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ТЕСТИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

ТОНСКЕ ПРОБЕ
НАРЕДНИХ ДАНА
Општински Штаб за ванредне ситуације ће, од
понедељка 25.марта, почети са монтажом опреме за
узбуњивање, која ће се налазити на убским силосима. Током
наредних недеља вршиће се тонске пробе постављене
опреме, како би сви делови Уба били добро покривени
звучним сигналима, који су најчешће коришћени током
бомбардовања 1999.године.

Саша Спасић током обиласка радова
на постављању опреме на убским силосима
Саша Спасић, заменик начелника Штаба за ванредне
ситуације, истиче да тонске пробе служе за тестирање опреме
која се први пут монтира на територији општине Уб.
- Овај систем ће бити умрежен и са РХМЗ-ом, тако да
ћемо имати могућност аутоматског укључивања у случају
доласка високих водостаја на рекама Уб и Тамнава, како би
правовремено могли да обавестимо домаћинствa којa ће
имати довољно времена да извршe евакуацију.
Како каже, систем за узбуњивање имаће двојаку
могућност која до сада није постојала.
- Оно што је законска обавеза је слање звучног сигнала а
са друге стране и грађани ће моћи да добију обавештење кроз
гласовне поруке, емитоване директно из Штаба за ванредне
ситуације општине Уб- наглашава Спасић.
Фина подешавања трајаће око месец и по дана, па се
грађани моле за разумевање и стрпљење.

ЈАНУАРСКИ ПРОСЕК ПЛАТА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ЛАЈКОВЧАНИ
И УБЉАНИ НА ВРХУ
Према подацима Завода за статистику највеће просечне
плате у јануару месецу исплаћене су Лајковчанима у износу
од 65.000 динара. Одмах иза њих се налазе Убљани са 50.342,
који, иначе, у односу на претходне године бележе раст
примањa (једно време налазили су се и на самом дну по
зарадама у Колубраском округу).
Просечна плата у Љигу износи 50.067 динара, у Ваљеву
је 48.647, у Мионици 43.943, а најнижу плату имају запослени у
Осечини, где је просечна зарада 42.558 динара.
Како је објавио Завод за статистику, у Србији је просечна
јануарска плата, без пореза и доприноса, износила 54.521
динара. Медијална нето зарада за јануар је износила 41.467
динара, што значи да је 50 одсто запослених примило плату
испод тог износа. Статистика показује да су просечне плате у
јавном сектору 61.542 динара, а ван јавног сектора 51.160
динара. Зараде предузетника у Србији и запослених код њих
су само 29.300 динара.

ДОБРИЦА ЕРИЋ

А

ко је икоме име тако добро пристајало и истински га описивало...
Добрица је био, баш, прави
добрица. Имао сам ту срећу да га
упознам давних година када је на
Фаљин позив, дошао на отварање убског базена.
Имао сам част да, те вечери, прочитам своју песму
„Тамнаво, родна и плодна...”’ Искрено ми је честитао
и рекао да „личи на неку песму Васка Попе али да зна
да тај песник није писао о Тамнави”. Пожелео ми је
срећу... и заразио једноставним и разумљивим
стихом, оним што је, ако песници пристају да буду
искрени, најтеже у писању...
Е, сад! Срели смо се још неколико пута. У некој
прилици Живорад Тодоровић, некадашњи директор
убске библиотеке ме је замолио да га пратим у
посети школама на подручју Радљева. Чини ми се да
је то било у Каленићу. Учитељице су припремиле
гибаницу којом су нас послужиле за доручак. Никада
нећу заборавити његову бескрајну захвалност и
љубав коју је, тада, показао према деци. Рекао ми је
да „само Србија може да има такве школе,
учитељице и ђаке...”
Следећи сусрет био је у Сремској Митровици где смо
се дружили са Иваном Жигон и другима у тамошњој
библиотеци. Његова доброта је зрачила, а поезија
била ‘’лек за душу’’. А било је још дивних дружења...
Али, ових дана, вест о његов смрти је објављена у
такозваним великим медијима некако стидљиво, као
да је срамотно бити велики песник са села, као да
није заувек отишао човек по којем се, уз не тако пуно
других, препознавала она поштена и вредна Србија,
она Србија која је умела да поштује своје учитеље,
коју је добро описивао „Вашар у Тополи’’ и - која мора, упркос свему, да надвлада све ријалитије и сву ту
многобројну армију ‘’певача и певачица’’ са естраде.
Збиља сам волео Шабана. Неке од његових песама
(а ту је и покојни Тома Здравковић и други) су као
кратке епизоде из моје (наше) младости. А, ипак, не
могу да прихватим да Шабан (нек` му је лака земља)
данима није силазио са насловних страна. Жалим га
и сада искрено. Само, кад упоредим вести са телевизије и такозваних таблоида... буни се нешто у
мени. Као да ме отуђује од Шабана - ни кривог ни
дужног. Јер, његова смрт је, по српским медијима,
неупоредиво већи губитак од одласка скромног али
великог и непоновљивог Добрице Ерића.
Знам како фукционишу данашњи медији. У
похлепној трци за што већим тиражима, разумљиво
је да су уредници проценили да вест о одласку
песника српске пасторале неће „продати новине ’’.
Јасно је и то да су у праву. Али, да у историји српске
културе није било таквих као што је Добрица - да ли
бисмо имали чиме данас да се поносимо? Где би
српска култура била у односу на друге?
Он се свом учитељу одужио песмом која ће (ако већ
није), као и многе друге, ући у читанке. А, опет, неко
ће рећи да је „неко’’ недавно покушао и Цецину
песму да убаци у неки уџбеник (истина !). Ко ће
победити? Над овим питањем треба се добро
замислити! А Добрица? Он је био и остао - добрица!

АКТУЕЛНО

4.април 2019.г.

3

НА СЕДНИЦИ УБСКОГ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕН НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ
У следећем сазиву СО Уб имаће 30 одборника. - На чело Установе за културу и спорт, у в.д. статусу,
постављена Тања Мимић, након што је досадашњи директор Радован Пулетић поднео оставку.
На првом овогодишњем заседању Скупштине општине
Уб, одржаном 29. марта, најпре је прихваћена одлука о
утврђивању престанка мандата одборнице СНС-а Бојане
Новаковић из Врела због поднете оставке и потврђен мандат
новом одборнику, Горану Јовановићу из Шарбана са исте
изборне листе. Скупштина је именовала и вршиоца дужности
директора Установе за културу и спорт. Ту функцију од 1.
априла обављаће Тања Мимић, дипломирани менаџер,
након што је Радован Пулетић, после седам година на месту
директора Установе, поднео оставку.
У наставку седнице, усвојен је нови Статут општине Уб,
који је претрпео извесне промене, од којих се најважнија тиче
броја одборника у локалном парламенту. С обзиром на
смањење броја становника (са 29.000 на око 27.000), а тиме и
бирача, заменик председника
убске општине Александар Јовановић Џајић је навео да су се
створили услови да се смањи и
број одборника. У следећем сазиву Скупштина ће, уместо досадашњих 40, имати 30 одборника,
што ће, како је рекао, омогућити
бољи и ефикаснији рад. Јовановић је образложио и предлог Одлуке о месним заједницама, која је
такође добила зелено светло.
„Према овој Одлуци, председник и заменик председника
Нови одборник:
Савета Месне заједнице се не
Горан Јовановић
бирају као до сада, непосредним

Одборници у СО Уб
избором, па онај ко има највећи број гласова буде председник, а други је заменик. Сада је враћен систем који је био
раније, што значи да председника и заменика председника
Савета бира Савет из реда својих чланова. Сви смо се сложили да је био бољи стари систем, али морамо да поштујемо
Закон о локалној самоуправи и наш Статут“, рекао је Јовановић Џајић.
Одборник Дејан Цветковић (ДС) је у вези две претходне
тачке изнео пар сугестија, као и једну примедбу.
„На општинском сајту више се не објављују информације о трошењу буџетских средстава. Последња објава је
из марта 2018, што значи да годину дана нема тог пресека
како и где се троши новац. Мислим да је јавност у раду обавеза свих нас“, констатовао је Цветковић.

Већином гласова присутних одборника, прихваћене су и
одлуке о мрежи јавне Предшколске установе (више о овој теми
у посебном прилогу у овом броју Гласа Тамнаве) и мрежи
основних школа Општине Уб, којом је предвиђено затварање
издвојених одељења у Мургашу, Тврдојевцу и Горњем
Радљеву, јер немају довољан број ученика за организовање
наставе. Скупштина је донела и одлуку о Локалном акционом
плану за побољшање положаја Рома за период 2019-2023.
године, као и о јавном превозу путника.
„Превоз на нашој територији тренутно обавља АСП
„Стрела Уб“, али сада то мора да се уреди на начин утврђен
Законом, тако што ће општина тај посао, у поступку конкуренције, поверити правном лицу које испуни предвиђене
услове. Овом одлуком уређује се и превоз ученика, који је по
Закону посебан линијски превоз. Општина има обавезу да
организује и плати превоз деце у основном образовању и тај
посао ће се, убудуће, добијати на основу спроведеног
поступка јавне набавке“, образложио је секретар СО Уб Драган
Радојичић Одлуку о јавном превозу путника.

ЗБОГ РАДОВА НА 110 kW ТРАФО СТАНИЦИ НА УБУ

ПРЕКИДИ У СНАБДЕВАЊУ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Радови на 110 киловолтном постројењу на Убу налазе
се у фази када су неопходна искључења одређених
далековода, како би се обезбедило безнапонско стање
због монтаже софистициране опреме. Подручја погођена
тим искључењима су Богдановица, Црвена Јабука, Милорци, Јошева, Лончаник на далеководном правцу за Црвену
Јабуку, као и делови града “нови Талови” и доњи Трњаци,
али и Таково и Врело на далеководном правцу за Таково.
- Радови су у завршној фази, тако да очекујемо да ће се
у неком наредном периоду стабилизовати напајање у тим
далеководним правцима. Уједно, све грађане молимо за
стрпљење и разумевање. Најчешћа су искључења тих
делова у времену од 8 до14часова, што значи шест часова
дневно и данас се тај временски интервал завршава.
Дужих искључења више неће бити, али ће се наставити са
краћим искључењима, зависно од потребе тренутних
радова- истиче у изјави за „Глас Тамнаве” Дејан Томић,
шеф убске пословнице Електродистибуције Ваљево.

110 kW трафо-станица у изградњи
Према његовим речима, у следећој фази ових радова
очекује се довожење трансформатора, што је један велики
подухват за грађевинце и за све раднике електро-струке.
- Тренутно се монтира `Сименсова` опрема у Ћелијама, а сам завршетак радова се не може тачно предвидети
јер то зависи од много фактора. Коначном изградњом овог
постројења добићемо знатно стабилније снабдевање
електричном енергијом комплетног подручја Уба, а свакако
ће и квалитет напона бити далеко бољи. То нам отвара
могућности да градимо и 35 киловолтно постројење у Чучугама, јер општина Уб се развија и самим тим расте број
потрошача, па су потребе за електричном енергијом све
веће. Завршетком изградње овог постројења решавамо и
проблем напајања из Јабучја, па самим тим нећемо имати
кварове који су до сада били врло чести- закључује Томић.
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ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ У ПАМБУКОВИЦИ

У ЗАВИЧАЈУ ФУДБАЛСКЕ ЛЕГЕНДЕ
Село у којем је рођен, поред осталих, и Драган Џајић, један од најславнијих светских
фудбалера, прославило је 70 година од оснивања Фудбалског клуба Памбуковица
Субота, 30.март, у убској општини,
био је дан посвећен јубилеју Фудбалског
клуба у Памбуковици, 70 година од оснивања. У присуству многобројних гостију,
великих спортских имена (Драгана Џајића, Душана Савића, боксера Тадије Каџара, Вујовића, Лабудовића, Милиновића и
других), представника Интеранационалне
полицијске асоцијације (из осам земаља),
одигране су пријатељске утакмице
ветерана ФК Памбуковица и ФК Врањак,
као и сениорске екипе домаћина и ФК
Скугрић, оба клуба из Републике Српске.
Такозвани ‘’Треће полувреме’’, свечани
ручак, био је приређен у сали ‘’Пошарац’’,
уз музички програм оркестра Милана
Јовановића Јабучанца.

Са отварања централне прославе на терену ФК Памбуковица:
Поздравни говор Дарка Глишића, председника општине Уб

Пред утакмицу ветерана ФК Памбуковица и ФК Врањак
Организациони одбор је предводио
Мирослав Пантелић, Памбуковчанин,
други потпредседник ИПА за спорт и
културу Националне секције Србије, са
којим су терет организације поднели и
Жељко Балиновац, Војислав Поповић,
Душко Јовановић, Зоран Ђукић и чланови Савета Месне заједнице Памбуковице.
- Игралиште је сређено, а започета је
и изградња свлачионица, на чему посебно захваљујемо, као и на великој помоћи
у организацији ове манифестације,
председнику општине Дарку Глишићу и
његовом заменику Александру Јовановићу Џајићу, каже Пантелић. - Помогли су
нам и у Амбасади Норвешке, где смо
примљени као драги гости код Анне Сири
Ловрик, официра за везу.

www.glastamnave.com

Централну прославу је отворио,
пригодним поздравним говором, Дарко
Глишић, председник општине Уб, а
почетни ударац пред сусрет ветерана
извели су Драган Џајић и Алимпије
Лукић (1931), најстарији памбуковачки
фудбалер. Иначе, сви из прве поставе
(године 1949-те) су живи, а већина је
била присутна и на овом слављу. Они,
свакако, заслужују да буду поменути:
Јордан Нинковић, голман, поменути
Алимпије, Богосав Васиљевић, Јосип
Глишић, Добросав Маринковић, Миљко
Пошарац, Славко Моловић, Станко Танасић, Боца Моловић, Радиша Моловић,
Златомир Пошарац, Предраг Нинковић,
Андрија Ђурђевић, Перица Гавриловић
и Милорад Лукић, тренер.
Забележили смо и део сећања из те
давне, 1949. године. Кажу копачке нису

имали сви јер је, на пример, Добросав
имао превелико стопало, па му није
била могућа набавка копачки. Он је
играо бос, док је један од његових
саиграча палцем пробио копачку и
наступао, такође, бос.
Резултати утакмица нису били
сврха ове прославе, али поменимо их:
ветерани домаћина су играли нерешено
са ‘’Врањаком’’ (1:1), док су сениори
победили ‘’Скугрић’’ резултатом 2:0.
Треће полувреме у свечаној сали
‘’Пошарац’’ било је, кажу, незаборавно.
Главни гост у музичком програму био је
Ера Ојданић, стари знанац Убљана.
Атмосфера је била весела, а Памбуковчани су се показали као добри домаћини.
- Све је протекло, углавном, онако
како смо планирали- каже Мирослав
Пантелић, који није крио задовољство
што је и Анне Сири Лорвик, официр за
везу у Норвешкој амбасади, са својим
мужем, била гост на овој свечаности. Госпођа Лорвик је обећала помоћ Амбасаде Норвешке у изградњи зграда за
сваличионице фудбалског клуба и то,
ако не буде могуће ове године, онда,
свакако, идуће. Иначе, мислим да је и
Памбуковици кренуло на боље јер је то
село (и цео овај крај) било, раније,
запостављено толико да је, чини се, из
њега отишао ко год је могао. Верујем да
је ово била прилика да скренемо пажњу
на овај део општине и да ће, посебно,
помоћи они који су одавде потекли... М.М.

ОКО НАС
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ЧУЧУГЕ - ЖИВОТ У БЕОГРАДУ ЗАМЕНИЛИ ЗА ЖИВОТ НА СЕЛУ

ОСТВАРИЛИ СВОЈЕ СНОВЕ
Небојша и Тамара су напустили градски живот, као и професије којима су се бавили, и данас
на свом имању у Чучугама гаје козе, уживају у природи и полако припремају рецепт за „савршен качкаваљ”.
У време када села одумиру и када се млади, углавном,
одлучују да своја родна имања замене асфалтом и малим
становима у великим градовима, двоје Београђана кренуло је
у сасвим супротном смеру. Небојша Глишић и Тамара Тирнанић, пре две године, донели су неуобичајену одлуку. Они су
удобан градски живот, као и професије којима се баве,
заменили сеоским амбијентом, природом и обавезама које
подразумевају одржавање пољопривредног газдинства.
Небојша је до недавно био приватни предузетник (власник
мењачнице), док је Тамара радила као медицинска сестра у
Приватној болници „Атлас”. Иако су у питању „градска деца”,
која до сада нису имала много додира са селом, тачно су знали
шта желе. Небојша је продао стан у Београду и од тог новца
купио кућу и прекрасно имање од једног и по хектара у
Ашковића крају у Чучугама. Данас се заједно баве гајењем
коза, уживају у брдима и шумама Тамнаве и, што је најважније,
остварили су своје снове.
- Градски живот и свакодневне обавезе, које вам не дају
много слободног времена да се посветите себи и породици, су
почеле да нас „гуше”. После годину дана забављања и
разговора о нашем будућем животу, одлучили смо се да
потражимо сеоско имање и употпуности променимо ритам
наших живота. На ову одлуку подстакла су нас и размишљања
о будућности Тамариног сина Михаила, јер сматрамо да су
деца у граду изложена многим негативним стварима које
доносе модерне технологије, а које су погубне за њихов развој.
Он данас иде у школу у Памбуковицу и одраста у здравом и
природном окружењу- започиње разговор на свом сеоском
имању Небојша Глишић, окружен многобројим козама са
којима има велике планове.
Од напуштеног сеоског домаћинства обраслог коровом,
Небојша и Тамара су направили прави „мали рај” на земљи. По

