БИЛТЕН

ОПШТИНЕ УБ
ГОДИНА II - БРОЈ 13 • ФЕБРУАР 2010. ГОДИНЕ • БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ

А
Н
А
Д
У
Н
И
А
Д
Н
Е
ГО
Т
Л
И
Б

Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Уб

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Јавни конкурс

3. СТРАНА

ЈАВНИ РА ДОВИ У 2010. ГОДИНИ

4. СТРАНА

„ПРВА ШАНСА 2010”

4. СТРАНА

ПОПЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ

6. СТРАНА

2. СТРАНА

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ

ФЕБРУАР 2010.

Александар Дамњановић, председник Скупштине општине Уб

ПОВОДОМ ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ
„БИЛТЕНА ОПШТИНЕ УБ“
Прва годишњица издавања „Билтена општине Уб“ представља прилику да изведемо и неке
закључке. Када се пред грађанима општине Уб,
пре годину дана, појавио први број Билтена,
сматрали смо да смо заокружили и компле тирали законску и демократску обавезу информисања јавности о функционисању система локалне
самоуправе у нашој општини.
Наиме, „Билтен општине Уб“ у штампаној и интернет варијанти, уз „Информатор о трошењу буџетских средстава“ и „Службени гласник општине
Уб“, требало је да учини максимално јавним и транспарентним све активности чинилаца
локалне власти и интеракције са
другим субјектима од интереса
за грађане општине Уб.
Сада, након једногодишњег
искуства можемо истаћи да
„Билтен општине Уб“ у потпуности испуњава своју сврху, а
што се тиче читаности заинтересованих грађана – превазишао је сва очекивања.
Најскромније процене говоре да „Билтен општине Уб“
у штампаној варијанти, која се
дистрибуира бесплатно, прочита или барем прелиста неколико хиљада грађана,
као и да се број заинтересованих повећава. Посебно радује чињеница да је и електронска варијанта
Билтена међу најпосећенијим на интернет презентацији Општине Уб, што говори да су међу чита-

оцима и млади веома заступљени, јер као што је
познато они више користе интернет за стицање
информација.
И, овог пу та са поносом можемо истаћи чињеницу да се „Билтен општине Уб“ ствара и издаје
уз ангажовање расположивих људских ресурса,
практично без икаквих издатака и плаћања, сем
скромних трошкова штампања у најједноставнијој једнобојној техници и на обичном папиру. Међу тим, то ни најмање не умањује професионални
и одговоран приступ у пословима припреме и издавања Билтена.
И овом приликом ваља
подсетити да „Билтен општине Уб“ није јавно гласило и, сходно Одлуци Скупштине општине Уб, не може
се бавити истраживачким
новинарством, нити може
објављивати страначка саопштења и друге сличне теме
које знају бити веома занимљиве за читање. То су теме
за независне медије, с којима
органи и институције локалне самоуправе у нашој општини, такође, имају добру
сарадњу.
„Билтен општине Уб“ је дакле вид службеног
информисања којим, пре свега, свој рад и активности чинимо јавним и доступним добронамерној
и конструктивној критици, а грађане непосредно
о свему информишемо.

Све јавне набавке које се спроводе средствима буџета Општине Уб
објављују се на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs
На основу члана 20. тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб („Службени гласник Општине Уб” број 12/2008), Скупштина општине Уб,
на седници одржаној дана 29. децембра 2008. године донела је Одлуку о издавању Билтена општине Уб
Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача: председник Скупштине општине Уб
Главни и одговорни уредник: начелник Општинске управе
Штампа: СЗР Графички атеље „Глиша” Уб
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КОНКУРС ЗА РАСПОДЕ ЛУ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УДРУ ЖЕЊИМА
Закључком Општинског већа, a у складу са Одлуком о буџе ту Општине Уб за 2010. годину, Општинска управа - Одељење за делатности установа и
заштиту животне средине расписало је Конкурс за расподелу
буџетских средстава удружењима која имају седиште (не краће
од годину дана) на територији
општине Уб, а пријаве се подносе на писарници Општинске
управе.
Конкурс је објављен 25. фебруара 2010. године на званичној
интернет презентацији Општине
Уб и у нeдељним новинама „Напред“ Ваљево, а отворен је 10 дана од дана објављивања.
Финансијска средства Општине Уб у укупном износу од
2.500.000,00 динара, опредељена
су за подстицање програма или

