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КАКАВ ВАЗДУХ УДИШЕМО ?
Последња мерења квалитета ваздуха на Убу вршена су још давне
2007.године и тада су, након темељног истраживања београдског
„Геоинститута”, констатовани поражавајући резултати.
Да ли се ситуација до данас променила?

FARBARA

TADING

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

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

SALON NAME[TAJA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA
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ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У УБУ

УЛИЦА
„МИЛОША ВЕЛИКОГ”
Нова улица на обилазници око Уба (у Мургашу)
добила назив по ауто-путу на који излази
Прва седница Општинског већа општине Уб у овој
години, која је одржана у уторак 21.јануара, садржала је
дванаест тачака дневног реда, које су усвојене без дужих
расправа. У оквиру одлуке о измени назива улица, усвојено је
да улица Милоша Обилића (на обилазници поред стоваришта
„Грађа-промет”) убудуће носи назив Косанчић Ивана, док је
нова улица на обилазници око Уба (у Мургашу), добила назив
по ауто-путу на који излази- Милош Велики.

Будућа улица Милоша Великог у изградњи
(прикључак на саобраћајницу на Вучијаку)

До измена је дошло и по питању недавно усвојених
локалних комуналних такси за држање моторних возила.
Наиме, према речима секретара Драгана Радојичића, пређашна одлука, која је предвиђала ниже таксе за возила млађа од
пет година (због мање емисије штетних издувних гасова) не
може бити спроведена, јер МУП у апликацији, која подржава
наплату ових такси, није у могућности да подржи две тарифе,
тако да ће постојати једна јединствена у износу који је усвојен
за сва старија возила од пет година.
Закон о путевима је у 2018. години прошао кроз бројне
измене па је, у складу са тим, утврђено који су делови градских улица истовремено и делови државних путева.
- То је посебно важно приликом комуникације коју имамо
са судовима, везаном за неку саобраћајну незгоду или штету
коју грађани трпе због неокрпљених улица. Сада неће бити
забуне, већ ће се тачно знати шта одржавају `Путеви Србије`, а
шта општинска управа Уб- истиче Благоје Цонић.
Донет је и Закључак о обавези утврђивања режима
саобраћаја у насељеном месту Уб, односно усмеравања
теретног и транзитног саобраћаја и утврђивања путева и
улица намењених јавном превозу путника.
- Суштина је да општинска управа да квалитетан пројектни задатак, имајући у виду специфичност Уба да све битне
саобраћајнице пролазе кроз центар града. Од прошле године
имамо уређен паркинг простор за аутобусе на СРЦ `Школарац`, што, на неки начин, може да компликује ситуацију забране проласка аутобуса кроз центар града, а са друге стране, постоји потреба да се обезбеди пролаз неким посебним аутобусима који ту долазе због спортских манифестација- додао је
Цонић.
На овој седници усвојен је извештај о раду за 2019.годину
Општинског штаба за ванредне ситуације, као и план рада за
2020.годину.
Милован Миловановић

ОПШТИ ИЗБОРИ 26.АПРИЛА
Пред закључење овог броја објављено је да ће се
парламентарни и локални избори у Србији одржати у
недељу, 26. априла 2020.године.

ШВИНДЛЕРИ

У

б мог детињства је био ‘’варош са два
слова’’ у којој су се сви знали. Знали
су Убљани све једни о другима, како
се ко снашао, ко се са ким волео, а ко
мрзео, ко је коме и шта дуговао, чији су били
комунисти, а чији ‘’они други’’... Носио се печат као на
челу. Чаршија је свакога третирала, углавном, онако
како је заслужио, али понекад и према пореклу,
рођацима, чак и - пријатељима. Наша паланка је била
нешто као велика породица у којој се знао ред. Преко
реда се могло само великим заслугама, талентом, а
ретко такозваним швиндловањем (иако је, кажу, пре
рата, али и после, било оних који су ‘’на кварњака’’
долазили до бољег положаја, иметка, па, чак, и жена).
Е, сад! Све већа урбанизација, нарочито последњих
година, донела је и нова ‘’правила’’. Све више на
улици срећем људе које не познајем, тачније, ретки су
они које знам. Није ово, више, велика породица већ
град. По изгледу и по менталитету, нарочито, младе
генерације се пуно разликују од оних из друге
половине прошлог века.
Ипак, нешто је остало слично - оно швиндловање. Чини се да је сада више швиндлера него у она
времена. С тим што су ови данашњи боље маскирани,
срдачни, са развученим осмехом, добродушни...
наизглед.
Понекад зажалим за оним временом када се знало ко
је за шта способан у ‘’месту са два слова’’. Знало се и
ту није било промашаја. Кад је обијена и похарана кућа
добро стојећег трговца у комшилуку, знало се да је то
могао да уради само неки Митке (на пример). У
Станици милиције, кад дође неко да пријави да му је
кокошињац ‘’ојађен’’ знали су, одмах, код кога да иду. И
то не само на Убу, него и у свим селима тадашњег
Среза тамнавског. Носио се онај печат на челу иако је,
треба и то признати, било сналажљивих, уосталом,
као и свугде и као у свим временима. За дрогу,
једноставно, није се знало да постоји. Почело је, тек, у
задњим деценијама. О диловању - ни говора!
А данас... Као у оном вицу. Све се пореметило. Они за
које се знало да им је занат крађа, мање или више,
доносе девизе из Беча (Немачке, Италије или неког
другог Запада), они који су радили најтеже послове у
Београду, ‘’подвукли’’ се Америма па хоће да отму, ни
мање - ни више, него срце Србије како би себи
направили државу. Само она фела која је водила
политику, чини се, остаје иста. Увек антипротивна и
увек кивна на државу ‘’због неправде’’.
Е, то је нека нова врста швиндлера. Они су против
свега, али кад је њихов интерес у питању, итекако,
знају да ‘’подвуку реп’’. Измењали су све политичке
опције, искористили све што су могли, а са презрењем
гледали на покушаје оних који су улагали огроман
труд да ову средину уздигну. Уб је, збиља, постао град.
Они који памте Фаљина времена, а нарочито она пре
њега, могу да упореде и јасно да виде да смо далеко
искорачили.
Муватори увек све приказују на свој начин. Они су
заслужни, они су градитељи, по њима, никад ништа не
ваља ако није њихово... Али, кад им је лична корист у
питању, знају да зграбе, смотају, искористе... Ето, то су
наши швиндлери, а ипак - губитници...
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КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂУНИС“ УБ

ГРАДИ СЕ НОВИ ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР
На простору некадашње фирме „Тамнава пут“ у току прва фаза радова на изградњи радионице,
гараже и магацина. – У пожару уништен објекат на садашњој локацији Техничког центра
Протеклу годину, Комунално јавно предузеће „Ђунис“ завршило је успешно и са добрим резултатима у
свим делатностима које обавља, а у 2020-ту је ушло са
новим, амбициозним и обимним плановима, али и
материјалном штетом, процењеном на преко 50.000 евра.
Наиме, средином јануара у раним јутарњим сатима
догодио се пожар на локацији Техничког центра „Ђуниса“,
у којем је потпуно уништен један објекат и сва опрема у
њему.
„У питању је дрвени објекат који је служио као
магацински простор за службу Зеленила и том приликом
је, осим бараке, изгорела и сва опрема која служи за
одржавање јавних површина: тримери, косачице, фрезе и
моторне тестере. Процењена материјална штета износи
око шест милиона динара, али с обзиром на то да имамо
осигурање и за опрему и за саму зграду очекујем да ћемо
барем један део надокнадити“, каже Саша Милићевић,
директор КЈП „Ђуниса“. Додаје да је захваљујући брзини и
ефикасности убске Ватрогасне јединице, као и прибраности запослених који су били у првој смени, пламен
локализован и обуздан, чиме је спречено ширење на суседне објекте и избегнута већа катастрофа. Претпоставља
се да су пожар проузроковале неисправне инсталације.

Изградња новог Техничког центра КЈП „Ђунис”
Према његовим речима, у овој години планирана је и
набавка преостале неопходне опреме и механизације, реконструкција градских базена, као и започињање радова на замени
свих азбестних водоводних цеви. Заједно са локалном самоуправом, „Ђунис“ учествује и у обнови Спортско-рекреативног
центра „Школарац“.
Д.Недељковић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА
ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

ПОДРЖИТЕ
УБСКИ НУРДОР
Позивају се сви људи добре воље да
учествују у акцији прикупљања новчаних
средстава за децу оболелу од рака. Пуштање
балона биће, као и сваке године, у суботу,
15.фебруара, од 12 до 13 часова.
Гашење пожара на објекту
старог Техничког центра
Поред изгореле бараке, и остали објекти у склопу
Техничког центра „Ђуниса“ су неусловни, стари и
небезбедни, због чега је општина Уб издвојила средства за
изградњу новог, али на другој локацији. Нови Технички
центар гради се на простору некадашње фирме „Тамнава
пут“ и већ је у току прва фаза радова, која би требало да
буде завршена на пролеће, након тога ће бити расписана
јавна набавка и за другу фазу.
„Изградњом Техничког центра, у чијем склопу ће
бити радионица, магацин и гаража, запослени ће добити
адекватан простор и квалитетније услове за рад. До сада
су наши радници, који одржавају и камионе, овај посао
обављали на отвореном, јер сада немамо гаражу, нити
покривен канал. Завршетком новог центра свакако ће
имати боље услове за ту сврху, пошто ће радити у затвореном простору. И остали објекти, који се граде, биће
условнији од ових које имамо“, истиче Милићевић.

Петом хуманитарном акцијом убског НУРДОР-а и симболичним пуштањем хелијумског балона, биће обележен Светски дан деце оболеле од рака у суботу, 15. фебруара, од 12 до
13 часова, на Градском тргу. У случају кише или снежних
падавина, акција ће се преместити у Дом културе.
Чланови убског НУРДОР-а, уз помоћ волонтера, организују продајну изложбу разних предмета, као што су шоље,
магнети, чоколадице, игрице, дечији термоси и друге ситнице,
а прикупљени новац је намењен за лечење деце оболеле од
карцинома. Ове године, новац ће се прикупљати за изградњу
родитељске куће, у којој ће бити смештена деца из унутрашњости Срије, која се лече од малигних.

Хуманитарне акције на Убу веома су успешне, јер их наши
суграђани у великој мери подржавају, па су, тако, убски
гимназијалци одлучили да се својим активностима укључе и
помогну око обележавања овог дана.
Једно од главних обележја Светског дана деце оболеле
од рака је симболично пуштање зелених хелијумских балона,
међутим због несташице хелијума, балони ће бити подељени
деци и присутним учесницима на штапићима, а један део ће
бити пуштен ка небу, подсећајући нас на све оне који су се
изборили против ове опаке болести или, нажалост, ту битку
изгубили.
Д.Капларевић
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ТАКОВЧАНИ НА ПОСЕБАН НАЧИН ПРОСЛАВИЛИ СВЕТОГ САВУ

НАРОДНО ВЕСЕЉЕ, КАО НЕКАДА
Добро организовани мештани овог села, предвођени млађим снагама из Савета месне заједнице,
ове године обновили су окупљања за Савиндан и направили дружење које ће се памтити
Школска слава Свети Сава некада се у Такову славила
уз опште народно весеље, уз музику и велики број гостију.
Након ломљења колача са домаћинима славе, који су се
мењали из године у годину, и пригодних школски прередби у
којима је учествовао велики број деце (школа је тада имала
на десетине ђака), Таковчани су тај дан проводили у лепом
расположењу и весељу до касно у ноћ. Традиција, која је
трајала од 1993.године прекинута је 2006-те из непознатих
разлога. Ипак, добро организовани мештани овог села,
предвођени млађим снагама из Савета месне заједнице, ове
године обновили су оваква окупљања и за Савиндан
направили дружење које ће се памтити.
Посебан штимунг овом празничном окупљању дали су
музичари на челу са певачем Драганом Марјановићем
Мачком, уз одлично расположену „старију гарду” која је
својим весељем зачинила ово вече, предвођену Александром Радовановићем Бечом, Ђоком Маторчићем,
Ранисавом Ивановићем, Драгосавом Максимовићем,
Драганом Пурешевићем...
Чланови Савета МЗ Таково
Међутим, за обнову ове традиције најзаслужнији су
млади, који су се на једном од састанака Савета месне
заједнице договорили да поново организују школску славу која тренутно броји само четири ученика (док много већи број
са жељом да окупе мештане овог села и подстакну деце родитељи одвозе на Уб).
Божидар Максимовић покренуо је ову идеју, док су га
родитеље да уписују своју децу управо у таковачку школу,
остали здушно подржали, а резултат је био препуна школа
људи и деце, баш као што се некада славило.
„Старија гарда” била је највеселија:
- И ове године имали смо прелепу приредбу у којој су
Драган Марјановић Мачак
учестовала
наша деца, затим ломљење колача и освештавање
са микрофоном
жита, како то традиција налаже, и на крају свечани ручак који
смо продужили све касних вечерњих сати. Захваљујем се свим
Таковчанима који су се одазвали позиву и учествовали у
организацији свечаног ручка и допринели да овај данашњи дан
изгледа баш како смо планирали. Мештани нису крили радост
што се обнавља традиција, а похвалио бих и учитељицу
Снежану Новаковић, која је првенствено добар човек и јако се
труди да нашу децу изведе на прави пут- каже Божидар
Максимовић, посебно истичући захвалност продавници
„Пеђа” из Такова, која је донирала пакетиће за сву децу која су
рецитовала (не само за ученике ове школе већ и оне који тек
треба да крену). - Наглашавам да наша школа, нажалост, има
само четири ученика и ово је добра прилика да се апелује на
све наше мештане да уписују своју децу у наше село. Школа у
Такову је релативно нова, има све потребне услове за учење,
почев од рачунара, пројектора и осталих предмета за извођење наставе, као и јако добре учитељице, тако да не видим
разлог да родитељи децу уписују у Врело или у убску школу.
Млади Макисмовић, као један од осморице чланова
Савета месне заједнице, обећава да ће се традиција наставити
и да ће ово село и убудуће, на посебан начин, обележавати
школску славу.
- Људи у Такову су сложни и јако се добро разумемо, што
смо и доказали организовањем разних акција за добробит
села. Надам се да ће сви послушати наше апеле и да ћемо
наредних година Светог Саву прослављати уз већи број деце.
Светосавско коло у Такову
Милован Миловановић

АКТУЕЛНО
Пише: Милован Миловановић

КАКАВ
ВАЗДУХ
УДИШЕМО ?
Некадашњи Фонд за екологију
општине Уб, који је пре неколико
година из непознатих разлога угашен,
својевремено је улагао значајне напоре, али и финансијска средства, како
би се у убској општини спровела
разна испитивања, такозвани мониторинзи животне средине. Међу њима
налазило се и темељно мерење квалитата ваздуха у сарадњи са „Геоинститутом” из Београда, који је неколико пута презентовао веома забрињавајуће резултате. Наиме, анализе
из 2007.године показале су да је стање
ваздуха на Убу крајње алармантно.
Озбиљно упозорење представљали
су резултати имисије чађи измерени
на мерном месту у центру Уба, односно на некадашњој згради локалне
самоуправе. Испитивања су вршена у
156 календарских дана, а констатовано је следеће:
- Добар ваздух измерен је током
22 дана, умерено загађен у шест дана,
нездрав за сензитивне групе током
13, опште нездрав такође 13 дана, док
је као врло нездраво стање ваздуха
окарактерисано чак 48 дана, а опасно
по људско здравље у невероватних
89 дана- наведено је у испитивању
„Геоинститута”.
Како је тада наглашено, неповољни резултати су, углавном, измерени током грејне сезоне.
Међутим, поставља се питање:
где смо то ми данас, када се квалитет
ваздуха на Убу не мери више од једне
деценије? Ситуација се, готово сигурно, није поправила... Велики број
индивидуалних ложишта чине своје, а
о загађењу путем издувних гасова
које производе многобројни аутомобили на убским улицама сувишно је
говорити. Уб је, сада већ далеке
2007.године, имао градски парк са
десетинама великих стабала која су
била својеврсна плућа града. Данас је
на том месту Градски трг са патуљастим дудовима и разним (углавном
ниским) украсним дрвећем.
Ипак, радује чињеница да имамо
све више парковских површина, као и
да све већи број домаћинстава прелази на еколошке енергенте, попут
топлотних пумпи и грејања на пелет.
Можда би подстицаји и субвенције од
стране општине (или државе) за
увођење оваквих система грејања по
кућама донело одређене резултате.
Надлежни би требало да размисле о
овом предлогу, посебно ако се има у
виду да би субвенционисање набавке
еколошких котлова и пумпи вероватно
било економски исплатљивије од
изградње топлане. Увођење топлификације захтева одређени број корисника како би улагање било оправдано, а питање је да ли би Уб испунио
ове услове. Са друге стране, нове
технологије нам нуде и нове могућности. Они који су имали довољно
средстава да их уведу у своје домове
смањили су трошкове (али и загађење) на минимум. Вреди размислити...
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ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ

НОВА ДИРЕКТОРКА
- Желим да одржимо оно што је добро, али и да се унапређујемо
и да Гимназија постане модерна школа, која прати савремене
токове образовања. Очекује нас увођење опште матуре, а брига
о настави остаће на првом месту – истаче Анђелка Симић,
директорка Гимназије „Бранислав Петронијевић”.
Професорка математике Анђелка
Симић, која је своју креативност исказивала повезивањем математике и уметности, постала је нова директорка убске
Гимназије „Бранислав Петронијевић“.
Именовањем од стране Министарства
просвете, ступила је на дужност 14. јануара, после одласка у пензију Мирослава
Ђунисијевића, а велики изазов и задатак у руковођењу школом, имаће у очувању високог нивоа и угледа Гимназије.
- Моја визија је да Гимназија буде
школа у којој је настава подстицајна,
стечена знања функционална, окружење сигурно, односи засновани на
уважавању и поштовању, а сарадња са
родитељима и локалном заједницом
одлична, као и до сада. Желим да одржимо оно што је добро, али и да се
унапређујемо и да Гимназија постане
модерна школа, која прати савремене
токове образовања. Очекује нас увођење опште матуре, а брига о настави
остаће на првом месту – истакла је
Анђелка Симић.
Тридесетрогодишња Анђелка
студирала је на Математичком факултету у Београду, на смеровима – професор математике и рачунарства и рачунарство и информатика. Члан је
Европског друштва за математику и
уметност, Друштва математичара
Србије, управног одбора Подружнице
математичара Ваљево, као и радне
групе у оквиру пројекта Министарства
просвете за припрему Државне матуре.
Спољни је сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Као велики обожавалац наставничког позива, стално се усавршава
похађањем стручних семинара, у
Србији и ван ње (Егер и Брисел). На
многим домаћим и међународним скуповима, држала је предавања и радионице на тему иновација у настави математике.

Гимназија
„Бранислав Петронијевић” Уб

Анђелка Симић
Јавности је познато да је у циљу
популаризације математике креирала
накит инспирисан оптичким орнаментима и математиком, о чему су писале и дневне новине „Блиц“, али и
„Глас Тамнаве”. Изложбе њеног накита
приказане су у Београду, два пута у
Америци, потом у Љубљани. Реализовала је различите радионице широм
Србије у оквиру манифестације „Мај
месец математике“, а 2016. године је
проглашена за Лице математике од
стране Центра за промоцију науке.
Написала је више радова на српском и
енглеском језику.
Као ученик убске Гимназије
маштала је да, једног дана, предаје
математику гимназијалцима. Та жеља
јој се остварила, па је своју љубав
према математици, покушала да пренесе и на ученике. У настави је нешто
више од девет година. Планира да
школу укључи у више међународних
пројеката и уз изборне програме, који
сада постоје у школи, допринесе да
гимназијалци примене своје знање.
Трудиће се да допринесе и изгледу
школе, као и да се ослушне потреба
родитеља, за формирањем IT смера
или спортског одељења.
- Згради школе је неопходна
комплетна реконструкција, а локална
самоуправа је тим поводом деловала,
па се тренутно налазимо у фази израде
пројекта. Ако будемо имали мало среће
са процедурама, очекујемо почетак
радова већ током летњег распуста.
Реконструкција школе ће учинити да то
буде сигурније и пријатније место за
боравак и рад – рекла је Анђелка Симић
и додала – Истина је да се може преко
ноћи постати оно о чему сањаш, али
само под једним условом – да сваки дан
радиш на себи и ономе што желиш. Д.К.
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У СРЕДЊОЈ И У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ОД ХИМНЕ ДО СЛАВСКЕ ТРПЕЗЕ
- Тридесет година убска Гимназија и Техничка школа, заједно, прослављају Светог
Саву. - У ОШ „Милан Муњас“ подељено 114 Светосавских награда.
Школска слава Свети Сава, обележена је широм
тамнавских школа у понедељак 27. јануара, освештавањем
жита и ломљењем славског колача са домаћинима славе,
након чега су ученици школа извели културно-уметнички
програм традиционалним извођењем Химне Светом Сави,
рецитовањем и драмским приказима о Савином животу.
Обред освећења жита, уз кратке беседе о Светом Сави, обављало је свештенство архијерејског Тамнавског намесништва.

