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ВЛАДА СРБИЈЕ ИМЕНОВАЛА
В.Д. ДИРЕКТОРА ЕПС-а

ПОВЕРЕЊЕ ДОБИО
МИЛОРАД ГРЧИЋ
Одлуком Владе Републике Србије, 15.марта, за
вршиоца дужности директора Електропривреде Србије
именован Милорад Грчић, бивши директор РБ „Колубара”.
Грчић је на ову функцију дошао са места директора
Канцеларије за друштвено одговорно пословање ЕПС-а.
На седници Владе је донета и одлука о спровођењу
јавног конкурса за избор директора тог јавног предузећа, а
Грчић ће ту дужност обављати до завршетка конкурса.
Влада је 3. марта сменила директора ЕПС-а Александра
Обрадовића јер је била незадовољна како је спроводио
план реорганизације предузећа и није се придржавао мера
штедње предвиђених у државним органима и институцијама.

Коп Радљево, развојна шанса општине Уб:
Вучић, Глишић и Грчић
Милорад Грчић обављао је функцију директора
Рударског басена „Колубара“ од 2012. do 2015.године, односно све до реорганизације и промене статуса Колубаре из
привредног друштва у огранак ЕПС-а. Током свог мандата у
„Колубари” покренуо је питање отварања новог копа
Радљево, што убској општини отвара нове перспективе развоја. Председник општине Уб Дарко Глишић, након Грчићевог постављања на чело ЕПС-а, најавује још интензивније
потезе ка реализацији овог пројекта.
- То је јако добра вест за пројекат копа Радљево, као и
за општину Уб, јер је Грчић, поред премијера Вучића, један
од људи који су најзаслужнији за покретање тог питања
након 40 година. Данас смо дуго разговарали и то је оно што
је код њега на првом месту, што се консолидује и, народски
речено, већ на старту хвата све конце на функцији на којој се
налази. Сматрам да ћемо наставити добру сарадњу и већ од
следеће недеље направити план да се одмах одблокира
процес набавке багера за коп Радљево, који је лично премијер одобрио да се набави. Врло брзо ће се кренути са монтирањем и осталим предрадовима који су услов за почетак
експлоатације- прво јаловине, па онда и саме руде. Кад
крене откоп руде, ми ћемо као општина финансијски бити
доста стабилнији и са већим могућностима да инвестирање- закључује Глишић.
М.М.М.

ОД СЕБЕ СЕ ЧУВАЈТЕ

К

ажу да је, за сада, прошла опасност
од поплава. Али, страх је остао и
још ће потрајати. Најављују се
мање падавине - релативно... Никад се
не зна. Мајска агонија из 2014. оставила
је огромне последице. Оне на објектима су, мање или
више, саниране. У главама, трауме којих многи нису
ни свесни, потрајаће дуго још, а неке никада неће бити
залечене.
Е, сад! Да ли је могло да буде другачије? Сада смо
видели да је могло. Тамнава се, овог пута, излиза
спорадично, Сава је била под контролом, Колубара тек ту и тамо... А сада су биле исте, или можда и нешто
веће количине воде по квадратном метру. О чему се,
онда, ради? Па, једноставно, у међувремену речна
корита су очишћена, из мањих водотокова је однет
кабасти отпад, прокопани канали, урађено је оно што
су надлежни за те послове били дужни да одавно
ураде. Наравно, не својим рукама и средствима, него
добрим планирањем и организацијом сопствених
обавеза и задатака. (Сетимо се. само, како су, у
ранијем периоду, подношени извештаји и планови
‘’тих служби’’ на седницама локалног парламента, који
су били очигледно преписивани од колега из неких
већих општина.)
Коначно, када су нас мајске поплаве научиле памети,
засукали су рукаве и они којима то није био
превасходни посао, организовали су склањање свега
и свачега из река и канала, предводили прочишћавање и прокопавање, подигли насипе, утврдили...
И, ево, видели смо да може и овако. Убача је, онда кад
је било најкритичније, стигла тек до половине корита.
Узалуд би неко могао да тврди да су то биле (у мају
2014.) незапамћене количине, како је, тада, вода
‘’однекуд извирала’’ и није имала где да оде... Сада
смо се уверили да смо сами били криви. Бацао се
кабасти отпад где се стигне, пластичне флаше су
пловиле површином река као да је то нешто
нормално. О каучима, шпоретима и другим стварима
на дну - да не говоримо. Како је вода могла, уопште, и
да отекне? Била је то опомена природе да чувамо
своју животну средину јер, у овом времену, све је
више отпада који се не распада, него гомила. А наше
навике су, у најмању руку, примитивне. На пример,
забележено је у Памбуковици да је један мештанин
одвукао и изручио, на међу својих комшија, гомилу
празних пластичних и стаклених флаша и другог
отпада. Комшије се нису са њим расправљале.
Једноставно, утоварили су сав тај крш у тракторску
приколицу и изручили је на сред - комшијиног
дворишта. Он је ћутао, није реаговао, али, никада,
после, није поновио свој примитивни гест.
Нажалост, често смо у прилици да видимо, поред
путева, кесе и џакове пуне отпада. Понекад се
‘’’чистунци’’ зауставе на банкини и, без стида, ваде из
гепека разне предмете и бацају у одводне канале... А
после се питамо како долази до поплава (?). Узалуд
чистимо само своја дворишта, пребацујемо преко
плота, доносимо у кутијама кучиће и остављамо пред
капијама у вароши... Све то нам се, кад-тад, обије о
главу. Не би било чудо да нас, једном, снађе и
епидемија неке заразне болести. Недај Боже, ако се то
догоди, опет ћемо бити сами себи криви.
Била је поплава и оставила последице... Највише у
главама. Остале су психозе, страхови, трауме,
измењена свест оних који су били психички
нестабилни и подложни стварању искривљене слике
о околини и стварности.
Одавно је требало да се социолози, психолози па и
психијатри озбиљније позабаве менталним стањем
појединаца. За неке је, нажалост, сувише касно...

АКТУЕЛНО

24.март 2016.г.
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ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРА ВУЧИЋА УБСКОЈ ОПШТИНИ

ЗА ТАМНАВСКЕ ШКОЛЕ
30 МИЛИОНА ДИНАРА
У шта год да уложите, неће се земљи вратити тако
добро и тако велико као када улажете у школе,
као када улажете у будућност деце, поручио
српски премијер у Калиновцу
Премијер Владе Србије Александар Вучић 12. марта је
боравио у општини Уб, где је обишао две школе. Најпре, у
убској ОШ „Милан Муњас” присуствовао је потписивању
уговора о комплетној санацији зграде ове образовне установе,
за шта је Владина Канцеларија за управљање јавним
радовима определила 21,4 милион динара. Радови ће се
изводити током летњег распуста, а обухватају замену крова,
унутрашње столарије и подова, кречење комплетене школске
зграде, санацију мокрих чворова, као и уградњу лифта и
посебног тоалета за ученике са тешкоћама у кретању. Од
усељења, 1982. године, биће ово најкомплетнија санација
највеће школе у убској општини, која има 1.330 ученика. Уговор
о извођењу радова на адаптацији школе потписали су председник општине Уб Дарко Глишић и Александар Николић, представник извођача радова „Експорт универзал” из Београда.

Нова школа у Калиновцу

Потписивање уговора
о реновирању ОШ „Милан Муњас”
Премијер је обишао и новоизграђену четвороразредну
школу у Калиновцу где је поручио да је то тек почетак велике
акције обнављања школа, болница, домова здравља и
социјалних установа у Србији. Уз обећање да ће држава
помоћи да нова школа, чију је изградњу са око девет
милиона динара, финансирала република, добије намештај,
прве рачунаре, као и да се уреди школско двориште, Вучић је
истакао да „док има школе у селу, има и села”. Уз
констатацију да су ученици из ове школе раније ишли у
пољски тоалет, а сада, у новом објекту, имају три модерна
мокра чвора, нагласио да деца у Србији треба да имају
услове као деца у европским земљама.
- У шта год да уложите, неће се земљи вратити тако
добро и тако велико као када улажете у школе, као када
улажете у будућност деце. Зато је толико важно да наше
школе, болнице и домове здравља обновимо и зато смо у
ушли у акцију обнављања после 30, 40, 50 година, да покажемо да можемо да обезбедимо бољи животни стандард и
бољу будућност за нашу децу. Људи разумеју да то можемо
само кад смо економски стабилни, кад знамо којим путем
идемо, када имамо углед у свету, али рекао бих и када смо
одлучни да себе мењамо и да се понашамо много одговорније и озбиљније него раније, рекао је премијер Вучић.

РАДОСТ МЛАДИХ РУКОМЕТАША

ДОНАЦИЈЕ ЗА ДЕЧЈЕ ОСМЕХЕ
Иницијатива коју су покренули у млађим категоријама
РК Уба, са циљем да се финансијски растерете родитељи и
обрадују деца спортском опремом, дала је сјајне резултате.
Први се акцији прикључио убски фудбалски репрезентативац Раћа Петровић, који је обезбедио највећи део средстава за 55 тренерки и 15 лопти, а остатак је покривен донацијама убских предузетника којима се клуб посебно
захваљује: Декор Лукс, Еуро груп 2010, А+М Комисион,
Атлас 2009, Техно Тамнава, Грил Примус, СТР Миша, СТР
Пеђа, Петрол Костић, Атом Петрол, ТМД Инстал, Мирић
Терм, Алфима Аграр, Сандекс ЗТР, Њам-Њам, Фото Пани,
СЦ Матић, Олите ДОО и Синдикат РБ Колубара.
Убски дечаци рођени 2003 поново су прваци Мачванско-колубарског региона, у Бањи Ковиљачи су победама
над Лозницом, Гучевом, Металопластиком и Металцем
обезбедили пласман на други ниво државног првенства
где их чекају победници "Београда" и "Дунава". Генерација
2001. је тесним поразима од Металопластике и Лознице заузела треће место, уз напомену да играју са годину дана
старијим ривалима.
Већ у суботу, 26. марта ,Уб је домаћин првог викенда у
наставку Интер лиге, а љубитељи рукомета могу од 9-15
часова подржати младе Убљане у дуелима са Тузлом,
Металцем и Гучевом.
Б.М.

Посета Калиновцу
Нова калиновачка школа, која је Издвојено одељење
ОШ „Рајко Михаиловић” из Бањана, простире се на површини од 207 метара квадратних и има три учионице, кухињу,
трпезарију, зборницу, котларницу и три тоалета. Школу ће од
септембра похађати 21 ђак.
Поред Вучића, у посети убској општини били су и министри просвете и спорта Срђан Вербић и Вања Удовичић. Д.Н.

Млађе категорије РК Уб
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ГДЕ СИ САДА (У КОЈОЈ ПАРТИЈИ) ?

ДА ЛИ ПРЕЛЕТАЧИ
ОДЛУЧУЈУ?
Избори! Трљају руке чланови одбора и комисија у
Србији. Држава ће, још једном, да одреши кесу. Неће смети,
ни овог пута, да се обрука. Дневнице ће морати да буду
пристојне. Ваља одрадити тешке послове тога дана! На
хиљаде чланове изборних комисија и бирачких одбора, да
не рачунамо посматраче, контролоре и друге активисте,
добро ће да засучу рукаве.
А сви се надају победи. Досадашња опозиција је
уверена да долази још једна смена. Кажу, обећали им
бирачи да ће само за њих да гласају. Позиција убрзано
приводи крају започете радове, отварају се нови објекти,
буди привреда, подстиче предузетништво, улаже у пољопривреду... У ствари, све се чини, некако, познато. Избори
све то и подразумевају.
Ипак, ако се сетимо свих избора од деведесетих па на
овамо, знамо да је проценат излазности био, увек, значајан
фактор. Знамо да су идеје губиле на свежини, а лидери
остајали, скоро увек исти, да су изборна обећања прилично
брзо заборављана (част изузецима)... Али, знамо и то да су
велике користи од промена, и онда када су резултати били
унапред познати, имали, углавном - прелетачи. Јер, како је
која странка побеђивала (имала највећи број гласова) тако
јој је чланство расло. А члан странке мора да има предност зашто би се, иначе, одржавали избори? Кад се губило - све
исто, само обрнутим редом... Разуме се, да би се сачувало
‘’тешко’’ стечено радно место, морало се доћи и до
одговарајуће чланске књижице.
Прелетачи, прелетачи... Има их и овде међу нама, у
убској општини, који су за сваке изборе мењали странку.
Неки храбрији, према проценама - пре избора, а они зихерашки настројени, без стида су претрчавали после избора.
Како ће сада да буде? Вероватно исто. С тим, што је,
овог пута, победник познат па су се и некада љути
противници, нашли у коалицији, на истој листи...
Милан Миловановић

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

УБ ИМА ПЕТ
КАНДИДАТА ЗА
НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
На до сада проглашеним посланичким листама
за ванредне парламентарне изборе у Србији, који су
заказани за 24.април, налази се пет кандидата из
убске општине. Највеће шансе да се нађе у посланичкој клупи има мастер инжењер саобраћаја Ивана
Николић, која се налази на 81.месту листе „Александар Вучић - Србија побеђује”.

Маријана Марјановић (1960),
професор народне одбране,
50.место на листи
ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ - Сандра Рашковић Ивић
- Бошко Обрадовић

Ивана Николић (1989),
мастер инжењер саобраћаја,
81.место на листи
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ”

Костадин Михаиловић (1981),
дизајнер,
139.место на листи
ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ - Сандра Рашковић
Ивић - Бошко Обрадовић

Катарина Михаиловић (1975),
писац садржаја,
161.место на листи
ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ - Сандра Рашковић
Ивић - Бошко Обрадовић

Благоје Цонић (1974),
дипл. инжењер саобраћаја,
163.место на листи
ИВИЦА ДАЧИЋ
- „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)
- Драган Марковић Палма“
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

У ТОКУ
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
Изборне листе се предају до 8. априла, када се
закључује и бирачки списак. - Да би неко ушао
у изборни процес, треба да поднесе листу са
најмање 13 кандидата за одборнике СО Уб и за
сваког мора прикупити 30 потписа
У Србији су расписани редовни избори за одборнике
скупштина градова и општина, који ће се одржати 24. априла. Поред локалних, истовремено ће бити одржани и ванредни парламентарни, као и покрајински избори.
На територији убске општине, изборне радње званично су кренуле 9. марта, када је Општинска изборна комисија одржала седницу, утврдила обрасце који су потребни за
пријаву за учешће на изборима и објавила их на сајту
oпштине Уб. Од тог дана, почело је прикупљање потписа
грађана за листе на локалним изборима, каже Драган Радојчић, председник Општинске изборне комисије.
- Да би неко ушао у изборни
процес, треба да поднесе изборну лист у с а најмање једном
трећином кандидата. Пошто
Скупштина општине Уб има 40
одборничких места, у нашем случају то је 13 кандидата за одборнике и за сваког треба прикупити
30 потписа, што је 390 потписа.
Уколико предају пуну листу са 40
к а н д и д а т а , н е о п ход н о ј е д а
обезбеде 1.200 потиса. Услов је
да ти људи нису претходно потписали за неку другу листу, јер
важи потпис који је дат првом
Драган Радојчић предлагачу који је дошао код нас
на обраду, указује Радојчић.
Изборне листе се предају до 8. априла, када се
закључује и бирачки списак. Да ли су уписани у бирачки
списак, грађани са правом гласа могу да провере на сајту
Републичке изборне комисије или лично у згради
Општинске управе. Они чије име се не налази на бирачком
списку, накнадно се могу уписати до 20. априла у Општинској управи.
Као и на претходним, и на овим изборима грађани
убске општине гласаће на 52 бирачка места. Изборе
спроводи и надгледа Општинска изборна комисија, која
одражава тренутни одборнички састав СО Уб. Свака одборничка група је предложила своје представнике сразмерно
својој величини, тако да Општинска изборна комисија
укупно има 16 чланова: председника, шест чланова и исто
толико заменика, као и секретара и његовог заменика. Д.Н.

НАЈАВЉЕНЕ ЛИСТЕ ЗА ОДБОРНИКЕ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ УБ
- Србијa побеђује - Александар Вучић
- За праведну Србију - Демократска странка
- Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија
- Група грађана Драган Јелић - СДПС
- Демократска странка Србије - Звонко Минић
- Двери - Милун Живковић (Равногорски покрет)
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НАПРЕДЊАЦИ ПРВИ ПРЕДАЛИ ЛИСТУ

ПРИКУПЉЕНО
2.713 ПОТПИСА
На седници Општинске изборне комисије, одржаној 14.
марта, проглашена је прва одборничка листа за предстојеће
локалне изборе у убској општини, који су заказани за 24.
април. Ради се о коалиционој изборној листи Александар
Вучић -Србија побеђује, коју поред Српске напредне странке
чине још Партија уједињених пензионера Србије, Нова Србија
и Српки покрет обнове. Листу је, својим потписима, подржало
2.794 грађана, док је по извршеној провери правно ваљано
било 2.713 потписа. Коалиција окупљена око напредњака
предала је комплетну листу кандидата за 40 одборника у СО, а
носилац листе је Дарко Глишић, председник oпштине Уб и
први човек Окружног одбора СНС-а. Будући да је прва
потврђена, листа Александар Вучић- Србија побеђује, биће на
првом месту на гласачком листићу за избор одборника
Скупштине општине Уб.