недостајућег дела средстава за
финансирање програма које реализују удружења, а која су од јавног интереса. За потребе општине
Уб, нарочито се сматрају програми од јавног интереса у области:
борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом,
помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских
права, науке, културе, информисања, заштите животне средине,
заштите животиња, хуманитарни
програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.
Удружења су у обавези да додељена средства користе искључиво за реализовање одобрених
планова и програма рада.
Пренос додељених средстaва
буџета општине Уб удружењима вршиће се на основу захтева

удружења и приложене документације (по закону који уређује буџетски систем) о насталом расходу који се има покрити на терет
додељених средстава.
Одлуку о расподели буџетских средстава за удружења у
2010. години доноси Општинско
веће општине Уб на предлог Општинске управе, који предлог ће
бити достављен Већу најкасније
у року од 7 (седам) дана по спроведеном конкурсу, и та Одлука ће
бити јавно објављена.
Удружења која добију средства буџета општине Уб, обавезна
су да најмање једанпут годишње,
а најкасније до краја 2010. године, учине доступним јавности
извештај о свом раду и о обиму
и начину стицања и коришћења
средстава и да тај извештај доставе даваоцу средстава.

Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Уб

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
Скупштина општине Уб, на седници одржаној
дана 17. децембра 2009. године донела је Одлуку о
престанку рада Фонда за екологију општине Уб и
отварању буџетског фонда за финансирање програма и планова општине Уб у материји заштите
животне средине.
Одељење за делатности установа и заштиту животне средине утврдило је предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Уб, а Општинско веће на
седници одржаној 24. фебруара 2010. године дало је
сагласност на тај Програм.
Одлуком о буџету општине Уб за 2010. годину за

реализацију програма и планова буџетског фонда за
заштиту животне средине предвиђена су средства
од 12.000.000 дин. Програмом је обу хваћена израда
локалног плана управљања отпадом, заштита вода,
санација постојеће градске депоније, мерење аеро
загађења, озелењавање и пошумљавање јавних површина, као и едукацијa и подршка еколошким активностима школа, месних заједница и удружења.
Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Уб
биће достављен Министарству за заштиту животне
средине и просторног планирања ради давања претходне сагласности.

Апелујемо на обвезнике пореза на имовину и накнаде за коришћење грађевинског земљишта да
извршавају своје обавезе благовремено, како би избегли нежељене последице, а за сва спорна
питања на располагању су им запослени Општинске управе у канцеларији број 208, сваког радног
дана од 7 до 15 сати, или на телефон 014/411-622 локал 208.
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Јавни конкурс

ЈАВНИ РА ДОВИ У 2010. ГОДИНИ
Национална служба за запошљавање расписала је јавни конкурс за организовање спровођења
јавних радова у 2010. години. Јавни радови се могу
спроводити у областима: социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе.
Средства намењена за спровођење јавних ра дова
користе се за: исплату зара де незапосленим лицима укљученим у јавне ра дове (16.000 динара за лица са I и II степеном стручне спреме, 18.000 динара
за лица са III и IV степеном стручне спреме, 20.000
динара за лица са V и VI степеном стручне спреме, 22.000 динара за лица са VII степеном стручне
спреме), накна ду трошкова доласка и одласка са
ра да незапослених лица и накна ду трошкова спровођења јавних ра дова (у висини од 1.500,00 динара
по лицу за сваки месец ангажовања, за спровођење јавних ра дова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, односно у
висини од 3.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања, за спровођење јавних ра дова у области одржавања и обнављања јавне инфраструкту ре
и одржавања и заштите животне средине и природе). Трошкови спровођења јавних ра дова исплаћу ју
се у висини од 70% укупних средстава одобрених
уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигу рање, а преоста лих 30% средстава након завршетка јавног ра да и испуњења уговорних обавеза.
Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају: органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
удружења грађана.

