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УБЕДИВИМ ТРИЈУМФОМ ДАРКО ГЛИШИЋ ОСИГУРАО ЈОШ ЈЕДАН МАНДАТ

ПОБЕДА ЈЕ ОБАВЕЗА
ДА РАДИМО ЈОШ ВИШЕ !
Дарко Глишић

НОВИ САЗИВ СО УБ:
СНС/ПУПС/СПО/НС - 25,
СПС/ЈС - 5,
СДПС/ Драган Јелић - 4,
ДС - 3,
ДСС - 3

TADING

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

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

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

САЛОН КЕРАМИКЕ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

Уб
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ПОЛИТИЧКА СЦЕНА
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КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СО УБ
ЗАКАЗАНА ЗА 5.МАЈ

СОЦИЈАЛИСТИМА МЕСТО
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Александар Лека Дамњановић поново
на челу локалног парламента
Након међустраначких преговора током прошле
недеље и договора око формирања нове власти на Убу,
скупштинску већину у новом сазиву убског локалног
парламента, поред коалиције окупљење око СНС-а која је
освојила апсулутну већину (25 мандата), чиниће и СПС-ЈС
са пет и ДСС са три одборника. Конститутивна седница СО
Уб заказана је за 5.мај и њом ће председавати најстарији
одборник из редова СНС-а Драгомир Лукић из Памбуковице. Након потврђивања мандата одборника приступиће
се избору председника, заменика председника и секретара
Скупштине. Како сазнајемо од Благоја Цонића, носиоца
изборне листе СПС-ЈС, њихова коалиција прихватила је
понуду СНС-а да преузме председавање локалним
парламентом.
- Председник општине Дарко Глишић је показао
политичку мудрост и одређену врсту дипломатске
зрелости. Наиме, он је, и пре избора, у разговорима које смо
водили, без обзира на изборни резултат, најавио да ће СНС
правити ширу коалицију са свим странкама које су спремне
да раде у интересу грађана општине и да буду део тог тима.

Детаљ са седнице Општинског одбора СПС-а
Одмах после избора и проглашења резултата, ми смо на
нашем састанку, договорили даљу сарадњу са СНС и ДСС и
у наредном мандату. Истовремено, у току тих разговора, ми
нисмо условљавали наше учешће у раду скупштине
функцијама, али је председник општине и ту исказао
одређену врсту дипломатске вештине и мудрости, и дао
нам за слободу да кандидујемо једног нашег представника
за председника СО Уб. Из наших редова то ће бити друг
Александар Лека Дамњановић, председник СО Уб у сазиву
од 2008. до 2012. године. Ради се о личности коју не треба
представљати широј јавности. Рећи ћу само да је он један
од најодговорнијих и најпознатијих наших чланова, који је и
у претходном периоду доказао да поседује знање и
вештине за обављање ове, итекако, одговорне функцијеистиче Цонић.
М.М.М.

СЛЕДЕЋИ
ИЗБОРИ
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езултати избора нису још ни
званично објављени, а већ је
почела (незванична) кампања за нове изборе(!?). Србија је, има већ дуже време,
постала земља ванредних избора - углавном са неким
недовољно јасним, али очигледно јаким разлозима.
Шта би друго могло да буде у питању, ако није
такозвани страни фактор. Признајем, због тога сам
своје поверење, упркос мањкавостима чији обриси су
се одавно разазнавали у политичком миљеу Србије
пре ‘’Избора 2016’’, поклонио опцији које је покушавала, упркос свему, да нас извуче из каљуге у коју смо
упали у оним временима у којима нас је водила
братија из разнобојних демократских и социјалистичких ‘’интересних заједница’’. ‘’Здрав разум’’ нам је
био тако неопходан да, вероватно, улази у локалну
власт, али то неће имати везе са вишим нивоима
владајуће пирамиде. Једноставно,
притисак
је
толики да и јесте најбоље решење оно које
подразумева поделу, што шире, руководећих места, а
тиме и одговорности. То значи да ће бити и вук сит и
овце на броју. У овим смутним временима, није добро
замерити се (никоме, јер, не зна се...), просто, зато што
толико велики ‘’пожар сваку воду гута...’’ Резултати
минулих избора, иако још нису озваничени, јасно су то
показали.
И још нешто, показали су да Срби,
углавном, једно мисле, друго говоре, а треће раде...
Е, сад! Једино победник је јасан. Чиста и неспорна
победа. Примедбе да се крало, да се куповало, да се
отимало... једноставно, несувисле су. Предизборна
кампања, а и период између избора у којем се
показало да власт није само ’’фотеља’’ и добра плата,
него и даноноћни рад, опипљиви резултати, пројекти
и програми, брига за опште добро, за сваког
грађанина, сваку фирму, сваку институцију... А
највише за будућност генерација које долазе - без
обзира која ће политика тада владати. Ко то није
разумео, узалуд му је, даље, објашњавати.
А опозиција? Па, у Србији (као и у убској општини) ће
се видети ко је права опозиција тек после формирања
власти. Ако се Александар Вучић одлучи на широку
коалицију и тако смањи бројно стање опозиције и
подели одговорност, са образложењем да је потребно
јединство ‘’различитости у тешким временима’’, то ће
значити да ћемо имати ванредне изборе, опет, већ
2018.године. Заједно са председничким.
За лустрацију је касно. Ваљда је само у Србији успело
да, ‘’после Курте, узјаши и Мурта’’, а да се вишак
запослених у државним органима и јавним предузећима (читај:резервоарима за партијско запошљавање) решава отпремнинама. Дакле, добио си посао
‘’на муфте’’, па, кад су отишли твоји - наставио си да
аплаудираш новима, па новима... и, тако, сада ћеш
бити испраћен подебелим износом отпремнине. За то
време, корпус незапослених се увећао и сада ће се
увећати новим придошлицама са отпремнинама.
А Курта и Мурта већ праве планове за следеће изборе.
Једна ‘’Курта’’ недавно рече да се поноси што личи на
‘’Мурту’’ у погледу позивања на Закон - не размишљајући колико су ти ‘’законски’’ аргуметни танки и
импровизовани. Важно је поменути реч - закон. Тако
саговорника, фигуративно, поставља на оптуженичку
клупу, па се ‘’ти брани’’... То што све то нема везе са
Законом, није важно, јер, о свему, одлучују Курта и
Мурта - често заједно.
Једина нада да се, некако, доака свим тим прелетачима (’’добри’’ у Младеновцу), мимикрији, комбинаторици, улизиштву и болесним амбицијама, је
чињеница да је народ, победничкој опцији, резултатима, дао одрешене руке... Бар, до следећих избора.

.
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СНС - ПОСТИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА

НА ПОМОЛУ ШИРОКА КОАЛИЦИЈА
- Добар изборни резултат за све нас представља велику обавезу да
у наредне четири године будемо још марљивији, вреднији и
преданији послу. - Желимо што ширу базу и консензус са људима
који мисле исто као и ми, због тога смо и спремни да руковођење
општином поделимо са осталим политичким чиниоцима за које
сматрамо да желе добро нашој општини- поручује Дарко Глишић.
За неке изненађење, за неке
очекивано, тек коалиција „Александар
Вучић- Србија побеђује”, на челу са
Дарком Глишићем, освојила је апсулутну већину на Убу и у наредном
сазиву локалног парламента представљаће је 25, од укупно 40 одборника.
Историјски резултат напредњака, који
су освојили чак 15 манадата више у
односу на 2012.годну, по Глишићевим
речима, последица је марљивог рада
руководства општине Уб у протекле
четири године и опипљивих резултата
на свим пољима. Уз захвалност свим
грађанима општине Уб који су на изборима, одржаним 24.априла, указали поверење коалицији око СНС, први човек
општине Уб поручује:
- Нико од 7.867 грађана, који су нам
указали поверење, не сме бити разочаран у нас и зато сматрам да имамо
велику обавезу и одговорност у наре-

дном периоду, и сигуран сам да ћемо то
оправдати. Пре четири године смо имали 2.200 гласова, а сада три и по пута
више, што јасно показује за колико смо
повећали поверење грађана. Такође,
захваљујем се и свим осталим становницима општине Уб који су изашли на
гласање и тиме показали да ове изборе
схватају озбиљно, јер сви они дају легитимитет свакоме од нас који смо учествовали у овој изборној трци. Желим,
исто тако, да изразим захвалност и осталим учесницима локалних избора на
врло коректном понашању и веома
достојанственој кампањи, поготово од
озбиљних чинилаца који су прешли
цензус. Мислим да је ово модел како би
требало да изгледају изборне кампање,
без физичких обрачуна, ломљења инвентара, тешких речи, који су само забава
за неке које то увесељава, а никоме не
доноси добро.

Конференција за штампу Српске напредне странке на Убу

Цензус:
704
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2.

Број
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% од укупног

7.867 55,89% 25
1.848 13,13%

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ
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Звонко Минић

Милун Живковић

Неважећи листићи

Глишић посебно истиче да су
чланови СНС-а и људи из његовог најближег окружења, једна велика породица.
- Ми смо јако озбиљан тим који зна и
уме да прави добре резултате. Нас не
може да понесе никаква популарност, па
чак ни овај најновији резултат гласања.
Овај изборни резултат је прекретница у
политичком животу наше мале општине, и
зато је јако битан. Баш због тога, овде се
више никада неће десити да неко улудо
потроши четири године, а онда пред, изборе, разним манипулацијама и преварама,
дође до популарности, или да са три или
четири мандата буде тас на ваги, где ће
углавном себе да подмири, а грађани
остану кратких рукава. Дакле, послали
смо поруку свима да не смеју да троше
време узалуд. Победиће и нас неко у
неком наредном периоду, али знаће када
дође на власт, да не сме да потроши месец
дана, а да ништа не уради, да не сме да
прође једна недеља, а да не позове новинаре да забележе отварање неког пута,
прокопавање канала или уручење неке
донације, и да, бар, неку причу покрене ка
решењу- наглашава председник убске
општине.

САРАДЊА
СА СПС И ДСС

ОО Српске напредне странке Уб
обавио је, ових дана,
разговоре са
осталим политичким чиниоцима, који ће
имати своје представнике у наредном
сазиву СО Уб, са циљем формирања
Број
мандата широке коалиције која би допринела
квалитетнијем решавању проблема у
убској општини у наредне четири године.
- Рекао сам и у изборној ноћи да је
ДСС наш традиционални и врло коректан
партнер и убеђен сам да ће се сарадња
наставити, без икакве дилеме. Исто тако,
са СПС-ом ћемо сарађивати, то се не
доводи у питање, јер су се људи веома
достојанствено понашали за све ово време, без било чега што би могло да угрози
наш однос.Ми ћемо имати разговор и са
ДС-ом. И они су водили поштену кампању,
окренути себи и свом бирачком телу. Ја
сам Славици Тешић захвалан на веома
достојанственом држању. Ако прихвате
нашу понуду сарађиваћемо, ако не, рука
остаје и даље пружена- поручује Глишић,
и коначно закључује:
- Ту се листа завршава, јер желимо да
разговарамо само са странкама које су
показале висок ниво достојанства и које
су доследне у својој политици. То значи да
су стабилне, јер они који се стално „шалтају” не могу бити стабилни, а ја се нестабилних плашим и желим то да избегнем.
Нама је, баш та стабилност, донела ове
резултате.
Милован Миловановић

РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ОПШТИНИ УБ
Гласало: 14.075 грађана
Излазност: 58,86%

Историјски изборни резултат,
Дарко Глишић
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НАШ ОБЈЕКТИВ
Таково

Уб - Градски базени

Бањани

Уб - Основна школа
Совљак- Основна школа

Калиновац

Уб - Основна школа

Уб - Основна школа

Стубленица

Брезовица
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LOKALNI

IZB
Двери
Милун Живковић

ДСС
Звонко Минић

Демократска
странка Уб

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА
У ОПШТИНИ УБ ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА
Ивица Дачић
СПС - ЈС

СДПС
Драган Јелић

Александар Вучић
- Србија побеђује

ИЗБОРИ - ОПШТИНА УБ
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ГЛИШИЋ ОДНЕО ПОБЕДУ НА СВИМ
БИРАЛИШТИМА У ОПШТИНИ УБ

НАЈУБЕДЉИВИЈИ
У РАДУШИ
Убска листа „Александар ВучићСрбије побеђује” остварила је изборне
победе на свим бирачким местима (52)
у нашој општини што је, до сада,
незабележен резултат на локалним
изборима на Убу од увођења парламентаризма. Председник општине Уб
Дарко Глишић посебно истиче победу у
Глишић на свом
Радуши која га је, како каже, посебно
бирачком месту
ганула, а имала је најбољи изборни
резултат од читавих 82%, или 111 глау Стубленици
сова од могућих 136. Поређења ради,
2012.године СНС је на овом бирачком месту освојио 24 гласа, од
103 бирача колико је тада изашло на гласање.
- Овом приликом се захваљујем МЗ Радуша, као и ФК Ђорђе
Бодиновић, на подршци коју су ми пружали преко лажних
профила на фејсбуку у протекле три године. Можда су и некога у
нешто убедили, али једно је сигурно, становнике Радуше сигурно
нису . Мештани овог села су ми указали поверење, а ја ћу се њима
одужити. Поред Радуше, Кожуар и Лончаник су села где смо имали
преко 80% гласова и свакако су вредни помена, као и села попут
Совљака са 450 гласова, Врела са 406, Бргула око 300, Бањана 253,
Памбуковице 250, Паљува са 70%, Стубленица са 59%, или 235
освојених гласова и великим бројем људи који су изашли на
изборе. У самом градском језгру на Убу убедљиву подршку смо
добили од Талова са 51%, преко Вучијака са 55%, Радничке са 56%,
центра са 52%, као и на свим другим местима где смо имали преко
половине од укупног боја гласова.
М.М.М.

УБ ДОБИО НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА
Добар резултат републичке
листе „Александар Вучић - Србија
побеђује” допринео је да Уб добије
народног посланика у наредном
сазиву Народне скупштине. Ивана
Николић (1989), мастер инжењер
саобраћаја, представљаће убску
општину у српском парламенту у
наредне четири године. Из убског
СНС-а поручују да су сигурни да ће
Ивана, као млада и образована особа
пуна енергије, одговорити на све
изазове који су пред њом, од чега ће
Уб, свакако, имати велике користи.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА УБУ
Резултати парламентарних избора протекли су регуларно
на свих 52 бирачких места у убској општини, а гласало је укупно
14.113 бирача, што у процентима износи 58,96%.
РЕЗУЛТАТИ:
1. Александар Вучић – Србија побеђује – 8220 (58,24%)
2. За праведну Србију – Демократска странка – 711 (5,04%)
3. Ивица Дачић – СПС, ЈС – 1631 (11,56%)
4. Др Војислав Шешељ – СРС – 1061 (7,52%)
5. Двери – Демократска странка Србије – 944 (6,69%)
6. Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор – 17 (0,12%)
7. Б.Тадић, Ч.Јовановић – Савез за бољу Србију – 397 (2,81%)
8. Муамер Зукорлић – БДЗС – 16 (0,11%)
9. СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин – 7 (0,05%)
10. Заветници – Милица Ђурђевић – 73 (0,52%)
11. За препород Србије – Проф. др Слободан Комазец – 98 (0,69%)
12. Руска странка – Слободан Николић – 21 (0,15%)
13.Републиканска странка – Никола Сандуловић – 6 (0,04%)
14.Српско руски покрет – Слободан Димитријевић – 15 (0,11%)
15.Борко Стефановић – Србија за све нас – 47 (0,33%)
16.Дијалог – Млади са ставом – Станко Дебељаковић – 18 (0,13%)
17.Доста је било – Саша Радуловић – 288 (2,04%)
18.Партија за демократско деловање – Ардита Синани – 8 (0,06%)
19.Зелена странка – 37 (0,26%)
20.У инат – Сложно за Србију – Народни савез – 41 (0,29%).

ИЗБОРИ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ УБ

ДОДЕЉЕНИ
ОДБОРНИЧКИ МАНДАТИ
Општинска изборна комисија општине Уб, на седници
одржаној 27.априла, донела је решење о додели
одборничких мандата и издавању уверења о избору
одборника СО Уб.
Са Изборне листе број 1, „Александар Вучић - Србија
побеђује”, одборнички мандати додељени су по
редоследу на листи, следећим кандидатима:
1. Дарко Глишић, (1973) инжењер геодезије, Стубленица
2. Александар Јовановић Џајић (1963), струковни
менаџер, Уб, Омладинских бригада бр.3
3. Др. Аница Милошевић Поповић (1957), специјалиста
педијатрије, Уб, Колубарска бр.6
4. Никола Томић (1973), дипл. социолог, Уб, Убска долина
бр.21
5. Александар Лазић (1958), аутомеханичар, Бањани
6. Верка Лукић (1974), струк. менаџер, Уб, Вука Караџића
бр.4
7. Продан Милосављевић Прока (1962), еко.техничар,
Совљак
8. Борисав Максимовић Бора (1962), монтер, Милорци
9.Александра Киселчић (1989), апсолвент Учитељског
факултета, Уб, Милића Бучића бр.6
10. Душан Илић (1946), пензионер, Уб, Милоша
Селаковића 19
11. Светислав Матић (1971), техничар термоенергетских
постројења, Совљак
12. Ивана Катанић (1985), дипломирани правник, Уб,
Војводе Мишића бр.32
13. Слободан Тадић Бобан (1974), машинбравар, Паљуви
14. Зоран Вићентић (1963), конобар, Врело
15. Нада Ђокић (1994), машински техничар, Совљак
16. Аца Марић (1965), електроинсталатер, Радљево
17. Александар Радовановић Беча (1961), бравар, Таково
18. Зорица Радић (1964), трговац, Каленић
19. Бранимир Живковић (1965), пољопривредник,
Звиздар
20. Драган Миросављевић (1965), бравар, Тулари
21. Марија Милутиновић Кандић (1985), струковни
инжењер геодезије, Уб, Браће Ненадовић бр.35
22. Драгомир Лукић Драга (1945), пензионер, Памбуковица
23. Милан Ненадовић (1983), радник, Црвена Јабука
24. Александра Пурић (1980), трговац, Уб, ЈНА бр.5
25. Станимир Игњатовић (1949), пензионер, Уб, Браће
Марчетића бр.24.
Са Изборне листе број 2, „Социјалдемократска
партија Србије - Драган Јелић”:
1. Драган Јелић, (1967), дипл. инг. рударства, Уб, ул. Вука
Караџића бр. 9
2. Александар Јанковић, (1981), дипл. инг. рударства, Уб,
ул. Браће Ненадовића бр. 22
3. Љиљана Ристовић, (1967), дипл. инг. машинства, Уб, ул.
Радничка бр. 16
4. Горан Васиљевић, (1969), машински техничар,
Милорци.
Са Изборне листе број 3, „Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС) - Јединствена Србије (ЈС):
1. Благоје Цонић, (1974), дипл.инг.саобраћаја, Уб, Алексе
Мартића 28
2. Александар Дамњановић, (1952), пензионер, Уб,
Славољуба Миливојевића 22
3. Александра Трифуновић, (1972), економски техничар,
Уб, Доситеја Обрадовић 3
4. Слободан Божић, (1963), предузетник, Уб, Првог Маја 47
5. Мр Марко Леонтијевић, (1979), дипл.инг.рударства, Уб,
Јосипа Мајера 103
Са Изборне листе број 4, „Демократска странка Уб”:
1. Славица Тешић, (1963), дипл. машински инжењер, Уб,
Вука Караџића 11
2. Жељко Анђић, (1977), доктор медицине, Уб, Сестара
Ребавки 2/1
3. Дејан Цветковић, (1969), дипл. машински инжењер,Уб,
Косовских јунака 22.
Са изборне листе број 5, „Демократска странка
Србије - Звонко Минић”:
1. Звонко Минић, (1961), дипл.економиста, Уб, ЈНА бр.105
2. Зоран Костић, (1959), машински технолог, Трлић
3. Маријани Марјановић, (1960), проф.народне одбране,
Уб, Вука Караџића бр.36
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СДПС - ДРАГАН ЈЕЛИЋ

ЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТОМ,
ОДЛАЗИМО У ОПОЗИЦИЈУ
Изборна листа „Социјалдемократска партија Србије - Драган Јелић”
освојила је 1.343 гласа на локалним
изборима у убској општини (9,74%),
односно четири мандата у наредном
сазиву Скупштине општине Уб. Резултат
за респект, поготово ако се има у виду да
је ова опција наступала самостално.
Ипак, странка коју предводи дугогодишњи лидер Групе грађана Драган Јелић,
по свему судећи, након доделе одборничких мандата, одлази у опозицију.
- Моја странка је задовољна гласовима које је добила на Убу, с обзиром на
притисак који смо носили на својим
леђима за све време кампање, а и после
избора. Пре свега, желим да се захвалим свима који су стали на нашу листу,
али и људима који су, својим гласом,
показали да нам верују. Било је храбро
за већину наших одборничких кандидата стати на листу у оваквој ситуацији.
Са друге стране, имали смо моралну
обавезу, због тога што смо учествовали
у власти, да грађанима Уба дамо право
избора и пружимо алтернативу, тако
што ћемо да изађемо на изборе и станемо на црту другим учесницима ове изборне трке- истиче Драган Јелић у изјави
за „Глас Тамнаве” и додаје:
- Грађанима Уба смо понудили
листу коју су могли да заокруже, а да
није прилепак неке друге странке. Ми
смо једна од три општине у којој СДПС
није ишао у коалицији са СНС-ом, и у
томе се и огледа снага овог резултата.
Од све те три општине, у Убу је направљен најбољи резултат, око 10%. Са
друге стране, од свих самосталних
листa у убској општини, ми смо освојили највећи број гласова. Имали смо
храбрости да изађемо самостално, чистог образа и лепим и коректним односом у кампањи, освојимо овај проценат
гласова.

Драган Јелић
Јелић напомиње да ће СДПС у
будућој републичкој Влади имати врло
јак утицај.
- Ту првенствено мислим на Расима
Љајића преко кога ћемо, највероватније, узети учешће у републичким органима, што нам је и крајњи циљ. Јер,
само на тај начин можемо доста тога да
учинимо за Уб и наставимо послове које
смо започели у претходном мандату.
Дефинитивно, нећемо учествовати у
локалној власти, бићемо опозиција, јер
не видимо смисао да будемо у власти у
којој ништа не одлучујемо. Мислим да
онај ко је освојио највећи број гласова
треба да понесе терет и преузме одговорност у свим сегментима у општини, у
наредном мандату нове општинске
власти- поручује бивши председник СО
Уб, уз опаску да не жели да износи
примедбе на регуларност избора, јер би
оне биле апсолутно без основа.
- Ако неко добије близу 8.000
гласова, то нешто говори и не може му
се пребацити да је толики број гласова
добио нерегуларно- закључује први
човек СДПС-а на Убу.
М.М.М.
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КОНСТРУКТИВНА
ОПОЗИЦИЈА
Локални избори у убској општини
донели су Демократској странци три
мандата у наредном сазиву СО Уб.
Изборну листу, коју је предводила
Славица Тешић заокружило је 1.004
грађана, односно 7,13 одсто од укупног
броја изашлих бирача. Иако ће у
наредне четири године имати мање
одборника, него у прошлом сазиву,
Демократска странка је остварила
солидан резултат изнад републичког
просека. У саопштењу за „Глас Тамнаве”, ДС поручује:
-Захваљујемо се свим нашим
суграђанкама и суграђанима који су
гласали за Демократску странку.
Захваљујући вашим гласовима, Демократска странка ће имати своје представнике у СО Уб и Народној скупштини Републике Србије. Као конструктивна опозиција, учинићемо све што
је у нашој моћи да оправдамо ваше
поверење и да заступамо ваше интересе. Демократска странка и у наредном периоду биће глас радника,
пензионера и незапослених. Свим
демократским средствима бориће се
за побољшање положаја угрожених
група, као и за враћање плата и пензија
на ниво од пре новембра 2014. године.
-Такође, желимо да се захвалимо
свим нашим активисткињама и активистима који су протеклих недеља имали
пуно посла и без чијег труда све ово не
би било могуће. Велико хвала и свим
чланицама и члановима бирачких
одбора на добро обављеном послу, јер
су се трудили да избори протекну у
фер и демократској атмосфери.
- Остајемо отворени за све ваше
предлоге и критике, па вас позивамо
да посетите наше просторије сваког
радног дана, односно да нас контактирате лично или путем наше Фејсбук
странице”, наводи се у саопштењу
Општинског одбора Демократске
странке Уб.

НАСТАВЉАМО САРАДЊУ СА СНС
Демократска странка Србије,
предвођена некадашњим председником општине Уб Звонком Минићем,
наступала је самостално на убским
локалним изборима. За разлику од
републичког нивоа, где су се на гласачким листићима налазили у коалицији са
покретом Двери, ДСС је на Убу далеко
премашио цензус освојивши три мандата и 959 гласова (6,81%). Након преговора са Српском напредном странком,
брзо је договорена сарадња ове две
политичке опције и у наредном сазиву
СО Уб.
- Остварили смо сасвим солидан
резултат, у складу са нашим очекивањима. Наше пројекције пре избора
кретале су се око четири мандата, плусминус један. С обзиром са смо на локалу
наступали самостално, док су Двери и
Равногорски покрет имали другу листу,
дошло је до прерасподеле гласова. Свакако да би резултат био још убедљивији
да смо наступали заједно. Овако, они
нису ушли у парламент а ми смо добили
три мандата- истиче Минић за „Глас
Тамнаве”.

По његовим речима, резултат СНСа на локалу је јако добар, изнад просека
републичких избора.
- То је и за нас веома битно, првенствено због неких наших послова и
локалних интереса, обзиром да они
владају у парламенту. Прихватили смо
да учествујемо у власти, без обзира на
чињеницу што је СНС освојила 25 мандата и апсолутну већину. Међутим, како
они желе ширу подршку и наставак
досадашње сарадње, ми ћемо и у
наредном сазиву СО Уб бити на страни
позиције, на један сасвим дискретан
начин. Ништа специјално нисмо тражили, позиције које смо раније имали
више не постоје. Дирекција се гаси, а ми
ћемо имати једног члана Општинског
већа. Ми једноставно хоћемо да им пружимо подршку, како бисмо довршили за
нас веома битне, а већ започете послове: отварање копа Радљево и изградњу
Индустријске зоне у Стубленици. Сведоци смо да се по питању инфраструктуре доста урадило у протекле
четири године. Ми смо у многим пословима учествовали, а доста је допринео и

Звонко Минић
СНС преко министарстава и републичке
владе, тако да се на том пољу осећа
одређени напредак. Ипак, мислим да је
запошљавање тема број један, којом би
требало да се позабавимо у наредном
мандату. Свакако да треба уложити много
више труда да би се тренутна ситуација
поправила- закључује Минић.
М.М.М.
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IN MEMORIAM

ЖИВОРАД СУБОТИЋ
ЖИКА ЖАБАЦ
Никад није утврђено ко је аутор
форе:’’Сви Убљани имају надимак,
само је Жика - Жабац, жаба без надимка’’. А било је и оно: ’’Никад не веруј
жабцу - који лаже’’. Он је, давно, у детињству, прихватио то своје друго име и
поносно га носио, до краја...
Остаће упамћен по много чему. Био је, пре свега, велики
лаф, шмекер, мангуп са убске калдрме, али и узоран син,
брат, супруг, отац... Један од оних који су умели бескрајно да
зароне у сваку материју, попут дечака Мике Антића, али и да
‘’у плићаку’’ води разговоре са обичним људима. Старим и
младим. О свакодневници, крајње озбиљне, али и духовите
до грохотног смеха.
Крао је занате - где и кад је стигао. Био је у много чему
врхунски мајстор. Иако самоук, умео је са багером и ваљком,
као и са брусилицом, убодном тестером или стругом. Градио
је путеве, водио ‘’Нискоградњу’’, био бизнисмен великог
формата у малој вароши. Умео је да ради, да запне - кад је
требало, а умео је и да заноћи по кафанама кад се теревенчило и изгонио дерт.
Један је од оснивача Тамнавских новина, Гласа
Тамнаве, Културно-информативног центра... Постављао је
Керубове плочице у Дому омладине, организовао забаве,
‘’Сусрете села’’... Водио је убске певаче изворних песама на
Телевизију, на снимање, био најуспешнији аниматор културе
у убској општини... Незаборавна је његова улога Буздована у
позоришној представи Краљевић Марко - Супер Стар и
импровизација:’’Буди Марка, много озбиљана ствар...’’
Дошла је и та ‘’озбиљна ствар’’ - прерано, очекивано
због тешке болести, али изненада - због емоција којима је
пленио сваког ко га је боље познавао.
Повукао се у приватност има већ дуже време... Али,
виђали смо га, често, у много чему чиме се некад бавио и чије
је темеље постављао. А он, није тражио признања. На свој
шеретски начин, духовитом опаском, умео је да прокоментарише сваку ситуацију. Да жацне и боцне... Да буде оригиналан и свој.
Придружио се Небеском Убу. Фаља, Нине, Зубец, Бокин,
Пекос, Смртић, Куљан, Малац, Пливадон, Дупљак, Пирић,
Прћак, Кеза... Сви су имали надимке и - ‘’горе’’, негде у
звезданим маглинама, дозивају се и ‘’избацују нове убске
форе и фазоне’’... Придружио им се, недавно и један без
надимка, наш Жика Жабац... Лаф у срцу, са Убом у души.
Вечна му слава!

Рупа насред ракрснице

КО ЈЕ НАДЛЕЖАН?
Рупа на средини раскрснице код Тодоровића зграде
стоји већ више од месец дана.
Надлежни су, вероватно, како
би помогли возилима да је
избегну, негде уочи избора,
поставили знак-препреку, па су
се возачи провлачили ризикујући да закаче знак, високе
ивичњаке на тротоару, или , чак
пешаке који, се с правом, крећу
преко пешачког прелаза. И, све
би било у границама толеранције да та рупа, једноставно,
није заборављена.
А ради се о гомили песка
(да се попуни рупа) и две-три
лопате бетона или асфалта,
свеједно, само да да се избегне
удар на гуме и амортизере.
Прво смо мислили да се чека да прођу избори, па да прође киша,
па... Сада су стигли празници! А рупа поносно стоји, као да хоће
да нам пренесе неку поруку. Можда ону: ‘’Тако ми се може, нека
ми нареди лично...’’ Е, бојим се да, ако Он буде морао да нареди то ће, онда, бити пропраћено и неком санкцијом. Ко год да је
надлежан, претерао је, брате! Могли би да помислимо да се, и
овде, ради о политици - не дај Боже!
М.М.

УБСКЕ ТЕМЕ
МЕЊАЧНИЦА „КРАЉ” УВЕЛА НОВУ УСЛУГУ

ТРАНСФЕР НОВЦА
ЗА ЦЕО СВЕТ
У сарадњи са компанијом „Western Union”,
„Краљ” омогућава Убљанима да примају и
шаљу новчана средства у преко 200 земаља
Трговина „Краљ” одувек је померала границе
своје понуде непрестано пратећи трендове у развоју
роба и услуга. Прва мењачница на Убу отворена је
управо у „Краљу”, 2000.године. Она и данас представља лидера у свом послу у Тамнави, али и шире. Од
недавно, поред замене валута, мењачница „Краљ”
увела је и услугу брзог трансфера новца широм света.
- Имајући у виду да велики број наших суграђана
има рођаке и пријатеље у иностранству, који их неретко
помажу и шаљу им новчана средства из разних делова
света, одлучили смо се за увођење услуге трансфера
новца и сарадњу са реномираном кућом „Western
Union”. Поступак слања новца, преко наше услуге, је
веома једноставан и брз, пошто након уплате средства
истог момента стижу примаоцу, који их подиже помоћу
додељене шифре. За наше услуге није поребан рачун у
банци и сав посао обављамо у року од неколико минута- истиче Иван Миловановић, власник Мењачнице
„Краљ”.

Иван Миловановић
„Western Union” је светска компанија која већ
преко 160 година нуди услугу брзог трансфера новца
широм света. Њихове услуге намењене су свима онима
који помажу својим родитељима, деци, родбини и
пријатељима, као и свима осталима којима је неопходно да пошаљу новац, а да истовремено буду сигурни
да ће прималац преузети цео износ веома брзо и
једноставно на локацији која се налази у његовој
близини. „Western Union” пружа своје услуге на више
од 500.000 локација у преко 200 земаља и територија
широм света.
М.М.М.

ЗА РАНКА ШЋЕКИЋА ИЗ „ЛАЂАР ПРОМЕТА”

ЗЕЛЕНИ ЛИСТ
За допринос заштити животне средине
In`eweru Ranku [}eki}u, direktoru ubske
fabrike briketa „La|ar promet”, nedavno je
uru~ena nagrada Zeleni list za projekat i
proizvodwu ekolo{kih briketa od ugqene
pra{ine - nus proizvoda Rudarskog basena
Kolubara.
Akcija dodele Zelenog i Crnog lista ima
tradiciju dugu 33 godine, a pokreta~ je Ekolo{ki
magazin ,,^ekaju}i vetar” Drugog progama radio
Beograda. [}eki} je, ina~e, jedan od deset dobitnika Zelenog lista jer se, wegovom originalnom
tehnologijom, proizvode briketi koji, prilikom
sagorevawa, odaju mawe od jednog procenta
sumpora.
Crni list je додељen Republi~koj sanitarnoj
inspekciji зbog nedoslednosti u sprovo|ewu
Zakona o za{titi stanovni{ta od duvanskog dima.

ОПШТИНА УБ
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У ГОРЊЕМ ТВРДОЈЕВЦУ

ПРВИ МЕТРИ АСФАЛТА
Дуж новоизграђене деонице од 665 метара
настањено је преко тридесет домаћинстава, која
први пут испред својих дворишта имају асфалт
Прва фаза радова на путној мрежи у убским селима, чију
изградњу финансира Јавно предузеће „Путеви Србије“,
приведена је крају. Почетком прошле недеље завршена је и
деоница од 665 метара кроз Горњи Тврдојевац, што је последња, десета локална саобраћајница у оквиру реализације
првог циклуса асфалтирања из средстава „Путева Србије“.
Новоизграђени локални пут обишао је председник општине Уб Дарко Глишић са сарадницима рекавши том приликом
да ће улагања у путну инфраструктуру бити настављена, без
обзира што су избори прошли.
- Одмах након избора наставили смо и даље да радимо
оно што је наш посао и толико смо инвестиција договорили да
ћемо, отприлике, до краја године радити истим интензитет као
и до сада. Испунићемо све што смо обећали, небитно је да ли
су избори или не. То смо доказали у претходне четири године,
а и грађани су на изборима показали да вреднују и да препознају ко у континуитету ради, рекао је Глишић уз обећање да ће
изградња локалног пута кроз Тврдојевац бити настављена,
како би се асфалтом спојио Горњи и Доњи део села.

9

УБСКА ПОЛИЦИЈА РАСВЕТЛИЛА
НЕКОЛИКО КРИВИЧНИХ ДЕЛА

ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА
Претходних недеља на Убу су забележена
убиства у покушају, насилничка понашања,
наношење тешких телесних повреда,
угрожавање сигурности грађана...
Убска полиција је, по налогу
вишег јавног тужиоца из Ваљева,
донела решење о задржавању до
48 часова С.Р. (1990) из Уба, због
постојања основане сумње да је
извршио кривична дело убиство у
покушају, недозвољена производња, ношење и промет оружја и
експлозивних материја и спречавање службеног лица у вршењу
службене радње.
Осумњичени се терети да је, у петак 15.априла, дошавши испред угоститељског објекта „Леонхарт” у Убу, пуцао
у унутрашњост објекта из ватреног оружја које је држао у
илегалном поседу. Том приликом су две особе задобиле
лаке телесне повреде.
Приликом хапшења, С. Р. је спречавао полицијске
службенике из Обреновца и Уба у вршењу службене радње.
Осумњичени је у законском року, уз кривичну пријаву,
предат Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву, где му је од
стране судије, за претходни поступак, одређен притвор у
трајању до 30 дана.

НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ

Асфалтни пут за тридесет домаћинстава
у Тврдојевцу
Захвалност руководству убске општине и „Путевима
Србије“ изразио је Лазар Јовановић из Горњег Тврдојевца,
напомињући да мештани тог краја на асфалт чекају више од
пола века. Дуж новоизграђеног пута настањено је преко
тридесет домаћинстава, која први пут испред својих дворишта
имају асфалт, што ће им знатно олакшати живот. Јовановић је
подсетио да је током прошле и ове године у селу реконструисана нисконапонска мрежа, чиме су, уз нови асфалти пут,
створени много бољи услови за живот у Горем Тврдојевцу.
У оквиру првог циклуса асфалтирања, започетог средином марта, средствима „Путева Србије“ изграђено је десет
сеоских путева дужине 500-600 метара у Црвеној Јабуци,
Совљаку, Гуњевцу, Врелу, Докмиру, Брезовици, Кожуару,
Паљувима и Тврдојевцу. Укупна дужина новоизграђених локалних саобраћајница је преко пет километара, а вредност
изведених радова износи 40 милиона динара.
Д.Н.

Mika
SALON

Svete Popovića 48, Ub
(preko puta Silosa)

069 11 10 365

- PEDIKIR
- MANIKIR
- NADOGRADNJA
I IZLIVANJE NOKTIJU
- DEPILACIJA

По налогу основног јавног тужиоца у Убу, полицијски
службеници су донели решење о задржавању Б. Б. (1989) и
Б. Б. (1989) из Уба, за којима је Полицијска управа Ваљево
расписала потрагу, због постојања основа сумње да су
извршили кривична дела насилничко понашање и тешке
телесне повреде.
Осумњичени се терете да су испред угоститељског
објекта, „Кафе Вива” у Убу, једном лицу нанели тешке
телесне повреде, а након тога оштетили излоге на наведеном објекту.
Осумњичени су у законском року, уз кривичну пријаву
предати Основном јавном тужилаштву у Убу где им је, од
стране судије, за претходни поступа,к одређен притвор у
трајању до 30 дана.

