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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, ДАРКО ГЛИШИЋ И МИЛОРАД ГРЧИЋ

НАСТАВАК УСПЕШНЕ
САРАДЊЕ

TADING

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

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

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ОДБРАМБЕНИ ЗИД НА РЕЦИ УБ

ЗА МИРАН САН
- Завршни радови на украшавању зида
и постављању штампаног бетона
приводе се крају.
Радови на украшавању одбрамбеног зида на десној
обали реке Уб, дугог 550 метара, који за циљ има одбрану
центра града и насеља Талови од велики вода, приводе се
крају ових дана. Извођачи радова завршавају постављање
штампаног бетона који ће умногоме улепшати зид који се
налази у средини градској кеја.
- Најкасније до 10.априла, у сарадњи са представницима „Србијавода” и Канцеларије за јавна улагања, који су
определили средства за изградњу одбрамбеног зида,
обележићемо завршетак овог значајног пројекта. Десна
обала је, у овом делу реке Уб, знатно нижа од леве. То је
најнижа кота у граду и због тога смо се одлучили да баш на
овом месту подигнемо зид. Питања зашто то није рађено на
неком другом месту, која све чешће чујемо, немају покриће
јер, наравно, да ћемо подићи зид на најнижој коти, и тамо где
прво излива, а не негде другде. Ово је једна од генералних
мера превенције од поплава, која ће људима у насељу
Талови коначно омогућити миран сан у време када нас
задесе обилније падавине. Зид ће на појединим местима
имати мобилне рампе, на улазима на шеталиште, и оне ће се
постављати када се за то укаже потреба- рекао је за „Глас
Тамнаве” председник општине Уб Дарко Глишић.

Постављање штампаног бетона
на одбрамбеном зиду на убском кеју
- С обзиром да је висина зида за пола метра изнад
максималне висине таласа измереног током највећих
поплава до сада, то нам даје сигурност да неће доћи до
изливања. Пошто смо у претходном периоду обавили
обимне радове низводно, где смо уредили и прочистили
корито реке, а самим тим убрзали њен ток, мислим да
никада више не би требало да нам се деси оно што се
догодило 2014. године- закључује Глишић.
Радови вредни 12 милиона динара обухватали су
копање темељне стопе, постављање армираног водонепропусног бетона у двостраној оплати и са завршном капом
преко зида од штампаног декоративног бетона, тако да ће
овај водни објекат не само бранити центар града од поплава, већ га и украсити.
М.М.М.

УБСКА ОПШТИНА
НА ПУТУ РАЗВОЈА

И

з круга неразвијених убска
општина је изашла у време
Мирослава Селаковића, крајем
седамдесетих година прошлог века, за десетак година,
до прве половине осамдесетих, изграђено је више него
у послератном времену, од 1945. па на овамо. Била је
то ренесанса Уба и Тамнаве. Легендарни Фаља је био
лични пријатељ свих важнијих политичких ликова
тадашње Србије и то добрано искористио. Они који су
дошли после њега нису му досегли ни до колена...
Е, сад! Овај наш, сада, који је пред другим мандатом (а
сетимо се да је `ладно одустао од удобне посланичке
фотеље и могућег вртоглавог успеха на српској
политичкој сцени), има велику шансу да престигне
Сeлaковића. Верујем да ће га и надмашити за два-три
‘’копља’’. Узалуд му неки нејаки противници проричу
брзу пропаст, неуспех и наводни пад рејтинга. Чињенице су необориве. Убска општина граби крупним
корацима. То су схватили и некадашњи љути противници па сада хвале и њега и Вучића, додуше - за мали
комад колача... Ко то не види, вероватно је завршио
своје личне и породичне послове, позапошљавао све
своје рођаке, пријатеље и кумове, добио тендере,
подршку... Па му је, сада, свеједно.
Искусни локални политичари су се, изгледа, поделили.
Једни му се толико улагују да се реалном посматрачу
смучи, а други, који нису на његовој листи, блате га,
дају прогнозе да је ‘’унапред пук`о’’, организују се,
спремају разне коалиције, а реалност је, заправо, негде
на другој страни од њихових жеља. Одавно је речено:
Политика је вештина могућег. Онај ко је то схватио,
победиће! А он - обећава само оно што је могуће.
Наравно, аутор ових редова је свестан каквом одијуму
оптужби и погрда ће бити изложен после овог текста.
Али, господо, сетите се локалне историје у последњих
тридесетак година. Ако, збиља, верујете да сте баш ви
право решење за убску општину у овом тренутку, с
обзиром на све релевантне чињенице, у најмању руку,
сте на кривом путу. Међутим, то што сте мало залутали
је ваша ствар, али кад би се, неким случајем, догодило
да добијете локалну власт - замислите, колико би вам
времена било потребно само да ухватите корак...
тачније, ‘’прикључак’’. Чак и да на републичком нивоу
буде таква конфигурација каква би вам, можда,
одговарала?
Ето, изнео сам своје гледиште. После избора,
видећемо да ли сам био у праву. Већина (бирачинарод) је увек у праву.
Ако би се поредило са неким прошлим временима, у
овом тренутку, убска општина је на прагу изласка из
круга слабо развијених. Кад буде завршен аутопут,
крене експлоатација угља на Копу Радљево, почну са
радом планирани индустријски објекти, започне нова
ера у пољопривредној производњи уз мелиорациони
систем са каналима и цевима из језера ПамбуковицаРадуша, процват предузетништва ослоњеног на индустријску зону... Кад све то заживи, а само злуради би
пожелели да се ови планови не испуне, општина убска
ће ући у круг развијених. Као што је некада била... чак и
за два-три копља изнад.
На срећу, у прошлост су отишли ‘’генијални професор
математике’’, неки његови ученици, булумента
прелетача, шићарџија и улизица. На сцену су ступили
млади којима је дата шанса. Стари кадар полако
узмиче, а та смена ће, сви су изгледи, кренути још
бржим темпом.
Наравно, увек ће бити сумњичавих. Свету се не може
угодити. Али, не заборавимо: ако је Србија на правом
путу, а сада баш то мора, онда је и Уб - ту, можда и на
челу колоне...
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ЗА ПОЧЕТАК- НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНОСТ

ЕКОЛОШКИ БРИКЕТИ СА УБА
Коначно, завршен је и прилазни пут од три километра за довоз сировине
Прве количине сировине, угљене сите, су стигле, а
машине су упаљене у уторак, 5.априла. Брикети са Уба су
кренули у поход на европско и светско тржиште. Прве
количине су уговорене са Грцима, ових дана у фабрици су
били и пословни партнери из Европске уније. Брикети који
више личе на крупније кошчице кајсије, са изузетном
сагорљивошћу и минимумом сумпорних гасова, кренули су

Ранко Шћекић у новој хали за сировине
са производних трака у адаптараној (али и дограђеној)
производној хали некадашњег ‘’Термоелектра’’, а сада
‘’Лађар промета’’. Директор Ранко Шћекић, ових дана је
имао и посебан разлог за задовољство, додељено му је
Признање за иновативност у оквиру Награде за иновацију
године, која се додељује у организацији Портала „еКапија”.
На пријему, поводом доделе награда, разговарао је и са
министарком Кори Удовички, којом приликом је заказан и
посебан сусрет у министарству. С обзиром на оригиналност
технологије за очекивати је да држава помогне подстицајним средствима макар у оној мери у којој се помажу страни

инвеститори. Шћекић посебно истиче помоћ коју му је, у
досадашњим напорима да
крене производња, пружио
Дарко Глишић, председник
Шћекић са
убске општине, а захвалан је и
Кори Удовички
Милораду Грчићу, в.д. директора ЕПС-а.
- Морам да признам да су на почетку биле праве
порођајне муке. Само за прилазни пут за извлачење
сироивина морали смо да уложимо непредвиђена средства. И ту сам посебно захвалан локалној самоуправи на
Убу и директору Грчићу, који су имали довољно разумевања и помогли нам да производња коначно крене
5.априла, наглашава Шћекић.
План је да до 11. априла сви производни радници буду
уведени у посао, а од тог датума (понедељак - за срећу)
почеће са радом и администрација. За сада, а то је број и за
убудуће, довољно је пет радника у канцеларијама. Остали,
до 42-оје радиће у производној хали. Кад , зависно од
уговорених количина
за извоз, буде завршена и друга хала,
посао ће добити још 42
радника. Судећи по
перформансама које
сада има убска фабрика еко-брикета, биће
то већ ускоро.
Пећи за загревање
ваздуха су упаљене,
произвидња иде, прве
испоруке - у априлу.
Прилазни пут у Вреоцима
Са срећом!
М.М.

ОД 1.АПРИЛА

„ПРВА ШАНСА”
ЗА ЈЕДАНАЕСТ УБЉАНА

Општина Уб и ове године реализује програм стручног усавршавања
младих „Прва шанса“, на основу кога је 11 Убљана добило плаћен
приправнички посао у јавном и приватном сектору. Прилику да по први
пут своје знање примене у пракси добило је четворо дипломираних
правника, троје рударских инжењера, дипломирани информатичар и по
један струковни васпитач, инжењер електронике и геометар. Почев од 1.
априла, млади са високим звањем код послодавца ће провести годину
дана и за то време примати надокнаду у износу од 27.000 динара, док ће
они са вишом стручном спремом приправнички стаж обављати девет
месеци за плату од 25.000 динара. Трошкове зарада са припадајућим
порезима и доприносима сноси локална самоуправа, која је за ове
намене издвојила седам милиона динара.
Уговоре о стручном усавршавању са послодавцима је потписао
председник општине Уб Дарко Глишић подсетивши да је од 2008. године,
када је први пут реализована „Прва шанса“, кроз овај програм прошло
108 младих стручњака, од чега је њих 44 остало и даље да ради код својих
послодаваца. С обзиром на висок проценат оних који су стекли стални
радни однос, „Прва шанса“ је један од најуспешнијих програма
запошљавања, рекао је Глишић и најавио расписивање другог конкурса
средином године, којим ће се обезбедити посао за још младих стручњака
из убске општине.
Д.Недељковић

ПРОГЛАШЕНЕ ЧЕТИРИ ЛИСТЕ
ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ НА УБУ

ДСС ПРЕДАЈЕ ПЕТА
Након паузе од четрнаест дана, пошто је
коалиција око напредњака предала своју листу
кандидата за предстојеће локалне изборе,
Општнска изборна комисија прогласила је још
три листе: СДПС - ГГ Драган Јелић, Ивица
Дачић-СПС-ЈС и Демократска странка Уб.
Поред већ четири проглашене листе, на
локалним изборима у убској општини, већ
извесно, наступаће и Демократска странка
Србије, која је предају изборне докумантације
најавила за 5.април (дан закључења овог броја
„Гласа Тамнаве”). Прикупљању потписа, још
раније, приступила је и коалиција „Двери Милун Живковић (Равногорски покрет), а
током прошле недеље то је учинила и Српска
радикална странка. Да би политичка партија
ушла у изборни процес, потребно је да поднесе
листу са најмање тринаест кандидата за
одборнике и за сваког мора прикупити по 30
потписа. Рок за предају изборних листи је
8.април, када се закључује и бирачки списак.

Са потписивања уговора у оквиру програма „Прва шанса”
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ЕКСКЛУЗИВНО- ИНТЕРВЈУ СА МИЛОРАДОМ ГРЧИЋЕМ, В.Д. ДИРЕКТОРА ЕПС-а

КОП РАДЉЕВО ЈЕ
ОД ВИТАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА СРБИЈУ
- Пројектна документација је при крају, експропријација иде одлично и откупили смо преко 100 хектара земље.
Реално је следеће године очекивати почетак откривке јаловине. Подручје будућег копа „Радљево“ заузима
површину од близу 6.000 хектара, са резервама од око 350 милиона тона угља. Када буде отворен, биће то један од
најважнијих снабдевача српских термоелектрана- рекао је за „Глас Тамнаве” први човек Електропривреде Србије.
Који су то први потези које сте повукли по преузимању
функције в. д. директора Електропривреде Србије?
- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ је највећа
компанија у Србији и сматрам да у складу са тим све одлуке
треба доносити на основу детаљних анализа и предвиђања
могућих ефеката, као и последица. Зато могу да кажем да је
први потез био, управо, заједничка анализа стања у компанији, коју и даље чиним са својим тимом. Имамо план и визију,
конкретни потези већ су учињени, попут одлуке да се рок за
остваривање попуста од пет одсто за плаћање рачуна за
електричну енергију продужи за три дана, дакле до 28. у
месецу. То и јесте пример како размишљамо и принцип којим
се водимо - ЕПС је окренут својим купцима, и увек ћемо
настојати да пажљиво чујемо њихове потребе, јер су они наш
најважнији партнер.
Последњих година много се говори о рефорама у оквиру овог
јавног предузећа. Какве суштинске промене можемо очекивати у
оквиру ЕПС-а у наредном периоду?
- Реструктурирање није процес који траје један дан или
један месец. То је процес који ће трајати дужи период и који
треба да донесе корист како ЕПС-у, тако и Србији и грађанима.
Настављамо да спроводимо одлуке и смернице Владе
Србије, али и ММФ-а у том правцу, јер је ова Влада прва која
има политчку вољу да се реорганизује огроман систем као
што је ЕПС. У претходном периоду је урађено много тога, неке
пројекте сам увек подржавао и помагао. Ипак, са неким виђењима се не слажем и то ћемо у наредном периоду променити.
Многе полемике су вођене око приватизације ЕПС-а. Шта ви
мислите о томе?
- Будући да је Република Србија власник ЈП ЕПС, мој
задатак је ефикасно спровођење политике, циљева и задатака које је поставила Влада. А што се тиче полемика, надам
се да ће свака допринети најбољем могућем решењу.
Каква је улога РБ „Колубара“ у новом систему организације
ЕПС-а?
- За РБ „Колубара“ важи исти циљ као за читав систем.
Приоритет је обезбеђење несметане и континуиране производње угља и производње електричне енергије из термо и
хидро капацитета. ЕПС, као одговорна компанија, има обавезу
према грађанима Србије да обезбеди довољне количине
електричне енергије и стабилно функционисање система.
Профит је оно што Влада очекује од нас, али мој циљ је и
побољшање услова рада запослених.
За време Вашег вођења РБ "Колубара" коначно је покренуто
питање отварања новог копа Радљево. Колики је његов значај и
какву ће улогу имати у будућности?
- Подручје будућег копа „Радљево“ заузима површину од
близу 6.000 хектара, са резервама од око 350 милиона тона
угља. Када буде отворен, биће то један од најважнијих
снабдевача српских термоелектрана. Он је од виталног значаја за Републику Србију, али пошто се налази на територији
општине Уб, свакако је веома битан и на локалном нивоу и
биће значајан замајац у развоју општине.
Којом динамиком ће тећи реализација пројекта копа Радљево?
- Пројектна документација је при крају, експропријација
иде одлично и откупили смо преко 100 хектара земље. Реално
је следеће године очекивати почетак откривке јаловине.
Према плану, експлоатација ће се вршити у три фазе. У првој,
годишња производња би износила од три и по до пет милиона
тона, колико тренутно недостаје српским термоелектранама, у
другој би капацитет био повећан за још пет милиона тона, док
би у трећој коп достигао максимално повећање капацитета, у
зависности од потреба, односно од изградње нових термоелектрана.
Од копа Радљево умногоме зависи будућност наше општине.
Какве бенефите Уб може очекивати када багери крену да копају
угаљ?
- Пуна функционалност угљенокопа Радљево гарантује
будућност „Колубари”, стабилност „Електропривреде Србије“ и опстанак целог региона, јер Рударски басен у привредном смислу много значи не само за Лазаревац, Уб и Лајковац,

Милорад Грчић испред
Плана генералне регулације копа Радљево
већ и за неколико општина које се са њима граниче. Он ће
бити јака основа за даљи развој и квалитетније услове
живота за све становнике.
Ваш пријатељски однос са председником убске општине
Дарком Глишићем у неколико наврата показао се веома
плодоносим приликом реализације многобројних инфраструктурних пројеката у нашој општини. Да ли нешто слично
можемо очекивати и у наредном периоду?
- Моја је обавеза да радим у интересу ЕПС-а и грађана.
Увек сам настојао да постигнем договор и компромисно
решење у сваком разговору и заједничком послу. Сигуран
сам да ћемо Дарко Глишић и ја наставити сарадњу баш на
основу таквих принципа. Разговор водио Милован Миловановић
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НАКОН МАРТОВСКИХ ПОПЛАВА

У ТОКУ ПРИЈАВА ШТЕТЕ
Други поплавни талас је највећу штету нанео на
подручју 14 села у залеђу река Тамнава, Уб,
Кленовица и Грачица, као и у самом градском насељу
За разлику од првог поплавног мартовског таласа који је
готово мимоишао општину Уб, други у истом месецу (22-27.)
угрозио је неколико десетина домаћинстава и на стотине хектара
пољопривредног земљишта. Оштећени власници стамбених и
економских објеката и усева, од 29. марта у Општинској управи
на Убу могу да подносе пријаве за процену насталих штета, након
чега ће Комисија изласком на терен утврђивати чињенично
стање.