Ломљење славског колача
у убској основној школи

Славски обред у убској Гимназији
и Техничкој школи
Ове године домаћин славе средњих школа била је
Гимназија „Бранислав Петронијевић“, на челу са новом
директорком школе Анђелком Симић. Пријем гостију и ломљење славског колача, као и свечани програм, одржани су у
сали Техничке школе и Гимназије. Програм су припремале
професорка српског језика и књижевности Милица Милошевић Манојловић и професорка музичке уметности Тамара
Ристић Тешић, а изводили су га ученици Гимназије, од прве
до четврте године. Драмским приказом живота Светог Саве,
извођењем композиција духовног карактера солиста и хора,
уз пратњу гитаре и клавира и једном балетском нумером,
ученици су представили рад школских секција.
- Ово је тридесета година, како Гимназија и Техничка
школа прослављају заједно ову славу. За свечани ручак
побринула се секција за куварство и угоститељство Технилке
школе 'Уб'. Таленти наших ученика, приказаних у данашњем
програму, доказ је да секције у школи квалитетно раде – рекла
је Анђелка Симић, директорка Гимназије.

У ОШ „Милан Муњас“ домаћини славе били су Зорица
и Благоје Цонић који су, после освештавања жита и ломљења
славског колача, славу предали домаћинима за следећу
годину, породици Босиљчић. Протојереј-ставрофор Драган
Алимпијевић говорио је о значају дела Светог Саве, као родоначелника српских школа, цркве и државе.
Након културно-уметничког програма, који су заједно са
члановима драмске, рецитаторске и хорске секције, припремили наставници српског језика Мирјана Дудић, Веран Мијатовић, Сандра Трбовић, Јелена Арсенијевић, Мирјана Лазић и
Стојанка Адамовић, наставник музичке културе, директорка
Живана Баратовић, поделила је 114 Светосавских награда.

Драмски приказ ученика ОШ „Милан Муњас”

„Ускликнимо с љубављу, светитељу Сави”

Највећи број награда у виду књига, добили су ученици који су
учествовали или освојили једно од прва три места на такмичењима републичког или окружног ранга из предмета: музичка
култура, физичко васпитање, српски, енглески и руски језик,
математика, физика, хемија, историја, биологија, географија...
- Савиндан је прилика да се упознамо са ученицима који
су остварили најзначајније резултате на такмичењима у току
претходне школске године. Награђујемо ученике који су освојили једно од прва три места на републичким и окружним
такмичењима, а у нижим разредима, ученике који су учествовали на општинским такмичењима, јер је њима то једини ранг
такмичења – истакла је Живана Баратовић, директорка
основне школе.
За техничку подршку био је задужен наставник технике
и технологије Немања Драгићевић, а изложбу ученичких
радова у холу школе, приредиле су наставнице ликовне
културе Јелена Чупић и Марија Вучићевић.
Д.Капларевић

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
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САВИНДАН У РАДЉЕВУ

НАЈДРАГОЦЕНИЈИ
БИСЕР
Прослава школске славе у радљевској ОШ ,,Душан
Даниловић“ почела је певањем Светосавске химне, након
чега је протојереј Мирослав Вукашиновић освештао славско
жито и пререзао славски колач. На лик и дело Растка Немањића, утемељивача српских школа и заштитника оних који у
њима уче подсетили су ученици нижих разреда кроз приредбу под називом „Најдрагоценији бисер“. Програм
састављен од песама, рецитација и драматизација прича о
Светом Сави, најмлађи радљевски ђаци припремили су
заједно са својим учитељицама Марином Ђурђевић,
Јеленом Михаиловић, Слободанком Јовановић и Живаном
Ранковић, уз подршку вероучитеља Марка Филиповића и
наставнице Слободанке Ашковић.
Традиција да се на празник образовања и писмености
одаје признање најбољим ђацима и њиховим наставницима
испоштована је и овога пута у радљевској образовној
установи. Протекле школске године, ОШ „Душан Даниловић“
имала је највише успеха из техничког и информатичког
образовања, где су у дисциплинама бродо, ауто и ракетно
медолерство две ученице освојиле друго и треће место на

Детаљ са приредбе у Радљеву
Окружном такмичењу, чиме су обезбедиле учешће и на Републичком такмичењу. Због постигнутих резултата, директорка
школе Светлана Максимовић уручила је награде Катарини
Станковић и Ани Вујановић, као и њиховој наставници Снежани Ђокић.
Поред школе, и овог Савиндана новчане награде је
доделила и Црквена општина Радљево за најбољи литерарни
рад на тему „Живот и дело Светог Саве“. Прво место освојила
је Софија Томић, друго Тања Вујановић, док су треће поделили
Тамара Дивнић и Ана Марковић.
Светосавска свечаност искоришћена је и да се ђаци и
запослени, уз речи захвалности и пригодни поклон, опросте од
Томислава Ђорђевића, који је дочекао пензију у радљевској
школи.

УБСКИ ВРТИЋ
ПРОСЛАВИО СВЕТОГ САВУ
Ломљењем славског колача и Предшколска установа
„Уб“ обележила је школску славу, која негује име Светог
Саве. Овом чину присуствовали су малишани, васпитачи,
родитељи, свештенство, представници локалне самоуправе, општинских предузећа и установа и бројни пријатељи и сарадници, које је поздравила директорка Вртића,
Гордана Милосављевић Марковић.
Значај рада са децом у овој установи истакао је
протојереј Милан Ристивојчевић рекавши да васпитачи
имају лепу, али и захтевну улогу, а то је брига о најмлађима,
пожелевши им да без обзира на искушења, буду истрајни у
борби да подмладак изведу на прави пут.
Већ трећу годину заредом, убски Вртић прославља
дан Светог Саве, који се сматра заштитником свих образовно-васпитних установа.

Ломљење славског колача у ПУ „Уб”

У ХРАМУ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ НА УБУ

СВЕТОСАВСКИ ПАКЕТИЋИ ЗА РЕЦИТАТОРЕ
Захваљујући добровољном прилогу госпође Марије Шимшић награђена су
сва деца која су припремила рецитације о Светом Сави

Најбројнији рецитатори
били су ученици првог разреда
Празник првог српског архиепископа Светога Саве
свечано је прослављен у Храму Вазнесења Господњег на
Убу. Протојереј-ставрофор Драган Алимпијевић служио је
Јутарњу службу, а потом Свету Божанствену Литургију,
након које је у црквеној сали освећено славско жито и
сломљен славски колач.
Поучавајући верни народ, отац Драган, говорио је о
Светом Сави и његовом доприносу Српској православној
цркви. Деца су рецитовала и певала песме првом
Архијепископу и просветитељу српском, а захваљујући

добровољном прилогу госпође Марије Шимшић сви рецитатори су награђени пригодним светосавским пакетићима.
Молитвена свечаност настављена је освећењем
славског жита и ломљењем славског колача у Гимназији
,,Бранислав Петронијевић“, Техничкој школи ,,Уб“, Основној
школи ,,Милан Муњас“ у Убу и издвојеним оделењима у
Совљаку, Трлићу и Црвеној Јабуци, Музичкој школи ,,Петар
Стојановић“, као и у Предшколској установи Уб.
Свети Сава је прослављен и у осталим храмовима и
школама Тамнавског намесништва.
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У ОВОЈ ГОДИНИ ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ КОЈА ЋЕ ПОВЕЗАТИ НЕПРИЧАВУ СА ИВЕРКОМ

БРЗЕ ТРАКЕ ОД ЛАЈКОВЦА ДО ВАЉЕВА
Дужина деонице планираног магистралног пута (брзих трака) је 17,35 км,
11,85 км на територији Ваљева, а 5,5 км у општини Лајковац
Министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајиловић мeђу овогодишњим пројектима најавила је и почетак радова на изградњи брзе саобраћајнице од
Иверка до Непричаве, која ће се финансирати средствима из
државног буџета у износу од 80 милиона динара.
Коридор планиране деонице државног пута од Иверка
до петље у Непричави почиње од планиране обилазнице
града Ваљева, односно постојећег државног пута првог Б
реда број 27, одакле се одваја ка северу, а затим се враћа,
прелази пут и пружа се паралелно с њим с јужне стране, све
до планиране петље на Коридору 11. Поред коридора будућег државног пута, Идејним пројектом и Просторним планом
саобраћајнице обухваћене су постојеће и планиране трасе
магистралних инфраструктурних система, попут пруге
Београд-Бар, цевовода Ровни, далековода, оптичких
каблова и будућег гасовода, а биће сагледана и зона његовог
утицаја на окружење, најближа насеља, туристичке просторе,
заштићена природна добра и изворишта водоснабдевања.
Будући пут пресеца на више места Регионални цевовод из
хидроакумулације „Ровни“, на неколико места предвиђена је
и регулација корита реке Колубаре, а планиран је и будући
гасовод ка Ваљеву.
Пут ће имати петљу ка Иверку, везу са постојећим путем Ваљево-Београд у Дивцима, без других прикључака.
Укупна површина подручја обухваћеног Просторним
планом посебне намене износи 95,5 квадратних километара,
а дужина деонице планираног магистралног пута (брзих
трака) је 17,35 км, 11,85 км на територији Ваљева, а 5,5 км у

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК ПРОТИВ
УБЉАНА КОЈИ СУ БИЛИ ОСУМЊИЧЕНИ
ЗА ТРГОВИНУ ЉУДИМА

ОСЛОБОЂЕНИ
ОПТУЖБИ
У прошлом броју „Гласа Тамнаве” (број 257), од
23.јануара 2020.године, објављено је саопштење Полицијске управе Ваљево у ком се наводи да је Ваљевска
полиција, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у
овом граду, ухапсила М.Р. (1953) и Б.Р. (1987) из Уба, због
постојања основа сумње да су извршили кривично дело
трговине људима. Саопштење је на e-mail адресу наше
редакције послато 26.децембра 2019.година, али је због
динамике излажења нашег листа објављено тек 23.јануара наредне године.
У међувремену, дошли смо до сазнања да је
обустављен поступак против М.Р. (1953) и Б.Р. (1987) из Уба
и да су они ослобођени оптужби за вршење овог кривичног дела. Редакција „Гласа Тамнаве” у току припреме
за штампу прошлог броја није располагала овим информацијама, нити су оне објављене од стране Полицијске
управе Ваљево или Вишег јавног тужилаштва, због чега
објављујемо ову исправку.
Уредништво „Гласа Тамнаве”

TMD Install

065/65-11-533

Петља у Непричави
општини Лајковац. Пут јер планиран са четири коловозне
траке ширине 3,5 метара, уз средишни и заштитне појасеве,
сервисне и приступне саобраћајнице, а читава траса
пројектује се за брзину кретања возила од 100 км на сат.
Постојећи пут од Лајковца до Ваљева остаје у функцији
повезивања дуж њега и на неколико места биће повезан са
новом саобраћајницом.

ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ
ЗАРАДАМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ЛАЈКОВЧАНИ И УБЉАНИ
НАЈПЛАЋЕНИЈИ
Према последњим званичним подацима Завода за
статистику, у Колубарском округу највише плате имају
запослени у Лајковцу и Убу, док су најниже зараде у
Осечини. Статистика показује да је просечна нето плата
исплаћена у новембру прошле године у Лајковцу била
63.690 динара, а у Убу 50.702 динара. По зарадама у Округу,
Ваљево је на трећем месту са просечном платом од 50.658
динара. Следи Љиг, где је просек плате 50.523 динара, док је
у Мионици просечна зарада 43.526 динара. У нашем региону
најмање зарађују запослени у Осечини где је просек 42.773
динара.

Подаци које је објавио Завод за статистику кажу да је
просечна нето плата у Србији је 56.331 динара. Медијална
нето зарада за новембар износила је 43.511 динара, што
значи да је 50 одсто запослених имало зараду до тог
износа.
Просечне зараде обрачунавају се на основу података
из евиденције Пореске управе, односно на основу износа
обрачунатих примања и броја запослених. Због преласка
на овај извор података и нову методологију саопштења о
просечним зарадама објављују се 55 дана по истеку месеца
на који се односе. По новој методологији обрачунавања
просечне плате се рачунају по тзв. „зонском систему“, у
општинама и градовима у којима они живе, а не тамо где
они раде и зарађују.

ПОЉОПРИВРЕДА
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ОЗИМИ УСЕВИ

СТАЊЕ ПШЕНИЦЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
Снег, као и обимније кише, добро би дошле младим биљкама,
како би се поправиле резерве зимске влаге. - Какав ће бити
род умногоме зависи од будућих агроеколошких прилика
На већини тамнавских поља засејаним пшеницом за сада је стање
задовољавајуће, а оно што недостаје
је влага у земљишту. Зима без снега и
температуре које су нешто изнад
вишегодишњих просека обележје су
овогодишњег најхладнијег доба. Недовољне количине падавина у време
када треба да се обезбеде залихе
зимске влаге, знатно могу утицати на
даљу вегетацију пшенице и ток пролећних радова.
Директор ЗЗ „Уб“ Славиша Ивановић подсећа да је и сетва обављена
у сушним условима.
„Топла јесен без падавина утицала је на знатно кашњење сетве пшенице, која је трајала све до децембра. У
зависности од момента сетве, озиме
културе се тренутно налазе у различитим фазама пораста. Међутим, и ти,
као и у оптималном року засејани усеви добили су мало кише, што је било
довољно за њихов даљи развој.
Између 70 и 80 посто биљака се
укоренило, спремно дочекало зиму,
ницање је добро, парцеле под пшеницом се зелене, па их је милина погледати“, истиче Ивановић.
Према његовим речима, неколико
хладнијих дана у јануару, са темпе-

ратурама од минус шест, седам степени
приземног мраза у јутарњим часовима
нису направиле штете, а камоли довеле
до измразвања биљака. Наш саговорник
напомиње да су пшеница, као и сви други
усеви озиме сетве толерантни и на много
ниже температуре.
„Пшеница није нагло ушла у те хладне дане, тако да је отпорна и вероватно
може да издржи и евентуалне наредне
голомразице, али уколико поново температуре буду у минусу, било би боље да
има снежни покривач као заштиту. Снег,
али и обимније кише, добро би дошле
младим биљкама и да би се поправиле
резерве зимске влаге. Нигде у каналима
нема воде, ново подземних вода у бунарима већ сада се спустио, што је забрињавајуће, јер показује колико је земља
сува“, указује директор ЗЗ „Уб“.
Какав ће бити род умногоме зависи
од будућих агроеколошких прилика. За
сада стручњаци произвођачима саветују
редован обилазак парцела, како би на
време уочили појаву евентуалних болести. Оно што ратаре очекује у наредном
периоду су и припреме за једну од најважнијих агротехничких мера у развоју
жита – прву прихрану пшенице азотним
минералним ђубривима, коју би требало
урадити средином фебруара.
Д.Н.

ЛОКАЛНЕ САМОУПТАВЕ ФИНАНСИРАЈУ ПРОВЕРУ
ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА

јед.мере

цене

кг
кг
кг
ком
ком
кг
кг
кг
ком
кг
веза
кг
кг
кг
ком
кг
ком
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

60
600 - 700
50 - 60
30
50 - 80
50 - 60
30 - 40
150
25
50
30
80
500 - 600
240
11, 14, 20
60
40 - 50
40
50
150
100
150
1.000
200
150
230

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Спанаћ
- Љуте папричице
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Јабуке
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Грожђе

Приредила: Љ.Симановић, 31.јануара 2020.

БЕСПЛАТНЕ
АНАЛИЗЕ
Град Ваљево и општине Уб и
Љиг прошле године финансирале су
агрохемијску анализу 1.429 узорака
обрадивог пољопривредног земљишта и за ове намене укупно издвојило
2,8 милиона динара. Могућност да
бесплатно провере плодност земљишта на својим парцелама искористило
је 239 пољопривредних произвођача.
Ове три локалне самоуправе средства
за ове намене издвојиле су на основу
препоруке Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде,
које 2019. год није финансирало меру
контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, како би на овај
начин одређени број пољопривредних произвођача могао да уради
бесплатне контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта код
Пољопривредних стручних и саветодавних служби, наводи лист "Напред".
Са 600.000 динара општина Уб
финансирала је анализу 404 узорка са
342 ха на 53 пољопривредна газдинства. Бесплатну контролу плодности
земљишта могли су да ураде и пољопривредници са територије љишке
општине, њих 30. За ове намене прерасподелом буџетских средстава за
пољопривреду из локалног буџета
издвојено је 200 хиљада динара.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ

ИМАТЕ ТЕМУ
ЗА НАС ?
ЈАВИТЕ НАМ НА:
064/2180-588
064/484-20-50
Редакција „Гласа Тамнаве”
Анализирано је 125 узорака земљишта са
површине од 90 ха.
По стандардима Европске Уније,
контрола земљишта се мора радити на
годишњем нивоу. На тај начин се прати
стање земљишта и на основу тога пољопривредни произвођачи могу да планирају производњу, трошкове ђубрења, а
могуће је радити и на „оживљавању“ парцела које су „умртвљене“.
Град Ваљево и опшптина Лајковац
прошле године издвојили су средства за
набавку кречног материјала за поправку
киселости земљишта. У Ваљеву је за 4,8
милиона динара набављено 76,6 тона
кречног материјала који је бесплатно
добило 184 пољопривредна произвођача, док је општина Лајковац за
набавку 71,250 кг хидрантног креча
издвојила 1,2 милиона динара који је
подељен власницима 57 пољопривредних газдинстава.

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

Пише: Радован Пулетић

СВЕТИ САВА
ОПШТИНСКА СЛАВА

ПИСМО
УРЕДНИКУ
Драги Миловане,
Понекад, једноставно,
падне ми ролетна на креативност и џабе што сам обећао кад оно не иде па не иде.
Ако је оправдање, није то
случај само са мојим
колумнистичким обавезама.
Постоје још неке обавезе где
ја хоћу а оно неће. Ти знаш
да сам човек од речи али,
исто тако, да не претерујем у
томе. И твог оца, својевремено, чинио сам нервозним
гарантујући му текстове које
нисам написао, па онда
седео обезглављен и безидејан панично тражећи изговор што ме нема. Када си
преузимао његов новинарски занат претпостављам да
те је упозоравао са каквим ћеш све негативним ликовима
имати посла. Јбг., ја сам један од њих.
Није да се вадим, али најгоре је писати када ти је све
потаман. Ево, у овом тренутку, нити сам гладан, нити сам
жедан, нити ми се спава, нити ми се иде у ВЦ, није ми ни
вруће, ни хладно, ни занимљиво, ни досадно, нит` ме шта
боли, нит` ми шта фали, нисам опијен, ал` нисам баш ни
отрежњен... Само бих скрштених руку седео са псом на пола
кауча, држао ноге на хоклици, слушао Davida Gilmour-a
(„Guitarist extraordinarie) и чекао да ми јаве – понедељаааааак!
Истина је, нема уметности без кризних околности. Мени, опет,
фали само мрва будистичког знања па да ову бескорисну
равнотежу у којој сам претворим у нирвану. А, када је писање
у питању, од нирване нема селамета.
Ако те, пријатељу, интересује какав сам тренутно, рећи ћу
ти да овако увезан себи највише личим на оног жапца из
цртаног филма који без грешке пева „Hello my baby, hello my
honey“, увек, сем кад је потребно. Завесе ми се не претварају
у заставе, тепих не постаје трава Вимблдона а и Цица коју сам
толико описмењивао опет не зна ни реч српског, и то баш сад
када ти дугујем текст. Кроз прозор се види ућутани крај
викенда и возила која строго поштују саобраћајне прописе.
Пешаци ходају или према граду или Преко Насипа. Све је
запањујуће предвидиво. 1 + 1 = 2, ништа више... Ни „и“ од
инспирације! Такође, на глобалне теме сам једнако
резистентан: рецимо Корона вирус, ако уопште постоји и дође
до нас, доћи ће онда када се са њим буду спрдали и сеоски
домови здравља, исто као и чланство у ЕУ – ако уопште
уђемо, биће то онда када сви велики изађу. Тако ћемо,
народски, наставити да доживљавамо судбину једног Банета
Бумбара који је успео да набави бицикл онда кад су сви
возили „Веспе“. Аух, ал` сам у down-у...
Према томе, драги Миловане, иако сам обећао, ја за овај
број немам текст, па ти сад види шта ћеш... И, молим те, немој
да мислиш да си једина жртва мојих брзоплетих обећања. И
рођеној кеви сам рекао да ћу факултет завршити на време, а
мени дипломски сад у фебруару.
С поштовањем,
Радован Пулетић, повремено стални сарадник

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица
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Градска општина Врачар обележила је своју
славу, Светог Саву, 27.јануара, уз чинодејствовање
Викарног Владике Ремезијанског Стефана и резање
славског колача. Домаћин је био Убљанин Професор
доктор Милан Недељковић, председник ове београдске
општине.
Као и до сада, међу најдражим гостима били су му
Убљани, а наша камера је забележила још један снимак
за успомену са Драганом Миловићем Буцом (лево) и
пијанистом светског гласа Николом Рацковим (десно) уз
Владу Шампиона, госте из Љига и део сарадника у
општинским службама Врачара.

