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20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Одборници Скупштине Градске општине Барајево 
су на 19. седници одржаној 21. јуна усвојили Предлог 
Одлуке о завршном рачуну буџета ГО Барајево за 2018. 
годину.  

Пред одборницама се нашлo двадесет девет тачка 
дневног реда међу којима и Предлог Одлуке о додели 
јавних признања Градске општине Барајево за 2019. годи-
ну, Предлог Одлуке о успостављању сарадње између ГО 
Барајево и општине Сокобања, Предлог измене кадров-
ског плана Управе ГО Барајево за 2019. годину, Пред-
лог Решења о именовању општинског савета родитеља 
ГО Барајево, четири тачке везане за пословање ЈКП „10.

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Барајево којом је 
председавао председник скупштине Саша Пауновић 
усвојила је на 20. седници, одржаној 8. јула, Закључак 
о давању мишљења на нацрт одлуке о промени Стату-

ИЗМЕНОМ СТАТУТА ГРАДА ВЕЋЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНАМА

та Града Београда којим су одборници дали позитив-
но мишљење о тој промени. 

Промена Статута града уследила је након ус-
вајања новог Закона о главном граду који је омогућио 

октобар“, шест тачака везаних за поступак ликвидације 
Дирекције за развој и изградњу ГО Барајево, као и раз-
матрање извештаја у области јавних набавки, изградњи 
и озакоњењу објеката, комуналној хигијени, о пијацама, 
стању јавних и некатегорисаник путева, реализацији сет-
ве, развијености сточарства, о стању, унапређењу и раз-
воју културе, образовања, дечије заштите, безбедности 
у саобраћају, запошљавању становника Градске општине 
Барајево и о стању, заштити и унапређењу животне сре-
дине на територији Градске општине Барајево.

Седницом је председавао председник Скупштине 
општине Барајево Саша Пауновић.
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децентрализацију Београда, тако да та два акта чине 
једну целину која омогућава значајне промене.

Новим Статутом град ће бити подељен на две 
зоне - градску и приградску. Седам приградских 
општина, међу којима је и Барајево, биће у приград-
ској зони, а 10 градских у градској, а све ће имати 
већа овлашћења. Најважније измене се односе на 
изградњу, тако да ће у градским општинама убу-
дуће моћи да се врши легализација до 400 квадрата 
и издавање грађевинске дозволе до 1.500 квадрата, 
док ће приградске општине вршити легализацију до 
3.000 квадрата и издавати грађевинске дозволе до 
5.000 квадрата. Приградске општине ће добити пра-
во да ван плана генералне регулације доносе урба-
нистичке планове уз сагласност Града Београда што 
ће им омогућити да се брже развијају и ефикасније 
привлаче инвеститоре. Осим тога Статут ће омогући-
ти да приградске општине, уз сагласност града, имају 

своја јавна предузећа, као и да град своје изворне на-
длежности може да пренесе на приградске општине. 
Општине ће моћи да улажу у јавне објекте као и јавне 
површине, па ће општина моћи да уреди парк, дечије 
игралиште, вртић или школу.

21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

У великој сали зграде ГО Барајево 2. октобра 
одржана је 21. седница Скупштине општине којом је 
председавао председник Скупштине Саша Пауно-
вић. На дневном реду је било 20 тачака, а најважнија 
се односила на усвајање Одлуке о промени Статута 
Градске општине Барајево.

Разлог за доношење ове одлуке је усклађивање 
Статута Градске општине Барајево са Статутом Гра-
да Беогарда. Усвајањем бројних нових закона (Закон 
о становању и одржавању стамбених зграда, Закон 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ван-
редним ситуацијама и тд.) као и изменама постојећих 
закона (Закон о локалној самоуправи, Закон о главном 
граду, Закон о планирању и изградњи, Град Београд 
добио је већи број надлежности а самим тим и мо-
гућност да део тих надлежност пренесе на на градске 
општине, чиме је повећан степен децентрализације.

Овом одлуком Градска општина Барајево проши-
рила је број послова које обавља преко својих органа 
и јавних предузећа. То су пре свега послови који се 
односе на могућност издавања грађевинске и употре-

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О НОВОМ 
СТАТУТУ ОПШТИНЕ

бене дозволе за објекте до 5000м2, озакоњење објекта 
до 300м2, могућност доношења плана детаљне регу-
лације, право на оснивање јавних предузећа, уређење 
јавних зелених површина и дечији игралишта и низ 
других послова који су враћени у надлежност Градске 
општине Барајево.



Почели су радови на реализа-
цији највеће инвестиције у историји 
наше општине, односно започета 
је прва фаза гасификације цело-
купне територије Градске општине 
Барајево. Овај велики грађевински 
подухват, вредан више од 20 ми-
лиона евра, а који финансира Ре-
публика Србија биће реализован 
захваљујући залагању општинског 
руководства на челу са председ-
ником Градске општине Барајево 
Слободаном Батом Адамовићем. 
Реализацијом  Уговора о гасифика-
цији стварају се услови за конвер-
зију постојећих котларница јавног 
и приватног сектора на природ-
ни гас а самим тим и прикључење 
домаћинстава, привреде и јавних 
потрошача на природни гас као 
енергент  на читавој територији 
Градске општине Барајево. Очекује 
се  да ће се више од девет хиљада 
индивидуалних домаћинстава оп-
ределити за овај  енергент тако да 
ће  се створити битни услови да се 

ПОЧЕЛИ РАДОВИ 
НА ГАСИФИКАЦИЈИ
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превазиђе потенцијални проблем 
загађености ваздуха на терито-
рији општине Барајево а самим тим 
допринети и већем степену зашти-
те животне средине. Реализацијом 
овог пројекта стичу се услови за 
привлачење бројних инвестиција 

Председник Градске општине Барајево Слободан 
Бата Адамовић и заменик председника општине Славко 
Гајић разговарали су са делегацијом ЈКП „Градске пијаце 
Београд“ коју је предводио извршни директор Предраг 
Јеремић о реконструкцији и уређењу зелене пијаце у  
Барајеву која се налази поред цркве „Спаљивање мо-
штију Светог Саве“. Током разговора договерно је да ће 
Градске пијаце пружити сву помоћ нашој општини на 
изради идејног решења за реконструкцију постојеће 
пијаце у центру општине. Градска општина Барајево је у 
буџету за 2019. годину предвидела средства за израду 
пројектне документације на основу које ће бити извр-
шена обнова целокупне инфраструктуре на простору 
на коме се тренутно налази „зелена пијаца“.

БАРАЈЕВО ДОБИЈА НОВУ ПИЈАЦУ

и отварање нових радних места у 
нашој општини. Дужина гасифика-
ционе мреже на територији Градске 
општине Барајево износи 500 кило-
метара. Почетак радова обишао је и 
члан Већа градске општине Бараје-
во Иван Васиљевић.
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ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА НОВОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД И ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У 

РАЗВОЈУ ПОЧИЊЕ СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ У НАСЕЉУ ГАЈ
Председник Градске општине 

Барајево Слободан Бата Адамовић 
са својим сарадницима и представ-
ници Секретарјата за социјалну 
заштиту Града Београда обишли су 
локацију за изградњу  зграде новог  
Центра за социјални рад са днев-
ним боравком  за одрасла и стара 
лица у Барајеву у Насељу Гај, као и  
локацију за изградњу Дневног бо-
равка за децу ометену у развоју та-
кође у овој месној заједници.