Небојша и Тамара
у свом „малом рају” у Чучугама

Козе као кућни љубимци
препоруци пријатеља одабрали су баш ово место, ушушкано
међу брдима западне Тамнаве и на њему започели органску
пререду млека, које углавном користе за прављење младог
сира и качкаваља. Козе су за њих прави кућни љубимци, који
се слободно шеткају по дворишту и питомо прилазе сваком
госту тражећи мало пажње. Толико су везани за ове животиње да их уопште не интересује њихово месо, већ искључиво желе да се посвете њиховој органског исхрани и
добијању „савршеног качкаваља”.
- Наше козе се искучиво хране луцерком, млевеним
кукурузом, мекињама, сојином сачмом и гризом. Концентрати не долазе у обзир, јер желимо да се бавимо органском
производњом сира. На прагу смо да добијемо „савршен
качкаваљ”, како га ми зовемо, који ће по укусу и мирису
морати најпре да задовољи наше строге критеријуме. Тек
онда планирамо да га понудимо на тржиште и да од тога
живимо. Немамо велике амбиције што се зараде тиче, јер смо
на село дошли да уживамо и радимо оно што волимо,
ослобођени свих материјалних користи које нам овде нису
приоритет- истиче Глишић.
Тамара смарта да од пољопривреде може да се живи и
да сваки посао, ако му се посветиш и ако га волиш, може да
буде успешан.
- Жалосно је што све мање људи остаје на селу. Наши
пријатељи у граду су нас сматрали чудацима када смо им
саопштили да ћемо се преселити на сеоско имање, исто тако
су нас посматрали и овде. Међутим, морам да истакнем да
смо од комшилука одлично прихваћени и да са свима имамо
одличну комуникацију. Често нам помажу у пољским
радовима и опремању домаћинства, а и ми се трудимо да
помогнемо њима. Једноставно, на селу су људи доста
сложнији, питомији и међусобно се испомажу. Породице
Живковића, Ашковића и Ђуревића су нас прихватиле као
своје. Штавише, од њих смо добили и прве козе.
Да живот на селу не буде баш савршена идила, кривци
су лош прилазни пут њиховом имању и струја. Земљани пут
је готово непроходан током зиме и већих киша, а електрична
енергија је толико слаба да у исто време не могу да упале
шпорет и бојлер, због чега су приликом уређивања имања
били приморани на купе агрегат. Поред тога, проблем им
представља и одлагање отпада јер се најближи контејнер
налази километрима далеко. Ипак, и поред свега тога, они су
задовољни и срећни на селу и свој садашњи живот не би
мењали „за сва блага овог света”. Са поносом истичу да су
из Чучуга и поручују младима да не напуштају села.
- Ниједног момента нисмо зажалили што смо дошли у
Чучуге. Читава филозофија живота нам се променила, јер
смо схватили да новац и није толико битан. Можда, једног
дана, отворимо капије нашег имања за сеоски туризам, како
би се што више деце упознало са животом на селу, јер
унутрашњи мир које оно пружа нема цену- поручује Небојша
Глишић, некадашњи београдски предузетник, данас пољопривредник из Чучуга.
Милован Миловановић
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СУСРЕТ ДЕЛЕГАЦИЈА
ИПА НА УБУ

ДРУЖЕЊЕ ЗА НЕЗАБОРАВ

Представници Интернационалне полицијске асоцијације били су гости убске општине
Домаћин сусрета осам делегација
Интернационалне полицијске организације на Убу био је Мирослав Пантелић,
други потпредседник ИПА, задужен за
спортске активности, који је, ових дана,
угостио чланове ИПА-е из Словеније,
Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Грчке, Бугарске и
Норвешке. Гости прославе 70-те годишњице постојања Фудбалског клуба
Памбуковица (Пантелић је водио Организациони одбор), били су и представници клубова ИПА из Србије: Зрењанина, Новог Сада, Београда, Смедерева,
Крагујевца, Краљева, Лесковца, Пирота,
Врања, Косјерића...
- Велику захвалност за овакве
репрезентативне услове, које смо имали
приликом пријема и гостовања међународних делегација наше полицијске асоцијације, морам да истакнем, заслужио је
председник убске општине Дарко Глиш-

Заједнички снимак за успомену на дружење у Убу
ић. У сваком тренутку био је спреман да
нам помогне и покаже разумевањеистиче Пантелић.
А полицајци са Балкана (и шире) су
се са великим задовољством дружили
на Убу. Били су смештени у новом
хотелу и имали су на располагању све

услуге СПА центра, базен, масаже, услуге у теретани... А посебно су уживали у
убском парку.
Гости су се задржали до 31.марта,
а сви су отишли уз изражавање захвалности за искрен и пријатељски дочек,
где год су се појавили.

У убском хотелу са делегацијом ИПА из Словеније

У Амбасади Норвешке са Anne Siri Lovrak

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
чековима грађана до 90 дана

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЛЕТЊЕ ГУМЕ !
ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ:
175/65 R14 KAMA
175/70 R14 STARTFIRE
195/65 R15 KAMA
195/65 R15 HANKOOK
205/55 R16 KAMA
205/55 R16 RIKEN
225/45 R17 KAMA
225/45 R17 LASSA

2.9303.6603.3705.7003.9504.5804.8405.940-

ИЗ ПОНУДЕ ИЗДВАЈАМО
СЕТ
АЛУМИНИЈУМСКИХ
ФЕЛНИ (4 ком)

NOVO !

15” 260 е
16” 290 е
17” 320 е

ТРАКТОРСКИ ПРОГРАМ:
6.00 - 16 OZKA 5.2207.50 - 16 OZKA 7.79011.2 - 28 OZKA 17.49012.4 - 28 OZKA 19.77014.9 - 28 OZKA 25.330-

БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

ОПШТИНА УБ
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У СТУБЛЕНИЦИ КРЕНУЛА СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА У УБСКИМ СЕЛИМА

И ОВЕ ГОДИНЕ 30 КИЛОМЕТАРА НОВИХ ПУТЕВА
- То је отприлике минимум који у овом тренутку можемо да обећамо. Никада на почетку сезоне не можемо да
знамо тачан број путева који ћемо урадити, али сам сигуран да ћемо, током године, ову цифру кориговати када
нађемо модус да дођемо до нових средстава- истиче Дарко Глишић, председник општине Уб.
Асфалтирањем две локалне деонице у Стубленици
започета је овогодишња сезона уређења сеоских путева у
убској општини, која би, према најавама, могла да превазиђе и
прошлогодишњу, најуспешнију до сада. Управо су пут, који
води ка цркви у Стубленици и деоница у Косанића крају,
послови који су били планирани да се заврше још јесенас, али
су, због временских прилика, ипак, сачекали пролеће.
- Ко чека, тај дочека. Ево, са првим лепим данима у 2019.
години настављамо са радовима, као што смо и обећали.
Радићемо путеве у читавој општини, а почињемо од оних који
су остали наша обавеза од прошле године у Стубленици и
Докмиру, које ћемо завршити пре него што кренемо са новим
пакетом асфалтирања предвиђеним за ову годину- истакао је
приликом обиласка радова у Стубленци председник убске
општине Дарко Глишић.
Према његовим речима, у овој грађевинској сезони убска
села могу рачунати на бар 30 километара новог асфалта, за
које су средства већ обезбеђена.
- То је, отприлике, минимум који у овом тренутку можемо
да обећамо. Никада на почетку сезоне не можемо да знамо
тачан број путева који ћемо урадити, али сам сигуран да ћемо,
током године, ову цифру кориговати када нађемо модус да
дођемо до нових средстава. Нема стајања и изговора, већ
само налажење решења како ћемо нешто да урадимо. Радујем се што смо на почетку грађевинске сезоне и, као што видите, није нам тешко и да петком поподне обиђемо наше грађане
и са задовољством констатујемо да смо нешто урадилипоручио је Глишић пред окупљеним грађанима у Стубленици.

Олакшан пут до цркве и школе
Пут који пролази поред цркве у овом селу и који повезује
школу, Божића и Јеленића крај, асфалтиран је у дужини од 700
метара. Присуство машина у овом продручју искоришћено је и
за асфалтирање једног дела порте, који је раније започет.
- Од сада ће парохијани овог села, моћи лакше да дођу
до храма. Једноставно, општина Уб нам је, на овај начин,
живот учинила пуно удобнијим и лепшим. У зимском периоду, када почну кише, овде је било доста блата и јако смо
тешко одржавали порту. У овом крају, кроз који пролази пут,

Председник Глишић са мештанима Стубленице
у Косанића крају
има највише деце у Стубленици, тачније, има шест породица
са четрнаесторо деце. Сви они ће у будућности далеко лакше
путовати до школе- истиче јереј Милош Станојевић, парох
стубленичко - паљувски, који је у разговору са челницима
локалне самоуправе добио обећање да ће општина помоћи
обнову ове светиње у виду постављања нове ограде.
Кружни пут кроз село, који се спушта од Ракића прелаза
до краја у којем живе Косанићи и повезује ово село са
Паљувима коначно је завршен асфалтирање последње
деонице у дужини од 500 метара. Овај пут у укупној дужини од
1,5 километара до недавно је био у јако лошем стању, јер је
том деоницом често пролазила тешка механизација приликом изградње ауто-пута.
- Због катастрофалног стања ове деонице, људима у
овом крају била је онемогућена комуникација са остатком
села и самим центром Уба. Сада је ово јако леп део којим је
милина прошетати, а из којег можете брзо и лако стићи где год
пожелите. Знам кроз шта су људи овде прошли протеклих година и захваљујем им се што су имали стрпљења да сачекају
време да се то уради- поручио је мештанима овог дела Стубелнице први човек општине Уб Дарко Глишић.
О значају овог пута за село, сведоче и речи Радосава
Ивановића, који живи у овом крају.
- Овај део је био најоптерећенији када је рађен Коридор
11, људи су остали без пута задње две године, а посебно су се
намучила деца која су свакодневно овуда пролазила у школу.
То је стари део пута кроз село и он покрива 80 посто Стубленице. Део од Ракића прелаза који нас повезује са путем за
Паљуве, је једна од главних деоница села и има велики број
домаћинстава. Сада, фактички, имамо кружни пут који
повезује Ракића и Косанића крај, део Паљува, један део
Јабучја и део Горњег Радљева- нагласио је Ивановић. М.М.М.

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Ub

064/47-44-865

DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME
KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Restoran
014/411-989

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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ОБРАЗОВАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

СМАЊУЈЕ СЕ БРОЈ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА
За 2020/2021. годину, по тренутним подацима броја деце, у убској општини предвиђено је осам сеоских група
У складу са законском регулативом, групе припремног
предшколског програма, формирају се у месту где има
најмање петоро деце, за упис у редован припремни
предшколски програм. Број деце која похађају овај програм
варира из године у годину, па се не може са прецизношћу
унапред планирати број одељења.
Предшколска установа „Уб“ изнела је свој предлог
мреже припремних предшколских група (ППП), који је
усвојен у оквиру скупштинске процедуре општине Уб и
прослеђен у Министарство просвете на сагласност. Према
предлогу мреже ППП на терену, за наредну 2019/2020.
васпитну годину, уз групу на Убу, предвиђено је 12 сеоских
група: Бањани, Тулари, Кожуар, Калиновац, Радљево, Каленић, Црвена Јабука, Јошева, Трлић, Брезовица, Совљак,
Врховине. У Памбуковицу ће долазити деца из Чучуга,
Докмира, Кршне Главе и Слатине, а на Уб деца из Гуњевца,
Звиздара, Тврдојевца, Такова, Врела, Рукладе, Мургаша,
Гвозденовића, Трњака, Шарбана, Стубленице и Паљува.
По Закону о предшколском васпитању и образовању,
родитељи могу да упишу дете у ППП где год желе, без
обзира на територијалну припадност, па се тачан број деце
неће прецизно знати до почетка школске године.
Предлог мреже ППП за 2020/2021. годину, по тренутним
подацима броја деце, предвиђа смањење броја група, па је у
плану да раде предшколске групе у осам села: Памбуковица, Бањани, Кожуар, Врело, Радљево, Каленић, Црвена
Јабука и Трлић. Деца из осталих села, ићи ће у најближе ППП
групе и то: у Памбуковицу – деца из Чучуга, Докмира, Кршне
Главе, Слатине и Радуше, у Бањане – деца из Калиновца и
Вуконе, у Кожуар – деца из Тулара, у Радљево – деца из
Бргула, у Црвену Јабуку – деца из Милораца, Лончаника и
Јошеве, у Трлић – деца из Новака и Брезовице, а на Уб – деца
из Гуњевца, Звиздара, Тврдојевца, Такова, Совљака, Рукладе, Врховина, Мургаша, Гвозденовића, Трњака,
Шарбана, Стубленице и Паљува.
- На основу података о броју деце која ће похађати
припремни предшколски програм у радној 2020/2021.
години, сачињен је предлог мреже ПУ 'Уб'. Мрежа ће
садржати осам припремних група на територији наше
општине. Групе су формиране према територијалној
припадности и према условима основних школа, које имају

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ ДЕЦЕ
Упис деце у припремни предшколски програм може
се обавити од 1. априла до 1.маја сваког радног дана у
времену од 8,00–12,00 часова у канцеларији директора
Вртића. Родитељ, старатељ подноси Установи следећа
документа: пријаву за упис детета (добија се у Установи);
извод из матичне књиге рођених за дете; доказ да је у
радном односу или ангажован код послодавца на основу
било ког уговора (фотокопију радне књижице за родитеље или фотокопија потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање или фотокопија било којег
уговора по којем се са сигурношћу може утврдити да је
запослени у радном односу или ангажован по било ком
основу у моменту подношења пријаве или потврда
послодавца о запослењу; доказ о месту пребивалишта
(фотокопија личне карте).
Уколико је један од родитеља самохрани родитељ,
потребно је да донесе: фотокопију пресуде о бракоразводној парници; потврду од надлежне службе о вршењу
самосталног родитељског старања; умрлицу супружника.
Родитељи корисници социјалне помоћи потребно је
да донесу потврду надлежне установе о коришћењу
социјалне помоћи.
За треће и свако наредно рођено дете, потребно је
донети фотокопију извода из матичне књиге рођених за
то и свако претходно дете.
Предшколски програм морају обавезно да похађају
деца рођена од 1. марта 2013. до 28. фебруара 2014.
године односно, деца која полазе у школу 2020/21. године.

Нови објекат убског Вртића
требало би да буде спреман за септембар
посебне просторије за предшколце, опремљене намештајем за
одређени узраст, као и дидактички материјал. Деца у овим
групама имаће исте услове као и деца у четворочасовном
програму на Убу. На овај предлог мреже, чека се сагласност
Министарства просвете – образложила је Гордана Милосављевић, директорка ПУ „Уб“.
Припремни предшколски програм је обавезан, па
трошкове превоза финансира општина. Иначе, канцеларија
УНИЦЕФ-а је 2012. године вршила истраживања и установила
да у Србији постојећа мрежа предшколских установа није
адекватна у смислу територијалне покривености и физичких
капацитета. Предшколске установе често не постоје тамо где је
потреба за њима највећа – у неразвијеним и сеоским подручјима.
Д.Капларевић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ЗДРАВСТВЕНА ТРИБИНА
ЗА РОДИТЕЉЕ
У среду, 17. априла, Предшколска установа „Уб“
организује здравствену трибину, коју ће водити педијатар др
Катарина Милошевић, специјалиста алерголог на београдској Универзитетској дечијој клиници у Тиршовој. Ужа
специјалност др Милошевић су алергологија и клиничка
имунологија, а област делатности астма, медикаментозна
алергија и аутоимуност код деце.
У оквиру првог дела трибине биће одржано предавање родитељима као помоћ
– водич за решавање и препознавање актуелних проблема
из области алергологије и пулмологије. Други део, у трајању од 30 до 45 минута, предвиђен за дискусију у којој ће
др Милошевић одговарати на
конкретна питања, како би родитељи решили могућу дилему о здрављу свога детета.
Гост трибине биће Веселинка Цица Париповић. примаријус спец. педијатрије у
пензији, иначе дугогодишња
начелница Опште педијатријске амбуланте Универ- Гост трибине: Веселинка
зитетске дечје клинике и почаЦица Париповић
сни грађанин Уба, а присуствоваће и водећи педијатри убског Дома здравља.
Предшколаска установа позива све заинтересоване
родитеље да присуствују трибини у интересу своје деце и
искористе јединствену прилику да кроз предавање и
дискусију са врсним лекарима добију одговоре о алергијској
болести, која се због своје велике учесталости назива
епидемијом 21. века.

ПОЉОПРИВРЕДА
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ЗА ТАМНАВСКЕ ВОЋАРЕ И РАТАРЕ

ОДРЖАНО СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ
Теме скупа биле су органска и производња јагодичастог и јабучастог воћа,
заштита биља и нове технологије
У организацији Пољопривредно-саветодавне стручне
службе (ПССС) „Ваљево“ и локалне самоуправе, у просторијама Општинске управе крајем марта одржно је предавање
за тамнавске пољопривреднике о производњи јагодичастог
и јабучастог воћа, органској производњи, заштити биља у
ратарству и воћарству и новим технологијама. Највише речи
било је о узгоју јагода, а о савременим трендовима у тој области говорио је Срђан Станојловић, саветодавац за воћарство
и виноградарство у ваљевској ПССС.
„Пластеници и стакленици су прави пут за постизање
добрих приноса раног рода, који ће бити и најисплативији за
произвођаче. Свакако да препоручујемо и узгој јагоде на
отвореном пољу. У убској општини има доста засада јагода,
највише у Новацима, Туларима и Памбуковици. На тржишту
Детаљ са предавања на Убу
имате и свој бренд, купци знају да цене убску јагоду, као
слатку рану, тако да је то постало константа“, рекао је Станојловић. Поред јагоде, његова препорука је да Тамнавци улажу
„Производња овог јагодичаствог воћа је већ неколико
и у купину.
година на великој низбрдици. Хладњаче су празне, сва роба
је продата, па би према најави купаца купина требала да има
пристојну цену ове године и да се апсолутно исплати. ПроТРАЈНЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА ТРАКТОРЕ
изводња купина је кренула много лепо, међутим дошло је до
ОСТАЈУ НА СНАЗИ
пада у продаји и људи су се разочарали и покрчили је. Али, за
оне који су били упорни и сачували своје засаде, мислим да
ове године има наде да се опораве“, сматра Станојловић.
Према његовим речима, на територији убске општине постоје
и „озбиљне површине“ под малином, али и органском производњом.
У другом делу предавања, саветодавац за заштиту биља
Слађана Гавриловић осврнула се на актуелне радове у овој
Како најављују у Министарству унутрашњих
области и подсетила произвођаче како да правилно штите
послова, пољопривредници који имају старе тракторе,
стрна жита и воће. Пољипривреднике је саветовала да обиђу
неће морати на додатне техничке прегледе ради
своје усеве пшенице и јечма и на време провере да ли има
пререгистрације својих пољопривредних машина.
штетних организама.
Како је рекао министар унутрашњих послова,
„Неопходно је ратарске усеве заштити када се појаве
Небојша Стефановић, Влади Републике Србије биће
први симптоми болести на првом и другом листу, који су
предложене нове измене Закона о безбедности саобраносиоци приноса. Ако се појави рђа, пепелница или сива пегаћаја на путевима, на основу којих пољопривредни
вост треба урадити адекватан третман, како би се спречило
произвођачи неће морати да пререгиструју тракторе и
ширење болести на горње листове и на тај начин осигурао
пољопривредне машине којима су издате трајне регидобар род, квалитет и добри приноси. У случају да болест
страције.
узме маха и пређе на горње делове и на клас, принос може
бити смањен и до 30 провената“, упозорила је Гавриловић.
Посе-бну пажњу посветила је заштити воћа у време цветања и
правилној примени инсектицида да би се сачувале пчеле од
тровања, али и животна околина и природни ресурси.
Д.Н.

