
терена, па су лопте углавном ишле на
крајеве што су Ваљевке успешно
блокирале. Као и на Убу, пети сет је
морао да реши драму достојну дуела
претендената на шампионску титулу.
Ништа добро није слутио почетак
тај-брека, Ваљевке су на крилима
почетне предности сигурно газиле на
победи. Код резултата 14:11 за домаће,
деловало је да ће Убљанке морати да се
задовоље са два сета, сасвим довољних да сачувају лидерску позицију. А
онда су уследили минути за историју,
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Прва-Б лига за сениорке, 20. коло

Уб- Јагодина 3:0
(25:22, 25:23, 25:18)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 80.
Судије: Марковић, Гајић (Шабац).
УБ: Лазић 6, Марковић, Дробњак (Л 1),
Петровић 6, Николић (Л 2), Милијановић, Киселчић, Јелић 10, Каришик 9,
Поповић 5, Вуловић 7, Јаблан 13.
Прва-Б лига за сениорке, 19. коло

Ваљево- Уб 2:3
(20:25, 25:23, 14:25, 25:21, 14:16)
Хала "15. септембар" у Ваљеву.
Гледалаца: 500. Судије: Милинковић,
Прица (Београд).
ВАЉЕВО: Томић, Стојковић, Петовић,
Гонзалез, Пандева, Ђорђевић (либеро
2), А.Живковић, К.Челић, Б.Челић,
М.Живковић (либеро 1), Митровић,
Медаревић
УБ: Лазић (Л 1), Марковић, Дробњак 7,
Петровић 9, Николић (Л 2), Киселчић,
Јелић 6, Каришик 17, Поповић 1,
Вуловић 11, Јаблан 16, Глишић 4

Преокрет у завршници: Велико славље Убљанки у ваљевској хали

Соња Каришик у акцији

минути који су бројне Убљане подигли
на ноге и натерали да овацијама
испрате своје шампионке у свлачионицу. Сања Јаблан је стала на сервислинију код резултата 14:12 и ту је остала
до краја меча. Ирена Дробњак је
феноменално "скувала" за 14:14, а
Јелени Јелић је припала егзекуција
победничког поена, лопта је пала у срце
ваљевског дела паркета и означила
почетак великог славља.
Дуел против Јагодине показао је да
су се шампионке физички, а још више
емотивно испразниле у дербију, па су уз
мало веће проблеме славиле максималним резултатом.
Б.Матић

19
Ub
17
Vaqevo
Spartak (Q) 17
14
Sterija
11
Ivawica
@abaq Volej 9
9
Vrbas
9
Borac (^)
7
Jagodina
Milenijum (N) 6
2
Tutin
Student (Ni{) 0

1
3
3
6
9
11
11
11
13
14
18
20

59:10
57:17
53:16
47:26
40:34
37:40
36:38
33:42
29:48
27:51
15:55
4:60

55
51
50
41
34
29
29
25
20
18
8
0
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РУКОМЕТАШИ УБА ОКОНЧАЛИ ЗИМСКУ ПАУЗУ

Друга лига "Центар", 13. коло

ТЕСНА ПОБЕДА НАД „ФЕЊЕРАШЕМ“,
ПРИСТОЈАН ОТПОР ЛИДЕРУ
Први меч после дуге паузе, пулени
Душана Видића играли су против
последњепласираног Гучева, екипе коју
су убедљиво надиграли у првом делу
сезоне. Међутим, домаћин је у међувремену променио скоро комплетан тим, а
тактика Гучева је била очигледна већ
после десетак минута игре. Игром на
граници фаула, а често и преко тога,
покушали су да "заплаше" младу убску
екипу у чему су и делимично успели. На
руку им је ишао и судијски пар који је,
гле чуда, био баш из Бање Ковиљаче!
Меч је ушао у неизвесну завршницу,
срећом последњи шут домаћих четири
секунде пре краја завршио је поред гола