МИОНИЦА
ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД АМБАСАДЕ
НОРВЕШКЕ „ПРОМЕНА ПЕРСПЕКТИВЕ“

УРУЧЕНА
24 СЕРТИФИКАТА
Поводом завршетка пројекта општине Мионица
„Промена перспективе“ који је донаторским средствима
подржан од стране Амбасаде Краљевине Норвешке као
део ширег пројекта "Норвешка подршка развоју западног
Балкана, Норвешка за вас" у Клубу Културног центра je 30.
јануара приређена пригодна свечаност. Активности пројекта су се односиле на оснаживање незапослених лица из
угрожених категорија кроз стручне обуке и тренинге
личног развоја. Путем јавног позива општине Мионица
одабране су 24 незапослене особе, које су према интересовањима подељене у три групе и распоређени на стручне курсеве куварства, услуживања и хотелског домаћинства који су трајали осам месеци. Осим стручног
оспособљавања, учесници пројекта су добили прилику да
унапреде личне вештине и кроз похађање обука из енглеског језика, информатике, вештина комуникације и професионалне етике, што их у будућности квалификује за
шири спектар послова.

Уручени сертификати учесницима
пројекта „Промена перспективе”
На свечаности су 24 учесника пројекта добили
сертификате, које су уручили председник општине Мионица Бобан Јанковић и представник пројекта Канцеларије
Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Бојан
Ковачевић.
А.К.
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УСПЕХ ФИРМЕ „АС ЈОВАНОВИЋ“
ЖИЗ КАЛИНОВЦА

ШАМПАЊАЦ ФОНТАНА
ОВЕНЧАНА НАГРАДАМА
Признања „Први Оскар Србије“ и „Београдски
победник“, које у фокусу имају иновативне
пројекте, додељене младом Александру
Јовановићу за његову јединствену креацију
Двадесетпетогодишњи Александар Јовановић из
Калиновца успешно је испратио протеклу годину, са две
значајне награде освојене за шампањац фонтану, коју је сам
осмислио и направио. Ово су велика признања за његову
фирму „АС Јовановић“, с обзиром на то да обе награде у
фокусу имају иновативне пројекте. Једна је „Први Оскар
Србије 2019“, која се додељује појединцима, предузетницима и организацијама за постигнуте резултате у својим
областима, а друга је „Београдски победник“ Привредне
коморе Србије за најбољи дизајнерско-креативни подухват.
Поменуте награде додељене су у два одвојена догађаја
одржана у Београду крајем децембра.

Александар Јовановић
поред своје шампањац фонтане
Млади Александар Јовановић, иначе по занимању
геодетски техничар, каже да је и сам био изненађен када је
његова шампањ фонтана за кратко време овенчана престижним признањима. Ипак додаје да су заслужена, јер су
потврда да је препознат труд који је уложио у њену јединствену функционалност и дизајн. Требале су му две године
да је креира и конструише, како би за резултат имао овај
ексклузивни декоративни елемент, који изнајмљује за
свечаности и славља.
„Моја фонтана за шампањац је потпуно јединствена
по много чему, пошто је знато унапређена у односу на
остале, пре свега, по самом принципу дотока течности, броју
чаша и дизајну. Фонтана је у облику пирамиде, а сачињена је
од огледала са унутрашњом конструкцијом украшеном
цирконима. На њу стају 72 чаше, чије се пуњење врши за
само неколико минута системом спојених судова, јер свака
чаша има свој доток кроз цевчице. Све чаше се истовремено
и равномерно пуне из две главне, слављеничке чаше, које
се налазе на врху пирамиде. Фонтана је висока 1,15 метара,
у њој се налази РГБ расвета, са могућношћу мењања неколико боја и цела је издекорисана“, каже о својој креацији
Александар, истичући да му је част што његов изум може да
употпуни и улепша нечије славље. Пре ове, направио и
неколико мањих фонтана, а захваљујући свом хобију,
открио је шта од предуетничког духа и талента поседује.
Своје идеје развио је уз константну подршку породице,
нарочито брата Саше, који му помаже и када изнајмљује
фонтане за прославе.
Александар планира да у скорије време конструише и
дечју шампањац фонтану. Она ће у целости бити прилагођена најмлађима, израђена у стилу цртаних јунака и са
Д.Н.
необичним ефектима и декорацијама.
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ДА ЛИ ЈЕ АПОКАЛИПСА ТАКО БЛИЗУ ?

ЖИВОТ КАО
РИЈАЛИТИ ПРОГРАМ
Планета гори, а човечанство као да није свесно тога.
После Амазонске прашуме, која је имала ненадоместиву
улогу плућа Земљине кугле, Аустралија се полако претвара
у буктињу. Апокалиптичне слике нас запањују. Гори стабло
дрвета, али, некако, изнутра, из основе корена. Као да се
нешто топи унутра. Вероватно драгоцено каучуково дрво...
Милијарду животиња... И, како рече, ових дана, на
друштвеним мрежама Убљанин и наш сарадник Радован
Пулетић, превише је ако се у ту бројку рачунају и - комарци.
Дефинитивно, климатеске промене нису на вратима,
оне су стигле и, као да их ништа више не може зауставити.
Ако то не схватимо, већ наредна генерација наших потомака
ће се борити за голи опстанак на планети. А како се,
конкретно ми, Убљани, односимо према овом проблему?
Контејнери и даље горе
(недавно је два-три дана
тињао, а затим букнуо, онај код
семафора на раскрсници за
Ђунис), нико и не размишља о
томе да не користи такозвани
сирови угаљ који се. чини се,
више претвара у бели отровни
дим, него у жар за загревање
пећи, а о пластичним кесама,
сметлиштима и депонијама где
год се, крај пута, угледа
‘’згодно место’’. Узалуд су
апели бораца за здраву животну средину, узалуд слике са
катаклизмичним призорима,
Раскрсница за Ђунис:
узалуд вести о опасном вирусу
Заједно са контејнером
Короне... Кажу да Београђани,
гори и семафор ???
они који су раположени за црни
хумор, кажу да у њиховом
граду опасни вирус нема шанси да преживи јер га уништава
- загађени ваздух. А, опет, стручњаци тврде, да загађење
природе погодује стварању нових сојева до сада
непознатих заразних болесзти.
Неверованто је деловала, посматрачу, сабласна слика
контејнера, који гори прислоњен уз сам семафор и сазнање
да нико, пролазећи овим делом улице, није ни обратио
пажњу на очигледан пожар изазван жаром из пепела... По
обичају, неко је испразнио своје ложиште котла за
централно грејање баш ту, у контејнер са картонима и
сторипором...
Могла би и сама планета за се запали, чини се, сви би
немо гледали и веровали да неко други треба да реагује.
Додуше, није успео један покушај да се случај пријави
дежурнима у Полицијској станици јер... нико се није јавио на
уобичајени број.
Шта нам се то догодило? Да ли смо толико постали
неосетљиви или заокупљени сопственим проблемима.
Неко рече и то, на друштвеним мрежама, да је народ толико
обузет проблемима у ‘’Паровима’’ и ‘’Задрузи’’, да једно
загађење планете - није прворазредна вест. Важно је шта су,
претхнодне ноћи, радили јунаци у реалитијима...
М.М.
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ПРИПРЕМЕ ЗА ПРАВИЛНО РЕАГОВАЊЕ
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ВЕЖБЕ ЕВАКУАЦИЈЕ
УЧЕНИКА
Током текуће и 2020. године овим видом
едукације биће обухваћене све осмогодишње
основне школе са подручја убске општине
У просторијама Штаба за ванредне ситуације, крајем
јануара одржан је састанак Радне групе за припрему
симулационих вежби евакуације ученика из школских
објеката у случају земљотреса. Према плану извођења
обуке, током текуће и 2020. године овим видом едукације
биће обухваћене све осмогодишње основне школе - на Убу, у
Радљеву, Бањанима, Памбуковици, Туларима, Докмиру и у
Врелу. Циљ је увежбавања ђака и наставног особља за
правилно реаговање у ванредним ситуацијама, како би се, у
случају стварне потребе, евакуација обавила на организован
начин и у што краћем временском периоду и самим тим
смањили ризици и последице од елементарних и других
опасности. Вежбама ће претходити едеукација ученика и
одговарајуће припреме са запосленима, да би се боље
упознавали са својим задацима и обавезама у датој
опасности, објаснио је Саша Спасић, координатор Радне
групе и заменик начелника Штаба за ванредне ситуације.
„Од 1. до 3. априла извешћемо две симулационе вежбе,
и то у убској ОШ „Милан Муњас“ и бањанској ОШ „Рајко
Михаиловић“. Почећемо од тактичке претпоставке да се
догодио земљотрес на територији општине од осам степени
Меркалијеве скале за време наставе и онда ћемо према том
сценарију проћи поступак евакуације деце у случају елементарне непогоде, затим обуку наставног особља и свих
ученика који ће бити присутни на вежби, као и свих субјеката
од посебног значаја који су у систему заштите и спасавања и
систему Цивилне заштите општине Уб“, рекао је Спасић, уз
напомену да су у октобру планиране још две показне вежбе
евакуације – у ОШ „Свети Сава“ Памбуковица и ОШ „Душан
Даниловић“ Радљево, док ће следеће године оне бити
организоване и у преосталим основним школама, где се
изводи осмогодишња настава.

НАШЕ ТЕМЕ / ОГЛАСИ

УПИС
СТУДЕНАТА
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Студенти са завршеним основним
академским студијама и оствареним
240 ЕСПБ, школовање могу да наставе
на мастер академским студијама које
трају једну годину и износе 60 ЕСПБ
Студије се изводе на студентским
програмима:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
Састанак Радне групе за припрему симулационих
вежби евакуације ученика у случају земљотреса
Директорка ОШ „Милан Муњас“, Живана Баратовић
указала је на значај превенције и припреме за потенцијалне
ризике, како би последице по живот и здравље биле што
мање.
„Имајући у виду величину школе и податак да у једној
смени имамо око 600 ученика и између 40 и 50 запослених,
овакве вежбе су неопходне. Често смо и сами размишљали о
томе колико је важно да када се нешто деси тачно свако зна
шта треба да ради, куд треба да прође, куд је најбоље и
најбезбедније да изађе. Надамо се да до немилих ситуација
неће доћи, али је потребно на време обучавати децу овим
животно важним знањима и вештинама“.
Осим директора све четири матичне основне школе, у
организацији и спровођењу показних вежби евакуација
учествоваће и представници Сектора за ванредне ситуације,
Општинске управе, Комуналног предузећа „Ђунис“, Дома
здравља, Електродистрибуције и Установе за културу, који
су уједно и чланови Радне групе.
Д.Н.

- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

Прелезак са других
факултета и високих школа
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС
СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196

ОКО НАС

6.фебруар 2020.г.
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - КОЖУАР

ПРОЈЕКАТ СПРЕМАН ЗА АСФАЛТ
Кожуар је велико село, са врло разгранатом локалном путном
мрежом, а асфалт је урађен на великом делу деоница. Међутим,
и поред спремне камене подлоге и урађеног пројекта, један део
са густо насељеним домаћинствима, још увек чека... Лукићи су,
са комшијама, све припремили, само да стигну машине...
У Кожуару, сунчан други фебруарски дан, недеља.
Станојевићи, Дана и Зоран, наши су стари познаници, а
Зоран је постао познат, још пре неколико година, када се
нашао, као гост на једној телевизији, због таблица на
трактору. Била су то почетна слова реченице: П(итај)
Д(ачића) З(ашто) Т(рактор) Н(ије) Р(егистрован). Била је то,
у то време и наша тема, а после медијске својеврсне
кампање донет је закон којим је омогућена регистрација
трактора старијих годишта. Али, овог пута, разлог посете
репортера „Гласа Тамнаве” био је позив Кожуараца из
засеока Станојевићи (пут за Лукиће).
- Никако да дођемо на ред иако је све спремно,
ураћени канали за одвод воде, обале сређене, пројекат
плаћен и завршен, само да стигну машине- каже Зоран Станојевић. - Сумњамо да нас Савет Месне заједнице, из неких
разлога, изопштава из планова (општина се држи тих
предлога), па се, ето, догодило да је асфалт постављен и до
неких њива, а овде, где је густа насељеност, наравно, са
великим бројем људи који привређују, стоји, годинама, све
спремно.

Са Немањом Матићем испред мобилне печењаре

Станојевић је, иначе, иноватор са неколико
оригиналних пројеката међу којима посебно истиче покретну цистерну за заливање поврћа, кукуруза, соје и других
биљних култура, а посебно је поносан на своју покретну
печењару у којој истовремено може да пече печење уз
аутоматско истовремено окретање ражњева. Наш познати
фудбалер Немања Матић га је својевремно ангажовао да
му, у Врелу, испече веће количине меса. Од тада му је остао
и заједнички снимак за успомену који с` поносом показује.

Обавезни лап-топ

Са Маријом Ђурић
у ТВ емисији „Добра земља’’
У низу успомена из албума, а у последње време и из
инбокса његовог ФБ профила, истиче ону из емисије
‘’Добра земља’’ на Телевизији О2 са Маријом Ђурић, која му
је, надавно, била гост у Кожуару. Наравно, истиче, и овог
пута, да га је било срамота што се асфалт на једном месту,
на око 350 метара од његове куће, прекида и преелази у
уваљани, али већ местимично оштећени туцаник који већ
превише чека да буде пресвучен асфалтом.
- Ипак, верујем да ће правда победити. У Кожуару
живи много добрих људи који заслужују и ову деоницу од
око 700 метара, али је неопходно да буду јединствени, а не
као седамдесетих година прошлог века. Тада смо завели
месни самодопринос за изградњу тврде подлоге (о
асфалту се могло само сањати) и, кад је урађено два
километра, требало је да се изгласа поново. Е, тада за то
нису гласали они поред којих је пут већ био урађен. Ми смо
сами наставили, а помогли су нам само Роми из засеока
Шумски...

Домаћица је главни стуб домаћинства:
Дана Станојевић са својим љубимцима

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
СА ПОТКРОВЉЕМ У ЛАЈКОВЦУ
у улици Димитрија Туцовића
Површина 120 m², укњижена, плац 6,8 ари,
кабловска, интернет, клима, гаража 20 m²,
градска и бунарска вода, кишна и фекална
канализација.
На плацу се налазе и две помоћне куће
од 49 m² и 55 m².

Телефон: 064/506-78-63

Самодоприноси се одавно не заводе. Држава, нарочито последњих година, посебан акценат у изградњи
ставља на путеве. Србија добија модерне аутостраде,
постижу се рекорди у асфалтирању локалних путева у
многим општинама, али убска предњачи. Зато је врло
вероватно да ће и овај део лепог и великог села, са пуно
успешних пољопривредника и привредника, ускоро
решити проблем асфалта у оном делу који се налази на
брду са којег пуца поглед чак до обреновачке термоелтране, а са кожуарске Умке види се цела Тамнава.
Станојевићи, Лукићи и други нису љути ни на људе
Савета месне заједнице, већ очекују да им помогну - ако
желе да буду праведни према свима...
М.М.
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ФЕЉТОН - ЧАРШИЈА УБСКА СРЕДИНОМ ПРОШЛОГ ВЕКА

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА (2)
Треба имати у виду да су, у овом напису, фељтинистичке форме, забележена сећања Убљана који су
запамтили, свако на свој начин и свако приближно исти
период живота убске вароши. Зато има оправданих
примедби да су (у прошлом броју) неке куће ‘’прескочене’’
(као што је кућа Макија воскара - преко пута цркве, пре него
што је формирана раскрсница на том месту и „просечена’’
улица поред старе пескане (улица Вука Караџића), која је
саставила Првомајску и Главну улицу са послератним
називом ЈНА.

Снимак из седамдесетих година прошлог века,
новоподнигнути Вајдинов киоск, иза куће Тике Рође
Настављамо белешке о старом изгледу Главне убске
улице тако што ћемо поновити податак и да је и данас на
истом месту здање Миће Кицоша по којем се ратлук, који се
производио у некој од дворишних радионица, звао
‘’Кицош’’. На спрату је становао Мића са супругом Сајом и
сином Џајцем, а у приземљу је била продавница обуће
„Бата’’ из Борова.
Десна страна ове улице (ако се њен почетак налазио
негде на Вучијаку) наставља се абаџијском радњом Тике
Рође, код кога је, како је негде забележено, пре рата радио
Александар Лека Ранковић, шеф ОЗНЕ и потоње УДБЕ,
иначе, други човек по значају и снази, после Јосипа Броза у
Другој Југославији. (Склоњен на Брионском пленуму.)
До Тикине радње била је опанчарска радња Сретена
Лазића, чији син Рале Лазић је био чувени лекар на ВМА,
специјалиста и начелник једног одељења у болници. У тој
кући, у локалу до улице, касније су биле просторије
Удружења пензионера (касније пресељене у зграду поред
парка).

који је дуго после рата био „главни мајстор у вароши за
поправку бицикала’’.
Стаћину радњу и хотел ‘’Златибор’’, са кухињом и
собама за пренићиште, делио је уски пролаз и већ следећа
кућа (обе су и сада на својим ликацијама) је била са кафаном „Централ’’ у приземљу и станом у којем је становала
породица власника оба објекта Душана Марјановића,
одликованог учесника Великог рата. а на Уб досељеног са
Златибора. Иначе, крајем шездесетих и почетком
седамдесетих, ту је отворена трговина ‘’Нон-стоп’’ чији је
под био нижи од тротоара и предствљала је својеврсно
чудо по снабдевености и непрекидним радним временом нон-стоп.
Овај део чаршије настављао се кућом Јеле
Американке у чијем уличном делу је била пекара (данас
пословница „Банке Интеза’’).
После пекаре са пространим двориштем и увученим
кућицама, налазила се кафана „Зеленгора’’ (пре рата хотел
”Европа’’), иза које је био мали сокак са низом „стамбених
јединица’’ које су служиле за привремени смештај породица
после рата. Многи су се одатле иселили у своје
новоизграђене куће и станове у новим стамбеним зградама.
Иза ‘’Зеленгоре’’ била је стара трговинска радња са
разном робом (понекад и намештајем - зависно од потреба),
али је она срушена и крајем шездесетих на том месту је
никла прва убска робна кућа која је више пута адаптирана,
да би се данас у њој нашао маркет ‘’Идеа’’ са кинеском
радњом на спрату.