Поглед на поплаве у Такову, из дрона
Фото: Игор Стефановић
Према евиденцији Штаба за ванредне ситуације, други
поплавни талас је највећу штету нанео на подручју 14 села у
залеђу река Тамнава, Уб, Кленовица и Грачица, као и у самом
градском насељу, где је било угрожено 12 стамбених објеката у
улици Свете Поповића код „Керуба“. Око 300 бунара у овим
селима је загађено, тако да се грађани водом снабдевају из
цистерни, а активирано је и неколико клизишта.

Грачица је угрозила 12 стамбених објеката на Убу
Одмах након поплава, на отклањању последица, ангажовани
су ваљевска „Ерозија“ и надлежна убска предузећа, док су
приоритет имале реке Тамнава и Кленовица, које су нанеле
највеће штете. Најављено је и уклањање нелегално изграђених
објеката у појасу Грачице, како би се омогућило ефикасно
спровођење одбране у случају нових поплава.

ОБНОВА СЕОСКОГ
ДОМА КУЛТУРЕ
Сложни и вредни Докмирци засукали су рукаве
и сами обављају радове на реконструкцији
оронулог здања, док трошкове набавке
материјала сноси општина Уб
Захваљујући иницијативи локалног општинског
руководства и МЗ Докмир, ово село ће ускоро добити
потпуно адаптиран и уређен Дом културе, који је више од
две деценије затворен и потпуно запуштен. Сложни и
вредни Докмирци засукали су рукаве и сами обављају
радове на реконструкцији оронулог здања сеоског дома,
малтеришу опале зидове, сређују подове, фарбају
столарију, док трошкове набавке материјала сноси
општина Уб.

Радови на адаптацији Дома културе у Докмиру
Председник Месне заједнице Докмир Здравко Марјановић каже да село има око 800 становника, али нема
место где би се окупљали. Раније су се у дому организовале игранке, радио је и биоскоп, одржавали се састанци, под истим кровом били су сала, месна канцеларија
и продавница. „Сада ништа није у функцији“, напомиње
Марјановић и додаје да реновирање дома много значи
мештанима, јер ако се ништа не улаже у село, оно замире.
„Много нам значи да имамо место где ће се сви, а
нарочито млади, окупљати. У близини дома налазе се
осмогодишња школа и амбуланта, тако да је ово центар
села. Потрудићемо се да све уредимо, да личи на нешто.
Надам се да ће након адаптације дом, а самим тим и село
оживети, да ће се обновити и игранке и биоскоп, а ми
имати лепо место за дружења и виђења“, наводи
председник МЗ Докмир Здравко Марјановић.
Уз речи хвале за ентузијазам и предузимљивост
Докмираца, председник општине Уб Дарко Глишић
сматра да су овакви објекти и те како потребни сваком
селу.
- Да би село оживело, осим инфраструктуре и
неопходних животних услова, мора постојати и неки објекат где ће се одвијати друштвени живот кроз разне
садржаје. Људи у Докмиру су везани за сеоски дом, који
деценијама пропада, због чега желимо да му удахнемо
нов живот. Општина све што може, и финансијски и на
сваки други начин, помаже да се се овај објекат и његова
околина уреде. Пошто је у близини школа, дом могу да
користе и ученици за своје приредбе и веће свечаности,
каже Глишић и истиче да се реконструкцијом дома у Докмиру умногоме доприноси опстанку живота на селу. Д.Н.
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ОДРЖАЛА
ТРИБИНЕ У СОВЉАКУ И ПАМБУКОВИЦИ

ДА НАСТАВИМО
ДА РАДИМО
- Обично се пред изборе само развозио камен,
изручивао и насипао по сеоским путевима, а онда
дођу неке веће кише да све однесу и нико од тога
нема користи. Наше стратешко опредељење је да
радимо асфалтне путеве и то не само пред изборе,
већ током целог мандата. У то сте имали прилику и да
се уверите- поручио Глишић окупљеним грађанима.
Српска напредна странка одржала је, протеклог
викенда, две изузетно посећене предизборне трибине у
Памбуковици и Совљаку. У дворишту основне школе у
Совљаку првог човека убске општине Дарка Глишића и
његовог заменика Александра Јовановића Џајића дочекали
су многобројни мештани овог села. Обраћајући се Совљачанима, Глишић је истакао да је дошао у село вредних и поштених домаћина који својим радом доприносе да убска општина
иде напред. Као што се они боре за своја огњишта и повртарску поризводњу од које зависе, тако се и акутелна општина
власт, у протекле четири године, борила за унапређење
инфраструктуре и запошљавање.
- Ми смо, ове четири године, гледали да нам време не
пролази узалуд, да не седимо и чекамо да нам било шта падне
с неба, већ да пробамо да нешто корисно урадимо у сваком
селу, па тако и у Совљаку. Да се то показало као добар потез
говори и податак да ми имамо, при сусрету са вама да кажемо
да смо нешто завршили, а не само када дође време избора,
дајемо лажна обећања да ћемо нешто урадити а онда све то
заборавимо. Било је и водовода, и асфалта, можда не довољно колико овим мештанима треба да реше своје проблеме,
али и то је нешто. Поготово, ако знамо, да се претходних година ништа није радило на том плану. Логично је да не може за
пар година, десетине километара асфалта које у једном селу
треба да се ураде, да урадите. Али зато можете сваке године
бар за километар ту релацију да скратите и ми смо гледали да
то и реализујемо. Исто тако, регионални пут који Совљак води
ка Убу довели смо у ред. Такође, путеве који гравитирају
према другим селима донекле смо успели да санирамо и ту је
без сумње уложен велики новац, наравно, захваљујући
држави. Колико већ наредних дана, ми настављамо са радом
пут који води ка Божићима. Онда прелазимо на радове на
водоводу, затим ако добијемо поверење грађана, радићемо
на продужетку започетих путева и њиховом спајању са
асфалтом где год то буде потребно- истакао је први човек
општине Уб, уз констатацију да то није била пракса раније.

Трибина у Совљаку

Трибина у Памбуковици

ДВЕ СТОТИНЕ ПАМБУКОВЧАНА
ДОЧЕКАЛО ГЛИШИЋА
Две стотине мештана Памбуковице и околних села
окупило се, у сутоту 2.априла, на трибини на којој је
говорио Дарко Глишић, актуелни председник општине Уб и
носилац убске листе „Алекдандар Вучић - Србија
побеђује”. Подсећајући грађане на многобројне пројекте
који су у протекле четири године урађени у овом селу,
Глишић је истакао да се актуелна општина власт трудила
да ради сваки дан, без изузетка.
- Због свега тога Памбуковица је добила нов и
адаптиран дом и фискултурну салу, регионални пут дужине
пет километара који их спаја са Новацима, нову електромрежу у појединим засеоцима, асфалтни пут ка Чешком
мосту, уређен атарски пут ка Манастиру и, коначно,
реконструисан регионални пут до Уба- навео је Глишић и
поручио: - Од Вас само тражим да размислите и вреднујете,
извагате претходно и садашње време, да свакога од нас
добро изанализирате, па тек онда донесете одлуку за кога
ћете да гласате. Да ли сте за један предан и константан рад,
или сте за то да се дрема и ништа не ради, да председник
општине, ко год то био, не сме да дође пред вас и поразговара о текућим проблемима, а онда пред саме изборе дође и почне да вас лаже и обећава нешто што се никада неће
реализовати. Ја имам искуство да ми кад дођем негде у
село кажу „Хајде обећај ми тамо нешто па макар ме и слагао, лепо ми је да то чујем”. Ја то, заиста, не могу и нећу да
радим. Мој заменик и ја не желимо да обећавамо, већ
хоћемо поштено да радимо.
Према Глишићевим речима, главна одлика актуелне
власти у општини Уб је поштење.
- Једна ствар ми омогућава да вас погледам у очи, а то је
да до сада нисмо зарадили ни анонимну кривичну пријаву. Са
друге стране, наши претходници, већ за првих шест месеци
добијали су дебеле кривичне пријаве, и дан данас се вуку по
судовима да докажу невиност и имају богате досије. За нас је
нису могли ни измислити. На то сам веома поносан и чистог
образа стојим пред вама са нашим кандидатом за Совљак
Проком Милосављевићем. То је човек за кога мислим да има
младалачку енергију и да може још много ствари које су вам
остале недовршене, заједно са нама реши. Сигуран сам да ће
направити добре резултате и засигурно бити упамћен као
одборник који је у само једном мандату урадио највише. У то
сам убеђен, јер ми и тражимо људе који могу да уђу у сваку
кућу и изађу пред сваког домаћина.
У складу са досадашњом политиком општине Уб, Српска
напредна странка залагаће се, посебно, за запошљавање и
отварање нових фабрика.
- Желимо да покренемо убску привреду, отворимо нове
фабрике, дамо бар минималну наду људима да ће у будућем
периоду да живе мало боље и по питању инфраструктуре која
их окружује, и могућности поновног запошљавања. Не може
се одмах запослити сви, али временом ,решићемо велики део
незапослености. Знате, ништа не може преко ноћи, па ни
фабрике не могу запослити одмах 500 људи, али зато могу
100. За сад је и то успех, важно је да се покрене заустављено.
Ако општина буде стабилна, људи одговорно и добро радили,
запослиће се доста људи, јер имамо у плану отварање још
неких фабрика- закључио је Глишић.
М.М.М.

ПОЛИТИКА

7.април 2016.г.

СДПС- ДРАГАН ЈЕЛИЋ

ЈЕЛИЋЕВА ЛИСТА
„УЗЕЛА” БРОЈ ДВА
Надамо се добром резултату, оптимистични смо и
верујемо да можемо достићи чак и 20 посто подршке
грађана- поручује носилац листе Драган Јелић
На предстојећим локалним изборима Група грађана
Драган Јелић наступаће у коалицији Социјалдемократском
партијом Србије, а листа од 21 кандидата за одборнике у
Скупштини општине Уб предата је Општинској изборној
комисији, 28.марта. Носилац листе Драган Јелић, дипломирани
рударски инжењер, који је на претходним изборима предводио
групу грађана са добрим резултатом, верује да на овим
изборима има веома квалитетну листу која може још више и
боље.
- Сви наши кандидати су људи великог угледа, поштовани
у срединама у којима живе и раде, и заједно ћемо се борити за
добробит грађана Уба. Надамо се добром резултату, оптимистични смо и верујемо да можемо достићи чак и 20 посто подршке грађана који 24. априла изађу на биралишта- истакао је
Јелић за страначки сајт.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ЧЕТВРТА ПРЕДАЛА ЛИСТУ

ИМАТЕ ИЗБОР
Убске демократе сматрају да је за време
њихове владавине урађено највише
капиталних пројеката у општини Уб
Општински одбор Демократске странке Уб предао је, у
среду 30.марта, листу за предстојеће локалне изборе, који
ће се одржати 24.априла 2016. године. Прва на листи од
петнаест одборничких кандидата је Славица Тешић,
дипломирани машински инжењер. Убске демократе налазиће се под редним бројем четири на гласачком листићу, а
на изборе излазе самостално.

Демоктратска странка Уб

Фото: www.sdpsrbije.rs
Листа Социјалдемократске партије Србије- Драган Јелић
предата је под редним бројем 2, одмах после листе СНС, а
регионални координатор СДПС за Мачвански и Колубарски
округ Добросав Марић уверен је да је одлука да се у општини
Уб иде самостално добра.
- СДПС у неколико општина иде самостално на изборе,
једна од њих је и општина Уб где имамо одличног кандидата
Драгана Јелића, који је на претходним локалним изборима
освојио 15 посто гласова бирача. Сматрамо да ће углед нашег
председника Расима Љајића допринети да резултат овај пут
буде још бољи и да ћемо убудуће у општини Уб бити
незаобилазан политички чинилац- наглашава Марић. М.М.М.

Изборна листа, редни број 2:
СДПС - ДРАГАН ЈЕЛИЋ
1. ДРАГАН ЈЕЛИЋ, (1967), дипл. инг. рударства, Уб, ул. Вука
Караџића бр. 9
2. Александар Јанковић, (1981), дипл. инг. рударства, Уб, ул.
Браће Ненадовића бр. 22
3. Љиљана Ристовић, (1967), дипл. инг. рударства, Уб, ул.
Радничка бр. 16
4. Горан Васиљевић, (1969), машински техничар, Милорци
5.Томислав Јанковић, (1966), возач, Паљуви
6. Бојана Томић, (1983), биолог – еколиг, Уб, ул. 25. маја бр.6
7. Александар Стајчић, (1969), инструктор вожње, Уб, ул.
Сестара Ребавки бр. 3/17
8. Живомир Филиповић, (1959), трговац, Бргуле
9. Марија Кузмановић, (1989), дипломирани правник, Таково
10.Мирко Матић, (1956), возач, Врело
11. Душан Ракић, (1969), бравар, Стубленица
12.Цана Гавриловић, (1980), трговац, Памбуковица
13. Миломир Михаиловић, (1977), радник, Чучуге
14. Милан Леонтијевић, (1967), бравар, Таково
15. Маријана Новаковић, (1980), дипл. менаџер у туризму, Уб,
Раше Плаовић бр13
16. Милош Живковић, (1958), пензионер, Гвозденовић
17. Драган Јанковић, (1985), грађевински техничар, Совљак
18. Тања Стаменковић, (1990), дипл. инг. геологије, Уб, ул.13
Пролетерска бр. 7
19. Микаило Дубљевић, (1973), предузетник, Тврдојевац
20. Обрад Марковић, (1974), предузетник, Врховине
21. Вера Јевтић, (1976), домаћица, Звиздар

- Тим који стоји иза мене, гарантује да ће својим знањем, искуством и енергијом, урадити све да грађани општине Уб живе боље. Уједно, подсећамо грађане Уба, да је
Демократска странка била на власти од 2008. до 2012. године, и да је за то време је урађено највише капиталних пројеката у нашој општини. Између осталих, посебно бих издвојила пут Уб-Обреновац, спортску халу, регулисање корита
реке Тамнаве, сређивање корита реке Уб, сређивање
Градског гробља, изградњу бунара по селима... Како на Убу
не постоје општински одбори СДС-а и ЛДП-а, а ми смо,
углавном, на локалним нивоима са њима у коалицији,
позивам њихове чланове да подрже нашу листу „Демократска странка – имате избор”, која ће бити под бројем 4
на листи за предстојеће локалне изборе- поручила је Славица Тешић након предаје потребних докумената Општинској изборној комисији.
Убске демократе очекују фер и коректну кампању од
свих политичких чинилаца у изборној трци. Сматрају да у
протекле четири године нису у довољној мери били
заступљени у медијима, али да ће људи препознати тим
који ће радити у интересу народа и да ће свој глас поклонити Демократској странци.
М.М.М.

Изборна листа, редни број 4:
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА УБ
1. СЛАВИЦА ТЕШИЋ, (1963), дипл. машински инжењер,
Уб, Вука Караџића 11
2. Жељко Анђић, (1977), доктор медицине, Уб, Сестара
Ребавки 2/1
3. Дејан Цветковић, (1969), дипл. машински инжењер,Уб,
Косовских јунака 22
4. Марина Петровић, (1968), учитељица, Уб, 7. јула 6
5. Александар Станојевић, (1986), дипл.правник, Уб, 29.
новембра 2
6. Живислав Ненадовић, (1959), аутолимар, Ц. Јабука
7. Јелена Благојевић, (1992), студент, Уб, Браће Ненадовића 178
8. Зоран Николић, (1969), пољопривредник, Таково
9. Бојан Марковић, (1964), пензионер, Шарбане
10. Снежана Бошковић, (1984), трговац, Уб, Милана
Михаиловића 21
11. Ивко Глишић, (1984), пољопривредник, Памбуковица
12. Радојко Пауновић, (1971), машинбравар, Паљуви
13. Андреа Теодосић, (1982), инжењер агрономије, Уб, 3.
октобра 8
14. Саша Матић, (1979), пољопривредник, Врело
15. Мирослав Мандић, (1971), пољопривредни техничар,
Уб Милована Глишића 26
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ПОЛИТИКА

7.април 2016.г.

ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА „ИВИЦА ДАЧИЋ – СПС – ЈС”

ЗА „ГЛАС РАЗУМА” ИЗАБЕРИ БРОЈ ТРИ
- Очекујемо да ће велики део људи који се
налазе на нашој изборној листи као кандидати,
после избора, заузети своја места у СО Уб, и да
ће бранити интересе грађана убске општине, као
што смо то чинили и у ранијим временимапоручује Благоје Цонић, носилац листе и
кандадат за народног посланика.
Социјалистичка партија Србије и Јединствена Србија
наступаће на предстојећим локалним изборима у коалицији.
Њихова листа проглашена је под редним бројем 3, а на њој се
налази максималан број од 40 кандидата. Тим поводом, у просторијама СПС, организована је конференција за штампу на
којој су се грађанима обратили председници општинских одбора ове две странке Благоје Цонић и Слободан Божић Рошке.
- Очекујемо да ће велики део људи који се налазе на нашој
изборној листи као кандидати, после избора, заузети своја места у СО Уб, и да ће бранити интересе грађана убске општине,
реализујући програм СПС-а и ЈС-е. Наша коалиција је прошла
свој испит времена и одборници који су у претходном сазиву
узели учешће у раду СО Уб, свој задатак су обавили достојанствено и часно, подржавајући све одлуке од значаја за живот и
рад грађана општине Уб. Истакао бих да смо за претходне
четири године, делујући једно време као опозиција, потом и
као део локалне власти, реализовали највећи део својих
предизборних обећања на изборима из 2012. године. Посебно
бих нагласио реализацију пројекта изградње улица на Сандића
имању у којима је активно учешће имао наш одборник Владимир Ђурђевић из Уба, као и оно што је Томислав Јуришић, наш
представник у МЗ Калиновац, урадио у свом селу кроз изградњу пута и нове школе у центру села- рекао Благоје Цонић,
носилац листе и кандидат за народног посланика у Скупштини
Републике Србије.

Дамњановић, Ђурђевић, Божић, Цонић
и Леонтијевић приликом предаје изборне листе ОИК
- Очекујемо да ће током реализације наших изборних
циљева, бити унапређен однос локалне самоуправе према
привреди, пољопривредној производњи, односу према
Месним Заједницама и начину трошења буџетских средстава у
њима, на поправку путне и остале инфраструктуре. Такође
ћемо радити и на унапређењу приходовања у општинском буџету, као и даљем развоју односа у општини Уб и Електропривреде Србије- нагласио је Цонић.
- Желео бих, најпре, да се захвалим свим пријатељима и
симпатизерима који су подржали листу СПС и ЈС, и што су нам
омогућили да будемо друга комплетна листа са преко 1200
регуларно прикупљених потписа. Програм Јединствене Србије, за који ћу се ја несебично залагати као што сам покушао и
на претходним изборима, односи се, пре свега, на социјална
давања и подршку одређеним категоријама становништа која
то свакако заслужују. Нап програм подразумева да мајка са
троје и више деце мора уживати све привилегије овог друштва,
како у финансијском смислу, тако и неке друге као на пример
приоритет приликом уписа и бесплатног боравка деце у
обданишту и друго. Политика Јединствене Србије заснива се
на домаћинском опхођењу према општинском буџету, као и на
помоћи пољопривредницима и пензионерима, а то је најочигледније на примеру Јагодине. Искрено се надам да ћемо
нешто слично успети да спроведемо у дело, након ових избора, и у убској општини- поручио је Божић.

Изборна листа, редни број 3:
ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС - ЈС
за изборе за одборнике у СО Уб
1. Благоје Цонић, (1974), дипл.инг.саобраћаја, Уб, Алексе
Мартића 28
2. Александар Дамњановић, (1952), пензионер, Уб,
Славољуба Миливојевића 22
3. Александра Трифуновић, (1972), економски техничар,
Уб, Доситеја Обрадовић 3
4. Слободан Божић, (1963), предузетник, Уб, Првог Маја 47
5. Мр Марко Леонтијевић, (1979), дипл.инг.рударства, Уб,
Јосипа Мајера 103
6. Гордана Гаћиновић, (1956), наставник, Уб, Сестара
Ребавки 3/3
7. Томислав Јуришић, (1954), контролор у ЕПС-у, Калиновац
8. Душан Димитријевић, (1957), возач, Бањани
9. Бранка Тадић, (1957), домаћица, Стубленица
10. Жељко Јеврић, (1972), пољопривредник, Уб, Врело
11. Миладин Ракић, (1957), дипл. правник, Уб, Пује
Пандуровића 23
12. Снежана Обрадовић, (1970), еко.техничар, Звиздар
13. Томислав Бајић, (1960), машинбравар, Бргуле
14. Милета Васиљевић, (1961), вк бравар, Радљево
15. Љиљана Милановић, (1963), кожарски техничар,
Бањани,
16. Владимир Ђурђевић, (1981), дипл.економиста, Уб,
Љубише Јоцића 16
17. Чеда Јовановић, (1968), монтер климатских уређаја,
Милорци
18. Мирјана Андрић, (1958), пензионер, Црвена Јабука
19. МиланЈаковљевић, (1985), радник, Таково
20. Златомир Мићић, (1974), пољопривредник, Новаци
21. Гордана Гоцев, (1946), пензионер, Уб, ЈНА 36
22. Милан Ђукић, (1970), грађевински тесар, Уб, Тулари
23. Славиша Лукић, (1968), обућарски радник, Уб, Кожуар
24. Драгана Јокић, (1977), радник, Уб, Врело
25. Миленко Ранковић, (1962), возач, Уб, Шарбане
26. Радован Нешић, (1987), возач, Уб, Врховине
27. Драгица Нинковић, (1969), машински шивач, Памбуковица
28.Радован Рајковић,(1978),аутомеханичар, Гвозденовић
29. Јован Ненадовић, (1988), радник, Уб, Црвена Јабука
30. Стана Денда, (1950), економиста, Уб, Сестар Ребавки
5/10
31. Александар Лелићанин, (1960), радник, Уб, Трлић
32. Дарко Максимовић, (1987), радник, Уб, Докмир
33. Зорица Михаиловић, (1981), заступник у осигурању,
Врело
34. Радован Андријевић, (1964), угоститељ, Уб, Вукона
35. Мирјана Митровић, (1975), текстилни техничар, Уб,
28.фебруара 6
36. Сања Блажић, (1992), дипл. економиста, Уб, Ратка
Ранковића 11
37. Момчило Алексић, (1952), пензионер, Уб, Радљево
38. Љубисав Милановић, (1957), аутомеханичар, Јошева
39. Александра Обрадовић, (1986), студент, Уб Душана
Даниловића 7
40. Милош Живановић, (1952),пољопривредник, Слатина
Коалиција СПС и ЈС истиче да ће кампања,као и
претходних година, са њихове стране бити афирмативна и
позитивна.
- Немамо намеру да налазимо мане у раду других
партија и учесника у изборној утакмици, већ да у овом такмичењу заузмемо што боље место, уз истицање аргумената и наших планова за развој општине Уб. Истовремено,
ми наше политичке конкуренте не доживљавамо као
непријатеље, јер и ови избори ће као и они претходни проћи, а ми ћемо и даље остати добре комшије и добри
пријатељи. Исто тако, се надам да ће се и остали учесници
у овој изборној утакмици, на исти или сличан начин, понашати током целе изборне кампање- закључио је Цонић у
свом обраћању јавности.
М.М.М.

www.glastamnave.com

ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРОТЕКЛЕ НЕДЕЉЕ ШИРОМ ОПШТИНЕ УБ

АСФАЛТ ДОБИЛО
НЕКОЛИКО СЕЛА
Средствима Путева Србије започет први
циклус асфалтирања локалних путева
Резултати добре сарадње општине Уб и Путева Србије
видљиви су на сваком кораку. Како смо најавили, у једном од
претходних бројева „Гласа Тамнаве”, сам крај марта
обележила су асфалтирања локалних путева широм убске
општине. Становници Врела и Црвене Јабуке обрадовали су
се новом асфлату на четири различите локације. У Врелу су
машине вредно радиле у два засеока: Поток (пут кроз
Павловића и Јеврића крај) и у делу села који води ка
Станчићима. Црвена Јабука се може похвалити асфалтираним путним правицма који поред школе воде ка Такову и у
делу поред моста на Тамнави. У Брезовици је, како смо
забележили, асфалтиран „Срећковића крај”, који пролази
поред „Борине продавнице”.
Наш репортер испратио је фотографијама дружење
грађана се председником општине Уб Дарком Глишићем на
свим овим локацијама. Задовољство новим асфалтираним
путевима било је очигледно. Пресрећни људи нису штедели
речи приликом захваљвања локалној самоуправи, а по
српском обичају спремали су и богате трпезе за своје госте и
вредне путаре. Колико се славило, ових дана, говори и
коментар једног нашег суграђанина који је запазио да се
приликом спремања многоборојних гозби умањио и сточни
фонд, те је код представника општинске управе ургирао да се
покрену одређене сточне субвенције како би се то надокнадило.
Укупна вредност првог циклуса сарадње са Путевима
Србије износи 40 милиона динара. Поред већ асфалтираних
на ред долазе и путеви у Совљаку, Тврдојевцу, Гуњевцу,
Докмиру, Кожуару и Паљувима. Према речима првог човека
општине Уб, у договору са Путевима Србије, у току је и
припрема другог циклуса асфлатирања локалних путева у
општини Уб који ће уследити у другој половини године. М.М.М.

Црвена Јабука

Брезовица

Врело

СРЕДСТВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Црвена Јабука,
пут поред моста на Тамнави

Брезовица,
пут поред „Борине продавница”

Врело,
пут ка Станчићима

ЈОШ ЈЕДАН АСФАЛТ
У ТАКОВУ
Општина Уб финансирала је, сопственим средствима, асфлатирање још једног локалног путног правца
(дужине 520 метара), који се налази у Такову. Овај пут
спаја два крака села и од великог је значаја за локално
становништво. Због тога је, ових дана, приређен можда и
најсрдачнији пријем за председника и заменика председника општине Уб, управо у овом селу. Обећање дато пре
неколико месеци је испуњено, а мештани су се у великом
броју окупили да поздраве госте. Након тога, уприличен
је и свечани ручак.

Разговор са мештанима Такова
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МИНИСТАР ИЛИЋ
НА УБУ
На састанку са руководством општине
и Штаба за ванредне ситуације
разговарано о могућностима санације
најкритичнијих клизишта и наставка
радова на уређењу водотокова
Министар у техничкој Влади задужен за ванредне
ситуације Велимир Илић 28. марта је посетио Уб, где је са
замеником председника општине Александром Јовановићем Џајићем и руководством Штаба за ванредне ситуације разговарао о могућностима санације најкритичнијих
клизишта и наставка радова на уређењу водотокова на
територији Тамнаве. Након састанка, министар Илић је
заједно са домаћинима најпре обишао породичну кућу
Владана Живковића у Радничкој улици, која је тешко оштећена услед клизишта и том приликом констатовао да је
неопходна хитна санација објекта, а потом и мост на реци
Грачици у ширем градском подручју. Током сваких већих

Министар Илић током обиласка
клизишта у Радничкој улици

ИНФРАСТРУКТУРА
У НОВАЦИМА РЕКОНСТРУИСАНА
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА

СТАБИЛНИЈЕ
СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ
У засеоку Лазаревића крај постављено два
километра водова, док је 70 дотрајалих
дрвених стубова замењено новим бетонским
У складу са уговором о сарадњи који је општина Уб
крајем 2012.године потписала са Електродистрибуцијом
Ваљево, настављени су радови на реконструкцији нисконапонске мреже у тамнавским селима. Овогодишња сезона
отворена је у Новацима, где је у засеоку Лазаревића крај
постављено два километра водова, док је 70 дотрајалих
дрвених стубова замењено новим бетонским. Вредност
радова је четири милиона динара, а инвеститор је „Електросрбија“ Краљево.
Реконструкцијом нисконапонске
мреже на деоници кроз Новаке, мештани засеока Лазаревића крај имаће
стабилније и квалитетније снабдевање
електричном енергијом, рекао је Зоран
Николић, директор ЕД Ваљево приликом обиласка завршних радова.
„План инвестиција на подручју
општине Уб полако се финишира. Оно
што смо потписали пре три и по године
сада се остварује, а то је да ни једно
село у општини неће имати дрвене
бандере. Остало је свега око десетак
посто мреже коју треба да заменимо.
Радове ћемо интензивирати током
априла и маја, када се окончају тендери
и када будемо имали комплетан материјал, тако да ће до краја
августа целокупно подручје убске општине бити завршено“,
навео је директор ЕД Ваљево Зоран Николић.

падавина, због мале пропусне моћи отвора моста, вода се
ту скупља и плави око 200 стамбених објеката. Представници убске општине изразили су очекивање да ће држава
помоћи у решавању поменутог проблема, док је министар
Илић предложио да се уместо постојећег, поставити нови
монтажни мост већег протицајног профила, што је у овом
тренутку најбрже, најједноставније и најјефтиније. Он је,
такође, подсетио да је од мајских поплава 2014. године,
преко државног програма обнове, много новца уложено у
уређење водотокова и превентивне мере заштите и најавио
додатне пројекте у области одбране од поплава на територији читаве Србије, као што је изградња зауставних
брана, ојачавање и надоградња бедема за веће бујичне
воде и регулација свих бочних притока Колубаре.
Д.Н.

ОБИЛАЗАК КЛИЗИШТА
У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ
Након посете општни Уб, министар Велимир Илић,
заједно са дугогодишњом сарадницом и народном
посланицом Дубравком Филиповски био је гост руководства лајковачке општине, где је обишао клизишта у
Ћелијама, Пепељевцу и Словцу. Министар Илић је исказао
задовољство начином на који се општина Лајковац
суочила са последицама поплава и спровела мере
отклањања и ублажавања тих последица и додао:
- Драго ми је што је овде пуно ствари урађено на
време, али има још доста да се уради, пуно пројеката да се
исправи, пуно тога је погрешно одобрено у неким
прошлим временима, и пре више деценија, рецимо када је
уговаран аутопут... Имамо сада урађен катастар клизишта
за многа места, али и ових дана имамо примере да се
одлуке не поштују и дају се дозволе за градњу на
клизиштима или у водоплавном подручју. А на
клизиштима никада више не би смело да буде градње.
Рецимо, ако клизиште угрожава једну или две куће,
најисплативије је те породице преместити и изградити им
куће на другом месту. Али, ако угрожава велики број кућа,
онда треба истражити и регулисати то клизиште. не може
све одједном да се заврши јер штете су биле милијарду и
700 милиона евра- закључио је министар Велимир Илић.

Обилазак радова на електро-мрежи у Новацима
Од 2012. године, на територији убске општине санирано
је и обновљено више од 100 километара нисконапонске мреже
и око 1.200 дрвених бандера замењено бетонским и за ту намену „Електросрбија“ Краљево обезбедила је преко 100 милиона динара. У реконструкцију нисконопонске мреже, ове
године биће уложено 26 милиона динара, предочио је Срђан
Ђуровић, директор огранка „Електросрбије“ у оквиру „ЕПС
Дистрибуција“, најављујући и почетак изградње нове трафостанице „Уб 2“ од 110 киловолти, чија је вредност 2,1 милиона
евра. Према његовим речима, припремни радови на овој капиталној инвестицији добро напредују, завршена је пројектна
документација и тренутно је у току поступак куповине плаца
од локалне самоуправе.
„Почетак реализације овог пројекта планиран је за крај
године, а следеће ће већ бити пуштен у рад. Нова трафо станица за општину Уб значи сигурно и безбедно напајање и привреде и становништва у наредних пола века“, рекао је директор „Електросрбије“. Ђуровић је истакао и да је план реконструкције нисконапонске мреже у тамнавским селима
реализован захваљујући доброј сарадњи са локалном самоуправом и, пре свега, председником општине Уб Дарком
Глишићем, као и предусретљивости и помоћи мештана, који су
ископали рупе и избетонирали темеље за све новопоД.Н.
стављене бетонске бандере.

КУЛТУРА
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-а „ТАМНАВА“

ИЗНЕНАДИЛИ НОВОМ КОРЕОГРАФИЈОМ
Концерт трајао више од два сата, пред препуном убском халом.
Изненађење вечери била је нова кореографија „Дубочке краљице“.
КУД „Тамнава“ одржао је Годишњи концерт под називом
„Клупко се расплете, поче битка, борба невиђена...“ пред
препуном Халом спортова на Убу, у суботу 2. априла, извевши
тринаест тачака, од којих је последња тачка била изненађење.
Публика је преко два сата уживала у чарима традиционалне
музике, игре и песме.

Први пут пред убском публиком, наступали су и гости
концерта – фолклорни ансамбл Културног центра „Радоје
Домановић“ из Раче крагујевачке, који су посебно одушевили присутне, влашким играма. Најснажнији аплауз припао
је најмлађем дечјем ансамблу са којим је радила Данијела
Павловић, а пратио их је дечји оркестар, што је раритет међу
фолклорним ансамблима у Србији. Шеф дечјег оркестра је
Војислав Живић, који је уједно и концертмајстор у оркестру.
Одиграно је много игара, као што су оне из западне
Србије, Шумадије, Лепенице, Баната, Пирота, Врања, шопске игре у извођењу првог и млађег дечјег ансамбла. Њихови уметнички руководиоци били су Немања Јовановић и
Аца Станојевић, потпомогнути народним оркестром, чији је
шеф Миша Живић.