УГРОЖАВАЊЕ СИГУРНОСТИ
Полиција је, по налогу основног јавног тужиоца у Убу,
донела решење о задржавању Д. Ж. (1987) из Уба због
постојања основане сумње да је извршио кривично дело
угрожавање сигурности.
Он се терети да је суграђанину упутио претње, а потом
разлупао стакло на излозима и расхладним витринама
пекаре. Осумњичени ће у законском року, уз кривичну
пријаву, бити предат Основном јавном тужилаштву у Убу.

ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

БЕСПЛАТНА АНАЛИЗА
ЗЕМЉИШТА
Фонд за рурални развој општине Уб, у сарадњи
са Пољопривредном стручном службом Ваљево,
организује узорковање земљишта за бесплатну агрохемијску анализу у 2016. години. По један узорак са сваке
обрадиве катастарске парцеле (два за воћњаке), а највише десет узорака по газдинству, уз фотокопије
Потврде о активном статусу и Извода биљне структуре,
пољопривредници треба да донесу у просторије Фонда,
улица Каља Петра 62. Право на бесплатну анализу
земљишта имају сва регистрована пољопривредна
газдинства са територије убске општине, која ће, на основу добијених резултата, моћи да примене мере за побољшање квалитета земљишта. Више информација о овој
акцији може се добити на телефоне 411-264 и 414-764.
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ЗАВРШЕН 14. ФЕСТИВАЛ ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”

ВЕЛИКИ УСПЕХ УБСКИХ ЂАКА
Овогодишње такмичење музичких талената обележио је велики
успех младих Убљана, који су освојили чак пет, од укупно 12
лауреата. – Овације на премијери „Циганске бајке“
Школа за Основно музичко образовање „Петар Стојановић”, у периоду од
18. до 23. априла, била је по 14. пут
организатор и домаћин Интернационалног фестивала младих, на коме се
такмичило 230 ђака из 37 основних и
средњих музичких школа из Србије, Македоније, Републике Српске, БиХ и, први
пут, из Хрватске. Овогодишње такмичење
музичких талената обележио је велики
успех убских ђака, који су поред мноштва
првих, других и трећих награда, освојили
чак пет, од укупно 12 лауреата. Најбољи
међу најбољима били су Александра
Латиновић (виолина), Тамара Стефановић (клавир), Страхиња Киселчић(соло
певање) и Филип Симанић (хармоника).
Осим у појединачној конкуренцији, Александра Латиновић и Тамара Стефановић
највише признање школи донеле су и за
камерни дуо. По броју остварених, највиших награда, ово је највећи успех који су
ученици Музичке школе до сада забележили на убском фестивалу.
Музичка школа „Петар Стојановић”
потрудила се да и ове године организује

квалитетан пратећи фестивалски програм. Поред концерта београдског
гудачког триа „Класика Атерна” на
отварању манифестације, публика је
уживала и у наступу клавирског дуа
„ДАЛИАНА” у саставу Далида Грмуша и
Ана Стефановић, као и поетској вечери
Новице Стокића, песника из Великог
Градишта.
У самој завршници фестивала, у
пуној сали Дома културе, одржана је
п р ем и ј е р а муз и ч ко - с ц е н с к е и г р е
„Циганска бајка – у потрази за душом”,
аутора Владимира Ђенадера, композитора, пијанисте и директора ШОМО
„Петар Стојановић”. Основа овог дела
инспирисана је стиховима Србољуба
Митића из његове збирке „Черга на
утрини”, режију потписује Милан Босиљчић, кореографију Косовка Радић,
сценографију Душан Радишић, а продукцију Музичка школа и Установа за
културу и спорт. Блиска по форми и
садржају мјузиклу и музичкој драми,
„Циганска бајка” је синтеза вокалних и
инструменталних одломака, плеса и

Ана Стефановић
и Далида Грмуша
глуме, у чијем извођењу, под диригентском палицом Зоране Чукић, учествује
осмочлани оркестар (Наташа Тасић
Кнежевић, Мина Ковач, Светозар Вујић,
Ђорђе Маринковић, Далида Грмуша,
Катарина Луго Ордаз, Александра Латиновић, Павле Марковић и Павле Савић),
као и глумачки ансамбл Позоришта
„Раша Плаовић” (Снежана Јовановић,
Драгана Јанковић, Мирјана Симић, Воја
Раонић, Александар Тадић и Владимир
Тадић). Убљани, који немају често
прилику да у своме граду гледају овакво
уметничко дело, нарочито у домаћој
продукцији, „Циганску бајку“ поздравили су овацијама и вишеминутним
аплаузом, одајући признање свим
актерима за јединствен доживљај који
су им пружили овим делом врхунског
квалитета, неуобичајене и занимљиве
форме, изванредне музике и надахнуте
глумачке игре.
Д.Недељковић

ОБРАЗОВАЊЕ
„Циганска бајка” поздрављена је овацијама
и вишеминутном аплаузом од стране убске публике

УБСКИ МЛАДИ ТАЛЕНТИ

АЛЕКСАНДРИНИ
НОВИ УСПЕСИ
Освојена прва места на Републичком
такмичењу музичких школа у категоријама
солиста и камерног дуа. Ускоро учешће на
Републичком фестивалу у Зајечару и
припрема за упис у средњу музичку школу.
Наша млада, талентована виолинисткиња Александра Латиновић,
освојила је прво место на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије, одржаном 20.
априла, са 99,67 бодова као солиста на
виолини, у III/а категорији. Претходног
дана, 19. априла, Александра и Тамара
Стефановић, ученица петог разреда
ШОМО „Петар Стојановић“, у оквиру
такмичења камерних састава, освојиле су прво место са максималних
100 бодова. Програм са којим је наступала припремала је са својом професорком виолине Маријом Никитовић,
уз неизоставну подршку професорке

Александра
Латиновић

виолине Лидије Ранковић. Корепетитор
је била професор клавира Далида
Грмуша.
Своје успехе, Александра је наставила да ниже и на 14. Интернационалном фестивалу ШОМО „Петар Стојановић“, потврдивши заслуге за престижно звање лауреата, а ускоро је чека
екипно учешће на 60. Републичком фестивалу музичких и балетских школа
Србије, које ће се одржати 9. маја у
Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у
Зајечару.
Убску Музичку школу представљаће још три најбоља ученика.
Д.Капларевић

ЗАВРШЕН
ПРОЛЕЋНИ
РАСПУСТ
После пролећног распуста, који је
трајао од 28. априла до 3. маја, ученици су кренули у школу, а завршетак школске године планиран je у јуну.
Летњи распуст, за ученике основних
почиње 16. јуна, а за ученике средњих
школа 23. јуна.
Ученици осмог разреда, школску
годину завршавају 31. маја, због припрема за завршни матурски испит,
који ће полагати 15, 16. и 17. јуна.
Убски матуранти, после пробног
завршног испита, добили су резултате тестова, који су показали да су
најмање знања показали на тесту из
математике. Само десетак ученика из
свих основних школа општине Уб,
остварио је број бодова преко 15 (од
могућих 20) и то: њих неколико на
тесту из математике, док су на тесту
из српског језика показали боље знање и остварених 19,5 бодова, као и на
комбинованом тесту, на ком је максималан број освојених бодова био 19.
Матуранти средњих школа, школску годину завршиће 25. маја, скоро
месец дана раније од осталих средњошколаца, због припрема за упис на
факултете.
Д.К.

ОПШТИНА УБ
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УБСКИ ВРТИЋ

ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

ОД НАРОДА ЈАПАНА
Изражена је велика захвалност за донацију
вредну 61.950 евра, којом је купљен аналогнодигитални рендген апарат.
Убски Дом здравља, у четвртак 21. априла, посетио је
Ђуићи Такахара, амбасадор Јапана у Србији, заједно са
помоћником министра здравља доц. др Зораном Михаиловићем, поводом церемоније примопредаје донације вредне
61.950 евра, за набавку аналогно-дигиталног рендген апарата. Госте су, испред Хитне службе, дочекали представници локалне самоуправе и Дома здравља, испред које је
била истакнута табла са натписом „Од народа Јапана“, пројекат опремања Дома здравља „Уб“, рендген апаратом,
новембар 2015. године.
Амбасадор Јапана Ђуићи Такахара, овом приликом
обишао је Службу рендген дијагностике, коју предводи др
Жељка Јовановић. Присутним гостима, др Јовановић је
показала и упоредила стари апарат са новим рендген апаратом, који је вишеструко унапредио квалитет здрвствене
заштите, како пацијената тако и запослених у овој служби.

Гости из Јапана и Министарства здравља
са домаћинима у убском Дому здравља
Дарко Глишић, председник општине Уб, захвалио се у
име општине народу и Влади Јапана, на значајној донацији.
– Показало се да они, упркос томе што, као и ми на Убу,
имају својих проблема услед елементарних непогода, увек
нађу разумевања и за друге људе, и за друге народе - да
упуте преко потребну помоћ. Не могу заборавити ни оно што
је Министарство здравља дало за наш Дом здравља.
Ђуићи Такахара је изразио велико задовољство што је
био у прилици да присуствује примопредајној церемонији за
пројекат опремања Дома здравља Уб:
– Високо ценим континуиране напоре Министарства
здравља, на унапређењу медицинских услуга за грађане
Србије. Изразио бих и поштовање председнику општине, за
његов хитар и истрајан труд на обнови општине Уб након
поплава у мају 2014. године. Захваљујем се и Дому здравља
на успешном завршетку пројекта и ефикасном коришћењу
апарата. Пројекат који нас је окупио данас, један је од два
пројекта јапанске подршке општини Уб.
Помоћник министра здравља доц. др Зоран Михаиловић похвалио је напоре јапанске Владе да помогне
грађанима Србије и рекао да се показало да су нам прави
пријатељи, а др Биљана Николић, директор Дома здравља,
захвалила се на донацији која ће омогућити много квалитетнији вид здравствене заштите и амбасадору уручила
захвалницу и уметничку слику.
Д.К.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

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

СВЕ ВЕЋА ПОТРЕБА
ЗА ЛОГОПЕДОМ
Дневно се обави шест до девет логопедских
третмана. Постоји потреба за логопедом
и ван предшколске установе.
Све више малишана има проблем са говором па је потреба за логопедом у васпитно-образовним установама
неопходна. У Предшколској установи „Уб“, од краја 2011.
године, ради дипломирани логопед Јелена Ћулафић, која
због великог интересовања родитеља, који обично први примете код свог детета проблем, није у могућности да прими
свако дете. До недавно, у целом Колубарском округу, радио је
само један логопед, до којег је било немогуће доћи, па су
васпитачи убског вртића иницирали, кроз развојно планирање установе, радно место логопеда.
- Поред генетских предиспозиција, траума и инфекција у
трудноћи, током порођаја, превременог порођаја, менингитиса у првој години живота и разних других биолошких фактора, ту су и фактори средине, јер се наш начин живота и комуницирања доста променио. Деца проводе превише времена
испред телевизора. У раном узрасту нарочито су штетне рекламе и цртани филмови на страном језику – истиче логопед
Јелена Ћулафић.
Убски малишани суочавају се са проблемом у изговору
гласова или на нарушен ритам и темпо говора (муцање) који
су најприсутнији, а ту је и мањи број деце који има озбиљне
проблеме и кашњење у говорно-језичком развоју.
- Пракса је да њих шаљемо у Завод за говорну патологију
где се врши детаљнија и свеобухватнија дијагностика, која
нам омгућава бољи увид у могућности детета и квалитетније
организовање рада са њим. Свако дете је индивидуа за себе,
тако да је логопедски третман прилагођен потребама и могућностима детета. Успех третмана не зависи само од логопеда и
детета, већ и од родитеља који морају да буду активни учесници третмана - наводи Јелена Ћулафић, која дневно обави
терапеутски третман са шесторо до деветоро убских малишана.

Јелена Ћулафић дневно обави терапеутски
третман са шесторо до деветоро убских малишана
Пошто је проблем широко распрострањен, а у убским
школама је све више деце са дефектима у говору, читању и
писању, постоји интересовање родитеља чија деца не
похађају предшколску утанову, као и родитеља школске деце.
- Када је Уб у питању постоји потреба за логопедом и ван
вртића. Због обима посла и због тога што нису уписани у
предшколску установу, нисам у могућности да радим са свим
малишанима. Са већим бројем родитеља имам добру
сарадњу, али неки не схватају озбиљност проблема развоја
говора и језика, као и потребу за њиховим свакодневним
радом са дететом у породичној средини. Сваки поремећај
говора и језика нарушава развој когнитивних функција,
ускраћује доживљај света и снижава дететове потенцијале за
учење – објаснила је Јелена.
На почетку сваке школске године, убски логопед Јелена
Ћулафић, тестира говорно-језички и графомоторни развој све
деце која похађају припремни предшколски програм, како на
терену тако и у установи. Поред њих тестирају се и деца старијег васпитног узраста. Након тестирања упућује се позив
родитељима деце која имају потребе за третманом, па, када
дођу, договарају се о даљем току вежби и начину рада са дететом. Што се тиче средњих, млађих и јаслених групе, у сарадњи са васпитачима и медицинским сестрама, прате се одступања у говорно-језичком развоју деце. Уколико постоји потреба за третманом код логопеда, упућује се позив родитељима.
Д.Капларевић
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УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

УСКРШЊЕ РАДИОНИЦЕ
Поводом ускршњих празника, васпитачи свих група
Предшколске установе „Уб“ одржали су, у прошлој недељи,
низ радионица са децом и родитељима.
Ово је била прилика да се пред најрадоснији празник,
заједничким снагама, родитељи и деца, удруже у фарбању
јаја, прављењу украсних корпица и торбица, као и цртању
маштовитих ускршњих креација. На радост свих, испред
просторија у којима деца бораве, изложени су сви радови
који су улепшали ходнике вртића.

Ускршња радионица
у убском Вртићу

У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

ТАКМИЧЕЊЕ
У ШАРАЊУ ЈАЈА
Традиционална манифестација одржана 12. пут
у оквиру предмета веронауке, а уз подршку и
помоћ целог колектива
И ове године у Цветни петак, Основна школа „Рајко
Михаиловић” из Бањана организовала је ђачко такмичење у
шарању и осликавању ускршњих јаја. Традиционална
манифестација, која је одржана 12. пут у оквиру предмета
веронауке, уз подршку и помоћ целог колектива, окупила је 190
ученика из матичне школе и основце из Тулара, Кожуара,
Врела, Вуконе, Калиновца и Сувог Села. Учеснике такмичења
поздравио је архијерејски намесник Тамнаве, протојереј
ставрофор Митар Миловановић и похвалио рад педагога
бањанске школе, нарочито вероучитеља Марка Рафаиловића,
који годинама предано и успешно организује ову и сличне
манифестације у оквиру веронауке.
Деца су још једном показала велику машту и спретност у
шарању ускршњих јаја, користећи првенствено традиционалну технику, уз помоћ пера и воска, али и водене и воштане
боје, фломастере, налепнице, лакове за нокте, перлице, декоративне мрвице, колаж папир, цвеће, зачине,...
Током такмичења, насликано је више од 500 јаја и додељено десет награда. Три прве награде за најлепше ускршње
јаје освојили су ученици бањанске ОШ „Рајко Михаиловић“:
Стојан Илић (четврти разред), Маријани Јуришић (седми
разред) и Андријани Човић (трећи разред). Четврта награда
припала је Теодори Леонтијевић, ђаку прваку из Вуконе, пета
предшколцу Стефану Глишићу, а шеста Јовани Мирковић из
Врела (шести разред).
Специјална награда за најкреативније јаје додељена је
предшколској припремној групи из Кожуара и Тулара и
њиховој васпитачици Драгани Ђурђевић за изузетан труд у
прављењу воза са композицијом, у чија четири вагона се, по
речима деце, налази читав „насад” шарених јаја, док је у
коришћењу традиционалне технике, воска и пера, најбоља
била Марта Морачанин из Сувог Села.
Жири је доделио и две колективне награде, и то ђацима из
Врела и учитељици Сањи Арсеновић Тешић, као и малишанима из Сувог Села, њиховој учитељици Милени Николић
Лазаревић и васпитачици Сањи Гајић.
Д.Н.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ
Учитељице четвртог разреда ОШ „Милан Муњас“
организовале су 27. априла, креативно-едукативну
радионицу „Васкршње чаролије“ у трпезарији школе, за
ученике четвртог разреда, у којој су учествовали и родитељи појединих ученика. Украшавана су ускршња јаја
разли-читим техникама, што је омогућило многима, да
кроз два школска часа, осим лепог дружења, науче и
технику осликавања јаја, као што је воскирање, лепљење
и исцртавање тушем, фломастерима или темперама, по
шаблонима или дечјим креацијама.

Ученици IV разреда ОШ „Милан Муњас”

За децу је Васкрс најрадоснији празник, јер се тада у
кругу породице, осим разноврсне трпезе, надмећу са
осталим укућанима, чије јаје је најлепше и најтврђе. Још
бољи утисак, оставиће учествовање у креирању и украшавању ускршњих јаја, поготово ако су декорације осмишљене са мајкама или бакама.
- Наша школа већ годинама одржава позитиван однос
са родитељима и породицом, која нам је велика подршка у
раду. Васкршњу радионицу посветили смо неговању
традиције и сарадње са родитељима и члановима породице ученика, који ће научити како су се некада шарала
јаја – рекла је Тања Ђурђевић, учитељица IV/2.
Д.К.

Учесници манифестације у Бањанима

ОКО НАС

5.мај 2016.г.

НА СРЦ „ШКОЛАРАЦ“
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ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КРВИ

ОБНОВЉЕНО
ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ
У СРБИЈИ

Захваљујући донацији Владе Републике
Србије, најмлађи Убљани, поред старих и
реновираних, сада на располагању имају и
неколико нових справа за игру на отвореном

За сваку похвалу је што је међу 71 даваоцем,
било и 11 гимназијалаца и средњошколаца,
који су први пут дали драгоцену течност

Једино дечије игралиште на Убу, које се налази на
Спортско рекреативном центру „Школарац“, ових дана је
реконструисано и опремљено новим мобилијаром. Захваљујући донацији Владе Републике Србије, најмлађи Убљани,
поред старих и реновираних, сада на располагању имају и
неколико нових справа за игру на отвореном. Директор Установе за културу и спорт, Радован Пулетић напомиње да су,
упркос бројним финансијским проблемима, успели да обнове
овај дечији кутак.