Разгледница са почетка прошлог века
Старији Убљани се сећају и фотографске радње Виће
Јанковића, која је, касније, уступила место модерној
стамбеној згради са Вићином радњом увученом ка
дворишту са другим пословним просторијама за разне
приватне фирме.
Једна од најстаријих у вароши је кућа Љубише
Хаџића, која и данас стоји на свом месту, са радњом до

Десна страна Главне улице шездесетих година
Абаџијске радње Радојице Милосављевића сећају се
и нешто млађи Убљани. Она је, седамдесетих година,
адаптирана у прву пицерију на Убу (споља дрвене облице а
унутрашњост са тапацираним клупама и великим
огледалима). До мале радњице Радојице абаџије, чији плац
се протезао до улице са друге стране (улица поред зграде
основне школе - предратне и неку годину после, а касније у
тој згради је била дирекција предузећа „Пролетер”, затим и
управна зграда Конфекције „Убљанка’’ ).
Та страна улице се настављала кућом Дивне
Вукајловић (касније у приземљу су биле трговинске радње
у којима су радили Живкић и Чеда Јаковљевић). Уз ове
трговине била је гвожђарска радња Станислава Стаће,

„НЕБЕСКИ УБЉАНИ”
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ИН МЕМОРИАМ

ИН МЕМОРИАМ

РАТОМИР
МИЛИЧИЋ

ЗОРАН
ВАСИЉЕВИЋ

(1944 - 2020)

Лала, тако су га звали Убљани, а тај надимак је потицао од
имена - Ратомир, али би његовој
природи приличило и да је доведен
у везу за војвођанским Лалама јер је
био, некако, „лалински’’ стамен,
поуздан и сигуран у себе - што је,
понекад, личило на успореност
карактеристичну за Војвођане. Он
није био спор, напротив - био је ефикасан и тачан. У сваком погледу.
Радио је, пре отварања приватне књиговодствене агенције, у
убским фирмама у којима је уживао
велики углед као изузетан стручњак
за рачуноводство и, уопште, економске послове.
Водио је књиге многим убским
фирмама и био поуздан сарадник на
кога се у свакој ситуацију могло
ослонити. Знало се да Лала може да
реши сваки проблем јер је имао
знање и искуство.
После пензионисања, активан
у убском Удружењу пензионера,
доприносио је бољем раду и тачнијем, рекло би се, беспрекорном
књиговодству. Остало је запамћено
да, на једној седници Скупшине
Удружења, није прихватио једну
одлуку истичући да се, пре свега,
морају поштовати чињенице, а оне у
том тренутку, нису биле у сагласју
са жељом већине. Праведан, прецизан и стручан, оградио се од
одлуке која је била предложена. На
тај начин, показао се у свом правом
светлу, оног човека који добро
познаје свој посао и који га ради
професионално - без обзира на
околности.
Уб је остао без још једног свог
грађанина који је, још за свог
живота, постао легенда у оној
области којом се бавио. Придружио
се Фаљи, Пројићу, Дуду, Канди...
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(1960- 2020)
Звездано јато племенитих
душа добило је још једног анђела
који је, привремено, боравио, овде,
међу нама. Отишао је тихо, са жељом
да никоме на „хлад не стане’’ - како је
и живео. Зорана Убљани памте као
вредног радника Трговине „Тамнава’’
али, још више, као приватног трговца
у родној Памбуковици. Излазио је у
сусрет и помагао свакоме и, зато, сви
су га волели.
Зоран је био један од оних
људи чија величина се види тек кад
се одмакну, кад оду... Овог пута
отишао је на пут без повратка. Онима
који су остали иза њега остало је,
само, да жале што га нису још више
волели..
Није дуго боловао, а чини се,
сувише бола је годинама носио у
себи - да му је крај дошао као нека
врста олакшања...

Пријатељи ће га памтити као
човека од поверења, пажљивог и
радо виђеног у сваком друштву. Умео
је да разуме сваког, није се жалио,
носио је свој терет без роптања, а
имао је пуно тога на својим леђима.
Они који су га боље познавали
верују да постоје анђели у људском
облику. Нажалост, не остају дуго међу
нама.

ИН МЕМОРИАМ

МИЛЕНА
РОГИЋ
(1957 - 2020)
Постоје многи људи који испуњавају наш живот. Људи које волимо и
којима се дивимо. Поред наших родитеља, постоје увек те дивне особе које
прате наше детињство. Особе које
увек имају стрпљења за наше несташлуке, које нас увек забављају, које
нас уче многим стварима, како да
постанемо бољи људи и како да разумемо овај свет. Такве особе се никад
не заборављају, а једна од њих је наша
васпитачица Милена.
Васпитачице наша, на посебан
начин сте обележили део нашег
детињства и учинили га лепшим и
срећнијим. Успели сте да нас научите
да будемо своји и самостални али
исто тако да увек будемо сложни и да
поштујемо једни друге. Ни после скоро
20 година нисмо заборавили најбезбрижнији период нашег живота, а све
захваљујући нашој драгој васпитачици Милени. Припремала нас је за
даље школовање али и за живот.
Научила нас је шта значи право детињство и пријатељство које, верујте,
траје још од вртића, а на чему смо јој
вечно захвални.
Иако је она на први погледа
изгледала као јако строга и хладна,
беш напротив, њени загрљаји и
осмеси су били пуни љубави и пажње.
Пружала нам је подршку увек и свуда.
Зато смо је јако волели и поштовали.
Драга наша Милена, заувек ћете
остати наша ВАСПИТАЧИЦА!
ХВАЛА ВАМ!
Генерација `96

Не могу се наћи праве речи , а да
буду довољно јаке, довољно велике
као што је била Милена.
Деветог марта 1981.године почела је да ради као васпитач у Предшколској установи “Уб”, а 31.септембра
2009. одлази у пензију на основу
писменог захтева због остваривања
права на породичну пензију.
Милена је била васпитач којој је
посао представљао задовољство.
Волела је децу, волела је, пре свега,
рад са децом и добро се осећала у
ниховом друштву поштујући у сваком
од њих јединствену личност која се
развија. Била је предана у свом послу
и спремна да се бори за добробит
детета .
Била је и остала симбол нашег
вртића, обожаван васпитач, драги
колега, пријатељ, борац али и критичар кад треба. Њена величина се
огледала у том што је увек знала да
помогне, пружи руку, лепу реч,
загрљај…Није волела неправду. Увек
је ишла срцем, другачије није знала.
Била је јединствена, посебна….
Милена је у свакој нашој причи, песми, јака, весела, правична…, онаква
какава је увек и била.
Колектив ПУ „Уб”
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

6.фебруар 2020.г.

НАШИ ВЕЛИКАНИ

ВЕРОЉУБ БАБИЋ,
‘’КОЦЕЉЕВАЧКЕ НОВОСТИ’’

ИЗ КОЦЕЉЕВЕ,
ДАЉЕ, КА ВАЉЕВУ
Приче с` пута завичајем
(писано без слова О)
Ту, са Пресада, разделна линија магистрале ка
Ваљеву дели села Радуша и Дружетић, а тиме и атаре Уба
и наше паланке. Кажу да је кафана ‘’Србија’’ била
дружетићка, а Вецина је припадала Убу, али, Дружетићанима не беше сметња, већ питање интереса и прављења записника надлежних инспекција свих врста.
Даље, ка Ваљеву иза две јаче кривине, некад
беше и кафана газде Милијана и бус стајалиште, али
кафана дуже време не ради, а и путника је све мање.
Ту се завршава дружетићки атар и улази се у
ваљевски. У центру села чије име личи на главу без капе
некада беше кафана, где би печења за причу. Легенда
каже да су раније за време Турака ту била два села:
Паланка и Балачка а сељаци су се увек свађали.
Измирили су се над главама мртвих предака и сада живе
у миру.
Метална ћуприја на речици Убу у центру села
дели га на два дела. Иза ње је велика низбрдица на путу
ка Ваљеву. Наш (магистрални) пут спушта се ка реци Уб
делећи насеље и Радушу са десне стране. На крају
низбрдице је Убача и улазак у Слатину.
Слатина се сместила на падини брда чији је врх
Близањски вис. На скретању за Уб се налази приватна
бензинска пумпа, а иза ње се види некадашње налазиште
песка. Песак из Слатине беше важан минерал у
прављењу стакла некадашње фабрике у Панчеву. У
Слатини се вади и квалитетна бела глина налик глинама
из Црниљева.
Тим путем ка Убу стиже се у највећи убски
манасти,р а у селу некада беше и велики рибњак. Највећа
атракција села, ипак, некада, беше један Пера, са
магичним чулима, па су ту стизали људи из свих крајева
Србије жељни да сазнају каква их судбина чека наредних
лета.
Близањски вис има титулу највећег брда у крају
и са њега се виде Авала, Цер и све ваљевске планине. Ту
је изграђена станица за праћење временских прилика,
чији је циљ, пре свега, заштита усева када се спрема град.
Низбрдица са Виса спуста се у насеље, где је
била учитељица (и где је сахрањена) највећа српска
песникиња Десанка. Зграда где је Десанка учила децу и
селска црква места су сталних ђачких екскурзија. Ту су и
Дани малина, једна лепа манифестација, када се крајем
јуна скупе наши малинари и направе дружење уживалаца
малинских специјалитета.
Пут даље, ка Ваљеву, иде уз речицу Рабас и са
заравни изнад брда Кличевца се северне стране улази у
град.

POLOVNI
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Jovica 064/28-94-424
Ustanička br.3, Ub

БОЖИДАР
КНЕЖЕВИЋ
Рођен на Убу 1862. године.
У Београду је завршио гимназију, а
дипломирао је на историјскофилолошком одсеку Велике школе. У Ужицу је био професор француског језика, историје и увода у
филозофију од 1884.године.
Учествовао је у српско-бугарском рату, а затим се,
по налогу власти, селио од града до града и од једне до
друге гимназије. У Чачку је био директор гимназије (18931894), а у Београду професор у Првој мушкој гимназији
(1902-1904), а затим помоћник уредника „Српских новина”.
Већи део живота провео је у немаштини и разним
саплитањима. У академским круговима био је оспораван и
није му успело да, за живота, добије веће признање. Успео
је да, самостално, изучи више страних језика (енглески,
немачки, француски и латински), дубље се позабави
изучавањем историје, филозофије и социологије, као и
превођењем.
Аутор је више дела из разних области, од којих се
издвајају Принципи историје (I – Ред у историји 1898, II –
Пропорција у историји 1901) и Мисли (1902).
Умро је у Београду 1905. године.
Број његових дела је релативно мали, али је
њихова важност и садржај многоструко већи од многих
које су његови савременици посебно ценили.
Поимање времена код Божидара Кнежевића:
Време (лат. tempus, грч. χρόνος) је један од основних
појмова у религији, философији и науци. Обично се
описује као континуум, линеаран или не, као и бесконачан
или коначан.
Кнежевић је у свом делу инкорпорирао многа
знања дотадашњег човечанства. Нагли узлет науке, који је
изнедрио нови ентузијазам прогреса није заобишао ни
њега. Није остао глув на нова открића природних наука,
уклопио их је у свој, нажалост, недоврешен философски
систем, па се свака, наизглед контрадикторност са његовим религиозним ставовима, може приписати управо
томе.
По великом филозову рођеном на Убу центар
васионе није једна тачка у простору, него један моменат у
вечности. (Мисли)
Везу између Хераклитове живе ватре и Кнежевића
потрврђује фрагмент: ”Цео живот данашње васионе од
првобитног до посљедњег хаоса само је један звук у
огромној општој хармонији космоса, само један сат у ком
се казаљке поново поклапају у огромном времену
васионе”. Паралеле се могу повући и са теоријама физике
двадесетог века, као и неких ранијих визионарских поета,
попут Едгара Алана Поа, теоријaмa великог праска и
стиска Стивена Хокинга и Жоржа Леметра. Док је
посљедња оповргнута због изгледног недостатка материје
у космосу, прва и даље службено важи. Наиме, код
Хокинга, време је вечно, али није ненастало. Ослобођено
је великим праском, када настаје, те омогућава свему
осталом да настане, док тежи ка бесконачности, односно
вечности. Код Кнежевића, време је вечно, није ненастало
(бог му је креатор) и тежи ка бесконачности.
Кнежевић каже да све што бива, бива само
једанпут. Само једанпут су се стекле све околности да је
природа могла створити органски живот; само једанпут
живи све човечанство и васиона. Tиме се ствара контрадикторност самој вечности, јер иако парадоксално,
вечност пружа бесконачне шансе, и све бива бесконачно
пута. То је једна од ретких његових контрадикторности са
модерном науком (квантна механика потврђује могућност
постојања бесконачног мултиуниверзума у којем постоји
бесконачан број универзума што, самим тим, с обзиром на
партикуларни онтолошки материјализам даје бесконачно
наших универзума са бесконачно нас самих), али и поред
тога се мора признати да многе његове мисли и после
читавог века од његове смрти и даље поносно и непоколебљиво стоје пред налетима науке. „Никоја ствар није
вечита, а има нешто што је вечито; по томе, оно што је
вечито није ствар” (Мисли).
Усамљен и несхваћен, оставио нам је заокружено
дело, исказано упечатљивим мислима, чији део можемо
прочитати у чланку Драгана Кабића, који буди занимање за
нашег философа Кнежевића.

КУЛТУРА

6.фебруар 2020.г.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ ПРОМОВИСАН

ФИЛМ О АРСЕНУ
КАРАЂОРЂЕВИЋУ
У филму су приказане фотографије
и снимци који до сада нису виђени
Професор српског језика и књижевности Бошко
Милосављевић гостовао је, први пут на Убу, промовишући
свој документарни филм „Арсен Карађорђевић“, 30. јануара, на Малој сцени Дома културе. Милосављевић је
добитник „Златног витеза“ у Русији за филм „Маестро“, а
као режисер урадио је седам документарних филмова који
су емитовани на националним телевизијама и фестивалима. Осим у Србији, снимао је и у иностранству, у Мађарској, а недавно се вратио из Јужноафричке републике, где
припрема терен за нов пројекат.
- Обишао сам више од 40 градова широм Србије у
последњих неколико година, као и неке делове света.
Документарни филмови подразумевају да се интересујете
за неку тему и да се њом бавите. Али, немате увек могућност да радите како би требало. Зато је домаћи филм често
лош. Имао сам срећу да у ходу савладавам неке ствари, јер
сам филолог по образовању, нисам филмаџија. Са продуцентом Миланом Кићевцем урадио сам четири филма –
започео је Милосављевић обраћање убској публици.
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ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ- УБ
Четвртак, 6. фебруар у 19 часова,
Мала сцена Дома културе

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ
О ЈАСЕНОВЦУ
На Малој сцени Дома културе,
6. фебруара са почетком у 19 часова,
биће одржано представљање књиге
„Јасеновац - између броја и жртве“
историчара Душана Никодијевића, у
издању београдског Музеја жртава
геноцида. Књига је резултат научноистраживачког рада који, како по
методологији тако и по садржају,
представља новину у историографији у расветљавању једне
велике трагедије. Базира се на
сведочењима преживелих заточеника и логораша Јасеновца, на
основу чијих је исказа аутор сачинио елаборат, тако да
наводи податке о минималном и максималном броју жртава,
а у извесном смислу баца ново светло на досад презентоване
податке. Резултати до којих је аутор дошао не представљају
коначан одговор о броју страдалника система концентрационог логора Јасеновац из времена Независне Државе
Хрватске (1941–1945), али су изузетно важни за будућа научна
истраживања. Улаз слободан.

Петак, 14. фебруар у 20 часова,
Мала сцена Дома културе

ПРОСЛАВА ДАНА
ЗАЉУБЉЕНИХ
Детаљ са промоције

Арсен
Карађорђевић

Задовољан атмосфером у Клубу, такозваној малој
сцени, где је приказан његов тридесетоминутни филм о
унуку Вожда, великом ратнику и војнику Аресену Карађорђевићу, открио је неке појединости свога рада, као и са
каквим се проблемима сусретао док је скупљао информације, фотографије и снимке за свој филм.
- Почео сам са четири фотографије, а касније сам
успео да дођем до још материјала. Неки људи хоће да вам
помогну, а неки неће, иако могу. Имао сам срећу да сарађујем са Архивом Југославије и Србије, са руским архивима, да потрошим део времена на потрагу и добијем
драгоцене фотографије, неке пријатељски, а неке папрено
наплаћене. Милан Кићевац и ја смо успели да откупимо
десет минута снимљеног материјала, који је зачин филма.
Увек је добро кад имате снимак човека о коме говорите открио нам је Бошко Милосављевић.
У филму су приказане фотографије и снимци који до
сада нису виђени, као што су снимци из Балканских ратова, а било је и оних који аутори филма нису успели да
откупе. Филм је неколико пута емитован на РТС-у и Студију
Б ранијих година, приказиван је доста пута и на фестивалима.
- Арсен је млађи брат краља Петра и унук Вожда,
човек који је имао узбудљив и невероватан живот. Био је
војник Легије странаца, генерал Руске армије, а водио је
нашу коњицу у Балканским ратовима. Притом је имао
небројено двобоја, био је женскарош. Није био талентован
за породични живот, али талентован да доживи авантуре
које су изванредне. Путовао је у Индокину, ратовао у
Вијетнаму. Отац је кнеза Павла Карађорђевића – укратко
нам је испричао аутор филма.
Бошко не крије задовољство, што је сарађивао са
нашим познатим глумцима Небојшом Глоговцем и Милошем Биковићем, а једном приликом срео се и са најпознатим руским режисером и глумцем Никитом Михалковим. Очекује га промоција новог филма „Траговима сведока“, о руском емигранту, па се Бошко нада да ће га публика ускоро гледати.
Д.Капларевић

Установа за културу и спорт и ове године организује
музичко-рецитаторски програм за 14. фебруар, који се у свету
обележава као Свети Валентино, заштитник заљубљених,
док је у нашој традицији познат као Свети Трифун, заштитник
виноградара. Због тога, биће то специјално и романтично
вече у част љубави и вина, уз наступ музичког састава
„Доковци“ и учешће глумаца Позоришта „Раша Плаовић“, док
је водитељ програма Радован Пулетић, писац, блогер и
стендапер. Уз много лепих мелодија и прегршт стихова о
љубави, вину и боемском животу, посетиоци ће моћи да
уживају у пићу богова, захваљујући спонзорству неколико
винарија. Улаз слободан.

Среда, 19. фебруар у 18 и 20 часова,
сала Дома културе

ФИЛМОВИ
„ФРКА” И „СЛУГА”
У убски биоскоп 19. фебруара, са почетком у 18 часова,
стиже забавни анимирани филм „Фрка“, у коме ће уживати
цела породица. Прича пуна акције и хумора о размаженом псу
који мора да научи како да преживи на улици, као и сваки
други пас. Откако је био штене, Фрка живи лагодним животом
о каквом пас може само сањати - у великој вили, једе сочне
одреске, спава на најфинијој постељини... Када остане без
власника, Фрка се нађе сам на улици, далеко од своје куће.
Његова навикнутост на привилеговани живот чини га
класичним примером рибе на сувом у овом застрашујућем
свету. Цена улазнице 250 динара.
Због великог интересовања, на репертоару биоскопа
Установе културе 19. фебруара у 20 часова поново ће се наћи
руска комедија „Слуга” у којој главну улогу тумачи наш
глумац Милош Биковић. Подсетимо, радња филма прати
Григорија – Гришу, који је био толико ушушкан у свом
лагодном животу да је мислио да је „изнад закона”, а када оде
предалеко у својим испадима и бива суочен са затворском
казном, његов отац предузима рaдикалне мере.
Цена улазнице 250 динара.
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НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА

УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ У ТРЛИЋУ УПУТИЛИ

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Беседом о великом завештању Растка Немањића и богатим концертним програмом ученика
и професора, одато поштовање првом српском просветитељу и архиепископу
У част Светог Саве, Школа за основно музичко образовање „Петар Стојановић“ по осми пут је била организатор и
домаћин свечане академије, једне од најугледнијих културних
манифестација на Убу. Својим садржајем, Светосавска
академија свих протеклих година је привлачила бројну публику,
па је тако било и овога пута. Пред до последњег места попуњеном концертном салом, програм је започео Светосавском
химном, у извођењу хора и оркестра Музичке школе, након чега
је протојереј Милан Ристивојчевић одржао беседу о „несагледивој величини“ дела Светога Саве, који је „за шездесетак
година земаљског живота учинио много и значајно за нас“.
Подсетио је на велико завештање које нам је оставио Растко
Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана, светогорски
монах, први архиепископ аутокефалне српске православне
цркве, просветитељ, дипломата, законодавац и књижевник,
који се сматра једним од највећих и најзначајнијих личности
српске историје.
- Нама је данас и те како Свети Сава потребан. Треба нам
његов дух, његова мудрост да би измирили завађену и подељену браћу по различтим основама и разним критеријумима.
Да их посетимо да део није значајнији од целине, а било која

Детаљ са Светосавске академије

ЗАХВАЛНОСТ ПОРОДИЦАМА
ЈОВАНОВИЋ И БЛИЗАЊАЦ
„Богат није ко пуно има, већ ко пуно даје”, каже стара изрека.
- Трлићка школа једна од најопремљенијих у округу.