НЕЋЕ БИТИ
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ

ПОЖАР У ПАЉУВИМА

УСПЕШНА АКЦИЈА
ВАТРОГАСАЦА
Трактористи у Бањанима
На овај начин, старе таблице и потврде важиће и
даље, уз поседовање одговарајуће потврде о техничкој
исправности, што је и до сада била законска обавеза.
Према речима Стефановића, на овај корак, одлучили су се
како пољопривредне произвођаче не би излагали
додатним трошковима.
Ако ово буде усвојила Скупштина Србије, власници
старих трактора мораће да поседују једино потврду о
техничкој исправности, јер је циљ да та возила буду
сигурна и исправна, пре свега због безбедности свих
учесника у саобраћају.
Kако се ближи 3. април, до када je требало да се
заврши пререгистрација трактора и пољопривредних
машина, сељаци у Тамнави су још више збуњени, јер
изгласавање укидања регистрације не би могло да се
очекује у тако кратком року. Закључак је да се, по ко зна
који пут, "исплатило" онима који су чекали последњи рок.
Само да се још и званично укине обавеза да трактори
имају нове таблице.
М.М.М.

Заједничком акцијом убских и лајковачких ватрогасних екипа, пожар који је избио 23.марта у Паљувима и
који се ширио према Дубрави, успешно је локализован.
Током акције која је трајала више од пет сати спречена је
већа материјална штета, јер пожар није захватио ниједну
кућу, иако је ватрена стихија била велика и брзо се ширила
скоро до Кладнице. На сву срећу, људских жртава није
било.

Шума у Паљувима захваћена пожаром
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Пише: Радован Пулетић

ПРОЛЕЋЕ
Срећан вам 21. март
Гледам у оџак из ког се дим праволинијски забада у
плаветнило неба. Ми, поглавице, који читамо димне сигнале,
знамо како ће ваздушни притисак учинити све што је до њега
да дан остане без облака а земља без падавина. По
миленијумском рвачком правилу лепша половина године ону
ружнију, каљавију, хладнију, скупљу и пијанију, управо
полаже на плећа побеђујући је класичним тушем. Ко губи има
право да се љути, али зима зна из праксе да је улагање жалбе
потпуно беспредметно пошто ће порота састављена од дана
који долазе потврдити првостепену пресуду. Мразу, леду и
краткодневници не преостаје ништа друго сем да се повуку у
своје слинаве забити и чекају нову годину.
Што би се рекло - трава расте, гора зелени. Каљаве
сиво-браон површине настале од снега и минуса, прострте у
намери да нас онерасположе, пробијају млади чупави бусени
који су све време били притајени чекајући повољан тренутак.
То значи : правило “ако нам неко дође главе биће то мангупи
из наших редова“ не важи само у друштву, него и у природи.
Такође, врапци џивџани испиљени у међувремену, они који
су преживели хладноћу захваљујући мрвицама испред
пекара и контејнера, они што су научили да лете још док су
гране биле клизаве и ћелаве, чудом не могу да се начуде
лепоти цветова, претечама будућих крошњи. Да им је неко
пре само петнаест дана рекао како ће им се живот употпунити
тако што ће нешто мало и јестиво измилети из земље и
долетети са свих страна њима пред кљун, не би веровали.
Живот је леп, кажу врепци џивџани. И није нешто, кажу бубе и
муве. Шта ћете, док једном не смркне, другом не сване. Нама
следује добро, а за другу хемисферу баш нас брига.
Сунце је посебна прича. Свугде забада нос. Завлачи
прсте и на најинтимнија места, д`извинете. Шта год дотакне,
шта год помери, шта год усталаса, теби се чини баш тако
треба. И жао ти што није раније! Ееееееј, напудерише улице,
накарминише кровове, пресвуче куће и зграде, испегла
зидове и тротоаре, све дотера к`о да се иде на рођендан. Или
на свадбу. Мајко мила, тек на пролеће видим колико сам
током јесени и зиме потцењивао лепоту сопственог
окружења... Како сам га, по естетици, стављао на последње
светско место гледајући ТВ репортаже из Мајамија и са
Зеленортских острва. Колико сам га грдио и кињио... Колико
сам га се одрицао... Сад ћу лепо да изађем на праг, да клекнем
на отирач и да га на сав глас замолим за опроштај: Окружење,
опрости! Да, све што пролећном дану покаже лице, сунце
умије. А ко умије – њему двије.
И још нешто. Чак и ја, ком се расположење најбрже
поправља кад кажу да сам млађи него што јесам (макар и
лагали, нема везе), попустим с` дисциплином “ некако с`
прољећа“. Све ми важније од оног због чега сам кренуо тамо
где су ме послали. Неки женски парфеми у пролазу, и
шампони за косу са мирисом јабуке у аутобусу за Београд, и
осмеси којих по хладном ваздуху нема јер га сакривају шал и
страх од ларингитиса, и разголићени деколтеи са ланчићем
на ком је привезак са којим бисте заменили места, и тесне
сукње изнад колена какве показују докле се стигло са
бестидном еволуцијом дизајна доњег веша...
У крајњој линији треба закључити следеће: живот је
изузетно жилав! Јер, сваког пролећа се испостави да
појединци и нису умрли баш онолико колико то зими изгледа.

НАШИ АУТОРИ / КУЛТУРА
ПОЕТСКИ ТЕАТАР НА МАЛОЈ СЦЕНИ ДОМА КУЛТУРЕ

НЕЗАБОРАВНО ВЕЧЕ
ОБРЕНОВЧАНА
Чести и радо виђени гости на Убу, бриљирали
са својим музичко-поетским програмом
У организацији установе за културу и спорт, 26. марта
одржано је вече поезије и музике, на коме су гостовали
чланови Поетског театра Центра за очување традиције и
културе ТЕНТ. Обреновчани, који су последњих година
чести и радо виђени гости на Убу, бриљирали су и овога
пута, сада на Малој сцени Дома културе, где су наступили
глумци и музички трио. Изврсни у свом послу и мајстори за
добар штимунг, музичким репертоаром и поетским делом,
базираним, пре свега, на стиховима Душка Трифуновића,
приредили су бројној публици вече за памћење.

Поетско вече за уживање:
Маестралан наступ Обреновчана
Спиритус мовенс обреновачког
Поетског театра, Радомир Лале Планинчић, по сопственим речима увек се
изнова радује сусрету и дружењу са
Убљанима.
„Посебна нам је част што је
уследио позив да гостујемо са овом
формом, коју јако дуго негује наш
театар. Највећи бенефит од посла
којим се бавимо из чисте љубави јесте,
заправо, то што смо склопили таква
пријатељства каква трају на свим
странама. Са људима из овдашњег
позоришта „Раша Плаовић“ и Уста- Радомир Лале
нове за културу и спорт дружимо се и Планинчић
сарађујемо десетак година и то ми
много значи. Ми смо ту, на 24 километра, али као да је у
ранијем периду постојала царинска рампа између
Обреновца и Уба. Веома сам поносан што смо ми били
иницијатори и покретачи поновне сарадње, која је једно
време била потпуно замрла“, изјавио је Планинчић.
Он је најавио и скорашње гостовање Поетског театра
на Убу са представом „Мигранткиња Лејла или далеко је
Хајделберг“.

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

Мија Ранковић,
Брезовица

TMD Install

065/65-11-533

НАШЕ ТЕМЕ
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ДРАГОЦЕНО ВЕЛИКО СРЦЕ УБЉАНА
Народна посланица Ивана Николић, помоћник председника општине Уб Верка Марковић и магистар
Бошко Сарић на заједничком задатку - добровољном хуманитарном раду, посетили су домаћинство
Горана Сарића коме су, пре четири године, пресађене матичне ћелије
Горан Сарић из Тулара је победио леукемију. Тако
говоре актуелни лекарски налази, али... То „али’’ је оно чега
се сви и увек највише плашимо. Пресађене матичне ћелије су
се примиле, он се добро осећа, послужује и лечи оца, ради
оне послове за које је способан (помаже у очитавању струјомера за један део села) и... чека да прође још једна година,
пета, па да се дијагнозе о излечењу дифинитивно потврде.
Помогли су хумани људи, председник убске општине
Дарко Глишић, можда и понајвише. Чак је задужио Верку
Марковић, своју помоћницу у локалној самоуправи, да
помогне у организовању прикупљања помоћи за плаћање
дуга од око 120.000 динара за утрошену електричну енергију.
Док седимо у Горановој скромној собици у Туларима,
Верка се присећа:
- У Буџету општине није било опредељених средстава
за такву намену, па смо се обратили хуманим предузетницима који су обезбедили довољан износ. Председник је
задужио мене да, поред осталих, пратим ову ситуацију и да
помогнем где затреба.
А затребало је недавно, јер Горан није имао здравствену
књижицу, пожалио се Бањанцу Бошку Сарићу, пензионеру
(дугогоришњем директору основне школе у Бањанима) и

СУСРЕТ УБСКИХ ОБУЋАРА

СЕЋАЊЕ НА ЛЕПЕ ДАНЕ
Бивши радници убске фабрике обуће
организовали су, прошле суботе, другарско
вече у Ресторану „Школарац’’
„Петар Велебит’’, „Обућа’’, па, „Бостон’’... Велика
убска фабрика у некадашњој индустријској зони на
београдском путу. Одавно не ради, али су некадашњи
врсни стручњаци -обућари, отворили неке од нових
погона који и данас раде и запошљавају, за данашње
прилике, значајан број радника. А неки држе и занатске
радње.
Обућари су се састали у суботу, 30.марта, у „Школарцу’’ и, заједно са својим оснивачем и првим директором Живорадом Аранђеловићем, обележили 40
година од отварања фабрике обуће на Убу. Наравно,
није пропуштена прилика да се направи снимак за
успомену на лепе дане и на сусрет који би могао да
постане традиција.

Горан, Верка, Ивана и Бошко - хуманост на делу

великом ентузијасти на плану хуманитарних активности. Овај
проблем је решен, али су остали многи други.
Сврха ове посете Горану била је и да се сагледају његове
тренутне потребе, као и могућности да му се, конкретно,
помогне.
- Лично прихватам задужење да се распитам о условима
да Горан оствари олакшице за утрошену електричну енергију, а
ту сам да, заједно са Верком, помогнем да се у кућу Сарића
уведе вода- рекла је Ивана Николић, народна посланица на
крају посете.
Напуштамо скромну окућницу Сарића. Поздрављамо се
уз речи које, у овом случају, имају судбински значај:’ ’Да буде
здравља, све друго је... лакше.’’
М.М.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ у Обреновцу (Бело Поље),
1км од центра града,
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,
стамбени део (П+ПК) 129,36м2 (две
стамбене јединице), пословни део пекара (П) 73,02м2, помоћни објекат (П)
23,66м2, плац 7,26 ари. Струја, вода,
топловод, интернет, телефон, асфалт.
Цена 112.000 евра. Укњижено, власник,
усељиво. Тел. 063/71-43-450

Другарски снимак људи који су, некада били, велика убска обућарска породица
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ОВЕ ГОДИНЕ У УБСКОЈ ОПШТИНИ БИЋЕ РЕКОНТРУИСАНО 30 КИЛОМЕТАРА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ

У СОВЉАКУ НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ
Реконструкцијом нисконапонске мреже у Совљаку
настављају се радови на побољшању снабдевања
електричном енергијом убских села, који су започети у
фебруару у Паљувима. У делу Совљака, који се наслања на
Првомајску улицу, урађен је један километар нове
нисконапонске мреже, избачене су старе дотрајале дрвене
бандере, а промењен је и пресек проводика како би напајање
струјом коначних потрошача било боље.
- Оно што је најважније мрежа више неће ићи неприступачним путевима кроз шуму, већ поред пута што ће
омогућити постављање јавне расвете. Више од 20 потрошача
у овом делу села решиће проблем напајања струјом, што
повећава досадашњи обим радова које смо извели крајем
прошле и почетком ове године када смо подигли око 200 стубова и реконструисали осам километара нисконапонске
мреже - каже Саша Стефановић, координатор за дистрибуцију
електричне енергије дистрибутивног подручја Краљево. Поред тога, кренули смо и са изношењем нових 300 стубова у
местима Врело, Лончаник, Црвена Јабука, као и у још неким
селима, где ћемо од понедељка кренути са грађевинским а
иза тога и електромонтажним радовима.
Према речима председник општине Уб Дарка Глишића, у
договору са Електродистрибуцијом Краљево, у овој години
планирана је реконструкција око 30 километара нискона-

Представници општине Уб и ЕПС-а
у обиласку радова у Совљаку
понске мреже у убским селима за коју је већ обезбеђен сав
неопходан материјал. Према проценама потребно је заменити
још око 30 посто мреже у убској општини, која је у лошем
стању. Тај циљ решаваће се постепено, а све у договору са
месним зајединицама које одређују приоритете.
Д.Н.

ВОЛОНТЕРИ ЧИСТИЛИ ШУМЕ

ЗА ЗЕЛЕНИ И ЧИСТ УБ
Група убских волонтера, међу којима је било и деце,
организовали су се, како би у суботу 23. марта, очистили две
шуме у Доњим Трњацима, које су разним смећем месецима
депоновали разноразни пролазници и посетиоци. Шумски
предео, недалеко од сточне пијаце, био је видно запрљан
пластиком, жицама, фекалијама и гумама, па је група Убљана,
одвојила два сата, како би, по предивном сунчаном дану,
очистила најпрљавије делове шуме.
У акцији је учествовало 18 волонтера, чији је циљ, између
осталог, и да еколошку свест пренесу на децу, која су им, овом
приликом, радо помагала. За учешће је било неопходно
донети само рукавице, а велике црне кесе у којима је одлагано

Велика фолија за пластенике
остављена у шуми

Убљани у акцији
смеће, биле су обезбеђене. Волонтери су покупили велики
број пластичних флаша, кеса, употребљених влажних и
папирнатих марамица, картонске амбалаже, једну гуму, жице,
пелене, а највећи утисак је оставила огромна количина
фолије за пластенике, која је уролана и извучена ван шуме.
Шума је након акције „продисала“, а велика количина
ђубрета и најлона, одвезена је приколицом на депонију. Ово
корисно дружење, кроз чишћење, било је својеврстан поклон
убским шумама, поводом Светског дана шума, који се обележава 21. марта. Организатори акције, захвалили су се волонтерима, посебно деци учесницима и њиховим родитељима,
који им дају прави пример, учећи их да није срамота купити,
већ бацати смеће. У наредном периоду, планирају се сличне
акције, како би убска општина постала зеленија и чистија. Д.К.

НАЈБОЉИ ЂАЦИ БАЊАНСКЕ ШКОЛЕ

НАГРАЂЕНИ ИЗЛЕТОМ
У БЕОГРАД
Једнодневним излетом у Београд, ОШ „Рајко Михаиловић“ наградила је осморо ученика који су на крају полугодишта имали просек оцена пет. На тај начин, бањанска
школа је желела да покаже колико цени њихов труд и знање и
вреднује успех својих ђака. Захваљујући постигнутим резултатима у учењу, на излет су ишли Јован Матић, Милица
Лештарић, Тања Исаиловић, Невена Пуцаревић, Александра
Ашковић, Невена Ђорђевић, Сандра Брековић и Јована
Матић у пратњи наставника - Веселинке Симоновић, Игора
Чихорића, Невене Танасијевић и Милене Пиштало. ОШ „Рајко
Михаиловић“ је обезбедила бесплатан превоз, као и посете
Педагошком музеју, ЗОО врту и Музеју илузија, у чијем обиласку су ђаци уживали, видели и научили много тога, али и
добро се провели и забавили.

Бањанци на излету у Београду

КУЛТУРА
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ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ТАМНАВСКОГ НАМЕСНИШТВА

ОДРЖАН КВИЗ „ПРАВОСЛАВНА СЛАГАЛИЦА“
Игра асоцијација донела победу екипи ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице,
коју је предводио вероучитељ Илија Јокић
У организацији Епархије ваљевске, 21. марта у радљевској ОШ „Душан
Даниловић“ одржан је квиз из веронауке „Православна слагалиц а“ за
ученике основних школа тамнавског
намесништва. Поред школе домаћина, у
такмичењу су учествовали и основци из
Уба, Памбуковице, Бањана, Лајковца и
Јабучја, који су своје познавање православне хришћанске вере показали
кроз игре осмишљене по узору на популарни квиз са РТС-а. Прво место освојила је екипа ОШ „Свети Сава“ из Памбуковице, која је у финалном делу, у игри
асоцијација, била боља од убске ОШ
„Милан Муњас“. Победнички тим у саставу: Јулијана Исић, Невена Лазаревић
и Анђела Моловић предводио је вероучитељ Илија Јокић.
„Прошле године Памбуковица је
освојила друго место, те је то била додатна мотивација, не само ученицима него
и мени, да се сада боље припремимо.
Овом победом изборили смо се за учешће на завршном епархијском такмичењу из веронауке, које ће бити одржано у Ваљеву после васкршњих празника“, истакао је катихета Јокић.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДА ПРОВЕРИТЕ
ЗНАЊЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА

„ТОТАЛНИ ДИКТАТ”
И НА УБУ
У суботу 13. априла, с почетком у 13
часова, биће одржано, по први пут на Убу,
писање „Тоталног диктата“ – провера познавања писања руског језика, у свечаној сали
Гимназије „Бранислав Петронијевић“. Неколико стотина хиљада људи, у преко 70 земаља, учествоваће истовремено у овом пројекту који се одржава једном годишње, а
потиче од студената из Новосибирска који
су 2000. године дошли на идеју да промовишу, на овај начин, руски језик.
-'Тотални диктат' је међународни
догађај који се организује са циљем да сви
заинтересовани провере на ком је нивоу
њихово знање руског језика. ТРУД је упрошћена верзија 'Тоталног диктата' и намењена је за странце, у циљу промовисања
руског језика. Подразумева израду теста од
неколико граматичких задатака и диктата.
Ове године, аутор текста је познати руски
писац Павел Басински. У мани-фестацији
могу да учествују сви, без обзира на то
колико имају година и који ниво знања поседују – објаснила је Милица Ђукановић,
наставник руског језика ОШ „Свети Сава“ у
Памбуковици, иницијатор ове акције.
У Србији се ова акција одржава у
Београду, Новом Саду, Бајиној Башти, и по
први пут je на Убу. Први „Тотални диктат“ у
Србији, организован је пре четири године.
Резултати ће бити тајни, а учешће је добровољно и бесплатно. Сви учесници ће на
крају добити сертификат, односно потврду
о учешћу, а најбољи ће бити награђени.
Пожељно је попунити пријаву на сајту
www.totaldict.ru , a заинтересовани се могу
јавити од 3. априла на број телефона
063/744-3610. Уколико желите да урадите
диктат, дођите 13. априла у салу убске
Гимназије.
Д.К.