Планом Генералне регулације 
дефинисане су локације за из-
градњу  Центра за социјални рад 
са дневним боравком  за одрасла и 
стара лица  и Дневног боравка за 
децу ометену у развоју у Насељу Гај 
чиме су се створили услови да из-
градња ових објеката уђе у проце-
дуру добијања локацијских услова 

Министар финансија Синиша Мали и државни се-
кретар у Министарству унутрашњих послова Мило-
сав Миличковић посетили су 14. септембра Барајево. 
Овом приликом су у друштву председника ГО Барајево 
Слободана Адамовића обишли регионални дистрибу-

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА СИНИША МАЛИ 
НАЈАВИО НОВА РАДНА МЕСТА У БАРАЈЕВУ

тивни центар компаније „Златиборац“. У разговору са 
руководством истакли су спремност Владе Републике 
Србије да подржи успешна домаћа предузећа, као и 
планове „Златиборца“ о отварању новог погона у ком 
би посао требало да добије између 150 и 200 људи.

и грађевинске дозволе  а сама из-
градња започне у првој половини 
следеће године. Постојећи Градски 
центар за социјални рад – Одељење 
у Барајеву, у улици Светосавска бр. 
87/б, површине око 314 m2  а који 
се налази у оквиру аутобуске ста-
нице „Ласта“ реализацијом овог  
Плана биће  измештен на нову ло-
кацију. Цео пројекат изградње ова 
два веома битна објекта финанси-
раће се из буџета Града Београда.
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Градоначелник Београда проф. доктор Зоран Ра-
дојичић присуствовао је почетку акције сузбијања ам-
брозије на територији наше општине. Он је заједно са 
председником општине Барајево Слободаном Батом 
Адамовићем обишао подручје у самом центру општи-
не, у непосредној близини цркве „Спаљивање моштију 
Светог Саве“, које је од стране Завода за биоциде и 
медицинску екологију мапиран помоћу дронова као 
место на коме је амброзија увелико почела да се шири.

Радојичић је нагласио да се Град Београд у 2019. 
години озбиљно бави проблемом сузбијања амбро-
зије и да је из градског буџета издвојено чак 60 мили-
она динара за ове намене.

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАДОЈИЧИЋ 
ПРИСУСТВОВАО АКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА 

АМБРОЗИЈЕ У БАРАЈЕВУ 

Заменик градоначелника Горан 
Весић разговарао је са грађанима 
Барајева и председницима месних 
заједница о проблемима са који-
ма се суочавају у нашој општини. 
„Последњих пет година изградили 
смо 75 километара водовода, 45 
стајалишта јавног превоза и преко 
100 километара путева. У плану је 
повезивање Барајева и центра Бео-
града новом линијом БГ воза од де-
цембра ове године, изградња нове  
школе у Мељаку, наставак радова 
на изградњи водовода у Арнајеву и 
Рожанцима, изградња нових резер-
воара за водоснабдевање у Манићу 
и Лисовићу и постројења за прера-
ду отпадних вода у насељу Гај као и  
уређење тротоара у свим деловима 
Барајева. Ускоро почињемо и са из-
градњом спортске хале у насељу 
Гај. Решавамо проблеме грађана 
зато што волимо Барајево, зато што 
волимо Београд!“ истакао је Горан 
Весић. Састанку са грађанима при-

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГОРАН ВЕСИЋ: 
„РЕШАВАМО ПРОБЛЕМЕ ГРАЂАНА ЗАТО 

ШТО ВОЛИМО БАРАЈЕВО"

суствовао је и председник општине 
Барајево Слободан Бата Адамовић, 
градски секретар за образовање и 
дечију заштиту Славко Гак, град-
ски секретар за јавни превоз Јови-
ца Васиљевић, директор ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација“ 
Драган Ђорђевић као и директор 
ЈКП „Јавно осветљење“  Александар 
Цинцар-Попоски.
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Члан градског Већа Драгомир Петронијевић по-
сетио је новоизграђену теретану и дечије игралиште 
у Насељу Гај и тако симболично пустио у рад овај 
објекат. Отварању су присуствовали и директор пре-
дузећа које је извело радове ЈКП „Зеленило Београд” 
Слободан Станојевић и председник Градске општине 
Барајево Слободан Адамовић са сарадницима.

Председник општине Слободан Адамовић је ис-
такао у разговору са окупљеним грађанима да је но-
воотворени објекат један од најмодернијих ове врсте 
на територији града Београда и да ће Градска општи-
на Барајево наставити да ради за добробит становни-
ка наше општине, нарочито деце и омладине.

НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 
И ТЕРЕТАНА У НАСЕЉУ ГАЈ

Уговори о донацији грађевинског материјала у 
оквиру Регионалног стамбеном пројекта - Стамбени 
програм у Републици Србији, између ГО Барајево и 
осам породица избеглих лица које живе на терито-
рији ГО Барајево потписани су 26. јуна.

Овом приликом председник Адамовић је истакао 
да су овим Пројектом обезбеђена средства у износу 
од 55.004,00 евра за породице које у оквиру прет-
ходног позива нису добиле средства, а испуњавале 
су услове. 

Средства су прибављена захваљујући залагању 
руководства ГО Барајево и Повереништва за избеглице.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОНАЦИЈИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Адамовић је такође најавио постављање још неко-
лико оваквих игралишта на територији наше општине 
у току наредне године.
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Један од главних приоритета руководства наше 
општине на челу са председником Слободаном Батом 
Адамовићем је изградња нове и санација постојеће 
саобраћајне инфраструктуре. Путна мрежа у општи-
ни Барајево је била у изузетно лошем стању али се та 

реконструкцији улице Милинка Јелића у Вранићу која је 
асфалтирана у дужини од 800 метара.

 Реконструисан је, односно асфалтиран, и део Поце-
ринске улице у Бождаревцу, са припадајућим крацима, 
у дужини од 650 метара као и Улица Љубомира Живко-

САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАШОЈ 
ОПШТИНИ У СВЕ БОЉЕМ СТАЊУ

чињеница  у последњих неколико година, а нарочито у 
2019.,драстично променила на боље. Ове године је ас-
фалтиран и реконструисан велики број улица и путева а 
ми вам наводимо само неколико примера: Главна улица 
у Глумчевом Брду, односно пут Табориште-Дражановац, 
комплетно је реконструисана и пресвучена новим ас-

вића Шпанца у месној заједници Баћевац у дужини од 
750 метара. Извођач радова у ове две улице било је Јавно 
предузеће “Београд пут“.

Председник општине Барајево Слободан Бата Ада-
мовић каже да ће се радови на уређењу саобраћајница 
у нашој општини наставити и до краја ове године, уко-
лико то буду дозволили временски услови, а током 2020 
године се очекује комплетна реконструкција већег дела 
саобраћајне мреже у Барајеву.

фалтним слојем у дужини од 2.5 километара а извођач 
радова на овој саобраћајници било је Предузеће за пу-
теве „Шумадија пут“. Радници истог Предузећа су у ре-
кордном року извршили и комплетну реконструкцију 
Карађорђеве улице у Великом Борку у дужини од 960 
метара. Комплетна реконструкција је подразумевала по-
стављање нове чврсте подлоге затим пресвлачење улице 
потпуно новим асфалатним слојем  као и уређење канала 
који служе за одвод атмосферских вода.  ЈП „Шумадија 
пут“ је учествовало и у санацији Улице Драгутина Јова-
новића Карла у Баћевцу  у дужини од 1000 метара као и 
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ПРВА МИНИ-БУС ЛИНИЈА КРОЗ ГУНЦАТЕ
Од недеље 1. децембра 2019. 