Први ансамбл

ПЕНЗИОНЕРСКЕ ТЕМЕ

БРЕМЕ
ПОПУЛАРНОСТИ
Мате и Мића, са незваничним називом певачког и
инструменталног дуета ‘’Убске легенде’’, сваког четвртка,
од 17 часова (па док има ‘’потребе’’ - углавном, до осам и
који минут после), главни су уметници и забављачи у
Дому пензионера. То су дружења која за многе ‘’живот
значе’’. Ту се, уз Мићину хармонику и Матову гитару, заједничке вокале (помажу и пензионерке подржане Филипом) и мноштво уздаха, емоција, уз наздрављање (често
са киселом водом и кафом), лече депресивна стања у која
се, скоро по правилу, мање или више, запада после пензионисања. Још ако се томе дода фијаско на неком емотивном плану, пензионрска окупљања добијају и улогу
терапеута за разне животне ситуације, трауме и све друго
што собом носи треће доба.
Мића је врстан хармоникаш са репертоаром песама
које није могуће ни избројати, а Мате - легенда Уба и један
од оних момака са убске калдрме који су били убске иконе
седамдесетих за којима, сада, уздишу и неки који су
рођени - после.
И, кад се неке од активисткиња секције жена Удружења пензионера Уба међусобно не сложе око разних
питања (углавном са сујетом у позадини), њих двојица су
ту са својим инструментима и песмама. Неки су почели да
провод траже по околним местима, догађа се и да оду на
неку забаву, па их врате јер нису чланови (?). А њих
двојица су увек ту, спремни за песму, дружење и програм
који душу крепи. Зато уживају велику популарнст. Они који
су искрени - воле их и ту су сваког четвртка. Они други...
оду на страну - па се врате...

Слободан Матовић Мате и
Радослав Којић Мића

Дечији анасмбл
Изненађење вечери била је кореографија „Дубочке
краљице“, професионалног кореографа Боре Талевског,
професора балетске школе „Лујо Давичо“. Ова кореографија откупљена је прошле године, али је КУД „Тамнава“
претходно морао да прође стручне провере. Tалевски своју
кореографију даје само најбољим ансамблима, што је КУД
„Тамнава“ много пута и доказао. Игром, костимографијом и
маскама дочарана је легенда из источне Србије о запосетој
девојци – русаљки или русаљи која пада у транс, као последица духова који су је запосели. Четири члана КУД-а стојећи
на штулама са дугим плаштевима и црним маскама, верно
су дочарали демоне који су запосели русаљку. Игром, покретима и разним реквизитима верно је дочарана атмосфера
старе легенде, која је заслужено измамила дуг аплауз и позив на бис. Цео концерт, уживо је преносио РТВ „City“ Уб. Д.К.

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

У СУСРЕТ
14.ФЕСТИВАЛУ
ШОМО „Петар Стојановић“ Уб, биће., по 14. пут
домаћин Фестивала музике и уметности, од 18 – 23.
априла. Такмичење се одвија у дисциплинама: клавир,
хармоника, соло певање, гитара, гудачи, дрвени дувачи,
камерна музика. Фестивал има интернационални
карактер, а такмичење се одвија по разредима у
категоријама основне и средње музичке школе.
Концепција остаје иста у односу на претходне године, а
председници жирија биће еминентни педагози из Србије
и иностранства. И ове године, осим убских ђака и гостију
из музичких школа широм Србије, највише иностраних
такмичара пријавило се из суседне Македоније, нешто
мање из БиХ, а први пут су се пријавили и учесници из
Републике Хрватске.
У оквиру пратећег програма, наступиће „Trio
Classica Aeterna“, који чине уметници из Београда на
виолини, виолончелу и клавиру– Марија Мисита, Дејан
Митровић и Марија Ђулић, клавирски дуо „Далиана“
пијанисткиња Далиде Грмуше и Ане Стефановић, а
публици ће се представити својим опусом Новица
Стокић, песник из Великог Градишта, уз сарадњу
Убљанке Снежане Јовановић. У овиру продукције
Музичке школе и Установе за културу и спорт „Уб“, биће
реализована музичко-сценска игра „Циганска бајка“,
аутора Владимира Ђенадера. Овај мјузикл реализоваће
професори Музичке школе и глумачки анс амбл
позоришта „Раша Плаовић“ из Уба.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
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133.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У СУСРЕТ
ТОПЛИФИКАЦИЈИ

Детаљ са 133. седнице Општинског већа Лајковац
Пакет одлука, које се односе на ЈП
“Градска чистоћа”и комунално уређење
Лајковца, био је централна тема
прошлонедељне 133.седнице Општинског већа, која је представљала припремну седницу за редовно заседање
локалног парламента које је одржано
почетком ове недеље.
Реч је о одлукама, којима се практично врши узмена и допуна Статута
комуналног предузећа, и односи се на
делатност бављења топлификацијом.
Имајући у виду, да је практично покренут поступак топлификације, прикључењем на котларницу Дома здравља,
објеката у спортско-рекреативној зони,
од којих је последње прикључење
Спортске хале, неопходно је до краја
године регулисати , коме се поверава
бављење топлификацијом. Овим кораком се иде у сусрет топлификацији
Лајковца, која ће кренути фазно, већ од
идуће године, потврдио је Живорад
Бојичић, председник Општине Лајковац.
Одлука о промени Оснивачког акта,
којом се усклађују делатности комуналног предузећа, иде у сусрет успостављању приватно-јавног партнерства у
сфери комуналних делатности, што
треба да крене до краја године.” Нашем
комуналном предузећу је потребан свеж
приватни капитал, и неопходно је да
делатности изузев гробља и сахрањивања, буду предмет приватно-јавног
партнерства, о чему ће одлучивати
одборници у новом сазиву”, каже председник Бојичић, уз напомену, да ће тај
поступак трајати дуго, да ће бити потпу-

но јаван и транспарентан, све на основу
студије која ће бити урађена током ове
године. Циљ је заправо, да се комунално предузеће освежи новим капиталом и да комуналне услуге у Лајковцу
буду подигнуте на много виши ниво,
појашњава Живорад Бојичић, председник Општине Лајковац.
Чланови већа општине Лајковац
разматрали су 25 тачака дневног реда.
Усвојен је предлог одлуке о начину
пресељења гробља из Скобаља, Закључак споразума о међусобним односима
пресељења објеката са јавним функцијама са подручја катастарских општина
Мали Борак и Скобаљ, Одлука о
ревизији стератегије пољопривреде и
руралног развоја општине Лајковца од
2016. до 2025. године. На седници Већа,
поднет је извештај о реализовању
пројеката медијских садржаја из области јавног информисања на подручју
општине Лајковац за 2015.годину и
достављен је предлог стручне комисије
за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног
информисања из општинског буџета за
текућу годину у висини од пет милиона
динара. Усвојена је одлука о реализацији пројекта ''Кластер Колубарског
округа за услугу помоћ у кући''. Пројекат
финансирају европска унија и Каритас
уз учешће општина Љиг, Мионица и
Лајковац. Усвојени су извештаји о остваривању циљева и ефеката годишњих
програма, спортских организација у
прошлој години на територији општине
Лајковац.
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ПУ „ЛЕПТИРИЋ”

ЗАПАЖЕН НАСТУП
НА КАРНЕВАЛУ
У РАКОВИЦИ
Предшколска установа „Лептирић“ и ове године учествовала је на
међународном Раковичком карневалу
у Београду. Припремна предшколска
група у сарадњи са млађом васпитном
групом извела је карневалску тачку
„Чоколада“, док су лептирићи чоколадице и карневалска група старије
васпитне групе под називом „Чарлстон
лептирићи“ извели чарлстон. Чоколадице су спремале васпитачице Дајана
Танић, Биљана Савковић, Мира Тодоровић и Гордана Селенић, а чарлстон
Јасмина Петровић, Милица Марковић
и Јелена Петровић.

Лајковачки предшколци још једном су показали да се сналазе на свим
сценама, и отвореним и затвореним,
захваљујући управи установе, васпитачима и родитељима, који заједно
увек исказују спремност да их припремају и воде на престижне дечје манифестације. Наступало је 33 дечје групе.
Дечји карневал је одржан у суботу,
а у недељу Међународни карневал са
преко 40 карневалских група из земље
и иностранства. Гости карневала били
су чланови Федерације европских
карневалских градова (FECC).
Пројекат “Информисање јавности путем
часописа Глас Тамнаве о дешавањима и
догађајима у раду локалне самоуправе
Лајковац“ - суфинансијер општина Лајковац

ДОМАЋИНСТВО ПЕТРОВИЋА У ДОЊЕМ ЛАЈКОВЦУ

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ
Непуна два месеца од пожара у
домаћинству Драгана Петровића у
Доњем Лајковцу, захваљујући руководству Општине Лајковац, „Колубари
Грађевинар” и бројним другим социјално одговорним фирмама и појединцима, кућа петочлане породице која је
изгорела у пожару се већ укровљује.
Захваљући још неким најављеним донацијама, комплетна финансијска конструкција ће бити заокружена и читав посао ће бити обављен
за десетак дана, рекао је током посете
домаћинства у Доњем Лајковцу, Живорад Бојичић, председник Општине
Лајковац. Према његовим речима,
акција солидарности била једини
начин да се ургентно помогне суграђанима који су остали без крова над
главом. На њихов позив, међу првима
су се одазвали Стовариште “Вучијак”
и Стругара „Тешић” из Уба, бројни
појединци и фирме који су својим

уплатама на рачун добављача битно
допринели : “Ива -Аграр” Лајковац,
“Грађевинар” Уб, “Леон” Уб, Милан
Мирковић Џевара Јабучје, извођачи
радова на подручју општине Лајковац…
И руководство општине Лајковац и
домаћин Драган Петровић, изражавају
велику захвалност свима који су помогли и благовремено реаговали у овој
тешкој ситуацији. Петровићи су у пожару остали и без комплетног покућства,
тако да предстоји набавка беле технике
и намештаја, што ће бити велики издатак. У току је затварање финансијске
конструкције за набавку столарије,
подова и купатила.
У домаћинству Петровића у
Доњем Лајковцу, ових дана је, поводом
“слемена”, двориште било пуно гостију,
заправо пријатеља, који су се у невољи
нашли у моменту када су остали без
крова над главом.

У домаћинству Петровића
ових дана
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ОПШТИНА МИОНИЦА

ЗАСЕДАО МИОНИЧКИ ОПШТИНСКИ ПАРЛАМЕНТ

НОВИ ДИРЕКТОРИ
Павловић на челу ''Водовода'',
Мишић в.д. директор Дома здравља
Скупштина општине Мионица је на седници одржаној 31.
марта за директора ЈКП ''Водовод Мионица'' именовала
Миливоја Павловића из Маљевића. Павловић је именован
након спроведеног јавног конкурса, а до сада је обављао
функцију вршиоца дужности директора. Такође, за вршиоца
Обраћање јавног правобраниоца Љиљане Митровић
дужности директора Дома здравља Мионица општински
парламент је именовао Александра Мишића из Мионице. Мишић је из реда запослених у овој здравственој установи и
до именовања је обављао послове шефа одељења педијатрије, а у периоду од 2004-2008. године обављао је функцију
ИСПРАВЉА СЕ ВИШЕГОДИШЊА НЕПРАВДА
управника мионичког Дома здравља. Претходно, Скупштина
није дала сагласност на Одлуку Управног одбора Установе о
избору директора.
Поред тога, Скупштина је усвојила Извештај о раду за
прошлу годину Заједничког јавног правобранилаштва града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, као и
После многобројних апела локалне власти, вишего- Одлуку о одобравању екстерне ревизије буџета општине
дишња неправда према славном српском војсковођи биће Мионица за 2015. годину. Усвојен је и Програм коришћења
исправљена и ускоро ће до родне куће-музеја војводе средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за
Живојина Мишића у Струганику моћи да се дође новим територију мионичке општине за текућу годину. Према речиасфалтним путем. Све је коначно покренуто приликом ма известиоца Милоша Бељића, предложени Програм је
недавне посете председника Владе Србије Александра добио сагласност Министарства пољопривреде, а од распоВучића мионичком крају, када је обећао да ће врло брзо ложивих 8 милиона динара највише средстава је опредепочети радови на реконструкцији и асфалтирању овог пута љено за реконструкцију водоводне мреже са заменом азбекоји је годинама уназад једва проходан.
стних цеви (2,5 милиона динара), као и за учешће у инве- Премијер је врло брзо реаговао и механизација ПЗП стицији капиталног пројекта изградње Регионалног центра за
''Ваљево'' је већ на терену. Биће асфалтирано 2,5 кило- управљање отпадом ''Каленић'', набавку опреме за органиметара пута, а комплетне радове ће финансирати Влада зовано управљање чврстим отпадом и за израду локалних,
Србије-изјавио је овим поводом председник мионичке акционих и санационих планова и пројеката (по милион
општине Бобан Јанковић.
динара).
Обнова пута до комплекса са етно и историографском
Општински парламент је у даљем раду усвојио Операпоставком у родној кући војводе Живојина Мишића ће тивни план одбране од поплава за воде другог реда и Проширом отворити врата развоју туризма у овом крају, будући грам заштите, уређења и коришћења пољопривредног
да су због безбедности бројни туристи и ђачке екскурзије земљишта за текућу годину, измене и допуне Одлуке о
углавном заобилазиле ово место које представља једну од одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити
најзначајнијих тачака на музеографској карти Србије. А.К. комуналних објеката, као и Решења о разрешењу Управног и
Надзорног одбора ЈКП ''Водовод Мионица'' и Решења о
новим саставима Управног и Надзорног одбора Дома
Здравља Мионица испред локалне самоуправе.
А.К.

РАДИ СЕ ПУТ
ДО МИШИЋЕВЕ КУЋЕ

ДРЖАВА ОБНАВЉА И ШКОЛУ У ДУЧИЋУ

Механизација већ на терену

СРЕДСТВИМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

ПОЧЕЛА ГРАДЊА
МОСТА У РАЈКОВИЋУ
Крајем марта су почели радови на изградњи моста на
Лепеници у Рајковићу. Екипе београдске фирме "Инграпомни" у првој фази изводе активности на припреми терена, и
уређењу речног тока. Рок за завршетак изградње је 31. мај, а
на деоници Котлине-Рајковић за време радова ће на снази
бити привремена обустава саобраћаја који ће се одвијати
алтернативним правцима Мионица-Богдановића БрдоРајковић и Кључ-Пауне-Рајковић.
Поред моста у Рајковићу, Канцеларија за управљање
јавним улагањима Републике Србије је одобрила и средства
за изградњу још три нова моста на подручју мионичке
општине. У питању је обнова мостова у Ђурђевцу, Козомору
и Горњем Лајковцу, који су као и мост у Рајковићу претрпели
велика оштећења у поплавама 2014. године.
А.К.