Учесници квиза, гости и домаћини
Квиз су водили Далибор Чкојић,
секретар Канцеларије за веронауку
епархије ваљевске и ђакон Драган
Станојевић, а одвијање такмичења
пратили су архијерејски намесник
тамнавски, протојереј Станиша Ђокић, надзорник и координатор за веронауку Милан Ристивојчевић и ђакон
Иван Јовановић, надлежни парох

Мирослав Вукашиновић, као и представници општине Уб и представници
школа. На крају, директорка ОШ „Душан Даниловић“ Светлана М аксимовић је свим учесници квиза уручила
Библије и том приликом изразила
задовољство што је тој школи припала
част да ове године буде у улози домаћина.
Д.Недељковић

ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

БИОСКОПСКИ ХИТОВИ
Петак, 5. април у 16 h, Сала Дома културе

КАКО ДА ДРЕСИРАТЕ
СВОГ ЗМАЈА 3
Најмлађи биоскопски посетиоци
имаће прилику да уживају у новом, 3Д
наставку једне од најомиљенијих
анимираних сага свих времена. Оно
што ће почети као неочекивано пријатељство између младог Викинга и
неустрашивог змаја претвориће се у
авантуру која превазилази и сам живот. Нови поглавица и владар Берка
створио је величанствену и хаотичну
утопију. Село у коме живе јунаци путовање кроз скривени свет за који су
филма суочиће се са најмрачнијом мислили да постоји само у митовима.
претњом до сада. Мораће да крену на Цена улазнице је 250 динара.

Петак, 5. април у 18 h и 20.30 h, Сала Дома културе

БАЛКАНСКА МЕЂА
Пред домаћу публику стиже
акциона драма инспирисана стварним
догађајем који се одиграо 12. јуна 1999.
године, а прати двадесетчетворочасовну акцију руских војника током
заузимања аеродрома Слатина у
Приштини. Овај филмски спектакл,
настао у српско-руској копродукцији,
иако базично наслоњен на болну
ратну тематику, шаље снажну мирољ у б и ву п о ру к у и п оу к у о п р и ј а тељству ова два народа. У филму
играју Милош Биковић, Милена Радуловић, Александар Радојичић, Александар Срећковић Кубура, Миодраг Са руске стране, главне улоге тумаче
Радоњић, Жика Тодоровић, али и Гоша Куценко и Антон Пампушни.
Емир Кустурица као специјални гост.
Цена улазнице 250 динара.
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4.април 2019.г.

4.април 2019.г.
ПРЕДАВАЊА ПРИПАДНИКА ОУП УБ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОДРЖАЛА ПРЕДАВАЊЕ УБСКИМ ОСМАЦИМА

„КАД СЛАБОСТ ПОСТАНЕ НАВИКА“

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

Међу младима све присутнија појава нових дрога. Први пут – још у основној школи.

Едукација тамнавских првака одржана у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“,
који заједнички спроводе МУП и Министарство просвете

Ученици Техничке школе „Уб“, уз менторство Иване
Марковић, професорке биологије и Синише Милака, школског
педагога, одржали су ученицима осмог разреда ОШ „Милан
Муњас“ предавање под именом „Кад слабост постане навика“, које говори о штетном утицају наркотика. Интерактивној едукативној трибини, одржаној 27. марта, присуствовало је око 150 ученика осмог разреда и десетак наставника.
Трибину су у децембру погледали ученици Техничке
школе, а по изјавама осмака у току интерактивног дела
трибине, наркотици се не користе толико међу ученицима
основних школа, колико међу ученицима средњих школа.
Међутим, статистички подаци показују да се већина њих са
овом пошасти сусрела још у основној школи. Углавном, све
почиње, после конзумирања цигарета, у друштву на журкама,
а родитељи обично сазнају последњи да је њихово дете већ
упало у озбиљан проблем.
После кратког уводног обраћања Иване Марковић и
ученице Иване Танасијевић, осмаци су погледали краткометражни филм „Био једном један Матеја“, ученика Техничке
школе Вељка Николића и Тодора Ћупића, који је урађен на
основу истинитих података о младићу који је преминуо од
последица конзумирања наркотика. У виду сенки, иза
паравана, ученици су имали прилику да виде и драматизацију
интервјуа са зависником и његовом породицом, као и
телевизијски видео прилог о конзумирању дрога у школама.
У реализацији предавања је учествовало неколико
ученика друге и треће године Техничке школе: Ивана Танасијевић, Мирјана Будић, Невена Михаиловић, Александар

Учесници трибине
Ранковић, Вања Пулетић и Максим Максимовић. Крај трибине,
осмишљен је као округли сто у ком су учествовали и ученици
осмог разреда, дајући одговоре на питања о зависницима,
могућим последицама и лечењу.
Тежи облици зависности обично настају после конзумирања
марихуане, екстазија и ЛСД-а. Врло брзо се улази у зачарани круг
зависности и криминала, а младима су све доступније нове дроге
које за врло кратко време могу довести до шизофрених и епилептичних напада, менталних поремећаја, амнезије, раздражљивости, повраћања крви, грчева у стомаку, а неретко и смрти.
Дроге су „Анђеоска прашина“, „Ђавољи дах“, ДИПТ, „Крокодил“
(дезоморфин), ДМТ, „Јенкем“, еторфин, ЈАБА (коришћена још у
нацистичкој Немачкој), а недавно се појавила у Србији међу
таксистима и студентима дрога – модафинил.
Д.К.

Припадници саобраћајне полиције Одељења унутрашњих
послова Уб одржали су у свим матичним основним школама на
подручју општине и појединим издвојеним одељењима
предавања о безбедности деце у саобраћају, која су била
намењена ученицима првог разреда. Током предавања
подељене су им и бојанке „Азбука безбедности за ђаке прваке“,
а ова својеврсна акција реализована је у оквиру заједничког
пројекта МУП-а и Министарства просвете „Основи безбедности
деце“. Помоћник командира у убској Полицијској станици
Милан Јеремић истиче да пројекат подразумева едукацију
најмлађих, како би били што сигурнији у саобраћају, као и
успостављање поверења и развијање свести код ученика да у
сваком полицајцу препознају заштиту, да увек могу да им се
обрате, јер су они ту да брину о њима и пруже им сву потребну
помоћ.
- На предавањима смо причали како треба да се понашају
у саобраћају, а како не треба, информисали их како да поштују
прописе којима штите и себе и друге и приближили им посао
саобраћајног полицајца. Првачићи су показали велико
интересовање за неке теме, попут играње поред пута и на улици
и вожња бицикла, тако да су им након предавања многе ствари
биле јасније. Од њих сам тражио да запамте како се прелази
улица и да никада не журе у животу, већ да застану на две, три
секунде, погледају шта се дешава лево и десно, па тек онда да
учествују у саобраћају. Ово је превентивни пројекат и надам се

да ће у годинама које долазе довести до тога да садашња деца
буду много бољи учесници у саобраћају него што смо ми сада,
изјавио је Јеремић.
Програм „Основи безбедности деце“, који има за циљ
подизања безбедносне културе ученика, спроводи се кроз
наставу из осам области. Осим о безбедности у саобраћају,
припадници ОУП Уб одржали су и предавања о улози полиције,
док ће априлу реализовати тему: „Заштита од пожара“, о чему
ће првацима говорити тамнавски ватрогасци.
Д.Н.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ ОДРЖАНО

РАДИОНИЦА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПОЕТСКО ВЕЧЕ УЗ НОТЕ

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ШКОЛСКОМ РУКОМЕТУ

‘’МУЊАСОВИ’’ УЧЕНИЦИ ПРВАЦИ ОКРУГА
Дечаци однели победу над екипом ОШ „Сестре Илић“ (12:3), док су девојчице
савладале екипу ОШ „Милован Глишић“ (15:10).
Дечаци и девојчице ОШ „Милан Муњас“ победници су
Окружног такмичења у школском рукомету, одржаном у Хали
спортова у Ваљеву, у понедељак, 18. марта. Прва рукометна
сучељавања имали су средњошколци, а онда су Муњасови
рукометаши, генерација 2004. годиште и млађи, одмерили
снаге са дечацима из ОШ „Сестре Илић“ и однели победу
резултатом 12:3, док је женска рукометна екипа, своју прву
такмичарску утакмицу, завршила победом над екипом ОШ
„Милован Глишић“, резултатом 15:10, после којег су неке
рукометашице из Ваљева чак и заплакале. Екипе је са клупе
предводио Дејан Петровић, наставник физичког васпитања, а
велика подршка био је и један од тренера РК „Уб“ Љубомир
Марковић, који је утакмице пратио са трибина.
Без обзира на пласман који ће екипе остварити на
Међуокружном такмичењу у Београду, спортски дух и спортска

Светски дан поезије установљен је од стране УНЕСКО-а
1999. године. Циљ овог дана је промоција читања, писања
и објављивања поезије у школству широм света.
Светски дан поезије, 21. март, обележен је заједничким
наступом ученика Техничке школе „Уб“ и ШОМО ''Петар Стојановић'' у сали музичке школе. Иницијатор поетско-музичке
вечери била је убска Градска библиотека чија жеља је била да
се успостави сарадња између установа у граду.
Младе рецитаторе Техничке школе „Уб“, ученике друге и
треће године, спремала је Сања Лалић, професорка српског
језика. Ђаци који су заинтересовани за поезију и који воле да
читају, често долазе у библиотеку, где од запослених добијају
веома корисне савете о избору штива.
- Дошли смо на идеју, да остваримо сарадњу и представимо децу у једној лепој вечери посвећеној Светском дану
поезије. Сарадњу смо проширили, тако да су у овој дивној
вечери учествовали ученици Музичке школе изводећи пригодне нумере и професорка Александра Венгин, која је била
пратња, док су деца рецитовала поезију- каже Сања Лалић.

Детаљ са предавања Милана Јеремића,
помоћника командира Полицијске станице Уб

ДА ЛИ ЈЕ РУЖНО
ПАЧЕ РУЖНО ?
Позната бајка Ханса Кристијана Андерсена послужила
да се са ученицима разговара о осећањима

Учесници креативне радионице
са Аном Илић и Јелком Панић
Женска рукометна селекција
ОШ „Милан Муњас” Уб

Доминантна игра
мушке селекције ОШ „Милан Муњас”
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култура коју су показали убсли основци, свакако су за похвалу.
За мушку екипу наступали су: Стефан Капларевић (голман),
Немања Радовановић (голман), Никола Зељић, Богдан Крсмановић, Стефан Миловановић, Страхиња Ракић, Александар
Тадић, Иван Лукић, Вук Мијатовић, Дејан Радовановић, Вељко
Ковачевић и Илија Дудић. Женску екипу чиниле су: Тамара
Мандић, Ивона Вилотијевић (голман), Милица Мандић, Тамара
Крстић, Хелена Симанић, Мина Танасијевић, Елена Суботић,
Сара Палић, Кристина Велимировић, Мина Танасијевић и
Софија Велимировић.
На Међуокружном такмичењу које се одржава крајем ове
недеље у малој сали београдске „Штарк арене“, укрстиће снаге
најбољи рукометаши и рукометашице Колубарског, Мачванског и
Сремског округа, као и најбољи представници основних школа
из Београда - ОШ „Иво Андрић“ Раковица (дечаци) и ОШ „Цана
Д.К.
Марјановић“ Сопот (девојчице).

Поетски наступ Максима Максимовића
Сличних дешавања биће и у будуће, јер је заједнички
циљ да се привуче што више деце, нарочито средњошколаца,
да читају и учествују у културном животу, као и стварању и
промоцији поезије. Светски дан поезије установљен је од
стране УНЕСКО-а 1999. године. Циљ овог дана је промоција
читања, писања и објављивања поезије у школству широм
света.
Д.К.

Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ организовала је
још једну у низу креативно-едукативних радионица за ученике
нижег школског узраста, овога пута на тему „Да ли је Ружно паче
ружно?“ Позната бајка Ханса Кристијана Андерсена послужила
је као добар шлагворт за разговор о осећањима, о општим
људским вредностима, добру и злу, емпатији и толеранцији, о
превазилажењу тешкоћа и препрека. Кроз конструктивну дискусију и занимљиве игрице, ауторке и модераторке радионице наставница разредне наставе у бањанској школи Ана Илић и
директорка Градске библиотеке Јелка Панић желеле су да деци
помогну да боље разумеју и препознају, како своје, тако и туђе
емоције, уз поруку да поштују и прихватају различитости,
уважавају другачија мишљења, да размисле пре него што
нешто кажу и никада не чине другима оно што не желе себи.
Осим подуке о важним животних лекција, учесници радионице
имали су прилику да се друже, боље упознају и уживају у
заједнички проведеном времену.
Д.Н.

www.glastamnave.com
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ПОВОДОМ 20 ГОДИНА ОД ПОГИБИЈЕ НА КОСОВУ

ПОЧАСТ УБСКИМ ПОЛИЦАЈЦИМА
У заседи ОВК, 26. марта 1999. убијени су Драгивоје Гајић, Љубивој Живковић и Радиша Мирковић
Поводом обележавања дведесетогодишњице од погибије тројице
убских полицајца на Косову и Метохији,
26. марта су положени венци и цвеће на
споменик у Малом парку. У заседи ОВК,
тога дана 1999. године убијени су Драгивоје Гајић (32) из Звиздара, Љубивој
Живковић (22) из Брезовице и Радиша
Мирковић (22) из Тврдојевца. Сенима
својих колега поклонили су се припадници Одељења унутрашњих послова
Уб, потом чланови породица, делегација
локалне самоуправе и ОУП Осечина.
Колектив Полицијске станице претрпео је велики губитак пре две деценије, јер су врсни професионалци и
млади и часни људи врло рано изгубили животе обављајући дужност на
КиМ, за време НАТО бомбардовања,
истакао је Новица Јевтић, водник прве
класе у ОУП Уб. Према његовим речима,
сваке године одају почаст погинулим
припадницима и на тај начин чувају
успомену на колеге и њихово јуначко
дело. Јевтић је један од преживелих из
тог напада, у коме су учествовала два
одељења убске и једно одељење лајковачке полиције.
„Ми смо се заветовали да ћемо за
својих живота обележавати 26.март.
Oсим овде, поред спомен обележја,
сваке године идемо од гроба до гроба.

Обележавање двадесетогодишњице од погибије
убских полицајаца на Косову
Посећујемо и гробове наших колега
Душана Трифуновића у Лајковцу и Милана Павловића у Бајевцу, који су
настрадали у истој акцији”, изјавио је
Јевтић.
Обележавању годишњице присуствовала је и породица Драгивоја
Гајића из Звиздара. Његова мајка Божидарка кроз сузе каже је Драгивоје био за
пример и у акцију у којој је изгубио живот најмање је мислио на свој.
- Све је спасавао, своју бригаду је
заклањао док се нису извукли. Он је
остао сам на ливади, искрварио је и није

му било спаса. Хвала његовим колегама
што не заборављају, рекла је Божидарка
Гајић.
На споменику у Малом парку код
градској кеја, поред тројице полицајаца
из ОУП Уб, уклесано је и име Живорада
Јовановића (36) из Паљува, који је такође
погинуо на Косову током НАТО агресије
као припадник београдског ОУП-а. Ту је
уписано и име убског полицајца Милана
Мијаиловића (19), који је живот изгубио1992. у ратним сукобима на простору
бивше СФРЈ.
Д.Недељковић

ОБЕЛЕЖЕН 24.МАРТ- ДАН МЛАДИХ БОРАЦА ОПШТИНЕ УБ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
У пероду од 1991. до 1999.године, из убске општине је страдало десет особа, међу којима је било пет војника и пет
полицајаца. Прва жртва из Тамнаве био је Обрад Стевановић из Стубленице, који је погинуо 1991.године у Словенији.
Општински одбор СУБНОР-а Уб, у
сарадњи са месним одбором из Радуше, обележио је 24.март- Дан младих
бораца општине Уб. Том приликом, у
Малом парку на убском кеју, положени
су венци и цвеће на спомен обележље
погинулих тамнаваца у периоду од 1991.
до 1999.године.
Потом је у селу Радуша, у просторијама основне школе, одржан скуп
посвећен Дану бораца убске општине,
као и свим страдалима од злочиначке
НАТО агресије 1999.године. Ово оку-

пљање отворио је секретар Општинског
одбора СУБНОР-а Уб Богољуб Павловић, који је, након минута ћутања и
одавања поште погинулим Тамнавцима,
у краћем реферату нагласио:
- Данас се навршило тачно 20
година како су снаге НАТО алијансе,
предвођене Сједињеним америчким
државама, без одобрења Уједињених
нација, бомбардовале Србију и СР
Југославију. Као што је познато, НАТО
бомбардовање је трајало пуних 78 дана
и ноћи. Располаже се са подацима да је

Полагање венаца у Малом парку на убском кеју

било нешто више од 3.000 жртава, од тога
1.002 војника и војних лица и нешто више
од 2.000 цивила, 12.500 рањених и 5.000
инвалида. Разорени су многи градови,
али су гађана и хемијска постројења.
Треба истаћи да је, у овим акцијама,
бачено 3.000 бомби, 1.000 ракета и да је
уништено око 1.000 индустријских објеката. НАТО зликовци су поред осталог
користили нервне гасове, бомбе са
осиромашеним уранијумом, црни напалм,
као и препарате за стерилизацијунагласио је Павловић.
Према његовим речима, у пероду од
1991. до 1999.године, из наше општине је
страдало десет особа, међу којима је
било пет војника и пет полицајаца. Прва
жртва из Тамнаве био је Обрад Стевановић из Стубленице, који је погинуо
1991.године у Словенији. Међу жртвама је
и Радиша Илић из Гуњевца, који је
страдао као војник у паклу Кошара на
граници са Албанијом.
- Њихових жртава и свих недужних
што страдаше у периоду од 1991. до 1999.
године морамо се увек сећати, преносити
млађима да се не заборави- истакао је
Павловић.
Присутне борце и госте, на овом
традиционалном окупљању, које се одржава 24.марта сваке године, поздравио је
и председник Окружног одбора СУБНОРа Колубарског округа Милорад Зарић, као
и Слободан Моловић, секретар Црвеног
крста Уб.
З.Трифуновић
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Lajkova~ka panorama

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ

Објекат за понос Лајковчана

ОТВАРАЊЕ
У СЕПТЕМБРУ
На задовољство великог броја Лајковчана, након две и
по године интензивних радова на затвореном базену, изградња овог објекта се приводи крају. Извођач радова „Алекс
инжињеринг” тренутно радни на отклањању мањих
недостатака, објекат је практично завршен и ускоро ће бити
предат на коришћење Установи за омладину и спорт, која ће
надаље руководити овим здањем. Монтирање и прикључење трафо-станице, која је неопходна да би се објекат
пустио у рад, је при крају и једно што се чека је завршетак
набавке за изградњу котларнице, која је у току. Наредних
дана се расписује тендер за уређење партера око базена,
тако да се полако стичу услови да овај објекат у скорије
време буде пуштен у рад.
- По нашим проценама, овај објекат ће примити своје
прве купаче већ за Дан општине Лајковац, који се обележава
17. септембра. До тада можемо очекивати да, поред базена
који је управо завршен, буду готови и пратећи садржаји,
попут трафоа, котларнице и партера, како би потпуно спре-ман базен примио прве купаче. Треба нагласити да базен,
као објекат за ту намену, неће бити велики потрошач воде,
јер када се једном напуни он даље пречишћава ти исту воду.
Дневна потрошња износиће од три до пет кубика, у зависности колико дневно воде испари из базена. Испод самог
базена налази се машинска сала са филтерима, који ће
одржавати воду из базена и стално је чистити- нагласио је
током обиласка базена први човек општине Лајковац
Андрија Живковић. - Предстоји нам да, у наредном периоду,
изнађемо модус како запослити 15 до 20 људи који ће
одржавати сам објекат, који је по својој намени веома захтеван и требаће велика улагања у њега како би што дуже
трајао.
Према његовим речима, овакави модерни пливачки
објекти у Србији су реткост, а једини сличан базен постоји у
Пироту. Како је рекао, Лајковац може бити поносан што је
дочекао да се у њему сагради објекат оваквог садржаја који
ће служити, пре свега најмлађима, основној школи и вртићу.