Удружења грађана имају право учешћа на јавном
конкурсу као подносиоци пријава, уз услов да обезбеде послодавца - извођача јавног рада регистрованог за обављање делатности која је предмет јавног
рада.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се
надлежној организационој јединици Националне
службе, према месту спровођења јавног рада, односно, према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Рок за подношење пријаве је 16. март.
Послодавац који спроводи јавни рад запошљава
лица са евиденције незапослених, чију је селекцију
извршила Национална служба.
Уз пријаву се доставља следећа документација:
мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавног рада, извод из одговарајућег регистра,
којим се доказује да је извођач јавног рада регистрован за обављање делатности, односно вршење послова који се изводе у оквиру програма јавног рада
и фотографије места извођења јавног рада за јавне
радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три
фотографије за сваку локацију). Уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног
органа територијалне аутономије, локалне самоуправе или из других извора, неопходно је доставити
доказ о учешћу у финансирању.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, тел:
0901/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Програм запошљавања младих

„ПРВА ШАНСА 2010”
Министарство економије и
регионалног развоја и Национална служба за запошљавање
расписали су конкурс за реализацију стручног оспособљавања и запошљавања младих.
Програм запошљавања младих
„Прва шанса” подразумева волонтерску праксу у трајању од

три месеца и заснивање радног
односа ради стручног оспособљавања приправника у трајању од наредних 12 месеци.
Учешћем у Програму послодавац остварује право да ангажује, ради реализације волонтерске
праксе у трајању од 3 месеца, потребан број младих којима НСЗ

исплаћује новчану помоћ у месечном износу од 10.000 динара и
врши уплату доприноса за случај
повреде на раду и професионалне болести у складу са законом;
да заснује радни однос у својству приправника са одређеним
бројем лица која су реализовала
волонтерску праксу; на рефунда-
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цију зараде за приправнике, и то:
нето зараде у месечном износу од
20.000 динара за приправника са
најмање четворогодишњим високим образовањем, 18.000 динара за приправника са вишим или
високим трогодишњим образовањем, 16.000 динара за приправника са средњим образовањем, као
и трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање.
Право учествовања на конкурсу имају послодавци из приватног сектора; који су солвентни; који редовно измирују обавезе по основу социјалног осигурања запослених; који имају
кадровских и других капацитета
за стручно оспособљавање лица.
Незапослена лица су: која се
налазе на евиденцији незапослених лица НСЗ-а; са средњим, вишим и високим нивоом образовања; без радног искуства у струци; старости до 30 година.
Послодавац подноси захтев за
учешће у Програму (на обрасцу
НСЗ), документ о регистрацији
(Извод из Агенције за привредне регистре), извештај надлежне

банке која обавља послове платног промета о солвентности (потврда о промету на текућем рачуну) корисника средстава за последња три месеца који претходе
месецу у коме је поднет захтев,
доказ о редовној уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за последња три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД
образаца).
Обавезе послодаваца су да са
лицем закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању (волонтерској пракси) у року од 15 дана од дана достављања
Одлуке о додели средстава; да са
НСЗ закључи уговор о стручном
оспособљавању и запошљавању
младих у року од 15 дана од дана
закључења уговора о стручном
оспособљавању и усавршавању
(волонтерској пракси) са лицем;
да засну је радни однос за рад на
истим или сродним пословима
са одређеним бројем лица која су
реализовала волонтерску праксу
у складу са уговором и НСЗ до-
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стави доказе у року од 30 дана; да
задржи лице у радном односу у
трајању од најмање 12 месеци по
истеку стручног оспособљавања;
да одржи најмање исти број запослених током периода трајања
Програма у односу на просечан
број запослених у кварталу који претходи месецу подношења
захтева.
Заинтересовани послодавци
подносе захтев најближој организационој јединици НСЗ према месту рада лица или седишту
послодавца. Послодавац који има
до 10 запослених може у програм
укључити максимално до 2 лица,
а послодавци који имају преко 10
запослених могу у програм укључити максимално до 20% од укупног броја запослених.
Информације о програму се
могу добити у позивном центру
НСЗ на телефоне: за послодавце 0901/300-301; за незапослена
лица 0800/300-301, на web сајту
www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама НСЗ.
Конкурс је отворен до 31. марта, односно до попуњења квоте.

Борачко-инвалидска заштита

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА
Министарство рада и социјалне политике је 19.
јануара донело обавезну инструкцију за примену
Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица.
Општинска управа извршиће усклађивање права на месечно новчано примање, а новодонета решења имаће правно дејство од 1. априла 2010. године. У поступку усклађивања наведених права, по
службеној дужности, узеће се као утицајне промене
све промене у породичним и имовинским приликама корисниковог домаћинства – како оне које утичу
на повећање права, тако и оне које утичу на смањење права. Служба борачко-инвалидске заштите ће
обавезно записнички саслушати лично корисника
о садашњим породичним и имовинским приликама његовог домаћинства од утицаја на право, посебно о утицајним променама насталим у претходном
периоду. По позиву сарадника за послове борачко-