године почела је да саобраћа мини 
– бус линија на релацији Барајево 
– Гунцати – Барајево. Мини-бус ће 
кретати са главне Ластине стани-
це, одакле ће ићи кроз улицу Мике 
Ћурчића, а затим ће скренути за 
Прокић крај где су предвиђене че-
тири нове аутобуске станице, што 
ће бити први пут да аутобус про-
лази кроз овај део Гунцата. Мини 
– бус ће затим ићи кроз Светосав-
ску улицу до скретања за Гунцате 
одакле ће даље наставити улицама 
Слободана Пенезића и Палих бо-
раца. Крајње одредиште биће му 
Изворска улица где ће се окренути 
и наставити вожњу истом трасом, 
али у супротном смеру (Изворска, 
Палих бораца, Слободана Пе-
незића, Светосавска, Прокић крај, 
Мике Ћурчића, Ластина станица) и 

тако ће саобраћати цео дан у ин-
тервалу од сат времена. Први по-
лазак са главне Ластине станице 
биће у 07:20, а последњи у 22:28 и 
укупно ће бити 15 полазака радним 
данима. Викендом ће линија такође 
саобраћати, али у смањеном обиму, 
са 9 полазака дневно.  

Новом линијом провозали су се 
председник ГО Барајево Слободан 
Адамовић, на чију иницијативу је 
и уведена ова линија, као и члано-
ви општинског Већа Иван Васиље-
вић и Ненад Савић и директор 
барајевског погона Ласте Вељко 
Вукобратовић.  

Иван Васиљевић каже да је 
увођење ове линије резултат добре 
сарадње и комуникације градских 
и општинских власти. Он је нагла-
сио да је општинско руководство 
на челу са председником Слобо-

даном Адамовићем инсистирало 
на успостављању ове линије да би 
грађани Гунцата коначно добили 
редован и квалитетан аутобуски 
превоз. Тражено је да мини-бус 
по први пут пролази и кроз Про-
кић крај, како би што већем броју 
становника Гунцата била доступна 
нова линија. 

Ненад Савић навео је да је ово 
историјски тренутак за Гунцате, јер 
ће мештани овог села по први пут 
откако постоји јавни превоз на те-
риторији наше општине добити 
једну фреквентну линију, која ће 
омогућити да велики број људи не 
пешачи по неколико километара 
до својих кућа или до станице на 
главном путу када крену на посао. 
Увођењем ове линије коначно је ре-
шен вишедеценијски проблем жи-
теља Гунцата. 

Председник Градске општине 
Барајево Слободан Адамовић уру-
чио је данас члановима удружења 
пензионера општине Барајево ме-
дицинске пакете који су набавље-
ни средствима општине Барајево. 

Од средстава добијених из 
буџета ГО Барајево удружење је 
набавило и апарате за мерење 
крвног притиска и шећера у крви 
који су доступни свим члановима 
удружења.

МЕДИЦИНСКИ ПАКЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
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ЈКП „10. октобар“ је зах-
ваљујући помоћи Градске општине 
Барајево набавило нови трактор са 
прикључним уређајем  за сечење 
шибља, који у зимским условима 
може да се користи за чишћење 
снега.

Дарко Радивојевић, в.д. ди-
ректора ЈКП „10. октобар“ упознао 
је са могућностима нове машине 
председника општине Слобода-
на Адамовића који је том прили-
ком изразио велико задовољсво 
и нагласио значај ове набавке за 
уређење наше општине.

ВИШЕНАМЕНСКИ ТРАКТОР У КОМУНАЛНОМ

Возни парк ЈКП „10. октобар“ богатији је за још јед-
но возило. Уз помоћ Градске општине Барајево купљен 
је нови камион марке „Мерцедес“ са надоградњом за 
сакупљање смећа запремине 22 кубна метра. Овом 
приликом ЈКП „10. октобар“ је посетио председник 
Градске општине Барајево Слободан Адамовић који је 
истакао да је овом набавком знатно смањен проблем 
одношења смећа.

НАБАВЉЕН НОВ КАМИОН 
ЗА ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

У ТОКУ РАДОВИ НА 
ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА ЗА 

АРНАЈЕВО И РОЖАНЦЕ
Заменик председника Градске општине Барајево 

Славко Гајић обишао је 28. новембра радове на из-
градњи цевовода ПЕ 315 којим ће се водом снабде-
вати део насеља општине Лазаревац и два села наше 
општине, Арнајево и Рожанци. Радови се изводе на 
даоници Лисовић Спасовина у предвиђеној динами-
ци. Инвеститор радова је Градска дирекција за развој 
и изградњу Београда, а извођач радова „Telegroup“ 
d.o.o. Београд.
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НОВИ МОСТОВИ - МАЊА ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА

Заменик председника Градске општине Барајево 
Славко Гајић обишао је један од недавно уређених не-
категорисаних путева у нашој општини. Према речима 
господина Гајића Градска општина Барајево је за ову го-
дину из свог буџета определила средства за уређење 
седам километара некатегорисаних саобраћајница. То 
значи да ће на овим путевима који су неопходни за нес-
метано функционисање пољопривредне механизације 
(прилаз њивама и пољопривредним газдинствима) бити 
спроведено обављање земљаних радова, насипање 
тврдом подлогом као и уређење канала за одвод ат-
мосферских вода.

УРЕЂЕНО СЕДАМ КИЛОМЕТАРА 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Код некдашњег пољоприв-
редног комплекса, познатијег као 
„Штале“, изграђен је нови мост на 
реци Барајевици. Предузеће „Бе-
оград воде“ је у рекордном року 
завршило овај инфраструктурни 
пројекат који је власницима до-
маћинстава и пољопривредних га-
здинстава, чије се куће и парцеле 
налазе на овом потезу, омогућио 
безбедан и сигуран прилаз својим 
поседима што у претходном пе-
риоду није био случај.

Такође су завршени и радови 
на санацији подвожњака и моста 

на реци Крћевица која се улива у 
Барајевицу. Бујични сливови ове 
реке су у протеклим годинама 
правили велике проблеме нашим 
суграђанима посебно у саобраћају 
а приликом обилнијих атмосфер-
ских падавина у доњем сливу Ба-
рајевице често је долазило до из-
ливања поменуте реке из корита 
што је за последицу имало поп-
лаве катастрофалних размера (јун 
2018. године). За санацију моста и 
подвожњака на Крћевици такође 
је било задужено Предузеће „Бео-
град воде“.
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У сарадњи са Секретаријатом за саобраћај Гра-
да Београда и у циљу повећања безбедности у сао-
браћају у великој сали Градске општине Барајево ро-
дитељима су подељена дечија ауто-седишта. Укупно 
су подељена 132 седишта, 30 за децу до једне године 
старости, 70 за децу од једне до три године и 32 за 
децу старију од три године.

Подели седишта присуствовао је председник 
општине Слободан Адамовић као и чланови општин-
ског Већа и помоћник председника општине Радиша 
Ђорђевић.

ПОДЕЉЕНА ДЕЧИЈА АУТО-СЕДИШТА

Од 1. октобра 2019. године на територији ГО Ба-
рајево почеo je да се примењује програм „Помоћ у 
кући“ намењен пре свега изнемоглим и тешко покрет-
ним лицима, инвалидима и свима који не могу да се 
адекватно брину о себи. Овај програм подразумева 
да лица из наведене категорије од стране геронто-
домаћице добију помоћ које ће им олакшати сва-
кодневно функционисање. Ненад Савић, члан Већа ГО 
Барајево, каже да је увођењем „Помоћи у кући“ зао-
кружен један позитиван циклус унапређења социјал-
не заштите на територији ГО Барајево.

Услугу „Помоћ у кући“ у потпуности финансира 
општина Барајево. 