Изборна листа, редни број 1 :

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
за изборе за одборнике Скупштине општине Уб
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
26. Немања Чуквас (1984), дипломирани економиста, Уб,
Радомира Софронића бр.4
27. Даница Павловић (1982), економски техничар, Чучуге
28. Владимир Петковић (1978), дипломирани инжењер рударства, Уб, Шарбанска бр.1
29. Пера Живановић (1973), маневриста, Каленић
30. Бојана Новаковић (1992), дипломирани учитељ, Врело
31. Горан Јовановић (1969), машинбравар, Шарбане
32. Владан Савић (1956), пољопривредник, Гвозденовић
33. Нина Јеличић (1991), економиста, Уб, Косовских јунака
бр.16
34. Живко Тодоровић (1953), возач, Кожуар
35. Драган Тодоровић Спасин (1964), бравар, Мургаш
36. Ивана Гачић (1987), струковни економиста, Уб, Милоша
Селаковића 1бр.7
37. Томислав Васковић (1967), наутички техничар, Лончаник
38. Иван Јездимировић (1978), дипломирани машински
инжењер, Уб, Милана Муњаса 69
39. Милица Кузмановић (1979), дипломирани грађевински
инжењер, Уб, Рајка Михајиловића 46/а
40. Милета Пантелић (1959), пољопривредник, Вукона
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

МИ НУДИМО
КОНКРЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ
- Излазимо на изборе чистог образа, са жељом
да наставимо започето и од Уба направимо
боље место за живот свих грађана- поручује
Дарко Глишић, носилац убске листе
„Александар Вучић - Србија побеђује”
Српска напредна странка из Уба, заједно са својим
коалиционим партнерима (ПУПС, НС и СПО), почетком прошле недеље предала је листу од 40 кандидата општинској
изборној комисији, као прва политичка опција која се кандидовала за предстојеће локалне изборе. Био је то повод за
прву предизборну конференцију за штампу у просторијама
СНС-а, на којој се огласио Дарко Глишић, носилац листе и
актуелни председник општине Уб.
- Захваљујемо се свима онима који, у ова два дана колико смо прикупљали потписе, нису штедели време већ су
дошли до наших просторија и дали свој потпис, чиме су показали да имају поверења у нас. Подсетићу вас да је за пуну
листу довољно 1200 потписа, а ми смо прикупили близу 2800
правно ваљаних, судски оверених потписа и предали Општинској изборној комисији. То очигледно говори да постоје
људи који дају јасну оцену о свему ономе што смо ми радили
у протекле четири године. На ове изборе, СНС са својим
коалиционим партнерима, излази чистог образа, без иједне
афере у протеклом мандату. Урађено је више него икада до
сада асфалтираних путева, нисконапонске мреже, километара водовода и цевовода који су положени широм наше општине, две фабрике су отворене, уведен је потпуно бесплатан
превоз за старије људе преко 70 година, као и децу основног и
средњешколског узраста са субвенционисаним школским

Кренула кампања:
Дељење пропагандног материјала у убском парку

Александар Јовановић Џајић,
Дарко Глишић и Никола Томић
оброцима, 285 студената се финансира са општинског буџета... И све то у једном мандату. Требало би ми пуно времена
да набројим све активности које су нашим трудом и залагањем реализоване на територији наше општине. Због тога
стичемо право да изађемо пред наше суграђане и кажемо да
се кандидујемо за нови мандат, јер сматрамо да Уб заслужује
људе који желе раде наредне четири године а не да калкулишу. За разлику од неких других, ми не излазимо на изборе
да би освојили неки мандат а онда да се цењкали, као на
пијаци, да би запослили некога од родбине или завршили
неки свој приватни посао - нагласио је Глишић током обраћања локалним медијима.
Према његовим речима, кампања Српске напредне
странке ће бити чиста, са јасним програмом за предиод од
2016. до 2020.године. Како каже, у њему ће, између осталог,
бити план за отварање нових фабрика, завршетак пројекта
копа Радљево, реализација пројекта индустријске зоне, уз
константно асфалтирање свих праваца који до сада нису
урађени, електрификација и побољшање снабдевања
струјом наше општине, проширење водоводне мреже, као и
многе друге ствари које живот значе.
- Очекујем од осталих политичких опција да изађу са
својим програмом и јасним кандидатима за поједина места,
да се тачно зна кандидат за председника општине и друге
одговорне функције. Ми се нећемо бавити другима, али
очекујемо да се други баве нама. На аргументовану критику
ћемо одмах одговорити, а на прозивке и провокације са
лажних профила на друштвеним мрежама не пада нам на
памет да реагујемо, јер то ником не доноси добро. Ми се овим
послом бавимо озбиљно, тако му и приступамо, и немамо
времена за лажне "играрије", попут ношења спискова по селу
уз лажна обећања о запослењу. Ми све што смо обећали,
реализовали смо и зато стичемо кредибилитет да тражимо
поверење грађана и за наредне четири године, резултати су
више него очигледни. Желимо да Уб не буде на маргини,
борили смо се за то и наставићемо- поручио је први човек
убских напредњака.
М.М.М.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

ЗВОНКО МИНИЋ НОСИЛАЦ ЛИСТЕ
Задржали смо старо језгро странке, очекујемо добар изборни резултат - поручује
Маријана Марјановић, кандидат за народног посланика у Скупштини РС
ОО Демократске странке Србије Уб на локалне изборе
2016.године излази самостално. Носилац листе је дипломирани економиста Звонко Минић, некадашњи председник
општине Уб. По речима Маријане Марјановић, посланичког
кандидата на предстојећим парламентарним изборима,
прикупљање потписа тече планираном динамиком највише
захвајујући старом језгру ДСС које датира још од 2000. године.
- То су углавном људи, који су из убеђења и због програма странке ушли у њу, и до дан данас су њени чланови.
Повремено се укључују и млађи људи који су пронашли своје
идеје, свој програм или своје виђење ствари које се поклапа
са програмом ДСС. Оно што нас карактерише јесте да нисмо
против Европе, већ против уласка у ЕУ и у НАТО. С друге
стране, залажемо се за пољопривреднике, да им се обезбеди
бољи статус и пошто знамо да је убска општина 80 посто
рурална средина, сматрамо да су пољопривредници главни
носиоци општине и да заслужују бољи статус. Зато ми акценат бацамо на повраћaј субвенција, које су смањене и сву пажњу усмерићемо на пољопривреду у свим њеним сегментима- истиче Маријана Марјановић и додаје:
- Наша листа бројаће највероватније 30 одборника, јер
поучени искуством од прошлих избора, видели смо да је тај

број кандидата сасвим
довољан, јер у нашој општини има и мањих села која
гравитирају ка већим. Друго,
трошкови кампање су јако
скупи, а сви знамо да је јако
тешка финансијска ситуација, како у земљи, тако и у
убској општини. Због тога,
Звонко Минић
због плаћања потписа и
осталих трошкова, донели
смо такву одлуку и лично мислим да ће ових 30 кандидата
допринети бољем резултату ДСС-е. Све су то наши стари
чланови, веома угледни људи, домаћини, пољопривредници
из околних села. Имамо и нешто млађих чланова, тако да се
надамо да ћемо постићи добар резултат. Некада смо били у
опозицији, последњи мандат у власти, неких претходних
година опет у власти, и сматрамо да смо за време нашег
учешћа у вођењу локалне самоуправе учинили доста за бољи
положај општине Уб. У наредном периоду, после избора,
трудићемо се да обезбедимо бољи живот за грађане општине
Уб.
М.М.М.
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ И ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА

„ПУНА” ЛИСТА
Прикупљање потписа
у завршној фази
Социјалистичка партија Србије и
Јединствена Србија на Убу активно раде
на прикупљању потписа за локалне
изборе, који ће бити одржани 24.априла.
Носилац листе је дипломирани инжењер
саобрађаја Благоје Цонић (СПС), који је
добро познат убској политичкој сцени. Уз
подршку Слободана Божића Рошкета из
Јединствене Србије спремно дочекују
предстојеће изборе, надајући се добром
резултату.
- У нашим редовима све тече по
плану. Прикупљање потписа је у пуном
јеку. Општински одбори СПС и ЈС у Убу су
се ангажовали да обезбеде подршку
бирача и тренутно имамо негде око 1.000
потписа. Обзиром да смо на републичким изборима на броју 3, желимо да тај
број задржимо и на локалним изборима и
сасвим опуштено прикупљамо потписе,
чекајући се појави листа број 2. Не улазећи у то ко ће се наћи на броју 2, истовремено радимо и остале политичко – пропагандне активности на терену, по нашим
месним одборима. Имамо за готово сва
места на одборничкој листи кандидате, и
постоји само једна дилема: да ли ћемо у
некој средини имати једног или два
кандидата. Такође немамо, проблем ни са
прикупљањем женских кандидата,

Радна атмосфера у просторијама СПС-а на Убу
односно кандидата мање заступљеног
пола. Ево и после четири године, имамо
прилику, иако нисмо били директно у
власти, да направимо прави избор
кандидата а не само да узмемо и ставимо на листу шта нам се понуди- истиче
Цонић.
По његовим речима, у протекле
четири године очувано је језгро странке. Било је само почетног осипања
оних који су негде с пролећа 2012. године приступили СПС. Они људи који су
радили кампању и чинили само језгро
избора 2008. и 2012. године, а и свих
избора пре тога, остали су ту и, како
каже, заједно са млађима раде на томе
да социјалисти буду адекватно заступљени у новом сазиву СО Уб.

Из Јединствене Србије поручују да
на овим изборима грађанима неће
обећавати куле и градове, већ ће
гарантовати бољи животни стандард за
све становнике убске општине.
- То се може постићи само домаћинским опхођењем према општинском
буџету, без беспотребног расипања
новца који припада свим грађанима
наше општине. Ми не учествујемо на
изборима ради директорских места и
привилегија страначких лидера, већ
водимо борбу за добробит свих убских
породица. Политику посматрамо из угла
обичног човека, јер једино тако од Уба
можемо направити успешну, развијену и
здраву средину- поручује Слободан
Божић, председник ОО ЈС Уб.
М.М.М.

ДВЕРИ И РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ ЗАЈЕДНО НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

СТОП „ПАРТИЈАШЕЊУ”
Српски покрет Двери наступаће, на
предстојећим локалним изборима на Убу,
у коалицији са Равногорским покретом. У
току је процедура око прикупљања потписа за одборничке кандидате, а као
носилац ове листе биће предложен
Милун Живковић, председник ОО Равногорског покрета Уб, ратни ветеран и ратни
војни инвалид, који је дао велики допринос у ратовима коју вођени током деведесетих година. Како истичу из ове политичке опције, због правне регулативе, листа
ће на убским локалним изборима ности
назив Српски покрет Двери - Милун
Живковић.
Повереник Двери на Убу Милош
Петковић каже да ће се ова опција залагати за укидање партијског запошљавања
које је, по њиховом мишљењу, на Убу
присутно последњих двадесет година.
- Двери се залажу за укидање „партијашења”, како би се на важна места
запослили људи од угледа, струке и
знања, а који хоће да раде и поштено и
вредно доприносе развоју наше општине,
без обзира на политичку припадност.
Такође, залагаћемо се и за финансијску
подршку и олакшице за отварање малих,
породичних предузећа, који ће бити
носиоци развоја општине. Залаћемо се и
за развој домаће пољопривредно прехрамбене индустрије, да се у нашој
општини отвори регионалани центар за
откуп и складиштење воћа и поврћа и
извоз истих у Русију. Ми смо за то да се
материнство прогласи занимањем, и да
мајке са троје и више деце добију националну пензију или скраћено радно време.
Да се врате укинута издвајања за свако

новорођено дете, како би подржали
рађа-ње и борбу против беле куге. С тим
у вези, уколико добијемо прилику одмах
ћемо увести дечји додатак и омогућити
да и сеоска подручја наше општине
остваре право на њега. Када Двери дођу
на власт, сви грађани Србије имаће
здравствено осигурање- наглашава
Петковић.
Носилац листе Милун Живковић
истиче да у нашу средину треба вратити
традиционалне вредности, које су се
изгубиле током претходних година.
- Мислим да у нашој општини постоји много часних људи, из претходних
ратова, које треба рехабилитовати, пре
свега из Равногорског покрета. Међу те

људе посебно треба сврстати нашег
јунака Воју Танкосића. Споменику у
убском парку треба вратити оргигиналан изглед и уместо „француског
ватрогасца” поставити нашег војника са
шајкачом. Поред тога, посебно се треба
позабавити реституцијом и повратком
имовине старим власницима. То су неки
од начина да се у овој држави заведе
ред и коначно поштују праве вредности.
Двери и Равногорски покрет ће дати
свој допринос томе, а један од начина
биће и наше залагање за смањење броја
запослених у јавном сектору и подршка
приватним предузетницима и пољопривредницима- поручује Живковић.
М.М.М.

Двери и Равногорски покрет: „Вратимо се
традиционалним српским вредностима”
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СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ЗА БОЉИ СТАТУС
УБСКИХ ПЕНЗИОНЕРА

ПОДРШКА
АКТУЕЛНОЈ
ВЛАСТИ
На предстојећим парламентарним и локалним изборима, Српски
покрет обнове наступаће на листи
"Александар Вучић-Србија побеђује",
са коалиционим партерима Српском
напредном странком, ПУПС-ом и Новом Србијом. У сусрет предизорној
капмањи огласио се и општински одбор СПО, који ће на заједничкој листи
имати неколико кандидата. Међу њима
налази се Светислав Матић, председник окружног одбора ове странке.
- Овим путем се захваљујем
свим суграђанима који су подржали
нашу листу за коју је прикупљено 2794
потписа у рекордном року, тачније за
два дана, односно осам радних сати,
што сматрамо огромним успехом.
Ових дана креће кампања и у њу улазимо позитивним ставовима. Надамо
се да се неће поновити сценарио из
претходних изборних година, где се
играло прљаво, већ да ће свака странка излагати само свој програм- истиче
Матић.

Светислав Матић
и Жељко Илић
Потпредседник Општинског
одбора СПО Жељко Илић каже да је
добра сарадња из претходног периода, нарочито с а председником
општине Дарком Глишићем, допринела да СПО приступи коалицији формираној око СНС-а.
- За разлику од других лажних
локал патриота који на првом месту
презентују себе и свој лични интерес,
ми нисмо постављали никакве услове
за приступање коалицији. Наши захтеви нису мегаломански и баш зато смо
без проблема формирали савез са
људима који су били наши сарадници.
Ми смо спремни да радимо као и до
сада, наставимо започето и помогнемо
колико је у нашој моћи да се Уб изгради онако како то заслужује. Спремни
смо, као и до сада, да помогнемо
нашим пољопривредним произвођачима. Наша помоћ ће се огледати у
томе да им омогућимо остварење
државних субвенција, али и сутра као
придружена чланица у ИПАРД програму према ЕУ - закључује Илић.

ПУПС у новим страначким просторијама
ОО Партије уједињених пензионера
Србије из Уба организовао је, средином
прошле недеље, конференцију за
медије поводом презентације програма
који ће заступати на парламентарним и
локалним изборима, 24.априла. Као што
је познато од раније, ова партија подржала је напредњачку листу „Александар Вучић - Србија побеђује”, на свим
нивоима. У новим страначким просторијама (некадашња Канцеларија за
младе), у улици Краља Петра Првог,
медијима се обратио Душан Илић,
потпредседник убског општинског
одбора.
- Наше је мишљење да је актуелна
општинска власт у претходном периоду
радила веома добро и у интересу свих
грађана. Сматрамо да општинско
руководство, на челу са Дарком
Глишићем, ради поштено о чему
сведoчи чињеница да у последње
четири године није забележена ниједна
афера. Због тога смо се и одлучили да
овога пута потпишемо коалицијони
споразум са СНС-ом и осталим странкама које подржавају њихову политику
(СПО и НС). Такође, ова политичка
опција је показала највише размевања
за нас пензионере и наше потребе, а
познато је да је и наш покојни председник одбора Никола Лукић, са места
помоћника председника општине,
допринео да пензионери у општини Уб

имају бесплатан превоз у локалу, као и
на линијама које возе у Ваљево и
Београд- рекао је Илић током обраћања
убским медијима.
По његовим речима, ПУПС очекује да
и у наредном периоду буде чилилац
власти на Убу, како би програм који су
припремили реализовали у пракси. Из
програма посебно издваја да ће се
залагати да пензије буду редовне, да се
смањи старосна граница као услов за
бесплатан превоз пензионера, да се
организује помоћ пензионерима са
малим пензијама, да се помогне старим
лицима при куповини лекова који се
узимају за сталну терапију и организују
излети ка историјским споменицима,
бањама и градовима. Поред тога, Илић
наглашава и важност привлачења
страних инвестиција у општини Уб, као и
запошљавање младих, јер већа запосленост значи и веће доприносе у ПИО
фонд.
- Залагаћемо се за унапређење свих
услова живота и рада у селу, као што су
изградња путева, водонодне и електричне мреже. Борићемо се против корупције и сиве економије, а свој програм
презентоваћемо у свим селима убске
општине јер желимо да омасовима
чланство наше странке, које је, пре
свега, окренута ка панзионерима и
старим лицима- закључује кандидат за
одборника у СО Уб Душан Илић. М.М.М.

НОВА ПОЛИТИЧКА СТРАНКА НА УБУ

ОТВОРЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
СРПСКЕ НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ
Српска народна партија отворила
је, ових дана, страначке просторије у
Тржном центру „Лазић”, у главној улици
на Убу. Партија коју је недавно покренуо
др Ненад Поповић наступаће на предстојећим парламентарним изборима на
листи Српске напредне странке „Александар Вучић - Србија побеђује”.
Повереник СНП-а на Убу је дипломирани грађевински инжењер Милан
Атлић.
- У току је формирање општинског
одбора СНП на Убу. Ако сте заинтересовани да се активније укључите у
политички живот убске општине и дате
лични допринос у креирању лепше
будучности у нашој општини јавите нам
се на конктект телефон 060/32-35-625. У
договору са коалиционим партнерима
са листе „Александар Вучић - Србија
побеђује”, уколико освојимо већину на
републичком нивоу, планирано је
формирање Министарства за проши-

Милан Атлић
рење економских односа са Руском
Федерацијом. То би, аутоматски, значило да би се на Убу формирала
канцеларија, са два до три запослена,
која би се бавила пласманом убских
производа на ово велико тржиштепоручио је Атлић у свом обраћању за
„Глас Тамнаве”.

ОПШТИНА УБ
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПОПЛАВЕ
ЗАОБИШЛЕ ТАМНАВУ
Опасност од изливања река знатно смањена,
јер је у последње две године много новца
уложено у уређење водотокова првог реда
Недавне поплаве, које су погодиле неке делове Србије,
готово да су поптпуно заобишле општину Уб, наневши
неупоредиво мање штете него 2014. године. Сем изливања
Убаче и Тамнаве у Звиздару, Тврдојевцу и Совљаку, где је било
поплављено 200 хектара пољопривредног земљишта и
десетак домаћинстава, која су, иначе, угрожена при сваким
јачим падавинама, остала насељена места нису имала проблема са водом. Начелник Штаба за ванредне ситуације
Бранислав Сарић каже да је опасност од изливања река знатно
смањена, јер је у последње две године, преко државног програма обнове, много новца уложено у уређење водотокова
првог реда, чиме су отклоњене најкритичније тачке.
„Након поплава 2014. године, знатно смо интензивирали
активности на спровођењу превентивних мера заштите и на
територији убске општине у потпуности реализовали државни
програм обнове. Ми смо имали све оперативне планове, са
којима смо извршавали од 50 до 60 посто превентивних мера,
али их сада реализујемо према просторним плановима
Републике Србије и Општине Уб. Ти планови су донети пре 20
година и у њима су тачно одређене микролокације у којима
треба да урадимо ретензије или преграде или мини акумулације. Уз помоћ Института „Јарослав Черни“ и Јавног предузећа „Србијаводе“ настављене су започете активности и на
добром смо путу да их приведемо крају, јер смо урадили веома
битне растеретне канале“, наводи Сарић.
У претходне две године изграђен је растеретни канал
између Кленовице и Тамнаве у Такову, потом такозвани „бајпас“ код СРЦ „Школарац“ између Грачице и реке Уб, који
штити неколико градских насеља, а започета је и изградња
главног растеретног канала Грачица-река Уб. У истом периоду

ЗЕМЉОТРЕС
У УБСКОЈ ОПШТИНИ
Мештани Уба и околине, 18.марта, у 03,17 часова,
осетили су лакши потрес тла, који је Републички сеизмолошки завод Србије регистровао као слабији, 2,6 јединица
Рихтерове скале. Мерне станице забележиле су епицентралну зону северно од Ваљева, у општини Уб. Земљотрес је
трајао око три, четири секунде, а пратио га је карактеристични звук „померања намештаја“ или „удаљене грмљавине“. Из РСЗО-а, јавности је упућена објава, да овакви
земљотреси не могу изазвати оштећења на објектима.
Интензитет у епицентралној зони, регистрован по Меркалијевој скали, процењен је на III-IV степена.