Припремни радови на мосту у Рајковићу

КАНЦЕЛАРИЈА
ОБЕЗБЕДИЛА СРЕДСТВА
Недуго након почетка радова на обнови зграде матичне
школе ''Војвода Живојин Мишић'' у Рајковићу које је 20. марта
обишао премијер Вучић, Канцеларија за јавна улагања
Републике Србије обезбедила је средства и за санацију
сеоске школе у Дучићу која функционише као издвојено
одељење ОШ ''Милан Ракић'' Мионица. Државне институције
су брзо реаговале након што је у једној од учионица прошле
седмице отпао део плафона, а како сазнајемо за ову намену
Канцеларија је већ определила потребна средства.
- Најважније је да ни једно дете није повређено и да се у
тренутку када је отпао плафон нико није налазио у учионици.
Школа је реновирана после мионичког земљотреса, а
последња реконструкција крова и унутрашњи радови су
изведени пре две године. По свему судећи, плафон је отпао
јер су лоше изведени радови и док се пропусти не отклоне
Школа ће бити затворена. Владина Канцеларија за јавна
улагања је брзо реаговала и у разговору са директором
Марком Благојевићем нам је потврђено да су средства
обезбеђена како за израду нових плафона и фасаде, тако и за
санацију кровне конструкције, замену столарије, термоизолацију таванице и кречење унутрашњих зидова школске
зграде у Дучићу. Наш задатак је да појачамо надзор како би
пројектовани радови били изведени по највишим стандардима-рекао је овим поводом председник општине
Мионица Бобан Јанковић.
Одлуком надлежних инспекција, Школа у Дучићу ће
бити затворена све до завршетка санације. До тада ће
тридесетак ђака од првог до четвртог разреда наставу
похађати у школи у Команицама, а превоз ће обезбедити
локална самоуправа.
А.Ковачевић

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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Драги пријатељи,
За нама су четири године константног
рада и видљивих резултата. Пред вама се
налазе странице на којима су представљени
најзначајнији моменти током нашег руковођења општином Уб, као својеврсни подсетник
на успешно започете и завршене пројекте.
Уз вашу подршку и наш посвећен и
марљив рад, свакога дана у години (без
изузетка), трудимо се да од наше општине
направимо лешпе место за живот свих њених
грађана. Надамо се да ћемо, уз ваше поверење, наставити да стварамо услове за бољу
будућност свих грађана општине Уб. Желимо
да Уб буде град срећних, напредних и успешних људи!
Са јасном визијом напретка, са вером у
младе генерације, окренути смо ка будућим
пројектима и развоју наше општине !
С поштовањем,
Дарко Глишић

Да наставимо да радимо, сваки дан !
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ОТВАРАЊЕ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА
После дужег периода, Уб је у прошлој години добио нове фабрике и нова радна места.
И у будуће, приоритет ће нам бити ново запошљавање. Циљ нам је да у будућој
индустријској зони у Стубленици буде што више производних погона. Обезбеђен је јавни
интерес за 100 хектара замљишта, а преговори са заинтересованим улагачима су у току.
Постављање убске привреде на ноге је дуг и мукотрпан процес, а ми ћемо се, и у будућности,
борити да запослимо што више нових радника. Општина Уб је добро место за све
потенцијалне инвеститоре и сваки вид приватног предузетништва.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

КОПА РАДЉЕВО
Нови коп „Радљево” је Убљанима обећаван свих претходних изборних година.
Успели смо да ствари покренемо напред, у правом смеру. Коначно, после 40 година туђих
лажних обећања, пројекат отварања новог копа „Радљево” је у завршној фази. Прве
површине земљишта (око 150 хектара) су откупљене и очекујемо, већ крајем 2016.године,
почетак рада машина на откривању јаловине. Током 2017.године планира се и почетак
производње угља са новог копа „Радљево”.
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ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
На пољу побољшања водоснабдевања грађана општине Уб остварили смо завидне
резултате. Проблем појединих села са недостатком пијаће воде смо решавали развојем и
ширењем водоводне инфраструктуре: копањем нових водозахватних бушотина, ширењем
мреже градског водовода и изградњом вештачких водозахвата.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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ЗАШТИТА ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Значајна средства смо уложили у превентивно деловање и спречавање штета од
природних непогода. Наставићемо са сређивањем корита река на територији општине. У
насељу Талови у Убу изграђен је водоутврдни зид који ће спречити понављање катастрофе
из 2014.године на овом делу тока реке Уб. Изградњом вештачке бране у селу Памбуковица
биће спречено формирање воденог таласа који би могао да нанесе било какву штету. У
низводном току реке Уб урађено је проширење протицајног тока, река је убрзана и спремна
је да прими веће количине воде. У сарадњи са Србијаводама активно радимо на решавању
проблема у сливу реке Тамнаве и њених притока, по сличном принципу. Као незаобилазан
део плана одбране од поплава налази се и река Грачица, чијем уређењу ће бити посвећена
посебна пажња.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Само у 2015. години у развој путне мреже је уложено
близу 300 милиона динара, инфраструктурни радови су
вршени готово у сваком селу убске општине. И у будуће
желимо равномерни развој града и села. Годишње ћемо
асфалтирати од 30 до 40 километара путева на територији
целе општине. Трудићемо се да Уб још више изградимо и
да резултат тога буде постојање асфалта, градског
водовода, кишне и фекалне канализације у свакој убској
улици. У свим убским селима, као и до сада, ширићемо
локалну мрежу асфалтних путева. Одржаваћемо и
унапређивати нисконапонску електро-мрежу.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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ЗДРАВСТВО
У претходне 4 године, у опремање дома здравља у Убу је уложено приближно
500.000,00 евра. Наставићемо са подизањем квалитета здравствених услуга на локалном
нивоу. Трудићемо се да Дом здравља Уб буде још модерније опремљен потребном
медицинском опремом. Обновићемо сеоске амбуланте и побољшати услове рада лекара и
боравка пацијената у њима. Усавршаваћемо локални лекарски кадар, како бисмо имали
специјалисте свих потребних профила.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
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ПОЉОПРИВРЕДА
Трудили смо се да поправимо положај убских пољопривредника, субвенционисали
смо сточарску и ратарску производњу, као и осигурање пољопривредне производње. И
даље ће нам приоритет бити подршка пољопривредницима у осигурању усева.
Подстицаћемо пољопривреднике на удруживање и стварати могућности за отварање
локалних прерађивачких погона за пољопривредне производе.
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ОБРАЗОВАЊЕ
Брига о образовању нам је била један од приоритета и у претходном периоду. У
школској 2014/15. години доделили смо преко 230 стипендија укупне вредности од близу 14
милиона динара. На трошкове бесплатног превоза ученика утрошено је готово 30 милиона
динара. И даље ћемо се одговорно старати о комплетној мрежи школа у општини Уб. У
2016.години ОШ „Милан Муњас” ће комплетно бити реконструисана. Трудићемо се да свим
ђацима и наставном особљу обезбедимо што квалитетније услове за боравак и рад у школи.
Наставићемо са плаћањем трошкова исхране и превоза ученика у основним школама на
територији целе општине. Кроз стипендирање студената државних и приватних факултета
трудићемо се да подстакнемо убску омладину на стицање што виших факултетских звања.
Желимо да међу њима пронађемо будуће носиоце развоја убске општине.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

БРИГА
О ПЕНЗИОНЕРИМА
Брига о најстаријим суграђанима ће се и у будућности
огледати у обезбеђивању адекватне здравствене заштите и
бесплатног локалног и међуградског превоза за лица
старија од 70 година. Ову границу желимо да спустимо, како
бисмо имали бесплатан превоз за сва лица старија од 65
година. Трудићемо се, на све начине, да организујемо
помоћ пензионерима са малим пензијама, да помогнемо
старим лицима при куповини лекова који се узимају за
сталну терапију, али и повремено организујемо излете ка
историјским споменицима, бањама и градовима.

7.април 2016.г.
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ДРУШТВЕНИ
ЖИВОТ
Неговаћемо позоришни аматеризам и пружати подршку фолклорним ансамблима.
Помагаћемо фестивале и друга културна дешавања. Учествоваћемо у организацији
концерата, трудећи се да обезбедимо што квалитетније наступе. Спортске колективе са
територије наше општине ћемо помагати колико је у нашој моћи, а најуспешнијим
клубовима бићемо најјача подршка у даљим спортским успесима. Радићемо на
популаризацији спорта и у оквиру тога градити спортске терене за мале спортове.

ОПШТИНА УБ

7.април 2016.г.

У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ

КЈП „ЂУНИС”

ПОЕТСКО ВЕЧЕ
У организацији Установе за културу и спорт, 28. марта у клубу Дома
културе одржано је поетско вече песника, есејисте, прозног писца и антологичара Зорана Богнара. Поред аутора, у
програму су учествовали и ученици
Гимназије „Бранислав Петронијевић“,
који су читали његове поетско-феноменолошке есеје и поезију, а у избору
професора књижевности Верана Мијатовића и Јелене Павловић и Богнаровог
пријатеља Слободана Грковића. Бројни
посетиоци имали су прилику да чују 20
песама из збирке „Зебња нам иде за
петама и флертује са нашим сенкама”, у
којој доминира меланхолија као средишња емоција и доминантна интонација

Богнаровог свеукупног, тридесетогодишњег књижевног стваралаштва,
као и интерпертације његових микроесеја из „Ејдетских слика“ на плану
уметности и филозофије, посебно естетике и етике, затим социологије и психологије, човекове егзистенције и, посебно, човека у кризном времену испуњеном контроверзним садржајима. Вече је
улепшао и локални музички састав „Худини”, тако да на крају програма гост
није крио одушевљење интерпретацијама младих Убљана, надовезујући
се на своја интимна искуства и промишљања под којима су песме настајале,
али и на будуће преокупације и визије.
Ј.Павловић

Учесници програма

ИЗ ПРОГРАМА УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „УБ“

ШАПУТАЊЕ
ВИНА
Поводом Светског дана поезије и
Светског дана позоришта, који се обележавају 21. и 27. марта, Установа за културу и спорт, организовала је, 1. априла,
поетско-музичко вече под називом „Шапутање вина“. Боемско вече, које је одржао Поетски театар Центра за очување
традиције и културе „Тент“ из Обреновца, протекло је у пријатној атмосфери уз музику и стихове какви се могу
чути у скадарлијским кафанама.
Једанаест мушких чланова Поетског театра, седам рецитатора и четири
музичара, у добром расположењу, које
су пренели убској публици, изразило је
жељу да се међусобни сусрети и дружења са Убљанима одржавају чешће.
- Поетски театар је основан 2000.
године,а састављен је од ентузијаста
који воле поезију. Направили смо мали
искорак у помирењу драмске уметности
и казивања стихова, па смо глумцима
дали слободу и машти на вољу. То се
показало пријемчивим за гледалиште.
Вечерашњи програм је избор из српске
боемске поезије, која је итекако богата.
Хтели смо да оживимо кафану, не као
стециште пијанаца и људи који се гуше у
пороку, већ као подлогу за многе уметничке варијације. Трудили смо се да
изнесемо на сцену мање познате песме
наших песника и писаца. Музика је, такође, адаптирана - као из скадарлијских
кафана - рекао је Влада Батинић, професор књижевности, овај обреновачки
театар.
Д.Капларевић
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Боемско вече
у клубу Дома културе Уб

ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

СВЕТСКИ ДАН
ЗДРАВЉА
На Светски дан здравља,
7.април, Дом здравља Уб организоваће, испред Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“, прегледе и
саветовање са неким од лекара и
медицинског особља, уз основне
дијагностичке провере, као што су
мерење крвног притиска и шећера у
крви. Прегледи ће се обавити у преподневним часовима, а грађани ће
добијати и промотивни материјал.
Поводом Светског дана здравља, двоје убских лекара и медицинска сестра, присуствовали су
Стручној конференцији на тему
„Дијабетес – епидемија новог миленијума“, која је одржана у Институту
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, у уторак 5. априла.

ПРОЛЕЋНО
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
Служба „Зеленила” има
пуне руке посла
Календарски смо већ закорачили,
по некима у најлепше годишње доба –
пролеће, а његов долазак за раднике
КЈП „Ђунис“ представља почетак
послова на улепшавању града, који са
топлијим данима добија ново рухо. То
се најбоље може закључити по зеленим и цветним површинама.

Уређење градског трга
Радници службе „Зеленила“ увелико раде на уређењу зелених површина у граду. Динамика радова умногоме ће зависити од временских
прилика, а списак послова које треба
обавити је обиман. Ових дана актуелни су радови на кошењу јавних
површина, наставку делимичног орезивања крошњи (где је потребно),
уклањању сувих и оштећених грана и
младих ластара са дебла дрвећа,
окопавање и обликовање жбунастих
врста, као и пролећно орезивање ружа
и припрема земљишта за садњу једногодишњег сезонског расада на цветним површинама. У наставску акције
пролећног уређења града, раднике
„Зеленила” очекује и садња расада у
жардињерама, поправка и фарбање
клупа у парковима, чишћење, грабуљање и сакупљање смећа, сувог лишћа и грана са зелених површина. Са
топлијим данима кренуће се и са заливањем травњака и цвећа, по потреби.

МАЛИ ОГЛАСИ

ЛОКАЛ ЗА ИЗДАВАЊЕ
32 метра квадратна
у главној улици
преко пута Цркве
061/209-02-99

ПРОДАЈЕМ КУЋУ СА
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
укупне површине 320 м2
ул. Браће Марчетића бр.33, Уб

063/86-02-337
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OШ „МИЛАН МУЊАС“

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ПОМОЋ ПРИ ИЗБОРУ ПРОФЕСИЈЕ

КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН
ПРОЛЕЋУ

Ученици седмог разреда обишли петнаест убских фирми.
Ученицима седмог разреда ОШ
„Милан Муњас“, последња недеља
марта протекла је у занимљивим сусретима у оквиру пројекта професионалне оријентације на прелазу у средњу
школу. Са предметним наставницима и
одељенским старешинама, обишли су
установе и фирме широм општине Уб,
при чему су се упознали са радним окружењем различитих професија, које су
анализирали попуњавајући упитник за
интервју са запосленим радницима и
директорима установа. Формулар су
попуњавали одговорима на питања
везаним за образовање које је неопходно за дато занимање, области послова,
алату и материјалима који се користе на
радном месту, тежини и обиму посла,
радном времену, предностима и недостацима занимања.
Да би се успешно реализовали
„Реални сусрети са светом рада“, ученици су подељени у неколико група које су
обишле фирму или установу које запошљавају професије најприближније
њиховим интересовањима. Протекле
недеље обишли су: Општинску управу
Уб, Дом здравља Уб , Предшколску
установу Уб , Установу за културу и
спорт, Полицијску станицу, Техничку
школу Уб , Гимназију „Бранислав Петро-

нијевић“, ЗЗ „Трлић“, Ветеринарску
станицу, апотеку, фирму „Еурометал“,
Ловачко друштво „Тамнава” и сервис за
рачунаре „Миркоелектроник”.
Пројекат „Професионална оријентација у Србији“ спроводи се посредством Министарства просвете и науке и
Министарства омладине и спорта у сарадњи са немачким удружењем за међународну сарадњу ГИЗ. Коорди-натор
пројекта у ОШ „Милан Муњас“, од самог
почетка његове реализације, при помоћи младима у избору професије, је дефектолог школе Љиљана Поповић. Д.К.

Музичка школа „Петар Стојановић“, одрж аће за све љубитеље
класичне музике, „Концерт посвећен
пролећу“, у сали Музичке школе, у четвртак 7. априла, с почетком у 17 часова. Ученици неколико класа, професора виолине, клавира, хармонике,
кларинета и соло певања показаће
шта су научили, а уједно ће им овај
јавни наступ бити добар показатељ
спремности пред предстојећи убски
фестивал и такмичења која их ускоро
очекују.

Ученици седмог разреда у посети сервису рачунара „Микроелектроник”

ЧЕТВРТАЦИ ОДРЖАЛИ ПРИРЕДБУ
Учествовало преко стотину ученика четвртог разреда.
Своје плесно умеће показали колективним кореографијама.
Ученици четвртог разреда ОШ „Милан Муњас“, извели су
занимљиву приредбу посвећену пролећу и Светском дану шале,
пред ученицима другог разреда, 30. марта у холу школе. Уз скечеве, рецитације и певање, које су спремали са својим учитељицама, најзанимљивије тачке биле су колективне кореографије на
познате нумере из популарне аргентинске тинејџерске серије
„Ружно паче“ (Petito Feo).
- Трудили смо се да читав програм буде весео и духовит, да се
деца насмеју, орасположе, да сину као ово пролећно сунце.
Надамо се да смо у томе успели. Што се тиче припреме приредбе,
стварно су се потрудили сви у активу,
све моје колегинице, свако је имао свој
део посла. Ове године задатак је био
тежи, јер је учествовао већи број учесника. Осмислити приредбу са преко сто
ученика, није нимало лако – рекла је
Душица Симеуновић, учитељица IV/1.
Ова представа заузима посебно
место у срцима четвртака, јер се ускоро
растају са својим вршњацима, али и најдражим особама раног детињства, својим учитељицама. Од IV/1 опростиће се
учитељица Душица Симеуновић, од IV/2
Тања Ђурђевић, од IV/3 Зорица Сарић, а
од IV/4 Верица Милетић. Д.Капалревић

Ученици другог разреда, као публика

Раздрагана приредба убских четвртака

НАШЕ ТЕМЕ
КЈП „ЂУНИС” - ПЛАН
ИЗНОШЕЊА КАБАСТОГ СМЕЋА

ОЧИСТИМО
ГРАД
КЈП „Ђунис” Уб, у сарадњи са
Општинском управом, сваке године
почетком пролећа спроводи акцију
„ОЧИСТИМО ГРАД“. Овим путем обавештавају се грађани да, у периоду од
9.априла до 14.маја 2016. године, изнесу
кабасти отпад. Позивамо наше суграђане да учествују у акцији и помогну да
наш град буде уредан и чист.

09.04.2016. (субота)
Улице: Краља Петра, Вука Караџића, Карађорђева, Милоша Селаковића, Милоша Марковића, 7 јула, Добросава Симића, Реље Алексића, Душана
Даниловића, Школска, Милене Ситарице, Трг ослобођења, Живојина Мишића (од 7 јула до Вука Караџића).

16.04.2016. (субота)
Улице: 1. маја, Тамнавских партизана, Јанка Веселиновића, Димитрија
Туцовића, Виће Перића, Иве Лоле Рибара, Иве Андрића, Вељка Влаховића.

23.04.2016. (субота)
Улице: Ј.Н.А, Гробљанска, Моше
Пијаде, 8. марта, Радничка, Браће Јовановића, 28. фебруара, Славка Бјондића.

30.04.2016. (субота)
Улице: Браће Ненадовића, Животе
Илића, Поточари, Драгослава Томића,
Шепковац, Стрељаних Родољуба,
Шумадијска, 8 црногорска, Мајског уранка, Проте Матеје, Николе Мишљеновића, Пролетерских Бригада, Николе
Тесле.