Протојереј Милан Ристивојчевић
партија од народа. Да стичемо пријатеље са којима имамо исти
поглед на свет, али да их имамо и међу онима који су другачији
од нас. Да знамо да истина није само очигледна, да ће се о нама
знати оно око чега се будемо потрудили да буде сазнатљиво. Да
знамо да се паметно поставимо у односу сложеног сучељавања
великих сила, и да нам њихови сукоби донесу корист, а не
штету, да добијемо њихову сагласност за оно што желимо да
остваримо и њихово признање за оно што смо учинили. Да се
ослањамо на себе, правду, а најпре на Бога, који у свему
људском увек има прву и последњу реч, закључио је своју
беседу протојереј Милан Ристивојчевић.
У наставку осмог издања Светотосавске академије, ученици и професори Музичке школе извели су богат и разноврстан концертни програм, који је у највећој мери био обојен
традицијом – српским изворним и руским песмама, староградским мелосом и духовном музиком. Поред великог броја
вокалних солиста, публици су се представили и инструментлисти са делима класичне музике, али и убски ансамбл „Либерта“,
кога махом чине професори Музичке школе „Петар Стојановић“.
Као и све претходне, и овогодишња Светосавска академија имала је хуманитарни карактер, а сав прикупљен новац
намењен је једанаестогодишњој Милици Вујковић из Врела, која
болује од тешког облика рака.
Д.Недељковић

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

НА УБУ ОБОЛИ ДЕСЕТ ЖЕНА ГОДИШЊЕ
Порука свим женама: рак грлића материце је малигна болест која се може на време спречити
Европска недеља превенције рака грлића материце, ове
године, обележена је од 20. до 26. jануара. Циљ је подизање
свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. На
Убу се годишње дијагностификује десетак случајева обољевања овог потмулог карцинома, који, редовним контролама,
може на време да се открије.
Први пут, ова недеља, обележена је 2007. године, када је
Савет Европе донео препоруке о нужности започињања
кампање и посвећивању пажње овој важној теми. Србија већ 13
годину за редом активно учествује у њеном обележавању,
наводе у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“. Основна порука женама је да је рак грлића
материце малигна болест, која се може спречити, ако се
редовно одлази код гинеколога на контроле. Довољно је отићи
на преглед једном годишње.
- У Дому здравља Уб се раде сви прегледи. До пре три
године неке анализе су се плаћале, сада је све бесплатно. Свест
жена је све већа јер долазе на контроле више него раније. Ради
се колпоскопија, ПАПА тест, УЗ и обичан преглед. Годишње се
дијагностификује десетак случајева карцинома грлића
материце, а преканцерозних стања је нешто више. Обољевају и
млади, јер рано ступају у полне односе, некад и са 13, 14 година,
често незаштићени, па је код многих заступљен хумани
папилома вирус који је главни узрочник овог карцинома. Узрок
могу да буду и хроничне нелечене инфекције грлића – навела је
др Весна Никићевић, специјалиста гинекологије у ДЗ Уб.
Годишње се у Србији региструје око 1.400 новооболелих
жена свих узраста, а око 500 жена умре од ове врсте рака.
Србија се налази на петом месту у Европи по обољевању од
карцинома грлића материце, одмах после Летоније, Босне,
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Традиционално, на Савиндан, породице успешних
приведника Јовановић (ЗЗ „Трлић”) и Близањац (Убска
млекара „Др Милк”) даривале су четвороразредну школу у
Трлићу. Протеклог јануара, као поклон, ђацима ове школе
стигла је интерактивна табла, која је постављена у учионици у
којој је одржана пригодна свечаност поводом школске славе.
Годинама уназад ученици Издвојеног одељења ОШ
„Милан Муњас” у Трлићу са радошћу и поносом ишчекују овај
пракник како би показали глумачке, рецитаторске и певачке
способности. Како кажу, у Трлићу постоји много добрих и
племенитих људи који свакодневно брину о њима, а пригодна
приредба представља прилику да им се свима захвале.
- За прошли Савиндан смо од фирме“ РС систем“,
власника Срђана Костића и Радише Исаиловића, добили на
поклон интернет који користимо и ове школске године. То нам
је у многоме олакшало приступ бројним корисним информацијама- кажу учитељи Ана и Александар Дамњановић, истичући
посебну захвалност породицама Јовановић и Бизањац које су
учиниле да ова школа буде једна од најопремљенијих у округу.
-Од прошлог Савиндана породице Јовановић и
Близањац су учиниле много тога важног за нашу школу. Када је
у мају пресушио школски бунар и школа остала без воде,
породица Јовановићнам је дала своју воду, обезбедила сву
потребну опрему и спровела је до школе. То није све. Ове две
породице су, на наш скроман буџет зарађен на продајној
изложби на Убу, додале новац којим смо купили комплетан
материјал за израду металне ограде око спортског терена са
све три стране. Због временских услова нисмо у могућности
да је сада и поставимо, али се радујемо пролећу, када ће та
ограда бити завршена.
Захваљујући ранијој помоћи ових племенитих породица, које поштују ону стару изреку „богат није ко пуно има,
већ ко пуно даје”, школа у Трлићу тренутно располаже са девет
компјутера, три лап-топа, две интерактивне табле и комплетном спортском опремом и реквизитима. Учитељи се у наредним годинама надају још већем броју ђака, јер школа је
реновирана прошле године, поседује готово идеалне услове
за извођење наставе и апелују на мештане овог села да своје
будуће прваке уписују у Трлић, уз поруку да „село живи, док
живи школа”.
М.М.М.

ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

СВЕТОСАВСКИ ПАКЕТИЋИ
Настављајући дугогодишњу традицију, Црквена
општина Уб поделила дарове које је приложила
Марија Шимшић

Др Весна Никићевић,
специјалиста гинекологије у Дому здравља Уб
Естоније и Молдавије. Наша земља и по броју преминулих од
ове болести предњачи у Европи, после Румуније, Молдавије,
Бугарске и Литваније.
Свака жена би требало, бар једном годишње, да уради
Папаниколау тест, који је безболан и којим се утврђују промене
на грлићу материце. Овај тест уведен је 60-их година 20. века у
рутинску примену и смањио је обољевање од карцинома
грлића за 70 одсто. ПАПА тест се препоручује свим „активним“
женама. Уз колпоскопски преглед, ова метода је поуздана за
рано откривање. Ако постоји сумња на постојање неких
промена, ради се биопсија ткива грлића. Младе девојке, свуда у
свету, али и у Србији, већ пре првих сексуалних односа,
добијају вакцину против хуманог папилома вируса, који је
Д.Капларевић
најчешћи узрочник ове болести.

У организацији Црквене општине Уб при храму Христа
Спаситеља, ученицима са сметњама у развоју из Издвојеног
одељења ОШ „Милан Муњас“ подељени су светосавски
пакетићи, које је обезбедила Марија Шимшић. Настављајући
дугогодишњу традицију, убски свештеници су поводом
школске славе посетили ово Издвојено одељење и даровали
све ђаке, како би им светосавске дане учинили још лепшим.
„Нема ништа лепше него када човек види трунчицу
радости на лицу детета, а овим малим гестом мислим да смо
ову децу учинили мало срећнијим. Као свештеник, апелујем на
моје драге Тамнавце да према својим могућностима помогну
ученицима са сметњама у развоју, одвоје који минут да седну
са њима, поиграју се и поразговарају“, рекао је том приликом
протојереј-ставрофор Драган Алимпијевић. Како је истакао,
вера се потврђује добрим делима, а мисија цркве јесте у томе
да чини добра дела, „поготово да помаже деци, старима,
немоћнима, онима који немају основне услове за живот. То је
приоритет Црквене општине Уб и уопште цркве да помаже
своје ближње“.
Прота Драган захвалио се породици Шимшић што је,
осим за ученике ометене у развоју, по пети пут обезбедила
поклоне и за сву децу која су за Савиндан рецитовала у убској
цркви. Ове године породица Шимшић укупно је донирала 170
светосавских пакетића.
Д.Н.

Ђаци у Трлићу
испред нове интерактивне табле

У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

ДРУГИ ДЕО
ЗИМСКОГ РАСПУСТА
Ученици основних и средњих школа, тренутно, уживају
у слободним данима другог дела зимског распуста, после
завршетка првог полугодишта. Распуст је почео у понедељак,
3. фебруара, а ученици ће се у школске клупе вратити у уторак 18. фебруара, пошто се у понедељак 17. фебруара неће
радити због обележавања Дана државности.
Ученици Техничке школе „Уб“, крећу у прву смену, док
ће ученици Гимназије „Бранислав Петронијевић“ бити у
поподневној смени.
У ОШ „Милан Муњас“, непарна смена на часове креће
од 7,20 часова, а парна смена је поподне, од 13 часова.

Дарови за ученике са сметњама у развоју
ИО ОШ „Милан Муњас” Уб
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ЗА ВОЛАНОМ ПРОШАО СВЕТ, А САДА ПРОВОДИ ДАНЕ КРАЈ КОЛУБАРЕ

ЖИВОТ ПУН АВАНТУРА
"Ајкулу" возио, а сомове хватао
Мирослав Петронијевић Мићун
каријеру је почео као професионални
возач, завршио је и за саобраћајног
инжињера, у приватном животу возио
"ајкулу", кад је у Лајковцу нико није имао,
а његови доживљаји били би добра
институција најбољим комедиографима.
Мирослав Петронијевић (69), у
Лајковцу познатији као Мићун, Баја и још
са по којим надимом, јер њих у вароши
крај Колубаре не недостаје, своје пензионерске дане проводи крај брвнаре, коју је
за пријатеље, а и за своју душу, поставио
на обали Колубаре, баш преко пута
чувене Јолића воденице.
- У пензију сам отишао рано, после
једне тешке саобраћајне несреће, када
сам пoстао инвалид прве категорије.
Иначе, камионом сам прошао готово целу
Европу, а увек је било могућности за
добар провод у некој метрополи. Наше
`реиковске плате` су биле добре, а
дневнице и до 200 марака, па када бисмо
се појавили у некој од земаља Источног
блока одседали би у најбољим хотелима,
носили смо прехрамбене производе из
Југославије, а тек ако смо имали фар-мерке код себе, представљали смо идоле
за тамошње становништво и у замену за
њих смо могли да добијемо готово све
што пожелимо. Сат "шафхаузен" у

Мићун са музиком код своје
брвнаре на Колубари

Лајпцигу се рецимо могао купити за 20
марака. Али, било је и непријатних
ситуација. У сред зиме у Аости, на
граници Француске, Италије и Швајцарске, недалеко од Шамонија, штрајкова
ли су европски возачи и блокирали пут.
Готово девет дана спавали смо у
камионима, али смо пред оближњим
хотелом пронашли санке да прекратимо време - каже Мирослав Петронијевић и додаје:
- Почеком седамдесетих купио
сам "ајкулу" и тада је нико није имао у
Лајковцу, Ваљеву, Убу, Лазаревцу, па су
ме у тим местима по њој препознавали.Често се дешавало да се са друштвом часком провозам до Трста, Рима
или Беча, а једном су нам на италијанској граници тражили да покажемо
девизе, а ја сам извадио прегршт
Недићевих неважећих новчаница из
1941, па су нам забранили улаз у
Италију. Ми смо брже-боље похитали на
други гранични прелаз да нам авантура
не пропадне.
Присећа се Мићун и његових
одлазака у Париз и разних догодовштина када га је жена уредно спаковала јер је кренуо брату у посету на пар
дана, а није се вратио скоро пет година.
- Град светлости је такав, не
можеш ништа да видиш за
месец дана, а камо ли да га
упознаш. Мој брат Драгослав,
који је тамо радио као обезбеђење бројним познатим личностима, али и у дискотеци "Џибус", повео ме је да ми покаже
Вансенску шуму и Лувр и
бројне паркове, а ја му рекох да
потесе имам и крај Колубаре, а
да у Паризу желим да видим
Пигало и Мулен руж и да ме
води код дрвене ветрењаче.
Тако је и било, а у зору
сам се мало заборавио, па сам
хтео да пљунем на улици, али
сам "залепио" неког Француза
који је нешто грдио и олала-лао
на француском. Нисам га
разумео, а ни он мене кад сам
га питао што је морао да наиђе
баш кад ја пљујем.

Мирослав Петронијевић
са капиталним уловом
Мирослав Петронијевић био је и
председник удружења "Колубара",
које је уредило плацеве крај реке од
Плавог до Чачанског моста. Ту су
постављене магазе и вајати које су
грађани прозвали лајковачки
Дрвенград.
Ређале су се бројне авантуре од
Ајфела до Монмартра, а на једној журки
је са још једним Лајковчанином за
кратко време појео печено јаре.
- Французи једу кроасане и оне
сирчиће као птице. Колега и ја смо
пришли шведском столу и од печеног
јарета, које они нису ни пробали, кроз 29
минута после нас двојице нису остале
ни ситне кости.
Не крије Мићун, а старији Лајковчани памте, да је умео да зарони под
колубарску окапину и голим рукама
ухвати живог сома. Било је то опасно по
живот и законом забрањено, али
младост је имала своје изазове, који су
се понекад косили са правилима. Било
је у његовом веку наравно и пића,
кафана и жена, а то што више не лови
рибу ни у руке, ни на удицу не смета му
да, све док зима не заледи колубарске
брзаке, време проводи крај реке. Пред
својим магазама зна да заложи ватру и
спреми неки специјалитет у котлћу, чији
мирис олако привуче и музичаре, јер
једно без другог не иде.
А.К.

ЛАЈКОВАЦ

6.фебруар 2020.г.
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Lajkova~ka
panorama
СРЕДСТВИМА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ГРАДИ СЕ

ВОДОВОДНА МРЕЖА У ГОРЊЕМ ЈАБУЧЈУ
Крајем јануара почела је друга фаза изградње и постављања примарног вода за насељене
делове Гај, Старо село и Горњи крај, укупне дужине 12 километара
Један од приоритета општине Лајковац јесте решавање проблема водоснабдевања на целој територији. Јабучје,
једно од највећих села у овом делу Србије, биће прво у
општини које ће у наредних годину-две добити независан
водоводни систем, изјавио је председник општине Лајковац
Андрија Живковић, обилазећи радове на постављању
примарног цевовода у засеоку Гај:
- Пре неколико година смо у центру Јабучја (у порти
цркве) урадили бунар и постројење за пречишћавање.
Прошле године урадили смо први део примарног вода који
је обухватио Доњи крај у дужини 3,5 километра. Пре
неколико дана почела је друга фаза изградње и постављања примарног вода за насељене делове Гај, Старо село и
Горњи крај, укупне дужине 12 километара. Са оних претходних 3,5 то је преко 15 километара примарног цевовода за
цело Јабучје. Треба да започнемо пројектовање још једног
постројења за прераду воде које ће се налазити у Горњем
крају, тако да ће са та два бунара и мини постројења бити

Изградња примарног цевовода за горњи део Јабучја

Договор водоводну мрежу гради:
Председник Живковић са мештанима Јабучја
задовољене потребе за водоснабдевање целог Јабучја. По
проценама стручњака који су радили пројекат издашности та
два бунара, који дају око осам литара воде у секунди,
капацитет је довољан за 5.000 становника, што је дупло више
него што их има у Јабучју.
Радови се финансирају новцем добијеним од ЕПС-а
према Споразуму за пресељење Малог Борка у износу од 80
милиона динара. Уговорена вредност је 60 милиона, изводи их
фирма „Девикс“ из Лазаревца. Уштеђених 20 милиона биће
преусмерено на изградњу бунара и постројења за прераду
воде у Горњем крају, најавио је Живковић. После тога остаје
насеље Виш, где по пројекту изградња примарне мреже треба
да кошта око 30 милиона динара. Према најави председника
Живковића, изградња секундарне мреже до домаћинстава и
прикључака биће поверена лајковачком комуналном
предузећу.
Б.Петровић

ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ

ПРИПРЕМЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
На 111. седници већа општине Лајковац, одржаној
23.јануара, усвојени су, између осталог, Извештај о раду
„Установе за спорт и омладину“ за 2019.г. прве измене
Програма уређивања грађевинског земљишта за ову годину
и измене и допуне Плана зимског одржавања улица и
локалних некатегорисаних путева у 2019/20.години. И ова
седница била је једна од припремних за предстојеће
заседање локалног парламента, истиче председник
општине Лајковац Андрија Живковић.
„На прошлој седници Већа имали смо расправу око
путева првог и другог приоритета, тако да смо на овој
седници верификовали предлоге чланова Општинског већа
са претходног заседања. У План зимског одржавања путева
у приоритете првог и другог реда додати су сви путеви
којима пролазе аутобуске линије. Једна од битнијих измена
Програма уређивања грађевинског земљишта јесте
убацивање координатора за безбедност приликом радова
на две школе, Средњој школи „17. септембар“ и ОШ „Миле
Дубљевић“ у Бајевцу које Република финансира преко
Канцеларије за јавна улагања. Радови у Бајевцу су почели
ове недеље и рок за завршетак радова је август како би од 1.

Руководство општине Лајковац
септембра ученици из ове МЗ и околних села почели школску
годину у новом објекту и уређеном дворишту. Крајем јануара,
почетком фебруара треба да почне реконструкција средње
школе за коју је предвиђено да траје 230 радних дана, односно
годину дана и надам се да ћемо у 2021.години имати практично
нову средњу школу“ рекао је Живковић.
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У ЛАЈКОВЦУ

ДУХОВНИ И МОРАЛНИ СТУБ НАШЕГ НАРОДА
На продуховљен и достојанствен начин Лајковчани су се, и ове године,
подсетили значаја дела и наслеђа Светога Саве
Традиционална Светосавска академија, у организацији
Градске библиотеке Лајковац и Црквене општине Лајковац, уз
благослов епископа ваљевског Милутина, одржана је, у
недељу 26.јануара, у лајковачкој Градској кући. Свечана
академија почела је интонирањем Светосавске химне у
извођењу хора Културног центра ”Хаџи Рувим” и молитвом
„Оче наш“, а настављена је прикладним обраћањем
директорке Градске библиотеке Лајковац Биљане Богдановић.
Водитељ програма био је мр Дарен Миливојевић, а међу
многобројним гостима нашли су се архијерејски намесник
тамнавски Небојша Миливојевић са свештенством
лајковачких парохија, представници локалне самоуправе,
књижевник Радован Бели Марковић и други.
На продуховљен и достојанствен начин Лајковчани су
Обраћање Биљане Богдановић,
се, и ове године, подсетили значаја дела и наслеђа Светога
директорке Градске библиотеке
Саве. Ученици ОШ ,,Миле Дубљевић“ и СШ ,,17. Септембар“ из
Лајковца пригодним рециталом додатно су улепшали програм
академије. Наступили су основци Андреа Перић и Јања Вероучитељица Неда Несторовић припремила је беседу под
Радовановић и средњошколац Матеја Петронијевић. Хор називом “На Светог Саву”.
“Хаџи Рувим”, под диригентском палицом мр Уроша
- Свети Сава је једна од најважнијих, најсветијих и
Степановића, извео је неколико пажљиво одабраних нумера. најсветлијих личности наше духовности и историје. Његово
деловање на пољу српске духовности, књижевности, културе
и државности је немерљиво. Свети Сава је био и остао
духовни и морални стуб нашег народа. Најславнији период
српске историје је утемељен на његовим делима. Њему
дугујемо спознају сопственог идентитета и зато га се морамо
непрекидно сећати, славити га и говорити о њему будућим
генерацијама и нараштајима- нагласила је Неда Несторовић.
Беседу “Свети Сава – дични светитељ, српског рода
други спаситељ” говорио је протонамесник Дарко Ђурђевић,
архијерејски намесник први ваљевски.
- Најдужу биографију најмудријег Србина вековима наш
народ пажљиво тка на разбоју своје душе. И то сви: од мудраца
и учењака, до пастира и малених ђака. И нико о Светом Сави не
зна све, али свако зна довољно. Како век за веком прохујава,
свако ново поколење нашег народа и у Светом Сави налази
нови смисао свога пута- рекао је отац Дарко Ђурђевић,
подсетивши присутне на песму „Небесна литургија“ Светог
Светосавска академија у Лајковцу
владике Николаја, која на најузвишенији начин говори о
Светом Сави.

ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ” ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ
07.02.2020. године у 19:00h,
велика сала Општине Лајковац

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
ХОРА КЦ „ХАЏИ РУВИМ”

12.02.2020. године у 20:00h,
велика сала Оштине Лајковац

КАБАРЕ
„ЉУБАВНИ ВРЕМЕПЛОВ“

Реч је о позоришном комаду који се заснива на историјским
чињеницама, а свака прича праћена је музиком из тог времена.
"Љубавни времеплов", чини 11 прича из два века, од 1800. до
2000. године. Пред публиком ће се низати приче о великим
љубавима Хајдук Вељка и Чучук Стане, Лазе Костића и Ленке
Дунђерски, Живојина и Лујзе Мишић, потом кнеза Михајла,
Ђуре Јакшића, Алексе Шантића, Иве Андрића, Меше
Селимовића, Душка Радовића, Оливере и Радета Марковића,
па све до Драгана Николића и Милене Дравић. Свака прича има
своју песму, песму управо из тог периода, тако да је ово и
музички времеплов, јер се неке песме готово нигде више не
могу чути.
Играју: Весна Станковић – глумица и Владимир
Прерадовић Лорд – музичар
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СРЕДЊА ШКОЛА У ЛАЈКОВЦУ ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈУ СЛАВУ

ИН МЕМОРИАМ

СВЕТИ САВА УЗ СТРУНЕ ГУСАЛА

Проф. др
МИЛОРАД
МИЋА БАБОВИЋ

Свећа, колач, жито и вино нису изостали у Средњој школи "17.
септембар" у Лајковцу на дан славе највећег српског светитеља
и просветитеља, али могао се чути и врхунски народни гуслар
- Ко удара тако позно у дубини
ноћног мира - на Савиндан лаковачком
средњом школом одјекно је глас
Горана Грбе, народног гуслара, праћен
древним националним инструменатом
од суве јаворовине. Одмах после
освећења и резања славског колача,
када је чинодејствовао
протојереј
ставрофор Томислав Цветковић,
старешина цркве Св. Димитрија у
Лајковцу, овогодишњи домаћин школске славе, иначе вероучитељ Саво
Павићевић, предао је део колача
Милији Стојановићу, што је значило да
њему у идућој години припада част
првог свечара. Обратила се и директорка школе Косана Грчић, подсетивши на име и дело Светог Саве

Српског, а онда је оджан музичко
сценски програм ђака и професора,
који није заостајао ни за једном
духовном академијом којом се ни
професионални актери не би постидели. Режирала је професорка српског
језика Весна Мићић, свој допринос је
дао и професор виолине Ђорђе Јовановић, а онда су се низали ученици,
врсни рецитатори, глумци, бесеници,
музичари, а међу њима и Санела Мар-

ковић, која је позната широм Србије јер је
прошла у други круг "Звезда Гранда".
Туристичка организација општине
Лајковац за ову прилику ангажовала је
народног гуслара Горана Грбу, који је
одевен у Карађорђеву доламу, уз гусле
старе готово пола века, изазвао одушевљење међу присутнима, посебно
припевима у десетерцу, као и осмерцом
кроз песму о Светом Сави и одломцима
из "Горског вијенца".

КК ЖЕЛЕЗНИЧАР СА ВЕЛИКИМ АМБИЦИЈАМА
ДОЧЕКУЈЕ НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ПУНОМ ПАРОМ
КА ДРУГОМ МЕСТУ
Под командном палицом младог
тренера Марка Росића, кошаркаши
Железничара окупили су се 15. јануара
и почели припреме за наставак
првенства Друге регионалне лиге
„Запад“. Лајковчани су у првом делу
сезоне имали учинак 4-3, али су добре
игре у финишу 2019. године подгрејале
наду да позиције 1 и 2 нису „немогућа
мисија“. Ако се узме у обзир да ће екипа
бити још јача у наставку сезоне, јасно је
да високе амбиције нису без основа:
- Велико је охрабрење повратак
на паркет „плејмејкера“ Николе
Теофиловића, у наставку рачунамо и
на Ђорђа Николића, бившег играча
Црвене звезде, а од повреде се
опоравио и млади Ђорђе Радовановић. Незгодно је што су све лиге
почеле, па имамо проблем да нађемо

ривале за пријатељске мечеве, али
верујем да ћемо до премијере у Шапцу
успети да организујемо један тест. Сви
носиоци игре су ту, Поповић и Гагић су
играма потврдили да могу да преузму
улоге лидера, тако да добрим играма
можемо до позиције 2 и борбе за виши
ранг против најбоље екипе у другом
региону- не недостаје оптимизма
младом стручњаку.
Први меч у наставку сезоне, „дизелка“ игра у Шапцу против истоименог
клуба (15/16. фебруар), а потом следе
дуели са три водеће екипе који ће
показати да ли су Лајковчани сазрели за
највеће домете. До тада, екипа
свакодневно тренира у лајковачкој Хали
спортова и спрема се да пуном паром
крене ка Првој српској лиги, највећем
достигнућу лајковачке кошарке...

(1932-2020)

Напустила нас је још једна легенда лајковачког краја. Проф. др Милорад
Мића Бабовић, преминуо је у 88-ој години у свом стану у Земуну 27.јануара.
Рођен је 1932. Године у Врачевићу.
Био је професор и декан Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и то у два наврата:1979-1981,
1996-2000. Био је и народни посланик у
Скупштини Србије.
Био је велики човек, прави интелектуалац, увек несебично друштвено
ангажован, сјајан сарадник и топао
пријатељ. Ненаметљив, а увек ту када и
колико треба. У свој својој величини, у
основи је био једноставан и природан,
човек из народа, који је непогрешиво
знао у којој улози најбоље може дати
свој допринос. Била је част познавати
га и сарађивати са њим.
Радо је и често боравио у свом
Врачевићу, дружио се са мештанима и
својим ауторитетом се увек залагао за
решавање свих њихових проблема.
Такође је био активно ангажован у
скупштинским структурама у Лајковцу,
посебно у времену пре ратова 90-тих
година и дао значајан допринос својим
ангажовањем. Није било важније манифестације у Лајковцу и ваљевском крају којој није присуствовао.
Иза себе је оставио супругу
Анкицу, ћерку Браниславу, сина Бранислава и троје унучади.

Марко Росић,
тренер КК Железничар
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ЛАЈКОВАЦ

OБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија за студије I, II, и III
степена да је Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2019/020. годину објављен у дневном листу
„Ало“ новине где се могу видети критеријуми за доделу студентских стипендија. Рок за подношење пријаве на
Конкурс је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Лајковац а почев од 04.02.
до18.02.2020.године. Образац пријаве на конкурс и Изјава могу се преузети на званичној интернет страници Општине
Лајковац и на писарници Општинске управе општине Лајковац.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
На основу члана3. Одлуке о студентским стипендијама, („ Службени гласник општине Лајковац“ бр: 16/2018), Одељење
за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац расписује,

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ
I Конкурс се расписује ради доделе стипендија студентима високошколских установа чији је оснивач Република Србија за
студије I,II и III степена за школску 2019/2020 годину и то за период октобар 2019 године-јул 2020 године.
II Право учешћа на конкурсу имају:
Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије I, II и III степена који су први пут уписали годину
студија за коју конкуришу и у току студија постигли просечну оцену најмање 7,00, који нису остварили право на студентску
стипендију из буџета Републике Србијеи који имају пребивалиште на територији општине Лајковац најмање две године пре дана
подношења захтева за доделу стипендије,као и један од родитеља или старатеља. Студент не може остварити право на
студентску стипендију за поновљену годину студија, за коју је већ примао стипендију.
III Критеријуми за доделу студентских стипендија и висина стипендије:
1. За студенте који први пут уписују прву годину студија:
- Да су проглашени за ђака генерације или да су носиоци дипломе Вук Караџић, до 20% просечне месечне нето зараде у
Републици Србији, по задњем објављеном податкуРепубличког завода за статистику
2 . За студије I степена (основне академске студије, основне струковне студије, и специјалистичке струковне студије)
- просечна оцена од 7,00 до 8,00 до 25% просечне месечне нето зараде у Републици Србији,по задњем објављеном податку
Републичког завода за статистику
- просечна оцена од 8,00 до 9,00 до 30% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, позадњем објављеном податку
Републичког завода за статистику
- просечна оцена од 9,00 до 10,00 до 35% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем објављеном податку
Републичког завода за статистику
3. За студије II степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,специјалистичке академске студије)
- да подносилац захтева није у радном односу до 35% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем
објављеном податку Републичког завода за статистику
4. За студије III степена ( докторске академске студије)
- да подносилац захтева није у радном односу - до 35% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по задњем
објављеном податку Републичког завода за статистику
IV Потребна документација којом се доказује испуњеност услова
1. За студентекоји први пут уписује прву годину студија
-доказ о пребивалишту на територији општине Лајковац за себе и једног од родитеља или старатеља, најмање две године пре
дана подношења захтева за доделу стипендије (потврду/уверење ПС у Лајковцу о пријавипребивалишта или изјаву да овај доказ
одељење прибави по службеној дужности).
- уверење о упису
- доказ да је проглашен за ђака генерације или да је носилац дипломе Вук Караџић
- изјава да студент није корисник студентске стипендије из буџета Републике Србије
- фотокопија картице текућег рачуна студента
- фотокопирана или очитана лична карта студента (ако је биометријска)
2. За студије I степена ( основне академске студије, основне струковне студије и специјалистичке струковне студије):
- доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља најмање две године пре дана подношења захтева за доделу
стипендије ( потврду/уверење ПС у Лајковцу о пријави пребивалишта или изјава да овај доказ одељење прибави по сл. дужности)
- уверење о први пут уписаној години студија
- уверење о положеним испитима из предходних година са просечном оценом
- изјаву да студент није корисник студентске стипендије из буџета Републике Србије
- фотокопија картице текућег рачуна студента
- фотокопирана или очитана лична карта студента (ако је биометријска)
3. За студије II степена ( мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије):
- доказ да није у радном односу
-доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља најмање две године пре дана подношења захтева за доделу
стипендије ( потврду/уверење ПС у Лајковцу о пријави пребивалишта или изјава да овај доказ одељење прибави по сл. дужности)
- уверење о упису
- изјаву да студент није корисник студентске стипендије из буџета Републике Србије
- фотокопија картице текућег рачуна студента
- фотокопирана или очитана лична карта студента (ако је биометријска)
4. За студије III степена(докторске академске студије):
- доказ да није у радном односу
- доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља или старатеља најмање две године пре дана подношења захтева за
доделу стипендије ( потврду ПС у Лајковцу о пријави пребивалишта или изјава да овај доказ одељење прибави по сл.дужности)
- уверење о упису
- изјаву да студент није корисник студентске стипендије из буџета Републике Србије
- фотокопија картице текућег рачуна студента
- фотокопирана или очитана лична карта студента (ако је биометријска)
V Пријава на конкурс са поднетим документима вредноваће се у складу са Одлуком о студентским стипендијама.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Лајковац.
Конкурс ће се објавити и на огласној табли Општинске управе општине Лајковац и у дневном листу „Ало“ новине.
Образац пријаве на конкурс и обрасци изјава биће објављени на званичној интернет страници општине Лајковац а могу
се преузети и на писарници Општинске управе општине Лајковац.
VII Ближа обавештења могу се добити на тел: 3433-329; 3433-186; и 3433-109 локал 125.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ У БАЈЕВЦУ

СТАРИ ОБЈЕКАТ УСКОРО У НОВОМ РУХУ
Потпуна реконструкција ове школе подразумева замену кровног покривача, израду
фасаде са изолацијом, темељне унутрашње радове и уградњу канализационе мреже,
као и комплетно партерно уређење са великим игралиштем
Током протекле четири године, општина Лајковац је у
Биљана Жујовић и Андрија Живковић
обнову и реконструкцију школских и предшколских
у обиласку радова
објеката уложила преко 500 милиона динара. Уз помоћ
финансијских средстава Канцеларије за јавна улагања у
износу од 110 милиона динара, недавно су отпочели и
радови на реконструкцији објекта Издвојеног одељења
ОШ „ Миле Дубљевић” у Бајевцу. Рок за њихов завршетак
је 150 дана, а почетак обнове ове осмогодишње школе
обишао је председник општине Лајковац Андрија
Живковић са сарадницима.
- Потпуна реконструкција ове школе подразумева
замену кровног покривача, израду фасаде са изолацијом
и темељне унутрашње радове. У учионицама ће бити
постављен храстов паркет, у ходницима неклизајућа
гранитна керамика, нове санитарије, нови систем за
грејање са котларницом на пелет, а свака учионица имаће
прикључак за интернет и тв мрежу. Осим тога, биће
уређено школско двориште, приступне саобраћајнице,
тротоари, велико игралиште, које ће служити не само
ученицима ове школе, већ и мештанима како Бајевца,
тако и суседних села. У плану је и уређење хидрантске и
Живковић подсећа да ће са првим данима фебруара
канализационе мреже у склопу које ће бити уграђено
мини компактно постројење за пречишћавање отпадних почети и радови на реконструкцији средње школе у Лајковцу,
које такође финансира Канцеларија за јавна улагања.
вода- нагласио је Живковић.
Вредност тих радова је око 250 никиона динара.
- То је јасан показатељ да локална самоуправа води
бригу о најмлађим суграђанима и да ће у будућности
Лајковац имати већи број оних становника који у њему остају,
а мањи број оних који одлазе из њега. Лајковац ће бити права
варошица која ће имати све погодности за угодан и леп живот
- истакао је Живковић.
Школа у Бајевцу саграђена је 1963.године, а две године
касније примила је прве ђаке. Наставу тренутно похађа 48
ученика од првог до осмог разреда, каже директорка Основне
школе „Миле Дубљевић” Биљана Жујовић.
- Све ученике у договору са локалном самоуправом,
Замена крова на школи у Бајевцу
школском управом и школским одбором преселили смо у
матичну школу у Лајковац, а настава се одвија само у првој
Осамдесетих година прошлог века ову школу поха- смени. Ученицима и наставницима обезбеђен је бесплатан
ђало је више од 300 ђака, а данас их има око 50. По превоз. Што се старог објекта школе у Бајевцу тиче, највише
завршетку реконструкције објекта са околином, школа у проблема било је у зимском периоду . Високи су плафони од
Бајевцу могла би постати једна од најлепших сеоских трске, и без обзира што је на згради постојала ПВЦ столарија,
школа у Србији, што буди наду да ће се и број ученика грејање није функционисало како треба а учионице су биле
повећати, већ од наредне школске године.
константно хладне- рекла је она.
Љ.Вујичић

У ЈАБУЧЈУ

АСФАЛТИРАН ПУТ
ЗА ЂОРИЋЕ
Општина Лајковац, и у овој години, наставља са
уређењем путне инфраструктуре у својим месним
заједницама, а прво у низу било је асфалтирање пута за
Ђориће у Јабучју. Према речима председника општине
Лајковац Андрије Живковића, као што је и најављено, сви
уговорени радови који нису завршени у протеклој години,
биће реализовани већ почетком 2020.године.
- Један од тих послова је и овај пут у доњем крају
Јабучја. Ми смо из буџета издвојили седам милиона динара
управо за асфалтирање ове деонице у дужини од нешто
више од 900 метара. Ово је јако важан пут који спаја стару
обреновачку пругу са центром доњег краја и излази у
близини основне школе. Саобраћајница је ширине три и по
метра са банкинама, ивичњацима и са каналима где је то
потребно- рекао је Живковић приликом обиласка радова.
Према његовим речима, већ у наредном периоду, ако
временски услови дозволе, отпочеће асфалтирање пута за
Протиће у Врачевићу.
- Надам се да ће резултати на крају 2020.године бити као
и у претходној години, када смо на територији општине
урадили око 40 километара асфалта. И у овој години
очекујемо велику помоћ од Путева Србије, како би
наставили уређење путева не само у Лајковцу, већ и у оним

Асфалтирање у Јабучју
деловима општине који нису добили асфалт протеклих
година.
Током 2020.године планирана је реконструкција неколико
важних деоница: пут који води из села Лајковац ка Убу (у
дужини од 7,5 километара), пут за Мирковиће и Јосиповиће у
горњем крају Јабучја, пут за Петронијевиће у Ратковцу, за
Бабовиће у Врачевићу и за Васиће у Пепељевцу. Такође, у
плану је и изградња улице Петра Бојовића у самом Лајковцу,
пута за Врачевић до Латковића и регионални пут од
Пепељевца до Словца. Укупна дужина ових путева износи око
15 километара, а финансираће их ЈП „Путеви Србије”, док ће
радове изводити предузеће „Штрабаг”.
Љ.В.
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У ЉИГУ ОД 1.ЈАНУАРА

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

БЕСПЛАТАН ВРТИЋ
ЗА СВУ ДЕЦУ

СВЕТОСАВСКА
ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА

Општина Љиг обезбедиће бесплатан вртић за сву децу
са подручја општине од почетка 2020. године. То што
родитељи око 350 деце од јануара неће плаћати боравак деце
у Предшколској установи „Каја”, Општину Љиг ће коштати
више од десет милиона динара. До сада је право на бесплатан
вртић имало само трећерођено дете у породици.
- Надамо се да ће спровођење ових мера родитеље
охрабрити на рађање већег броја деце, а самим тим донети и
пораст наталитета у општини Љиг. Осим тога, докле год
будемо одговорно располагали новцем грађана, неће бити
разлога да ова мера буде укинута, као што је то био случај у
много већим градовима у Србији - изјавио је председник
општине Љиг, Драган Лазаревић.

Локална самоуправа општине Љиг, након поделе
новогодишњих и божићних пакетића почетком године,
издвојила је финансијска средства за куповину још једног
контигента поклона за љишку децу поводом школске славе,
Светог Саве.

Пакетићи за Бранчић:
Драган Лазаревић, председник
општине Љиг (десно)
Предшколска установа „Каја” Љиг

ЗА ПОРОДИЉЕ 500 ЕВРА
Поред ове мере, у оквиру програма развоја популационе
политике "Подршка породиљама у општини Љиг", од јануара
2020. године уместо досадашњих 300 евра (у динарској
противвредности), тај износ ће бити повећан на 500 евра за
свако рођено дете чији родитељи имају пребива-лиште на
подручју општине.

Најпре је у кабинету председника општине Драгана
Лазаревића, организован пријем за све председнике
месних заједница љишке општине, који су преузели
светосавске пакетиће и проследили их даље ученицима по
свим издвојеним одељењима и матичним школама. На дан
школске славе, 27.јануара, подељено је преко 1.000
пакетића.

Ђаци са светосавским пакетићима
Пријем породиља у кабинету
председника Лазаревића
Колико Љиг брине о деци показује и податак да је, већ
неколико година, за све ученике основних и средњих школа
превоз бесплатан.

Општинско руководство обишло је матичне основне
школе "Сава Керковић" у Љигу и " Сестре Павловић" у
Белановици, као и Средњу школу "Хиљаду триста
каплара". У Белановици је, том приликом, представљен
пројекат реконструкције и изградње школског објекта у
овом селу, а радови би требало да почну за месец дана.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
ЗА ЉИШКУ ДЕЦУ
Поводом новогодишњих и божићних празника за
малишане из љишке општине, по угледу на претходне
године, организована је представа за најмлађе, а након тога
и подела пакетића. У препуној сали ОШ “Сава Керковић” у
Љигу деца су, са својим родитељима, имала прилику да
уживају у представи " Снежна краљица".