Пошто се у току ноћи нико од становника општине Уб
није јавио дежурној служби РСЗО-а, сматра се да земљотрес
ове јачине становници нису осетили. Због тога, у разговору
са запосленима у Сеизмолошком заводу, сазнали смо да
сваки податак са терена, односно конкретне информације
са „лица“ места, њима много значе.
Претходни регистрован земљотрес забележен је дан
пре, у пределу Медвеђе, а последњи земљотрес који су
осетили становници у нашој близини, био је прошле године
у околини Косјерића.
Д.К.

Благо изливање Тамнаве у Брезовици
очишћене су најкритичније деонице, уређено на десетине
километара корита река и извршена регулација Грачице у
дужини од пет к илометара, до улива у реку Уб.
„Са спровођењем превентивних мера заштите морамо
наставити и даље, посебно у области израде бујичних
преграда и бујичних акумулација. Наш главни циљ је да
обезбедимо и заштитимо град Уб и сва већа насељена места
у залеђу река Уб и Тамнава. Такође, предстоји нам још један
веома обиман и тежак задатак, а то је регулација реке Грачице
кроз Уб, како бисмо смањили њено негативно дејство. Када
изградимо акумулацију на Убачи, урадићемо и детаљну
регулацију Грачице и тада ћемо моћи плански да обарамо
ниво водостаја и једне и друге реке. Надам се да ћемо све
поменуто успети и да завршимо уз материјалну помоћ и
подршку Владе Србије, надлежних јавних предузећа и
локалне самоуправе, каже о предстојећим плановима на
пољу заштите од поплава начелник општинског Штаба за
ванредне ситуације Бранислав Сарић.
Д.Н.

У АКЦИЈИ УБСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

УХАПШЕНИ
ДИЛЕРИ ДРОГЕ
Припадници Полицијске станице Уб су, у заједничкој
акцији са Вишим јавним тужилаштвом и ваљевском
полицијом, ухапсили и одредили задржавање до 48
часова за две особе због постојања основа сумње да су
починили кривично дело неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога.
По налогу Вишег јавног тужилаштва, ухапшени су Г.
М. (1976) из Лазаревца и Г. П. (1978) из Лајковца.
Прегледом возила којим је управљао осумњичени Г.
М, на подручју Уба, полиција је пронашла две пластичне
кесе, у којима се налазило 80 грама прашкасте материје за
коју се основано сумња да је опојна дрога хероин.
Претресом стана осумњиченог Г.П, полиција је пронашла 74 различите таблете, три СИМ картице и два исечка
од СИМ картица, као и један мобилни телефон за које се
сумња да су коришћени за препродају опојних дрога.
Осумњичени су у законском року спроведени Вишем
јавном тужилаштву у Ваљеву.
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НА САНДИЋА ИМАЊУ

КОНАЧНО АСФАЛТ
Након асфалтирања три улице, уследиће радови на
изградњи тротоара са обе стране, у пуном профилу
Предузеће за путеве „Београд“ у понедељак је започело
асфалтирање три улице на Сандића имању, укупне дужине
600 метара. То је први асфалтни слој који је постављен у овом
градском насељу, где су прве куће направљене пре више од
четврт века.
Од новембра месеца, када су отворени радови, на Сандића имању је извршена комплетна припрема доњег строја,
урађена кишна и фекална канализација и реконструисан део
водоводне мреже. Асфалтирање је требало да буде завршено крајем прошле године, али због неповољних временских услова, кашњења јавне набавке и обимних и захтевних
припремних радова, тај посао сада може да се обави, рекао је
председник општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка
прве новоасфалтиране улице на Сандића имању. Уз подсећање да је укупна вредност инвестиције 20 милиона динара и да
су средства обезбеђена на основу посебног уговора који је
локална самоуправа потписала са Електропривредом Србије, Глишић је изразио задовољство што је тренутно највећи
пројекат у убској општини ушао у финалну фазу.

Дарко Глишић у обиласку радова
на Сандића имању
„Након 26 година чекања, мештани три улице на Сандића
имању, које се налази на пар минута хода од центра Уба, први
пут добијају асфалтиране саобраћајнице и нормалне услове
за живот. Одмах по асфалтирању, уследиће изградња тротоара са обе стране у пуном профилу, тако да ће ово насеље
попримити један сасвим нов изглед, а самим тим и сам град
ће бити улепшан“, рекао је први човек убске општине, уз обећање да ће једина преостала улица на Сандића имању, која
није обухваћена првом фазом, на јесен бити реконструисана
и асфалтирана.
На Сандића имању у току је и изградња стамбене зграде
са девет станова, намењених збрињавању избегличких породица са територије убске општине. Радови започети почетком
фебруара напредују планираном динамиком и требало би да
буду завршени крајем маја, а финансира их ЕУ кроз потпројекат Регионалног стамбеног програма Републике Србије. Д.Н.
На Убу је актуално и градилиште у насељу Свињци,
које је требало да буде отворено крајем прошле године,
али су због снега и нижих температура заустављени радови. У овом насељу раде се две краће улице, Норвешких
интернираца и Неимарска, где је током претходних
недеља Комунално јавно предузеће „Ђунис“ извршило
реконструкцију водоводне мреже, као предуслов за
почетак изградње самих улица.

ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“

СРЕЂИВАЊЕ
САНИТАРНИХ ЧВОРОВА
Одлуком Владе Србије и Министарства здравља,
болницама, здравственим установама и домовима здравља
широм Србије, обезбеђена су новчана средства за сређивање најнеопходнијих просторија, као и уређење санитарних
чворова. Међу домовима здравља којима су одобрена
средства нашао се и Дом здравља „Уб“, у којем се, сада,
радови приводе крају. Окречене су просторије лабораторије
Дома здравља, а завршена је и реконструкција тоалета на одељењу Опште службе, приликом које је извршена
замена мокрих чворова,
старих и дотрајалих цеви, замењена столарија, извршено кречење,
промењене су плочице.
У то к у с у р а д о в и н а
опремању тоалета код
лабораторије, који је
био у врло лошем стању, с обзиром да су га
многи грађани кориУређени тоалети
стили и као јавни тоал е т. У а м б у л а т н и у
у убском Дому Здравља
Бањанима, такође је
извршено кречење и уређени су санитарни чворови.
- Ми смо међу првима ушли у процедуру. Добили смо
донацију од 2.250.000 динара. Били су најкритичнији тоалети
у приземљу. Окречена је лабораторија и амбуланта у
Бањанима. Радило се по приоритету, по налогу санитарне
инспекције – каже Биљана Николић, директорка Дома
здравља „Уб“.
Према прошломесечном Извештају о извршеним радовима на здравственим установама, радови су се изводили у
95 установа, на којима је било ангажовано 378 радника. За
домове здравља у Убу, Мионици, Лајковцу, Ваљеву, Шапцу,
Лозници и Љубовији, задужена је Компанија РУФС Д.О.О.

КЈП „ЂУНИС”

САНИРАНО ПУЦАЊЕ ЦЕВИ
Прошле недеље, у уторак 15. и среду 16. марта,
становници прве зоне града, остајали су без воде за пиће по
неколико часова, због мењања пумпе за сирову воду и
постављања нове, на водоводу у Такову.
У ноћи између четвртка и петка, насеље Талови и
поједине улице у центру града, остале су без воде због
тежег квара, пуцања цеви код „Зимпе“. Рано ујутру, радници
„Ђуниса“ су изашли на терен и, после неколико сати,
успели су да отклоне квар, уз извињење због непријатности
и захвалност грађанима на стрпљењу и разумевању.

Радови на отклањању квара код Зимпе

Ускоро наставак радова:
Насеље Свињци

Вести и прилоге о дешавањима у Убу
суфинансира општина Уб у оквиру
пројекта “Информисање путем
часописа Глас Тамнаве“

ПОЉОПРИВРЕДА - СЕЛО

24.март 2016.г.

11

ТАМНАВСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

НА ПРАГУ ПРОЛЕЋНЕ СЕТВЕ
Из године и годину сетва све скупља, а цене
пољопривредних производа опадају, указује Ненад Симић
из Чучуга, који обрађује 20 хектара земље
Ближи се пролећна сетва, један од
најважнијих послова у пољоприреди.
Због мартовских киша, површински
слој земљишта је раскавашен, па
ратари не могу да уђу у њиве и ураде
припрему. Такође, пољопривредници
из убске општине чекају да температура земљишта достигне десетак степени, што је најоптималније, пре све-га,
за сетву кукуруза, који је, по тради-цији,
најзаступљенији на тамнавским ораницама. Ненад Симић (44) из Чучуга се

Симић има фарму
са 30 оваца

нада да ће се у наредних неколико дана
њиве просушити, пошто 1. априла
планира да крене у сетву сунцокрета, а
потом и кукуруза. Он обрађује 20 хектара сопствене земље и сав род користи за
сточну храну.
- Сејем пет до шест хектара кукуруза,
два, три хектара сунцокрета, нешто соје,
ливаде и под пшеницом имам око
четири хектара. Јесењу сетву ћу обавити
како будем могао, јер евидентно је да је
сваке године све скупља и скупља, а
цене наших производа опадају, упозорава овај вредан и угледан пољопривредни произвођач, који се, поред
ратарства, бави и сточарством, овчарством и свињарством. У товилиштима
тренутно има седам уматичених грла
крава и јуница, 30 комада оваца и двадесетак свиња. Млечне производе продаје
на београдским пијацама, а овце и
свиње овдашњим кланичарима. Поседује готово сву неопходну пољопривредну механизацију, али истиче,
„ништа није млађе од 15 година“.
Иако рођен на Убу, Ненад се пре
више од две деценије вратио на дедовину у Чучуге, јер како каже, воли
пољопривреду и сеоски начин живота.
Ипак додаје „љубав је љубав, а еконо-

У СУВОЈ ЈАРУЗИ У ТРЛИЋУ

БЛАТЊАВИ ПУТЕВИ
И НАДА У КАМЕН
Велико село је Трлић. Није то само
оно око нове индустрије меса и месних
прерађевина са истим називом који
осваја тржишта и ван граница Србије.
До засеока Сува Јаруга има два-три
километра од центра, а половина од
тога је пут којим, кад падне киша, није
могуће проћи. Само тракторима и то по
нужди, да би се десетак ђака одвезло
до школе.
Фамилије Лазићи, Стајчићи, Антонићи, Петровићи, Раковићи, Ранковићи, Радосављевићи... Има ту и Босанаца, Црногораца, избеглица... Свима је
неопходан какав-такав пут са тврдом
подлогом. То је био повод за посету
нашег репортера, а дочекали су га, на
путу, Радомир Стајчић, Зоран Раковић,
Драган Ушљебрка, Љубица Раковић,
Милош Раковић...
- Нисмо током прошле године
добили, практично, ни кубик шодера да

попунимо рупе, каже Радомир Стајчић, а
добили су неки засеоци који имају много
мање становника и деце за школу.
Надамо се да ће се, ове године, надлежни и нас сетити.
- Без чизама, чим падне мало кише,
се не може из куће, жали се Љубица
Раковић. - Овде је, иначе, еколошки
сачувана природа. Бавимо се ратарством и сточарством - претежно. А, кад
је снег и киша, питам се, по којој цени би
требало да буде млеко, па де се исплати
донети га до Уба?
У засеоку са ироничним придевом у
имену - сува, почашћени смо добром
старом ракијом, изузетним сиром, домаћим јајима... Домаћински!
А какви ће то, тек, домаћини бити,
кад добију пут без рупа, багаша и баруштина! Обећаше, на растанку, да ће
јавити ако их се сете и пошаљу који
камион камена. Асфалт још сањају... М.М.

У Сувој Јарузи још сањају асфалт

Ненад Симић
мија је економија“. Као и већина напредних домаћина, свакодневно ради „од
свитања до сумрака“, међутим користи је
све мање.
- У пољопривреди, на жалост, тренутно ништа није исплативо. То је само
преживљавање и видећемо колико ћемо
моћи на такав начин да издржимо, поготово што су ове године субвенције смањене са 12.000 на 4.000 динара. У нашем
крају величина поседа газдинства махом
износи од пет до 20 хектара и ту не може
да се оствари већи приход, тако да нам
субвенције много значе. Не знам како
ћемо се сада изборити када је држава
умањила подстицаје за пољопривреду,
каже Ненад Симић који се, и поред тренутног стања у аграру, нада да ће син Марко,
тренутно студент ветерине, остати на
породичном имању и наставити да се
бави пољопривредом.
Д.Н.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере
- Парадајз
- Краставци
- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Тиквице
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Броколи
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук
- Ротквице
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Клементине
- Мандарине
- Јагоде

цене

кг
150
кг
200
кг
60, 70, 80
кг 600,650,700
кг
30, 40, 50
ком
20
ком
50, 60
кг
40, 50, 60
кг
50, 60, 70
веза
30
кг
80, 100
кг
150, 180
ком
25
кг
50
веза
20
ком
20
кг
500
кг
200
ком
8, 9, 10
кг
180
кг
200
кг
50, 60
ком
30, 40
веза 20, 25, 30
веза 20, 25, 30
веза 30, 35, 50
кг
30, 40, 50
кг 120,130,150
кг
80, 100
кг 100,120,130
кг
700
кг
200
кг
120, 130
кг
120
кг
400

Приредила: Љ.Симановић, 24.март 2016.
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ОПШТИНА МИОНИЦА

ПОВОДОМ ПОЧЕТКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ
И АДАПТАЦИЈИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

ПРЕМИЈЕР ВУЧИЋ
ПОСЕТИО СЕЛО РАЈКОВИЋ
Пројектом обнове рајковачке школе је предвиђена
зaмена дела кровног покривача, подова, столaрије,
изрaда термофaсaде и опремање три кaбинетa.
Председник Владе Републике Србије Александар Вучић
је у недељу 20. марта посетио Основну школу ''Војвода
Живојин Мишић'' у мионичком селу Рајковић, поводом почетка радова на санацији и адаптацији зграде ове образовне
установе. Премијера су дочекали председник општине
Мионица Бобан Јанковић са руководством локалне самоуправе, наставно и ваннаставно особље Школе на челу са
директорком Олгом Петровић, рајковачки ђаци, као и многобројни житељи мионичког краја. Заједно са премијером
Србије, рајковачку школу су овом приликом посетили и
министри просвете и спорта Срђан Вербић и Вања Удовичић,
директор Канцеларије за управљање јавним улагањима
Марко Благојевић, председник општине Уб Дарко Глишић и
други гости.
- Поносан сам што смо решили да обновимо све школе у
Србији, зато што свако дете са села, свако дете из Рајковића,
Крчмара или из било којег другог места мионичког краја има
право на модерно образовање и на једнака наставна
средства и учила као и деца у центру Београда. Наша је
обавеза да створимо једнаку шансу за ту децу, да могу да
буду најбољи, да могу да направе велике резултате у животу,

Премијер у посети
ОШ „Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу

Премијер Александар Вучић
и председник општине Мионица Бобан Јанковић
имају добар посао, пристојно зарађују и издржавају своје
породице. Мали број људи је веровао да ћемо икада кренути у
ову акцију, а мени неће бити тешко да обиђем сваку школу у
Србији док не будем видео да свако наше дете има чисту
учионицу и чисте тоалете и да наши учитељи и наставници
раде у неупоредиво пристојнијим условима. Знам да не
живите лако и да вам не тече мед и млеко, али такође знам да
заједно и уједињени можемо да променимо места у којима
живимо. Вама и вашим породицама желим много доброг
здравља и успеха, уверен да можемо да променимо изглед
наше земље и да пре свега утичемо на бољу будућност наше
деце, а то је важније од свега-поручио је између осталог у свом
обраћању премијер Вучић.
Основну школу ''Војвода Живојин Мишић'' из Рајковића
похађа преко 240 ученика, настава у матичној школи се одвија
у некадашњој згради задружног дома који је за потребе
образовно-васпитног рада адаптиран почетком седамдесетих
година прошлог века, а у последњих неколико деценија није
било озбиљнијих улагања у њено одржавање. Пројектом
обнове рајковачке школе је предвиђена зaмена дела кровног
покривача, подова, столaрије, изрaда термофaсaде и
опремање три кaбинетa, кaко би децa конaчно похађала и
кaбинетску нaстaву, будући да је у школској згради око 200
квaдрaтних метара неискоришћеног просторa. Школa ће
тaкође добити модерне сaнитaрне чворове, плaнирaнa је и
адаптација просторијa зa нaстaву физичког васпитања и
вaншколске aктивности, док ће наставно особље добити нове
кaнцелaрије. Вредност радова које финансира Канцеларија за
јавна улагања из средстава Фонда солидарности Европске
уиније је око 25, 87 милиона динара без ПДВ-а, извођач је
грађевинско предузеће ''Компресор ИНГ'' из Ваљева, а рок за
извођење је 60 дана.
А.Ковачевић

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ПРИКУПЉЕНО 25 ЈЕДИНИЦА
Црвени крст Мионице је у просторијама Средње
школе 14. марта организовао акцију добровољног давања
крви. Акцији се одазвало више од 40 потенцијалних давалаца, од којих је након провере тренутног здравственог
стања драгоцену течност дало 35 грађана. Према речима
стручног сарадника ЦК Мионица Сандре Рангелов, охрабрује податак да је овом приликом крв први пут дало дванаест лица. Мионички волонтери су поново дали велики
допринос у припремању акције Црвеног крста. У лепљењу
плаката, дељењу позивница и лифлета и обавештавању
грађанства путем телефона и друштвених мрежа је учествовало деветнаест волонтера, док је њих осам у понедељак присуствовало акцији добровољног давања крви.

Дванаесторо грађана први пут дало крв

ОПШТИНА МИОНИЦА
УСПЕХ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МИОНИЦА
НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ
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РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МУЗЕЈСКОГ
КОМПЛЕКСА У СТРУГАНИКУ

''ЗАКУВАЛИ'' ДВЕ
СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ

ЗА НОВИ СЈАЈ
МИШИЋЕВЕ КУЋЕ

Представници Средње школе Мионица, Данијела Митровић и Јелена Милићевић које похађају куварски смер, као и
професори куварства Александар Павловић, Небојша Пешовић и Драган Радосављевић освојили су две сребрне медаље на трећем Међународном купу гастронома у Бјеловару
одржаном од 9. до 12. марта. Медаље су освојене у конкуренцији тимова ученика и професора, а Средња школа Мионица је узела учешће на овом такмичењу на позив гастро-мајстора Божидара Миодраговића из Бјеловара, интернационалног судије, члана Удружења кувара Хрватске, председника бјеловарског Удружења и почасног члана Асоцијације
шефова-кувара Србије. Поред Мионичана, на Купу су учествовале и екипе из Словеније, Италије, Македоније, Израела,
Кореје, Румуније, Словачке и Украјине.
Поводом великог успеха, освајаче медаља и директорку
Средње школе Катарину Чарапић је угостио председник
Општине Бобан Јанковић и том приликом им честитао како на
завидним резултатима, тако и на напорима да ван граница
Србије промовишу Мионицу у најлепшем светлу, за шта ће,
како је нагласио, бити посебно награђени. Јанковић је истакао
да је локална самоуправа обезбедила средства за учешће на
такмичењу у Хрватској и додао да ће ова образовна установа
и убудуће имати максималну подршку.