На убском „Школарцу”, ових дана
- На „Школарцу“ има 14 терена за рекреативце и спортисте, а дечје игралиште је 15-ти простор који смо припремили за
ову сезну. Спортско-рекреативни центар почиње да живи и да
дише пуним плућима, зато што је то место које је најфреквентније на Убу у урбаном делу током пролећа и лета. У
времену када је новац реткост и када се за сваки динар треба
борити и мислити о њему, ми смо формирали овај простор као
дечје игралиште, рестаурирали део који је купљен од „Србија
шума“ пре неколико година и који је врло квалитетан, преуредили елементе које смо преузели од Вртића, а сада, уз помоћ
донације, обезбедили и нов, модеран мобилијар“, каже
директор Установе за културу и спорт. Уз очекивање да ће
најмлађи суграђани уживати у дружењу и игри на обновљеном игралишту, Пулетић апелује на родитеље и све остале да
чувају и не уништавају ову једину дечју оазу на Убу.
Д.Н.

УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА
„МАГИЧНИХ РУКУ“
Уметничко удружење „Magic Hands Of Art“ организовало је, у току прошле недеље, од 26. до 30. априла, продајну
изложбу ускршњих рукотворина својих чланова, на платоу
испред маркета „Идеа“ и на Градском тргу.
На овој „Ускршњој чаролији“, биле су изложене вешто и
креативно украшене корпице разних боја, природна
козметика „La bella dona“, рукотворине Славице Карић, које
су рађене декупаж техником, ускршње фигурице у облику
јаја, зека и других животиња, украсни венчићи и икебане, а
део новца отишао је у хуманитарне сврхе.
Д.К.

Под слоганом „Пролеће 2016“, на убском Градском
тргу, крајем априла, одржана је друга овогодишња акција
добровољног давања крви. Драгоцену течност понудило је
89 Тамнаваца, а након обавезног лекарског прегледа, њих 18
није било у могућности да да крв из медицинских разлога.
За сваку похвалу је што је међу 71 даваоцем, било и 11
матураната Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе „Уб“, који су први пут дали крв и постали део
велике породице хуманих и одговорних грађана, који су
свесни великог значаја оваквих акција.
Велика пролећна кампања прикупљања крви планирана је у сарадњи са Министарством здравља и општином
Уб, а реализовали су је убски Црвени крст и Институт за
трансфузију крви из Београда. Секретар Црвеног крста
Слободан Моловић са поносом истиче да су Тамнавци
поново предњачили у солидарности, јер је на Убу остварен
најбољи резултат у месецу априлу на територији Србије.
Према његовим речима, акција је искоришћена и за едукацију добровољних даваоца и средњошколаца, који су упознати са законском регулативом у овој области, као и са
бенефицијама које имају у здравственим установама. Д.Н.

ЛАЈКОВАЦ

ТУЦИЈАДА
НА ВРАЧЕ БРДУ

Традиционална ускршња „Туцијада“ одржана је у
понедељак, 2. маја ,од 15 сати код споменика Димитрију
Туцовићу на Враче брду у Ћелијама. Манифестацију је
организовао Еколошки покрет “Castrum Brodare”, уз
подршку општине Лајковац и сарадњу са Туристичком
организацијом општине Лајковац. Циљ „Туцијаде“ је очување и неговање народних обичаја, подстицање заједништва
и хуманости, афирмација туристичких и културних вредности, као и промоција значаја заштите природе.
И ове године су обезбеђене вредне награде: победник
у конкуренцији сениора освојио је таблет марке „Тесла М8“, а
победник у јуниорској категорији бицикл. Ускршња јаја је
обезбедио организатор, а поред туцијаде одржано је и
такмичење у надвлачењу конопца и бацању камена са
рамена.
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ДОБА ЈУРЕ У СРБИЈИ

НОСТАЛГИЈА ЗА
‘’УБЉАНКОМ’’
Има ли ‘’Јуре’’ на Убу? Да ли је то
доба прошло или се, обелодањивањем
положаја радника у великој лесковачкој
страној фирми, најављује нови проблем
запошљавања и запослених у Србији.
Ако се за једно радно место плати 10.000
евра инвеститору (страном капиталисти), а његова обавеза је само да не
отпусти раднике у наредне две године,
јасно је да држава, о свом трошку,
финансира сопствену пропаст.
Неоспорно је да је добро што
велике фирме, у своје индустријске
погоне, примају велики број радника,
али, питање је: колико времена треба да
протекне да се исти ти радници врате на
она социјална и друга права која су
имали у Милошевићево, да не помињемо она ранија времена? Европска
унија и тамошњи социјални статус
запослених је, за сада, само далеки сан.
А оно са својеврсним мобингом
био је и један пример у извесној убској
фирми. Директорка (на срећу) бивша,
није дозвољавала да је радници гледају
- у очи. Сматрала је то својеврсним
безобразлуком и непоштовањем. Радник (или радница) морали су да гледају
у под пред собом када разговарају са
овом ‘’свемоћном’’ директорком. Тада је
многим Убљанкама рад у некадашњој
великој конфекцијској кући у Школској
улици (Преком шору) изгледао, у
сећању, као боравак у одмаралишту.
Сада, на Убу, има примедби. Али,
онаквих какве се чују из Лесковца нема. Домаћи капиталисти, ваљда,
схватају да сав њихов иметак почива на
тим истим радницима. То је, вероватно,
разлог што је поменута директорка
добила ‘’шут карту’’. Шта ће бити са
онима у Лесковцу после разговора са
председником српске Владе - остаје да
видимо. Радници се надају, наравно, да
ће бити боље.
М.М.

КЈП „ЂУНИС” - ПЛАН
ИЗНОШЕЊА КАБАСТОГ СМЕЋА

ОЧИСТИМО
ГРАД
07.05.2016. (субота)
Ул и ц е ; С в е т е П о п о в и ћ а ,
Ламеле, Славољуба Миливојевића,
Рајка Михаиловића, Чеде Тодоровића, Чедомира Миндеровића, Убска
Долина, Милана Михајловића, Алексе Мартића, Пиково Имање, Пује
Пандуровића, Радомира Софронића,
Саве Бојанића, Тамнавска, 13 Пролетерска, Бањанска, Сандића Имање,
Богдановица.

14.05.2016. (субота)
Ул и ц е : Н а с е љ е С в и њ ц и ,
Милана Муњаса, Ратка Ранковића,
Братства и Јединства, 25. маја, 30.
јуна, Милована Глишића, 29. новембра, Бране Петронијевића, Боже
Кнежевића, Мајерова, Шарбанска,
Дринских дивизија, Косовских јунака, Браће Марчетића, Талови.

НАШЕ ТЕМЕ

ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ
РЕЗУЛТАТЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ?
Милан Живановић Шмит, аутотапетар из Уба:
- Ова нова-стара власт је заслужено добила оволики
проценат гласова на изборима, јер једноставно има резултате
иза себе. Сасвим очекивано су победили јер већина омладине
размишља баш као они, жели приближавање Европи, а нама је
ипак омладина најважнија, тако да их ја подржавам у сваком
случају. Гледао сам промоције странака и видео да је јако пуно
омладине присуствовало, а ако ће њима бити боље, ја сам увек
за ту опцију. Једино што очекујем од ове општинске власти, је да
наставе са изградњом путева и нисконапонске мреже, као и свега
другог од значаја за Уб и његове грађане. Верујем у њихове добре
намере а исто тако и у њихову способност.

Небојша Ристић, електротехничар из Радљева:
- Не очекујем ништа ново што се до сада није дешавало у Убу.
Нисам гласао јер сматрам да нема неког смисла бирати између
две лоше опције. Једноставно, нисмо имали неку понуду, нешто
ново што би ме фасцинирало и навело да изађем и гласам.
Познавајући менталитет овог народа, уопште се нисам изненадио и овај резултат сам очекивао. Нисам, нешто, одушевљен, али
од ове нове-старе власти, очекујем да настави тамо где је стала,
са активностима које је имала и пре избора. Јер, ако већ морам да
бирам између две лоше опције, бирам ону мало бољу. Тренутним
стањем на нивоу државе, апсолутно нисам задово-љан и само
онда када будем видео да постоје неки по мом крите-ријуму
бољи, изаћићу и гласати за њих.

Славка Милошевић, дипл. социјални радник из Уба:
- Резултати ових избора су реални и једини нормални за овај
народ и државу уопште. Сасвим су очекивани, јер имају своју
позадину у смислу опипљивих резултата које су до сада остварили. Потпуно заслужена победа и мислим све што су обећали у
предизборној кампањи да ће засигурно испунити, као и до сада.
Очекујем још бољи живот на Убу и Србији уопште, јер верујем
људима који су добили поверење грађана на овим изборима.

Весна Икановић, текстилни техничар из Уба:
- Сасвим очекивана победа актуелне власти, јер, просто,
народ је то желео. Очекујем отварање нових радних места за све,
а посебно да поведу више рачуна о запошљавању популације у
средњим годинама која више нема своје место у овом друштву.
Ти људи, којима и ја припадам, не виде себе нигде на друштвеној
лествици. Остали смо без посла не својом кривицом, немамо
социјално и пензионо осигурање, а прешли смо старосну
границу за пријем на неко ново радно место. Осећамо се јако
одбачени у свим сферама живота а имамо изграђене радне
навике и очекујем да се нешто промени на том пољу. Гласала сам
за њих, била сам и бићу уз њих, јер им безрезервно верујем.

Живко Костић, трговац из Уба:
- Победа СНС-а је потпуно очекивана и никако не може бити
изненађење, чак ни за оне људе који нису њихове присталице.
Дарко Глишић има преимућство над свим осталим кандидатима
и то је сасвим јасно. У претходном периоду показао је делима да
његов рад има велики значај за убску општину и треба тако да
настави у будућности. Оно што треба интензивирати је
запошљавање младих, како на нивоу републике тако и у убској
општини. Лично сам задовољан, наравно да увек може више али
све зависи од могућности, није ни људима на власти све тако
једноставно и лако.

Десанка Велимировић, пензионер из Црвене Јабуке:
- Нисам неко ко очекује пуно од државе у којој живим, али
разочарана сам понашањем власти у време поплава када је мојој
мами поплављена кућа и све што има. Само су обећавали, а није
добила ниједан скроман пакет помоћи. Прва сам изашла на
изборе и гласала, шта ће бити видећемо. Дуго сам живела у
Аустрији и свиђа ми се то што ова власт жели улазак у Европу, јер
желим једног дана да ми не треба пасош за одла зак у
иностранство. Не тражим ништа од новоформиране власти, али
се, свакако, надам бољем, бар за ову омладину, ако ми старији
нисмо имали неки сјајан живот.

Зоран Томић, угоститељ из Уба:
- Подржавам ову власт у потпуности, не само на нивоу
општине већ и у целој републици, па самим тим и пуно очекујем
од њих. Мислим да су, за разлику од неких претходних, јако
поштени људи. У овој држави корупција је претходних година
толико узела маха да се није видео излаз. Код представника
садашње власти ми се свиђа што су сасекли корупцију, наравно
требаће време да се она искорени у потпуности, али и ово до
сада је успех. Друго, гради се ауто-пут, ради се на свим пољима и
резултати су видљиви, што је посебно битно за младе људе.
Проблем је за људе средњих година где и ја припадам, јер
немамо могућности за запошљавање и ја ту једино имам замерку.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
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КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У ЛАЈКОВЦУ, НАКОН ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БР.1
Резултати гласања
на бирачком месту бр.1

РАДИКАЛИ ПРЕШЛИ ЦЕНЗУС
И УГРОЗИЛИ ВЕЋИНУ СНС

1. СНС
2. ДС
3. СПС-ЈС
4. Заветници
5. ДСС-Двери
6. СДС
7. СРС

На поновљеном гласању, у некадашњој згради Основног суда,
за СРС гласале и присталице ДС, ДСС и Двери

318
4
17
3
10
10
7
21
18
3
5
10
11
7
3
5
8
16
19
3
15
10
1
7
15
10
1
9
9
5
11
7
6
10
10
12

3956
190
245
125
86
164
131
153
195
104
37
112
84
44
106
92
55
165
101
91
160
118
3
23
132
178
38
101
193
26
51
141
57
122
141
192
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24
68
21
19
59
37
77
49
14
14
20
27
13
8
23
25
16
44
36
30
79
1
5
47
32
36
15
49
10
9
6
9
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68
17

5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
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1805
75
63
33
44
53
72
69
85
51
9
44
46
53
79
34
29
69
53
30
90
38
6
13
161
57
23
31
132
31
38
51
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40
52
40

340
18
38
18
13
18
10
32
19
3
5
9
0
7
0
5
0
12
4
11
10
8
1
6
4
10
0
1
16
0
7
2
16
19
11
16

931
4
22
23
18
39
10
36
27
37
11
48
6
6
22
21
19
49
20
66
14
31
4
10
24
36
20
58
38
8
39
24
63
31
22
25

6

7

СРС

4

9013
434
21
17
471
3
237
10
197
10
365
7
278
21
412
18
420
3
220
865
10
255
11
187
7
135
3
224
5
205
8
152
16
365
19
274
3
245
15
344
10
303
261
707
15
395
10
352
1
123
9
223
9
447
855
11
164
7
244
6
168
10
255
10
322
12
330

3

Борис Тадић
СДС

3

12165
616
597
306
273
467
366
585
548
309
150
352
274
161
253
292
186
549
341
285
454
367
58
95
484
485
179
254
601
128
257
348
244
358
462
481

5
Патриотски блок
ДСС - Двери

Демократска
странка

2

Бирачко место::
Лајковац- Варош 1
Лајковац- Варош 2
Лајковац - Варош 3
Лајковац- Варош 4
Лајковац- Варош 5
Лајковац- Варош 6
Лајковац- Варош 7
Лајковац- Варош 8
Бајевац 1
Бајевац 2
Боговађа
Врачевић- Доњи крај
Врачевић- Костевац
Врачевић- Жујански
Доњи Лајковац
Јабучје- Виш
Јабучје- Горњи крај
Јабучје- Старо село
Јабучје- Гај
Јабучје- Доњи крај
Јабучје- Шеринка
Мали Борак
Маркова Црква
Непричава
Пепељевац
Придворица
Ратковац
Рубрибреза
Скобаљ
Словац
Степање
Стрмово
Село Лајковац 1
Село Лајковац 2
Ћелије

Гласало

1

Уписано
гласача

Резултати
локалних
избора
у општини
Лајковац

4

Заветници

2

Редни број листе на гласачком листићу

30.IV
190
24
75
18
4
1
118

Заветници 18, Патриотски блок 4, СДС 1,
СРС 118 гласова. На бирачком месту бр.
1 у недељу 24. априла коалиција окупљена око СНС добила је 185 гласова, ДС
69, СПС 81, Заветници 18, Патриотски
блок 42, СДС 5, СРС 19 гласова.

СПС-ЈС

1
Александар Вучић
- Србија побеђује

странке је због количника гласова изгубила један мандат и апсолутну већину од
18 одборника. С друге стране, СРС је добио 119 гласова, 100 више него 24. априла.
Од 35 одборничких места коалиција око
СНС сада има 17, СПС остаје на 8, ДС има
4, Патриотски блок (ДСС-Двери) 4 и СРС 2
мандата.
Од 616 уписаних бирача на поновљене локалне изборе на овом бирачком
месту изашло је 434, а важећих листића је
било 430. Коалиција окупљена око СНС
добила је 190 гласова, ДС 24, СПС 75,

Неважећи
листићи

Према подацима Општинске изборне комисије, поновљени локални избори на бирачком месту бр. 1 у Лајковцу
променили су састав будуће Скупштине
општине Лајковац. Српска радикална
странка, која је претходно била испод
цензуса, добила је два одборничка мандата, а по један су изгубиле коалиција
„Александар Вучић – Србија побеђује“ и
Демократска странка. И поред тога што
је и на поновљеним изборима освојила
највише гласова (пет више него 24. априла), коалиција око Српске напредне

24.IV
185
69
81
18
42
5
19

139
1
7
8
0
5
1
4
6
1
1
1
2
0
1
13
5
15
25
2
4
3
0
1
4
7
0
0
7
0
2
2
2
2
4
3

485
118
11
6
7
17
10
20
21
7
4
11
11
5
5
12
11
23
8
6
21
16
10
5
8
22
5
8
3
5
7
11
4
8
14
25
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

5.мај 2016.г.

ОДРЖАНА 135.СЕДНИЦА ВЕЋА

Lajkova~ka panorama

РЕБАЛАНС
БУЏЕТА У ЈУНУ

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

Веће општине Л ајковац одрж ало је,
21.априла, 135. седницу на којој су разматране
три тачке дневног реда.

НЕИЗВЕСНОСТ НАКОН ПРЕОКРЕТА У ЛАЈКОВЦУ
У општини Лајковац је на 35 бирачких места на изборе изашло 9.013 бирача
од уписаних 12.165, што износи 74,09%. Избори су протекли регуларно на 34
бирачка места, док су на бирачком месту број 1 (зграда бившег Основног суда)
уочене неправилности, па је Општинска изборна комисија донела одлуку да се
поништи гласање и на том бирачком месту су одржани нови избори у суботу, 30.
априла, након којих је коалиција око СНС изгубила апсoлутну већину освојену
24.априла. Како незванично сазнајемо, опозиција у Лајковцу се ујединила и
одлучна је у намери да формира локалну власт без СНС. Ујединиле су се четири
странке, које заједно имају 18 од 35 одборника: СПС 8, ДС 4, ПАТРИОТСКИ БЛОК
(ДСС, Двери) 4 и СРС 2 одборника. Кандидат за председника општине Лајковац
испред ове опције требало би да буде Мирко Марковић, дипл. инжењер
рударства из СПС.

Детаљ са седнице
Општинског већа Лајковац

5.мај 2016.г.

У ЛАЈКОВЦУ „НИЧУ”
НОВИ СПОРТСКИ КОМПЛЕКСИ

ИЗГРАДЊА
ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
У току су интензивни радови на изградњи
тениских терена у Спортско-рекреативном центру, у
непосредној близини Хале спортова и стадиона ФК
„Железничар“. По завршетку ових радова Спортски
центар ће добити три тениска терена од шљаке и на
тај начин бити проширен новим садржајима. Већ
сада је јасно да ће Лајковац имати један од најбољих
и најсадржајнијих спортских комплекса у нашој
земљи, укључујући и пливачки базен. Мајстори
вредно раде да овог лета терени буду на располагању свим рекреативцима и младима који би тренирали овај спорт. На овај начин Лајковац решава све
дилеме око тениских терена, имајући у виду да су
терени у Индустријској зони на парцеле компаније
„Виндија“.

Одлуком чланова Већа подржана је Иницијатива о преузимању оснивачких права над
Ветеринарском станицом Лајковац у циљу
Број
мандата побољшања примарне здравствене заштите
животиња, а ова иницијатива је прослеђена
надлежном министарству.
Лајковачко општинско веће је донело и
одлуку о припреми ребалнаса буџета општине
Лајковац у 2016. години, који се очекује током
јуна. Већином гласова, током седнице, већници
су верификовали и решење о давању сагласности на правилник о другим изменама и
допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији општинске управе.

РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ
Гласало: 9.013 грађана
Неважећи
Излазност: 74,09%
листићи: 318 (3,5%)

Број
гласова

% од укупног

1.