Општинско руководство
у обиласку завршних радова

Велики базен

Машинска сала

Објекат површине 3.000 квадратних метара у свом
склопу садржи већи базен димензија 33 са 25 метара и дечји
димензија 25 пута осам метара, уз пратеће садржаје.
Вредност радова на затвореном базену износила је 240
милиона динара, док је 55 милиона издвојио ЕПС за изградњу котларнице и трафоа (који ће опслуживати и друге објекте у овом крају). Базен се налази у Спортско-рекреативној
зони Лајковца, у којој је Хала спортова, стадиони ФК “Железничар” и „ФК Задругар” са пратећим теренима, тениски
терени, , мини-пич терен и теретана на отвореном.
М.М.М.

УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ

НОВИ ИЗГЛЕД ЦЕНТРА ВАРОШИ
Интензивирани су радови на уређењу платоа испред
зграде Општине Лајковац, што ће дати потпуно нови изглед
центру колубарске вароши. Плато ће бити поплочан, имаће
три фонтане, зеленило и пратећи мобилијар. У истом
контексту биће урађен парк на простору садашње Зелене
пијаце, када она буде премештена на нову локацију. Јавна
набавка ће бити расписана следеће недеље и очекује се да
радови почну крајем априла или после ускршњих празника.
- У првим летњим месецима Лајковчани ће моћи да
уживају у новом изгледу централног градског језгра. На тај
начин заокружујемо целину коју смо започели уређењем
шеталишта у главној улици пре две године. После уређења
платоа и изградње парка уследиће уређење пешачке зоне,
замена дотрајалих клупа и других елемената мобилијара.
Заменили смо дотрајале плоче на потезу од Општине до
Библиотеке, након завршетка партера испред Градске куће
урадићемо то и у преосталом делу улице. Надамо се да
Лајковац постепено добија обрисе лепог градића – изјавио
је медијима Андрија Живковић, председник Општине.
Вредност партерног уређења платоа код главног
улаза је 15 милиона динара. Радове изводи конзорцијум
чији је носилац „Хидросим“, који изводи земљане радове,
поплочавање гранитом радиће „Матијашевић“ из Лаза-

Интензивирани радови на платоу
испред зграде општине Лајковац
ревца, озелењавање „Ива Аграр“ из Лајковца, а опремање
фонтана „Оаза“ из Лазаревца. Ту ће се налазити каскадна
фонтана и две фонтане у облику слова Л. Вредност јавне
набавке за будући парк биће око шест милиона динара. Осим
зеленила и клупа, садржаће јавну чесму и игралиште за децу.
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ДР JОВАНКА ГОМИЛАНОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

СЕЋАЊЕ НА НАТО БОМБАРДОВАЊЕ

ПОШТА ПОГИНУЛИМ
ПОЛИЦАЈЦИМА ИЗ ЛАЈКОВЦА

ПОТРЂЕНИ МАНДАТИ
НОВИХ ОДБОРНИКА И
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На 28. редовној седници Скупштине општине Лајковац др
Јованка Гомилановић, лекар у пензији, постављена је за новог
председника Скупштине. Изабрана је на предлог одборничке
групе СНС-а, уместо досадашњег председника Живорада
Бојичића, који је у међувремену именован за начелника
Општинске управе. Др Гомилановић је прва жена председница
Скупштине у парламентарној историји Лајковца. Осим
констатовања престанка мандата одборнику Живораду
Бојичићу, констатован је и престанак мандата одборнице
Данијеле Миловановић, која је поднела оставку. Потврђени су
мандати два нова одборника из редова СНС-а: Биљане
Петровић из Лајковца и Марка Милошевића из Непричаве.
Уместо Владана Костића, који је дао оставку, усвојено је решење
о именовању Николе Томића, дипл. инж. рударства, за новог
члана Општинског већа Лајковца.
До избора нове председнице, седницу је водио Душан
Петровић, заменик председника Скупштине, који је и заказао
28.седницу. Потом је вођење седнице преузела новоизабрана
председница Скупштине. Одборници су усвојили свих 28 одлука
које су се нашле на дневном реду. Одборници опозиције су били
присутни и активни само у првом делу седнице, када су
изабрани нови одборници, председница Скупштине и нови члан
општинског већа. На заседању је усвојен нови Статут општине,
ради усклађивања са Изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи.
Усвојен је Програм рада ЈП „Колубара“ Стубо-Ровни за
2019. годину, у којем је, између осталог, наведено да је у току
израда пројектне документације за цевовод за транспорт чисте
воде од резервоара Оштриковац до општина Лајковац и
Лазаревац. У документу се такође наводи да је општина Лајковац

Др Јованка Гомилановић
изводила радове за прикључење на Регионaлни вишенаменски хидросистем Стубо-Ровни у циљу снабдевања
водом села Словац, Ратковац, Маркова Cрква и Придворица, те да се очекује прикључење ових насеља.
На 28. седници усвојени су извештаји о раду за
прошлу годину Културног центра „Хаџи Рувим“, Градске
библиотеке, Установе за спорт и омладину, Туристичке
организације општине Лајковац и Главног урбанисте.
Прихваћени су и извештаји спровођењу мера пољопривредне политике и руралног развоја, коришћењу средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине и реализацији
програма за унапређење услова живота локалне заједнице.
Одборници су дали сагласност и на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у 2019. години, као и Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја.
Усвојене су и одлуке о мрежи јавних основних школа и
јавних предшколских установа на подручју општине
Лајковац за петогодишњи период. Такође су усвојене Прве
измене и допуне Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2019. годину, као и Средњорочног програма
уређивања грађевинског земљишта за период 2019-2021.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЈАБУЧЈУ

РЕШАВАЊЕ ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ ПРОБЛЕМА
Више пута је констатовано да је главни проблем лајковачке
општине водоснабдевање. Због тога општина Лајковац и у
2019.години велики део буџета усмерава на радове који ће
грађанима обезбедити питку воду. Председник општине Андрија
Живковић са сарадницима је, током прошле недеље, обишао
радове у највећем селу Јабучју, где је започета изградња
водоводне мреже за Доњи крај, и том приликом изјавио:
- Пре две године урађен је бунар у центру Јабучја, у порти
цркве, а направљено је и мини-постројење за пречишћавање
воде. Ове године издвојили смо 15 милиона динара (са ПДВ-ом)
за прву фазу изградње цевовода који ће бити спојен са бунаром.
Дужина ове трасе је 3.200 метара, а пролазиће кроз центар села:
поред амбуланте, игралишта и даље ка засеоку Доњи крај.
Радове изводи предузеће „Леон“ из Уба, завршетак очекујемо за
15-20 дана. Тиме ће се стећи услови да овај део Јабучја добије
воду. Након изградње цевовода следе прикључци које ће радити
наше комунално предузеће. Али, нећемо ту стати. Крајем
децембра 2018. потписали смо са ЕПС-ом Анекс 4 Уговора за
пресељење Малог Борка из 2008. године, којим је опредељено
још 70 милиона динара за решавање водоснабдевања Јабучја.
Очекујемо да ове године крену радови за Гај, Жуто брдо, Старо
село и Горњи крај, чиме ће две трећине Јабучја бити снабдевено
Упоредо се интензивно ради на другом крају општине,
који ће бити прикључен на хидросистем Стубо-Ровни. У
питању су села Словац, Ратковац, Маркова Црква и Стрмово,
а укључујући и Врачевић, Боговађу, Доњи Лајковац и
Пепељевац председник Живковић очекује да све буде
завршено у току 2020. године. Упоредо са тим иде и
водоснабдевање града, уз помоћ државе која тренутно
пројектује цевовод ка Лајковцу, тако да у истом периоду треба
да буду решени и варош Лајковац и Ћелије. „Тако да се надам
да ће у наредне три године бити решен горући проблем
општине Лајковац, а свих 18 месних заједница добити нову
водоводну мрежу и бити нормално снабдевено питком
водом. То је један од највећих подухвата у нашој општини у
последњих 20-30 година“, закључио је млади и агилни
председник Андрија Живковић.
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Поводом 20 година од почетка НАТО агресије и погибије на
Косову полицајаца Душана Трифуновића из Лајковца и Милана
Павловића из Бајевца, делегације Oпштине Лајковац и Полицијске
станице у Лајковцу положиле су цвеће на спомен обележје испред
Градске библиотеке Лајковац. Председница СО Лајковац др Јованка
Гомилановић је овом приликом рекла:
- На данашњи дан, 26. марта 1999. године, изгубила су живот два
млада српска полицајца Милан Павловић из Бајевца и Душан
Трифуновић из Лајковца. Они су своје животе изгубили часно вршећи
своју дужност на Косову и Метохији. Представници полиције и
локалне самоуправе сваке године се окупе на спомен обележју ових
јунака и одају им почаст. Ми морамо на овом месту да кажемо њима
вечно хвала и вечна им слава и да се закунемо на незаборав тим
младим људима који су дали своје животе, да подсетимо да њихове
херојске животе ми никада не смемо заборавити!

Полагање венаца на спомен обележје
испред Градске библиотеке Лајковац
Сенима полицајаца који су своје животе дали током НАТО
бомбардовања поклонили су се и председник Општине Лајковац
Андрија Живковић, заменик председника Ненад Џајевић и начелник
Општинске управе Живорад Бојичић.
Припадници II вода III чете ПЈП, у уторак, 26. марта, одали су
почаст својим палим друговима, који су настрадали на тај дан пре
20 година, у сукобу с косовским сепаратистима у селу Ликовац код
Србице. Тада су погинула петорица припадника ове јединице, а
шесторица су била тешко рањена. Њихови преживели саборци
изашли су на гробља код Лајковца и Уба, где су са члановима
породице, по старом православном обичају, запалили свеће, уз
поруку да пале другове неће заборавити.

ИЗЛОЖБА ПЧЕЛАРА
Обилазак радова у Јабучју
питком водом. Онда ће нам остати део села најближи Убу,
Виш, тај део планирамо 2020. године. У склопу Уговора о
пресељњу насељеног места Скобаљ, чије потписивање
очекујемо ових дана, уградили смо ставку од 70 милиона
динара за цевовод у Вишу, једну препумпну станицу и бунар
у Горњем крају сличног капацитета као код цркве. То значи
да до краја 2020. године очекујемо да у Јабучју буде
заокружено водоснабдевање.
Одборник из Доњег краја Јабучја Војислав Станисављевић истиче да су мештани дуго чекали на решење
проблема водоснабдевања, да је ово велика ствар и
решење вишедеценијског проблема и да се тек сад решава
нешто што је требало бити решено бар пре 15 или 20 година.
Станисављевић наглаваша да мештани имају огромне проблеме са водом, 15 година им се вода допрема цистернама,
али не увек редовно. Рекао је и да сада имају огромну
подршку од општинског руководства када је у питању за
изградња водоводне мреже. Око 200 домаћинстава у овом
крају ће добити воду, па се апелује на мештане да имају
стрпљења док радови трају, посебно што се тиче одвијања
саобраћаја на овој деоници, за коју постоје и алтернативни
правци.
Б.Петровић

Традиционална изложба пчелара у Лајковцу отворена је у
недељу на тргу испред лајковачке Градске куће. Организатор
манифестације било је Пчеларско друштво Лајковац, уз подршку и
генерално покровитељство Општине Лајковац и суорганизацију
Туристичке организације општине Лајковац и Културног центра „Хаџи
Рувим“. На двадесет тезги своје производе од меда изложило је десет
пчелара и још толико произвођача пчеларске опреме. Изложбу је
отворио председник Општине Лајковац Андрија Живковић, а обратио
се и председник Друштва лајковачких пчелара Предраг Ковачевић. У
сали биоскопа КЦХРЛ, др Биљана Станковић одржала је предавање
на тему агротехничких мера у формирању јаких пчелињих заједница.

ГТ-3

НАГРАДА ЗА ЛАЈКОВАЧКЕ ОСНОВЦЕ

„ЗЛАТНА КАЦИГА”
Првог априла у Крушевцу je организована
додела награда 27. Међународног фестивала
хумора и сатире „Златна кацига“, на којем су
лајковачки основци остварили изузетан успех,
предвођени профеором ликовнe културе Милојем
Митровићем. Признања су утолико значајнија што
су остварена у конкуренцији до 18 година. Анђела
Симанић, ученица 8-2 ОШ „Миле Дубљевић,
освојила је треће место, док је Ана Миливојевић,
ученица VII-2 исте школе, освојила специјалну
награду. У питању је категорија карикатура и стрип, а
тема овогодишњег конкурса била је „Мода“.

Ученица Ана Миливојевић
са директорком школе Биљаном Жујовић
Резултати су последица континуираног рада
наставника Митровића са ученицима из области
стрипа и карикатуре, за који су већ добијене бројне
награде на различитим такмичењима и манифестацијама. Конкуренција је била изузетно јака: од
417 приспелих карикатура у ужи избор ушло је 70.

ИЗЛОЖБА СТАРИХ РАДИО
АПАРАТА И ГРАМОФОНА
Културни центар „Хаџи Рувим“ мартовски
програм завршио је изложбом „Звук стaрих радио
лампаша и грамофона шездесетих година“ Драгана
Петровића Спире. Овај Лајковчанин је деценијама
пасионирани колекционар старих радио апарата и
грамофона, које поправља и чини их употребљивим.
Ова необична изложба, која је привукла доста
носталгичара и знатижељника, отворена у петак, 29.
марта у 19 часова, у галерији Културног центра и
трајаће до 5. априла.

Детаљ са изложбе

ИСПЛАТА УЧЕНИЧКИХ
И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Један од штандова

Општина Лајковац је 20. марта почела исплату
ученичких и студентских стипендија. Ученичке
стипендије се исплаћују за период септембар-децембар 2018. и јануар-фебруар 2019, а студентске за
период октобар-децембар 2018. и јануар-фебруар
2019. Месечна стипендија је у распону од 5.500 до
9.700 динара.
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ЛАЈКОВАЦ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ЛАЈКОВАЦ

ФОРМИРАНА УНИЈА ЖЕНА
„Политика је превише озбиљна ствар да би се њоме бавили само мушкарци”
По узору на Женску одборничку
мрежу, која је у Лајковцу формирана прва
у округу и међу првима у Србији,
прошлог петка је основана и Унија жена
СНС Лајковац, чији је координатор Мила
Митровић Лончар. Конститутивној
седници у просторијама странке, а потом
и предавању прим. др Наде Ђурић на
тему родне равноправности и насиља у
породици , као и коктелу који је на крају
уследио, присуствовао је велики број
жена, уз два почасна госта Ненада Џајевића, актуелног лидера лајковачких
напредњака и Андрију Живковића, председника општине Лајковац.
Први редовни састанак чланица
локалног одбора Уније жена Српске
напредне странке Лајковац одржан је у
просторијама странке, у пријатној и
опуштеној атмосфери, какву жене умеју
да направе, а при том радно и ефектно.
Прва координаторка овог новоформираног одбора Мила Митровић Лончар
изразила је задовољство одзивом и
одјеком који ова идеја има и жељом жена
да се укључе у политички живот и све
активности које следе:
“Статутом странке прописан је
основни циљ овог страначког тела, а то је
да уједини све идеје жена и да се још
више, боље и ефикасније остварују
циљеви странке. То није новина у нашем
раду, али смо осетили потребу да се
конституишемо и покажемо још јачу
жељу, вољу и снагу жена СНС да
организују одређене програмске задатке
и циљеве. Циљ јесте промоција жена у
политичком и јавном животу, као и
њихова афирмација на друштвено
одговорним местима и, заправо, оснажие жена и охрабривање да оне коначно

Са конститутивне седнице Уније жена СНС Лајковац
буду потпуно равноправне са мушкарцима када је у питању политички живот.
Неко је једном рекао и да је политика
превише озбиљна ствар да би се њоме
бавили само мушкарци. Радећи у
женском колективу, морам да кажем да
су жене јако одговорне, самосвесне и
самокритичне и да сасвим заслужују да
буду на свим одговорним местима и
функцијама на којима се одлучујенагласила је Митровић Лончар. - Ми смо
вечерас конципирали наш даљи рад,
као и програмске активности које ће се
базирати на едукативном карактеру, на
интерактивним предавањима из области заштите здравља жена и здравља
генерално, на неком упућивању на
значајне теме које су везане за свет
данашњице. Већ 12. априла реализоваћемо једну трибину, на којој ће др
Павле Ковачевић бити предавач на

ЖЕЛЕЗНИЧАР НАСТАВЉА ТРКУ СА МАЧВОМ

СТЕЈАНИЋ ПОКРЕНУО
"ДИЗЕЛКУ”
Дерби у Богатићу (0:0) није
приближио разрешење дилеме о будућем српсколигашу, Мачва и Железничар
су одиграли дерби са пуно буре и
узбуђења, али се мреже нису тресле.
Иако је на страни домаћина била привидна иницијатива, две колосалне прилике десиле су се у шеснаестерцу
домаћих- Станојевић у првом и Лукић у
другом делу су пропустили да крунишу
течне акције "дизелке", а голман Веселиновић је са две изузетне одбране израстао у јунака меча. После јесењих 1:1 у
Лајковцу, предност у међусобним дуелима стекла је Мачва, екипа Александра
Лазаревића мораће да има барем бод
више на крају сезоне ако жели у виши
ранг...