07.05.2016. (субота)
Улице; Свете Поповића, Ламеле,
Славољуба Миливојевића, Рајка Михаиловића, Чеде Тодоровића, Чедомира
Миндеровића, Убска Долина, Милана
Михајловића, Алексе Мартића, Пиково
Имање, Пује Пандуровића, Радомира
Софронића, Саве Бојанића, Тамнавска,
13 Пролетерска, Бањанска, Сандића
Имање, Богдановица.

14.05.2016. (субота)
Улице: Насеље Свињци, Милана
Муњаса, Ратка Ранковића, Братства и
Јединства, 25. маја, 30. јуна, Милована
Глишића, 29. новембра, Бране Петронијевића, Боже Кнежевића, Мајерова,
Шарбанска, Дринских дивизија, Косовских јунака, Браће Марчетића, Талови.

7.април 2016.г.
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ОЧЕКУЈЕТЕ ЛИ „ПРЉАВУ” КАМПАЊУ
НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА?
Адам Манојловић, пензионер из Уба:
- За разлику од свих претходних избора, мислим да ће ова
кампања бити знатно прљавија. Локални избори нису од тако
великог значаја као парламентарни, па, сходно, томе очекујем
прљавију кампању на вишем нивоу власти. Кампања је увелико почела и, ако само мало ослушнеш око себе, а медији свакодневно преносе најактуелнија дешавања, све ти је већ јасно.
Сви имају довољно разлога да играју прљаво, јер то је, у суштини, борба за власт. Сви су у истој позицији и траже себи простор да се наметну, па макар и прљаво. Уосталом кад је било
другачије?

Александар Тадић, инж. геодезије из Уба:
- Ја сам у тој причи од када је кренуло вишестраначје и
тврдим да никад раније није била чиста кампања, нити ће бити
убудуће. То је код нас, просто, нормално стање. Кампања узима замах, и сви се изјашњавају да ће играти коректно, без имало тенденција да неког другог омаловаже и ниподаштавају, да
ће се држати искључиво свог програма, а неће причати о гресима противника. Међутим, стварност је другачија. Крене се са
две-три реченице а заврши пљувањем и блаћењем неког другог. Ни по чему се ова кампања неће разликовати од претходних, а чини ми се ни од будућих. Ми морамо да се ослободимо
неких ствари из прошлости, а за то треба доста времена...

Александар Тодоровић, пензионер из Уба:
- Већ је почела игра са потпуно истим сценаријом, као и пре.
Кампања ће бити јако прљава, то се види већ у најави, иако ја
потајно прижељкујем да буде фер-плеј, па нека победи бољи.
Ту предњачи ДС, јер они желе да пређу цензус а за то су им
шансе мале, из простог разлога што су се распарчали. С друге
стране, владајућа странка нема разлог да игра прљаво, јер су
се радом и трудом доказали да им треба веровати, и надају се
да ће им овај народ поклонити поверење. Никада до сада није
кренуло овако жустро, показало се то оном сценом на пијаци у
Београду. Очекујем и бољу излазност гласача него до сада,
можда то реши неке недоумице код већине поштених људи.

Драган Макијев, економиста из Уба:
- На локалним изборима не верујем да ће бити неких већих
проблема, док се за парламентарне то не може рећи. Игра ће
свакако бити прљава, то се види у најави. Поново се поигравају интелектом грађана, само дају празна обећања која никада
неће испунити. ДС има велики мотив да игра ван правила, јер
су дуго били на власти па је изгубили, а сада би да се врате на
старе позиције не бирајући средства да дођу до циља. Обећавају повећање пензија, донације пољопривредницима и разне
друге повластице, што свакако неће испунити. Владајућа странка је показала своје лице и људи им верују, тако да било која
прљава игра, овога пута, неће дати резултате.

Иван Ђорђевић, ветеринар из Уба:
- Искрено, ја од ове кампање не очекујем да буде ни боља,
ни гора него све претходне. Нема разлике баш ни у чему, јер се
све исти људи врте у круг, боре се само за неке друге позиције.
Мислим да ће на локалним изборима бити чак поштенија борба
него на парламентарним, јер закључујем да се на врху ломе
копља. Тамо је права борба и сви имају исти циљ, а то је неприкосновена борба за власт, па није битно на који начин доћи до
ње. На локалу се тренутно ништа не догађа спектакуларно.
Можда је то само затишје пред буру.

Михајло Лекић, геолог:
- Како који наредни избори долазе, тако су учесници све
безобразнији и кампања је све прљавија. То је поље где се
искључиво бори за власт, а народ је тамо негде у другом плану.
Да брину о стандарду ових људи, то је чиста лаж. Не зна се где
се игра прљавије, само што се на локалу слабије примећује,
медијски се мање пропрати, док на нивоу државе то више
долази до изражаја. Само ко је нереалан и не жели да види,
рећи ће другачије.

Миодраг Милинковић, машинбравар Уб:
- Ја сам оптимиста и очекујем да предстојећи избори буду
регуларни. Можда баш зато што сам млад, па ствари гледам из
другог угла. Неко ће рећи немам искуство, али ја се надам
бољем. Па ваљда смо нешто научили из претходних изборних
циклуса. За друге странке не знам, а што се тиче владајуће,
готово сам сигуран да ће ову игру играти чистог образа. Ја
искрено очекујем да све прође како треба и за нас младе
наступе још бољи дани. Али, додуше, код нас је све под знаком
питања. Ипак, ми живимо у Србији...
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Последњи поздрав нашој вољеној мами, супрузи, ћерки и баки

Не постоје речи које би изразиле
нашу неизмерну тугу због прераног
и изненадног губитка наше драге

Анки Љекочевић
(1952 – 2016)
Речима је немогуће описати
тугу коју осећамо после
губитка наше вољене Анке.
Почивај у миру, Анђеле.
Заувек ћемо чувати успомену
на тебе и твоје велико срце,
којим си зрачила доброту,
племенитост и љубав...
Волимо те бескрајно и даље
смо поносни на тебе!

АНКЕ ЉЕКОЧЕВИЋ
(1952 - 2016)
Увек ћеш бити у нашим
срцима...

Син Милорад, ћерка Тијана,
супруг Томо, унук Михајло
и мајка Даница

Сестра Цица, сестричина
Милица и зет Миле

14.марта 2016. године изненада је
преминула наша драга сестра и тетка

АНКА ЊАЊА
ЉЕКОЧЕВИЋ
(1952 - 2016)
С љубављу и тугом
Чувамо успомену на тебе...
Радославија и Наташа
13.априла 2016.г. навршавају
се три године од смрти

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
РАДОМИРА
БЛАГОЈЕВИЋА
ОЛУЈЕ
(1933 - 2013)
Увек ћеш живети
у нашим срцима
Породица

064/81-98-563
014/411-022
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С Е Ћ А Њ Е

МИЛОВАН ТРАНЗА
(16.04.1996 -16.04.2016)

НАТАЛИЈА НАТА
(19.10.2013 -2016)

С љубављу, поносом и поштовањем
чувамо Вас у својим срцима...
Ваша деца: Милена и Миливој
са породицама

С Е Ћ А Њ Е
1995 - 2016.

22.04.2015.г. навршиће се пет
година од смрти

ХРИСТОЉУБА
МИЛОШЕВИЋА
из Бањана

МИРКО АТЛИЋ
Као да је било јуче,
Твоји најмилији

Успомену не тебе носићемо
у срцима док смо живи
супруга Споменка,
син Жикица, снаха Милица,
унуци Марко и Марина
18.априла 2016.г.навршава
се пет година од смрти

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ
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30.03.2016.г. навршила се
година дана од смрти нашег

МИЛИЈАНА
МИЛОВАНОВИЋА
(1948 - 2016)
Најтеже је било изгубити те,
али је још теже и болније
живети без тебе.
Нећемо те заборавити
Твоји: Јуца, Милован, Снежа
Милица и Сенка

С Е Ћ А Њ Е
26.04.1995 - 26.04.2015.

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ
БРАНКО
Живи у нашим срцима
успомена на твој
драги лик
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ЗАБЕЛЕЖЕНО - У ЦЕНТРУ УБА

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА
У ЛОНЧАНИКУ

НЕСАВЕСНО ПАЉЕЊЕ ОТПАДА
И поред учесталих апела комуна- изазове вишеструку штету по околину,
лних и ватрогасних служби да се не несавесни грађани запалили су смеће
пали отпад на своју руку, јер може да на ограђеном простору иза убске Поште, изазвавши мањи пожар и велику
Нажалост, и ово се догађа! количину дима која се осетила у центру града, увече 1. априла, око 21 сат.
Не размишљајући о последицама и
угрожавајући безбедност и здравље
других, појединци, најчешће намерно,
пале смеће, старе ствари, покошену
траву и грање, а неретко смо сведоци и
непријатних мириса изазваних угљендиоксидом који нас гуши, обично
после паљења старих гума и пластике.
Не треба самоиницијативно решавати проблем, већ позвати комуналну
службу, која ће отпад уклонити.

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

НАСТРАДАЛА
СТАРИЦА
У тешкој саобраћајној несрећи која
се догодила 29.марта, у убском селу
Лончаник, погинула је М.Н. (85) из
Београда. Према незваничним информацијама на старицу, која се кретала
регионалним путем Уб-Обреновац,
налетео је камион којим је управљао
В.Т. (33) из Уба. Старица је сат времена
након саобраћајне несреће од задобијених повреда преминула у убском
Дому здравља. Ова Београђанка је у
селу Лончаник имала викендицу у којој
је неколико година живела. Против
возача камиона биће поднета кривична пријава због тешког дела против
безбедности саобраћаја са смртним
исходом.

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА УБ

ПАМТИМО ХЕРОЈСТВО УБСКИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Сузе, цвеће и дубоко ћутање и овог 26. марта. Тога
дана, пре тачно седамнаест година, стали су животи
наших полицајаца и суграђана Драгивоја Гајића (Звиздар),
Љубивоја Живковића (Брезовица) и Радише Мирковића
(Тврдојевац). За њима је остало њихово херојско дело.
Колектив Полицијске станице Уб претрпео је векили
губитак, јер су врсни професионалци и угледни чланови
наше заједнице, врло рано, на почетку своје каријере,
отишли у вечну славу. Неправедно бомбардовање, те
1999. године, оставило је неутешне породице, мајке,
супруге, децу, да заувек тугују за њима.
Колеге из Полицијске станице Уб, заједно са
колегама из ПС Лајковац, обилазе гробове погинулих
припадника полиције сваке године. Начелник Полицијске
станице Уб Александар Вилотијевић је на спомен плочу у
малом градском парку, крај реке Уб,
положио цвеће испред колектива ПС Уб
уз присуство колега, чланова Удружења
бораца ратова од 1990. године, њихових
породица и пријатеља. Заједничко
окупљање, поводом сећања на убске
полицајце, традиционално се наставило у ресторану „Школарац“.
„Поносни смо на херојство наших
колега и никада их нећемо заборавити.
Сваки полицајац мора да буде спреман
да се жртвује за безбедност земље и њених грађана, јер само такви заслужују да
носе униформу”, поручили су на овом
Полагање венаца на спомен плочу
скупу припадници убске полиције.
посвећену погинулим убским полицајцима

ПОЛОЖЕНО ЦВЕЋЕ НА
СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
ПОЛИЦАЈЦИМА У ЛАЈКОВЦУ

Општинско руководство и припадници ПС Лајковац

Делегације Општине Лајковац и
Полицијске станице у суботу су положили венце на спомен обележје испред
Градске библиотеке, подигнуто полиц ајцима Д ушану Трифуновићу из
Лајковца и Милану Павловићу из Бајевца који су 26. марта 1999. погинули у
ратним дејствима НАТО пакта на Косову
и Метохији. Као и сваке године, Лајковац
је овим чином поручио да никада неће
потиснути сећање на њих, као што никада неће бити заборављене све жртве
НАТО бомбардовања Србије.

ЛАЈКОВАЦ / УБ
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ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКО ДРУШТВО „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ ОДРЖАЛО ПРЕЗЕНТАЦИЈУ НА УБУ

У ТОКУ ФОРМИРАЊЕ УБСКОГ ОГРАНКА
- Ми бисмо желели да нам се Уб придружи у нашим акцијама и да заједно направимо
здраву базу, и што више се дружимо. Одлазак у природу је нешто најлепше и најздравије
за младе људе- каже председник друштва Влада Јаковљевић.
Планинарско-смучарско друштво
"Ћира" из Лајковца одржало је, крајем
марта, својеврсну презентацију рада и
функционисања друштва у просторијама
Пицерије "Џонатан" на Убу. Као једно од
најактивнијих планинарских друштава у
Србији, Лајковчани се истичу по беспрекорној организацији и лепом дружењу на
многобројим акцијама које, из викенда у
викенд, организују на планинама широм
наше земље, али и иностранства.
- Хтели смо да, ове вечери, коначно
и Убљанима представимо ко смо ми, како
функционишемо, начин нашег деловања
и слично. Добили смо петнаестак нових
потенцијалних чланова од којих је већ
неколико попунило приступнице. Наш
циљ није да имамо што већи број чланова , већ нам је битно да окупимо „праве”
људе, који воле природу, дружење и
рекреацију. Искрено се надам да ће ова
наша акција заживети и да ћемо у наредном периоду успети да формирамо
огранак на Убу, јер заинтересованост грађана Уба већ постоји и није мала. Овом
приликом позивам све заинтересоване
из Уба да дођу и присутвују нашим састанцима које, сваког уторка, организујемо у

Лајковцу, у нашим просторијама у Цвијићевој улици, на месту старог комуналног
предузећа- каже Драган Павловић, Убљанин који је већ годинама један од најистакнутијих чланова друштва.
Председник ПСД "Ћира" Владан
Јаковљавић истиче да њихово друштво
постоји још од 1990.године и да је свих
протеклих година имало својих успона и
падова, али да је опстало највише захваљујући ентузијазму својих чланова и
њиховој љубави према природи и рекреацији.

Презентација ПСД „Ћира” на Убу

ПИОНИРИ ЈЕДИНСТВА УЧЕСТВОВАЛИ НА ТУРНИРУ
УЈПЕШТ ДОЖЕ У БУДИМПЕШТИ (25-27. ФЕБРУАРА)

БРОНЗА ЗА УБЉАНЕ
Пионири Јединства поново су
били учесници великог интернационалног турнира УТА-куп у Будимпешти
(учествовало преко 100 екипа у
генера-цијама 2000-09.) који организује
славна Ујпешт дожа. Млади Убљани су
се такмичили у категорији 2002/03. која
је окупила 9 екипа, а црвено-бели су
репризирали дебитантски учинак и
окитили се бронзаном медаљом.
Пулени Мирослава Билића и
Александра Аћимовића су без већих
проблема пребродили групу и у
четвртфиналу налетели на пионире
ОФК Београда. У регуларном делу није
било голова (играло се два пута по 20
минута), а голман Ђорђе Симић је
бриљирао у пенал-серији и са две
одбране одвео црвено-беле у полуфинале. Тамо је од њих била боља
екипа Вирџиније из САД-а резултатом

- ПДС "Ћира" основала је група
интузијаста који су, најпре, били чланови
испоставе београдског друштва "Победа", а онда се родила идеја да Лајковац
оснује своје планинарско друштво. Прва
акција, након оснивања, била је на Дебелом Брду, па је зато код нас постала традиција да га редовно посећујемо, јер се
тамо напросто осећамо као код своје
куће. Друштво је непрофитабилна организација и сви чланови су ту из љубави
према природи и дружењу. Ми немамо
свој планинарски дом, али зато имамо

1:0, а до репризе прошлогодишњег
успеха, пионири Јединства стигли су
победом над домаћином, такође након
серије једанаестераца. Разлог што
злато није кренуло пут Уба је врло
једноставан- болести и повреде су
спречиле Синишу Јолачића, капитена
Александра Петровића, голмана Бојана
Петровића, Ђурића и Поповића да
крену на пут, али су и овако црвенобели оставили одличан утисак. Осим
голмана Симића, похвале од тренера
Билића заслужили су и Бошковић,
Мандић и Митровић.
Млади Убљани били су смештени
у Хотелу "Хунор", а да се лепо осећају у
главном граду Мађарске, побринули су
се компанија Дунав осигурање која је
покрила све расходе црвено-белих
пионира у новој европској тури, као и
убски кафе-бар "Фирма".