Општина Мионица је кренула у озбиљне радове на
уређењу комплекса са етно и историографском поставком у
родној кући војводе Живојина Мишића у Струганику надомак
Мионице, који представља једну од најзначајнијих тачака на
музеографској карти Србије. До сада су завршени радови на
поплочавању стазе од дворишне капије до главне куће
струганичким каменом, као и на одвођењу кишне канализације и заштити објекта од влаге. Такође, у подрумском делу

Делегација Средње школе
на пријему код председника Општине
Учешће на Интернационалном купу гастронома у Бјеловару био је први наступ представника наше школе на оваквим
такмичењима од оснивања и зато сам имала велику трему
која је достигла врхунац пред сам прилазак судија. На крају,
све се завршило како нисмо могли ни да сањамо-пренела је
утиске Данијела Митровић, ученица другог разреда. Према
речима ученице трећег разреда Јелене Милићевић златна
медаља им је измакла за само један бод, али нема разлога за
туговање јер су међу будућим колегама нашли пуно нових
пријатеља.
Медаљу сребрног сјаја су понели и мионички професори на куварском смеру који су председнику Општине овом
приликом предали диплому почасног члана бјеловарског
Удружења кувара. Једна од анегдота са дводневног боравка у
Хрватској је везана за податак да да су код организатора и
осталих учесника постали омиљене личности након што су
за све присутне припремили специјалитет-прави српски
свадбарски купус.
А.Ковачевић

ПОЧЕЛА АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ
БИВШЕГ ВОЈНОГ ОДСЕКА

Родна кућа војводе Мишића у Струганику
главне куће је урађен под од опеке, који је планом рестаурације предвиђен за одржавање програма и тематских
изложби. Ових дана је предвиђено и инсталирање противпожарне и противпровалне опреме, видео надзора и привођење крају радова на постављању ограде, а по условима
Завода за заштиту споменика Туристичка организација Мионица ће из сопствених средстава обавити хорти-културно
уређење простора.
Музеј који током читаве године обилази велики број
поштовалаца лика и дела војводе Живојина Мишића је
свечано отворен 1987. године, а чини га аутентична окућница
сеоског домаћинства Мишића са економским и стамбеним
објектима и музејском поставком у великој главној кући где
се налазе лични предмети, документа и експонати везани за
епоху славног српског војводе и ратове и искушења кроз
која је пролазио.
А.К.

МИОНИЧКИ КАРАТИСТИ У СЕРИЈИ ОДЛИЧНИХ РЕЗУЛТАТА

ИЗ АРАНЂЕЛОВЦА
ДОНЕЛИ 12 МЕДАЉА
Каратисти ''Мионице'' су серију одличних резултата
наставили и на турниру ''Аранђеловац опен'', који је под
покровитељством Карате клуба ''Књаз'' и општине Аранђеловац одржан 12. марта. Турнир је имао интернационални
карактер, пошто су поред клубова из Србије наступили и
састави из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније,
Бугарске и других земаља из окружења. Мионичком клубу су
и на овој карате смотри упућене јавне почасти поводом
јубилеја-тридесетогодишњице постојања и успешног рада, а
пулени тренера Драгана Туфегџића и његових сарадника су
узвратили одличним наступима у катама побравши дванаест
медаља, по четири златне, сребрне и бронзане у појединачној и екипној конкуренцији.

РАЂА СЕ ОПШТИНСКИ
УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
Недавно су започети радови на реконструкцији зграде
бившег војног одсека у Мионици, која ће након адаптације
прерасти у Општински услужни центар. Отварањем Услужног центра грађани Мионице добиће квалитетан,брз и
ефикасан сервис за обављање свих административних
послова из делокруга рада Општинске управе. Услуге ће
бити максимално поједностављене и неупоредиво лакше
ће се долазити до неопходних информација и потребних
докумената.

Мионички каратисти са освојеним медаљама
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ВЛАДИМИРЦИ - ОПШТИНА СА СВЕ ДИНАМИЧНИЈИМ РАЗВОЈЕМ

ИСКОРИСТИТИ СВЕ РЕСУРСЕ
Ово подручје улази у нову фазу интензивније градње и
улагања у природне ресурсе. Општинско руководство има
реалне планове чија реализација ће ово место унапредити

АКУМУЛАЦИЈА У ВУКОШИЋУ

ВЕЛИКА РАЗВОЈНА ШАНСА
Милорад
Милинковић

Биће то вештачко језеро са вишеструком
наменом, а туризам је додатна прилика

Вишенаменска акумулација у атару села
Вукошић имаће површину од око 150 хектара а
најдубља места ће бити од 12 до 15 метара. Прихватаће воду из слива реке Добраве и спречавати
поплаве до Мрђеноваца на Сави.
У плану је,а то је договорено и са Агенцијом за
државна улагања, да се широм општине поставе
цеви за надодњавање из овог вештачког језера а
пољопривредни произвођачи ће добити субвенције
за набавку тифона. Уз то, планира се и развој сеоског
туризма кроз изградњу инфраструктуре у етно стилу,
Дом палих бораца у новом руху а има шанси да се ту изгради и проточна електрана.
Сличне акумулације ће добити и општине Уб
Радови на адаптацији Дома палих бораца у
(на
подручју
Памбуковице и Радуше), Коцељева,
Владимирцима су при крају. Кад буде завршен, овај
Мионица
и
Ваљево.
објекат ће бити репрезентативно место за разне
намене, позоришне представе, биоскопске пројекције, масовне скупове... Рачју, биће то Дом културе
који је недостајао овом месту.
Зграда основне школе у Бељину је реновирана. По речима Милорада Милинковића, председника општине, остало је да се заврши ограда и равнање терена. Послови ће бити завршени до 2. априла,
а свечаном отварању (уз Дом у Владимирцима)
позван је да присуствује (и отвори) и председник
владе Републике Србије Александар Вучић.
- Цео овај крај има добру перспективу, истиче
председник Милинковић, и додаје да ће ресурси
којима располаже владимирачка општина бити
Ту ће бити акумулација - највећа у
искоришћени, наравно, уколико изборна листа на
овом делу Србије
локалним изборима, чији је он носилац, добије
потребан број гласова за формоирање власти или ако
буде у прилици да, евентуално, саставља владајућу
АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА
коалицију. Планова има, заиста, пуно. Очигледна је и
воља руководства, треба веровати да ће бити
прилике.

ВЕЗА СА АУТОПУТЕМ

НА ПОТЕЗУ ОРЛАЧE

ПРЕД КОМАСАЦИЈОМ
Подручје на потезу Орлаче је угрожено приликом сваког већег водостаја реке Саве. Тако је и
недавно одбрањено постављањем 1.000 џакова са
песком. Површина од око 22.000 хектара, на којој се
гаје, претежно, ратарске културе, биће и убудуће
плански брањена, а планирана је и комасација којом ће
се омогућити ефикаснија заштита од поплава, као и
боље коришћење земљишта које доноси високе
приносе. Орлача, иначе, спада и посебан пољопривредни ресурс владимирачке општине, а у ранијем
периоду комасација није спроведена.

Јаловик - Банића раскршће - Белика бара,
четири километра асфалта, то је веза
са аутопутом код Уба
- Недавно смо договорили са Марком
Благојевићем да нам се помогне, средствима из
Фонда Канцеларије за јавна улагања, да
асфалтирамо четири километра путног правца
којим ћемо бити повезани са аутопутем код Убакаже Милорад Милинковић, председник општине
Владимирци.
Реч је о путу кроз Јаловик, преко Банића
раскршћа и Велике баре. То ће бити најближа
веза са новим аутопутем Јужни Јадран, чија
траса пролази кроз Стубленицу код Уба.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

24.март 2016.г.
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РАЗГОВОР СА ВЛАДАНОМ КОСТИЋЕМ, НОСИОЦЕМ ЛАЈКОВАЧКЕ ОДБОРНИЧКЕ ЛИСТЕ
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ”

ПОБЕДИЋЕМО ЗАЈЕДНО
- ЗА БОЉИ ЛАЈКОВАЦ
Борићемо се за запошљавање наших суграђана, водићемо
бригу о „обичном човеку” и потребама свих становника општине
Лајковац, решићемо питање водоснабдевања, покренућемо
Индустријске зоне 1 и 2, изградићемо затворени базен... Ту смо
због наших суграђана, а жеља и идеја имамо на претек- поручује
први човек лајковачких напредњака.
Српска напредна странка предала је,
ових дана, Општинској изборној комисији у
Лајковцу своју изборну листу, која ће се наћи
под бројем 1. Чиме сте се руководили
приликом креирања листе и како бисте
описали кандидате који се на њој налазе?
- Приликом састављања изборне
листе руководили смо се интересима
средина из којих су предложени кандидати, а не страначким и личним интересима. Посебан акценат ставили смо на
квалитет људи и њихову популарност у
изборним јединицама у којима живе, али
и углед који уживају у целом Лајковцу.
Наши канидати за одборнике су различитих занимања, од директора до домаћина. На листи се налази и актуелни
председник општине, али и људи који се
до сада уопште нису бавили политиком.
Шта бисте издвојили из програма ваше
странке који ћете презентовати грађанима
општине Лајковац?
- Из програма Српске напредне
странке, који су подржали и наши коалициони партнери из Покрета социјалиста,
Нове Србије и СДПС-а, издвојио бих
бригу о обичном човеку, грађанину. Када
то кажем мислим на свеобухватно
старање о нашим суграђанима, од
основних услова да свако може да
оствари право на рад и да живи од свога
рада, да може да оствари елементарне
услове за живот- прикључак на кишну и
фекалну канализацију, асфалт до куће,
проходан пут до њива и шума, расвету...,
услове за основно и средњешколско
образовање и културно уздизање, до
квалитетног социјалног програма и бриге
о старима и болеснима какав је и данас у
примени у Лајковцу. Наш програм предвиђа подизање квалитета живота и свих
услова за живот равномерно на територији целе општине, од „Виша“ у Јабучју
до „Кацапе“ у Врачевићу, и од „Гујара“ у
Степању до „Албаније“ у Ћелијама, без
иједног јединог изузетка.
Изборна кампања захтева много теренског рада који се, пре свега, односи на ослушкивање потреба грађана. На које проблеме
треба ставити посебан акценат како би
грађани Лајковца живели боље?
- Акценат треба ставити на отварање
нових радних места како би омогућили
запослење свима онима који желе да
раде. Садашње руководство општине
Лајковац је створило одличну основу за
стављање у функцију Индустријске зоне
1 и Индустријске зоне 2, која прати будућу обилазницу око Лајковца. Усвојена су
неопходна планска акта, а у току је израда пројекта препалцелације која ће
омогућити да ново руководство уђе у
поступак утврђивања општег интереса и
експропријацију земљишта. Упоредо са
тим, смањењем локалних дажбина и
намета омогућићемо бољу мотивацију
постојећим предузетницима за проширење својих капацитета и ново запошљавање. Два актуална примера су „Аграрија
Кампо“ и „Ива-Аграр“.

У последњих неколико месеци у
Лајковцу је покренуто неколико важних
инфраструктурних пројеката. Неки од њих
су завршени, неки су у изградњи. На које
подухвате актуелне локалне власти сте
посебно поносни?
- Посебан акценат стављам на
водоснабдевање општине Лајковац. У
изградњи је водовод Словац - Маркова
Црква, Ратковац - Придворица, чија је
вредност радова око 60 милиона динара.
Испројектован је наставак водовода од
Придворице, преко Стрмова, до Пепељевца и ове радове ћемо уговорити и
извести у 2017.години. Предстоји закључење уговора и извођење радова на
изградњи хлоро-постројења у центру
Јабучја, које ће омогућити водоснабдевање пијаћом водом за две трећине
корисника у насељеном месту Јабучје.
Предстоји завршетак изградње разводне мреже у насељеном месту Требежи,
а недавно су завршени бунари у Врачевићу и Пепељевцу. Завршили смо реконструкцију водоводне мреже у улици Војводе Мишића и настављамо са реконструкцијом у улици Николе Аћевца и
даље по елоборату о смањењу губитака
воде. Завршили смо објекте основних
школа у Ратковцу и Јабучју, извршили
реконструкцију матичне школе “Миле
Дубљевић” у Лајковцу. Завршили смо и
пустили у рад спортску халу у Лајковцу,
која има издату употребну дозволу и
понос је целог колубарског округа.
Асфалтирали смо 11 киломатара локалних путева, укључујући коначно решење „Тријангле“ у Лајковцу, изградили
преко 20 километара кишне и фекалне
канализације, уредили и очистили преко
20 км водотокова другог и трећег реда.
Који су то "горући" проблеми, које
нисте успели да решите у претходном
периоду?
- „Горући“ проблеми односе се, пре
свега, на решавање питања водоснабдевања у деловима Лајковца где то није
до сада решено, и решавање проблема
незапослених Лајковчана. То су задаци
са којима ће се ново руководство ухватити у коштац.
Које инфраструктурне подухвате
грађани Лајковца могу очекивати у будућности, уколико Српска напредна странка
освоји већину у наредном сазиву локалног
парламента?
- Посебно бих издвојио неколико
пројеката чија је реализација већ готово
извесна. То су завршетак затвореног
базена са пратећим садржајима чији се
почетак изградње очекује крајем следећег месеца и изградња фудбалског
терена са вештачком травом и атлетском
стазом. Затим, очекујемо завршетак
пројеката водоснабдевања на територији насељених места Јабучје, Бајевац,
Степање, Словац, Ратковац, Маркова Црква, Придворица, Стрмово и Пепељевац.
Уз то, планирамо изградњу најмање пет
фекалних мини компактних постројења

Владан Костић- Шеле је рођен у
Београду, 17.септембра 1959. године.
По занимању је дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства спец. Запослен је у ЈП ЕПС, огранак РБ
„Колубара“ Лазаревац, организациона
целина „Колубара Метал“ Вреоци, погон „Елмонт“ Лајковац, на месту техничког директора. Члан је Општинског
већа општине Лајковац. Ожењен је,
има двоје деце и са својом породицом
живи у Лајковцу.
– у Словцу, Марковој Цркви, Непричави,
Боговађи и Дубрави, као и завршетак
комуналног опремања индустријских зона
1 и 2.
Какви су, по вашем мишљењу,привредни
потенцијали општине Лајковац и по чему би
ваше место у будућности могло да постане
интересантно потенцијалним инвеститорима?
- Унапређење пољопривредне
производње у општини представља наш
приоритет. Такође, проласком дела трасе
ауто-пута кроз Лајковац отварају се
могућности за нове инвестиције. Изградњом Индустријске зоне 1 и Индустријске
зоне 2, која прати будућу обилазницу око
Лајковца, стварају се услови за већи
прилив инвестиција. Ми ћемо се потрудити да смањењем дажбина у виду
локалних намета, покушамо да привучемо
како домаће, тако и стране инвеститоре.
Поред тога, у оквиру модернизације железнице у Србији, Лајковац види још једну
прилику за стварање бољег привредног
амбијента.
Да ли се у блиској будућности може
очекивати покретање пројекта топлификације
Лајковца?
- То питање смо већ покренули.
Расписан је тендер за идејно решење
будућег постројења топлане, а по обезбеђивању потребних сагласности приступиће се изради пројекта на основу којег ће
се обезбедити грађевинска дозвола.
Након тога, ради се пројекат за извођење
радова. Паралелно са израдом документације биће обезбеђена и потребна
средства, а цео процес би требао да траје
четири - пет година.
В а ш а и зб о р н а п о ру к а г р а ђ а н и м а
Лајковца?
- Са СНС-ом Лајковац има будућност.
Ми смо овде због наших суграђана, у
функцији њиховог бољег живота. Имамо
идеје, жељу, а са вама и снагу да успемо.
Победићемо заједно – за бољи Лајковац!
Србија побеђује – Лајковац побеђује!
Разговор водио: Милован Миловановић
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У СВИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЛАЈКОВАЧКЕ ОПШТИНЕ

КРЕНУЛА САНАЦИЈА
АТАРСКИХ ПУТЕВА
- Од Јабучја започета комплетна санација атарских путева. - Ових дана биће
потписан уговор о асфалтирању шест километара некатегорисаних сеоских путева.
Општина Лајковац започела је, прошле
недеље, комплетну санацију атарских путева
(укључујући и уградњу материјала) у свим села
на својој територији. Радови, које изводи предузеће „Цевас”, започети су од горњег краја Јабучја до Дубраве, и даље ће тећи према пописном
списку састављеном у сарадњи са председницима месних заједница. Први пролећни дани
омогућиће и завршетак осталих инфраструктурних пројеката у општини Лајковац.
- Овим радовима ускоро ће се прикључити
и Помоћна механизација, као огранак ПД „Колубара”, а у складу са постојећим споразумом када
је у питању пресипање атарских путева који
гравитирају ка коповима, пре свега у Јабучју и
Скобаљу. У наредних десетак дана очекујемо и
потписивање уговора за асфалтирање шест
километара некатегорисаних сеоских путева, од
којих пет у Јабучју и три у осталим селима наше
општине - најављује председник општине
Лајковац Живорад Бојичић.
Ових дана почињу и радови на изградњи
цевовода за регионални водовод на потезу
Словац - Маркова Црква - Ратковац - Придворица, за које ће бити задужено предузеће
„Хидрокоп” Београд у конзорцијуму са лазаревачким предузећем „Девиџ”.
- У градском језгру Лајковца предузеће
„Слобода” из Обреноца наставиће изградњу
фекалне и кишне канализације, која је била
обустављена након падавина током протеких
недеља. У Јабучју ће, такође, бити настављени

Са терена: атарски пут у Јабучју
радови на изградњи фекалне канализације које
изводи фирма „Инграп-Омни”. Конзорцијум предузећа са Уба, предвођен ЗЗ „Слога”, добио је послове
за довршетак комплетних радова на стадиону ФК
Железничар, а који подразумевају све завршне
радове на ресторану, помоћним просторијама,
расвети, простору предвиђеном за дневни боравак,
смаштај и становање. Вредност овог пројекта
износи осам милиона динара - наглашава први
човек општине Лајковац.
М.М.М.

ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

УРУЧЕНА ДОХОДОВНА ПОМОЋ
Заменик председника Општине Лајковац
Андрија Живковић и повереник за избеглице
Живорад Шушњаревић уручили су опрему за
пет избеглих и четворо интерно расељених
особа, која представља помоћ за њихово
економско оснаживање. У питању су алати и
апарати погодни за развој занатства, кућне
радиности и мале привреде, као што су апарати
за варење, косилице, бушилице, тримери,

моторне тестери, лампеци за ракију и пластеници.
Вредност опреме је 1.800.000 динара или око 200.000
динара по кориснику.
Помоћ је остварена захваљујући сарадњи
Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије и Општине Лајковац. Ускоро ће бити
реализована обимна помоћ у грађевинском
материјалу и додели сеоских кућа са окућницом за
оне који још нису решили стамбено питање.
Б.П.