Колубарско-мачванска зона, 15. коло

Мачва 2005- Железничар
0:0
Стадион у Богатићу. Гледалаца: 600.
Судија: Станко Остраћанин (Краљево). Жути картони: Петровић (М),
Симић, Јовић, Станојевић, Стевановић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7,5, Голубовић 7,5, Стевановић 7,5, Вуковић
7,5, Прокић 7,5 (Бркић -), Јовић 7,5
(Софронић 7,5), Станојевић 7,5 (Гавриловић 7,5), Лукић 7,5, Спасојевић
7,5, Симић 7,5, Радовановић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Веселиновић (Мачва 2005)

ЖЕЛЕЗНИЧАР - БРЕЗОВИЦА 2:0 Поново је Стејанић неухватљив, овога
Брезовица је пружала жесток отпор
док је имала снаге, али је "џокер" младог
тренера Железничара био "стари вук"
Марко Стејанић. Ушао је после паузе и
експресно направио хаос по левој страни
брезовачке одбране, а његов први
центаршут Лукић је спровео у мрежу уз
обилату помоћ голмана Крсмановића.

пута Прокић чека на другој стативи и
прецизним ударцем решава питање
победника за коначих 2:0 за Жељу
(извештај и оцене играча са ове утакмице на 23.страни) ...
Лајковчани у недељу гостују у
Дивцима (15.30 часова), а затим код
куће дочекују Рибницу из Мионице.

тему “Емоција господарица жене 21.
века” и све оно што жене, без обзира
којим се послом баве, у овим модерним
временима треба да издрже и буду оно
што је потребно.
Прво предавање прим. др Наде
Ђурић, на тему родне равноправности и
насиља у породици, било је изузетно
корисно, имајући у виду и питања која
су постављана и заинтересованост
присутних жена.
Гости ове женске вечери, Ненад
Џајевић и Андрија Живковић поздравили су иницијативу за оснивање локалне Уније жена СНС, пожелели им пуно
успеха и резултата у раду, уз напомену
да су на челу готово свих лајковачких
јавних предузећа и установа, осим
комуналног, управо жене, али не зато
што су жене, већ зато што то заслужују.
Снежена Билић, „Лајковац на длану”

ЗАДРУГАР У ДОБРОМ РИТМУ

РАСПУЦАНИ
ЈЕРИНИЋ
ЗАДРУГАР - ДИВЦИ 4:0
Задругар је на крилима
расположеног голгетера Владимира
Јеринића убедљиво савладао
Дивце (4:0), гости су административном грешком остали без голмана
Ивановића, па је међу стативе морао
играч Глигоријевић. Сјајно је радила
братска продукција, код сва три гола
старијег брата асистент је био млађи
Урош, а старији Јеринић је стигао
већ до импресивне бројке од 14
голова у 13 утакмица.

РАЂЕВАЦ - ЗАДРУГАР 1:1
Одлична утакмица у Крупњу,
Мијаиловић је казнио кикс одбране
Лајковчана, али је у наставку
поравнао Јеринић на асистенцију
Томића. Рађевац је жестоко нападао,
сјајно је бранио Рафаиловић, а
колосалну прилику у надокнади за
Задругар пропустио је Мићић.
Лајковчани се надају наставку
добре серије за викенд, у госте им
стиже скоро већ прежаљени Раднички Стобекс.

МИОНИЦА
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УСВОЈЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗА ПРОЈЕКТЕ И АКТИВНОСТИ 18,8 МИЛИОНА ДИНАРА
Скупштина општине Мионица је на мартовској седници
усвојила Програм коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за територију општине Мионица за
2019. годину. Буџетска средства фонда су планирана у износу
од 18,8 милиона, а користиће се за одржавање јавних и зелених
површина у Вароши Мионица и Бањи Врујци (12 милиона
динара), санацију и рекултивацију депоније на десној страни
обале реке Рибнице (1,5 милиона динара), израду пројектне
документације за пречистач отпадних вода у Мионици (900
хиљада), за уклањање дивљих депонија (550 хиљада),
чишћење канала и корита водотокова другог реда од отпада и
наплавина на територији Општине (500 хиљада динара), као и за
друге пројекте и активности.
На овој седници је усвојен и Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Мионица за 2019. годину. Програмом су
утврђене структура мера и начин коришћења средстава која су
Одлуком о буџету Општине за ову годину опредељена у
укупном износу од 7,5 милиона динара, а потенцијални
корисници мера су регистрована пољопривредна газдинства
са територије мионичке општине са активним статусом. Оба
поменута програма су пре усвајања од стране општинског
парламента добила претходну сагласност од надлежног
министарства. Осим тога, Скупштина је донела и нову Одлуку о
локалним комуналним таксама на основу измена одредби

Детаљ са скупштинског заседања
Закона о локалној самоуправи и Закона о финансирању
локалне самоуправе које регулишу ову област, Одлуку о
ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета
општине Мионица за 2018. годину, усвојила План летњег
одржавања општинских јавних путева ЈКП „Водовод
Мионица“ за 2019., као и годишњи извештај и план Библиотеке „Милован Глишић“. Такође, именован је Управни одбор
Установе за физичку културу Мионица, а за вршиоце дужности директора Дома здравља, Туристичке организације и
Културног центра на период од шест месеци постављени су
Александар Мишић, Весна Ђујић и Зоран Миливојевић. А.К.

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЕПС-а

ИЗГРАДЊА ТРАФОСТАНИЦЕ
РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић се 22.
марта састао са координатором дистрибутивног центра ДП
Краљево Сашом Стефановићем и директором Електродистрибуције Ваљево Зораном Николићем. Циљ састанка је
био да се установе проблеми који се јављају на нисконапонској
и високонапонској мрежи на територији општине Мионица,
начин решавања уочених проблема, као и реализација послова
редовног одржавања нисконапонске мреже.
Према речима председника општине Мионица Бобана
Јанковића у појединим селима мионичке општине се јављају
учестали проблеми у снабдевању електричном енергијом.
- Општина Мионица се простире на 329 квадратних
километара, а снабдевање електричном енергијом се врши са
територије општина Ваљево и Лазаревац. То додатно прави
проблеме приликом пријаве кварова и решавања текућих
проблема. Тренутно територију општине Мионица покривају
три трафостанице од 35 киловолти, што очигледно није довољно. На овом састанку смо закључили да би свакако најбоље
и трајно решење било изградња још једне трафостанице од 110
киловолти – рекао је Јанковић.
А.Ковачевић

ПОКРЕНУТ ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ

ДА НАМ ВАРОШ БУДЕ ЧИСТА !
Општина Мионица је на иницијативу првог човека
Општине Бобана Јанковића покренула програм развијања
еколошки одговорног понашања под слоганом „Да нам
Варош буде чиста, Мионица да нам блиста !“. На иницијалном састанку који је одржан крајем марта формирано је
Радно тело које ће реализовати еколошки програм. Чланови
новоформираног Радног тела су директори мионичких
образовних институција и Туристичке организације, представници Јавног комуналног предузећа „Водовод Мионица“
и инспекцијских служби локалне самоуправе, а на првом
састанку је закључено да је неопходно предвидети и реализовати низ синхронизованих еколошких активности са циљем буђења свести ученика, родитеља и свих грађана Мионице о важности очувања и неговања здраве и чисте животне средине. Активности на реализацији Програма су практично већ у току, пошто је у основној и средњој школи на снази
акција свакодневног чишћења школског дворишта под
називом „Еко патрола“.
А.К.

Бобан Јанковић на састанку
са представицима ЕПС-а

У ЦЕНТРУ МИОНИЦЕ

НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
На јавним паркиралиштима у центру Мионице је,
крајем марта, почела наплата паркирања. Плаћање паркирања се односи на јавна паркиралишта код бивше аутобуске станице, поред зграде општине, у улицама Чеде Протића, Кнеза Грбовића, Др Љубивоја Михаиловића, Др Јове
Алексића, а у Улици војводе Мишића на паркиралиштима
преко пута зграде Општине и испред зграде ЈКП “Водовод
Мионица“, као и од улице Др Јове Алексића према Улици
кнеза Јовице Милутиновића.
- Један од проблема на који се жалио велики број грађана су непрописно паркирана возила како на саобраћајницама, тако и на тротоарима чиме је у великој мери
била угрожена безбедност свих учесника у саобраћају, а
посебно пешака. До сада су деца, особе са инвалидитетом
и родитељи са колицима морали да се крећу саобраћајницама како би заобишли непрописно паркирана возила на
тротоару и самим тим угрожавали и себе и друге учеснике
у саобраћају. Овом мером ћемо сигурно допринети
смањењу саобраћајних проблема и повећању безбедности свих учесника у саобраћају – рекао је овим поводом председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Свих 259 обележених паркинг места биће у режиму
црвене зоне, без временског ограничења. Коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним паркинг
местима за паркирање по сату за путничко возило кошта
24 динара, док је цена по дану 110 динара. Остављена је и
могућност куповине месечне карте у износу од 1.000
динара, док за грађане који живе у наведеним улицама
цена повлашћење месечне карте износи 360 динара.
Паркирање се може платити куповином карата или
слањем регистарске ознаке СМС поруком на број 8411 за
сат времена паркирања, или на број 8412 за целодневну
карту. За возила која су паркирана у зонском систему
паркирања, уколико паркирање није плаћено наплаћиваће
се доплатна карта за паркирање у износу од 600 динара.
Наплату и контролу паркирања ће вршити ЈКП „Водовод
Мионица“.
А.Ковачевић
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8.04.2019. г. навршава се година
од смрти нашег драгог брата

17.04.2016 – 17.04.2019

ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ
ШАБАЦ
(1956 – 2016)

СВЕТИСЛАВА
ИВАНОВИЋА
из Врела (1942 – 2018)
Година је прошла, али туга и бол
су остали. Вољени не умиру.
Остају да живе у срцима њихових
најмилијих.
Његове сестре Вука и Дика,
браћа Бранислав и Славољуб
са породицама

Време не лечи бол,
нити брише сећање!
Заувек у нашим срцима...

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

30.03.2019.г. навршило се
четири године од смрти нашег

МИЛИЈАНА
МИЛОВАНОВИЋА
(1948 – 2015)
Време пролази а ране су све
веће... С љубављу, поносом
и поштовањем чувамо успомену
на тебе...
Твоји: Јуца, Милован, Снежа,
Милица и Сенка

2.04.2019. г. навршило се 25
година од смрти нашег драгог

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ЈОВАНА
МИЈАИЛОВИЋА
(1933 – 1994)
Вољени никада не умиру.
Поносни смо што смо те
имали...
Твоји најмилији

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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26.03.2009 - 26.03.2019.
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СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА
(31.03.2015 - 31.03.2019)

СТЕВАН
(3.04.1999 -03.04.2019)

РАДИВОЈЕВИЋ
Време неумитно пролази, али бол и успомене остају.
Вечно ћете живети у нашим срцима, јер вољени никада не умиру..

ВИДОСАВА
ЏАЈИЋ
(1919 - 2009)
Успомена ће вечно да траје
Породица Џајић
6.04.2019. г. навршило се шест
месеци од смрти наше драге

СЛОБОДАНКЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ

Ћерке: Гордана и Јелена, зетови: Ранко и Драган,
унучад: Горан, Жељко, Милета и Милка са породицама

26.03.2019. престало је да куца
срце наше драге мајке, таште и
баке

СОФИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋ
Твоја доброта и племенитост
остаће у сећању свих људи
који су те познавали, а највише
у срцима твоје деце.

(1963 – 2018)

Остаћеш заувек део нас.
Вечно ћемо чувати успомену
на твој драги лик...
Синови Владимир и Милош
и супруг Никола

Ћерке Драгица и Оливера
са породицама

Последњи поздрав нашој
драгој баки

СОКИ
Када клоне рука која те је
гајила и од када знаш за себе
миловала, у срцу остане
празнина коју ништа не може
да попуни

Твоји унучићи Влада, Стефи,
Маја и Аца
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

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

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

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
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15.коло (23/24.март 2019):
Каленић - Јошева
Памбуковица - Гуњевац
Димитрије Туцовић - Врело
Младост (Д) - Полет (ДЛ)
Црвена Јабука - Чучуге
Рудар (Р) - Шарбане
ОФК Паљуви - Полет (Т)

0:1
2:2
6:0
0:2
1:4
1:1
5:0

16.коло (30/31.03.2019):
Јошева - ОФК Паљуви
Полет (Т) - Рудар (Р)
Шарбане - Црвена Јабука
Чучуге - Младост (Д)
Полет (ДЛ) - Дим.Туцовић
Врело - Памбуковица
Гуњевац - Каленић

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

1.D.Tucovi} 14
2.OFK Paquvi 13
3.^u~uge
11
4.Polet (DL) 11
5.Polet (T)
7
6.Kaleni}
6
7.Rudar (R)
5
8.[arbane
5
9.Pambukovica 6
10.C.Jabuka
5
11.Jo{eva
4
12.Mladost (V) 4
13.Guwevac
2
14.Vrelo
1

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

0
2
2
3
5
7
7
7
9
8
9
10
13
12

46 : 8
45 :10
36 :11
43 :16
31 :25
21 :27
35 :32
22 :23
22 :40
31 :35
15 :27
16 :38
13 :49
8 :43

44
40
36
35
25
21
19
19
19
18
15
14
7
6

17.коло (06/07.04.2019):
Гуњевац - Јошева
Каленић - Врело
Памбуковица - Полет (ДЛ)
Димитрије Туцовић - Чучуге
Младост (В) - Шарбане
Црвена Јабука - Полет (Т)
Рудар (Р) - ОФК Паљуви

15.коло (23/24.март 2019):
Докмир - Вукона
1:0
Будућност (С) - Слога (В)
1:1
Стубленица - ОФК Таково
1:0
Мургаш - Звиздар
1:2
Колубара (ЛП) - Омладинац 1:3
Слободни: Јединство (М) и Бргуле
16.коло (30/31.март 2019):
Бргуле - Колубара (ЛП)
Омладинац (К) - Миргаш
Звиздар - ОФК Стубленица
ОФК Таково - Будућност (С)
Слога (В) - Докмир
Вукона - Јединство (М)
1.Zvizdar
11
2.Dokmir
8
3.OFK Takovo 8
4.Budu}nost(S) 6
5.Omladinac 6
6.Stublenica 5
7.Kolubara LP 4
8.Murga{
5
9.Jedinstvo M 4
10.Vukona
2
11.Brgule
3
12.Sloga (V)
3

2
3
0
5
4
4
4
1
2
5
2
2

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

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

32 :11
34 :21
30 :30
20 :16
27 :14
22 :22
21 :19
26 :27
19 :37
13 :20
11 :24
23 :37

35
27
24
23
22
19
16
16
14
11
11
11

МОФЛ Колубара "Исток", 16. коло

Полет (Таково)- Рудар 1945
(Радљево) 2:2 (1:1)

Јошева- Паљуви
1:1 (1:0)

Стадион у Такову. Гледалаца: 50.
Судија: Александар Јованчић (Уб).
Стрелци: Јеремић у 21. и С.Илић у 58. за
Полет, а Ђорђевић у 5. и Пантелић у 68.
минуту за Рудар 1945. Жути картони:
Новаковић, М.Стефановић, Миличић,
С.Илић, Јовић (П), Павловић, Јанковић,
Ђорђевић, Радић, Иванковић (Р).
ПОЛЕТ: И.Стефановић 7, Јечменица 6,5,
Миличић 6,5, М.Стефановић 7,5,
Јанковић 7, М.Илић 6,5, Живановић 6,5,
Јеремић 7 (С.Илић 7), Граховац 7,
Новаковић 7, Глишић 6,5 (Јовић 6,5)
РУДАР 1945: Иванковић 6, Радић 7,5,
Павловић 7, Поповић 7 (Радојичић -),
Ранковић 7, Радомировић 6,5 (Симанић
6,5), Јанковић 7, Пантелић 7, Радовић 7,
Ивковић 7 (Тарић -), Ђорђевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Радић (Рудар 1945)
Рано вођство Радљевцима
обезбедио је Ђорђевић, обишао је
голмана и "рабоном" погодио празну
мрежу. Изједначио је из "слободњака"
Јеремић који је још десетак минута
остао на терену због повреде листа, а
заменио га је Срећко Илић који у другом
делу кажњава грешку Симанића за
вођство домаћих.
Рудар је изједначио после
центаршута Павловића и одличне
рекације Пантелића, а истакао се и
голман домаћих који је у надокнади
зауставио шут Радовића. Није се
прославио арбитар Јованчић, утисак је
да могао два пута да покаже на "белу
тачку" за госте, али није ни санкционисао фаул над Јеремићем у првом
делу када је оборен у ситуацији када је
имао празан пут ка голу Рудара...

Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Тадић у 30. за Јошеву, а Новаковић у 78.
минуту за Паљуве. Жути картони:
Јовановић (Ј), Пантелић (П).
ЈОШЕВА: Цекић 7, Кузмановић 7
(Б.Тешић -), Петровић 7, Јовановић 7,
Павићевић 7,5, В.Тешић 7, Јеверица 7,
Станић 7,5 (Н.Тешић 6,5), Мијаиловић 7,
Тадић 7, Макић 6,5 (Стефановић -)
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Веселиновић 7,5,
Грујић 6,5, Пантелић 6, Рашић 6,5,
Филиповић 6 (Ђорђевић -), Миловановић 6,5 (Милутиновић 6), Јовић 7,
Лекић 6,5, Ђурђевић 7, Новаковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Станић (Паљуви)
Јошевљани су пружили жесток
отпор фавориту, мада је Лекић
пропустио велику прилику главом
након стативе Рашића. Казна је брзо
стигла, нису се споразумели штопери
Паљува, а одлично је реаговао Тадић и
матирао Ћургуза.
У наставку су Паљуви појачали
притисак, а заслужено изједначење
стигло је у режији Микана Новаковића
који је са 18 метара затресао мрежу
Јошеве. Најзрелију шансу за госте имао
је Милутиновић, из близине је шутирао
преко гола...