Детаљ из представе „Снежна краљица”

Подела пакетића у Дечијој библиотеци

МИОНИЦА
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У МИОНИЦИ

СВЕТИ САВА- СИМБОЛ СРПСКЕ НАЦИЈЕ
- Општина Мионица разуме да је будућност нашег народа утабана богаством знања сваког појединца
и зато предано радимо на стварању најквалитетнијих услова за образовање наших грађана- поручио
је Бобан Јанковић, председник општине Мионица, у свом обраћању поводом дана Светог Саве.
Општина Мионица је у великој сали Културног центра
26. јануара организовала традиционалну Светосавску
академију. Након Химне Светом Сави у извођењу црквеног
хора Хаџи Рувим из Ваљева, присутнима се обратио председник општине Мионица Бобан Јанковић, који је нагласио да
је Свети Сава симбол српске нације који нам је оставио у
аманет најважнију лекцију, да богаство ума, имање срца,
благостање човека и блаженство друштва уобличавају
божанство, подсетивши на речи првог српског архиепископа: „Останите у подвизима ка добру. Ни надесно, ни
налево, него по сили, колико ко има снаге, царским путем
теците, сетивши се што јесте“.
- Учити је врлина. Онај који хоће, научиће да је сваки
тренутак вечност која обилује бесконачним извором знања.
Школа је свака ризница из које извиру знања. Лекција је
свако сазнање које нам отвара сјајна врата.Човек савременог доба је човек који учи сваког дана, док наше путовање
кроз образовање траје целог живота. Општина Мионица
разуме да је будућност нашег народа утабана богаством
знања сваког појединца и зато предано радимо на стварању
најквалитетнијих услова за образовање наших грађана.
Реконструкција Основних школа ”Милан Ракић” и ”Војвода
Живојин Мишић”, сеоских школских објеката, Средње школе
Мионица, оснивање Центра за образовање и развој који
бесплатно едукује грађане у циљу стицања знања и вештина
из различитих области науке и уметности, реконструкција
Културног центра, обнова Библиотеке ”Милован Глишић”,
изградња модерне Хале спортова, увођење топлотног система на биомасу, километри водоводних мрежа, мостова и

КУД „Војвода” Мионица

Етно група „Мионе”
путева који нас повезују са светом - подвизи су ка добру.
Духовном, менталном и фичком добру свих грађана, добру
друштвене заједнице којој припада сјајна будућност. Свети
Сава је мудро зборио да треба ширити мир и љубав и уместо
гнева научити се да кажемо - благослови и опрости брате.
Поучени мудрошћу нашег светог учитеља, сетимо се ко смо,
будимо људи и негујмо добро у себи!- поручио је Јанковић.
Беседу о Светом Сави одржао је настојатељ мана-стира
Светих Aпостола Петра и Павла у Рибници монах Арсеније
Јовановић, а затим је уследио богат културно-уметнички
програм у којем су учествовали чланови фолклорног ансамбла
КУД „Војвода“ са играма из Неготина, Лесковца и из централне
и западне Србије, етно група „Мионе“ и полазници школе глуме,
који функционишу при Центру за образовање и развој Мионица, млади гуслар Стефан Милић, као и професорски дуо
Димитрије Томић на клавиру и Александра Бенгин на виолончелу који су изводили композиције класичне музике.
Општина Мионица је ове године установила и Светосавску награду за посебно истакнутог и награђиваног ученика у
претходној школској години. Њен први добитник је ученик
осмог разреда Основне школе „Милан Ракић“ из Мионице и
ученик музичке школе „Живорад Грбић“ из Ваљева на одсеку за
хармонику Влајко Јовановић, победник бројних европских и
светских такмичења младих музичара, којем је плакету и
комплет сабраних дела Владике Николаја уручио председник
општине Бобан Јанковић.
А.Ковачевић

ЗАВРШЕН СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИОНИЦА“

ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ
На свечаности поводом школске славе Светог Саве
проглашени су победници шестог по реду Светосавског
наградног конкурса, који традиционално организује
Средња школа Мионица. Право учешћа имали су ученици
седмог и осмог разреда основних школа са територије
Колубарског округа и ученици овдашње Средње школе, а
радове који рефлектују књижевни и уметнички доживљај
Светог Саве, оца образовања и духовности, послало је

Добитници награда на Светосавском конкурсу

преко 40 ученика из мионичког краја, као и деца из основних
школа „Миле Дубљевић“ Лајковац, „Војвода Мишић“ Пецка,
„Илија Бирчанин“ Ставе и „Владика Николај Велимировић“ из
Ваљева. Осим ликовних и прозних радова основци су
послали и велики број песама, тако да је за њих додата и
категорија поезије.
У области литерарног стваралаштва-прозни радови у
категорији основаца прво место је припало Ивану Јовановићу из ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић, друго Нини
Јуришић из исте школе, а треће Младену Ђуричићу, ученику
ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац. Код средњошколаца
победница је Тања Симовић, испред Кристине Грујучић и
Александре Ћировић. Награде у области литерарног
стваралаштва –поетски радови додељене су само основцима
и то прва награда Јелени Јелић из ОШ „Војвода Живојин
Мишић“ Рајковић, а друга и трећа ученицима мионичке ОШ
„Милан Ракић“ Милану Поповићу и Радовану Перићу. У
области ликовног стваралаштва награђена су три рада у
категорији основаца и то Анђела Мијаиловић из горњотопличког одељења ОШ „Милан Ракић“, Наталија Лазић из
ОШ „Илија Бирчанин“ Ставе и Николина Читаковић из
издвојеног одељења ОШ „Милан Ракић“ у Доњој Топлици, док
је код средњошколаца награђена Тијана Цмиљанић.
Награде у виду вредносних ваучера које су обезбедили
бројни донатори уручила је начелница Школске управе Колубарског округа Зорица Јоцић.
А.Ковачевић

24

6.фебруар 2020.г.

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-28/20-II
Датум: 31.01.2020.године
Владимирци

ОГЛАСИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/14-др. закон, 101/16др. закон и 47/18), члана 70, Статута општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019) и Правилника о критеријумима и поступку доделе
средстава црквама и верским заједницама („Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 34/2016), Општинско веће општине Владимирци расписује

ОГЛАСИ
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-27/20-II
Датум: 31.01.2020.године
Владимирци
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На основу члана 138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 70. Статута општине Владимирци
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019), Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта општине Владимирци,
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 34/16 и 3/19), Одлуке о буџету општине
Владимирци за 2020. годину („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 27/2019) и
Одлуке о расписивању јавног конкурса бр. 401-27/20- II, Општинско веће општине Владимирци, расписује

Јавни конкурс
За финансирањењ/суфинансирање потреба у области спорта
на територији општине Владимирци за 2020. годину
1. САДРЖАЈ КОНКУРСА
1.1. програм редовних такмичарских активности спортских удружења
циљ: унапређење рада спортских удружења
1.2. програм посебних активности спортских удружења
циљ: Развој спорта у свим сегментима
Област:
- школска спортска такмичења, - рад са младим спортским талентима, - спортске активности деце и омладине,
- повећање броја едукативних активности, - смањење насилног понашања деце и омладине, - побољшање здравственог стања деце и омладине
- спортска рекреација и „Спорт за све“, - промоција спорта као здравог стила живота,
- организовање и спровођење акција које служе активирању појединаца у рекреативном вежбању и у оквиру слободног времена (масовне акције),
- спортске активности особа са инвалидитетом, - организација и одржавање манифестација у области спорта од значаја за општину,
- одржавање и коришћење спортских објеката.
Одлуком о буџету општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 27/2019) укупна средства за
суфинансирање потреба у области спорта на тетиторији општине Владимирци износе 12.000.000,00 дин, раздео 3, Општинска управа, Програм
1301: Програм 14-Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001.
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810, Позиција 85, Економска класификација 481911.
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВЕ
Предлоге програма редовних/посебнх активности могу да доставе, сходно Закону о спорту, спортска удружења, односно недобитне
организације организоване на основу Статута и основане ради остваривања заједничког циља у области спорта (у даљем тексту: спортска
удружења).
Спортско удружење може поднети више пријав на јавни конкурс, а средства из буџета може добити за један програм редовних такмичарских
активности и за један програм посебних активности.
2.1. Спортско удружење које подноси програм редовних/посебнх активности треба:
- да је регистровано у складу са Законом,
- да има седиште на територији општине Владимирци и делује на том подручју,
- да је директно одговорно за реализацију програма рада и утрошак средстава, односно да је са успехом реализовало одобрени програм из
претходне године и да је поднело детаљан извештај о његовој релизацији, укључујући доказ о наменском трошењу добијених средстава,
- да се редовно такмичи у појединим лигама, односно да учествује у редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са спортским
правилима,
- да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту,
- да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
2.2. Програм редовних/посебнх активности, треба у погледу квалитета, садржаја и природе да испуњава следеће критеријуме:
- да је у оквирима потреба у области спорта, утврђених Законом,
- да је од локалног значаја, однбосно од интереса за општину и да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Владимирци,
- Да је у складу са Законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта,
- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма редовних/посебнх активности,
- да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника, најмање једног спортског стручњака који има Законом предвиђене квалификације у
области спорта и потребне ресурсе за реализацију програма,
- да се по правилу реализују у текућој години.
3. КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ТРОШКОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕДОВНИХ/ПОСЕБНХ АКТИВНОСТИ
Програмом редовних/посебнх активности могу бити предвиђени искључиво трошкови реализације који су оправдани, стварни и у
непосредној вези са циљевима реализације редовних/посебнх активности.
3.1. Оправдани директни трошкови нарочито обухватају следеће трошкове:
- куповину и изнајмљивање опреме, реквизита и справа, - закуп простора за спортске активности,
- ангажовање спортских стручњака који реализују програм редовних/посебнх активности, - судијских такси и котизације за такмичења,
- регистрације, - осигурање спортиста, - редовне лекарске прегледе спортиста, - превоз спортиста на припреме и такмичења,
- одржавање и коришћење спортских објеката, - хранарина, - комуналне услуге
и други трошкови који су неопходни за реализацију програма редовних/посебнх активности: информисање јавности, штампање публикација и
материјала, комуналне, спортско-медицинско и спортско-стручно и научно саветовање, набавка стручне литературе.
4. КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ И ПО КОЈИОЈ ПРОЦЕДУРИ
4.1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Подносилац пријаве за предлог годишњег програма –организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта, обавезан је да достави следећу документацију:
Основна документација:
1. Апликациони формулар – пријава на јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци у 2020. години
– Образац бр.1
2. Упитник за категоризацију спортских организација – Образац бр.2
3. Годишњи програм за 2020. годину са спецификацијом трошкова (буџет редовних/посебнх активности)
4. Изјава – Образац бр.3
4.2. ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВУ
Пријава се доставља у запечаћеној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријава се предаје у канцеларији Спортског савеза општине Владимирци или шаље поштом на адресу:
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ
Ул. Светог Саве бб
15225 Владимирци
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ У 2020. ГОДИНИ
Назив подносиоца пријаве
Адреса подносиоца пријаве
Назив програма
НЕ ОТВАРАТИ
Рок за подношење пријаве за програм/пројекте је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса на сајту општине Владимирци.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата у канцеларији Спортског савеза општине Владимирци до
наведеног термина (пријемни печат писарнице) или предата пошти најкасније до наведеног термина (печат поште), без обзира на датум
приспећа.
За сва питања везана за процедуре пријављивања на Конкурс заинтересовани се могу обратити Спортском савезу Општине Владимирци,
контакт телефон: 015/513-392; 065/273-73-18.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољoпривреде, с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-26/20-II
Датум: 31.01.2020.године
Владимирци

ВЛАДИМИРЦИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 70, Статута општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019), a у складу са чланом 38. став 5. Закона о удружењима („Сл. гласник
РС“, бр.51/09 и 99/2011 – др. закони) и Правилником о критеријумима и поступку доделе средтава из буџета
општине Владимирци за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 19/2017), Општинско веће општине
Владимирци расписује

Јавни конкурс
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних
организација у области друштвеног и хуманитарног рада, које делују на територији општине
Владимирци, за 2020. годину
Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте у области друштвеног и хуманитарног рада који су од јавног интереса и који се
финансирају или суфинансирају из буџета општине Владимирци.
Укупна средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у
области друштвеног и хуманитарног рада износе 480.000,00 динара.
Под програмима и пројектима у области друштвеног и хуманитарног рада који су од јавног значаја нарочито се сматрају: активности на
јачању сарадње изнеђу владиног, невладиног сектора и бизнис сектора, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са
инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских
и мањинских права, заштите интерно расељених и избеглих лица, образовања, науке, одрживог развоја, заштите потрошача, борбе против
корупције, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подсртицања и развоја привредних
делатности, (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.) културне баштине, неговања историјских
тековина за развој културно уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова,
других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Владимирци и афирмацији грађанског активизма.
Избор програма, односно пројекта који ће се финансирати, односно суфинансирати средствима из буџета општине Владимирци
вршиће се применом следећих критеријума:
- Усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
- Подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама,
- Промовисање и заштита људских и мањинских права и права детета,
- Подстицање и промовисање науке и образовања.
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног
рада који ће се финансирати, односно суфинансирати средствима из буџета општине Владимирци имају следећи субјекти:
- Удружења грађана са особама са инвалидитетом,
- Удружења грађана који се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се због социјалних или здравствених околности налазе у
стању социјалне потребе,
- Удружења грађана која се баве заштитом и промовисањем људских , мањинских права и права детета, као и положаја
маргинализованих група,
- Други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада као што су: задужбине, фондације, непрофитне установе и организације
регистроване за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера.
Субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада имају право да поднесу пријаву за финансирање, односно суфинансирање
програма, односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног рада под условом да им је седиште регистровано на територији општине
Владимирци или да делују на територији општине Владимирци, уколико на територији општине Владимирци не постоји регистровано
удружење које се бави том делатношћу.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење Конкурсног поступка и сачињавања предлога Одлуке о додели средстава за
финансирање или суфинансирање програма и пројекта у области друштвеног и хуманитарног рада, на територији општине Владимирци, за
2020. годину на обрасцу „Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у области
друштвеног и хуманитарног рада за 2020. годину“ (Образац број 1.).
Уз пријаву подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
- доказ о упису у регистар код надлежног органа,
- копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве,
- копију Статута подносиоца пријаве (оверену),
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању Програма рада за текућу годину,
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта, односно пројекта којим се конкурише за средства из буџета,
- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује,
- детаљан опис програма, односно пројекта за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава
- детаљан опис програма, односно пројекта, треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и време
реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план,
- потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту, ако се пројекат тако реализује,
- списак чланова организације (име, презиме, адресу становања, јмбг).
- једну штампану пријаву, потписану и оверену.
Подносиоцима пријаве, Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројекта удружења грађана, односно
невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада, које делују на територији општине Владимирци, за 2020. годину и
Образац број 1. „Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног
рада за 2020. годину“ доступан је на званичној интернет страници општине (www.vladimirci.org.rs).
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом на писарници Општинске управе Општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 34,
15225 Владимирци или путем поште, у затвореној коверти са назнаком – „Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање
програма односно у области друштвеног и хуманитарног рада за 2020. годину - НЕ ОТВАРАТИ“.
Кориснику средстава који није доставио Извештај о реализацији програма односно пројекта удружења грађана, односно невладиних
организација у области друштвеног и хуманитаног рада, по претходним конкурсима (за претходну годину) и који средства није утрошио
наменски у складу са програмом односно пројектом, наведеном структуром трошкова и до висине средстава тражених од Општине
назначеној у пријави, неће бити разматрана пријава на нови конкурс.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног термина (печат поште), без обзира
на датум приспећа и пошиљке предате на писарници Општинске управе најкасније до наведеног термина (пријемни печат писарнице).
Непотпуне и неблаговремене пријаве, које нису предате на прописаном обрасцу неће се узети у разматрање. Комисија задржава право,
да приликом разматрања пријава, од подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну документацију.
Учесници конкурса након објављивања Решења о расподели средстава на званичној интернет страници општине (www.vladimirci.org.rs)
који су добили мањи износ од тражених средстава, дужни су да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Решења, доставе ревидиране
износе структуре трошкова програма/пројекта наведене у Пријави за конкурс, сходно висини додељених средстава, односно обавештење о
томе да ли одустају од средстава која су им додељена.
Након коначности Решења о расподели средстава са изабраним подносиоцима пријаве закључују се Уговори о финансирању или
суфинансирању програма, односно пројекта од јавног интереса средствима из буџета општине Владимирци.
Рок за подношење пријаве за програме/пројекате је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса на веб страници Општине
Владимирци (www.vladimirci.org.rs).
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити на телефон 015/513-141.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољопривреде, с.р.
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наш драги

27

РАТОМИР
МИЛИЧИЋ
ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ
Из Памбуковице (1960 - 2020)
Твој прерани одлазак оставио
је велики и неизбрисив траг у
мом животу. Памтићу твоју
великодушност и доброту
заувек. Почивај у миру и нека
те анђели чувају, брате мој
Твоја сестра Нада Јовичић
са породицом
20.01.2020.г. преминуо је мој брат

Чуваћемо успомену на твој
драги лик. Оставио си
неизбрисив траг и
заслужио вечно сећање.

Син Саша и ћерка Весна
са породицама
20.01.2020.г преминуо је
наш драги

(1960 – 2020)

ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ
(1960 – 2020)
Не постоји време које може
избрисати љубав према брату.
Живећеш заувек у мом срцу
и никада те нећу дати забораву...
Сестра Милка и зет Горан
са децом

У срцу туга, на гробу
тишина, а у дому нашем,
велика празнина. Не видимо
ти очи и не чујемо глас,
али осећамо да си
ту негде између нас
Твоја супруга Драгица,
ћерка Биљана, зет Иван,
синови Бојан и Бранко
и снајке Ана и Гоца са децом

На Сретење Господње
2020.г. навршава се година
од одласка наше вољене
мајке и супруге

ЈЕЛЕ ЖИВКОВИЋ
(1956 – 2019)
Ти си једино стално и
вечито присуство у нама.
Поносни смо на тебе.
Дивимо ти се и волимо те
заувек...

Твоји Нале и Драган

.

ЗОРАН
ВАСИЉЕВИЋ
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IN MEMORIAM

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
11.јануара 2020.године
преминуо је наш драги

ВОЈИСЛАВ
СТАНКОВИЋ
- ТРБА
(1953-2020)

ЗОРАН
ВАСИЉЕВИЋ
Драги куме, живећеш
у нашим сећањима !
Почивај у миру...
Твоји кумови
17.02.2020.г. навршиће се
година од смрти нашег драгог

Твојим одласком остала је
велика празнина, бол
и туга са којом живимо.
Са поносом Те чувамо
у нашим срцима
Супруга Драгица,
син Томислав и ћерка
Маријана са породицама
и сестра Грозда са породицом

11.јануара 2020.године
остали смо без нашег
драгог оца, свекра и деде

ВОЈИСЛАВА
СТАНКОВИЋА
- ТРБЕ
РАДИВОЈА РАШЕ
ПОПОВИЋА
(1943 – 2019)
Заувек ћемо те се сећати,
са љубављу и поштовањем…
Твоји супруга Грозда,
ћерке Славица и Слађана
са породицама

(1953-2020)
Тамо негде као звезда
Ти сијаш за нас, тамо негде
Ти мислиш на нас
и ми мислимо на тебе.
Заувек.
Син Томислав, снаха Данијела
и унуке Емилија и Елена

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

6.фебруар 2020.г.
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МИЛЕНА РОГИЋ
(1957 - 2020)
Отишла је прерано и брзо наша Милена, Мица, једина и
препознатљива „Рогићка“. Свестрана и несебична, пуна енергије, воље за
рад, дружење, покретачка снага за сва дешавања, животне лекције, рецепте,
разне акције како за своје колеге и колегинице, тако и за децу и њихове
родитеље. Радовала се и делила љубав, тугу, успехе и све што се дешавало у
њеном и нашем „Вртићу“. Последњи пут на отварању новог вртића такође је
вешто и храбро прикривала своју већ присутну болест. Остаће у сећању свих
генерација које је познавала и са којима је радила.
Колектив „Вртића’’

...............................

Драга Мицо, Како наћи праве речи а да буду довољно јаке, довољно
велике као што си и ти била? Како се опростити од Тебе, када си увек ту
присутна, у свакој нашој причи...
Била си и остала симбол нашег Вртића, обожавани васпитач, драги
колега, пријатељ, борац али и критичар кад треба. Твоја величина се огледала
у том што си увек знала да помогнеш, пружиш руку, лепу реч, загрљај. Ниси
волела неправду. Увек си ишла срцем, другачије ниси ни могла ни знала. Била
си јединствена, посебна. Била си наша а ми смо били твоји!
Ово није опроштај, јер ми то не умемо. Остајеш са нама, у свакој
причи, песми, јако весела, правична, баш онаква каква си увек и била. Човек
умире онда када га забораве, а Ти то никада нећеш бити!!!
Твоје колеге из „Вртића“

31.01.2020. г. навршило се 26
година од смрти нашег драгог
супруга, оца, свекра и деде

СЕЋАЊЕ
ГОДИНА – 16. ФЕБРУАРА

8
ДРАГОМИРА
ИЛИЋА
Бојаџије из Уба
Чувамо светлу успомену!
Супруга Магдалeна,
деца Милан и Љиљана,
снаха Горица
и унуци Стефан и Филип

СЕЋАЊЕ

РАТКО
МАРЈАНОВИЋ
из Мургаша
(1943 – 2015 – 2020)
Добром човеку и боему
Пријатељ Милан Илић

ЖИВОРАД ЛИЛА
ВЕСЕЛИНОВИЋ
(1927 – 2019)
Породица

14
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

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

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства

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

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

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији

СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
Општинска управа Општине Владимирци - Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске
послове, на основу члана 10 став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр.
135/04, 36/2009), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност да је Privredno društvo za uzgoj živine PILEX D.O.O. Boljevci, са адресом
Браће Вујић 88, 11275 Бољевци, овом Одељењу поднео захтев за одлучивање о потреби процени утицаја
на животну средину за Пројекат „Инкубаторска станица на кат.парцели број 442 К.О. Владимирци“,
Општина Владимирци.
Заинтересовани органи, организације и јавност ближи увид у податке могу извршити у Одељењу
за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци, ул.
Светог Саве бр. 34. сваким радним даном почев од 6.02.2020. до 17.02.2020. године у времену од 8,00 до
9,30 часова.
Заинтересовани органи, организације и јавност своје мишљење о обавештењу поводом поднетог
захтева, достављају овом Одељењу, у року од 10 дана од дана објављивања у писаној форми, преко
„писарнице“ органа Општинске управе општине Владимирци.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДБОЈКА

6.фебруар 2020.г.