24.март 2016.г.
У СУСРЕТ ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА
У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

РАДИО „ПРУГА”

ПОНИШТЕНА
ПРИВАТИЗАЦИЈА
Приватизација лајковачке „Радио Пруге“ је
поништена. Општинa Лајковац добила је званичну
потврду да је одељење Министарства привреде,
које је од 29. јануара преузело послове Агенције за
приватизацију, поништило купопродајни уговор са
новим власником због непоштовања уговорених
обавеза. Поништење приватизације тражили су
општина Лајковац и запослени у радију.
- Нови власник, као ни људи који са њим
потписали предуговор о преузимању „Пруге“, нису
испоштовали обавезе из купопродајног уговора.
Нису достављене банкарске гаранције, није
задржан одређени број радника нити су
исплаћиване обавезе према запосленима- каже
председник општине Лајковац Живорад Бојичић.
Постоје индиције да су нови власници продали
део опреме која је у власништву општине Лајковац,
без сагласности локалне самоуправе, због чега је
поднета кривична пријава против њих, а реаговао је
и јавни правобранилац. Као што је познато, већи
део опреме који радио користи није био предмет
приватизације и у власништву је општине Лајковац,
што је регулисано и општинским одлукама пре
приватизације.
Радници приватизоване „Пруге” из Лајковца
обратили су се, крајем фебруара, Удружењу
новинара Србије јер плате нису примили од
новембра прошле године. Нa састанку у УНС-у, 29.
фебруара, са новинарима “Пруге” био је и
председник Бојичић. Новинари „Пруге“, поред
неиспуњених услова које је навело Министарство
привреде, рекли су УНС-у да је и програмска шема
овог радија после приватизације промењена тако
да се „од 14 часова до два ујутру на радију емитују
СМС квизови који не иду преко њихових рачуна“.
Због свега овога радници су тражили раскид
уговора о приватизацији.
Радио „Пруга“ је у октобру прошле године
продата је за свега 1.200 евра Мирјани Крстић из
Обреновца, која се у Лајковцу, колико је познато,
није ни појављивала, а уместо ње, до покушаја препродаје, радио је водио њен супруг Небојша Крстић.
Од почетка октобра до данас, од 12 радника “Пруге”,
остала је једва половина.Због основане сумње, да
су нови власници неовлашћено продали део опреме која је у власништву општине Лајковац, локална
самоуправа је поднела кривичну пријаву против
њих, а реаговао је и јавни правобранилац. На радију
је замењена брава како би било спречено даље
отуђење опреме која је општинско власништво.
Ово је први случај раскида уговора о
приватизацији једног медија, након повлачења
државе из власништва медија и након гашења
Агенције за приватизацију, па ће даља судбина
Радио “Пруге” из Лајковца поставити стандард и за
све наредне ситуације тог типа.

У ТОКУ ПРЕДАЈА
ИЗБОРНИХ ЛИСТА
Општинска изборна комисија Лајковац
примила је до сада кандидатуре за четири изборне листе пред локалне изборе у овој општини.
Поредак је идентичан као и на републиком
нивоу.

Тако је коалиција окупљена око Српске
напредне странке добила број 1 и носиће назив
„Александар Вучић - Србија побеђује”, а
носилац листе у Лајковцу је дипломирани
инжењер Владан Костић. Поред СНС-а, ову
коалицију чине и општински одбори Покрета
социјалиста, са Живорадом Бојичићем на челу, и
Љајићевог СДПС-а и Нове Србије.
Под редним бројем 2 налази се Демократска
странка, која на локалне изборе у Лајковцу
излази самостално, а за носиоца листе поставила је професора Косану Грчић.
Листа “Ивица Дачић- Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”
предата је непосредно након демократске и
предводиће је дипломирани инжењер Мирко
Марковић. Предаји листе, под редним бројем 3,
присуствовали су, поред чланова СПС и ЈС из
Лајковца, и кандидати за посланике Скупштине
Републике Србије, испред СПС Лајковац др
Јованка Гомилановић- директор Дома Здравља
у Лајковцу, и испред Јединствене Србије
Лајковац Снежана Негић- члан Већа за социјалну
политику и питања националних мањина.
Четврти по реду листу су предали
Заветници са Радованом Остојићем као првим
одборничким кандидатом, а током припреме
овог броја „Гласа Тамнаве” очекивало се и
проглашење пете листе „Патриотског блока”,
кога чине Демократска странка Србије, Двери и
Равногорски покрет. Носилац ове листе одборничких кандидата биће Ранко Филиповић из
лајковачког ДСС-а.
Општинска изборна комисија Лајковац није
изашла у сусрет нашем захтеву за добијање
комплатних листа одборничких кандидата за
локалне изборе у општини Лајковац, уз
објашњење да ћемо списак добити када буде
био коначан. Због тога вам, у овом броју,
доносимо само преглед кандидата за одборнике
који се налазе на листи „Александар Вучић Србија побеђује”.
М.М.М.

КОРИДОР 11, ДЕОНИЦА КОЈА ПРОЛАЗИ КРОЗ ЛАЈКОВАЦ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УСЛОВИМА
КОРИШЋЕЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

Андрија Живковић и Живорад Шушњаревић
са корисницима помоћи

Средином марта председник Општине
Лајковац Живорад Бојичић потписао је
Споразум о начину и условима коришћења
општинских путева и улица за потребе изградње
Аутопута Е-763 (Београд-Јужни Јадран),
деонице Обреновац-Уб и Лајковац-Љиг.
Споразум, који подразумева обавезу извођача
да по завршетку радова врате у пређашње
стање путеве које су користили приликом
изградње деонице која пролази кроз Лајковац,
потписан је између Општине Лајковац и предузећа „China Shandong International Economic &
Technical Cooperation Group“ ltd, „Енергопројект
нискоградња“ Београд и „Нуклеус“ Лазаревац.

У питању су путеви у насељеном месту
Лајковац, укључујући и два државна пута, пут М4
(Словац - Пепељевачка рампа) и државни пут
другог реда од гвозденог моста до Латковића,
као и сви некатегорисани, атарски путеви на
територијама Пепељевца, Боговађе, Стрмова,
Љига и Доњег Лајковца.
- Извођачи су дужни да, док трају радови,
одржавају те путеве, да пресипају тамо где има
оштећења, раде санације, а где има прашине иду
са цистернама и прскају путеве како би мештани
могли нормално да функционишу- напомиње
Живорад Бојичић.
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Изборна листа, редни број 1 :

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
за изборе за одборнике Скупштине
општине Лајковац, расписане за дан
24.04.2016. године:
1. ВЛАДАН КОСТИЋ (1959), дипломирани
инжињер електротехника и рачунарства,
Носилаца Албанске Споменице 3. Лајковац
2. ЖИВОРАД БОЈИЧИЋ (1966), дипл. правник,
Краља Петра Првог 4/24 Лајковац
3. ЉИЉАНА МОЛЕРОВИЋ (1961), лекар педијатар, Краља Петра Првог 4/28 Лајковац
4. АНДРИЈА ЖИВКОВИЋ (1983), професор
географије- мастер животне средине, Димитрија Туцовића 18 Лајковац
5. ПРЕДРАГ МИРКОВИЋ (1975), дипл. инжињер
саобраћаја, Владике Николаја 10 Лајковац
6. МИЛА МИТРОВИЋ (1971), професор
разредне наставе, Кнеза Милоша 25 Лајковац
7. НЕНАД МИЛИНОВИЋ (1972), машиновођа,
Јабучје
8. ПРЕДРАГ НЕНАДОВИЋ (1980), електротехничар, Пуће и Вуке Милијановића Лајковац
9. СЛАЂАНА МИЛОШЕВИЋ (1980), машински
техничар, Др. Владана Ђорђевића 5 Лајковац
10. НЕНАД ЏАЈЕВИЋ (1982), дипл. економиста,
Др. Бранковића 31 Лајковац
11. МИЛЕТА МИРКОВИЋ (1969), машиновођа,
Јабучје
12. ЗАГОРКА ШАЛИПУР (1965), правник, Бранка Радичевића 18 Лајковац
13. РАША ФИЛИПОВИЋ (1969), електро- техничар, Балканска Лајковац
14. ДЕЈАН ИВКОВИЋ (1977), бравар, Бајевац
15. ДАНИЈЕЛА МИЛОВАНОВИЋ (1987), машински техничар, Врачевић
16. ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ (1978), отправник
возова, Рубрибреза
17. МИЛОВАН МЕШТЕРОВИЋ (1961), пензионер, Пепељевац
18. ВЕСНА АРСЕНОВИЋ (1971), дипл. економиста, Лајковачка пруга 3 Лајковац
19. ДУШАН ПЕТРОВИЋ (1973), електроенергетичар, Ратковац
20. ЈОРДАН ИВАНОВИЋ (1958), аутоелектричар, Јабучје
21. БИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ (1976), предузетник, Непричава
22.ВОЈИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ (1964),
машиновођа, Јабучје
23.МАРКО МИЛОШЕВИЋ (1985), електротехничар аутоматике, Владике Николаја 6/11
Лајковац
24.БИЉАНА ПЕТРОВИЋ (1990), дипл. васпитач, Др. Боје Марковића 46 Лајковац
25.ДЕЈАН СРЕЋКОВИЋ (1978), Ветеринартехничар, Степање
26. ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ (1970), пензионер,
Врачевић
27. СНЕЖАНА ШКОРИЋ (1983), дипл. политиколог, Боговађа
28. МИЛОМИР НЕГИЋ (1989), саобраћајни
инжењер, Јабучје
29. ЖЕЉКО ЈОЛАЧИЋ (1993), менаџер малопродаје, Словац
30.МАРИНА ПЕТРОВИЋ (1982), дипл. инжињер
агроекономиста, Јабучје
31.ВЛАДЕТА ЧАНЧАРЕВИЋ (1960), пензионер,
Хајдучка Лајковац
32. ДАРКО ТОДОРОВИЋ (1977), радник, Доњи
Лајковац
33.СЛАВИЦА ТАШИЋ (1984), струковни економиста, Тамнавска Лајковац
34. ВЕЉКО СРЕТЕНОВИЋ ( 1982), електричар,
Ћелије
35.МИЛОШ ПАНТЕЛИЋ (1986), електромонтер,
Стрмово

18

КУЛТУРА
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ УБ

ПРОГРАМ
Петак, 25. март у 19,30 h,
Сала Дома културе

ПОКЛОН
РОДИТЕЉИМА

Петак, 1. април у 21 h,
Клуб Дома културе

Субота, 26. март у 18 h и 20 h,
Сала Дома културе

БРАЋА ПО
БАБИНЕ ЛИНИЈЕ

ШАПУТАЊЕ
ВИНА
В еч е б о е м с к е
поезије и музике, у
коме учествује Поетски театар Центра за
очување традиције и
култ уре „ТЕНТ“ из
Обреновца.
Улаз слободан.

Субота, 2. април у 19 h,
Спортска хала

КОНЦЕРТ КУД
„ТАМНАВА“
Го д и ш њ и к о н ц е р т д е ч ј е г
ансамбла КУД „Тамнава“, на коме ће
се представити малишани у свим
секцијама и ансамблима Друштва,
као и народни оркестар са млађим
члановима. Концерт је својеврсни
поклон убског ансамбла свим родитељима, који ће имати прилику да
виде и део репертоара дечјег ансаСпектакл на коме ће поред првог
мбла КУД „Драган Марковић“ из извођачког ансамбла, који је главни
Забрежја, који ће наступити као носилац програма, наступати и један
део дечјег ансамбла, народни оркестар
гости. Улаз слободан.

Субота, 26. март у 16 h,
Сала Дома културе

КУНГ ФУ ПАНДА 3
Неодољиви, помало неспретни
панда По, у трећем наставку популарног
филмског серијала проналази свог
давно изгубљеног оца. Заједно крећу на
забавно путовање до скривеног села,
које је дом једнако несташних и смешних панди као што је и сам По. Оно што
ће покварити ову идилу јесте зликовац
Каи који жели да победи све кунг фу
мајсторе у Кини. Због тога По мора да
учини немогуће – да од веселих и смотаних панди направи велику банду Кунг
Фу Панда, која ће пружити отпор мајстору Кају и спречити село од истребљења. Синхронизовано на српски
језик. Цена улазнице 250 динара.

Понедељак, 28. март у 19,30 h,
Клуб Дома културе

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ
Гост Зоран Богнар (1965), есејиста,
прозни писац, књижевни критичар,
антологичар и један од најоригиналнијих, најпревођенијих и најнаграђиванијих гласова српске поезије у овом
тренутку. Његова поезија превођена је
на 18 језика. Добитник је многих наших
најугледнијих књижевних награда, као и
неколико међународних. Живи и ради у
Београду као професионални књижевник. Уредник је у једном од водећих
српских издавача „Дерета“ и председник Фонда „Арс Лонга" за очување
лепих уметности. Улаз слободан.

и гости из Раче - КУД „Радоје Домановић“. На програму су игре из свих крајева Србије, као и пар премијерних кореографија. Цена улазнице за велики годишњи концерт КУД „Тамнава“ је 150 дин.

Најновији филм Радоша Бајића,
заснован на серији „Село гори, а баба
се чешља”. У животе главних јунака,
чувених Петловчана - Радашина и
Милашина, које на почетку филма
затичемо у „нормалном агрегатном
стању свађе без икаквог разлога“,
једнога дана стиже исто писмо, упућено сваком понаособ. Они, усхићени
због писма и вођени сном о лепшем
животу и решењу свих проблема,
крећу из Петловца на пут... само они
знају где - и који? Улоге тумаче Милорад Мандић Манда, Радош Бајић,
Љиљана Стјепановић, Олга Одановић,
Мирко Бабић, Нада Блам, Ненад
Окановић, Енвер Петровци, Јелена
Гавриловић и други. Према најавама,
убској публици ће се након обе пројекције поклонити и обратити део глумачке екипе. Цена улазнице 250 динара.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ УБ

„КОНТРАШ” ОДУШЕВИО
УБСКУ ПУБЛИКУ
Монодрама „Контраш“ аутора
Душка Премовића, која је првобитно
одложена због болести глумца Љубомира Бандовића, одржана је 7. марта на
сцени Дома културе „Уб“. Комедији је
присуствовало 270 Убљана који су уз
смех и аплаузе реаговали на сатиричан
текст о политичким и социјалним
темама.
„Контраш“ представља оличење
просечног Србина са Балкана.
– Он је после одређеног времена
укапирао да би требало да контрира
другима, јер је контрирао себи цео
живот, тиме што је друге покушавао да
научи памети. Када је остао сам и
изопштен, кад су му наденули надимак
„Поњава”, онда је укапирао да то не иде
тако. Накнадна памет је гора од глупости. Сви смо нека поњава која живи
сама, о коју сви бришу ноге, јер су јачи
од нас, а ми смо лично учествовали у
прављењу ове данашње цивилизације.... Србија међу шљивама је велика тајна – објашњава одлику српског
„Контраша“ Љубомир Бандовић.
Тема ове монодраме је универзална и може се простирати кроз разна
времена и генерације. Текст је написан
пре 13 година, али је и даље актуелан, а

по свему судећи, биће и убудуће.
Редитељ и аутор Душко Премовић,
иначе глумац, дорадио је текст специјално за Бандовића, гледајући га у разним представама у којима је играо.
Премијера је изведена 2014. године.
Бандовић је од самог почетка
представе, успешно остварио контакт
са убском публиком, која га је на крају
наградила дугим аплаузом. Као добитник награде „Зоран Радмиловић“, а
монодрама представља велики изазов који сваком глумцу пружа простор
за импровизацију, Бандовић каже да у
његовом извођењу није било и да нема толико храбрости и умећа да импровизује као Зоран.
Д.К.

НАШЕ ТЕМЕ

24.март 2016.г.

СА ПРИНЦОМ НА ВРАТИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У ПАМЕТ СЕ,
СРБИ!
После свега, морали би
да се запитамо: Чува ли
Европа своју заједницу
као зеницу ока?
Давних година у оном једнопартијском систему смо сви били
чланови Социјалистичког савеза радног
народа. У Савезу комуниста су, у
почетку, били само одабрани, а после је
сваки десети становник те велике
државе на Балкану био ‘’укључен’’,
партијски организован, део свесне
авангарде радничке класе... А онда
‘’наши народи и народности’’, који до
тада чуваше братство и јединство
(читај: заједницу) као зеницу ока свога,
кренуше за својим републичким вођама, заљубише се у западњачке ‘’тековине здравог капиталистичког уређења’’ и ... шта би - би.
После проливања братске крви,
санкција, ратова у којима нисмо учествовали, бомбардовања о којем британски престолонаследник, попут нашег
Коштунице, није био добро обавештен,
убиства премијера, времена у којем сми
имали око 300 (три стотине) регистрованих партија, странака и политичких
удружења (о невладиним душебрижничким организацијама да не говоримо)... После свега, ево нас пред
вратима Европске уније... можда после
2022.године - ако испунимо и хрватске
захтеве да, као ови наши суседи, постанемо праведно друштво, без корупције
и са уређеним законима, који, дакако,
владају у тој држави поносних људи
који су, уместо химне, дуго певали
‘’Данке Дојчланд’’.
Е, тако нам и треба! Да смо, бар, са
Црногорцима сачували јединство ‘’два
ока у глави’’. Посвађаше нас и - оде и та
савезна држава у историју. Нису
вредела, опет, сва заклињања.
Косово, српска колевка и велика
мука. Британски принц Чарлс је ‘’свратио’’ и до ове наше јужне покрајине (?)
Испратили су га на аеродрому, а ми смо
уверени да ће се он лако снаћи и без
српске пратње. Уосталом, тамо је она
америчка база која чува заједништво
европских народа и народности са
НАТО-ом. Уосталом, циљ његове
балканске турнеје и није био да изјави
како није био добро обавештен, него да
учини шта се учинити може на спасавању ‘’братства и јединства’’ (заједништва) европских држава. О чијем
трошку? То ћемо, тек, да видимо!
А ми? Треба, бар, да покушамо да
замислимо шта би данас значила на
Балкану једна таква држава каква је
била Југославија. Па и тим Хрватима,
који ће тек да постану светски отирач за
ноге пред улазак у Европску унију.
Наравно, ако се Британци, Немци,
Французи и други намире на разне
начине. Можда и преко избеглица којима
широм отварају - туђа врата.

М.Миловановић

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

ДА ЛИ ЈЕ УБ ДАНАС БЕЗБЕДНИЈИ
ОД ПОПЛАВА, НЕГО 2014-те ?
Бранко Благојевић, трговац из Уба:
- Свакако је Уб данас безбеднији од поплава, него што је био
2014. године. Доста тога је урађено на санацији корита река које
протичу кроз убску општину, а нарочито се то осећа на Убачи.
Корито Тамнаве је такође чишћено, мислим да је остало нешто да
се доврши на оном делу према Коцељеви. Познато је да нама
поплавни талас обично наилази управо од Коцељеве, тако да је
тај део јако битан за доградњу. Увек може више да се уради, али и
ово до сада је за похвалу. Лично мислим да до онаквих поплава
више не може да дође, бар не на нашој територији, а нешто смо из
оних прошлих и научили. Пуно смо опрезнији и спремнији да
реагујемо.