Општинска лига Уба, 16. коло

OP[TINSKA LIGA
“UB”

21

Омладинац- Мургаш 2012
1:0 (0:0)
Стадион у Калиновцу. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелац: Саша Стефановић у 62.
минуту. Жути картони: Чобић, Ивановић
(О), Цветојевић, Маринковић, Вучићевић (М).
ОМЛАДИНАЦ: Марковић 7, М.Тимотић 7,
С.Стефановић 7,5 (Д.Стефановић 7),
Чолић 7, Д.Савић 7, И.Савић 7
(Павловић 7), И.Тимотић 7 (Ђековић 7),
Срећковић 7,5, Р.Стефановић 7 (Максимовић 6,5), Ивановић 7,5, Чобић 7
МУРГАШ 2012: М.Јаковљевић 6, Маринковић 6,5, Сл.Мишић 7,5, А.Јаковљевић
6,5, Вучићевић 6,5, Савић 6, Ст.Мишић
6,5,Тодоровић 6, Танасић 6 (Ћираковић
6), Цветојевић 6, Спасојевић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Саша Стефановић (Омладинац)
Чврста и тврда утакмица, одбрана
гостију предвођена Слободаном
Мишићем дуго је одолевала, али је
отпор гостију сломљен у 62. минутуСаша Стефановић је унео лопту са леве
стране и снажним ударцем са дистанце
изненадио Јаковљевића.
Могао је Омладинац да дуплира
предност након лепе акције Срећковића
по левој страни, али је Максимовић
промашио са два метра. Мургаш
борбен, али без снаге да озбиљније
угрози Марковића, па су бодови
заслужено остали у Калиновцу...

Општинска лига Уба, 16. коло

Звиздар- Стубленица
2:2 (2:1)
Стадион СЦ "Рудник" у Звиздару.
Гледалаца: 80. Судија: Небојша Мартиновић (Уб). Стрелци: Радовановић у 17.
и А.Берановић у 21. за Звиздар, а
Неговановић у 19. и Перишић у 62.
минуту за Стубленицу. Жути картони:
А.Берановић (З), Перишић, Лекић,
Ивановић, Матић (С).
ЗВИЗДАР: Лазаревић 7, Николић 7,
Давидовић 6, М.Берановић 7, Вујић 7,
Шкорић 6,5, Ранковић 7,5, А.Берановић
7,5, Радовановић 7 (Перић 7), Живковић
6, Максимовић 7
СТУБЛЕНИЦА: Новаковић 7, С.Лекић 8,
Рафаиловић 7,5, Ивановић 6, Ж.Лекић 7,
Митровић 6,5, Перишић 8, Неговановић
7,5 (Негић 7,5), Станковић 7, Д.Лекић 6,5,
Аврамовић 6 (Матић 7,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Перишић (Стубленица)
Стубленица је пријатно изненадила
и одолела лидеру, мада је Звиздар
дошао у преднсот после добре реакције
Вељка Радовановића на другој стативи.
Само два минута касније, Неговановић
је најлепшим потезом на утакмици изједначио, са 25 метара је постигао изузетно ефектан гол. Ватромет је
наставио Александар Берановић, искористио је кикс Ивановића и погодио
"малу мрежу" са 20 метара.
Стубленица је за храбру игру
награђена у наставку, Матић је лепо
асистрирао, а Марко Перишић спретном
реакцијом пребацио Лазаревића.

Најава 17.кола (7.април 2019):
Јединство (М) - Слога (В)
Докмир - ОФК Таково
Будућност (С) - Звиздар
ОФК Стубленица - Омладинац
Мургаш - Бргуле
Слободни: Вукона и Колубара
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Окружна лига Колубаре, 18. коло

Тулари- Тешњар
2:0 (1:0)
Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Јеремић у 22. и Марјановић у
56. минуту. Жути картони: Неб.Милосављевић, Нед.Милосављевић (Тш).
ТУЛАРИ: Бојић 7, Милановић 7,
Марјановић 8, Брдаревић 7, Крстић 7,
Адамовић 7 (Дабижљевић 7), Дробњак
7, Николић 7, Јеремић 7,5 (Пантић 7),
Вићентијевић 7,5 (Теодосић -),
Зујаловић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Милосав Марјановић (Тулари)
Тулари су освојили прве пролећне
бодове, а да ће доћи до прекида
непријатног низа наговестио је Дарко
Јеремић који је одлично реаговао на
првој стативи након центаршута
Зујаловића. Стрелац првог гола имао
је пех да се повреди брзо након
вођства Тулара, а бољу игру домаћина
крунисао је Миле МарјановићАдамовић је добро извео корнер, а
дефанзивац Тулара у енглеском стилу
вратио лопту у први угао.
Домаћин је и даље диктирао темпо,
имали су Туларчани и најстрожу казну,
али Адамовић није затресао мрежу са
11 метара.
Окружна лига Колубаре, 18. коло

Трлић- Радник (Уб)
1:2 (0:1)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 200.
Судија: Вукашин Баратовић (Ваљево). Стрелци: Лазић у 49. минуту
за Трлић, а Хаџић у 25. и 90+2. минуту
за Радник. Жути картони: Поповић,
Кандић, Шимшић, Ђурић (Т), Хаџић
(Р).
ТРЛИЋ: Видаковић 7, Шимшић 7,
Лазић 7,5 (Давидовић -), Раичевић 7,
Кандић 7, Маринковић 7, Јовановић
7, Поповић 7, Савић 7, Ђурић 7,
Радојичић 7,5
РАДНИК: Тодорић 7,5, Петровић 7,
Н.Илић 7, Угреновић 7, Јоцић 7,5,
Ф.Илић 7,5, Симић 7 (Живковић7),
Стојановић 7 (Луковић -), Хаџић 8
(Лесић -), Ракић 7, Бабић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Никола Хаџић (Радник)
Занимљив меч у Трлићу добио је
епилог у последњим секундамаНикола Хаџић је искористио неспоразум у одбрани домаћих, послао
лопту ка празној мрежи, а на гол
линији интервенисао је Маринковић,
по процени помоћнице Данијеле
Симеуновић- прекасно!
Хаџић је резантним ударцем са
ивице шеснаестерца најавио да би
могао да буде јунак за Убљане, а
изједначење је донео Стефан Лазић
после одличног продора Маринковића. Млади Тодорић је показао да је
пун погодак на голу тима са Школарца, на другој страни запретио је
Уг р е н о в и ћ , а у ве ћ о п и с а н о ј
инфаркт-завршници, Убљани су
стигли до треће везане победе...

Окружна лига Колубаре, 18. коло

Тврдојевац- Колубара 2
4:1 (4:1)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Дарко Тодоровић (Доњи
Лајковац). Стрелци: Илић у 3. из
пенала и 40., Живаљевић у 4. и
Д.Новаковић у 45. за Тврдојевац, а
Тешић у 17. минуту за Колубару. Жути
картони: Радовановић (Т), Пантић (К).
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 7, Васић
7, А.Новаковић 7 (Марковић 6,5),
Савчић 8, Мирковић 7,5, Силашки 7,
Илић 8, Ашковић 8, Јовановић 7
(Живковић 6,5), Д.Новаковић 8,5,
Живаљевић 8 (Миловановић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Новаковић (Тврдојевац)
Одлично издање Тврдојевчана
против овог пролећа разигране
Колубаре, све дилеме решене су до
паузе. Илић је након играња руком
гостујућег штопера погодио са "креча", а већ у следећем нападу Живаљевић користи испуцавање голмана
Радовановића да дуплира предност.
Гости се враћају у игру преко
Тешића, али је финиш првог дела
припао Тврдојевчанима- Илић је
крунисао одличну акцију Драгана
Новаковића и Живаљевића, да би
повратник у редове Трдојевца
мајсторским лобом са 16 метара
украсио прво полувреме.
Расположени Драган Новаковић је
имао две сјајне минијатуре у наставку,
али су га статива и штопер гостију на
гол-линији спречили да барем
дуплира учинак. Колубара је могла са
11 метара да ублажи пораз, али је
Петровић шутирао изнад пречке.
Окружна лига Колубаре, 17. коло

Јабучје- Трлић
0:5 (0:2)
Стадион у Јабучју. Гледалаца: 100.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Савић у 11., 77. и 89., Радојичић у 14. и
Јовановић у 66. минуту. Није било
картона.
ЈАБУЧЈЕ: Сарић 6, Радивојевић 6,
Ђукић 6, Ашковић 6 (Павловић 6),
Тодоровић 6, Јоргић 6, Јеленић 6,
Добросављевић 6 (Петровић -), Радовановић 6,5, Алексић 6 (Пантелић -),
Несторовић 6,5
ТРЛИЋ: Видаковић 7, Шимшић 7,
Лазић 6,5 (Живановић -), Раичевић 7,
Кандић 7, Маринковић 7 (Цвијић 7),
Јовановић 8 (Новаковић 7), Поповић
7,5, Савић 8,5, Ђурић 7, Радојичић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Савић (Трлић)
Сјајна партија Трлићана, а тријумф
је најавио неухватљиви Савић који је
искористио пас Јовановића и рутински погодио мрежу Сарића. Само који
минут касније, Јовановић је поново
асистент, овога пута из корнера, а
корпулентни Радојичић главом дуплира предност.
Расположени Јовановић је после
минијатуре на ивици шеснаестерца
прецизно погодио угао гола домаћих,
а у финишу је голгетерске способности још једном демонстрирао
Жељко Савић. Домаћини бледи, две
шансе Несторовића и Радовановића
премало су за било какав повољан
утисак...

17.коло (23/24.март 2019):
Тешњар - ЗСК
Колубара 2 - Тулари
Рубрибреза - Тврдојевац
Рибникар - Пепељевац
Бањани - ОФК Брђанац
Младост (Д) - Совљак
Радник (Уб) - Искра
ОФК Јабучје - Трлић

2:2
5:0
2:0
0:3
0:0
3:0
4.1
0:5

18.коло (30/31.03.2019- 14:30ч):
ЗСК - ОФК Јабучје
Трлић - Радник (Уб)
Искра - Младост (Д)
Совљак - Бањани
ОФК Брђанац - Рибникар
Пепељевац - Рубрибреза
Тврдојевац - Колубара 2
Тулари - Тешњар

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

1.Mladost (D)
2.Rubribreza
3.Br|anac
4.Kolubara 2
5.Trli}
6.Radnik (Ub)
7.Pepeqevac
8.ZSK
9.OFK Jabu~je
10.Tvrdojevac
11.Bawani (-1)
12.Tulari
13.Iskra
14.Te{war
15.Sovqak (-1)
16.Ribnikar

13
14
10
9
9
9
8
7
7
8
7
6
6
3
4
2

3
0
2
4
2
2
2
5
4
1
3
5
2
5
2
2

2 37 : 16
4 36 : 19
6 33 : 17
5 32 : 19
7 33 : 22
7 36 : 33
8 32 : 29
6 28 : 29
7 28 : 29
9 35 : 43
8 23 : 28
7 17 : 23
10 31 : 35
10 22 : 31
12 22 : 45
14 10 : 37

42
42
32
31
29
29
26
26
25
25
23
23
20
14
13
8

19.коло (06/07.04.2019- 14:30ч):
Тулари - ЗСК
Тешњар - Тврдојевац
Колубара 2 - Пепељевац
Рубрибреза - ОФК Брђанац
Рибникар - Совљак
Бањани - Искра
Младост (Д) - Трлић
Радник (Уб) - ОФК Јабучје
20.коло (10.04.2019- 15:00ч):
ЗСК - Радник (Уб)
ОФК Јабучје - Младост (Д)
Трлић - Бањани
Искра - Рибникар
Совљак - Рубрибреза
ОФК Брђанац - Колубара 2
Пепељевац - Тешњар
Тврдојевац - Тулари
21.коло (13/14.04.2019- 15:00ч):
Тврдојевац - ЗСК
Тулари - Пепељевац
Тешњар - ОФК Брђанац
Колубара 2 - Совљак
Рубрибреза - Искра
Рибникар - Трлић
Бањани - ОФК Јабучје
Младост (Д) - Радник (Уб)

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?
Јавите нам на:
064/2180-588 и 064/484-20-50
glastamnave@gmail.com
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БРЕЗОВЧАНИ ПОЛОВИЧНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

ГОШИЋ ЗА ПРВУ ПРОЛЕЋНУ РАДОСТ
Екипа Дејана Стојановића је до
прве победе дошла против дефанзивно
оријентисане Осечине, гостујући тим је
поставио прву линију одбране на својој
половини и успео да одоли читаво прво
полувреме. У наставку је до изражаја
дошла вештина Драгана Гошића- најпре
је једну дугу лопту Марјановића
мајсторски примирио и послао под
пречку, а потом био и најспретнији
после приземног корнера Лукића.
Брезовица је добро парирала
фаворизованом Железничару у првих
45 минута, а почетком другог дела
Љубичић је пропустио најбољу прилику за госте. Казна је брзо стигла,
обично сигурни Крсмановић је направио почетничку грешку и поклонио
вођство домаћину. Врло брзо је и решен
меч, Стејанић је побегао по десној
страни, а Прокић прецизним ударцем
донео заслужену победу "дизелки".
Брезовчане наредног викенда чека
још једно гостовање, екипа Дејана
Стојановића у суботу гостује у Мионици.
Б.М.

Колубарско-мачванска зона,
16. коло

Железничар- Брезовица
2:0 (0:0)
Стадион Железничара у Лајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Срђан Степановић (Шабац). Стрелци: Лукић у
55. и Прокић у 63. минуту. Жути
картони: Марковић, Стевановић
(Ж), Павић, Ђурђевић, Шошкић (Б).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Ранковић 7,5, -7,
Марковић 7 (Бркић 7), Спасојевић 7,
Симић 7,5, Голубовић 7, Стевановић 8, Прокић 7,5, Софронић 7,
Лукић 8 (Тешић -), Јовић 7 (Стејанић
8,5)
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић 6, Љубичић 6 (Поповић 6), Јанковић 6
(Пештерац 6), Павић 7, Марјановић
6,5, Брадоњић 6,5, Радосављевић
6,5, Ђурђевић 6 (Шошкић 6),
Ситарица 6, Лукић 6, Гошић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Марко Стејанић (Железничар)

ВРЕЛО СПОРТ ЈОШ БЕЗ ПОСТИГНУТОГ ГОЛА У НАСТАВКУ

ВРЕЉАНИ У КРИЗИ
Није пролеће почело по плановима
тренера Врело спорта Милоша Гаврићаекипа која је претходних сезоне рушила
рекорде у оквирима колубарског округа,
ушла је у играчку кризу која се
манифестује кроз 270 пролећних минута
без гола и само један освојен бод.
Рибница је раним вођством усмерила меч на своју воденицу, сва прича је
била завршена већ почетком другог
дела, а гости нису успели да искористе
ни бројчану предност у последњих пола
сата. Много болнији био је пораз на
Колубарско-мачванска зона, 15. коло

Рибница- Врело спорт
3:0 (1:0)
Стадион у Мионици. Гледалаца: 200.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац). Стрелци: Марковић у 3., Драгићевић у 48. и Мијушковић у 51. мин.
Жути картони: Шумарчевић (Р), Леонтијевић, Милошевић, Благојевић,
Ђорђевић, Радовановић (В). Црвени
картон: Бојић (Рибница) у 58. минуту.
ВРЕЛО СПОРТ: Љ.Ракић 7, Симић 6,5,
Леонтијевић 6,5, Ђорђевић 7, Благојевић 6,5, Јолачић 7, У.Ракић 6,5 (Радовановић 6,5), Шаиновић 6,5 (Анђић
6,5), Ђурђевић 7, Милошевић 6,5,
Павловић 6,5 (Матић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Марковић (Рибница)

Колубарско-мачванска зона,16. коло

Врело спорт- Спартак 1924
(Љиг) 0:3 (0:0)
СЦ "Матић" са вештачком подлогом.
Гледалаца: 100. Судија: Јован Раковић (Ваљево). Стрелци: Тојчић у 61.,
Максимовић у 75. и Зулбери у 83.
минуту за Спартак 1924. Жути картони: Јолачић, Анђић, Ђорђевић,
Ристовски (В), Зулбери (С).
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић 6, Симић 6,
Леонтијевић 6, Ђорђевић 6, Д.Матић
6, Јолачић 6, Ракић 6 (од 58.
Ристовски 6), И.Матић 6, Ђурђевић
6, Анђић 6 (од 72. Симеуновић -),
Милошевић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Жељко Максимовић (Спартак 1924)
домаћем терену, одсуство због картона брзоногог Радовановића и те како
се одразило на пробојност Врељана,
па су у првом делу голмани били
углавном незапослени.
"Зона сумрака" за домаће почела
је снажним ударцем Тојчића са 18
метара, а продубљена је мајсторским
"слободњаком" Жељка Максимовића.
Цех нервози платио је Ивица Матић
који је морао раније на туширање, а
Зулбери је стваио тачку на једно од
најслабијих издања Врело спорта у
овој сезони...
Б.М.