3.956 43,89% 17

2.

1.805 20,03%

3.
4.

Демократска странка
- Косана Грчић
Патриотски блок Лајковац

5.

1.030 11,43%
931

10,33%

8
4
4

485

5,38%

2

6.

ZAVETNICI

349

3,87%

0

7.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА - Борис Тадић

139

1,54%

0

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У ЛАЈКОВЦУ
Резултати парламентарних избора протекли су регуларно на свих 35
бирачких места у Лајковцу, а гласало је укупно 9.040 бирача, што у процентима
износи 74,24%.
РЕЗУЛТАТИ:
1. Александар Вучић – Србија побеђује – 4040 гласова (44,69%)
2. За праведну Србију – Демократска странка – 797 гласова (8,82%)
3. Ивица Дачић – СПС, ЈС – 1430 гласова (15,82%)
4. Др Војислав Шешељ – СРС – 677 гласова (7,49%)
5. Двери – Демократска странка Србије – 906 гласова (10,02%)
6. Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор – 13 гласова (0,14%)
7. Борис Тадић, Чеда Јовановић – Савез за бољу Србију – 210 гласова (2,32%)
8. Муамер Зукорлић – БДЗС – 14 гласова (0,15%)
9. СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин – 4 гласа (0,04%)
10. За слободну Србију – Заветници – Милица Ђурђевић – 219 гласова (2,42%)
11. ГГ За препород Србије – Проф. др Слободан Комазец – 20 гласова (0,22%)
12. Руска странка – Слободан Николић – 18 гласова (0,20%)
13.Републиканска странка – Никола Сандуловић – 2 гласа (0,02%)
14.Српско руски покрет – Слободан Димитријевић – 10 гласова (0,11%)
15.Борко Стефановић – Србија за све нас – 50 гласова (0,55%)
16.Дијалог – Млади са ставом – Станко Дебељаковић – 12 гласова (0,13%)
17.Доста је било – Саша Радуловић – 200 гласова (2,21%)
18.Партија за демократско деловање – Ардита Синани – 6 гласова (0,07%)
19.Зелена странка – 32 гласа (0,35%)
20.У инат – Сложно за Србију – Народни савез – 49 гласова (0,54%).

ИЗЛОЖБА МИЛУТИНА
РАНКОВИЋА У МОСКВИ
Изложба скулптура у колубарском храсту
Милутина Ранковића из Лајковца отворена у
недељу, 25. априла, у галерији „Дома националности“ у Москви. Гости његове изложбе били су
млади руски академски сликари, а организатори
су тим поводом припремили и концерт руске и
српске музике, као и филмове о Србији.
Милутин Ранковић је, дан касније, оджрао
мајсторски час на државној Вишој школи народних уметности „Богородски“. Лајковачки вајар је
за један школски час изрезбарио скулптуру са
ликом монаха,у липовом дрвету,што је поздрављено бурним аплаузом ученика и професора
ове школе. Директорка школе Ирина Григоренко и
њени сарадници, скулптуру су уврстили у сталну
поставку Музеја народне уметности, који се
налази на овом институту и који чува најупешније
радове уметничке школе који су настали током
њеног вековног постојања. Милутин Ранковић је
са својом скулптуром у овом музеју једини
уметник који није пореклом са простора Руске
федерације.

Будући тениски терени у Лајковцу

„ЛЕПТИРИЋИ“ ЗВЕЗДЕ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА

МНОГОБРОЈНЕ
НАГРАДЕ
Деца из Предшколске установе „Лептирић“ праве су мале
звезде овог пролећа широм Србије! Освајају награде на фестивалима
дечјег стваралаштва, побеђују на олимпијадама, учествују на
карневалима, специјални су гости на прославама других вртића свуда су радо виђени, а свој вртић и Лајковац промовишу у најбољем
светлу! Одушевљавају лепо одабраним и припремљеним музичким
тачкама и кореографијама, изванредним костимима, а свакако и
лепршавошћу и дечјим шармом. За континуирани рад на сценским
наступима и њихово учешће на бројним фестивалима заслуге највише припадају дугогодишњој агилној директорки Мили Митровић,
затим, њеним сарадницима-васпитачима, али и родитељима, који
дају допринос у припреми представа и костима.
Средином априла Предшколска
установа „Лептирић“ (одељење Јабучје) победила је на првој „Малој олимпијади“ у Мионици, у конкуренцији још
седам вртића из Мионице, Ваљева,
Малог Зворника, Љига, Осечине, Владимираца и Коцељеве. Такође, током
априла били су специјални гости
зрењанинских вршњака на њиховој
годишњој “Смотри музичког и драмског стваралаштва”. Публици се представила припремна предшколска
група тачком „Грозница Лептирићеве
вечери“, за коју је средином марта
освојила прву награду за најбољи
перформанс на Фестивалу дечјег
музичког стваралаштва у Смедереву.
На овом фестивалу музичко-сценски
приказ „У духу православља“ добио је
Смедерево:
специјалну награду за најбољу идеју.
У
духу
православља
Настао је као продукт 29 породичних

РАТКОВАЦ

ОБНОВЉЕНА
И ДОГРАЂЕНА ШКОЛА
Мештани Ратковца, ученици и њихови учитељи
могу бити презадовољни новим изгледом и
функционалноћу школе у свом селу. Школска зграда
је потпуно реновирана и дограђена, добила је мању
фискултурну салу, савремене тоалете у оба дела
објекта... Осим тога, део простора моћи ће да
користи месна заједница или да буде издвојено
одељење вртића. Вредност радова је 8 милиона,
средства су обезбеђена из општинског буџета, а
извођач радова је убски „Грађевинар“. Партерним
уређењем, односно изградњом игралишта и стаза у
дворишту, школа ће добити коначан изглед до 1.
септембра.

Школа у Ратковцу

"Мoсковски дом националности" уручио је
Милутину Rанковићу признање за чување и
развијање традиције многонационалног
народног стваралаштва, професионално
мајсторство и активно учешће у реализацији
изложбе у државној буџетској установи града
Москве
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Прошле године замењена је столарија на
многим школским објектима на целој територији
општине – од централне основне школе у Лајковцу,
где је комплетно замењен и кров, преко Ћелија где је,
осим прозора, уређен и санитарни део, до Бајевца,
Пепељевца и Средње школе, на којој је замењен
значајан део столарије. У наредном периоду биће
изграђени спортски терени по школама, пре свега у
Бајевцу и Рубрибрези.

Победници „Мале олимпијаде” у Мионици
радионица, у којима су родитељи заједно са васпитачима и децом
израђивали сценографију и костиме. Две награде на републичком
фестивалу представљају огроман успех јер је учествовало око 500
малишана из 24 установе.
Предшколска група је освојила и награду за групну маску на
Фестивалу хумора у Лазаревцу, а прошле године победила на
Фестивалу традиционалних игара и модерног плеса у Параћину и
наступала са „Распеваном чергом“ на фестивалу у Зворнику. У марту
је „Распевана черга“ изведена на прослави 80 година постојања
вртића у Оџацима, у априлу у Лазаревцу на приредби поводом
Светског дана Рома. Предшколци и старија васпитна група привукли
су велику пажњу на Међународном карневалу у београдској општини
Раковица, одржаном почетком априла, тачкама „Чарлстон“ и „Чоколадице“. Лајковачки малишани биће гости и на Ђурђевданском карневалу, који ће 6. маја бити организован у Крагујевцу поводом Дана
града. Спремају се и за Фестивал традиционалних игара и модерног
плеса у Пожаревцу, где су прошле године били победници. Представиће се тачком „Лептирићев лет кроз Србију“, уз атрактивне костиме
и музику. Следе карневал у Врњачкој Бањи, „Baby Exit'' на Петроварадину... И тако из године у годину, из генерације у генерацију, јер је
припрема програма и учешће на дечјим смотрама једна од карактеристика по којој се лајковачки вртић „Лептирић“ распознаје у Србији.
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ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ
У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ

ПОБЕДА
НАПРЕДЊАКА
На априлским изборима у Владимирцима победила је Српаска напредна странка.
Листа за народне посланике Републике Србије
под називом Александар Вучић - Србија
побеђује освојила је 5.061 гласова, листа За
праведну Србију ДС (Нова, ДСХВ, ЗЗС) 818,
Ивица Дачић СПС - Драган Марковић Палма
1.315, Др Војислав Шешељ - СРС 837, Двери ДСС - Санда Рашковић Ивић 410, Савез
војвођанских М ађара 30, Борис Тадић,
Чедомир Јовановић - Савез за бољу Србију
256, и листа Доста је било - Саша Радуловић
172. Преостале листе мали број гласова.
Иначе, у Владимирцима је уписано у бирачке
спискове 15.251 грађана, а гласало се на 45
бирачких места. Изласност је била 62,92 посто,
односно гласало 9.596 бирача.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

ВЕЋИНА ЗА СНС
Листа Александар Вучић - Србија побеђује на
локалним изборима у Владимирцима је добила 4.120
гласова, а то подразумева 14 мандата, што је довољно
за формирање власти на конститутивној седници
Скупштине општине, која броји 25 одборника.
За Владимирце - Демократска странка - ЗЗС Владица Марковић добила је 1.418 , што је довољно за
четири мандата.
Ивица Дачић (СПС) добио је 1.071 и три мандата.
Др Војислав Шешељ - СРС добила је 352 гласа и
није освојио мандат, као ни ДСС - Двери за
Владимирце - Миленко Арсић (338). Ни један мандат
нису освојили још и ГГ Прово, Звезд, Драгојевац, Сам
против свих Швабић Живко (310) и Руска Странка
(230).
Три мандата освојио је Небојша Петровић Јединствена Србија - Маријан Шарић са 856, а један
мандат ће имати листа Јанко Ђурић - Завршимо
започето са 556 гласова.

ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ О НОВОМ ЗАКОНУ

СПОРТ У ЦЕНТРУ
ПАЖЊЕ
У Владимирцима је боравила делегација
Министарства спорта и омладине на челу са
државним секретаром Предрагом Перуничићем, а
примио их је председник општине Милорад Милинковић са сарадницима. После званичног састанка у
кабинету председника општине прешло се у Малу
салу Конака где је, пред препуном салом заинтересованих грађана, а пре свега спортских радника и
спортиста, одржано предавање на тему представљања новог Закона о спорту. У опширном и
свеобухватном излагању државног секретара Предрага Перуничића наглашено је најважније што
нови закон предвиђа као и новине којима се жели да
се спорт и улагање у спорт приближе светским и
европским стандардима. После излагања заитересовани су постављали питања на која су, одмах,
добили и одговарајућe одговоре.

КОРАК ПО КОРАК У ЕКОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ

САРАДЊА СА СЛОВЕНИЈОМ
У новој фабрици за рециклажу ‘’Фацо’’ Владимирци
У кругу фабрике "Фасо", новог постројења за
рециклажу, која се налази у припремним радовима,
одржана је, средином априла, еколошка активност
названа ‘’Корак по корак’’, а учесници су били ђаци
ОШ "Жика Поповић" Владимирци у оквиру Пројекта
Каратас Словеније, који се организује уз подршку
Министарства иностраних послова Словеније. Овим
је започета имплементација друге фазе Пројекта
"Јачање еколошке и друштвене свести младих у
Централној Србији" .
Слоган овог сегмента је „Корак по корак”. Тема је
волонтерска акција на примеру уређења школског
дворишта, чишћења, уређења дивљих депонија,
напуштених дворишта, вршњачка помоћ и едукација
грађанства на тему "Животна средина и одрживи
развој".
Посета је искоришћена за снимање филмова
ради учешћа на међународном наградном конкурсу.
Директор ОШ "Жика Поповић" Владимирци, Станко
Глигорић и председник општине Владимирци Милорад Милинковић искористили су прилику да се
захвале присутним грађанима, ученицима и радницима ОШ "Јован Цвијић" Дебрц, ученицима и
радницима ОШ "Мића Станојловић" из Коцељеве и
радницима ОШ "Жика Поповић" Владимирци, на
сарадњи и интересовању за развој школског волонтирања и што желе, на креативан и забаван начин, да
усмере ученике. Чланови тима Акције били су Горан
Зарић, наставник Техничког и информатичког образовања, Дејан Илић, учитељ и Братислава Велисављевић, наставник биологије.

КОЦЕЉЕВА

МАТИЋ И СНС
- УБЕДЉИВО

Очекивано - Српаска напредна странка и у
Коцељеви је однела убедљиву победу на недавним
парламентарним и локалним изборима. Предвођени
Верољубом Матићем, коцељевачки напредњаци су
добили 6.581 глас, односно, скоро 80 посто од
изашлих бирача и, тако, освојили 27 одборничких
мандата. Социјалистичка партија Србије у Коцељеви
ће имати четири одборника, а та листа је добила 1.055
гласова (12,79 процената). Трећи учесник локалних
избора, Двери остале су испод црензуса са 367
гласова или 4,45 процената.
Занимљиво је да је Верољуб Матић, председник општине (а потоњи народни посланик), на овим
изборима, са СНС-овом листом, добио пет процената
више гласова у односу на претходне.
В.Б.
Општина Владимирци:
Састанак са Предрагом Перуничићем

ОПШТИНА МИОНИЦА
ПОВОДОМ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

РЕВИЈА ПОБЕДНИКА
Поводом Дана планете Земље у Клубу мионичког
Културног центра 22. Априла је у одржан занимљив програм
назван ''Ревија победника'' у којем су бројној публици представљена уметничка достигнућа мионичких ученика.
Програм је обележио наступ победника општинске смотре
рецитатора ''Песниче народа мог'' у категорији основаца
млађих и старијих разреда и средњошколаца, који су остварили пласман на окружно такмичење. Петнаесторо најбољих
рецитатора је за остварене резултате награђено књигама,
које им је предао председник мионичке општине Бобан
Јанковић и нагласио да ће се већ на лето културна дешавања
одвијати у обновљеној сали Културног центра. Овом приликом је отворена и изложба ученичких ликовних радова, а
публици су се представили чланови ''Пчелице'', луткарске
групе Основне школе ''Милан Ракић'', који су одиграли представу ''Свадба у златној шуми''. У конкуренцији седам најбољих луткарских представа Србије, ''Пчелице'' су на недавно
одржаном републичком Фестивалу луткарства основних
школа у Новом Саду освојили награду за најбољи едукативни текст.
А.Ковачевић
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ПОСЕТА В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ

ПРОМОЦИЈА
ТУРИСТИЧКИХ БРЕНДОВА

Директорка ТОС на пријему
код председника Јанковића
Вршилац дужности директора Туристичке организације Србије, Марија Лабовић је недавно посетила Мионицу
и Врујце. На састанку са председником општине Мионица
Бобаном Јанковићем и његовим сарадницима она је представила могућности за промоцију мионичког краја. пре свега
Мионице, Врујаца и Струганика, како у званичним штампаним
публикацијама Туристичке организације Србије, тако и путем
видео спотова. Једна од тема је била и наставак акције
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, којом
се грађанима наше земље омогућава коришћење поклон
ваучера за субвенционисање трошкова услуге смештаја у
угоститељским објектима у земљи и могућностима укључивања што већег броја пружалаца туристичких услуга из
мионичке општине у ову акцију.
А.К.

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''НЕВЕН''
Најбољи рецитатори у друштву
председника Јанковића

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У МИОНИЧКОМ КРАЈУ

УБЕДЉИВА ПОБЕДА
НАПРЕДЊАКА
Листу „Александар Вучић- Србија побеђује”
подржало 56,26 % бирача
За разлику од осталог дела Србије, пред грађанима
општине Мионица, 24.априла, нашле су се само гласачке
кутије за парламентарне изборе. Ванредни локални избори
одржани су нешто раније, прошле зиме, и на њима је
убедљиву победу осварила коалиција окупљена око СНС-а
која се тренутно налази на челу општине. И поред тога,
излазност је била на високом нивоу, од 11.675 уписаних на
парламентарне изборе je изашло 6.955 (59,57 %) бирача.
Гласало се на 38 бирачких места.
Убедљиво најбољи резултат је остварила листа
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ са 3.913 гласова
(56, 26 %). Следе листе ИВИЦА ДАЧИЋ- ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган
Марковић ''Палма'' (887 гласова, 12,75 %), Др ВОЈИСЛАВ
ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА (671 глас, 9,65 %) и
ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА,
ДСХВ, ЗЗС) са 512 гласoва (7,36 %). Листи ДВЕРИДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-САНДА РАШКОВИЋ
ИВИЋ-БОШКО ОБРАДОВИЋ је припало 308 гласова (4,43
%), а листама БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋСАВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ-Либерално демократска партија,
Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска
странка 130 гласова (1,87 %), ДОСТА ЈЕ БИЛО-САША РАДУЛОВИЋ 106 гласова (1,52 %) и За слободну Србију-ЗАВЕТНИЦИ-Милица Ђурђевић 76 гласова (1,09%). Остале листе
су добиле мање од један одсто поверења гласача са
подручја Општине, уз 237 неважећих листића (3,41%).
Највећа излазност је забележена у Тодорин Долу где је
гласало 72, 66 % уписаних бирача, а најмања у Наномиру
где је забележена излазност од 44, 84 %.

„МАЛА ОЛИМПИЈАДА”
Предшколска установа ''Невен'' из Мионице је недавно
организовала прву ''Малу олимпијаду'' у којој је учешће узело
160 предшколаца из 8 предшколских установа и то: ''Црвенкапа'' из Малог Зворника, ''Сунцокрети'' из Владимираца,
''Полетарац'' из Коцељеве, ''Колибри'' из Ваљева, ''Лептирић'' из
Лајковца'', ''Лане'' из Осечине, ''Каја'' из Љига и ''Невен'' из
Мионице. Након ''веселог фудбала'', ''пикадо сликања'', трке у
џаковима, игре сакупљања лоптица у боји, штафетног преношења водених балона и надвлачења конопца, најспретнији,
најбржи и најпрецизнији били су предшколци из ПУ ''Лептирић''
из Лајковца. Друго место је припало мионичком ''Невену'', а
треће ПУ ''Полетарац'' из Коцељеве. Поред златних медаља за
освојено прво место, Лајковчанима је припала и организација
наредне Мале олимпијаде која ће прерасти у традиционалну
манифестацију. Учеснике је на почетку програма поздравила
помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја
Жељка Лукић Радојичић, а за добро расположење такмичара и
публике побринуо се Кловн Марко.
А.К.

Са ''Мале олимпијаде''

БАЊА ВРУЈЦИ

ЗАМЕНА ГЛАВНОГ ЦЕВОВОДА
Приводе се крају радови на замени главног цевовода
за напајање водом Бање Врујци. Завршена је замена
азбестних цеви на 800 од планираних 850 метара цевовода
на потезу Горња Топлица - "Жути мост", и елиминисани су
кварови на прикључцима у стамбеној зони. По завршетку
радова ће бити омогућено прикључење нових корисника
на водоводну мрежу.
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СЕЋАЊЕ
(30.04.1986 – 30.04.2016)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ

Ј Е Ч М Е Н И Ц А

МИЛАН ГРУБОР
Твоју доброту и
племенитост
чувамо у срцу и сећању...