Дијана Радовановић, предузетник из Уба:
- Грађани Уба се сигурно осећају безбедније данас, него не
тако давне 2014. године. На несрећу, сећања су јако свежа, јер
готово свако од нас је имао неко лоше искуство. Моја кућа није
била ни тада угрожена, али зато је пословни објекат претрпео
јако велику материјалну штету. Што се Уба тиче, мислим да не
може да се понови онај потоп, јер се доста тога у међувремену
урадило на санацији река које угрожавају његову територију. То је
више него очигледно. Јако је лепо видети овако уређено корито
Убаче и људе који у великом броју шетају поред истог. Наравно
да може још нешто да се уради на том плану и урадиће се сигурно, у зависности од финансија.

Дивна Бабић, домаћица из Црвене Јабуке:
- Данашњи изглед река које протичу кроз убску општину је
неупоредиво лепши, него 2014. године. То говори да је урађено
пуно тога на санацији и чишћењу корита истих, самим тим ни
безбедност грађана и њихове имовине, више се не доводи у питање. Ја живим у Црвеној Јабуци и имам све похвале за санацију
реке која протиче у мојој непосредној близини. Очишћено је
корито, каналисано и уређено земњиште поред ње, тако да страх
од поновног изливања код мене не постоји. У сваком случају,
нешто смо научили и сада смо спремнији на одбрану од евентуалних већих количина падавина.

Јован Станојевић, конобар из Уба:
- Што се конкретно Убаче тиче, она је прописно регулисана.
Донекле се то може рећи и за Тамнаву, док је Грачица која се
налази у непосредној близини моје куће, тотално друга прича.
Само је део реке који протиче кроз Совљак нешто рађен, значи
средишни део реке, док су крајеви остали какви су и били. По
мом мишљењу треба очистити реку од крша које људи својим
немаром остављају, што директно сречава даљи оток воде.
Мислим да би инспекција требало да одради свој део посла и
казни све немарне грађане који бацају отпад у Грачицу и са првим
падавинама, то све заврши у нашем дворишту. Друго, треба
срушити све објекте који се налази на самој обали реке, што
знатно отежава рад надлежних и доводи у питање безбедност
свих грађана у њеној непосредној близини. То је део реке од
бањанског пута, према Црвеној Јабуци.

Милан Бојичић, шеф техн. службе из Бањана:
- У односу на 2014. годину сада је доста безбедније и грађани
Уба не треба да имају страх од изливања реке. Општина је сагледала комплетну ситуацију и мислим да ће се у догледно време
радити акумулација језера, на нивоу Памбуковачког дела као и
дела кроз Радушу. Исто тако, реке са својим притокама, које
гравитирају ка општини Уб, морају бити каналисане. Урађено је
доста да се спречи евентуални изненадни талас воде а у складу
са издвојеним средствима у ту сврху. Узалуд су жеље, ако нема
новца. Зато, колико га будемо имали, толико ће се и урадити.

Мирослава Цветановић, угоститељ из Уба:
- Евидентно је да се доста радило на санацији реке од 2014.
године и то нико не може оспорити. Али страх у људима постоји
при најави сваке веће количине падавина, посебно код грађана
који су били директни актери те приче. Моји родитељи су то већ
преживели, јер им је кућа у непосредној близини Убаче и никада
нису сигурни да се то неће поновити. Ја верујем у добре намере
надлежних у овој области и мишљења сам да ће уз помоћ додатних средстава из буџета учинити још више, да до поменутих
поплава никада више не дође.

Славко Станчић, пољопривреедник из Врела:
- Ја живим у Врелу кроз које једним делом протиче Тамнава.
На регулацији те реке ништа није рађено, све је као што је и било.
Моја кућа није у њеној непосредној близини, тако да немам страх
од изливања али зато људи који су то већ једном преживели, сигурно да оправдано страхују од нових већих количина падавина.
Оранице су нам свакако угрожене, али то је занемарљиво у
односу на објекте у којима живимо. Једино оправдање су можда
финансије које, рекао бих, овој општини нису јача страна, те тако
не видим неки бољитак по том питању, ни у ближој будућности.
Гледано из ове перспективе, ја нисам оптимиста!
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КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ У УБСКОМ ХРАМУ

ПЕВАЋУ БОГУ МОМЕ
Извођење духовне музике српских и руских
композитора, уприличено наступом три хора.
Убском црквеном хору потребни мушки гласови.
Црквена oпштина Уб, на челу са духовником убског хора
„Пресвета Богородица Тројеручица“, протојерејем Станишом
Ђокићем, организовала је први концерт духовне музике, у
суботу 12. марта, у Храму Христа Спаситеља.
Окупљени верници, после акатиста Светом владики
Николају, молитве и обраћања духовника убског црквеног
хора протојереја Станише Ђокића, уживали су у извођењу
духовне музике три хора: Музичке школе „Петар Стојановић“,
хора „Павловић“ из Београда и убског црквеног хора „Пресвета Богородица Тројеручица“. Амбијент убског Храма и
његова акустичност, допринели су упечатљивом доживљају
вишегласног хорског музицирања уз солисте, баритона Ђорђа Перовића и сопране Миону Живановић и Мину Марковић
Ковач, а под хорским руковођењем професорке виолине
Катарине Луго Ордаз, студента ФМУ Ђорђа Гавриловића и
професора Ђорђа Перовића.

ЦРКВЕНА ОПШТИНА УБ

ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊЕ
У УБСКОМ ХРАМУ
Субота, 26.март (17 часова)
На захтев многобројних верника, свештеници убског
храма, одржаће још једну Свету тајну јелеосвећења у суботу,
26. марта, са почетком у 17 часова. Претходно је одржано
пред Богојављење, 17. јануара, у присуству великог броја
верника.
Јелеосвећење је Света Тајна у којој се на болесника, уз
помазивања његовог тела јелејем, призива благодат Божија,
која исцељује душевне и телесне немоћи. Света Тајна
Јелеосвећења се обавља само над болеснима (Законоправило, 163), а забрањено је обављати је над здравима и
над умрлима. За ову Свету Тајну болесник мора да се припреми покајањем и исповешћу својих прегрешења. Јелеосвећење се може понављати.
Врше га седморица свештеника, а у складу са тим, чин
се састоји од по седам читања из Апостола и Јеванђеља,
седам молитава и исто толико помазивања. Траје преко два
сата.
Сви верници који учествују у Светој тајни јелеосвећења доносе своје уље и брашно (у мањим количинама) које
се после завршетка носи домовима и од њега меси хлеб који
ће се поделити на 40 делова (препоручљиво је) и узимати
свако јутро пре првог оброка, уз читање молитве.
Д.К.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Детаљ са концерта духовне музике у убском Храму
На коцерту, чији наслов гласи „Певаћу Богу моме, докле,
постојим“, чуле су се прелепе духовне композиције српских
композитора Стевана Стојановића Мокрањца, Војислава
Илића, Корнелија Станковића, Јосифа Маринковића, али и
руских композитора Ковалевског и Чеснокова. Посебна
лепота духовног музицирања, осетила се приликом заједничког извођења Мокрањчеве композиције „Тебе појем“, београдског хора „Павловић“ и убског црквеног хора.
- Циљ нам је да негујемо хорско православно појање,
којим саборно приносимо најтананија осећања душе, како
бисмо сви ми, верна деца Божија, били причасници љубави
Божије, вечне надлепоте. Од 2011. године, када је освећен
Храм, ово је први званични концерт духовне хорске музике.
Ово је само почетак лепих догађаја, с обзиром да се све више
људи интересује за црквено појање. Да не будемо претерано
хвалисави, ми смо за ових седам, осам година прилично
напредовали, јер срце је пуно кад видите да ти људи певају из
душе и то је прави принос Богу – истакао је духовник хора,
протојереј Станиша Ђокић.
Убски црквени хор прима нове чланове, а хору су потребни мушки гласови, па се заинтересовани грађани могу обратити духовнику хора, а како је навео диригент гостујућег хора
„Павловић“ из Београда, сваког човека који уме да говори,
могуће је научити и да пева.
Д.Капларевић

ПОНИШТЕНИ ТЕСТОВИ
ИЗ БИОЛОГИЈЕ
Свим ђацима основних школа у Србији, који су 6.
марта учествовали на општинском такмичењу из биологије, омогућен је директан пласман на окружно
такмичење, после поништења тестова због изузетно
тешких задатака, непримерених узрасту и нивоу знања
ученика. Питања која су изазвала негодовања међу
родитељима и ученицима, била би претешка и за студенте биологије, па чак и саме наставнике јер поједина
питања нису обрађена ни у једном уџбенику. Управни
одбор Српског биолошког друштва је, после анализе
тестова, утврдио да су непримерени узрасту и знању
ученика.
Тест је састављала професорка Биолошког факултета Јелена Станисављевић, која је уједно била и
рецезент.
Наставници убских школа, одмах су уложили приговор после завршеног општинског теста, зачуђени
тежином питања, на иницијативу својих колега из ваљевских школа.
– Учествовало је око 50 ученика. Најгоре је што су се
деца разочарала, што су изгубила вољу за учењем и трудом. Најтежи тест имали су ученици петог разреда –
рекла је наставница биологије Сања Митровић.
Д.К.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ од 12 ари у
улици Милована Глишића на
Убу (попречна са Радничком).
Поседује све неопходне
инфраструктурне прикључке.
064/5505-097

novo!

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

КУЋА ЗА ИЗДАВАЊЕ
у ул. Проте Матеје
(у близини ул. Браће Ненадовића)
Тел: 060/444-9-409

КУЛТУРА - ОБРАЗОВАЊЕ
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АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

БРОЈНА ГОСТОВАЊА
И ЈЕДНА ПРЕМИЈЕРА
У наредним данима убске глумце очекује
наступ на неколико сцена и фестивала са
„Урнебесном трагедијом“, а потом и
премијера нове представе
Глумци позоришта „Раша Плаовић“ у петак су, по позиву,
гостовали у Установи културе Палилула, где су пред
престоничком публиком одиграли представу „Портрет“
Зорана Мијаљевића, у режији Александра Тадића. Ово није
први наступ Убљана на палилулској сцени, а ни последњи, јер
је већ договорено наредно гостовање, овога пута са
„Урнебесном трагедијом“, такође у Тадићевој поставци.
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У ОКВИРУ УРБАН ФЕСТА

РАДИОНИЦЕ
КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА
Група мала, али одабрана већ три месеца окупља се у
просторијама Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, на
радионицама креативног писања, које организује убски
Омладински клуб у склопу мини фестивала „УрБан фест“.
Ментори су професори књижевности Јелена Павловић и
Веран Мијатовић, а полазници ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“: Ајса Чучковић, Тамара Милићевић,
Јована Ранковић, Драган Савчић, Милош Јеличић и Богдан
Лончаревић. Ови млади и талентовани људи, уз помоћ
предавача, кроз радионице имају прилику да избрусе свој
литерарни дар, усаврше вештину писања, пре свега, кратких прича и песама, заједно анализирају прочитано и написано и да своје слободно време проведу на забаван и креативан начин.
- Циљ радионице је да се афирмишу млади који воле и
желе да пишу, а немају довољно подстицаја у нашој средини. Кроз састанке који су неформалне природе, са њима
причамо о књижевним жанровима, начинима изражавања,
стилу, познатим писцима,....Учесници радионице су веома
талентовани млади људи и поносан сам на нашу сарадњу.
Од њих очекујем много занимљивих текстова у будућности,
ако истрају у писању, каже професор Веран Мијатовић о
радионицама креативног писања и њеним полазницима.

Убски глумци
Култни комад Душана Ковачевића извешће 10. априла и у
Црвенки, на затварању тамошње смотре позоришних аматера, два дана касније и у Крњеву, у оквиру петог позоришног
фестивала „Дани Бране Дамњановића“, док ће 15. априла
„Урнебесну трагедију“ Позоришта „Раша Плаовић“ имати
прилике да види и публика у Сенти. Режисер и глумац убског
аматерског позоришта Александар Тадић каже да ће се са
истим комадом представити и у Јагодини, током лета планирано је гостовање у Кочанима (Македонија), као и учешће на
међународном фестивалу у Жепчи (БиХ).
Осим припремама за наступ на бројним сценама и
фестивалима која их очекују у наредним данима, Убљани су
свакодневно ангажовани и на постављању нове представе
под називом „Туђ живот“, чија се премијера очекује крајем
априла или почетком маја. Александар Тадић, који је овде
поново у улози режисера, каже да пробе добро напредују и да
ће током наредне недеље и други део представе бити
постављен на сцену, након чега следе завршне припреме пре
премијеру.
Д.Недељковић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

НЕПРОМЕЊЕНА
ЦЕНА БОРАВКА
Општинско веће утврдило је економску цену програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „Уб“ за
текућу годину, која је у односу на претходну готово непромењена. За целодневни боравак, родитељи ће плаћати 4.158
динара, док је за кориснике припремног предшколског програма у целодневном боравку економска цена 2.649 динара,
што је према речима директорке Вртића, Гордане Милосављевић Марковић „за динар, два“ више него прошле године.
Родитељи боравак деце у Вртићу плаћају 20 посто, док
остатак финансира општина Уб. Нови ценовник је у примени
од 1. марта.

ПОЧИЊЕ УПИС
Упис деце у убски Вртић за 2016/17. годину почиње 1.
априла и трајаће до 1. маја, а од документације родитељи
само треба да донесу копију извода из матичне књиге
рођених. Упис у припремни предшколски програм је обавезан за децу рођену од 1. марта 2010. године до 1. марта 2011.
године.

Полазници Радионице креативног писања
Приче и песме настале на радионицама могу се прочитати на интернет порталу о култури и уметности Забавиште, „месту доброг менталног здравља“ где се могу наћи и
одличне рецензије књига, препоруке за филмове, стрипове
и концерте, а ту је и продавница ручно рађених предмета.

НАШИ ПЕСНИЦИ

НИЗ ЛАТИЦЕ РУЖЕ
Прва збирка песама
Драгане Н. Јовановић, рођ.
Васиљевић, Убљанке настањене у Београду, је вредна
помена као лирски дневник у
којем ауторка,
изнијансираном поетиком, приказује
свој живот и то кроз ‘’Драга
лица’’, ‘’Туђине између нас’’ и
‘’Немире’’, три целине са
мноштвом емоција за велике
и мале животне догађаје.
Рођена је у Убу (Памбуковица) 1964.године где је
завршила средњу школу и
почела да пише надахнуто,
aли и са несвакидашњим талентом. Добро је што је
наставила јер је књига ‘’Низ латице руже’’, резултат
њене надахнуте природе, којом је показала да љубав у
свом најлепшем чистом облику постоји, да траје и да је
неуништива - ако се настани у племенитој и вредној
личности.
Рецензент Ненад Радош, књижевник, је написао да
њена поезија представља „капи усхићења и немира”, на
шта би се могла додати, уз честитке ауторки, искрена
жеља да се те „капи” претворе у бујицу разноврсних
метафора којима Драгана тако лепо и пријемчиво пева о
свему око себе - искрено и једноставно. Тако би требало
и да настави.
М.М.
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IN MEMORIAM

ЈОРДАН ВИДИЋ
Још једно велико име убског фудбала отишло је у легенду...Напустио нас
је Јогурт, кршни делија благог срца, штопер или десни бек по потреби, ратник на
терену и касније учитељ бројних фудбалера у убском крају. Рођен у Рајковићу
крај Ваљева, са шест година се населио на Уб из Чачка где му је отац радио и у
овој средини оставио дубок траг. У биографији му стоји да је био капитен
омладинаца ОФК Београда, али је највећи део играчког века провео у црвенобелом дресу. Био је незаобилазни шраф одбране, без обзира да ли су тренери
били Гојко, Олуја или Шкрба, а пред крај каријере за своју душу одиграо је и
неколико сезона у Раднику.
Био је судија републичког формата, ауторитативан и строг, а иако већ
нарушеног здравља, његова пиштаљка се до прошлог пролећа редовно чула
на Радничким спортским играма. Као тренер, оставио је велики траг у млађим
категоријама Јединства, посебно је био поносан на своју генерацију 83.- Жаре,
Пеца, Мика, Гаја, Бунар..., а учествовао је и у играчкој едукацији Раће и Немање.
Водио је Бањане, Совљак, Звиздар, Коцељеву, Брезовицу, Докмир..., а један
кратак период провео је и као шеф стручног штаба Јединства. У браку са
Смиљаном добио је своје највеће богатство- синове Душка и Чеду на које је
пренео спортске гене. У наследство су добили и очев надимак, Дуле је био
један од најбољих рукометаша Уба у претходној деценији, а штета је што Чедин
голмански таленат није прерастао у нешто озбиљније. Опака болест је, на
жалост, била јачи ривал у неравноправној борби, али Јокин траг у овој вароши
поносно ће се оцртавати још дуго времена...

24.марта.2016. г. навршила се
година дана од како није са нама
наш драги

ЖИВКО МИША БОЈИЋ
(1936 - 2015)
Најтеже је било изгубити те,
а још теже и болније,
живети без тебе...
Твоји: син Миломир, снаха
Драгица, унуке: Марина, Ивана,
Јелена, Тамара и Милена,
праунуци: Анђела, Ксенија и
Ђорђе

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 13.03.2016.г.
преминуо наш отац

Јордан Видић
(1955 – 2016)
Остаћеш заувек у нашим
срцима...
Твоји синови:
Душан и Чедомир
са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

24.март 2016.г.
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26.марта.2016. године навршило се две године од смрти

ОЛГЕ ПРАВИК
(1949 – 2014)
Време неумитно пролази,
али бол и успомене остају.
Вечно ћеш живети у нашим
срцима,
јер вољени никад не умиру.

Твоји: супруг Буба,
син Дарко и ћерка Данијела
са породицама
26.марта 2016.г. навршило се
40 дана од смрти наше драге

11.03.2016.г. преминуо је
наш драги супруг, отац и деда

ВЛАДЕТА
МАРAВИЋ
(1944 - 2016)
Имао си велико срце и
племениту душу за сваког
од нас. Почивај у миру.