У БАРАЈЕВУ ПОЧЕО ПРОГРАМ 
"ПОМОЋ У КУЋИ"

У сарадњи Градске општине Барајево и Дома 
здравља „Др Милорад Влајковић“ у сали барајевског 
Центра за културу обележена је Национална недеља 
промоције дојења под покровитељством Светске 
здравствене организације и Уницеф-а у сарадњи 
са Градским Секретаријатом за здравство и Минис-
тарством здравља Републике Србије. Након уводних 
речи представника локалне самоуправе и в.д. ди-
ректорке Дома здравља Данијеле Новаковић глав-
на сестра ове здравствене установе Мирела Фетахи 
одржала је предавање мотивационог карактера на 
тему „Подршка дојењу“. Тим за подршку дојења Дома 
здравља константно ради на саветовању будућих 
мајки и дојиља.

НАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ПРОМОЦИЈЕ ДОЈЕЊА
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Чланови Ловачког удружења „Мића Поповић“ сек-
ција Манић успели су да сопственим трудом и сред-
ствима заврше Ловачку кућу, односно Ловачки дом 
у овој месној заједници. Радови на изградњи објек-
та започели су половином септембра 2018. године. 
Према речима Првослава Миловановића Прће остало 
је још да се окончају радови на уређењу ентеријера. 
Миловановић каже да је сврха новоизграђеног објек-
та окупљање и дружење ловаца са читавог просто-
ра наше општине. Дом ће такође ловцима  служити и 
за одмор и окрепљење у паузама током ловних дана. 
Велику помоћ ловцима из Манића пружио је и Душан 
Дуле Витас који је обезбедио покривање кровне кон-
струкције, а стручне службе Ловачког удружења “Мића 

ЛОВАЧКИ ДОМ У МАНИЋУ
Поповић“ обезбедиле су сву неопходну пројектну 
документацију која је била потребна за почетак из-
градње овог ловачког састајалишта.

НИС Петрол бензинска станица у Барајеву рекон-
струисана је у складу са последњим европским техно-
лошким, безбедносним и еколошким стандардима. Реч 
је о модернизованом малопродајном објекту компаније 
НИС који, осим горива врхунског квалитета и богатог 
допунског асортимана, после реконструкције поседује 
проширену писту и повећан број најновијих мултиплекс 
точионих апарата. Модернизација НИС Петрол бензин-
ске станице у Барајеву осим модерног изгледа допри-
нела је већој проточности као и могућности услуживања 
већег броја потрошача. Купцима су на располагању ви-
сококвалитетни деривати евро 5 квалитета – Евро дизел, 
Евро премијум БМБ 95, а део понуде је и премијум дизел 
гориво Г-Дриве Диесел компаније НИС, као и ТНГ(теч-
ни нафтни гас) унапређеног квалитета из Рафинерије 
нафте Панчево. Бензинска станица у Барајеву распола-
же модерним амбијентом који пружа богат избор робе 
широке потрошње, висок ниво услуге, а доступан је и 
програм лојалности „Са нама на путу” који потрошачима 
омогућава сакупљање бонус поена, које могу искори-
стити за умењене неког од наредних рачуна. Бензин-
ска станица је реконструисана у оквиру модернизације 
малопродајне мреже НИС-а, која је наквећа у Србији а 
НИС наставља модернизацију бензинских станица у це-
лој Републици, чији развој остаје један од приоритетних 
праваца у пословању компаније.

Радно време је од 00 до 24 часа.

БЕНЗИНСКА ПУМПА „НИС ПЕТРОЛ" У 
БАРАЈЕВУ РЕКОНСТРУИСАНА ПО НАЈВИШИМ 

ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
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Градска општина Барајево је уз пригодну све-
чаност и уз присуство бројних званица прославила 
своју славу Велику Госпојину и Дан општине, који се 
обележавају у знак сећања на важан историјски до-
гађај из 1805. године, када је у Великом Борку одржа-
на Скупштина устаничке Србије на којој је формиран 
Правитељствујушћи совјет српски, прва Влада у мо-
дерној историји Србије.

Након чина резања славског колача у великој сали 
Дома културе одржана Свечана академија поводом 
Дана општине.

Обраћајући се присутнима на Свечаној акаде-
мији Саша Пауновић, председник Скупштине Градске 
општине Барајево честитао је славу и Дан општи-
не свим грађанима Барајева, и истакао важност овог 
датума у савременој српској историји подсећајући 
да је Правитељствујушћи совјет српски био претеча 
садашње Владе Републике Србије, а да његово ос-
нивање представља почетак стварања организоване 
државне управе у нашој земљи. 

Гостима се обратио и домаћинима честитао Славу 
и Дан општине Државни секретар у Министарству др-
жавне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић.

Након кратког филма о Барајеву гостима се обра-
тио и Председник Градске општине Барајево Слобо-
дан Бата Адамовић који је изразио задовољство што 
са присутнима може да подели конкретне резултате 
које је руководство општине остварило у протекле 
три године. Председник Адамовић је нагласио да су 
резултати видљиви у различитим сегментима, од ин-
фраструктурне мреже до културног живота, и најавио 
озбиљне пројекте у наредном периоду, што се пре 
свега односи на прву фазу изградње спортског цен-
тра у Насељу Гај, током које ће бити изграђена хала, 
један од најмодернијих објеката те врсте у Београду. 

Јавно признање Градске општине Барајево Плаке-
те „Правитељствујушћег Совјета Српског“ ове године 
додељена су:

- Наташи Станић, доктору педагошких наука и 
магистру астрофизике;

- Горану Ракићу, свештенику и вероучитељу из Ве-
ликог Борка;

- Владану Јешићу, мештанину месне заједнице 
Рожанци;

- Сари Петровић, чланици пливачког клуба „ЛА 
Колубара“ из Лазаревца; 

- Миливоју Јовановићу, дипломираном саобраћај-
ном инжињеру.

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ОПШТИНЕ И 
СЛАВА ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА

Свечаност је завршена наступом подмлатка пе-
вачке групе „Србски православни појци“ из Барајева.
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Полагањем венаца и одавањем државних и војних 
почасти испред споменика кнезу Сими Марковићу у 
Великом Борку, обележена је 214. годишњица осни-
вања Правитељствујушћег совјета српског у органи-
зацији Одбора Владе Републике Србије за неговање 
традиција ослободилачких ратова.  

На Велику Госпојину 27. августа 1805. године,  на 
овом историјском месту у Великом Борку у кући кне-
за Симе, тада Симеона Марковића, основан је Прави-
тељствујушћи совјет сербски. Био је то најзначајнији 
потез устаничких првака предвођених Карађорђем, 
усмерен ка успостављању органа извршне власти у 
једној држави у настајању.

Правитељствујушћи совјет србски обједињавао 
је напоре устаника и доприносио да се са успехом 
развија ослободилачка борба. Формирањем  совјета 
стварени су услови за бржи економски, друштвени о 
културни развој Србије. 

Иако је деловао свега неколико година Прави-
тељствујушћи совјет српски представљао је, поред 
скупштине устаничких првака, први стални орган 
власти, чиме је  Србија кренула путем обнове држав-
ности након вишевековне отоманске владавине. За 
првог председника Совјета изабран је Прота Матеја 
Ненадовић, а за првог совјетника Београдске нахије 
Павле Поповић.

Након полагања венаца присутнима су се обрати-
ли председник скупштине Градске општине Барајево 
Саша Пауновић и државни секретар у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

У ВЕЛИКОМ БОРКУ ОБЕЛЕЖЕНА 
214. ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА 

ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋЕГ СОВЈЕТА СРПСКОГ
Светозар Алексов, а це-
ремонија  је завршена 
изузетним получасовним 
уметничким програмом  
певачког састава „Србски 
православни појци“.

Поводом 4. јула, Дана борца,  представници 
Градске општине Барајево положили су венце на спо-
меник погинулим борцима и жртвама палим у на-
родноослободилачком рату 1941-1945. у Баћевцу. 
Венце су положили и представници Градског одбора 
и општинског огранка УБНОР-а Барајево, као и по-
томци погинулих.