Љубе Марковића који је свих 60 минута
стајао између статива. Већ у првом
мечу, млади бек из Лазаревца Боривоје
Лачковић пружио је одличну партију, а
пратио га је и расположени Дејан
Драгишић.
Лидер са Цареве ћуприје сигурно
није био идеалан противник за бег из
доњег дела табеле, али је сасвим
пристојно друго полувреме показало да
убска млађарија има штофа за добар
рукомет. Тренер Душан Видић похвалио
је момке за приказано у других 30
минута, а поново је сјајан нападачки
репертоар показао 18-огодишњи Лачковић, играч на позајмици из Колубаре:

РК Уб

Уб- БАСК Соко 26:33 (9:17)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Шорак, Бердић (Бг). Седмерци:
Уб 3(2), БАСК Соко 3(3). Искључења: Уб
10, БАСК Соко 12 минута.
УБ: Максимовић, Стокић 3, Вукосављевић 5(2), Латиновић, Лачковић 12,
Миловановић, Драгишић 3, Вилотијевић, Дамњановић 1, Рајковић, Марковић, Митровић, Ђуричић, Цветановић,
Друга лига "Центар", 12. коло

Гучево- Уб 22:23 (8:12)
Школска сала у Бањи Ковиљачи.
Гледалаца: 50. Судије: Лазић, Јанковић
(Бања Ковиљача). Седмерци: Гучево
6(3), Уб 2(1). Искључења: Гучево 8, Уб 6
минута.
УБ: Матић, Стокић 1, Вукосављевић 1,
Латиновић 1, Лачковић 10, Миловановић 1, Драгишић 7, Вилотијевић, Дамњановић, Петковић, Љ.Марковић, Митровић, Ђуричић, Цветиновић, , И.Марковић, Ранковић 2
- За нас је успех у овом тренутку што смо
успели да добијемо једно полувреме
против БАСК-а, остаје жал што смо
уплашено ушли у меч и дозволили
противнику да се одлепи на осам
разлике. Ипак, момцима честитке на
борби, грешили смо пуно, али нисмо
били малодушни. То нам се вратило у
наставку меча, егал полувреме против
оваквог ривала је велико охрабрење, а
шансу за бодове тражићемо у неким
наредним мечевима. Тешко да ће то бити
на гостовању Београду следећег викенда, али уз игру као у других 30 минута- не
бринем се за нас- задовољан је и поред
пораза Видић.
Б.Матић

ДЕЧИЈИ ЛЕТЊИ ПРОГРАМ ОБУЋЕ

МАРКЕТИНГ
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БИВШИ ИГРАЧ ЈЕДИНСТВА ДЕБИТОВАО ЗА СЛОВАЧКИ КЛУБ

КОШИЦЕ ПОЗДРАВИЛЕ
ЈОШ ЈЕДНОГ УБЉАНИНА
Никола Ристовски је зимус отворио
прву страницу интернационалне каријере, у клубу у којем је Немања Матић
направио кључни корак на путу ка
фудбалским звездама. Кошице су врло
радо дочекале новог Убљанина у својим
редовима, млади везиста је добрим
партијама јесенас у дресу Јединства
потврдио да напредује крупним корацима, а Ристовски је већ по доласку
задужио жуто-плаву "осмицу" и натерао
тренера Чепија Мајороша да талентованог фудбалера брзо уврсти у своје
пролећне планове.
Момак рођен 1997. је већ на првој
утакмици по доласку против Ханишке био
међу 18, а дебитовао је на домаћем
терену против Спишке уз велике аплаузе
бројне публике са трибина стадиона који
прима близу 11 000 гледалаца. За неке

анализе је још рано, али је Никола
Ристовски задовољан првим утисцима
у новој средини:
- Прошлог викенда је почео плеј-оф
у који смо унели 12 бодова предности, а
на старту смо играли нерешено у
гостима против Похроние 0:0. Бод
добија на значају ако се каже да смо
имали два искључена играча, а ја сам
ушао на паузи и добио похвале за
приказано у других 45 минута. Наредног
викенда нам стиже Нитра, ова група је
много јача, али очекујем да сачувамо
предност и прославимо повратак у
елитном друштву. У стану сам са
Хрватом Карлом Билићем, у екипи су и
Срби Чикић и Ђорђевић, тако да ми је
период адаптације доста олакшанпренео је утиске из Словачке Никола
Ристовски.
Б.М.

Никола Ристовски