ЗОРИЦЕ ЛАЗИЋ
(1969 – 2016)
из Стубленице
Много боли твој одлазак.
Чувамо успомену на твоју
племенитост, доброту и велико
срце, у коме је било места
за све нас...
Породица Ивановић

Супруга Наталија,
ћерке Јасмина и Весна
са породицама

26.03.2016.г. навршило се
40 дана од смрти
супруге и мајке

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА

ЗОРИЦЕ ЛАЗИЋ
(1969 – 2016)
из Стубленице
Вољени не умиру докле год
живе они који их воле...
Заувек живиш и живећеш
у нашим срцима
Супруг Раде

(31.03.2015 - 31.03.2016)

СТЕВАН
(3.04.1999 - 03.04.2016)

РАДИВОЈЕВИЋ
Навршиће се тужне годишњице од када нисте са нама.
Наставићете да живите у нашим срцима и нашим сећањима.
Ћерке: Гордана и Јелена, зетови: Ранко и Драган,
унучад: Горан, Жељко, Милета и Милка са породицама
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ОГЛАСИ

ФУДБАЛ

24.март 2016.г.
16.коло

16.коло

Резултати 16.колa (19/20.03.2016):
Колубара (Ј) - Тврдојевац
0:0
Тулари - Полет (П)
3:0
Трлић - Младост (Д)
3:3
Јуниор НН - Совљак
1:0
ОФК Дивци - Јошева
2:1
ЗСК - Пепељевац
3:3
Качер - Бањани
1:0
Тешњар - ОФК Јабучје
2:0
1.OFK Divci
2.Tulari
3.Mladost(D)
4.OFK Jabu~je
5.Pepeqevac
6.Trli}
7.Te{war
8.Tvrdojevac
9.Sovqak
10.Bawani
11.ZSK
12.Junior NN
13.Jo{eva
14.Kolubara(J)
15.Polet (P)
16.Ka~er

12
12
9
9
8
8
6
6
6
5
6
5
4
3
3
1

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

1 42 : 12
1 33 : 8
4 30 : 21
5 30 : 22
4 43 : 26
5 22 : 22
6 21 : 16
7 28 : 26
7 21 : 19
6 28 : 20
8 20 : 21
6 19 : 24
9 27 : 27
10 16 : 31
12 19 : 67
12 18 : 55

39
39
30
29
28
27
22
21
21
20
20
20
15
12
10
6

17.коло (26/27.03.2016- 15.00ч):
Тешњар - Колубара (Ј)
ОФК Јабучје - Качер
Бањани - ЗСК
Пепељевац - ОФК Дивци
Јошева - Јуниор Ново Насеље
Совљак - Трлић
Младост (Д) - Тулари
Полет (П) - Тврдојевац
18.коло (02/03.04.2016- 16.00ч):
Колубара (Ј) - Полет (П)
Тврдојевац - Младост (Д)
Тулари - Совљак
Трлић - Јошева
Јуниор Ново Насеље - Пепељевац
ОФК Дивци - Бањани
ЗСК - ОФК Јабучје
Качер - Тешњар

ТУЛАРИ - ПОЛЕТ (Попучке)
3:0 (1:0)

ТРЛИЋ - ММЛАДОСТ
(Драчић) 3:3 (0:0)

Стадион у Туларима. Гледалаца: 100.
Судија: Петар Нешковић (Уб). Стрелци:
Пантелић у 41. и 57. и Ђорђевић у 90.
минуту. Жути картони: Адамовић,
Павловић (Т), Ђурђевић, Ранисављевић, Јеросимић, Марковић (П).
ТУЛАРИ: Лазић 7, Јеремић 7 (Милојевић -), Зујаловић 7,5, Марјановић 7,
Брдаревић - (Младеновић 6,5),
Дробњак 7, Ђорђевић 7, Шкорић 7,
Николић 7, Адамовић 6,5, Пантелић 7,5
(Павловић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Александар Пантелић (Тулари)
Дуга пауза и ривал који не мотивише,
деловали су да хит јесени делује
"зарђало", али без опасности за исход
меча. Разлика у квалитету је материјализована са две лепе акције и
повртне лопте које је на место послао
Пантелић. За крај, леп продор Ђорђевића за убедљив тријумф, а главобољу
тренеру Ристићу донела је повреда
Брдаревића који је на паркету провео
тек 15 минута.

Стадион у Драчићу. Гледалаца: 150.
Судија: Милутин Остојић (Уб). Стрелци:
Поповић у 49., Н.Иконић у 65. и Кандић у
90. за Трлић, а Илић у 71., Д.Вујић у 73. и
Вучићевић из пенала у 79. минуту за
Младост. Жути картон: Југовић (М).
ТРЛИЋ: Милосављевић 7, Танасијевић
6,5, Баратовић 7, Стевановић 6,5
(Софронић 6,5), П.Иконић 7 (Живановић
-), Кандић 7, Савић 7, Поповић 7,
Петровић 6,5, Н.Иконић 7,5, Новаковић 7
(Давидовић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Ненад Иконић (Трлић)
Сјајно друго полувреме у Трлићу,
домаћи су већ славили победу после
гола Ненада Иконића, а онда су гости за
само 9 минута три пута погодили мрежу
домаћина! Кандић се у финишу искупио
за направљени пенал, а најлепши
детаљ меча је еврогол Дејана Поповића
за вођство Трлића.

16.коло

КАЧЕР - БАЊАНИ
1:0 (0:0)
Стадион у Белановици. Гледалаца:
100. Судија: Илија Ковачевић
(Ваљево). Стрелац: Мијаиловић у 46.
минуту. Жути картони: Прерад (К),
Ђорђевић, Софранић, Гајић,
Милојевић (Б).
БАЊАНИ: У.Ненадовић 7, Б.Ненадовић
6,5 (Живановић 6,5), Марковић 6,
Милојевић 6,5, Софранић 6,5, Симић 7,
Ђорђевић 6,5, Ранитовић - (Мерџић
6,5), Илић 6, Леонтијевић 6,5, Гајић 6
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Мијаиловић (Качер)
Бањанци су попили "горку" пилулу
од "фењераша", додуше уз значајну
помоћ судијске тројке. Поклон у виду
пенала домаћи нису знали да
искористе, а трагичари меча су Гајић и
Илић са по два промашена зицера.
Казна је стигла у првим секундама
другог дела- Марковић је слабо
проценио лопту, а Мијаиловић
евроголом дао наду Качеру да је
опстанак могућ.

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

16.коло

ДИВЦИ - ЈОШЕВА 2:1 (1:0)
Стадион у Дивцима. Гледалаца: 100.
Судија: Александар Николић (Стрмово).
Стрелци: Станојевић у 18. и 58. за
Дивце, а Лесић у 49. минуту за Јошеву.
Жути картони: Штулић, Станојевић,
Вукашиновић, Марковић (Д)
ЈОШЕВА: Поповић 7, Васиљевић 7,
Луковић 7, Шипетић 6,5 (Томић 6),
Рашић 7, Илић 7 (Б.Тешић -), Николић 7,
Лесић 7, В.Тешић 7, Величковић 7,5,
Мехинагић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Петар Станојевић (Дивци)
Умало да се јесењи првак "загрцне"
на старту, Јошева је одиграла одличан
меч и у потпуности парирала лидеру.
Станојевић је казнио грешку Рашића,
али је на сличан Лесић искористио
неопрезност одбране Диваца и
поравнао резултат. Ипак, најбољи актер
меча је другим поготком донео победу
Дивцима, Јошева није имала снаге за
још једно изједначење.
16.коло

ЈУНИОР Ново Насеље СОВЉАК 1:0 (1:0)
Стадион у Доњој Грабовици. Гледалаца: 100. Судија: Вељко Савићевић
(Ваљево). Стрелац: Стојић у 10. минуту.
Жути картони: Керлета, Богићевић,
Петровић (Ј), Обрадовић, Ракић (С).
СОВЉАК: Милошевић-Јанузи 7,
Јовановић 6,5 (Рамић -), Новаковић 7,
Ристић 6,5, Важић 7,5, Миленковић 6,5
(Јанковић -), Прља 6,5, Стојковић 6,5,
Сиљановски 6,5, Марјановић 7,
Обрадовић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Вања Керлета (Јуниор)
Реновирани тим Совљака оклизнуо
се на првом гостовању, а гостима је
пресудио Стојић, некадашњи нападач
Паљува и Ђорђа Бодиновића. Примио
је лопту на 16 метара, у прилично
сумњивој позицији, а потом ефектно
лобовао голмана Совљака.
Гости су били бољи ривал у наставку,
константно притискали борбене Ваљевце, али су Стојковић и Сиљановски
успели само да погоде оквир гола.

www.glastamnave.com
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КК МЛАДОСТ 014 УСПЕШНО ПРИВОДИ КРАЈУ СЕЗОНУ

ZONA"DRINA"

ШУТЕРСКИ ТРЕНИНГ
ЗА УЖИВАЊЕ
Последњи меч пред домаћом
публиком у регуларном делу сезоне,
био је прилика за кошаркаше Младости
да покажу сав свој нападачки потенцијал. Остварили су рекордан клупски
учинак по броју поена у својој краткој
историји, а до полувремена су већ затрпали кош Владимирчана са 79 поена!
Предњачили су Васиљевић и Кекић, а
овим тријумфом Урошевићеви пулени
су коло пре краја обезбедили трећу
позицију. Сезона још није готова, уследиће разигравање са пожешком Слогом
или Моравом из Заблаћа, успех у том
окршају донеће Убљанима сјајно пето
место у Другој регионалној лиги.
Свој таленат, пионири и млађи
пионири демонстрирали су у Баскетленду где су надиграли своје вршњаке
из Црвене звезде, а велико признање
стигло је на адресу Уроша Васиљевића.
Суперталентовани дечак рођен 2003.
године биће гост у екипи црвено-белих
на турниру у Пољској где ће одмерити
снаге са надама Барселоне, Макабија,
Жалгириса..., а постигнут је договор и о
пословно-техничкој сарадњи са прваком Србије и АБА лиге. Први део тог
пакета биће полазници мини-баскета
(2005. и млађи), на полувремену Евролигашке утакмице Црвена звезда- Дарушафаке спаринговаће одговарајућем
узрасту Црвене звезде.
Б.М.

Урош Васиљевић
Друга регионална лига
"Запад", 13.коло

МЛАДОСТ 014ВЛАДИМИРЦИ
130:113
(41:28, 38:30, 20:36, 31:19)
Сала ОШ "Милан Муњас"
на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Ковачевић, Дуловић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Кекић 28,
Пантелић 8, Раковић, Васиљевић 34, Јанковић 12,
Ивковић 4, Драксимовић 21,
Миливојевић 4, Ж.Јевтић 8,
Ћирковић 11, Софронић.

Резултати 15.кола (20/21.март 2016):
Слога 1940 (ББ) - Златар (НВ)
4:0
Спартак(Љиг) - Рибница(Мионица) 1:4
ОФК Осечина - Полимље (П)
1:0
Јединство(Владимирци) - Слога(С) 1:0
Задругар (Л) - Златибор (Ч)
1:1
Раднички (В) - Раднички Стобекс
2:0
Рађевац (К) - Будућност (Ариље)
2:1
Прово - Брезовица
2:0
1.Zlatibor (^)
2.Sloga (BB)
3.Provo
4.Jedinstvo (V)
5.Radni~ki (V)
6.Zadrugar (L)
7.Ra|evac (K)
8.Radni~ki Stob.
9.Sloga (S)
10.OFK Ose~ina
11.Spartak (Q)
12.Polimqe (P)
13.Ribnica (M)
14.Budu}nost (A)
15.Zlatar (NV)
16.Brezovica

ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШ СЕ ИСПРСИО ПРЕД ЛИДЕРОМ

РАМПА ЗА ЗЛАТИБОРЦЕ
Задругар је искористио зимску
паузу да освежи редове са повратницима Стејанићем и Бојчићем, док је из
комшијских редова стигла помоћ у виду
Милића и Спасојевића. Екипа Александра Пакића је пружала добре
партије у току припремног периода, а
најбоље на турниру у Лазаревцу где их
је у финалу поразио српсколигаш
Железничар.
Због свега тога, дуел Задругара и
Златибора је апсолутно заслужио
епитет дербија кола. Иако делује да су

се домаћи ауто-голом у финишу срећно
докопали до бода, утисак је да су
Лајковчани показали много више од
реномираног ривала. Мајсторија
Мудринића из корнера била је шок пред
паузу, а жалиће Пакићева екипа за
зицерима Немање и Небојше Марковића. Шабачки арбитар је пропустио да
два пута покаже на "белу тачку" за
домаћина, а спортска правда је задовољена неспретном реакцијом штопера
гостију Јаковљевића у финишу. На крају
подела бодова у Лајковцу.

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

4 0
4 1
4 3
1 6
4 5
3 6
4 6
3 7
3 7
1 9
1 9
3 8
5 7
3 9
5 8
2 12

30 : 8
29 : 13
27 : 15
20 : 12
28 : 20
19 : 18
16 : 17
29 : 27
14 : 14
17 : 21
16 : 28
18 : 21
22 : 24
14 : 24
13 : 28
12 : 34

40
37
31
28
25
24
22
21
21
19
19
18
17
15
14
8

Зона "Дрина", 16.коло

ЗАДРУГАР - ЗЛАТИБОР
(Чајетина) 1:1 (0:1)
Стадион Задругара у Л ајковцу.
Гледалаца: 300. Судија: Александар
Јаковљевић (Шабац). Стрелци:
Јаковљевић (аг.) у 90. за Задругар, а
Мудринић у 44. минуту за Златибор.
Жу ти картони: Митровић, Неб.
Марковић, Нем.Марковић (Зд), Брадоњић, Цветковић, Ђаковац, Лазовић
(Зб). Црвени картони: Јовановић у 87.
и Луковић у 90+1. минуту (обојица
Златибор).
ЗАДРУГАР: С.Марковић 7, Симеуновић 7,5, Новаковић 7,5, Митровић
7,5, Ашковић 7, Ник.Марковић 7
(Стејанић -), Ђурић 7,5 (Гајић -), Стјеља
7, Спасојевић 7 (Јеринић -), Нем.
Марковић 7, Неб.Марковић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Небојша Марковић (Задругар)

ФК Задругар (Лајковац)

ФУДБАЛ
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МОКРА ГОРА ОДОЛЕЛА ПОД ШЕПКОВЦЕМ

ПРОЛЕЋНА ПРЕМИЈЕРА
БЕЗ ГОЛОВА
- Бобан Стојановић промашио шансу утакмице у 80. минуту.
- У суботу под Шепковац стиже распуцани Полет из Љубића.
Уздали су се црвено-бели у добар почетак пролећа, али нису успели
да нађу кључ за одличног голмана Мокре Горе Милентијевића. Не може се
порећи домаћима ни жеља ни борбеност, али ће за српсколигашки
опстанак бити потребно више од показаног у 90 премијерних минута
пролећа.
Жарко Јовановић није Српска лига "Запад", 16.коло
могао да на првом мечу
ЈЕДИНСТВО (Уб) - МОКРА
рачуна на повређене СитаГОРА 0:0
рицу и Илића, последице
повреде осећали су Ћесаро- Стадион Јединства. Гледалаца: 400.
вић и Радивојевић, па је Судија: Небојша Деспотовић (Лозница).
изглед стартне поставе био Жути картони: Стојановић, Тадић,
очекиван. Сајић је добро Блажић, У.Јовановић (Ј), Башчаревић,
искористио указано повере- Милентијевић, Ђорђевић, Дробњак (М)
ње, а стабилну форму са ЈЕДИНСТО: И.Јовановић 7, Тадић 7,
краја јесени потврдио је Ми- Стојановић 7, У.Јовановић 6 (од 81.
лош Панић. Два играча од Радивојевић -), Гавриловић 7, Сајић
којих се очекивало да покре- 7,5, Панић 7, Блажић 6,5, Ранковић 7,
ну домаћина- искусни "плеј" Д.Јовановић 6 (од 81. Ћесаровић -),
Дејан Јовановић и новајлија Томић 6,5
из ФАП-а млади Урош Јова- ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
новић- нису имали потребни Милан Милентијевић (Мокра Гора)
надахнуће, па су Убљани
тешко стварали шансе. Ипак, није да их није било- Стојановић је сјајно
погодио Томића у "трепавицу", потом и из индиректа ставио на муке
Милентијевића, а голман гостију одлично је и зауставио шут Панића.
Меч је могао бити решен у 80. минуту- најлепшу акцију домаћих
режирали су Панић и Ранковић, а Бобан Стојановић са пет метара
промашио три бода за Јединство. Ипак, искусни голгетер је показао да ће
од његовог расположења много зависити шансе за опстанак.
Б.М.

ЛАЈКОВЧАНИ ИСПУНИЛИ ПЛАН
НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА

ВЕТАР „УГУШИО”
ФУДБАЛ У ТОПОЛИ

Гостовања у Тополи, без обзира на квалитет домаћина, увек су "рударска". Скучен
терен, неизбежни ветар, ривал који игра на
горњој граници фаула, а и мало преко...- све су
то околности које не омогућавају допадљив
фудбал по укусу публике. Тренер Лазаревић је
Карађорђу супротставио тим без "пожутелих"
Мандића и Стојановића, а раритет је да је на
клупи млади стручњак имао шест "бонус"
играча. Када се подвуче црта, "реми" без голова
задовољио је младог стручњака:
- Бод на оваквом гостовању увек је добар
резултат, посебно што смо били у ослабљеном
саставу. О некој игри тешко је било шта
коментарисати, ветар је онемогућио нормално
кретање лопте, па није ни било стопостотних
шанси. Недељковић је два пута погодио оквир
гола, домаћин нас је угрожавао само из
прекида, тако да је крајњи резултат реаланкоментарише Александар Лазаревић.
Навијачи "дизелке" после дуге паузе
враћају се на трибине у недељу од 14.30 часова,
на стадиону крај пруге гостоваће Михајловац
1934.
Б.М.
Српска лига "Запад", 16.коло

КАРАЂОРЂЕ - ЖЕЛЕЗНИЧАР
(Лајковац) 0:0

Најбоља шанса на мечу:
Бобан Стојановић (80 мин.)