Пионири са својим спортским учитељима

одличну сарадњу са Марлешом из Ваљева, побратимљени смо са Прибојем, Висом и Лазаревцем. Једноставно, допуњујемо се што се тиче превоза, смештаја
и свих других активности. У нашем друштву, као некакав вид финансирања,
постоји чланарина која је сасвим симболична, а то је и обавеза према планинарском савезу. Имамо симболичну помоћ
општине, рецимо за превоз, да не бисмо
ангажовали приватног превозника. Сналазимо се како знамо и умемео да учесницима омогућимо што јефтинији одлазак и да посетимо што више занимљивих
дестинација. Сваке године имамо по
једну акцију “преко“. Ове године ће то
бити Олимп у Грчкој, негде пред крај
августа или почетком септембра. Претходних година то су били Карпати, Пољка,
Словачка, Бугарска и многе друге
дестинације- наглашава Јаковљавић.
По његовим речима, структура
чланства је од девет месеци старости
до 66 година. Члан друштва није обавезан да иде на сваку акцију, јер има лакших али и захтевнијих акција.
- За дуго пешачење морате бити
кондиционо припремљени, а то не може
сваки члан да издржи. Зато гледамо да
ускладимо снаге и у свакој тури буде за
сваког по нешто. Када се иде на кондиционо јаче туре, један дан организујемо
пењање, други дан је посвећен туризму,
тако да буду испоштовани сви, па и они
мање издржљиви. Друштво има свој сајт
и фејсбук профил, где се редовно објављују акције. Пријављивање се врши
путем телефона код вође акције, исто
тако и уплата авансног дела новца, који
је у већини случајева симболичан. Лајковац је мало место, исто као и Уб, који нема своје друштво. Ми бисмо желели да
нам се Уб придружи. Одлазак у природу
је нешто најлепше и најздравије за младе
људе- поручује први човек ПСД "Ћира".
Сви заинтересовани Убљани, који
би желели да се прикључе акцијама дру-штва, могу се пријавити код Драгана
Павловића на следећи број телефона:
064/263-00-19.
Милован Миловановић
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12.коло

12.коло

РАДНИК - ДИМИТРИЈЕ
ТУЦОВИЋ (Ћелије) 1:1 (1:1)
Резултати 12.колa (02/03.04.2016):
Црвена Јабука - Лајковац
3:0
Радник - Дим. Туцовић
1:1
Гуњевац - Степање
2:2
Пролетер - ОФК Стубленица 2:0
Рубрибреза - Рудар
2:0
Полет (ДЛ) - Полет (Т)
0:4
1.Rubribreza
2.Radnik (Ub)
3.Guwevac
4.Polet (DL)
5.Polet (T)
6.Stepawe
7.D.Tucovi}
8.C.Jabuka
9.Rudar (R)
10.Proleter(B)
11.Stublenica
12.Lajkovac

9
8
7
6
6
5
3
3
2
3
2
1

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

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

27 : 8
30 : 11
36 : 23
19 : 12
26 : 13
23 : 24
10 : 13
17 : 35
12 : 18
14 : 29
11 : 15
6 : 30

13.коло (09/10.04.2016):
Полет (ДЛ) - Црвена Јабука
Полет (Т) - Рубрибреза
Рудар (Р) - Пролетер (Б)
ОФК Стубленица - Гуњевац
Степање - Радник (Уб)
Димитрије Туцовић - Лајковац
14.коло (16/17.04.2016):
Црвена Јабука - Дим. Туцовић
Лајковац - Степање
Радник (Уб) - ОФК Стубленица
Гуњевац - Рудар (Р)
Пролетер - Полет (Т)
Рубрибреза - Полет (ДЛ)

29
27
24
21
20
16
14
12
11
10
9
4

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 150.
Судија: Јован Лончаревић (Лајковац).
Стрелци: Стевић у 15. за Радник, а
Д.Павловић у 13. минуту за Д.Туцовић.
Жути картони: Граховац (Р), Јевтић (ДТ).
РАДНИК: Михајловић 7, Живковић 7,5,
Петровић 7, Луковић 7,5, Јовић 7,5,
Ранковић 7, Тадић 6,5 (Станојевић 7),
Вујић 6,5 (Новаковић 7), Стевић 7,
Симеуновић 7, Граховац 7
Д.ТУЦОВИЋ: Радоњић 7, М.Павловић 7,
Јевтић 6,5, Милошевић 7,5, Ђенисић 7,
Н.Мићић 7, С.Мићић 6,5, Д.Павловић 8,
З.Мићић 7 (Божић -), Јанковић 6,5
(Филиповић -), Јевтовић 7,5 (Арсенијевић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Павловић (Д.Туцовић)
Екипа из Ћелија успела је да одоли на
Школарцу у врло квалитетном мечу.
Гости су били опаснији у првом делу,
али шансе Симеуновића и Новаковића
у другом делу учиниле су да гостујући
тим буде задовољнији трећином плена.
Почело је стопостотним приликамаТадића на једној и Јанковића на другој
страни, али се мреже нису тресле до
мајсторије Дарка Павловића. Префињени везиста је одмереним лобом са 18
метара матирао Михајловића и побрао
аплаузе за ретко леп гол. Убљани су
експресно реаговали- Симеуновић је
припремио идеалну шансу Стевићу коју
голгетер његове класе не пропушта.
Мало је ко мислио да је после 15 минута
већ постављен коначан резултат, на
жалост Мартићевих пулена фалила је
добра реализација, па је Рубрибреза
одмакла два корака на старту
пролећа....

БАЈЕВЧАНИ СЕ БОРЕ ЗА ОПСТАНАК У МОФЛ КОЛУБАРА "ИСТОК”

ПРОЛЕТЕР ЈАЧИ У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУ
После мршаве јесени и свега седам освојених бодова, у редовима Пролетера
решили су да добрим зимским пазаром обезбеде опстанак у Међуопштинској
лиги. Бајевчани су довели чак 7 играча- Живановића, Јовичића, Радовановића,
Петровића, Ђурића, Ивановића и голмана Боројевића, а ударне игле поут Дарка
Максимовића, Лесића, Леонтијевића, браће Петровић...биће узданице тренера
Томе Јовичића и у наставку сезоне. Прва утакмица је донела пуно наде
бајевачким навијачима- головима Максимовића и Далибора Петровића
савладана је и прескочена Стубленица, велики ривал у борби за опстанак.
О судбини Пролетера, поред председника Томислава Јовичића, брину још
Драган-Гаца Станковић, Милош Јовановић, Нешко Димитријевић и Дејан
Ивковић. Као и већина клубова у крају- кубуре са финансијама, али поред
општине Лајковац велику помоћ добијају од Жике Лазаревића и фирме Ива
Аграр. Недавно их је обрадовао комплетном спортском опремом, а Дејан
Ивковић очекује боље дане за Пролетер:
- Има још пуно посла на недовршеном објекту, највећи нам је проблем вода
чији недостатак доводи до пропадања терена, а када добијемо прикључак за
струју имаћемо и комплетно функционалне свлачионице. Времена су тешка, због
тога се искрено захваљујемо општини Лајковац која регулише трошкове
такмичења и господину Жики Лазаревићу, а одужићемо им се добрим играма и
опстанком у лиги- поручије Ивковић пред гостовање у Радљеву.

ФК Пролетер (Бајевац)

РУБРИБРЕЗА - РУДАР
(Радљево) 2:0 (1:0)
Стадион у Рубрибрези. Гледалаца: 100.
Судија: Милан Балиновац (Уб). Стрелци: Живковић у 19. и Шепељ у 53.
минуту. Жути картони: Стефановић,
Јанковић (Рб), Давидовић, Шишовић
(Рд).
РУБРИБРЕЗА: Петровић 7, Радивојевић 7, Шепељ 7,5, Томић 7, Јоковић 7,
Марковић 7 (Симеуновић 7), Живковић
7,5 (Јанковић), Златковић 7,5, Пецић 7,5,
Ивановић 8, Стефановић 7,5 (Савичић).
РУДАР: Јовановић 6, Давидовић 7
(Максимовић -), Лазарић 7, Ракић 7,5,
Теодосијевић 5, Гајић 6,5, Пантелић 6,
Симић 7, Радовић 7, Павловић -(Ђорђевић 6,5), Шишовић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Ивановић (Рубрибреза)
Екипа Преше Ђурђевића је била
сигурна на старту пролећа и осамила се
на лидерској позицији. Голови су пали
после грубих грешака одбране гостију,
а свој дан дефинитивно није имао
Теодосијевић који је у оба наврата
слабо реаговао, додуше код другог
гола се није прославио ни голман
Јовановић.
12. коло

ГУЊЕВАЦ - СТЕПАЊЕ
2:2 (0:0)
Стадион у Степању. Гледалаца: 200.
Судија: Иван Ковачевић (Уб). Стрелци:
С.Симић у 47. и М.Симић у 66. за Гуњевац, а М.Пантић у 52. и Јовановић у 70.
минуту за Степање. Жути картон:
С.Симић (Г)
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 6,5, Митровић
6,5 (Јаџић 6), Илић 6,5, Тешић 7,
М.Симић 7, Марковић 6,5, Кузмановић 6,
Богићевић 6,5, С.Симић 6,5, Милошевић 7,5, Стојановић 6,5
СТЕПАЊЕ: Петровић 7, Туфегџић 6,5,
Јанковић 6,5, Продановић 6,5, Секулић
7,5, С.Пантић 6,5, Петровић 6,5, Добрисављевић 6,5, Јовановић 7 (Павловић ), Симеуновић 6,5, Марјановић 6,5
(М.Пантић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Србољуб Милошевић (Гуњевац)
12.коло

ПРОЛЕТЕР (Бајевац)СТУБЛЕНИЦА 2:0 (1:0)
Стадион у Бајевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Максимовић у 44. и Далибор Петровић у
75. минуту. Жути картони: Ђурић, Дарко
Петровић, Јовичић, Јованчић (П),
Станковић, Лукић, Леонтијевић (С)
ПРОЛЕТЕР: Боројевић 7,5, Ивановић 7
(Јованчић -), Дарко Петровић 7, Далибор
Петровић 8, Живковић 7, Поповић 7,
Радовановић 7, Леонтијевић 7,5, Ђурић
7, Јовичић 7, Максимовић 7,5
СТУБЛЕНИЦА: Јовановић 6,5, Мирковић
7, Леонтијевић 6, Продановић 6,5,
Станковић 6, Поповић 6,5, Симанић 6,5,
Лукић 6,5, Миличић 7, Перишић 6,5,
Лекић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Далибор Петровић
(Пролетер)
Пут ка победи Бајевчана отворио је
ветеран Дарко Максимовић. Прихватио
је лошту на 16 метара и лепим лобударцем донео предност Пролетеру
непосредно пред паузу. Меч је
преломљен након корнера- Јовичић је
центрирао, а капитен Далибор Петровић
главом донео Пролетеру трећу победу у
сезони.

ФУДБАЛ

24.март 2016.г.
18.коло

Резултати 17.кола (26/27.03.2016):
Тешњар - Колубара (Ј)
3:1
ОФК Јабучје - Качер
0:0
Бањани - ЗСК
1:0
Пепељевац - ОФК Дивци 0:2
Јошева - Јуниор НН
3:0
Совљак - Трлић
1:0
Младост (Д) - Тулари
3:1
Полет (П) - Тврдојевац
3:2
Резултати 18.кола (02/03.04.2016):
Колубара (Ј) - Полет (П)
0:1
Тврдојевац - Младост (Д)
3:2
Тулари - Совљак
0:1
Трлић - Јошева
1:1
Јуниор НН - Пепељевац
1:3
ОФК Дивци - Бањани
3:0
ЗСК - ОФК Јабучје
2:1
Качер - Тешњар
2:1
1.OFK Divci
2.Tulari
3.Mladost(D)
4.Pepeqevac
5.OFK Jabu~je
6.Trli}
7.Sovqak
8.Te{war
9.Tvrdojevac
10.Bawani
11.ZSK
12.Junior NN
13.Jo{eva
14.Ka~er
15.Kolubara(J)
16.Polet (P)

14
12
10
9
9
8
8
7
7
6
7
5
5
4
3
3

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

1 47 : 12
3 34 : 12
5 35 : 25
5 46 : 29
6 31 : 24
6 23 : 24
7 23 : 19
7 25 : 19
8 33 : 31
7 29 : 23
9 22 : 23
8 20 : 30
9 31 : 28
12 21 : 68
12 17 : 35
12 22 : 57

19.коло (09/10.04.2016- 16.00ч):
Качер - Колубара (J)
Тешњар - ЗСК
ОФК Јабучје - ОФК Дивци
Бањани - Јуниор НН
Пепељевац - Трлић
Јошева - Тулари
Совљак - Тврдојевац
Младост (Д) - Полет (П)
20.коло (16/17.04.2016- 16.30ч):
Колубара (Ј) - Младост (Д)
Полет (П) - Совљак
Тврдојевац - Јошева
Тулари - Пепељевац
Трлић - Бањани
Јуниор НН - ОФК Јабучје
ОФК Дивци - Тешњар
ЗСК - Качер

45
39
33
31
30
28
27
25
24
23
23
20
19
14
12
12

ТРЛИЋ - ЈОШЕВА
1:1 (0:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 300. Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелац:
Савић у 76. за Трлић, а Квочка у 35.
минуту за Јошеву. Жути картони: В.Тешић, Луковић, Н.Тешић, Мехинагић,
Б.Тешић (Ј). Црвени картон: Кандић (Трлић) у 52. минуту.
ТРЛИЋ: Ракић 7, Стевановић 7, Баратовић 7,5, Ђурић 7, Новаковић 7
(Софронић 7), Кандић 6, Савић 7, Поповић 7, Давидовић 6,5 (Живановић 6,5),
Иконић 7, Цвијић 7
ЈОШЕВА: Поповић 7, Бркић 7, Б.Тешић
7, Н.Тешић 6,5 (Томић -), Рашић 7,5,
В.Тешић 7, Николић 6, Лесић 7, Луковић
7, Квочка 7, Мехинагић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Рашић (Јошева)
Гостима је припао први део, Лесић
није искористио прву шансу за Јошеву,
али следећу јесте Квочка који се
најбоље снашао у гужви и погодио са
"петерца". Звучи парадоксално, али је
домаћин тек након искључења Кандића
заиграо како уме. Статива Стевановића
и прилика Савића били су увод за
изједначење- Софронић и Цвијић су
припремили шансу Жељку Савићу, а
најбољи стрелац "месара" не греши из
таквих позиција. За крај, спорна ситуација- Ракић је оборио Лесића, по процени арбитра старт није био за "белу
тачку".
18.коло

ТВРДОЈЕВАЦ - МЛАДОСТ
(Драчић) 3:2 (3:0)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 150.
Судија: Небојша Ђоковић (Ваљево).
Стрелци: Тешић у 21., Танасијевић у 23.
и Марковић у 26. за Тврдојевац, а Вујић
у 78. и Нинић у 90. минуту за Младост.
Жути картони: Тешић, Ранковић (Т).
Црвени картон: Тојичић (Младост) у 41.
минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7, Васић
7,5, Ранковић 6,5, Симић 7, Поповић 6,5,
Милић 7,5 (Радојичић -), Тешић 7,5
(Ћесаровић -), Мирковић 7, Марковић 7,
Танасијевић 7,5, Ракић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милош Милић (Тврдојевац)
Тврдојевац је до бодова дошао на
муњевит начин- Тешић је у свом стилу
начео госте, Танасијевић постигао
ефектан гол, а Марковић поготком
окончао пет фуриозних минута домаћих. Искључење гостујућег играча сугерисало је да можда следи и катастрофа
Младости, али су Тврдојевчани бројним
промашајима омогућили екипи из
Драчића да се у надокнади нада чак и
боду.

17.коло

БАЊАНИ - ЗСК
1:0 (0:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 100. Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелац: Илић из пенала у 89. минуту. Жути картон: Софранић (Бањани).
БАЊАНИ: У.Ненадовић 7, Живановић 7,5 (Б.Ненадовић 7), Ђорђевић 8, Симић
8,5, Марковић 7,5, Лештарић 8, Милојевић 7,5, Илић 7, Мерџић 8 (Софранић 6,5),
Леонтијевић 6,5 (Ранитовић 6,5), Гајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дејан Симић (Бањани)
Фудбалска правда је задовољена тек у 89. минуту- дефанзивац гостију
Марковић је неопрезно срушио Илића, а голгетер Бањана се са "беле тачке"
искупио за неколико промашених зицера пре тога, пославши Пимића у једну, а
лопту у другу страну. Ни његов колега из напада Гајић још није подесио
нишанске справе, а већина промашаја уследила је након асистенција новајлије
Мерџића. Импоновао је борбеношћу и правовременим решењима неуморни
Симић, па су се Бањанци заслужено искупили за кикс у Белановици.