ТРАЈЕ ФЕНОМЕНАЛНА СЕРИЈА УБЉАНКИ У 2020. ГОДИНИ

ПЕТА ПОБЕДА У НИЗУ
- СЛЕДИ ДЕРБИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ
- Рутински одрађен посао на домаћем паркету против
Суботичанки. - Лидер првенства поново надигран у Обреновцу.
- У суботу од 18 часова нови дерби против Јединства у гостима.
Убљанке су оправдале апитет
фаворита против Суботичанки и наставиле сјајан низ у 2020. години, а 11.
првенствену победу испратила је готово
пуна хала која је своје љубимице
наградила великом подршком за феноменалне резултате. Дилеме око победника
није било- екипа Маријане Боричић је на
ауторитативан начин потврдила да се
налази у самом врху српске женске
одбојке.
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Суперлига Србије за одбојкашице, 16. коло

ТЕНТ- Уб 1:3
(19:25, 16:25, 25:15, 17:25)
Хала СКЦ у Обреновцу. Гледалаца:
500. Судије: Баланџић, Зотовић
(Београд).
УБ: Глигорић 5 (2 блока), Кутлешић 12
(4 блока), Лукић 5 (1ас), Вулин 16 (1 ас),
Тривуновић 8, Биберовић 9 (2 аса, 1
блок), Ђурђевић, Живановић, Стојковић, Митровић, Безаревић. Нису
играле: Јаковљевић (либеро 2),
Бјелић, Јелић.
Суперлига Србије за одбојкашице, 15. коло

Уб- Спартак 3:0
(25:21, 25:11, 25:17)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 400.
Судије: Саво Ковачевић (Краљево),
Александар Петровић (Ужице).
УБ: Глигорић 9 (1ас, 1 блок),
Живановић 1, Кутлешић 12 (4 аса, 2
блока), Вулин 10 (1ас, 1 блок),
Биберовић 8 (2 аса), Безаревић 16 (4
аса, 1блок), Ђурђевић (либеро 1),
Митровић 1, Јелић. Нису играле:
Тривуновић, Бјелић, Стојковић, Лукић,
Јаковљевић (либеро 2)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Аница Кутлешић

Милица Безаревић
у акцији
Најјачи отпор Суботичанке су пружиле
у првом сету, мада праве драме није
било. Тајм-аут упозорења на 23:21 био је
довољан да се уозбиље домаће одбојкашице, а у наредна два сета се ниједног
секунда није постављало питање победника. Милица Безаревић је искористила
прилику и била најефикаснији актер
меча, у другом сету Суботи-чанке су једва
стигле до двоцифреног броја поена, а и
трећи сет је био сигурно привођење
посла крају, на задовољство близу 400
гледалаца у убској хали.
Само двадесет дана после
величанствене победе у Купу, Убљанке су
се поново нашле на обреновачком
паркету против лидера првенства који не
зна за пораз, сем када су са друге стране
мреже убске одбојкашице. Било је
очигледно да је "енергетичаркама" остао

у свежем сећању пораз у Купу, а на
крилима убојите Јелене Вулин, Уб је
држао безбедно одстојање. Грешиле
су доста домаће, па је без већих
проблема тим Маријане Боричић
повео против лидера. У другом сету
још израженија доминација финалисткиња Купа- луцидна Катарина Лукић
је сјајним потезима "мучила" бивше
саиграчице, а Аница Кутлешић подигла рампу на мрежи. Нису Убљанкама
сметале ни спорне судијске одлуке,
Јелена Вулин је дугачком серијом са
сервис-линије привела сет крају и
утишала најбучнију публику у лиги.
Ако је постојао најбезболнији
тренутак за пад, био је то трећи сет, а
младе снаге ТЕНТ-а Хена Куртагић и
Стефана Пакић су унеле "свежу крв" у
домаћи тим. Обреновчанке су тако
прекинуле серију од 5 везаних
изгубљених сетова у дуелима са
комшиницама, али је њихова нада
била кратког даха. У четвртом сету
борба је трајала до 5:5, већ на
техничком тајм-ауту било је 12:7 за Уб,
па је у великом стилу екипа Маријане
Боричић продужила феноменалну
серију у 2020. години:
- Наравно да апетити расту после
оваквог низа, али нема места
еуфорији. Вечерас смо видели много

TENT
Ub
Jedinstvo SP
C.zvezda
@elezni~ar
Vizura
Klek
Spartak (S)
Partizan
Beograd

14
12
12
11
10
7
6
4
2
2

2
4
4
5
6
9
10
12
14
14

43:13
40:20
41:21
42:25
38:26
30:34
23:36
17:43
19:44
13:44

40
36
35
34
30
22
18
10
8
7

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
17.коло (субота, 8.фебруар- 18ч):
Јединство (СП) - Уб
18.коло (15.фебруар- 18ч):
Уб - Београд
лепих поена и обећавајућих ситуација,
мада нам пријем није био на уобичајеном
нивоу. Нисмо имали много директних
блокова, али јесмо натерали ТЕНТ да
удара високо, при чему су доста грешиле.
Оно што не сме да се толерише јесте
непотребно опуштање, не смемо да
размишљамо рутински, већ да сваки поен
играмо пуном снагом. Следи дерби у
Пазови против екипе која нам не лежи и
коју нисмо никад победили, али нема
притиска. Играмо од меча до меча,
поредак у врху одређују нијансе, тако да
је још пуно посла пред нама- пословично
је опрезна Маријана Боричић пред дерби
у Старој Пазови (субота, 18 часова). Б.М.

32

ФУДБАЛ
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БИВШИ КАПИТЕН УБЉАНА У ДРЕСУ ЈАВОР-МАТИСА ИЗ ИВАЊИЦЕ

РАДИВОЈЕВИЋ НА СУПЕРЛИГАШКОЈ СЦЕНИ
Од одласка Марка Адамовића у Спартак, дуго се чекало
да са Шепковца један фудбалер директно оде у Суперлигу.
Летос је Виктор Живојиновић блиставим играма заслужио
позив Вождовца, а само шест месеци касније у елиту је
отишло и право дете Јединства, момак који је фудбалски
проходао на стадиону "Драган Џајић", доскорашњи капитен
црвено-белих- Лука Радивојевић (20).
Везни фудбалер се 9. јануара појавио у снежној Ивањици на прозивци тренера Бонџулића, због тешких услова за
рад управа клуба је преселила први тим на СЦ "Земунело", а
од 23. јануара екипа Јавора се налази у Умагу (Словенија).
Лука Радивојевић послао нам је рапорт са словеначког
приморја, врло задовољан првим корацима у новом клубу:
- Интензитет рада је јачи, али се и у Јединству радило
квалитетно, па нисам имао проблем да ухватим ритам.
Одиграли смо три утакмице за сада- Домжале (1:2), Триглав
(3:1) и Браво (2:2), а до повратка и пролећне премијере у
Крушевцу, играћемо и са Горицом, Алуминијом и Рударом из
Велења. Брзо сам се уклопио, од раније познајем Севића који
је играо у Ваљеву и Јевремовића из обреновачког Радничког,
а ту је и штопер Филиповић са којим сам "ратовао" у баражу
омладинаца против Борца из Чачка. Задужио сам број 14,
играо сам по полувреме на претходним тестовима и за сада
све иде по плану- каже бивши фудбалер Јединства.

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala
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МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Лука Радивојевић
Јавор-Матис у Радивојевићу види залог за будућност,
жестока је конкуренција на свакој позицији, а стартни задњи
везни је капитен Пишчевић. Испробао је Бонџулић талентованог играча и на позицијама штопера и десног спољнег, а
првих шест месеци Ивањичани планирају да Радивојевић
стасава за суперлигашке битке. Уз појачани рад на јачању
физичке конституције, ипак није нереално очекивати да већ
на пролеће млади везиста добије прве суперлигашке минуте...

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО ПОЧЕЛО СЕРИЈУ ЗИМСКИХ ПРОВЕРА

ГОЛЕАДА НА СТАРТУ ПРИПРЕМА
- Црвено-бели савладали после преокрета Подриње- 4:3. - Наредни ривал Мачва 1929 из Богатића у
суботу од 13 часова на СЦ "Матић". - Хаџић и Ђелмаш заслужили статус појачања, вратио се Арсовић.
Пролеће у фебруару измамило је велики број љубитеља фудбала на СЦ "Матић", а мотивисани ривали пружили су им допадљиву партију, украшену са 7 голова. На
крају су Убљани славили са 4:3 (1:2), иако је гостујући тим
Подриња, иначе јесењи првак Војвођанске зоне "Југ", водио
чак три пута.

тежак посао на другој стативи. Агресивна игра исплатила се
Николи Радојичићу, освојио је лопту на 20 метара од гола
противника и рутински погодио из близине. Поново су се
радовали гости средином првог дела, силовит шут Требовца са
25 метара био је неухватљив за Ивана Јовановића.
На терен су у наставку изашли Ивановић- Мијатовић,

ФК Јединство (Уб) на једном од тренинга на новом стадиону „Жозе Мурињо”

Нови тренер домаћих Срђа Кнеђевић одлучио се да у
првом тесту наступе две поставе по 45 минута, а у првом
делу на терену су били Јовановић- Бошковић, Владисављевић, Филиповић, Андрић- Радовановић, Н.Радојичић,
З.Радојичић, Арсовић- Милановић, Хаџић. Гости су брзо
дошли до вођства, лоше је реаговала одбрана домаћих
након убацивања са леве стране, па Савиновић није имао

ИСПРАВКА - МАЛИ ФУДБАЛ У ЛАЗАРЕВЦУ

СЕРГЕЈЕВ ГОЛ
Допринос победи убске
„Ин-Тим керамике”, на турниру у малом фудбалу за
узраст пионира, у Лазаревцу, дао је и један Лазаревчанин, Сергеј Ивановић, који
је „ускочио’’ међу Убљане и
дао гол у финалној утакмици запечативши резултат у
задњим тренуцима, за коначних 4:1. У тексту у прошлом
броју, којим је забележен
тријумф Убљана на овом
турниру, случајно је пропуштен овај податак, а Сергејеви саиграчи су нас замолили
да, уз извињење фудбалеру,
исправимо ту грешку.

Сергеј Ивановић

Рајовић, Сајић, Ранисављевић- Јолачић, Ђокић, Јовичић,
Ракић (Ђурић)- Ђелмаш, Ђурђевић, а врло брзо су домаћи
успоставили доминацију. Рајовић је идеалном асистенцијом
погодио Јовичића у "трепавицу", али се један од ретких излета
гостију на противничку половину завршио трећим вођством
Подриња након лоше процене Сајића. Ипак, није то пореметило
Убљане, па је врло брзо Кристијан Ђурђевић оштрим ударцем
са леве стране поравнао резултат. Могао је Лука Ђокић и раније
да преломи меч, али је заслужени тријумф Јединству донео
Марко Ђелмаш после лепе акције домаћих и одличне
завршнице, украшене "лажњаком" и прецизним ударцем.
Иначе, млади нападач рођен 2000. године оставио је добар
утисак на Срђу Кнежевића, па ће он, као и Никола Хаџић из
Радника, заслужити статус појачања црвено-белих за наредно
пролеће. Убљане је појачао и Урош Арсовић из Чукаричког,
добро познат навијачима будући да је већ носио дрес
Јединства у сезони 2018/19., па је конкуренција у нападу
додатно проширена:
- Задовољан сам првом провером, пре свега трчањем и
односом играча, а увек је лепо када играте ефикасно и
победите. Грешке које су се појавиле су нормалне, било би
чудно да их нема у овој фази, али је целокупни утисак био
добар. Момци одлично раде од почетка припрема, здравствени
билтен је добар, изузев неколико ситнијих повреда и кратког
одсуствовања због прехлада, тако да за овај део припрема могу
да кажем да је одрађен квалитетан посао- задовољан је првом
провером тренер Јединства Срђа Кнежевић.
У суботу од 13 часова, црвено-бели ће на Матићевом
"вештаку" угостити Мачву из Богатића са којом су играли
последњи такмичарски меч у 2019. години, а већ у суботу 12.
фебруара на терену "Жозе Мурињо" играју против Турбине са
почетком у 17 часова.
Б.Матић
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РУКОМЕТАШИ УБА ЗАПОЧЕЛИ
ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ВИЛОТИЈЕВИЋ
И МИТРОВИЋ
У СТАРОМ ЈАТУ
Половином јануара паузу су окончали и убски
рукометаши, а наставак сезоне дочекују у средини табеле са
жељом да се добрим резултатима приближе врху табеле. У
ком смеру ће ићи амбиције Убљана, зависиће умногоме од
првог меча у Петровцу против другопласиране Слоге (29.
фебруар/ 1. март), а до тог сусрета убски рукометаши имаће
барем четири теста.
- Прве недеље радили смо на релаксацији, потом
акценат пребацили на скочност, брзинску издржљивост и
експлозивност, а последње две недеље остављамо за
техничко-тактички део припрема. Имамо велике планове за
ову годину, желимо да Уб у рукометном смислу постане
нешто више од расадника талената, а посебно што имамо
велику подршку градоначелника Дарка Глишића. Наш сада
већ прелепи град захваљујући њему добио је завидну
спортску инфраструктуру, на нама спортским радницима је
да будемо вредни и марљиви, па су наши следећи потези
формирање Академије рукомета и екипе Уб 2 која ће бити
развојни тим и омогућити најмлађима да се кале и стичу
искуство за први тим- каже амбициозни председник РК Уба
Иван Милошевић.

Иван Милошевић,
председник РК Уб
Бивши рукометаш Убљана прихватио се задатка и на
пољу струке, лиценцирани тренер биће Срђан Филиповић
из Обреновца, а екипу су појачала два добро позната играча
убској јавности:
- Повратници у плаво-бели дрес су талентовани Иван
Вилотијевић и Бојан Митровић, а постигнути су усмени
договори да у следећој сезони добијемо два капитална
појачања- Дарка Павловића и Милана Зарина. Зарин ће бити
укључен и у рад са млађим категоријама где ће му друштво
правити такође наши бивши играчи Бранко Филиповић,
Ненад Рогић и Љубомир Марковић који већ дуго ради са
децом, а врло брзо очекујем да од 4 млада момка који имају
афинитете према суђењу добијемо и први пар арбитара са
Уба- потврђује председник убских рукометаша да клуб јача
на свим пољима.
Б.Матић

СПОРТ
НОВА СТРАНИЦА У КАРИЈЕРИ УБСКОГ БАСКЕТАША

ЖУЋА НАСТУПА
ПОД ЗАСТАВОМ УБА
Екипа Ивана Поповића убудуће ће носити
име Уба на светској баскет-сцени!
Иван Поповић (1991) је сада већ далеке 2012. помешао
кошаркашке са баскет водама, а временом се изборио за
место међу најбољим играчима овог све популарнијег
спорта. Некадашњи кошгетер Убљана је "3x3" каријеру
отворио у дресу "Ранча" и са својом екипом постао двоструки
првак Србије- за 2013. и 2014. годину. Екипа се расформирала
због повреда, а нова станица била је екипа "Олимп" која је
осим домаће дупле круне (2017), имала и запажене
међународне резултате- највреднији је освојени "челенџер" у
румунском Сибиу, као и пласмани у четвртфинала завршних
турнира у Аби Дабију (2016) и Пекингу (2017).
Уследила је селидба у Нови Сад где је уз Страхињу
Стојачића, Данила Мијатовића и Марка Бранковића оформио
екипу Врбас, а уз два освојена "челенџера" у Љубљани и
Липику, издваја се и пласман у финале Мастерса у Канади.
Награда је стигла у виду 10. места на светској ранг-листи, а
колико је поредак у врху одређен нијансама, говори и
чињеницада су Поповић и другови побеђивали и најбољеЛиман, Нови Сад са Домовић-Булутом, Ригу, Амстердам,
Пиран... У години која је тек почела, очекују велики скок, а
убске навијаче посебно ће обрадовати најновија информација:
- Са великим задовољством могу да објавим да ће моја
екипа у наредном периоду носити име Уба, локална
самоуправа на челу са Дарком Глишићем по ко зна који пут је
препознала значај спорта, па ће нам бити велика част да
репрезентујемо Уб на светској сцени. Општина ће нам
пружити велику помоћ у регулисању немалих трошкова, а ја
сам неизмерно узбуђен што ће се наш мали град наћи на
планетарној баскет-мапи. Тренутно индивидуално
тренирамо, требало би да ускоро добијемо и петог члана
екипе- Небојшу Килијана, а база нам остаје Нови Сад, будући
да су остали чланови екипе из "српске Атине"- преноси лепе
вести за убске љубитеље баскета Иван Поповић.

Екипа Ивана Поповића (са лоптом)
на једном од челенџера

Биће ово година од историјског значаја за баскеташе,
први пут ће се наћи на олимпијској смотри у Токију, а Србија је
сигурно са великим бројем топ-играча кандидат за медаљу.
Поповић, тренутно 35. на појединачној ранг-листи најбољих
баскеташа света, очекује најбољу годину у каријери, а момак
руке меке као памук и небеског скока објективно процењује да
је нереално надати се позиву под заставу Србије. Ипак,
Поповић је много пута доказао да лимити за њега не постоје,
можда зраци олимпијског сунца обасјају и нашег баскетБ.Матић
мајстора...
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"МЛАДОСТАШИ" ИМАЛИ ТЕСТ ПРОТИВ ЛИДЕРА ДРУГЕ ГРУПЕ "ЗАПАДА"

ИВАЊИЦА БОЉА ЗА "ПОЛА" КОША
- Промена у играчком кадру нема, а једино ће бити промена у интензитету тренинга, јер овакав
таленат и младост траже и беспоштедан рад- истиче Владимир Урошевић, тренер убских кошаркаша.
Последња недеља фебруара означава крај првенствене паузе у Другој регионалној лиги "Запад", а пулени
Владимира Урошевића први тест су одрадили против лидера
другог региона, искусне екипе Ивањице. Гостујући тим је
диктирао темпо у првом делу, махом имао двоцифрену
предност, али се убска "млађарија" са искуснима Љубојевићем и Ђорђем Васиљевићем није предавала.
У наставку је прорадио шут домаћих, одбрана је
подигла ниво, па се у финиш утакмице ушло у егалу. Имали су
"младосташи" два бацања да изједначе резултат при вођству
Ивањичана 82:84, али је гост у екипи Убљана Белгијанац
Филбиш био половичан са линије бацања на две секунде до
краја. Тренер Младости Владимир Урошевић био је јако
задовољан првим издањем своје екипе после зимске паузе:
- Евидентно је да смо у грчу ушли у меч, очигледно је да
су наши дечаци били импресионирани играчима који имају и
прволигашко искуство, али је у наставку то било наше право
лице. Прорадио је шут, Иван Милошевић је потврдио оно што
сви знамо да је најбоља нападачка опција, а евидентан је
напредак у шуту Уроша Васиљевића. Одиграти са овако
искусном екипом на један посед је охрабрујући податак, а
посебно ме радује последња четвртина коју смо играли без
најискуснијих играча. Промена у играчком кадру нема, а
једино ће бити промена у интензитету тренинга, јер овакав
таленат и младост траже и беспоштедан рад. Олакшава нам
посао чињеница да имамо феноменалне услове, уживање је
радити у оваквом спортском граду и велику захвалност
дугујемо локалној самоуправи- не само ми, него и фудбалери, рукометаши и наше одбојкашице којима честитам на
историјским резултатима- рекао је тренер "младосташа".
Убљани су се по традицији појавили и на "Меморијалу
Рајко Жижић" на Београдском сајму, три селекције (две
дечака и једна девојчица) су забележеиле 5 победа и један
пораз, уз демонстрацију одличног рада у школи КК Младост
2014.
Б.Матић

Убљани одлични у поразу против
фаворизоване екипе: Тренер Владимир Урошевић