На споменик погинулима 1912-1918. у порти баће-
вачке цркве венце су испред Градске општине Бараје-
во положили члан Већа Боривоје Павловић и помоћ-
ник председника Ненад Савић.

ОБЕЛЕЖЕН 4. ЈУЛ, ДАН БОРЦА
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У Арнајеву је 11. маја одржана комеморација у 
знак сећања на погинулог припадника Војске Савезне 
Републике Југославије Петра Маснеца који је за време 
НАТО агресије тога дана пре тачно двадесет година 
херојски изгубио живот.

Венце на гроб Петра Маснеца положили су чла-
нови породице погинулог војника, делегација Војске 
Србије као и делегација Градске општине Барајево 
предвођена председником општине Слободаном 
Батом Адамовићем затим делегације Месне зајед-
нице Арнајево, Удружења бораца, Центра за културу 
Барајево као и мештани Арнајева. Присутнима се об-
ратио командант 1. Ракетног дивизиона за против-
ваздушно дејство (ПВД) Предраг Курћубић а комемо-
ративном скупу је присуствовао и бригадни генерал 
Тиосав Јанковић командант 250. ракетне бригаде за 
ПВД. Полагањем венаца и цвећа у Вранићу је обе-
лежена двадесетогодишњица погибије Владими-
ра Јоксића који је 28. маја 1999. године у околини 
Приштине убијен снајперском ватром из заседе од 
стране шиптарских терориста. Био је војник, возач у 
Приштинском корпусу на редовном одслужењу вој-
ног рока, као и један од возача генерала Владими-
ра Лазаревића при штабу Корпуса. Минутом ћутања 
одата је почаст погинулом војнику, а венац у име ГО 
Барајево положили су помоћник председника ГО Ба-
рајево Весна Ранковић, заменик председника СО Ба-
рајево Милорад Стевановић и шеф одборничке гру-
пе у СО Барајево Јован Пантић. Припадници Војске 
Србије, поводом двадесетогодишњицe од страдања 
Владимира Јоксића, уручили су његовом оцу Мили-
воју Јоксићу војну споменицу.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД ХЕРОЈСКЕ 
ПОГИБИЈЕ ВОЈНИКА СРЈ ПЕТРА МАСНЕЦА 

И ВЛАДИМИРА ЈОКСИЋА

ТРИ ТУЖНЕ ГОДИШЊИЦЕ

У знак сећања на злочин казне-
не експедиције у којој су 15. окто-
бра 1941. године немачки војници 
стрељали 39 грађана Вранића и 
запалили преко 50 кућа, Удружење 
„20. децембар“ је организовало 
манифестацију „Нисмо заборави-
ли“. Након помена који су служили 

ГОДИШЊИЦА НАЦИСТИЧКОГ ЗЛОЧИНА У ВРАНИЋУ
свештеници Српске православне 
цркве, венце на спомен обележје 
су положиле делегације Градске 
општине Барајево,  Удружења 20. 
децембар, УБНОР-а Барајева, Уд-
ружења потомака ратника 1912-
1920., СУБНОР-а Србије, СУБНОР-а 
Београда... 
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Седамдесет пет година од ослобођења општи-
не Барајево у Другом светском рату обележено је 
полагањем венаца на спомен обележја погинулим 
ратницима.

На споменик палим борцима у ратовима од 1912-
1999. године венце су, поред делегације Градске 
општине Барајево коју су чинили председник Градске 
општине Слободан Бата Адамовић, заменик председ-
ника општине Славко Гајић и заменик председника 
Скупштине општине Милорад Стевановић  положиле 
и делегације Градског одбора СУБНОР-а, општинског 
огранка УБНОР-а Барајево, Гроцке, Сопота и Сурчина, 
секције 6. личке дивизије, Удружења потомака ратни-
ка 1912-1920. и Удружења „20. децембар“. Председник 
општине Слободан Бата Адамовић обраћајући се при-
сутнима на почетку свог излагања цитирао је српског 
нобеловца Иву Андрића: „Људи умиру два пута: јед-
ном када физички умру, а други пут када људи прес-
тану да говоре о њима“ и тиме подсетио на обавезу 
да не престанемо да се сећамо наших јунака који су 
положили своје животе на олтар отаџбине. Венце на 
спомен обележје у Липовици су положиле делегације 
Градске општине Барајево, представници УБНОР-а и 
секције 6. личке дивизије.

На Спомен плочу на згради основне школе у 
Мељаку испред Градске општине Барајево венце су 
положили председник општине Слободан Адамовић, 
заменик председника општине Славко Гајић и члан УБ-
НОРА Радиша Лазаревић  као и представници секције 
6. личке дивизије, УБНОР-а Барајево,  УНБОР-а Сурчин 
и Удружења „20. децембар“ из Вранића.

ГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА 
У ПРВОМ И ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

На Светог Луку пре 101 године под командом 
Војводе Петра Бојовића Прва Армија је ослободила 
територију општине Барајево од аустро-угарског за-
војевача, при чему се посебно истакла Дунавска диви-
зија, у којој је било највише Барајеваца. Већ сутрадан 
1. новембра ослобођена је и српска престоница Бео-
град. Венце на спомен обележје погинулим ратницима 
положила је делегација Градске општине Барајево коју 
су чинили председник општине Слободан Бата Ада-
мовић, председник скупштине ГО Барајево Саша Па-
уновић и заменик председника општине Славко Гајић. 
Венце су положиле и делегације Општинског одбора 
Савеза потомака ратника 1912-1920, Удружења 20. 
децембар и УБНОР-а Барајево.  О значају данашњег 
датума окупљеним грађаним говорили су заменик 
председника општине Славко Гајић и председник 
Општинског одбора Удружења Савеза потомака ра-
тника од 1912-1920.године Мирослав Бата Вуксић.
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Градска општина Барајево у са-
радњи са Центром за културу ор-
ганизовала је 31. маја за матуранте 
Средње школе Барајево дефиле и 
богат забавни програм .

Матуранти су у дефилеу прошли 
трасом од Средње школе до порте 
цркве „Спаљивање моштију Светог 
Саве“ у Барајеву, након чега су се 

ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА
упутили ка Дому културе. Матуран-
те је у Дому културе дочекао пред-
седник Градске општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић. Том при-
ликом председник је свим матуран-
тима упутио честитке за успешно за-
вршену средњу школу пожелевши им 
успех у остварењу животних циљева. 

Дружење матураната наставље-

Градоначелник Београда проф. 
др Зоран Радојичић примио је 27. 
јуна у Старом двору ђаке генера-
ције основних и средњих школа у 
главном граду и уручио им лаптоп 
рачунаре, таблете и књиге. Међу 
награђенима су и овогодишњи 
ђаци генерације из барајевских 
школа, средњошколац Никола 
Ранковић, Михаило Вељовић из 
ОШ „Павле Поповић” и Лука Кома-
зец из ОШ „Кнез Сима Марковић”. 

Догађају су присуствовали 
и помоћница министра просве-
те, науке и технолошког развоја 
Весна Недељковић, члан Градског 
већа Слободан Шолевић, градски 
секретар за образовање и дечју 
заштиту Славко Гак, подсекретар 
овог секретаријата Игор Раичевић, 
председници градских општина, 
међу којима и председник Градске 
општине Барајево Слободан Ада-
мовић, као и директори основних 
и средњих школа и родитељи на-
грађених ученика.

Радојичић је нагласио да је 
додела признања најбољим ђаци-
ма један од најлепших догађаја у 
Старом двору.