35

18.коло

ТУЛАРИ - СОВЉАК
0:1 (0:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 250.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелац: Сиљаноски у 63. минуту.
Жути картони: Марјановић, Адамовић
(Т), Маслаковић (С)
ТУЛАРИ: Лазић 7, Адамовић 7, Зујаловић 6,5, Шкорић 6, Марјановић 7,
Дробњак 6, Ракић 6,5, Пантелић 6,5,
Јеремић 6, Николић 6,5 (Милојевић 6),
Сарић 6 (Младеновић 6)
СОВЉАК: Јунузи-Милошевић 7,
Ристић 7, Јанковић 7,5, Маслаковић 7,
Важић 7, Марјановић 7, Прља 6,5
(Миленковић -), Стојковић 7, Сиљаноски 7,5, Маринковић 7, Обрадовић 7
(Јовановић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Филип Сиљаноски (Совљак)
Совљак је искористио велике
кадровске проблеме домаћина и заслужено славио у комшијском дербију.
Играло се трвдо и борбено током целог
меча, а епитет јунака понео је нападач
гостију Сиљаноски. Са скоро 30 метара
постигао је један од најлепших голова
икада виђених на овом терену, лопта се
од пречке зарила у мрежу немоћног
Лазића.
Голман домаћих је у првом делу
зауставио Обрадовића у идеалној
позицији, а велику шансу у наставку је
имао и Прља. Тулари без Шимшића,
Брдаревића, Павловића и Ђорђевића,
са ровитима Шкорићем и Николићем,
нису личили на екипу из првог дела
првенства.

АТЛТИКА
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КРОСУ

ПРВА СЕНИОРСКА
МЕДАЉА ЗА
НОВАКОВИЋА
Такмичар АК "Маратонац 2002"
Жарко Новаковић имао је одличан
наступ у Шапцу на Првенству Србије
у кросу (8.000 метара)- млади
Убљанин је трчао у групи млађих
сениора и освојио треће место иза
Марка Ничића и Милоша Гачовића.
Тако је Новаковић освојио прву
медаљу у сениорској конкуренцији, а
вреди истаћи и треће место Убљанина Милана Митровића (Младост
Ужице) у конкуренцији сениора иза
Церовца и Столића. Жарко Новаковић је у међувремену наступао и на
Међународној уличној трци у Прњавору, у јакој конкуренцији коју су
предводили тројица Кенијаца завршио је на 13. месту.
Наступ у Шапцу имао је и Сретен
Нинковић у конкуренцији ветерана,
вишеструки првак у кросу у три
државе (СРЈ, СЦГ и Србија) овога пута
честитао је Шапчанину Дејану Богићевићу и задовољио се сребрном
медаљом.

БРЕЗОВЧАНЕ ЈОШ САМО ТЕОРИЈА ДРЖИ У ИГРИ

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ПРЕД ДЕРБИ СА РОДОМ

ПОБЕДА ЗА
ПРОДУЖЕТАК НАДЕ

БЕЗ ПРЕДАЈЕ ДО КРАЈА
Надали су се Брезовчани да би против Рађевца могли да
ухвате какву-такву сламку спаса, али је "ремијем" без голова
отишла вероватно и последња нада у зонски опстанак. Увод
би био другачији да помоћник Мосуровић није сигнализацијом поништио, утисак је, регуларан гол Радојичића и да шут
Мирчете није завршио на пречки голмана Мићића. На крају,
погнутих глава су Ненадовићеви пулени отишли у свлачионицу, свесни да ће трећа "немогућа мисија" ипак бити тешко
остварена.
Брезовчани су се представили у лепом светлу пред
"дивљом телади", без Дејана Младеновића, Радојичића,
Шћепановића, Маринковића и "поцрвенелог" Рајака, а храбро
издање награђено је у 18. минуту- Симеуновић и Вијоглавин
су одиграли леп дупли пас, а омладинац Јединства шокирао
домаћу публику. Утисак је да је млади везиста код резултата
1:1 фаулиран унутар, а не ван казненог простора, а други гол
домаћих био је и крај отпора гостију:
- Иако је испадање извесно, Брезовица ће достојанствено одиграти до краја сезоне. Жеља нам је да нас у Брезовици нико не победи, људи из клуба могу да буду поносни на
своје три сезоне у дринском каравану, а ја у име играча
обећавам борбу чак и када теорија више не буде на нашој
страни- исказује борбени дух тренер Зоран Ненадовић. Б.М.
Зона "Дрина", 17.коло

БРЕЗОВИЦА - РАЂЕВАЦ (Крупањ)
0:0
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 200. Судија: Виктор
Маринковић (Ваљево) 7. Жути картони: Д.Младеновић (Б),
Стефановић, Илић (Р). Црвени картон: Рајак (Брезовица) у
90+1. минуту.
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7, Митревски 6,5 (Бољевић -),
Б.Младеновић 6,5, Јоцић 6, Д.Младеновић 7, Мијаиловић 6,5
(Мишић -), Радојичић 6,5, Шћепановић 6,5 (Рајак -),
Вијоглавин 6,5, Добрић 6,5, Мирчета 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Петар Мићић (Рађевац)

Одбојкашице Уба су у претходном периоду одиграле
само један меч, стари ривал Заслон пружио је јак отпор на
свом паркету, али се питање победника није постављало.
Ни овај меч није прошао без пехова- таман када се
опоравила Миа Вуловић, Сања Јаблан је због повреде
колена имала епизодну улогу у овом мечу, па је Маја Глишић
већи део утакмице провела на позицији примача. Једина
права борба вођена је у другом сету, али и поред сигурне
победе, видно је да су одбојкашице Уба далеко од најбоље
форме.
Меч против Младог радника, предвиђен за прошлу
недељу, играће се у четвртак u 19.30 часова у убској хали из
необичног разлога. Пожаревљанке се нису благовремено
информисале о промени термина, појавиле су се у суботу у
јеку припрема за концерт КУД "Тамнава", а захваљујући
разумевању убске екипе- овај меч ће ипак бити одигран.
Непуна два дана након тога (у 14.40 часова у Београду),
Убљанке ће на мегдан водећој Роди у дербију који ће,
највероватније, имати престижни карактер. Београђанке и у
случају пораза имају све у својим рукама, али не смањује то
мотивацију убске екипе:
- Имамо велику жељу да се реванширамо Роди, мада ни
то неће бити довољно за 1. место, јер сумњам да Рода може
да киксне до краја сезоне. Надам се да ћемо спојити добру
недељу тренинга, "извидати" ране и показати се правом
светлу- поручује Марина Петровић, тренер ЖОК Уба.
Б.М.
Друга лига "Центар", 15.коло

ЗАСЛОН - УБ 0:3 (15:25, 27:29, 20:25)
Сала Медицинске школе у Шапцу. Гледалаца: 30. Судије:
Перић, Гајић (Нови Сад).
УБ: Марковић, Лазић, Јаковљевић, Петровић, Јелић,
Илић, Недовић, Милијановић, Јаблан, Вуловић, Пузовић,
Глишић

И ЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ ТРИЈУМФА У ПРОЛЕЋНОМ ДЕЛУ

У СУДИЈСКОЈ НЕМИЛОСТИ
Још од 10. октобра чека се радост у редовима "дизелке"- од победе у
Ђурђевом граду, Лајковачани су изгубили само једном у девет наредних
мечева, али се чак осам пута меч завршио без победника! "Реми" у
Крагујевцу је био седми узастопни за чету Александра Лазаревића, али су
у последња два и те како своје прсте умешали делиоци правде.
Најпре је против Михајловца помоћни арбитар из Аранђеловца,
вероватно једини на стадиону, видео фаул над голманом након поготка
Миловановића и поништио регуларан гол у самом финишу меча. Пре тога
су гости из прве опасније акције запретили да однесу цео плен из
Лајковца, али је Софронић вратио ствари на своје место у 82. минуту.
Уследио је описани финиш, а само седам дана касније Ђурђевић је донео
бод Шумадији из "дебелог" офсајда! Пре тога је искусни Стојановић на
асистенцију Софронића постигао гол погодивши притом обе стативе(!),
али ни то није било довољно да се осети сласт победе:
- Јасно је да нема места задовољству, иако је наша позиција
стабилна. Без победа нема ни осмеха, играчима нема шта много да се
замери, а с обзиром да сам на "црној листи" код службених лица- о
суђењу не бих апсолутно ништа говорио. Следи нам меч у којем, верујем,
прекидамо "црну" серију, уз сво уважавање Звижда- време је да се
лајковачки навијачи радују победи- није клонуо духом млади тренер
Железничара.
Српска лига "Запад", 18.коло

ШУМАДИЈА 1903 - ЖЕЛЕНИЧАР (Лајковац)
1:1 (0:0)
Стадион "Бубањ" у Крагујевцу. Гледалаца: 200. Судија:
Милош Петровић (Смедеревска Паланка). Стрелци:
Ђурђевић у 78. за Шумадију 1903, а Стојановић у 54. минуту
за Железничар. Жути картони: Ненадић, Шкрбић, Јовановић
(Ш), Радојичић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Николић 7, Спасојевић 7, Мандић 7, Бихорац
7,5, Софронић 7,5, Н.Симић 7, Радојичић 7, Кремић 6
(Миловановић 7), Јеремић 6,5, Недељковић 7 (Плећић -),
Стојановић 7,5 (В.Симић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Фарук Бихорац (Железничар)
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19.коло (9/10.април - 15.30 ч):
Јединство (Уб) - Јединстви Путеви
Железничар (Л) - Звижд (Кучево)
20.коло (16/17.април - 15.30 ч):
Слога (Пожега) - Јединство (Уб)
Слога (Краљево) - Железничар (Л)
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КОШАРКАШИ УБА И ДАЉЕ НИЖУ ПОБЕДЕ

ЦРНОКОСА ПРЕТИЛА ДО КРАЈА
- Иако су домаћи у првом делу имали 20 поена предности, гости
изборили драматичну завршницу. - Сигурна победа у Шапцу, разлика
направљена у завршници. - Следи гостовање Железничару у Чачку.
Оно што је било неминовно, а то је
замор материјала, прошло је, срећом, без
последица. Није почетак меча са Црнокосом обећавао ништа драматично, Убљани
су полако "додавали гас", па је средином
трећег дела предност била великих 45:25.
Ружичић није користио Боричића због
болести, а скоро неприметно квалитетни
момци Црнокосе су скоро преполовили
предност Уба до паузе.
Наставили су гости и после одмора са
добром игром, серијом од 8:0 потпуно се
вратили у игру, а било је приметно да
домаћи немају потребну енергију да лако
приведу меч крају. Први налет је одбијен,
али је уследила стресна четврта четвртина која је натерала Ружичића да лако
потроши тајм-ауте. Деловало је да је пети
фаул одличног капитена Цвијића преломан детаљ, али гости не посустају и чак
долазе до јединог вођства три минута пре
краја- 89:90. Стегли су Убљани одбрану,
рампе Веселиновића и Поповића поручиле гостима да се не надају чуду, али је
тек "двојка" Милосављевића за 99:94
омогућила домаћој публици да одахне.
Морао је и Боричић последња два минута
на паркет, срећом танка клупа Црнокосе
након петих фаулова Петронијевића и
Ракића није могла да донесе сензацију.
Кошаркаши Уба су и у Шапцу потврдили
победнички менталитет, уз несумњив
квалитет који је био на страни гостију.
Домаћин је максимално "загризао" знајући да нема још много возова за вађење,
комшијски ривалитет је додатно подгрејао
атмосферу, па се три четвртине водила
жестока борба. Ипак, Убљани који су
имали велику подршку са трибина, још
једном су демонстрирали моћан нападачки арсенал у ком су улогу првих
"снајпериста" преузели феноменални

ПОЛИТИКА
Прва српска лига "Запад", 23.коло

УБ - ЦРНОКОСА 102:97
(29:19, 20:16, 25:31, 28:31)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Томашевић (Смедерево),
Глигоријевић (Смедеревска Паланка).
УБ: Јагодић, Милосављевић 6 (6 ас.),
Јадранин 11, Поповић 30, Марковић,
Веселиновић 15, Боричић, Даниловић
16 (8 ск.), Хускић 24, Пећинар
Прва српска лига "Запад", 22.коло

ШАБАЦ - УБ 78:95
(27:23, 17:24, 18:26, 16:22)
Хала "Зорка" у Шапцу. Гледалаца: 300.
Судије: Ђурић (Крушевац), Жунић
(Ужице)
УБ: Јагодић, Милосављевић 27,
Јадранин 4, Поповић 18, Марковић,
Мојсиловић, Веселиновић 12, Боричић 12, Даниловић, Хускић 22, Пећинар .

PRVA SRPSKA LIGA ZAPAD
Лука Милосављевић (КК Уб)
Лука Милосављевић и његов старији
суграђанин Иван Хускић.
Убљане, који су дефинитивно у паду
форме, чека у недељу изузетно тежак меч
у Чачку, уз важан податак- велика је
вероватноћа да ће, без обзира на исход тог
сусрета, победник дербија у Крагујевцу
(последње коло) бити нови Б-лигаш.
Између та два дуела, у убској хали
гостоваће Нови Пазар, а након тога ће се
играти вероватно најважнији меч убске
кошарке у новијој историји.
Б.Матић
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ЈЕДИНСТВО У СЕРИЈИ "РЕМИЈА" НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА

СТОПИРАН ЛИДЕР У ШАПЦУ
- Иако десетковани, Убљани потврдили традицију добрих игара
на стадиону Мачве - 0:0. - Полет надиграо Јединство под
Шепковцем, Ситарица донео бод у 85. минуту.
Фудбалери Јединства су у претходних 15 дана послали две различите
слике о својим могућностима- одлични
Полет се испромашивао под Шепковцем
и дозволио Ситарици да сачува трећину
плена у 85. минуту, да би у Шапцу
црвено-бели превазишли све пехове и
херојском борбом изборили бод против
лидера српсколигашког "Запада".
Одавно бољи тим није гостовао на
Убу од "гребића"- успоставили су ситан
вез у шепковачком блату, казнили
пропуст домаће одбране код корнера, а
пре и после тога пропустили сијасет
прилика да однесу три бода у Љубић.
Неписано правило потврдило се у
финишу меча- Стојановићев центаршут
Ситарица је главом "закуцао" у мрежу
гостију, па је Јединство уписало још
један бод на свом конту. За амбиције и
незавидну позицију- премало, за приказано на терену- бод велик као Шепковац!
Протеклог викенда, без четворице
стартера, црвено-бели су отишли на
ноге силној Мачви која је победом на
Косову, уз кикс Смедерева, преузела
челну позицију. Међутим, шабачки терен
дефинитивно прија Убљанима, у правом
фудбалском амбијенту екипа Јединства
се испрсила пред фаворизованим
комшијама и отреситим издањем
заслужено стигла до вредног бода. Иако
није спорно да су домаћи више претили,

шансе утакмице је имао нападач гостију
Александар Ситарица. Два пута је
побегао одбрани Мачве, једном шутирао
поред гола, а у 88. минуту уздрмао и
стативу Пејовићевог гола! Међутим,
после дужег времена Убљани су играли
до последњег атома снаге и послали
поруку да имају војску која може до
опстанка. Бриљирала је комплетна
одбрана на челу са Иваном Јовановићем, одличан деби имао је везиста
Немања Радивојевић, а жељно се чека и
форма младог Уроша Јовановића кога је
криза шчепала на почетку стажа у црвено
-белом дресу:
Српска лига "Запад", 18.коло

Александар
Ситарица
- Отишли смо да скупо продамо
кожу, а умало се вратили са целим
пленом. Момци су "изгинули" на терену,
колико је сужен играчки фонд био
показује чињеница да је Панић из
болесничке постеље морао у "ватру", а
бод из Шапца је значајан за повратак
доброг расположења. Опет, ништа нам
то неће значити без победе над
Путевима, надам се да смо упутили
лепу позивницу навијачима да нам
помогну на путу ка првој пролећној
победи- најављује Јовановић дуел 19.
кола у суботу на стадиону Јединства
(15.30 часова).
Б.Матић
Српска лига "Запад", 17.коло

МАЧВА (Шабац) ЈЕДИНСТВО (Уб) 0:0

ЈЕДИНСТВО (Уб) ПОЛЕТ (Љубић) 1:1 (0:1)

Стадион у Шапцу. Гледалаца: 500. Судија: Милан Курлагић (Ужице). Жути картони: Ђукић (М), Бранковић, Томић, Сајић,
Ранковић, Д.Јовановић, Мијатовић,
Панић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 8, Ранковић
7,5, У.Јовановић 6,5, Радивојевић 7,5,
Ћесаровић 8, Сајић 8, Ристовски 7 (од
54. Панић -, од 89. Мијатовић -), Бранковић 7, Ситарица 7,5, Д.Јовановић 7,5,
Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Слободан Ћесаровић (Јединство)

Стадион Јединства. Гледалаца: 300.
Судија: Владан Ђермановић (Шабац).
Стрелци: Ситарица у 83. за Јединство, а
Василић у 28. минуту за Полет. Жути
картони: Сајић, Томић, Стојановић, Тадић,
Бранковић, Гавриловић (Ј), У.Вељовић,
Чабаркапа, Ружичић (П).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Тадић 6,5
(од 68. Ситарица 7), Стојановић 6,5,
У.Јовановић 6,5, Гавриловић 7, Сајић 6,5
(од 63. Ћесаровић -), Панић 6,5, Блажић 6,5
(од 46. Бранковић 6,5), Ранковић 6,5,
Д.Јовановић 6,5, Томић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Урош Вељовић (П)