инвалидске заштите корисници месечног новчаног
примања су обавезни да се одазову позиву, да дођу у
Општинску управу, канцеларија број 209, и са собом
поведу квалификоване сведоке који ће дати изјаву на
записник. У случајевима у којима је дошло до промене која утиче на смањење права, првостепени орган
ће одлучити о праву на месечно новчано примање
од првог дана наредног месеца по насталој промени,
а највише три године уназад - рачунајући од задње
неправилне исплате.
Апелује се на кориснике месечног новчаног
примања да на време пријављују сваку насталу
промену у броју чланова домаћинства, да ли постоји нова стечена имовина по било ком правном
основу (наслеђе, поклон сувласништво...), да ли је
неко од чланова пензионер (радни однос, земљорадња или приватна делатност), као и друге промене од утицаја на ово право.
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ПОПЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ
Ванредни извештај, 22. фебруар
У периоду од 19. до 21. фебруара услед наглог топљења снега и
повремених падавина дошло је
21. фебруара до наглог пораста
водостаја на свим рекама и то:
река Тамнава мм Ћеманов мост
- 312 цм (300 цм редовна одбрана); река Уб - 148 цм; rека Грачица изливала у улици Пује Пандуровића, као и река Кленовица
у Брезовици, Врелу и Такову.
Вода се излила на подручју
општине и угрозила путну мрежу, пољопривредно земљиште,
домаћинства и бунаре. Плавни
талас простире се на следећим
селима Новаци, Брезовица, Врело, Совљак, Таково, Богдановица,
Црвена Јабука и Звиздар. Од објеката угрожена су пољопривредна
домаћинства у Совљаку - четири,
у Такову угрожена су четири домаћинства, у Црвеној Јабуци три
домаћинства.
Поплаве су угрозиле следеће
саобраћајнице: регионални путни правац Р101 мл Милорци; ре-

гионални путни правац Р206 мл
Новаци; локални пут Црвена Јабука; локални пут Црвена Јабука - Шарбане у прекиду; локални
пут Уб - Совљак.
Поплавом је угрожено око
3000 ha обрадивих пољопривредних површина углавном ораница,
ливада, пашњака и шума, а један
део је засејан озимим усевима
(пшеница, јечам и др) што је највише угрожено, као и део пластеника. У току поплаве није било
повређених, а из пет домаћинстава упућен је апел за
помоћ у снабдевању водом
за пиће, средствима за дезинфекцију и помоћи око
превоза укућана. Материјална штета коју је изазвала поплава је огромна
и биће накнадно утврђена
по престанку исте, када се
створе оптимални услови
за излазак новоформиране
комисије и обављање снимања на терену.

Током трајања поплаве није
било прекида у снабдевању електричном енергијом, сем оштећења далековода у Новацима и зидане старе трафо станице у Црвеној Јабуци. Поплава је загадила
око 1000 бунара у наведених 8
села општине и вода у поплављеном подручју није за пиће. У току
поплаве на речици Бањанкуша у
Такову - Леонтијевићи дошло је
до оштећења пропуста за прелаз
преко речице.

САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА ШТАБА
На седници Штаба за ванредне ситуације,
одржаној 26. фебруара у 8 сати, разматрана је тренутна ситуација:
Водостај Тамнаве је 290 и у благом је порасту; река
Уб 200 у опадању; речица Грачица угрожава 120 кућа
на потезу Совљак-Богдановица (најтежа ситуација);
угрожени путни правци, регионални Р206 прекид у
Совљаку, P101 у Милорцима - отежан пролаз; бунари
у плавном подручју су загађени и вода није за пиће.
Предложене мере: прање и дезинфекција улица
у насељу Талови; континуирано снабдевање питком
водом села Црвена Јабука, Богдановица, Таково и Совљак; помоћ домаћинствима у заустављању плавног

таласа Тамнаве и Грачице (вреће с песком и механизација) у улици Рајка Михајловића, Пује Пандуровића, Свете Поповића и др; снабдевање флашираном
водом за пиће домаћинстава у окружењу: Јанковићи
у Совљаку, Везмар у Такову, 5 кућа у Црвеној Јабуци
и друга домаћинства која су окружена водом; преко
средстава информисања обавестити становништво у
поплавној зони да вода није за пиће; Штаб и даље прати стање водостаја и извршиће обилазак најкритичнијих тачака на терену за које је у току ноћи јављено
(Лисо Поље, Таково, Совљак); тражи се помоћ у пијаћој води, пумпама, врећама за песак, средствима за
дезинфекцију и опреми за воду (чизме и сл.).