– И ове године сам имао срећу, 
привилегију и част да најбољој 
деци, заједно са секретаром за 
образовање и дечју заштиту Слав-

ГРАДОНАЧЕЛНИК УРУЧИО НАГРАДЕ 
ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ

ком Гаком доделим награде за 
ову годину. Награде је примило 
197 ученика основних школа и 87 
средњошколаца. Радујем се да 
имамо такву децу, наставнике и 
родитеље и што смо сви заједно 
могли да прославимо њихов успех 
– казао је Радојичић.

Он је истакао да је за наш град 
и земљу веома важно да имамо 
овако успешну децу али и да је то 
добра прилика да се пошаље по-
рука да нам је њихов успех важан 
и да ћемо у њих улагати.

– Поклони којим смо их награ-
дили су мали допринос да знају 
да ценимо њихов успех. Иначе, из 
буџета Града Београда ове године 
опредељено је 190 милиона евра 
за образовање и дечју заштиту, 
што је дупло више него 2012. годи-
не. Овај новац улажемо у капитал-
не пројекте попут школе у Лешта-
нима чија је изградња у току а за 
коју су Град Београд и Канцеларија 
за управљање јавним улагањима 
определили4 око четири милиона 
евра. Обезбедили смо и 190 сти-
пендија за ову школску годину за 
најбоље средњошколце и студенте 
у вредности од 20 милиона дина-
ра. Важно је да Град Београд по-
шаље добру поруку да је спреман 
да подржи најбоље ђаке и да жели 

да очува систем вредности који их 
је довео до великог успеха – казао 
је Радојичић.

Најбољим ђацима основних 
школа уручени су таблети и књи-
га Мила Ломпара „Црњански: би-

ографија једног осећања”, док су 
најуспешнији средњошколци до-
били лаптопове и књигу „Србија – 
градови, општине, насеља” проф 
др Стевана М. Станковића.

но је испред Дома културе уз ва-
тромет, паљење бакљи и музички 
програм уз поруку „Чувајмо своје 
наслеђе“.

18



Ђацима првацима и њиховим 
родитељима у Основној школи 
„Кнез Сима Марковић” у Барајеву и 
у  подручном одељењу ОШ „Павле 
поповић“ у Шиљаковцу срећан 
почетак школовања пожелели су 
председник Градске општине Ба-
рајево Слободан Адамовић и члан 
општинског Већа Драган Радоји-
чић.  Том приликом председник 
Адамовић је првацима уручио  па-
кете основног школског прибора 
за које су средства издвојена из 
буџета Градске општине Барајево.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УРУЧИО 
ПОКЛОНЕ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА

Пилот-прoјекат  Министарствa 
просвете  обогаћеног једносменс-
ког рада у основним школама који 
предвиђа да деца која то желе 
након наставе остану у школи, 
спроводи се  и у основној школи  
„Павле Поповић“ у Вранићу. Циљ 
овог пројекта је пружање додат-
не образовно-васпитне подршке у 
учењу и развоју ученика кроз раз-
личите моделе обогаћеног једно-
сменског рада у основној школи.

Под слоганом „Стварамо 
заједно“ планиране активности 
реализују се и у простору Спо-
мен дома у Вранићу, као наставак 
смислене и стручне сарадње са 

ОШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ" УКЉУЧЕНА У ПИЛОТ 
ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

локалном заједницом и огранком 
Библиотеке града Београда, уз 

велику подршку Градске општине 
Барајево.
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Председник Градске општи-
не Барајево Слободан Адамовић, 
председник скупштине Саша Па-
уновић и заменик председника 
Славко Гајић и ове године орга-
низовали су пријем за најбоље 
ученике основних школа „Кнез 
Сима Марковић“ Барајево и „Павле 

ОПШТИНА НАГРАДИЛА ВУКОВЦЕ 
РАЧУНАРИМА

Поповић“ Вранић. Градска општи-
на Барајево наградила је најбоље 
ђаке који су својим успесима али и 
примереним владањем, заслужили 
Вукову диплому и титулу ђака ге-
нерације. У присуству директора 
основних школа, наставника, ро-
дитеља, пријатеља и представника 

Секретаријат за образовање, науку и културу Ре-
публике Србије донео је 18. октобра 1978. године 
Одлуку којом се потврђује да су испуњени сви услови 
за почетак рада барајевске Средње школе. Поводом 
годишњице од почетка рада Средње школе Барајево, 
односно Дана ове школске установе,  организована је 

ДАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

локалне самоуправе, вуковцима су 
уручени таблет рачунари,  а ђаци-
ма генерације Михајлу Вељовићу и 
Луки Комазецу лап топ рачунари.

Том приликом председник 
општине Слободан Адамовић чес-
титао је ђацима на великом успеху 
и пожелео да и у даљем школовању 
постижу тако добре резултате.

Основна школа „Кнез Сима 
Марковић“ из Барајева имала је ове 
године седамнаест вуковаца, а ос-
новна школа „Павле Поповић“ из 
Вранића три.

свечана приредба којој су, поред садашњег и бившег 
наставног кадра и школског актива, присуствовали и 
чланови општинског руководства на челу са председ-
ником општине Слободаном Батом Адамовићем као и 
представници Министарства просвете и бројне друге 
званице.
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У оквиру Дечије недеље која је ове године одржа-
на од 7. до 13. октобра, а чији је овогодишњи мото „Да 
право свако-дете ужива лако“, представници Ђачког 
парламента (ученици основне  школе од 5-ог до 8-ог 
разреда) посетили су Градску општину Барајево и том 
приликом се упознали са радом општинских органа. 
Најмлађе парламентарце примили су чланови Већа ГО 
Барајево Иван Васиљевић и Драган Радојичић. Они су 
са представницима Ђачког парламента разговарали о 
побољшању услова образовања у нашим школама као 
и о бројним темама које су интересовале присутне ос-
новце. Треба напоменути да се ове године навршава 
30 година од усвајања Конвенције Уједињених нација 
о правима детета.

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ПОСЕТИ ГРАДСКОЈ 
ОПШТИНИ БАРАЈЕВО

Биљана Поповић, учитељица у ОШ „Кнез Сима 
Марковић“ у Барајеву, проглашена је за једног од 
најбољих едукатора Србије. 

Шесту годину за редом, наставници и учитељи ос-
новних и средњих школа широм Србије имали су при-
лику да се боре за титулу Најбољег едукатора Србије.

Удружење „Живојин Мишић” и ове године сусре-
ло се са великим бројем сјајних наставника и учитеља. 
Након дугог одабира комисије која броји преко 50 
чланова, истакло се 10 учитеља и наставника основ-
них и средњих школа из Србије, међу којима и учи-
тељица Биљана Поповић. 

Борац је за очување здраве планете. Од 2005. 
руководилац је еколошке секције са којом је осваја-
ла националне и међународне награде и признања. 
Подстиче учење и игру на отвореном. Скупштина 
Градске општине Барајево 2013. године доделила 
јој је Плакету Правитељствујушћег совјета српског 
Општине Барајево за изузетне резултате у раду еко-
лошке секције, допринос ширењу еколошке свести и 
културе и унапређењу животне средине у Барајеву.

Добитник је награда на конкурсу „Дигитални час“. 
Радови су јој објављени у Зборнику радова конкур-
са „Дигитални час“ 2015/2016. (2. награда у области 
Природне науке Помозимо птицама нашег краја),  
2016/2017. (3. награда у области Природне науке Где 
год нађеш згодно местo, ту дрво посади!) и 2018/2019. 
(Мисли више о отпаду да не завршимо на њему). 