РАДОЈКА
ЛАЦУ

СТАНОЈА
ЋАНА

СРЕТЕНА
СРЕЈУ

преминулог
13.05.1976.

преминулог
1.03.1999.

преминулог
23.02.1980.

Захвалне ћерке:
Милена, Марија и Душанка
15.маја 2016. г. навршава се шест
месеци од смрти мог брата

Породица
Пет година пуних суза и туге за тобом, мајо!

МАРИЈАНА САВИЋ
(9.11.1990 – 15.05.2011)
Живот је рекао своје,
речи више нису важне.
Ако је смрт јача од живота,
није од љубави
и сећања на тебе.
Извини Мајо,
за наше непрекидне сузе,
али истина је тешка,
а бол вечна...

ДРАГОСЛАВА ЈАНИЋА
(1970 - 2015)
из Памбуковице
Вољени не умиру, докле год
живе они који их воле...
Заувек живиш и живећеш
у нашим срцима.

У срцу те носе твоји
тата, мама и сека

Сестра Драгана са породицом...
3.маја 2016. г. навршава се година
дана од смрти супруга,оца и деде

БОГОСАВА БОЈЕ
МАРКОВИЋА
(03.05.2015 – 03.05.2016.)
Твој одлазак у вечну кућу
није умањио љубав према теби…
Никада те нећемо прежалити.
Твоји неутешни: супруга Ружа,
кћи Миланка, унуци: Стефан и
Софија и Миладин са породицом

С Е Ћ А Њ Е

15.маја.2016 г. навршава се три
године од смрти наше мајке

БОГОСАВ БОЈА
МАРКОВИЋ

РУЖЕ МАРКОВИЋ
(15.05.2013 - 15.05.2016)

(03.05.2015 – 03.05.2016.)
Прошла је тужна година, откако
ниси са нама. Време, које је
прошло, није умањило празнину
у души и бол за тобом…
Твоје неутешне сестре: Мара,
Бранка и Лала

Драга мама!
Прођоше три тужне године од
како ниси са нама. Бол и туга
постају све јачи. Хвала ти за
љубав коју си нам давала.
Твоје ћерке: Мара, Бранка и Лала

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ

5.мај 2016.г.
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3.маја 2016. г. навршава се
година дана од смрти

3.маја 2016. г. навршава се
година дана од смрти

БОГОСАВА БОЈЕ
МАРКОВИЋА

БОГОСАВА БОЈЕ
МАРКОВИЋА

(3.05.2015 - 3.05. 2016)

(3.05.2015 - 3.05. 2016)
ПРИЈАТЕЉУ,
НЕДОСТАЈЕШ…
Твој племенити лик и
доброту вечно ћу памтити!
Пуки

СЛОБОДАН ЛАЗИЋ ШИФРА
(1945 - 2013)
16-ог маја навршавају се
три године,
од када си отишао од нас.
Мало ми је лакше кад помислим
да си са нашим вољеним сином.
Помази га и пољуби и за мене.
Много нам недостајеш...
Воле те твоји најмилији
10.05.2016. г. навршава се четири
године од смрти нашег супруга,
оца и деде

МИЛОВАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋА
МИЋЕ ПЛАВОГ
Твоја племенита душа,
велико срце и частан живот,
заслужују да те вечно
памтимо и волимо
Супруга Цана, ћерка Мирјана
и син Мирко са породицама

КУМЕ, НЕДОСТАЈЕШ…
Кума Анита
17.04.2016.г. преминуо је наш драги
супруг, отац и таст

17.04.2016.г. преминуо је наш драги
ујак и деда

ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ
ШАБАЦ

ДРАГАН ЖИВАНОВИЋ
ШАБАЦ

(1956 - 2016)

(1956 - 2016)

Последњи поздрав и
велико хвала за
љубав и подршку

Последњи поздрав и
велико хвала за
љубав и подршку

Супруга Стана син Владимир,
ћерке Ивана и зет Бранко

Мишко, Драгана и Марко

8.маја 2016.г. навршава се осам
година од смрти нашег драгог

8.маја 2016.г. навршава се осам
година од смрти нашег драгог

ДЕСПОТА ШИЉЕ
ДАМЊАНОВИЋА

ДЕСПОТА ШИЉЕ
ДАМЊАНОВИЋА

из Трлића

из Трлића

Сећамо те се и у чувамо
успомену на твој драги лик

Носимо те у срцу и у драгим
успоменама, ма где били...

Син Милан, снаха Мирјана,
унуци Александар и Влада

Ћерка Милка
и унука Светлала
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

08.10.1952. - 19.04.2016

ЖИВОРАД
ЖИКА ЖАБАЦ
СУБОТИЋ
Био си све, оно, због чега су
многи волели овај Уб
Захвална породица

КУЛТУРА

5.мај 2016.г.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

БОГАТ ПРОГРАМ У МАЈУ
Среда, 11. мај у 20,30 h,
Клуб Дома културе

ВЕЧЕ ЛЕОНАРДА
КОЕНА
Тематско вече посвећено једном од најзначајнијих и најсвестранијих стваралаца светске
муз и ч к е с ц е н е , к а н а дском кантаутору, писцу
и песнику Леонард у
Коену. Озбиљношћу и
ширином тема његове
песме поставиле су стандард који се
тешко може упоредити са делом било
ког музичара данашњице. Његово
песничко стваралаштво дочараће убски
глумци и гимназијалци, који ће читати
стихове из Коенових збирки „Снага робова“ и „Напредовање стила“, док ће
чланови музичког састава „Худини“
изводити најпознатиије хитове чувеног
уметника, а биће емитовани и снимци са
његових наступа. Програм у част Леонарда Коена осмисли су Јелена Павловић
и Веран Мијатовић, професори српског
језика и књижевности. Улаз слободан.

Четвртак 12. мај у 20 h,
Клуб Дома културе

JAZZ FEST
VALJEVO
У сусрет ваљевском Џез фесту, који
се одржава у мају, Установа за културу и
спорт и Центар за културу Ваљево организује промоцију ове међународне
музичке манифестације, која окупља
бројне домаће, али и иностране џез и
блуз извођаче. У Клубу Дома културе
наступиће ваљевски џезери, у чијој свирци ће моћи да уживају љубитељи овога
звука. Наступу ће претходити конференција за новинаре, на којој ће домаћин
и организатор Џез феста, Центар за културу Ваљево, представити главни и пратећи програм овогодишњег, 32. издања
фестивала. Улаз слободан.

Петак, 13. мај у 20 часова,
Галерија „Свети Лука“

СЕНКЕ МОЈЕ ДУШЕ

Отварање прве самосталне изложбе слика Оље Обрадовић из Врела.
Млада уметница, која је пре једне деценије закорачила путем свога оца, сликара Продана Обрадовића Чвала, Убљанима ће се представити са тридесетак
слика. Улаз слободан.

Среда, 18. мај у 20 h,
Сала Дома културе
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ПОЛОВИНОМ МАЈА,
БИОСКОПСКИ ХИТОВИ НА УБУ

БУРЕК

НУШИЋ
НА РУСКОМ
На сцени Дома културе гостује
Позориште из Москве са комадом
„Сумњиво лице“ Бранислава Нушића.
Захваљујући пријатељским везама
овдашњег Позоришта „Раша Плаовић“
са пожаревачким Позориштем „Миливоје Живановић“, Убљани имају јединствену и ексклузивну прилику да први
пут у своме граду одгледају извођење
домаће „комедије над комедијама“ на
руском језику. Након Пожаревца, ово је
други наступ руског театра у Србији.
Цена улазнице 200 динара.

Субота, 21. мај,
Спортска хала

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ
У СПОРТСКОМ ПЛЕСУ
Након три године, општина Уб
поново је домаћин Савезног такмичења
у спортском плесу. Организатори другог
по реду плесног спектакла у нашем
граду су Установа за култури и спорт и
РМП „Колубара“ из Лазаревца, а покровитељи Министарство за омладину и
спорт и Плесни савез Србије.

Хуманитарна акција - 9.МАЈА

СРЦЕМ УЗ НЕМАЊУ
Ученици Гимназије „Бранислав
Петронијевић“ у понедељак, 9. маја са
почетком у 19 часова, у Дому културе,
организују хуманитарну акцију под
називом „Срцем уз Немању“.

Нови филм редитеља Владана Николића, у коме поред браће
Сергеја и Бранислава Трифуновића, који тумаче главне улоге,
игра и међународна глумачка
екипа (Вилијам Лирој, Катерина
Мисихрони, Џејсон Гречаник и Јоргос Нанурис). „Бурек“ је комедија
која говори о економској кризи. На
веома оригиналан и духовит начин, глумци из Грчке, Србије, Америке и са Кипра, кроз причу представљају свако свој народ, што и
чини срж овог филма. У свему
томе, свако од тих ликова упознаје
неког новог ко му мења живот. А
упознају се на порцији бурека.

ANGRY BIRDS
Радња ове анимиране авантуристичке комедије (3Д) одвешће вас на
острво настањено искључиво срећним птицама – или барем већином
њих. У том рају, Црвена птица с проблематичним темпераментом, луди
Чак и нестабилни Бомба одувек су
били аутсајдери. Али када острво
посете мистериозне зелене свиње,
управо ће на ову тројицу пасти задатак да открију због чега су новопридошлице угрозиле баш њихову територију.

КАПЕТАН АМЕРИКА:
ГРАЂАНСКИ РАТ
Циљ акције је прикупљање новчаних средстава за лечење тринаестогодишњег Немање Леонтијевића из
Кожуара, који болује од остеосаркома тумора костију. У склопу програма,
публика ће бити у прилици да погледа
женски део ревије „Девојке у комбинацијама“ бутика „Елит“ и „Даниел“, у
креацијама Наде Станимировић и
венчаницама Љиљане Вељић, као и
мушки и дечији део ревије под називима „Буди свој“ и „Клинци и клинцезе“. Поред модних креација, најављен је и наступ КУД „Тамнава“, београдског КУД „Никола Тесла“, Балетског студија „Атена“ и младих убских
музичара Мине Кнежевић и Немање Ристића. Цена улазнице је сто динара.
Убски гимназијалци позивају своје
суграђане да својим присуством подрже ову хуманитарну акцији, а они који
желе да донирају већу суму новца за
лечење Немање Леонтијевића, могу то
учинити уплатом на његов жиро рачун
број: 160-5700100784912-81.

Најновији Марвелов филм прича
је о два фронта: Стиву Роџерсу и Осветницима, с једне стране, и Тонију Старку и надзорном телу које треба да
успостави систем одговорности, с
друге. Филм о суперјунацима режирала су браћа Русо, Ентони и Џо, који
су режирали и претходни део серијала
„Капетан Америка - Зимски Војник”.
Највећег војника свих времена по пети
пут игра Крис Еванс, а у филму се као
суперхероји из света стрипа, појављују и Скарлет Јохансон, Џереми Ренер, Елизабет Олсен, Пол Рад, Данијел
Брул,Роберт Дауни Џуниор и Том
Холанд.
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Општинска лига Уба "Исток", 12.коло

ЧУЧУГЕ - ПАЉУВИ
2:2 (1:2)
Резултати 12.кола (23/24.април):
Слога (В) - Памбуковица
0:3
Чучуге - ОФК Паљуви
2:2
Каленић - Шарбане
3:1
Звиздар - Докмир
3:2
Резултати 13.кола (1.мај):
Докмир - Каленић
4:2
Шарбане - Чучуге
0:0
ОФК Паљуви - Слога (В)
10:1
Памбуковица - Мургаш 2012 3:1

Најава 14.кола (7/8.мај):
Мургаш 2012 - ОФК Паљуви
Слога (В) - Шарбане
Чучуге - Докмир
Каленић - Звиздар
Најава 15.кола (15.мај):
Звиздар - Чучуге
Докмир - Слога (В)
Шарбане - Мургаш 2012
ОФК Паљуви - Памбуковица
Општинска лига Уба "Исток", 13.коло

ДОКМИР - КАЛЕНИЋ
4:2 (3:2)
Стадион у Докмиру. Гледалаца: 70.
Судија: Мирослав Петровић (Уб).
Стрелци: Пејић у 10., Ђермановић у 13.
и 30. и Јеремић у 85. за Докмир, а
Ђорђевић у 6. и Б.Мијатовић у 20.
минуту за Каленић. Жути картон:
Мијаиловић (Д).
ДОКМИР: Обрадовић 7, Влајковић 7,
Д.Мијаиловић 7, Спасојевић 7,5, Пејић
7,5, Симић 7,5, А.Мијаиловић 8, Тодоровић 7 (Јеремић 7), Ђермановић 7,5,
М.Јовић 7, Нешковић 7 (З.Јовић -)
КАЛЕНИЋ: Иванковић 7, Д.Мијатовић
6,5, Пантелић 6 (Томић 6), Б.Мијатовић
6, М.Ранковић 6 (Марковић 6), Вучетић
6,5, Јовановић 6,5, Живановић 7,5,
Ђорђевић 6,5 (Романовић 6), Радовановић 6,5, А.Ранковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Мијаиловић (Докмир)
Велико изненађење у Докмиру!
Гостујући тим, у великом налету,
налетео је на "мину" у Докмиру, а
коначан исход је изненађујући само за
оне који нису гледали одличан меч.
Почело је ватрометом на обе стране у
првом делу, покисли гледаоци су
уживали у узбудљивој утакмици, а
везиста Александар Мијаиловић је био
идеолог свих добрих акција домаћих.
У наставку су напади Каленића
постали јалови, а ређале су се шансе
домаћих из контре. Две пречке и два
зицера имали су Докмирци пре него
што је Јеремић казнио грешку Бобана
Мијатовића и практично елиминисао
Каленић из трке за прво место.

МАРКЕТИНГ „ГЛАСА ТАМНАВЕ”
064/2180-588

Најава 14.кола (7/8.мај):
Слога (Л) - Вукона
Стрелац 001 - ОФК Таково
Омладинац (К) - Врело
Колубара (ЛП) - Бргуле
Врело Спорт - Јединство (М)
Најава 15.кола (15.мај)
Врело Спорт - Слога (Л)
Јединство (М) - Колубара (ЛП)
Бргуле - Омладинац (К)
Врело - Стрелац (К)
ОФК Таково - Вукона

Стадион у Чучугама. Гледалаца: 150.
Судија: Мирко Ћургуз (Уб). Стрелци:
Новаковић у 5. и Миливојевић у 75. за
Чучуге, а Миловановић у 4. и 38.
минуту за Паљуве. Жути картони:
Новаковић, Станојевић, Јовић (Ч),
Грујић, Ђурић, Радовановић, Миловановић (П). Црвени картони: Станојевић (Чучуге) и Ђурић (Паљуви) у 87.
минуту.
ЧУЧУГЕ: Симић 6,5, Миливојевић 7,5,
Иванић 7, Петровић 7, Новаковић 7,
Д.Ковачевић 7, Васиљевић 6,5 (Лекић
6), М.Ковачевић 7, Јовановић - (Веселиновић 6,5), Станојевић 6,5, Гавриловић 7 (Јовић -)
ПАЉУВИ: Станојловић 6,5, Веселиновић 7, Павловић 6,5, Вукићевић 7,
Грујић 6,5, Ђурић 6,5, Радовановић
6,5, Јовић 7, Јолачић 7, Миловановић
8, Новаковић 6,5 (Мијатовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ђорђе Миловановић (Паљуви)
Одличан дерби у Паљувима,
изузетном арбитражом Мирко Ћургуз
је меч подигао далеко изнад општинског ранга, а само је очајно време
покварило сјајно надметање.
Почело је ватрометом са обе
стране, најпре је Миловановић
идеално погодио са 16 метара, а само
минут касније Новаковић казнио
непотребно истрчавање Станојловића. Паљуви си имали више лопту у
ногама, а једну дугу акцију након
центаршута са леве стране крунисао
је поново Миловановић. Прелепим
голом, Миливојевић је вратио домаће
у игру, а Симић је сачувао бод у
финишу одбранивши главом шут
Јолачићу!

Општинска лига Уба "Запад", 12.коло

Општинска лига Уба "Запад", 13.коло

Резултати 12.кола (23/24.април):
Слога (Л) - Стрелац 001
6:1
Омладинац (К) - Вукона
5:0
Колубара (ЛП) - ОФК Таково 0:3
Врело Спорт - Врело
6:1
Јединство (М) - Бргуле
1:0
Резултати 13.кола (1.мај):
Јединство (М) - Слога (Л)
Бргуле - Врело Спорт
Врело - Колубара (ЛП)
ОФК Таково - Омладинац
Вукона - Стрелац (К)

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

ВРЕЛО Спорт- ВРЕЛО
6:1 (3:1)
СЦ "Матић". Гледалаца: 30. Судија:
Слободан Ђурић (Ц.Јабука). Стрелци:
Новаковић у 20. и 65., Маринковић у 37. из
пенала, Илић у 45., Милошевић у 52. и
Леонтијевић у 90. за Врело Спорт, а
Н.Илић у 40. минуту за Врело. Жути
картон: Јовичић (Врело)
ВРЕЛО СПОРТ: Станчић - (Јовановић -),
Љубичић 7 (Шаиновић 7), Леонтијевић
7,5, Ђорђевић 7, Обрадовић 7,5, Маринковић 7,5, Милошевић 8, Николић 7 (Калањ
7), Матић 7 (Т.Јевтић 7), Новаковић 8,
Илић 7 (М.Јевтић 7)
ВРЕЛО: Стеванчевић 5,5, Поповић 6,
Младеновић 5 (Мијатовић 5), Срећковић
6, Јовичић 6, Б.Матић 6, М.Илић 5,5,
Брдаревић 5,5, З.Матић 6, Н.Илић 6,
Добросављевић 5,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вукашин Милошевић (Врело Спорт)
За разлику од јесењег меча, пулени
Жарка Анђића су демонстрирали апсолутну доминацију како у знању, тако и у
физичкој спремности. Од почетка је било
јасно да ће се играти "викторија", а
Стеванчевића је главом "начео" Новаковић након центаршута Љубичића. Једини
улаз у шеснаестерац Станчића, гости су
наплатили поготком- ветар је понео корнер Небојше Илића ван домашаја голмана
домаћих.
И у наставку иста слика, вредан
похвале је соло-продор Новаковића и
лагана егзекуција, а меч је завршен
небеским скоком Леонтијевића за више
него убедљиву победу млађег врељанског клуба.