Закон о ванредним ситуацијама

НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Јединице локалне самоуправе имају надлежности утврђене Законом о ванредним ситуацијама.

У остваривању права и дужности у питањима
заштите и спасавања јединице локалне самоуправе,
преко својих органа обављају следеће послове: до-
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носе одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице локалне самоуправе и обезбеђују њено спровођење у складу са
јединственим системом заштите и спасавања; доносе план и програм развоја система заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе,
у складу са Дугорочним планом развоја заштите и
спасавања Републике Србије; планирају и утврђују
изворе финансирања за развој, изградњу извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне
заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији јединице локалне самоуправе;
образују Штаб за ванредне ситуације; одређују оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање; обезбеђују телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасавања, као
и укључење у телекомуникациони и информациони систем Службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и повезују се са њим; израђују и доносе
Процену угрожености и План заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама; набављају и одржавају
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средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради
студије покривености система јавног узбуњивања
за територију јединице локалне самоуправе; организују. развијају и воде личну и колективну заштиту;
формирају, организују и опремају јединице цивилне
заштите опште намене (ово су подзаконски акти које
треба да донесе свака јединица локалне самоуправе,
па и општина Уб); непосредно сарађују са надлежном
службом, другим државним органима, привредним
друштвима и другим правним лицима; остварују сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у
складу са овим и другим законима; усклађују своје
планове заштите и спасавања са Планом заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије; прате опасности, обавештавају становништво
о опасностима и предузимају друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и
других несрећа; усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе.

Националне мањине

УПИС У ПОСЕБНЕ БИРАЧКЕ СПИСКОВЕ
Од 9. новембра прошле године започет је
поступак уписа у посебне бирачке спискове
националних мањина на територији Републике
Србије. Само они који буду били уписани у
посебан бирачки списак моћи ће да учествују на
непосредним изборима за чланове националних
савета.
На основу Инструкције Министарства за људска
и мањинска права свим локалним самоуправама
достављени су обрасци захтева у одговарајућој
форми које припадници националних мањина на
лични захтев попуњавају и достављају локалним
самоуправама којима је поверен поступак уписа у
посебан бирачки списак (ПБС). Из Министарства
су на адресу Општинске управе Уб на време стигли
плакати и брошуре који су раздељени по месним
канцеларијама, а затим и по месним заједницама.
Министарство ће 9. марта привремено закључити
ПБС и на основу броја уписаних бирача утврдити
која од националних мањина је испунила законски
цензус за непосредне изборе националног савета који
утврђује министар за људска и мањинска права. Од
9. до 24. марта сви поднети захтеви који испуњавају
услове за упис у ПБС, а који нису унети, сматраће
се релевантним за утврђивање законског цензуса за
непосредне изборе за националне савете.
Општинска управа од 1. фебруара до 9. марта
сваког петка Министарству доставља извештаје о
броју примљених захтева у електронској форми.

Закључно са 19. фебруаром, у убској општини
поднето је захтева и уписано у посебан бирачки
списак 229 бирача.
Услов за упис у ПБС је да лице буде уписано у
основни бирачки списак Општине Уб, односно да
има пребивалиште на територији општине Уб.