Добитник је и четири Националне и шест Европ-
ских ознака квалитета за изузетност рада у eTwinning 
пројектима. Континуирано се стручно усавршава. Ко-
ординатор је више школских тимова и председник 
Школског одбора. Аутор је сајта Етвинери ОШ „Кнез 
Сима Марковић“ и сарадничког сајта Geograf.i.ja кога 
је покренула са ћерком Теодором, дипломираним 
географом. Поред тога аутор је и блогова Биљини 
школарци, Ала је леп овај свет и Портфолио – Профе-
сионални портфолио учитељице Биљане Поповић. Са 
ученицима је покренула е-часопис Биљини школарци. 
Члан је удружења ИТ: Мреже за е-инклузију у Европи, 
Института за модерно образовање, Друштва учитеља 
Београда, The Natural Teachers Network. 

УЧИТЕЉИЦА ИЗ БАРАЈЕВА МЕЂУ НАЈБОЉИМ 
ЕДУКАТОРИМА СРБИЈЕ
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Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Чукарица - ОК 
Барајево позива сва лица мушког пола рођена 2001. године и старијих го-
дишта, која из одређеног разлога нису уведена у војну евиденцију у ка-
лендарској години у којој су навршила 18 година живота, да се јаве у Цен-
тар Министарства одбране Чукарица - општинска канцеларија Барајево, 
улица Светосавска бр.2, спрат 2, канцеларија бр.3, ради увођења у војну 
евиденцију.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана у периоду од 
08:00 до 15:00 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. 
Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује се изво-
дом из матичне књиге рођених или уверењем о држављансву, а у иностран-
ству-важећом путном исправом. Регрути који бораве у иностранству дужни 
су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломат-
ско-конзуларном представништву Републике Србије. 

ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ПОЗИВ ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ 
ВОЈНОГ РАКА

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока 
са оружјем у Војсци Србије у 2019. години је стално отворен, а рангирање 
кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Све додатне информације у вези са добровољним служењем војног 
рока са оружјем могу се добити у центру Министарства одбране за локал-
ну самоуправу у месту пребивалишта.
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Члан општинског Већа ГО Барајево Ненад Савић 
присуствовао је четвртој седници Одбора за здравље 
и социјалну политику у оквиру Сталне конференције 
градова и општина (СКГО) која је одржана 20-21. маја 
2019. године у Димитровграду. На дводневној седни-
ци Одбора дискутовано је о здравственој и социјалној 
заштити на локалном нивоу, тенденцијама измена за-
конских и стратешких оквира из ових области, као и 
на који начин ће се оне одразити на општине широм 
Србије. Посебне теме биле су збрињавање миграната 
на примеру Пирота и Димитровграда, као и анализа 
стања и доступности хитне медицинске помоћи и са-
нитетског превоза у Србији на локалном нивоу. Сед-
ници су, поред представника СКГО-а, присутвовали: 
Божидар Дакић, директор Републичког завода за со-
цијалну заштиту, председници општина Димитров-
град, Рековац и Александровац, представници из-
вршне власти Ужица, Пирота, Бојника, представници 
ДЗ Жабаљ, радници градских и општинских управа 

БАРАЈЕВО У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
ГРАДОВА И ОПШТИНА

Крушевац и Мерошина. Као представник општине Ба-
рајево Ненад Савић искористио је присуство седници 
и за размену искустава и контаката са представници-
ма свих присутних локалних самоуправа и разговор о 
добрим праксама у области социјалне и здравствене 
заштите које би могле бити имплементиране на тери-
торији ГО Барајево. 

Представници Секретаријата за 
послове одбране ванредних ситуација,-
комуникацији и координацију боравили 
су 6. новембра  у радној посети ГО Ба-
рајево. Циљ посете био је сагледавање 
постојећег стања у области послова од-
бране и цивилне заштите.На састанку 

РАДНА ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА 
ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОДБРАНУ И 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
је између осталог наглашен низ органи-
зацијских промена које је нови Закон о 
смањењу ризика омогућио у процесу 
организовања послова цивилне зашти-
те како на нивоу града тако и у градским 
општинама.

Одржана је друга редовна сед-
ница општинског Штаба за ванред-
не ситуације којом је председавао 
председник Градске општине Ба-
рајево  и уједно командант Шта-
ба Слободан Бата Адамовић. На 
седници је између осталог усвојен 

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

оперативни план одржавања јав-
них површина у зимском периоду 
на територији ГО Барајево за сезо-
ну 2019/2020. Поред тога донета је 
одлука о образовању радне групе 
за израду Плана заштите и спаса-
вања за ГО Барајево.
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У организацији барајевског Центра за културу 
и ове године је у порти храма „Спаљивања моштију 
Светог Саве“ у Барајеву одржана свечаност поводом 
великог црквеног празника Видовдана. Свечаност је 
отворио протојереј ставрофор Видо Милић који је у 
свом поздравном обраћању истакао значај Косова за 
српски народ и државу. 

Многобројна публика топло је поздравила двоча-
совни културно-уметнички програм чији је носилац 
био певачки састав Србски православни појци зајед-
но са својом барајевском секцијом. У програму су 
учествовали и гуслар Иван Иванковић и ФА „Шумадија“.

ВИДОВДАНСКО ВЕЧЕ

Традиционална општинска манифестација „Сабор 
Светог Илије“  одржана је 2. августа у порти цркве у 
Вранићу. Програм је отпочео благословом Јереја Дар-
ка Павловића и духовном песмом акапела састава  
„Србски  православни појци“ из Барајева. 

У програму су учествовали КУД „Вранић“ из Вра-
нића,  КУД „Јелек“ из Вранића,  ФА „Шумадија“  из Ба-
рајева  и  КУД „Бранко Миљковић“  из Гаџиног Хана.  Уз 

САБОР СВЕТОГ ИЛИЈЕ У ВРАНИЋУ
игру фолклора, публику су здравицом и рецитацијама 
поздравили  Михаило и Јован Пешић из Гаџиног Хана.

У музичком делу програма, наступила је и Драги-
ца Радосављевић Цакана.
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Поводом Славе и Дана општине, Центар за кул-
туру и Градска општина Барајево поклонили су љуби-
тељима добре музике бесплатан наступ познате групе 
„Неверне бебе“.

Чланови групе су испунили очекивања бројних 
посетилаца, извели свој комлетан програм и ово то-
пло летње вече обележили наступом који ће се у Ба-
рајеву дуго памтити.

НЕВЕРНЕ БЕБЕ ОДУШЕВИЛЕ ПУБЛИКУ

ПРЕДСТАВА „ФЛОРА СЕНДС"
И овог лета, Центар за кул-

туру Барајево обрадовао је наше 
суграђане манифестацијом „Ба-
рајевско културно лето“ која се 
одржавала сваког четвртка од 13. 
јуна до 22. августа у порти цркве 
у Барајеву .  

4. јула изведена је предста-
ва „Флора Сендс“. Истовремено 
духовита и трагична исповест у 
првом лицу једнине, једине жене 
са запада која се као припадник 
регуларне војске борила у Првом 
светском рату. И то на страни Ср-
бије. Она је, чак и по данашњим 
мерилима, живела крајње необи-
чан живот. Флoра је своје дечије 
снове проживела на јави, борећи 
се раме уз раме са мушкарцима, 
у свему једнака с њима. Два пута 
рањавана борбом прса у прса. 

Други пут је изнета из борбе са 24 
ране на телу. Добитница је ордена 
Светог Саве, Карађорђеве звезде и 
регуларне југословнске војне пен-
зије. У представи затичемо Фло-
ру, како након божићне прославе 
у британском посланству долази 
кући, несрећна што мора носити 
хаљину и живети живот угледне 
британске даме. Уз чашу шљиво-
вице коју је донела из Србије и 
цигарете од којих се никад није 
одвајала, пише свој дневник. Због 
свог необузданог темперамента, 
она тешко подноси цивилни живот 
и са великом носталгијом се сећа 
својих српских другова. Флора 
тврди да никада у животу ништа 
није волела више од војничких 
дана у Србији. Представу изводи 
Татјана Кецман, која је написала 

текст, на основу оргиналних запи-
са, аутентичних изјава и одлома-
ка из биографија ове невероватне 
жене.
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Упоредо са прославом Дана и Славе општине, на 
паркингу иза зграде општине одржана и манифестација 
„Изађи ми на теглу“. Учешће на такмичењу у организацији 
Центра за културу Барајево, ове године узело је 14 екипа. 