ЈЕДИНСТВО (Милорци) СЛОГА (Лончаник) 5:0 (1:0)
Стадион у Милорцима. Гледалаца:
100. Судија: Иван Ковачевић (Уб).
Стрелци: Покрајац у 2., 52. и 75.,
Станковић у 61. из пенала и Карапанџић у 82. минуту. Жути картони:
Алеков, Митровић, Максимовић (Ј),
Николић (С). Црвени картон: Лалић
(Слога) у 61. минуту
ЈЕДИНСТВО: Поповић 7,5, Н.Јаковљевић 7, Алеков 7,5, Ж.Сушић 7,
Максимовић 7, Петровић 8, Пипер 7,
Станковић 8,5, Покрајац 9, М.Сушић 7
(Д.Митровић 7), Г.Јаковљевић 7
СЛОГА: Г.Вујић 8, Лалић 6, Нинковић 6
(Д.Кузмановић 6,5), Давидовић 6,
Николић 6, Стојанов 6, Марковић 6,
Митровић 6, Ненадић 6, М.Вујић 6,
М.Кузмановић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Данијел Покрајац (Јединство)
Милорчани су понизили комшије,
а да на голу није било Горана Вујића
(одбранио пенал и сијасет зицера)била би то победа за анале комшијског дербија. Додуше, можда би се
условно речено гости боље провели
да је покретљиви Момир Кузмановић
искористио две шансе на старту,
овако био је то шоу Данијела Покрајца коме је уз раме био идеолог игре
Јединства Влада Станковић.
Лоше време није покварило
утакмицу, напротив, развила се жестока борба, али квалитет домаћих је
испливао на површину и омогућио да
се "најслађи" бодови освоје у великом стилу...
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ФУДБАЛ

5.мај 2016.г.
16. коло

РАДНИК (Уб) - ПОЛЕТ
(Таково) 2:1 (1:1)
15.коло (23/24.04.2016):
Рубрибреза - Црвена Јабука 1:1
Полет (ДЛ) - Пролетер
1:1
Полет (Т) - Гуњевац
1:0
Рудар (Р) - Радник
0:2
Стубленица - Лајковац с.р. 3:0
Степање - Дим. Туцовић одложено
16.коло (30.04/01.05.2016):
Црвена Јабука - Степање
2:0
Дим.Туцовић - Стубленица 3:0
Лајковац - Рудар (Р)
0:3
Радник - Полет (Т)
2:1
Гуњевац - Полет (ДЛ)
6:0
Пролетер - Рубрибреза
0:2
Напомена: ФК”Лајковац” је
искључен из даљег такмичења
Међуопштинске лиге “Исток” због
неоправданог недоласка на две
првенствене утакмице.

17.коло (07/08.05.2016- 17.00ч):
Пролетер (Б) - Црвена Јабука
Рубрибреза - Гуњевац
Полет (ДЛ) - Радник
Полет (Т) слободан
Рудар (Р) - Димитрије Туцовић
ОФК Стубленица - Степање
18.коло (14/15.05.2016- 17.00ч):
Црвена Јабука - ОФК Стубленица
Степање - Рудар (Р)
Димитрије Туцовић - Полет (Т)
Полет (ДЛ) слободан
Радник - Рубрибреза
Гуњевац - Пролетер
16. коло

ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ (Ћелије)СТУБЛЕНИЦА 3:0 (1:0)
Стадион у Ћелијама. Гледалаца: 50. Судија:
Марко Ранковић (Тврдојевац). Стрелци:
Продановић (аг.) у 25., Јанковић у 48. и
Павловић у 88. минуту. Жути картон: Ракић
(Стубленица).
СТУБЛЕНИЦА: Н.Јовановић 6,5 (Д.Јовановић 6,5), Леонтијевић 6, Ник.Спасојевић 6,
Мирковић 6 (Ђаловић 6), Миличић 7, Симанић 6, Ракић 6, Продановић 6, Станковић 6,
Нем.Спасојевић 6, Поповић 6 (Перишић 6)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Дарко Павловић (Д.Туцовић)
Ћелије нису биле терен за вађење,
домаћин је диктирао темпо све време
утакмице и заслужено победио. Отпор је
трајао до првог гола када је Продановић
несрећно скренуо корнер у свој гол, а изузев
борбеног Миличића- мало је било расположених у редовима гостију. Одлични везиста
Дарко Павловић је украсио добру игру
поготком у финишу, Дејан Јовановић је
најпре зауставио његов пенал, али је
"десетка" домаћих одбитак вратио у мрежу.

Стадион на Школарцу. Гледалаца: 250.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Новаковић у 22. и Петровић у 81. за
Радник, а Пантић у 30. минуту за Полет.
Жути картони: Граховац (Р), В.Стефановић, Крстић (П).
РАДНИК: Јокић 7,5, Живковић 8,
Петровић 8,5, Луковић 8, Јовић 8,
Ранковић 8, Новаковић 8, Симеуновић
7, Стевић 7 (Гајић -), Станојевић 7,5
(Тадић -), Граховац 7,5 (Вујић -)
ПОЛЕТ: Миливојевић 7,5, С.Илић 7
(Ашковић -), Павловић 7, М.Илић 7,5,
Бранковић 7, М.Стефановић 7,5,
Јанковић 7; Ивановић 7,5 (Ненадовић ), В.Стефановић 7,5, Крстић 7,5,
Пантић 7,5 (Радовановић 7)
Играч утакмице: Петровић (Радник)
Одличан дерби на Школарцу у којем
је Радник прескочио једну од најтежих
препрека на путу ка Окружној лиги
Колубаре. Влада Стефановић је већ на
старту ставио на искушења Јокића, а
одличне прилике на другој страни не
користе Симеуновић и Стевић. Ипак,
домаћин је стигао до вођства средином првог дела, Новаковић је искористио пас Луковића и погодио ближи
угао Миливојевића са ивице шеснаестерца. Брзо су узвратили гости,
Влада Стефановић је по левој страни
иницирао напад Полета, а Пантић
одлично затворио на другој стативи.
Одлука је пала у режији
Симеуновића и Луковића који је петом
проиграо Петровића, а дефанзивац
Радника се одлично снашао у улози
нападача и пребацио Миливојевића за
велико славље на Школарцу.
15. коло

РУБРИБРЕЗА - ЦРВЕНА
ЈАБУКА 1:1 (0:0)
Стадион у Рубрибрези. Гледалаца:
200. Судија: Јован Лончаревић
(Лајковац). Стрелци: Ивановић у 89. за
Рубрибрезу, а Дамњановић у 67.
минуту за Црвену Јабуку. Жути
картони: Симеуновић (Р), Г.Вукић,
Марјановић (Ц). Црвени картон:
Кузмановић (Црвена Јабука) у 90+4.
минуту.
ЦРВЕНА ЈАБУКА: Марјановић 7,
Петровић 7, Крстић 7, Матић 7, Тешић
7, Мирковић 7,5, Кузмановић 7, Г.Вукић
7,5, Дамњановић 7,5 (Теодосић -),
С.Вукић 7,5, Јефтенић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Јован Мирковић
(Црвена Јабука)
Одлично издање Јабучана против
фаворизованог домаћина коме је
додатни "ветар у леђа" давао слаби
судија Лончаревић. Одбрана гостију
предвођена непрелазним Мирковићем, "отерала" је нападаче Рубрибрезе од гола, па су пробали са
дистанце да изненаде Марјановића,
штопера који је принудно међу
стативама мењао Станчића.
Управо је он испуцаном лоптом
асистирао Дамњановићу који је
храбро главом лобовао истрчалог
голмана. Дошло је до жестоког судара,
па је Дамњановић замењен скоро у
несвесном стању. Јалови напади
домаћих ипак су уродили плодом у
финишу, а ни нереално дуга надокнада није им донела прилику за три
бода.

Гол Петровића за победу Радника

Граховац (Радник) са лоптом
15.коло

ПОЛЕТ (Таково)- ГУЊЕВАЦ
1:0 (0:0)
Стадион у Такову. Гледалаца: 70.
Судија: Слободан Вулетић (Лајковац).
Стрелац: В.Стефановић у 51. минуту.
Жути картони: Ивановић, Јеремић (П),
Митровић, Кузмановић, Стојановић,
Милошевић (Г).
ПОЛЕТ: Миливојевић 7, С.Илић 6,5,
Радовановић - (Ненадовић 7), Ивановић 7, М.Илић 7, М.Стефановић 7,
Јанковић 6,5, Бранковић 7,5, В.Стефановић 7,5, Јеремић 7 (Павловић -),
Пантић 7
ГУЊЕВАЦ: Даниловић 7, Ивковић 7,
Јаџић 7, Тешић 6,5, Вујковић 7,
Митровић 7, Кузмановић 6,5 (Јечменица -), Богићевић 6,5, Симић 6,5,
Милошевић 7,5, Стојановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Зоран Бранковић (Полет)
Меч је почео жестоком офанзивом
гостију- Богићевић је већ у првом
минуту уздрмао пречку, а одличну
прилику имао је и Срба Милошевић,
ветеран који је и даље главна покретачка снага екипе Игора Стаменковића.
После двадесетак минута, живнули су
и домаћи, па су Ивановић и Јеремић
опасно запретили Даниловићу.
Одлука је пала на старту другог делаЈеремић је добро центрирао, а Влада
Стефановић са пет метара лако
матирао Даниловића за нову победу
Таковчана.

Услужно
бушење и
чишћење
бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

ФУДБАЛ

5.мај 2016.г.
22.коло

21.коло 23/24.04.2016- 16.30ч):
ЗСК - Колубара
5:1
Качер - ОФК Дивци
0:1
Тешњар - Јуниор НН
1:2
ОФК Јабучје - Трлић
2:0
Бањани - Тулари
3:3
Пепељевац - Тврдојевац 2:2
Јошева - Полет
4:2
Совљак - Младост
2:0
22.коло (30.04/01.05.2016- 16.30ч):
Колубара (Ј) - Совљак
0:5
Младост - Јошева
7:0
Полет - Пепељевац
0:2
Тврдојевац - Бањани
4:1
Тулари - ОФК Јабучје
3:1
Трлић - Тешњар
1:0
Јуниор НН - Качер
2:1
ОФК Дивци - ЗСК
4:0

ТВРДОЈЕВАЦ - БАЊАНИ
4:1 (1:1)
Стадион у Тврдојевцу. Гледалаца: 100.
Судија: Илија Ковачевић (Ваљево).
Стрелци: Благојевић у 10., Тешић у 53.,
Марковић у 70. и Симић у 87. за
Тврдојевац, а Милојевић у 8. минуту за
Бањане. Жути картон: Петковић (Б).
Црвени картон: Миловановић (Бањани)
у 61. минуту.
ТВРДОЈЕВАЦ: Радовановић 6,5, Васић
7, Ранковић 6,5 (Марковић 7), Милић 7,
Поповић 7, Благојевић 8, Тешић 7,5
(Милетић 7), Мирковић 7, Симић 7,5,
Танасијевић 7,5, Радојичић 7
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6, Б.Ненадовић
7, Миловановић 5, Живановић 5,
Милојевић 7, Лештарић 7, Петковић 7,
Марковић 6,5, Мерџић 6, Костадиновић
6, Гајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Владимир Благојевић (Тврдојевац)
Бањанци су дошли са само 11 играча,
десетковани картонима и повредама,
али су добро започели меч. Милојевић
је ухватио "на спавању" Радовановића,
али је предност гостију трајала само два
минута захваљујући одлично изведеном "слободњаку" Благојевића. Још
једном је бивши играч Јединства
демонстрирао снагу шута, лопта се од
пречке одбила до Тешића који лако
доводи Тврдојевац у вођство. Друга
јавна опомена Миловановића била је
знак да је победник већ известан,
Марковић и Симић на пас Милетића
украсили су финиш за убедљив
тријумф Тврдојевчана.
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22.коло

ТРЛИЋ - ТЕШЊАР 1:0 (1:0)
Стадион у Трлићу. Гледалаца: 50.
Судија: Милош Бошковић (Уб).
Стрелац: Кандић у 26. минуту. Жути
к а рто н и : С а в и ћ ( Тр ) , Л и к н и ћ ,
Вукосављевић, Неб.Миросављевић
(Тш).
ТРЛИЋ: Ракић 7, Стевановић 7, Танасијевић 7,5, Ђурић 7,5, П.Иконић 7, Кандић
7,5, Савић 7, Поповић 7,5, Петровић 6,5
(Новаковић 7), Н.Иконић 6,5 (Давидовић 6,5), Цвијић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Небојша Ђурић
(Трлић)
Вредан "минималац" у тврдој игри
остварен је у првом делу- Стевановић
је добро центрирао, а Кандић највише
скочио на другој стативи и послао
лопту у супротни угао. Савић је имао за
мало непрецизан "слободњак", а гости
су шансу меча имали у 60. минуту.
Јаковљевић је погодио стативу, а у
наставку акције Цвијић избацио лопту
са гол-линије након шута главом
Ненада Миросављевића.

22. коло

23.коло (07/08.05.2016- 17.00ч):
ОФК Дивци - Колубара (Ј)
ЗСК - Јуниор Ново Насеље
Качер - Трлић
Тешњар - Тулари
ОФК Јабучје - Тврдојевац
Бањани - Полет (П)
Пепељевац - Младост (Д)
Јошева - Совљак
24.коло (14/15.05.2016- 17.00ч):
Колубара (Ј) - Јошева
Совљак - Пепељевац
Младост (Д) - Бањани
Полет (П) - ОФК Јабучје
Тврдојевац - Тешњар
Тулари - Качер
Трлић - ЗСК
Јуниор Ново Насеље - ОФК Дивци

www.glastamnave.com

КОЛУБАРА Гај (Јабучје)Совљак 0:5 (0:1)
Стадион у Јабучју. Гледалаца: 50.
Судија: Никола Милановић (Лајковац).
Стрелци: Обрадовић у 12., 56. и 82.,
Прља у 60. и Сиљановски у 74. минуту.
Жути картон: Радивојевић (К).
СОВЉАК: Јанузи-Милошевић 7, Ристић
6,5, Јовановић 6,5, Матић 7, А.Јанковић
7, Миленковић 7, Прља 7, Стојковић 7,
Сиљаноски 6,5, Маслаковић 7,5,
Обрадовић 8
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Обрадовић (Совљак)
Совљак је ушао у праву форму, а
посебно брзоноги голгетер Немања
Обрадовић. Иако сена паузу отишло
само са голом вишка, предност Совљачана је требала да буде много већа.
Обрадовић, Сиљановски и Стојковић су
погађали оквир гола, али су гости све
надокнадили у наставку. Мноштво
лепих акција и соло-партитуре Обрадовића украсиле су убедљив тријумф
Совљачана који су на овај меч
отпутовали са тачно 11 играча.

21. коло

ЈОШЕВА - ПОЛЕТ (Попучке) 4:2 (2:1)
Стадион у Јошеви. Гледалаца: 100. Судија: Јован Мијаиловић (Уб). Стрелци:
Величковић у 10., Лесић у 15., 88. и 90+1. и за Јошеву, а Мирковић у 40. и
Максимовић у 88. минуту за Полет. Жути картони: Поповић, Величковић, Тешић (Ј),
Мирковић, Марковић (П). Црвени картони: Давидовић у 43. и Ђурђевић у 88. минуту
(обојица Полет)
ЈОШЕВА: Поповић 7,5, Васиљевић 7, Тешић 7, Шипетић 7, Рашић 7,5, Илић 7,
Николић 7, Лесић 8,5, Бркић 7, Величковић 7,5, Мехинагић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Бошко Лесић (Јошева)
Тешка, али заслужена победа домаћег тима у борби за опстанак. Све је ишло на
воденицу домаћих од самог старта, предност од 2:0 и играч више на 2:1 нису
најављивали неизвесност. Ипак, жилави и повремено груби гости су се вратили у
игру пред паузу, а одмах на старту другог дела стигли и до егала. Што победа раније
није "оверена", криви су Лесић и Мехинагић који су се поштено испромашивали,
али је Бошко Лесић пред крај подесио нишанске справе и донео велика три бода.

Кандић (ФК Трлић)
21. коло

БАЊАНИ - ТУЛАРИ 3:3 (2:0)
Стадион у Бањанима. Гледалаца: 200.
Судија: Марко Поповић (Уб). Стрелци:
Мерџић у 22. и Гајић у 40. и 63. за
Бањане, а Пантелић у 51., Брдаревић у
61. и Милојевић у 84. минуту за Туларе.
Жути картони: Костадиновић, Ранитовић, Милановић (Б), Пантелић, Лазић
(Т).
БАЊАНИ: У.Ненадовић 6, Б.Ненадовић
7, Марковић 7, Живановић 6 (Миловановић -), Милојевић 7, Лештарић 7,
Милановић 7,5, Ранитовић 7, Мерџић 8,
Костадиновић 6,5 (Петковић -), Гајић 8
ТУЛАРИ: Лазић 6,5, Шимшић 7, Зујаловић 7, Марјановић 7, Брдаревић 7,5,
Дробњак 7, Ракић 7, Пантелић 8,
Николић 7, Адамовић 7 (Милојевић 7),
Јеремић 6,5 (Сарић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јовица Мерџић (Бањани)
Одличан комшијски дерби, на крају
са праведним исходом. Тулари су
опасно претили на старту, сматрају
гости и да је Николић непрописно
заустављен у казненом простору, али је
домаћин након тога загосподарио
тереном. Расположени Мерџић је голом
и асистенцијом водио екипу ка победи,
али тако није мислио Пантелић. Из
"слободњака" је вратио госте у игру, а
премештај Брдаревића у напад донео је
изједначење. Ипак, Гајић крунише још
једну лепу акцију домаћих, а Пантелић
у финишу асистира из корнера
Милојевићу за коначних 3:3.
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ЖЕЛЕЗНИЧАР ПРЕБРОДИО КРИЗУ И ДВА ПУТА СЛАВИО

"ДИЗЕЛКА" ПОНОВО НА
ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ
Окончана је и непријатна серија
Лајковчана без победе и то у
комшијском дербију са одличним
Ваљевцима. Тренер Александар
Лазаревић се определио да теренску
иницијативу препусти Обадовићевим пуленима, а да Војисављевићу прети из брзих контранапада. Таква тактика је брзо дала
резултат, Јовановић је идеално центрирао са десне стране, а млади
Бихорац погодио главом у маниру расног голгетера. Део свог нападачког
репертоара демонстрирао је и ветеран Стојановић, али је Војисављевић
чудесном интервенцијом избацио лопту у корнер. Ипак, искусни голман је
био немоћан после сјајног продора Недељковића - Ваљевац у дресу
Лајковчана је кренуо са центра, низао препреку за препреком и онда, са 16
метара, "оверио" победу која се чекала чак 11 мечева.
Меч у Љубићу против овог пролећа одличног Полета решен је у
првом делу. Лазаревић је у предграђе Чачка повео чак девет омладинаца,
будући да је неколико играча одрађивало суспензију, што је домаћин
искористио и са два гола предности отишао на паузу. У наставку је
Железничар пружио много бољу игру, то је ипак било довољно само за
почасни гол све бољег Софронића.
Лајковчани су и у Аранђеловцу губили на паузи, али су овога пута
успели да преокрену резултат. И у првом делу, "дизелка" је била бољи
ривал, али су се играчи гостујуће екипе прописно испромашивали. Гол
Шумадије је "висио у ваздуху" и у наставку, да би Софронић одличном
реакцијом поравнао резултат. Софронић је најзаслужнији што је у
финишу досуђен пенал за госте који је рутинском реализацијом
Недељковић претворио у три нова бода за Лазаревићеву чету.
У суботу је на стадиону крај пруге права посластица- долази
Смедерево са прволигашким амбицијама, што гарантује да нас чека
прави фудбалски празник.
Б.Матић