СУВЕ ЧЕСМЕ
ЗА НЕПЛАТИШЕ
КЈП „Ђунис” обавештава своје кориснике
да су у току искључења воде за дужнике који, и
поред више опомена и могућности репрограма дуга, нису измирили своје обавезе. Вода ће
бити искључена домаћинствима и предузећима са неплаћеним дугом за комуналне услуге.
Без обзира на то што су цене услуга КЈП „Ђунис” испод економских, поједини потрошачи
се немарно односе према обавезама и доводе у
питање функционисање система водоснабдевања у граду као и функционисање комуналног предузећа у целости. Још једном апелујемо на грађане да своје обавезе за комуналне
услуге измирују на време, а они којима прети
искључење своја дуговања измире у што краћем року.
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РАДНА ПОСЕТА ИТАЛИЈИ
На позив конзула Србије у
Италији, господина Леандрa
Кјарелиja, представници општине Уб, Владислав Крсмановић
и Стефан Теодосић, боравили
су три дана у посе ти Привредној комори регије Тоскана и том
приликом посе тили неколико
установа и предузећа која су изразила заинтересованост и жељу за сарадњом.
У петак, 5. фебруара одржан
је састанак са предузећем Acque
S.p.a. из Емполија, које делује у
оквиру националне корпорације
АCEA и бави се пречишћавањем
отпадних вода, постављањем и
одржавањем водоводних и канализационих мрежа и заштитом
животне околине. У разговору са
председником компаније, господином Маурициом Лауријем и
главним инжењером, господином
Дамаском Бјанкијем, изражена је
обострана заинтересованост за
израдом пројекта постројења за
пречишћавање отпадних вода и
успостављањем централизованог
контролног и управног система за
читав Колубарски округ. Компанија Acque S.p.a поставља и одржава систем за око 60 општина
у Тоскани и пружа услуге за око
800.000 становника и целокупну
индустрију региона. Промет компаније у претходној години износио је око 19 милиона евра, од
чега је део утрошен на нове инвестиције и побољшање услуга. Са
представницима ове компаније
договорени су први кораци у конкретној међусобној сарадњи – Acque S.p.a. ће урадити студију изводљивости за примену њиховог
система рада на територији општине Уб и Колубарског округа, а
средства за то биће обезбеђена из
фонда који је Амбасада Италије
наменила за ову сврху и на основу
посебног уговора Амбасаде и нашег Округа.
Наредни дан био је резервисан
за састанак са пољопривредном

задругом Confcooperative Firenze
e Prato, где је наше представнике
примио господин Стефано Мели,
генерални директор Задруге. Кооператива је основана далеке 1903.
године, а 20 задругара-оснивача
уложили су новац у вредности данашњих 25.000 € и отворили малу
продавницу у Фиренци у којој су
продавали своје производе. Данас
Кооператива окупља више од 500
задругара, малих и средњих предузећа која се баве производњом
меса, млека и млечних производа,
вина, воћа и поврћа и рибе. Површина њихових имања износи око
4.000 хектара и простире се у фирентинској области, деловима Тоскане и околних покрајина. Данас
поседују велики центар за расаду
биљака, центар за развој и контролу воћа и поврћа, тржни центар у
Фиренци и још седам мањих тржница у Тоскани у којима продају производе својих задругара под
посебном робном марком „Legnaia“. Континуирано пружају помоћ
и подршку својим члановима, дајући субвенције, техничку помоћ и
услуге маркетинга. Задругари имају обавезу да одређену количину
својих производа пласирају преко Кооперативе, која им на крају
месеца уплаћује новац сразмерно
продатим производима. Општина
Уб би требало да искористи неколико области сарадње са Кооперативом, како је истакао г. Мели.
Пре свега, партнери из Италије
су спремни да обезбеде едукацију

за наше пољопривреднике у виду
студијских посета Кооперативи и
њеним члановима, где ће видети
начин функционисања и предности оваквог начина удруживања.
Поред тога, отворене су и понуде
за израду постројења за стварање
енергије из отпада пољопривредног порекла (топлана, електрична
енергија) и можда у овом тренутку
најзанимљивије, засади винограда и производња вина које ће бити пласирано на тржиште Источне
Европе. Такође, постоји могућност
отварања дистрибу тивног центра
вина из Тоскане, које производе
чланови Кооперативе, где би се то
вино на тржишту Србије продавало по веома повољним ценама
(најскупље и најквалитетније би
било око 7 евра). Ради се о винима
високог квалитета, али намењеним
за потрошњу у домаћинствима и
мањим хотелима. Господин Мели
изразио је посебну заинтересованост за наше подручје, које по њему има карактеристике Тоскане у
смислу услова за развој пољопривреде. Такође, био је позитивно
изненађен бенефитима које наша
општина даје за инвеститоре, али
и субвенцијама за пољопривреднике (саднице, креч).
У наредном периоду прецизираће се начини сарадње, а г. Кјарели је истакао да ће и у будуће
помагати општини Уб у остваривању пословних и других контаката са Фиренцом и читавом Тосканом.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ у фебруару је
организовала сусрете са песником Александром Божовићем у
основним школама у Мургашу, Туларима и Кожуару.
У убском Дому културе одржано је вече хумора и сатире где
су учествовали афористичар Раде Ђерговић и чланови шабачког
позоришта Боривоје Божанић и Синиша Максимовић.