RESTORAN SA PRENO]I[TEM DOMA]A KUHIWA:

Konak
u raju
Уб, Колубарска 28
(преко пута „Кнез Петрола”)

- RO[TIQ
- KUVANA JELA
- RIBA

Колубарско-мачванска зона, 15. коло

Брезовица- Осечина 2:0 (0:0)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 150.
Судија: Стефан Митровић (Ваљево).
Стрелац: Гошић у 47. и 59. минуту. Жути
картони: Ђурђевић, Брадоњић, Лукић
(Б), Младеновић, Марковић (О)
БРЕЗОВИЦА: Крсмановић -, Љубичић 7
(од 65. Пештерац 6,5), Поповић 6,5 (од
46. Радосављевић 7), Павић 7, Марјановић 7, Лукић 7, Ситарица 7, Ђурђевић
7 (од 82. Руменић -), Гошић 7,5, Брадоњић 7, Шошкић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Драган Гошић (Брезовица)

ZONA KOLUBARSKO-MA^VANSKA
15.коло (23/24.март 2019):
Мачва (Б) - Железничар (Л)
Задругар (Л) - ОФК Дивци
Раднички Шаб. - Рађевац
Раднички (В) - Раднички Стоб.
Спартак (Љ) - Борац (Љ)
Рибница (М) - Врело Спорт
Брезовица - ОФК Осечина

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

16.коло (30/31.03.2019):
Железничар (Л) - Брезовица
ОФК Осечина - Рибница
Врело Спорт - Спартак (Љ)
Борац (Л) - Раднички (В)
Раднички Стоб. - Раднички Ш.
Рађевац (К) - Задругар (Л)
ОФК Дивци - Мачва (Б)

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

1.@elezni~ar 10
11
2.Ma~va (B)
3.Radni~ki(V) 9
7
4.Borac (L)
7
5.Ra|evac
7
6.Brezovica
7.OFK Divci 7
8.Zadrugar (L) 6
9.Vrelo sport 6
10.Ribnica (M) 6
11.Radni~ki [. 6
12.Spartak (Q) 4
13.Radni~ki S. 3
3
14.Ose~ina

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

1 28 : 8
3 30 : 12
2 22 : 9
5 23 : 15
6 23 : 16
6 20 : 16
7 17 : 16
7 21 : 26
7 21 : 27
7 12 : 18
9 25 : 30
9 14 : 27
11 16 : 27
12 10 : 35

35
35
32
25
24
24
23
21
21
21
19
15
11
8

17.коло (06/07.04.2019- 15:30ч):
ОФК Дивци - Железничар (Л)
Мачва (Б) - Рађевац
Задругар (Л) - Раднички Стобекс
Раднички Шабачки - Борац (Л)
Раднички (В) - Врело Спорт
Спартак (Љ) - ОФК Осечина
Рибница (М) - Брезовица
18.коло (13/14.04.2019- 15:30ч):
Железничар (Л) - Рибница (М)
Брезовица - Спартак (Љ)
ОФК Осечина - Раднички (В)
Врело Спорт - Раднички Шабачки
Борац (Л) - Задругар (Л)
Раднички Стобекс - Мачва (Б)
Рађевац - ОФК Дивци

14 soba za izdavawe

014/414-178 063/7-222-999
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА СЕ ПОТПУНО ВРАТИЛИ У ИГРУ ЗА ОПСТАНАК

ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ
Првим тријумфом у гостима, омладинци Јединства су се бодовно
изједначили са Инђијом на дну табеле, али што је много битнијеподгрејали наду да су способни да направе још једно чудо. Мало ко је на
паузи давао промил шансе црвено-белима за опстанак, после три
пролећна кола и те како су скочиле акције екипе Мирослава Билића...

Омладинска лига Србије, 19. коло

Динамо 1945 - Јединство (Уб)
1:2 (0:1)
Стадион Динама у Панчеву. Гледалаца: 200.
Судија: Предраг Јањуш (Панчево). Стрелци:
Живков у 59. за Динамо 1945, а Арсовић у 20. и
Јолачић у 62. минуту за Јединство. Жути
картони: Гајић (Д), Филиповић, Петровић,
Владисављевић, Радибратовић, Головић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7,5, Бошковић 7,
Владисављевић 6,5, Филиповић 7,5, Тадић 6,5,
Ристовски 7, Јолачић 8,5, Головић 7,5, Арсовић 8 (од 88. Антонић -), Обрадовић 6,5 (од 64.
Ђурић 7), Мочић 6,5 (од 75. Радибратовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Синиша Јолачић (Јединство)

OMLADINSKA LIGA SRBIJE

Вредна победа у Панчеву
против директног конкурента за опстанак
Дуел у Панчеву био је наставак фудбалске бајке Уроша Арсовића,
дефанзивца који је на принудној позицији нападача два пута у прошлом
колу матирао голмана нишког Радничког. Овога пута, са 20 метара је
показао снагу и прецизност шута, а Мочић је могао да дуплира предност
до паузе када је добро интервенисао голман Динама Благојевић.
Као и много пута јесенас, смушеност у дефанзиви омогућила је
Живкову да поравна резултат, али је улогу хероја преузео Синиша
Јолачић. После дуплог паса са Головићем, одапео је са 18 метара
неухватљив пројектил и експресно вратио предност Убљанима. Било је пуно ватре до краја, али су црвено-бели
предвођени капитеном Бојаном Петровићем заслужено
славили и први пут ове сезоне са гостовања донели цео плен.
Већ у среду, екипа Јединства на свом терену тражи
трећу узастопну победу против ОФК Београда, док их за
викенд очекује гостовање Војводини у Новом Саду.
Б.М.

1.Crvena zvezda
2.Vojvodina
3.Brodarac
4.^ukari~ki
5.Partizan
6.Spartak @K (S)
7.Internacional
8.Radni~ki (N)
9.OFK Beograd
10.Rad
11.Vo`dovac
12.Dinamo (P)
13.BASK
14.Trajal
15.In|ija
16.Jedinstvo (Ub)

14
14
13
13
10
9
7
8
6
5
4
4
4
3
3
3

2
1
4
3
4
3
6
2
6
8
5
4
3
5
4
4

3
4
2
3
5
7
6
9
7
6
10
11
12
11
12
12

47 :17 44
56 :15 43
54 :21 43
48 :14 42
39 :22 34
22 :21 30
32 :28 27
26 :37 26
21 :24 24
30 :28 23
16 :32 17
25 :57 16
17 :42 15
21 :41 14
15 :41 13
13 :42 13

www.glastamnave.com

Izdavanje lekova
na recept
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ЛЕП ПОГЛЕД НА СРПСКОЛИГАШКУ ТАБЕЛУ

ЈЕДИНСТВО ИЗА ВОДЕЋЕГ КВАРТЕТА
- Победа над Слогом из Петровца донела пету позицију и пристојно одстојање од угрожене зоне.
- Одлично прво полувреме у Пожеги, пад у наставку за минимилан пораз. - У суботу против
Шумадије у Аранђеловцу (15.30) без "поцрвенелог" Живојиновића.
Прво полувреме Убљана у Пожеги наговестило је да би
фаворизована Слога могла да налети на "мину", црвено-бели су зрелом и
одговорном игром отерали нападаче домаћих од гола Ивана Јовановића,
а сигурно би исход меча био другачији да је Милановић искористио
колосалну шансу средином првог дела. Живојиновић је одрадио тежи део
посла, а нападач Јединства из идеалне позиције шутирао поред десне
стативе Глинтића.
Уласком искусног Стојаковића, игра Слоге је добила на течности, а
почеле су да се појављују и прве пукотине у дефанзиви Убљана.
Стојаковић главом и Глишовић са "петерца" нису успели да затресу
мрежу, док је на другој страни Дејан Јовановић нетачним пасом покварио
обећавајућу контру. Одлука је пала у 70. минуту, Гајић је након неколико
добрих пасова домаћих и слабог померања гостујуће одбране остао сам
у висини пенала и прецизним ударцем донео победу Слоги. Нису црвенобели могли да се опораве од примљеног гола, у преосталих 20-ак минута
није било опасности по Глинтића, па су Пожежеани прославили вредан
"минималац"...

Одлична партија
младог Живојиновића

Милановић прославља погодак
за коначних 2:0

Српска лига "Запад", 19. коло

Јединство (Уб) - Слога 33
(Петровац) 2:0 (1:0)
Стадион "Драган Џајић". Гледалаца: 400.
Судија: Никола Тодоровић (Лозница). Стрелци:
Ђокић у 11. и Милановић у 90+3. минуту. Жути
картони: Томић, Андрић (Ј), Добрић, Урошевић,
Божић (С). Црвени картони: Живојиновић
(Јединство) и Јововић (Слога 33) у 88. минуту.
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Којић 6,5,
Н.Радојичић 7, Андрић 7, Томић 7,5, Радивојевић 7, З.Радојичић 7, Ђокић 8 (од 77. Сајић 7),
Поповић 7 (од 63. Милановић 7,5), Д.Јовановић
6,5, Живојиновић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Лука Ђокић (Јединство)
Српска лига "Запад", 18. коло

Слога (Пожега)- Јединство (Уб)
1:0 (0:0)
Стадион у Пожеги. Гледалаца: 300. Судија:
Никола Ђорђевић (Аранђеловац). Стрелац:
Гајић у 70. минуту. Жути картони: Коларевић,
Кијевчанин, Гајић (С), Којић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, Којић 6,5, Рајовић
7, Андрић 7, Томић 7, Радивојевић 6,5,
З.Радојичић 6,5 (од 75. Ђокић -), Н.Радојичић
6,5, Милановић 6,5, Д.Јовановић 6,5 (од 85.
Јолачић -), Живојиновић 6,5 (од 77. Поповић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Игор Стојаковић (Слога)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
Играчи Слоге из Петровца су опасно претили у првих 10 минута, али
их је утишао пројектил Луке Ђокића који је са 25 метара постигао првенац
у црвено-белом дресу. Могао је млади везиста до паузе да повећа учинак,
након центаршута Живојиновића погодио је пречку, а после лепе акције
по левој страни, одлично је после Ђокићевог шута из близине реаговао
голман Ивановић.
У наставку је углавном гостујући тим диктирао ритам, а у два
наврата сигуран је био Иван Јовановић након незгодних покушаја са
дистанце. У 88. минуту Живојиновић и гостујући играч Јововић
иницирали су инцидент који је прерастао у озбиљну гужву где су се
нашли готово сви играчи обе екипе, а епилог је био искључење за
иницијаторе кошкања и ударања. У последњим секундама меча, лепа
асистенција Дејана Јовановића која је окончана силовитим ударцем
Милановића за вредну победу Убљана:
- Доминирали смо у првом делу и пропустили прилику да већ тада
решимо меч. У наставку се опет појавила нервоза, не знам из којих
разлога, па су се појавиле грешке у пасу које утичу на мирноћу игре. Ипак,
момцима честитам на победи, у Аранђеловцу смо без Живојиновића који
је, по мени, престрого искључен, али то нимало не мења наше
победничке амбиције на овом тешком гостовању- јасан је био млади
тренер Убљана Милош Обрадовић.
Б.Матић

1.Smederevo 1924
2.Tutin
3.Sloga (P`)
4.Jo{anica
5.Jedinstvo (Ub)
6.[umadia (A)
7.Mladi radnik
8.Mokra Gora
9.Loznica
10.Sloga (PM)
11.Budu}nost (V)
12.Drina (Q)
13.Provo
14.FAP (Priboj)
15.Proleter Mihaj.
16.Polet (Q)

12
11
10
9
8
6
6
7
6
6
4
4
5
5
4
3

4
3
6
6
4
9
9
5
6
3
9
8
5
4
5
4

3
4
3
3
7
4
4
7
7
10
6
7
9
10
10
12

25 : 11 39
25 : 10 36
22 : 13 36
28 : 18 33
16 : 13 28
18 : 10 27
14 : 7 27
22 : 17 26
21 : 26 24
21 : 25 21
12 : 18 21
15 : 21 20
17 : 25 20
10 : 18 19
14 : 30 17
14 : 33 13

20.коло (субота, 6.април- 15.30ч):
Шумадија (А) - Јединство (Уб)
21.коло (субота, 13.април- 15.30ч):
Јединство (Уб) - Млади радник (П)
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РУКОМЕТАШИ УБА УСПЕЧНО ПОЧЕЛИ ДРУГИ ДЕО ПРВЕНСТВА ДРМЛ "ЦЕНТАР”

У НЕДЕЉУ ДЕРБИ СЕЗОНЕ СА ВОЖДОВЦЕМ
После дуге паузе, пулени Дејана
Лукића су победнички кренули у Бањи
Ковиљачи, мада коначан резултат 24:20
за Уб говори да је екипа Гучева пружила
јачи отпор него обично:
- У паузи су довели шест играча и
тренера из Лознице, а ово је нама била
вероватно најслабија игра у сезони.
Неуобичајен термин утакмице и чињеница да смо уписали бодове већ у
ДРМЛ "Центар", 6. коло

Гучево- Уб 20:24 (10:13)
Сала ОШ "Вера Благојевић" у Бањи
Ковиљачи. Гледалаца: 20. Судије:
Елезовић, Аћимовић (Београд).
Седмерци: Гучево 4(1), Уб 5(2).
Искључења: Гучево 6, Уб 4 минута.
УБ: Матић, Томић, Вујичић 3, Богићевић, Милинковић 2, Радовановић 7,
Драгишић, Мандић, Стокић 1, Вукосављевић 5, Миленковић, Рогић 3,
М.Ранковић, Старчевић, А.Ранковић,
Пајић 3.
Табела ДРМЛ „Центар”:
Ц.звезда 12, РК СЦ Вождовац (2) 8,
Уб 8, ОРК Лазаревац 4, ОРК Барич 4,
Гучево 0.

аутобусу одразила се на нашу игру,
али победа није долазила у питање
ниједног тренутка. Искористили смо
меч да искусног Ђорђа Пајића
уиграмо са екипом, а недостајали су
нам Јовичић, Цвијетић који је играо за
Партизан 2 и голман Милекић. Имали
смо доста техничких грешака и промашених контри, а од осталих сегмената
игре могу да кажем да сам задовољан
одбраном- преноси утиске из Бање
Ковиљаче тренер Уба Дејан Лукић.
Ако се ова утакмица може
подвести под загревањем за убске
"медведе", онда за следећу можемо
да употребимо епитет- дерби сезоне.
У недељу од 19 часова у убску Халу
спортова стиже Вождовац, екипа која
је јесенас надиграла Убљане на
Бањици у сјајном мечу, тако да нема
сумње да нас чека рукометно уживање. Два ривала, уз Црвену звезду,
воде жестоку борбу за доигравање,
Предстоји борба
домаћој екипи игра само победа, а ако
за виши ранг
буде убедљивија од три разлике- онда
"медведи" постају господари своје
судбине. Убска рукометна публика је још који децибел и направи ужарени
безброј пута демонстрирала верност, амбијент за најбитнији меч досадашњег
Б.Матић
сада је прилика да се бука појача за дела сезоне...

ЗАВРШЕНА КОШАРКАШКА СЕЗОНА

ПОБЕДА МЛАДОСТИ ЗА КРАЈ
Кошаркаши Младости сезону су
окончали неизвесном утакмицом и
победом против Микса из Шапца
резултатом 68:60 (25:21, 9:7, 16:21, 18:11).
Меч је преломио са две везане "тројке"
16-огодишњи Иван Милошевић, а
тренер Владимир Урошевић је искористио прилику да представи екипу која ће
у наредној сезони поднети највећи
терет. "Младосташи" су првенство
окончали на петом месту са шест
победа и десет пораза, а најефикаснији
у последњем мечу сезоне били су
Милошевић са 20 и Јеловац са 18 поена.
Према речима тренера Урошевића,
после 11 година рада на кормилу два

убска клуба, сазрели су услови да се у
наредној сезони оформи екипа потпуно
домаће продукције.
Старији убски клуб је завршио
сезону поразом у Шапцу- 105:63, иако су
пулени Милоша Гагића играли одлично
прво полувреме (водили девет разлике
у првој четвртини) које је домаћин
завршио са +4. Ипак, у наставку је
постојао само један тим, а најефикаснији у редовима Уба били су Гагић са
14 и Петровић и Обрадовић са по десет
поена. Уб није успео да избегне последњу позицију, будући да нису путовали
у Лозницу због непотребних трошкова,
па су сезону завршили са скором 3-13.

Солидна сезона Убљана

ОДБОЈКА
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ПРОСЛАВИЛЕ ОПСТАНАК У ЛИГИ

СУПЕРЛИГА И ДАЉЕ
НА УБСКОЈ АДРЕСИ
- Убедљивим победама против Срема, Убљанке
сачувале суперлигашки статус. - Маријана
Боричић и наредне сезоне на клупи Уба.
У регуларном делу сезоне, Убљанкама је опстанак
измакао за "длаку", у баражу није било дилеме. Екипа
Маријане Боричић је демонстрирала разлику у квалитету и са
две максималне победе против Срема заслужено "оверила"
опстанак у најјачем рангу.
Већ је први сет на убском паркету показао у ком смеру ће
ићи бараж-серија, готово савршеном игром домаће су стигле
до предности 21:6, уз разноврсну игру са пуно расположених
играчица. У преостала два сета, Убљанке су себи дозволиле
луксуз да се повремено и опусте, најближи је Срем био у
другом сету на 18:22, али није било ни наговештаја драме. За
70-ак минута, Уб је прославио прву победу и дошао на корак
од опстанка у суперлигашком друштву.
Изгледало је да и у Сремској Митровици меч иде у истом
смеру, будући да су Убљанке повеле са 17:10 у првом сету.
Ипак, најбољи период игре Срема донео им је потпуни
прикључак, чак и вођство од 22:21, али је у драматичном
финишу Анђела Стојковић са два "прва темпа" и одличном
сервом већ тада угасила наду домаћих да могу до чуда. Екипа
из Митровице заслужује комплименте за борбеност, али осим
пристојног отпора до краја меча за више нису имале снаге.
Соња Каришик је симболично заокружила прву суперлигашку
сезону Уба, смеч капитена био је сигнал за заслужено славље
убске екипе:
- Остварили смо велики успех, расли кроз сезону и дошли
у праву форму када је било најпотребније. Честитке играчицама, мојим сарадницима и управи клуба, мало смо закасниле са директним опстанком у лиги, али смо озбиљним
приступом у баражу готово рутински осигурали суперлигашки
статус. Постигла сам договор са управом клуба да и у
наредној сезони седим на клупи Уба, чека нас заслужени

ЖОК Уб
Први бараж-меч за попуну Суперлиге Србије:

Уб- Срем 3:0 (25:12, 25:19, 25:16)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 300. Судије: Станислава
Симић (Обрено-вац), Радовановић (Стара Пазова).
УБ: Живановић, Стојковић 2, Митровић 13, Каришик 10,
Биберовић 15, Безаревић 11, Дробњак (либеро 1), Иванковић, Бјелић, Јаковљевић (либеро 2), Јелић, Трајковић.
Други бараж-меч за попуну Суперлиге Србије:

Срем - Уб 0:3 (24:26, 16:25, 12:25)
Хала Гимназије у Сремској Митровици. Гледалаца: 100.
Судије: Јанковић (Ниш), Јованчић (Београд).
УБ: Живановић 2, Стојковић 9, Митровић 10, Каришик 7,
Биберовић 14, Безаревић 12, Дробњак (либеро 1), Бјелић 1,
Јелић, Иванковић, Трајковић, Јаковљевић (либеро 2).
одмор, а потом и преговори са играчицама које су оствариле
велики успех. Уб је по свему потврдио да се заслужено налази
на суперлигашкој мапи, а надам се да ће у наредној сезони
бараж бити далеко од наших резултата и амбиција- задовољна је на крају сезоне Маријана Боричић, тренер ЖОК Уба.