СПОРТ - ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Српска лига "Запад", 23.коло

ШУМАДИЈА (Аранђеловац) ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 1:2 (1:0)
Стадион у Аранђеловцу. Гледалаца: 300.
Судија: Мирослав Матић (Тршић). Стрелци:
Михајловић у 45+1. за Шумадију, а Софронић у
75. и Недељковић у 84. минуту за Железничар.
Жути картони: Павловић, Михајловић, Дунђеровић (Ш), Радојичић, Н.Симић, Јовановић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Николић 7, Јовановић 7,
Спасеновић 7, Младеновић 7, Бихорац 7,5
(Мандић -), Софронић 8 (Плећић -), Миловановић 7, Н.Симић 7, Рдаојичић 7, Јеремић 6,5
(В.Симић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Страхиња Софронић (Железничар)
Српска лига "Запад", 22.коло

ПОЛЕТ (Љубић)- ЖЕЛЕЗНИЧАР
(Лајковац) 2:1 (2:0)
Стадион у Љубићу. Гледалаца: 150. Судија:
Драган Николић (Пожаревац). Стрелци: Михајловић у 29. и Ружичић у 35. за Полет, а Софронић
у 69. минуту за Железничар. Жути картони:
Марковић, Павловић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 6, Кремић 6
(Павловић 6,5), Спасеновић 6, Спасојевић 6, Н.
Симић 6, Мандић 6,5, Бихорац 6 (Мустафи 6),
Софронић 6,5, Плећић 6,5, В.Симић 6 (Матић -),
Марковић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Тривовић (Полет)

Полуфинале Купа ФС Колубарског округа

ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац)- ЈЕДИНСТВО (Уб)
3:0 (3:0)
Стадион у Лајковцу. Гледалаца: 150. Судија: Илија Ковачевић
(Ваљево). Стрелци: Недељковић у 30. и 45. из пенала и Јеремић у 45.
минуту. Жути картон: В.Симић (Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Анђелковић 7, Јовановић 7, Спасеновић 7 (Спасојевић
7), Мандић 7, Софронић 7 (Плећић 7), В.Симић 7, Миловановић 7,
Н.Симић 7 (Кремић 7), Радојичић 7, Јеремић 7,5, Недељковић 8
ЈЕДИНСТВО: Ракић 7 (И.Јовановић -), Ранковић 7,5, Мијатовић 6,
Бранковић 6,5, Сајић 6, Ћесаровић 6, Панић 7, Блажић 6,5, Поповић 6
(Којић 7), Ристовски 7, Томић 6 (Филиповић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Ненад Недељковић (Железничар)
Лајковчани су лако изборили пласман у финале Купа на територији
Колубарског округа. Домаћи су од првог минута стезали обруч, Ракић
је вешто чувао своју мрежу све до тренутка када је Недељковић
умакао Ћесаровићу и рутински погодио мрежу. Неопрезни Сајић је
скривио пенал после кога је Недељковић дуплирао предност, а још
једну смушеност одбране Убљана казнио је Јеремић.
У наставку су гости дошли до даха, имали неколико изгледних
ситуација у режији Ранковића и Којића, али је и Ракића у једној
ситуацији спасла статива. Железничар се овом победом изборио за
финални меч који су играли у уторак 3. маја у Љигу против Спартака.
Зона "Дрина", 23.коло

ЗАДРУГАР - СЛОГА (ББ)
4:2 (1:0)
Стадион Задругара у Лајковцу. Гледалаца: 200. Судија: Никола Тодоровић
(Лозница). Стрелци: Спасојевић у 39., Стјеља у 50., Нем. Марковић у 63. и
Јеринић у 90. за Задругар, а Тошић у 76. и Лекић у 87. минуту за Слогу.
Жути картони: Симеуновић, Нем. Марковић, Јеринић, Стјеља (З),
Живановић, Тошић (С).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 7, Новаковић 7,5, Митровић 7,5,
Ашковић 7,5, Ник. Марковић 7, Спасојевић 7,5 (Јеринић 7,5), Стјеља 7,5,
Стејанић 7,5 (Бојичић 7), Нем. Марковић 7,5, Неб. Марковић 7 (Спасић 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Марковић (Задругар)
Лајковчани су одличном игром савладали доскорашњег конкурента за
прво место, а госте је начео Спасојевић. Стејанић је центрирао, а млади
везиста школски, главом, вратио лопту у супротни угао. На 2:0 повисио је
Стјеља након шута Стејанића и одбијене лопте Крсмановића, а трећи гол
је, у свом стилу, нанизавши три препреке, постигао Немања Марковић.
Слога се тргла у финишу, посебно је ефектан био гол Лекића из
"слободњака", али је Јеринић разрешио меч неизвесности пред
надокнаду времена.

ZONA"DRINA"
Резултати 23.кола (30.04/01.05 2016):
Задругар (Лајковац) - Слога (ББ)
4:2
Раднички (В) - Јединство 1945 (В) 2:0
Рађевац (К) - ОФК Осечина
1:0
Прово - Спартак 1924 (Љиг)
2:3
Брезовица - Златар (НВ)
0:2
Будућност (А) - Рибница (М)
3:3
Раднички Стобекс - Полимље (П)
4:1
Златобор (Ч) - Слога (Сјеница)
2:0

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО БЕЗ РАДОСТИ У ПРЕТХОДНА ТРИ МЕЧА

ОПСТАНАК ПОНОВО У МАГЛИ
- Црвено-бели два пута испуштали предност на домаћем терену. - Ослабљен тим без
шанси у Михајловцу. - У наредном колу гостовање Звижду, још једном "дављенику".
Убљани су поново у врло тешкој ситуацији, највише
захваљујући киксевима на домаћем терену. Победа под
Шепковцем се још увек чека овог пролећа (једина на условно домаћем терену остварена у Мионици), па су црвенобели опет у зони испадања пред тешко гостовање у Кучеву.
Меч ванредног кола са Карађорђем имао је добар
почетак, с обзиром да су домаћи на паузу отишли са голом
предности. Ситарица је са десне стране погодио у
"трепавицу" Стојановића, а искусни голгетер главом појачао наду да се може до треће узастопне победе. Из свлачионице као да је изашла друга екипа, Убљани су потпуно
препустили доминацију гостима, а кажњени су за то после
продора Раденковића и сигурне реализације Вукајловића.
Примљени гол разбудио је домаће, почеле су да се нижу
шансе пред голом Трифуновића, а импоновао је покретљиви Сајић који је честим убацивањима стварао добре
прилике саиграчима. Стојановић у три наврата, Ситарица и
Томић могли су да реше меч, а у последњем нападу на
утакмици голман Трифуновић сјајном одбраном сачувао је
бод својој екипи.
Дуел са Шумадијом имао је готово идентичан сценарио, с тим што су Убљани одиграли можда и најбоље
полувреме пролећа. Мотивисано су од првог секунда
кренули ка голу Крагујевчана, Ранковић и Дејан Јовановић
су добром сарадњом осмислили две прилике, а радост је
стигла у 36. минуту - Дејан Јовановић је извео корнер, а
Сајић са висине пенала сместио лопту уз десну стативу
Настића. У наставку је темпо пао, а два пута је статива
зауставила опасне нападе гостију. Ипак, спаса није било у
86. минуту - Љубисављевић је сјајно извео слободан ударац
са 22-23 метара који је био неухватљив и за голмана класе
Ивана Јовановића.
Између два меча на Убу, црвено-бели су лако поражени
по пасјем времену у Михајловцу, домаћин коме такође гори
Српска лига "Запад", 23.коло

ЈЕДИНСТВО (Уб)- ШУМАДИЈА 1903
(Крагујевац) 1:1 (1:0)
Стадион Јединства. Гледалаца: 150. Судија: Милан
Курлагић (Ужице). Стрелци: Сајић у 36. за Јединство, а
Љубисављевић у 86. минуту за Шумадију 1903. Жути
картони: Бранковић, Томић (Ј), Ђорђевић (Ш).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7, У.Јовановић 7, Ранковић 7
(од 72. Бранковић -), Сајић 7,5, Гавриловић 7, Ћесаровић 7, Панић 7, Блажић 7, Ситарица 7, Д.Јовановић 7,5,
Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Немања Сајић (Јединство)
Српска лига "Запад", 22. коло

МИХАЈЛОВАЦ 1934- ЈЕДИНСТВО (Уб)
3:1 (1:0)
Стадион у Михајловцу. Гледалаца: 250. Судија: Марко
Михајловић (Аранђеловац). Стрелци: Реџић у 14. и 75. и
Лукић у 60. за Михајловац 1934, а Бранковић у 78. минуту
за Јединство. Жути картони: Павловић, Бранковић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Ракић 6,5, Мијатовић 6,5, Максимовић 7,
У.Јовановић 6,5, Бранковић 7,5, Ћесаровић 6,5,
Ристовски 7, Пурешевић 7, Ранковић 7 (Павловић 6,5),
Д.Јовановић 6,5, Томић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Светозар Реџић (Михајловац 1934)

Слободан ударац после
ког је Шумадија изједначила

под ногама искористио је ослабљено издање црвено-белих
(дебитовали омладинац Максимовић и кадет Павловић), а
почасни гол Бранковића је све вредно што су гости направили у
околини Смедерева. Пораз је претрпљен и у Лајковцу од
Железничара у полуфиналу Купа ФСКО (0:3), али вреди истаћи
да су прве сениорске минуте играли кадети Поповић, Којић и
Филиповић. У наредном колу још један меч тежине "судбоносног"- гостовање "фењерашу" Звижду где ће Јединство пробати да опере "флеке" за киксеве под Шепковцем (недеља,
16.30 часова).
Б.Матић
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УБСКИ КОШАРКАШИ БЕЗ ПЛАСМАНА У ВИШИ РАНГ

ИЗОСТАО ПОДВИГ- РАДНИЧКИ ЗАСЛУЖЕНО ПРВИ
- Крагујевчани заблистали у одлучујућем мечу, Убљани без енергије за јачу одбрану. - Пораз није
променио слику о једној од најуспешнијих сезона КК Уба. - Велико интересовање за убске кошаркаше.
Кошаркаши Уба нису имали довољно снаге да пред пуном
халом "Гордана Богојевић" направе сензацију и остваре највећи
успех у историји- пласман у друголигашко такмичење. Раднички
је пред својим навијачима одиграо један од најбољих мечева
сезоне и, по свему приказаном, заслужено окончао исцрпљујућу
трку на првом месту српсколигашког "Запада".
Велика потрошња у току сезоне дошла је до изражаја у
најнезгоднијем тренутку. Силно мотивисани домаћин је заиграо
јаку одбрану од самог старта, а на руку им је ишла и болест
Александра Веселиновића која га је спутала да буде на свом
нивоу. Лаловић, Костић и Трипковић су играли као у трансу, гости
"продали" већ десет лопти у првом полувремену, али предвођени незаустављивим Поповићем успели да поведу на старту
друге четвртине- 25:24. Шкрипало је и даље у одбрани, нису
Убљани имали решење за продоре до саме табле, а тројка
Лаловића у последњој секунди донела је домаћима највећих +13
на пуази.
Одличне роле Јадранина и Даниловића вратили су госте на
пристојних -6, али Раднички је имао моћан нападачки арсенал у
ком је виђено неколико "бек-дор" пасова и "елеј-уп" Трипковића
за великих 79:63. Мирисало је на катастрофу, али су Ружичићеви
пулени још једном показали велики морал и дошли до 75:82. Да
тада из аута није поклоњена лопта, можда би се додатно
"закувало" у Крагујевцу, овако је "тројка" Лаловића за 92:80
разрешила меч неизвесности у финишу.
Дерби је протекао у изузетно фер надметању и одличној
арбитражи Миловановића и Марковића. Због великог интересовања и капацитета од свега 700 места, Убљане је бодрило тек
двадесетак навијача, али су љубитељи кошарке имали прилику
да посредством РТВ "Сити" уживају у директном преносу.
Раднички је одиграо можда и преко својих могућности, али без
обзира на пораз- убски кошаркаши су напустили крагујевачки
паркет високо уздигнуте главе. Иза њих је херојска сезона у којој
су са минималном ротацијом (седам играча) остварили врхунске
резултате, Иван Поповић је најбољи стрелац српсколигашког
такмичења, па за све учињено овој генерацији КК Уба припашће
почасно место у аналима кошарке на овим просторима.
Управу клуба, после блиставе сезоне у којој су на
располагању имали више него скромна средства, чека изузетно
тежак задатак. Сјајне игре Убљана нису прошле незапажено,
Крагујевчани су већ бацили око на Луку Милосављевића, нови
друголигаш Колубара желео би у својим редовима Весели-

Екипа КК Уб која је наступала у Крагујевцу
Српска лига "Запад", 26.коло

РАДНИЧКИ 1950- УБ 98:91
(24:22, 29:18, 21:20, 24:31)
Хала "Гордана Богојевић" у Крагујевцу. Гледалаца: 700.
Судије: Миловановић (Ваљево), Марковић (Крушевац).
УБ: Јагодић, Милосављевић 11, Јадранин 14, Поповић 23,
Марковић, Мојсиловић, Веселиновић 8, Боричић 9,
Даниловић 14, Пећинар, Хускић 12.
новиаћ, а за Ивана Поповића заинтересовано је више
клубова. Буђење кошарке у Обреновцу повлачи могућност
осипања колоније играча (Даниловић, Јадранин, Боричић,
Хускић...) која је донела пуно радости убским навијачима, а
дешавања у региону (Ваљево, Лазаревац...) не остављају
пуно квалитетних играча на тржишту. Било како било,
екипа људи на челу са председником Звонком Минићем
показала је да зна шта ради, остаје нада да ћемо и у
наредној сезни гледати пуно квалитетне српсколигашке
кошарке на Убу...
Б.Матић

Најбољи
стрелац лиге:
Иван Поповић

СПОРТ

5.мај 2016.г.

РУКОМЕТАШИ УБА У ФИНИШУ СЕЗОНЕ СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ

ВИДИЋ ЗА
ПОПРАВЉАЊЕ УТИСКА
Убски рукометаши наредну сезону
играће у Другој лиги "Центар", с обзиром
да су шансе за опстанак већ изашле и из
домена теоријског. Након дебакла са
БАСК-ом, тренер Тома Марковић је
решио да се повуче са клупе, у
пријатељском разговору са председником Крсмановићем заједнички су
дошли до закључка да су екипи
потребне промене. Марковић је уложио
пуно труда да ослабљену и неспремну
екипу подигне до нивоа конкурентне,
показало се ипак да је то била "немогућа
мисија", па је разлаз, уз стисак руке, био
једино логично решење.
На утакмици у Петровцу, екипу је
привремено предводио Милан Лечић,
барички стручњак који је увек на
располагању "плаво-белима". Убљани
су одиграли пристојан меч, свих 60
минута били у игри, а коначан резултат је
и највећа предност за домаћу екипу.
Блистао је голман Милекић, а неке
спорне судијске одлуке и искључења
Убљана у кључним тренуцима лишили
су меч неизвесне завршнице.
У последња четири меча, Убљане ће
са клупе предводити Душан Видић.
Један од најбољих рукометаша Уба у
овом веку поново ће преузети кормило,
овога пута са циљем да екипа у финишу
сезоне колико-толико поправи утисак и
да већ полако "склапа коцкице" за
наредну сезону. Наредни сусрет, убски
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Прва лига "Центар", 18.коло

СЛОГА (Петровац) - УБ
28:24 (14:12)
Спортска хала у Петровцу. Гледалаца: 100.
Судије: Величковић, Илић (Београд).
Искључења: Слога 6, Уб 10 минута. Седмерци: Слога 1(1), Уб 1(0)
УБ: Стокић 4, Вукосављевић, Петровић 5,
Матовић 2, Драгишић 2, Рајковић, Рогић 4,
Стојановић 2, Милекић, Ранковић 3, Јовичић 2.

Поново на клупи Убљана:
Душан Видић
рукометаши играће на свом паркету, у недељу 8. маја (19 часова)
угостиће другу екипу београдског
Партизана.
Б.М.

19.коло (8.мај- 19ч): Уб - Партизан 2
20.коло (15.мај): Студентски град - Уб
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БРЕЗОВЧАНИ БЕЗ ГОЛА У ПРЕТХОДНЕ ТРИ УТАКМИЦЕ

ПОШТЕНО ДО КРАЈА
Брезовчани су већ извесно поново
у Oкружној лиги иако смо тек на
половини пролећа, али за пулене
Зорана Ненадовића не може се рећи да
играју без мотива. Ниједан ривал није
надиграо Брезовицу, а велики број
промашаја кумовао је да се у претходних 270 минута не радују лопти у
мрежи ривала.

Бодовни салдо је поправљен
"ремијем" у Љигу чији је јунак био
одлични голман Станковић. Из Брезовице су цео плен однели Осечина и
Златар, по идентичној матрици. Добар
почетак и неколико промашених
зицера, а потом и казна у мрежи
Станковића од које домаћи нису
успевали да се опораве. Ипак, момцима које предводи
капитен Дејан Младеновић треба одати
признање за залагање на терену и
поштен однос према
дресу, такође и управи клуба која је,
мимо свих очекивања, пуне три године издржала терет
папрено скупог такмичења...
Б.М.

Детаљ са утакмице
Брезовица - Златар (Нова Варош)

PRVA UBSKA MENJA^NICA

Зона "Дрина", 23.коло

БРЕЗОВИЦА - ЗЛАТАР
(Нова Варош) 0:2 (0:1)
Стадион у Брезовици. Гледалаца: 100.
Судија: Ђорђе Андрић (Ваљево).
Стрелци: Станковић у 45. и Селмановић
у 72. минуту. Жути картони: Б.Младеновић, Бољевић (Б), Пурић, Ж.Терзић,
Станковић (З)
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7, Мирчета 6,5,
Б.Младеновић 7, Бољевић 6,5, Д.Младеновић 7, Митревски 6,5, Радојичић 6,5,
Шћепановић 6,5, Добрић 6,5, Симеуновић 7, Мишић 6,5 (Лазић 6,5)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Урош Пурић (Златар)
Зона "Дрина", 22.коло

СПАРТАК (Љиг) БРЕЗОВИЦА 0:0
Стадион у Љигу. Гледалаца: 250. Судија:
Александар Јаковљевић (Шабац).
Црвени картон: Бојовић (Спартак) у 87.
минуту.
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7, Мишић 6,5
Б.Младеновић 6, Јоцић 6,5, Д.Младеновић 6,5, Митревски 7, Радојичић 6
(Добрић 6,5), Шћепановић 6,5, Симеуновић 6, Маринковић 6,5, Мирчета 6,5
(Илић -)

NOVO U KRALJU !

Ul. Kralja Petra Prvog 34, Ub
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