БРЕЗОВЧАНИ ПРУЖИЛИ ЈАК ОТПОР У ПРОВУ

РАЂЕВАЦ ТРЕНУТАК ИСТИНЕ
Иако су поражени у првом мечу пролећа, пулени Зорана Ненадовића
оставили су одличан утисак на терену трећепласираног Прова. Чак три
стопостотне шансе- две Добрић и Маринковић, гости нису успели да
претворе у гол, а након тога су примали јефтине голове. Први, додуше, је
еврогол Адамовића, али је изостал ареакција везног реда на одбијену
лопту. И други је пао на сличан начин, али отресито издање Брезовчана
даје наду пред утакмицу коју многи апострофирају као кључну:
- У недељу нам долази Рађевац и ситуација је прилично јасна- само у
случају победе можемо још увек да се надамо опстанку у лиги. У Прову
смо пружили добру партију, због повреде Митревског враћен је Мирчета у
задњу линију, што је утицало на игру везног реда. Неки играчи су били без
разлога уплашени, али све ће бити опроштено ако будемо прави против
Рађевца. Имам лепе успомене на брезовачку публику, не сумњам да ће
поново успунити трибине стадиона и водити нас ка тријумфу- јасан је
мионички стручњак на клупи Брезовице.
Б.М.
Зона "Дрина", 16.коло

ПРОВО - БРЕЗОВИЦА 2:0 (1:0)
Стадион у Прову. Гледалаца: 300. Судија: Слободан Вулетић
(Лајковац). Стрелци: Адамовић у 22. и Вујковић у 63. минуту. Жути
картони: Мишић, Адамовић (П), Д.Младеновић, Радојичић (Б)
БРЕЗОВИЦА: Станковић 7,5, Бољевић 6, Б.Младеновић 7,5, Д.Младеновић 7,5, Мирчета 6,5 (Рајак -), Мијаиловић 6 (Маринковић 6), Радојичић 6,5,Симеуновић 6(Јоцић 7),Вијоглавин 7,Шћепановић 6,Добрић 7,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Дарко Адамовић (Прово)

Стадион "Шиља Тадић" у Тополи. Гледалаца:
200. Судија: Иван Вучићевић (Краљево). Жути
картони: Трифуновић, Вукајловић, Маринковић (К), Младеновић, Софронић, Јовановић
(Ж).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Николић 7, Јеремић 7, Спасеновић 7, Радојичић 7, Н.Симић 6,5, Младеновић 7, Бихорац 7,5 (Матић -), В.Симић 6 (Плећић 7), Недељковић 7, Софронић 7 (Јовановић
-), Миловановић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Фарук Бихорац (Железничар)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924 10
9
2.Ma~va ([)
8
3.Budu}nost (V)
4.@elezni~ar (L) 6
7
5.Kara|or|e (T)
6
6.[umadija (A)
6
7.Mokra Gora
5
8.Sloga (P)
5
9.Jedinstvo Put.
10.Mihajlovac 1934 5
5
11.[umadija (K)
3
12.Polet (Q)
3
13.Jedinstvo (Ub)
4
14.Sloga (K)
3
15.Zvi`d
2
16.FAP (Priboj)

3
4
5
7
3
6
4
6
5
4
4
8
7
4
5
7

3
3
3
3
6
4
6
5
6
7
7
5
6
8
8
7

20 : 7
15 : 9
22 : 13
13 : 11
19 : 14
17 : 13
15 : 11
12 : 11
12 : 20
18 : 18
20 : 26
23 : 19
11 : 17
11 : 17
15 : 29
14 : 22

17.коло (26/27.март - 14.30 ч):
Јединство (Уб) - Полет (Љ)
Железничар (Л) - Михајловац 1934
18.коло (2/3.април - 15.30 ч):
Мачва (Ш) - Јединство (Уб)
Шумадија 1903 - Железничар (Л)

33
31
29
25
24
24
22
21
20
19
19
17
16
16
14
13

28

СПОРТ

24.март 2016.г.

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ГУБЕ ДАХ У ТРЦИ СА РОДОМ

Друга лига "Центар", 14.коло

СТЕРИЈА - УБ 3:1
(25:20, 25:22, 18:25, 25:18)

ВЕЛИКИ КОРАК УНАЗАД

СЦ "Визура" на Новом Београду. Гледалаца:
50. Судије: Брачуљ, Ђуричин (Нови Сад).
УБ: Лазић, Марковић, Јаковљевић, Радовановић, Петровић, Јелић, Пузовић, Вуловић,
Јаблан, Глишић, Недовић, Илић.

- Стерија "разбила" пријем Убљанки и нанела им други
пораз. - Рода у великој предности, теорија још држи убске
одбојкашице. - За викенд гостовање у Шапцу.
Упозоравала је тренер Марина
Петровић да је гостовање Стерији
потенцијална "мина", на жалост- била
је у праву. Иако је почетак меча припао
Убљанкама- 8:2 вођство у првом сету,
остатак утакмице није донео ништа
добро кандидату за прво место.
Београђанке су потпуно пореметиле
пријем гошћи, Ивана Јаковљевић је
имала силне муке да организује добре
нападе, па су Убљанке морале да се
задовоље само почасним сетом. Рода
је тако стекла велику предност у
шампионској трци, јер чак ни победа у
дербију више Убљанкама не гарантује
прво место:
- Имале смо премало расположених играча, сем Ане Лазић и Татјане
Пузовић остале девојке су биле испод
уобичајеног нивоа, а последња два
сета сам пробала да без "либера"
стабилизујемо пријем. После стартне
предности, "бомбардовале" су нас
асовима, а још једном се потврдило
колики је хендикеп повреда Јоване
Цветковић. Маја Глишић није успевала
да дође до своје игре, а Миу Вуловић
сам користила само при сервису.
Стерија игра одлично на свом паркету,

Друга лига "Центар", 13.коло

УБ - СРБИЈАНКА 3:0
(25:17, 25:16, 25:19)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 80. Судије:
Милекић, Петровић (Београд).
УБ: Лазић, Марковић, Јаковљевић, Радовановић, Петровић, Јелић, Пузовић, Милијановић, Јаблан, Глишић, Недовић, Илић.

ДРУГА ЛИГА - ЦЕНТАР
Марина Петровић
по мом мишљењу нису ништа
слабији тим од водеће Роде. Ми смо
биле некако "млаке" целе недеље
на тренингу, пренело се то и на
паркет "Визуре", па је пораз био
неизбежан. Ипак, предаје нема, иако
је сада све у рукама лидера - анализира Марина Петровић.
У претходном колу Србијанка је
била лакши спаринг-партнер, наредног викенда убске одбојкашице
поново играју на страни, а противник ће им бити Заслон у Шапцу.

1. Roda
2. Ub
3. Sterija
4. Spartak (Q)
5. Lazarevac
6. [umadija (A)
7. Mali Zvornik
8. Srbijanka 014
9. Zaslon ([)
10. Mladi radnik

13
12
10
9
8
6
5
3
4
0

1
2
4
5
6
8
9
11
10
14

41:10
39:16
32:16
33:19
28:25
25:29
20:34
17:36
19:37
10:42

Наредне утакмице ЖОК Уб:
15.коло (26.марта 2016):
ЖОК Заслон (Шабац) - ЖОК УБ
16.коло (2.април 2016):
ЖОК Уб - Млади радник (Пожаревац)

Б.М.

ОДРЖАН ПРВИ МЕМОРИЈАЛ "ВИДОСАВ ТРИФУНОВИЋ-ТРИФКЕ”

ПАРТИЗАНОВИ ПИОНИРИ БЕЗ ПРЕМЦА НА УБУ
Пионири београдског Партизана
победници су премијерног издања
Меморијала "Видосав ТрифуновићТрифке", одиграног у част некадашњег
фудбалера и тренера убског Јединства. Видосав Трифуновић је био
харизматични тренер првог тима и
свих млађих селекција црвено-белих,
ауторитативан и строг педагог, а
тренирао је Убљане рођене средином
шездесетих па све до половине
осамдесетих. Целу играчку каријеру
провео је у Јединству играјући "бритког" халфа, а животну сцену је напустио у 52. години живота.
Захваљујући идеји и труду тренера Билића и Аћимовића, на
вештачкој подлози СЦ "Матић" окупили су се, осим домаћина, и пионири
Срема (Јаково), Академије "Бамби"
(Зрењанин) и Партизана. Београђани
су представили своје две селекцијепулени Зорана Краљевића (2003. годиште, млађи од осталих ривала) савладали су у полуфиналу Академију
"Бамби" голом Остојића, да би у
финалу под тренерском палицом
Зорана Мамића селекција дечака
рођених 2002. савладала своје вршњаке из Јединства резултатом 3:1.
Стрелци за победника били су Чолић,
Благојевић и Лукић, а Николи Чолићу
из редова црно-белих је припао и
епитет играча турнира.
Јединство је било одличан домаћин, али су и на терену момци
Мирослава Билића показали да не
заостају много за реномираним гостима. Најпре су у полуфиналу голом
Ђурића победили Срем на чијој клупи

Београдски црно-бели и убски црвено-бели пионири
је био легенда убског фудбала Бобан
Стојановић, а потом су и врло јак отпор
Партизану украсили почасним поготком
Синише Јолачића. У својим редовима
имали су и најбољег голмана турнираБојана Петровића, а Јаковљанима за утеху
припао је пехар за најбољег стрелца,
Ђорђе Милосављевић је у мечу за треће
место чак пет пута погодио мрежу уморних
Зрењанинаца.
Турнир је отворио председник Јединства Радован Пулетић, уз присуство
Трифкетовог сина Владимира, а велику помоћ у организацији турнира пружили су
Предраг Павловић, убски привредник по
ко зна који пут на услузи убским дечацима,
потом физички одсутан, али увек уз селекције Јединства- Радосав-Раћа Петровић,
везиста кијевског Динама, као и Драган
Матић чији су терени постали "други дом"
за све категорије убског Јединства.
Б.М.
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ИСКУСНИ ЦЕНТАР ПЛЕНИ СЈАЈНИМ ПАРТИЈАМА У ДРЕСУ УБА

БОРИЧИЋ ВОДИ КА ПРВОМ МЕСТУ
- Прекаљени ас донео победу у Новој Вароши три секундe пре краја!
- Свилајнац "одуван" у наставку меча. - Убљани путују на мегдан
Шапцу наредног викенда.
Не мали број кошаркашких познавалаца сложиће са да је долазак Драгана
Боричића везивно ткиво које је од скупа
сјајних индивидуалаца направило екипу
способну да нападне прво место на
српсколигашком "Западу". Искусни центар са главом "плеја" броји своју већ 22.
сезону у каријери, а дубоке трагове
оставио је већ у родним Беранама,
Рудару из Пљевље, Јединству из Бјелог
Поља, Врбасу, Бечеју, обреновачком
Радничком, Беку...За игру Убљана његово
присуство значи више од пуких бројки,
Боричић је "продужена рука" тренера
Ружичића на паркету, а када је густо- не
либи се да преузме одговорност. Златар
је у Новој Вароши претио да прекине низ
Убљана, имао и 16 поена предности, али
ни то није било довољно за победу.
Боричић је сачекао пас Веселиновића и
рутински погодио три секунде до краја (уз
недосуђен фаул), а потом су добрим
преузимањима Убљани одбранили
седамнаесту победу:
- Након два стартна пораза, нисмо ни
сањали овакве домете. Ипак, полако смо
се уигравали, паметно расподелили своје
улоге на паркету и резултати су почели да
стижу. Све су ово одлични момци и
играчи високе интелигенције, па смо
слабости вешто прикривали, а врлине су
испливале у први план. Донело нам је то
велико самопоуздање, па онда није чудно
што успевамо да добијемо и када нам не
иде, као у Новој Вароши- подсећа Боричић на меч у којем је његов кош донео
једино, али кључно вођство Убљанима.
Боричић је поливалентан играч, више
пута је остварио "трипл-дабл" у каријери,
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Прва лига "Запад", 21.коло

УБ - СВИЛАЈНАЦ 91:71
(19:21, 20:15, 32:13, 20:22)
Спортска хала на Убу. Судије: Лакетић (Ужице), Илић (Краљево).
УБ: Јагодић, Јадранин 13, Милосављевић 10, Поповић 13, Марковић,
Мојсиловић, Веселиновић 30, Пећинар, Боричић 4, Даниловић 3, Хускић
18.
Прва лига "Запад", 20.коло

ЗЛАТАР (Нова Варош) - УБ
79:80 (22:20,24:16,17:22,16:22)
Хала у Новој Вароши. Гледалаца: 200.
Судије: Милошевић (Крагујевац),
Жунић (Ужице).
УБ: Веселиновић 19, Поповић 25,
Даниловић, Боричић 14, Милосављевић 6, Хускић 14, Пећинар, Јадранин 2.

PRVA SRPSKA LIGA "ZAPAD"

Драган Боричић (са лоптом)
а један скок му је недостајао за нестварни
"квотер-дабл" у дресу Радничког (имао
двоцифрен број поена, асистенција и
украдених лопти)! Свој дар за додавања
демонстрирао је и у победи над Свилајнцем, гости су одолевали две четвртине, у
наставку није било дилеме:
- Мало смо опуштено ушли у меч, после
паузе вратили одбрану на потребан ниво,
па проблема више није било. Још не
размишљамо о Крагујевцу, идемо корак по
корак, а први следећи је у Шапцу. Неће нас
опустити лош положај домаћина на табели,
комшијско ривалство увек изроди узбудљив меч, али не сумњам у наставак серијепоручује "дванаестица" убске екипе. Б.М.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ БЕЗ РАДОСТИ
У НАСТАВКУ СЕЗОНЕ

ДАЛЕКО
ОД ПРАВЕ ФОРМЕ
Први меч на убском паркету није
улио наду убским навијачима да ће
уследити бег из доњег дела табеле.
Пулени Томе Марковића одиграли су
коректно прво полувреме, са прилично
реновираном поставом, али је пад на
старту другог дела био кључан за исход
меча. ПКБ је побегао на 17:13, потом и на
23:18, а коначан резултат је више
последица опуштања Београђана, него
добре игре домаћих.
Иако главни голгетери, бекови Рогић и Петровић су
нерационалним шутевима доста пореметили организацију
напада, па од неке течне игре и протока лопте није било
ништа. Голман Милекић је дуго држао Убљане у игри добрим
одбранама, али уз толики број продатих лопти и лоших
решење бољи исход се није могао ни очекивати. Појачања
стигла ове зиме су далеко од праве форме, на неким
момцима су присутни трагови дуге паузе, све кад се сабереУб није ни близу форме потребне за друголигашки опстанак.
"Шумице" нису биле паркет за вађење, лидер Синђелић
је раном убедљивом предношћу најавио да изненађења
неће бити. Гости, без Јокановића, Шкорића и Ивковића, су
имали добар период игре у другом делу, стигли на
обећавајућих -4, али су Београђани додали "гас" и отклонили сваку неизвесност. Следећи меч Убљани ће играти тек
6. априла када ће у убској хали угостити Нови Београд. Б.М.

18 3 39
1. Ub
2. Radni~ki (K)
18 3 39
3. Priboj
16 5 37
4. @elezni~ar (^)
13 8 34
5. Novi Pazar
12 9 33
6. Klik (Ariqe)
11 10 32
7. Crnokosa (K)
11 10 32
8. Prva Petoletka
9 12 30
9. Zlatar (NV)
9 12 30
10. Zekas 75 (Ra~a)
8 13 29
11. Polet (Ratina)
7 14 28
12. Student (BB)
7 14 28
13. [abac
6 15 27
14. Svilajnac
2 19 23
22.коло (26.март 2016): Шабац - Уб
23.коло (3.април 2016- 19ч):
Уб - Црнокоса (Косјерић)
24.коло (9.април 2016):
Железничар (Чачак) - Уб
25.коло (15.април- 19ч):
Уб - Нови Пазар
26.коло (23.април):
Раднички (Крагујевац) - Уб

Прва лига "Центар", 14.коло

СИНЂЕЛИЋ - УБ 28:20 (16:9)
СЦ "Шумице" у Београду. Гледалаца: 150. Судије: Дондић,
Лакићевић (Београд). Седмерци: Синђелић 3(1), Уб 3(2).
Искључења: Синђелић 6, Уб 2 минута.
УБ: Јовановић, Стокић, Вукосављевић, Петровић 4,
Матовић, Драгишић, Станојевић 1, Рајковић 1, Рогић 7 (1),
Стојановић 1, Милекић, Ранковић 3, Јовичић 3
Прва лига "Центар", 13.коло

УБ - ПКБ (Падинска Скела) 22:24 (12:11)
Спортска хала на Убу. Гледалаца: 120. Судије: Величковић
(Умчари), Илић (Железник). Седмерци: Уб 1(1), ПКБ 3(2).
Искључења: Уб 10, ПКБ 6 минута
УБ: Јовановић, Стокић 3, Јокановић 1, Петровић 6, Тадић,
Драгишић, Станојевић, Ивковић, Рајковић 1, Матовић 1,
Марковић, Рогић 5 (1), Стојановић 3, Милекић, Јанковић 1,
Јовичић 1

Табела: Синђелић 24, Лозница 21, Рекреативо 19,
Мачва (Богатић) 18, ПКБ 15, Нови Београд 13,
Вождовац 12, Студентски град 11, Слога (Кучево) 11,
Партизан (2) 8, БАСК Соко 6, Уб 6.
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КБК "СОКО" ОРГАНИЗОВАО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У УБСКОЈ ХАЛИ

БОРИЛАЧКИ ПРАЗНИК
ПРЕД ПУНИМ ТРИБИНАМА
Убски борци су витрине обогатили са нове четири медаље. Злато
су освојили Сузана Ковачевић (сениорке, преко 70 кг) и Дарко
Бошковић (кадети, до 63,5 кг), док су се бронзом окитили Милоје
Урошевић (кадети, до 57 кг) и Милош Костић (сениори, до 91 кг).
Убски кик-бокс клуб "Соко" написао
је нову страницу у свом кратком, али
изузетно успешном постојању. Изузетним
трудом екипе на чијем је челу неуморни
председник Александар Кандић, неколико стотина Убљана је уживало у целодневном борилачком спектаклу, нечему
досад невиђеном на овим просторима.
КБК "Соко" је угостио чак 118 бораца из 24
клуба на Првенству Београда у кик-боксу
(дисциплина лоу-кик), а 77 борби на
програму трајале су пуних 11 часова, уз
одличну посећеност на трибинама убске
хале:
- Веома сам задовољан како је наш
клуб организовао такмичење, били смо
већ на неколико првенстава Београда и
сматрам да смо бар за два-три степеника
одскочили од осталих. Драго ми је да смо
нашим грађанима показали да је велика
разлика између кик-бокса и обичне туче,
само неколико подлива и храмања
потврда су да ово није спорт грубијана,
већ атлета снажног тела и духа. Борбе су
биле на солидном нивоу, драго ми је да
смо употпунили нашу колекцију медаља,
а велику захвалност дугујемо Установи за
културу и спорт Уб и њеним радницима
на огромној помоћи. Захвалио бих се и
пријатељу Мирославу Лукићу из Лајковца, а утисак је комплетирала и бројна

убска публика која је са пуно страсти
пратила борбе- коментар је Александра
Кандића, председника клуба.
Убски борци су витрине обогатили
са нове четири медаље- Сузана Ковачевић је у категорији сенорки преко 70 кг
једногла-сном одлуком судија савладала
ривалку из Победника и постала већ
трећу годину за редом првак Београда.
Исти успех остварио је Дарко Бошковић
(кадет у катеегорији до 63,5 кг), са
непуних 16 година спада у ред
најискуснијих убских бораца, а до "злата"
је оба ривала савла-дао прекидом меча.
Дебитант Милоје Урошевић (кадет, до 57
кг) је успешно дебитовао, после победе у
четвртфиналу налетео је на сјајног борца
из екипе Црвена звезда- Делије, па је
морао да се задовољи "бронзом". Исти
успех оства-рио је Милош Костић у
категорији сени-ора до 91 кг, а наредне
испите борци КБК "Соко" имаће у Руми и
Београду већ до краја марта.
Организацију и масовност турнира
похвалио је и Иван Јегоровић, потпредседник КБС Београда, а Убљани су имали
прилику да поздраве и Станку Пејовић,
најтрофејнију такмичарку српског кикбокса, сада председницу Београдског
кик-бокс савеза.
Б.Матић

Одлични организатори: КБК „Соко” Уб

Дарко Бошковић

Сузана Ковачевић
и Александар Кандић

Одржано је 77 борби
које су трајале пуних 11 часова

24.март 2016.г.
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