Победник овогодишњег такмичења у прављења ај-
вара је екипа „Жене Барајева“, друго место освојила је 
екипа „Златна тегла“, а треће место екипа „Весели плами-

ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ 2019.

У излетишту Липовачка шума у организацији Цен-
тра за културу Барајево, Удружења пензионера Ба-
рајево и мотела „Липовачка шума“ 12. јула је одржана 
манифестација „Липовачки котлић 2019“. Поред такми-
чарског дела у спремању гулаша бројни посетиоци су 
могли да уживају у богатом културно - уметнички про-
граму у коме су учествовали ФА „Шумадија“ из Барајева, 
ЦОТК „Јелек“ из Вранића, здравичари, хармоникаши, 
плесни ансамбли ветерана, Удружење пензионера са 
скечевима, оркестар РТС-а... У склопу програма орга-
низован је и Базар са широким спектром артикала.

Манифестацији су присуствовали и члан градског 
Већа Драгомир Петронијевић и чланови руководства 

ЛИПОВАЧКИ КОТЛИЋ 2019

чак“. Чланови жирија су били: Виолета Ђорђијев, дипло-
мирани технолог, Никола Иванковић, кувар и Драгица 
Остојић, кувар.

Манифестацију су посетили и помоћник градоначел-
ника Андреја Младеновић, председник општине Слобо-
дан Адамовић и председник скупштине Саша Пауновић 
са сарадницима.

Градске општине Барајево, на челу са председни-
ком Слободаном Адамовићем који је уручио награ-
де најуспешнијим учесницима такмичења у спремању 
гулаша.
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ДАНИ БУДИМИРА БУЦЕ ЈОВАНОВИЋА, 
МИЛИЈЕ  И ИЛИЈЕ СПАСОЈЕВИЋА

 И РАДОЈА МИТРОВИЋА – БАРАЈЕВЦА
У организацији Центра за културу Барајево и  ГО 

Барајево 18. јула одржана је традиционална манифе-
стација која носи назив „Дани Будимира Буце Јовано-
вића, Илије и Милије Спасојевића и Радоја Митровића 
– Барајевца“ на игралишту у Гунцатима. 

Павловић, Славиша Вујић, Ера Ојданић, Недељко Неђа 
Костић, Миленко Живковић, Миливоје Ђуришић, Бора 
Дрљача Миланче Радосављевић, Новица Неговано-
вић, Дејан Јекнић, Пашко Хандановић и мног други ... 

Извођаче је пратио оркестар Зорана Влајића.

Програм ове општинске манифестације посвећен 
је музичарима који су песмом и колом неговали Шу-
мадијски мелос и представљали дуго година ствара-
оце изворне народне песме, афирмишући естрадне 
звезде као што су: Шабан Шаулић, Зоран Калезић, Зо-
рица Брунцлик, Бора Спужић – Квака, Гвозден Радиче-
вић, Вида Павловић...

Концерт еминентних извођача изворне народне 
песме отпочео је песмом „Рашири руке о мајко стара“. 

Ове године у Гунцатима је наступило 38 певача 
у част барајевских музичара. Неки од њих су: Раша 
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У току јесени и зиме треба обавити  послове у 
воћњацима и виноградима који су од велике важнос-
ти за принос у следећој години. 

Заштита

Једна од обавезних мера заштите у јесењем пе-
риоду у воћњацима и виноградима је плаво прскање. 
Право тј. оптимално време је за то када је са стабала, 
чокота отпало преко 50% листова, а температура ваз-
духа није нижа од 10 степени .

 Ова мера заштите је нарочито важна  уколико је 
јесен топла и влажна, јер патогене гљиве продиру 
кроз ожиљке на местима где је опало лишће. При-
ликом овог третмана важно је да се стабла и чокоти 
добро „окупају”, како би се сузбили патогени који се 
налазе на површини и у пукотинама коре.

Плаво прскање се може обавити са свим пре-
паратима који су на бази бакра (Купрозин, Бакарни 
оксихлорид, Купроксат).

Ђубрење и основна обрада 

Ђубрење воћњака и винограда у јесен обавља се 
комплексним минералним ђубривима и стајњаком. 

Стајњак се додаје сваке треће до четврте године 
уколичини од 30 до 40 т по ха, растурањем по читавој 
површини. Осим што  повећава плодност земљишта, 
стајњак повољно утиче и на физичке и механичке осо-
бине земљишта.

Минерална ђубрива се обично сипају у траке дуж 
редова или у круг око сваке воћке на удалјености 30 
до 40 цм од стабла. Количина се креће од 300  до 500 
кг по ха у зависности од старости засада.

ОД комплексних ђубрива  најбоље је користи-
ти НПК 8:16:24 и друге комбинације које садрже 

ЈЕСЕЊА ЗАШТИТА, ПРИХРАЊИВАЊЕ И 
ОБРАДА У ВОЋЊАЦИМА И ВИНОГРАДИМА 

малу количину азота. Данас постоји велики број 
ових минералних ђубрива, а које треба користити 
и у којој количини зависи од агрохемијске анализе 
земљишта. 

Јесења обрада земљишта се врши одмах након 
ђубрења на дубину од око 15 цм, како би се ђубриво 
спустило у зону кореновог система. Јесења обрада 
земљишта повољно утиче на акумулирање влаге.

Кречење стабала се врши у току јануара месеца. 
Ова мера је добра због дезинфекције  и одбијања 
светлости тј. загревања воћака. Уколико у току ја-
нуара и фебруара месеца дође до наглог отопљења 
бела боја креча одбија светлост и успорава кретање 
вегетације, што спречава последице раног кре-
тања воћака јер се у току фебруара и марта месе-
ца температуре могу бити изразито ниске и може 
доћи до измрзавања воћака које су изашле из фазе 
мировања. 

Ове јесени како у Србији тако и на подручју 
општине  Барајево због одсуства киша замљиште је 
било суво и није се могла извршити основна обрада 
земљишта орањем. Из тог разлога пољопривредни 
произвођачи из наше општине били су принуђени да 
изврше редуковану основну припрему земљишта за 

ЈЕСЕЊА ОБРАДА 
ЗЕМЉИШТА

јесењу сетву озимих култура. Како би у предвиђеном 
року посејали семе ових пољопривредних  култура 
наши земљорадници  су тешким тањирачама уместо 
плугова обавили припрему земљишта и јесењу сет-
ву. Из тог разлога засејано је мање обрадивих повр-
шина него претходних година. Редукована основна 
обрада земљишта не може заменити орање па се 
зато мора унети већа количина минералних ђубрива 
како би се постигли приноси  приближни онима који 
се постижу када се земљиште припреми класичним 
орањем.
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Учешће јавности у разматрању предлога Регионалног плана и Стратешке процене утицаја на животну 
средину Регионалног плана, обезбеђује се у оквиру увида у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
јединицама локалне самоуправе које су у обухвату планског подручја.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (СПУ) јесте вредновање потенцијално 
значајних утицаја планова и програма на животну средину и одређивање мера превенције, минимизације, 
ублажавања, ремедијације или компензације штетних утицаја на животну средину и здравље људи. При-
меном СПУ у планирању, отвара се простор за сагледавање насталих промена у простору и уважавање 
потреба предметне средине. У оквиру ње се све, планом предвиђене активности, критички разматрају са 
становишта утицаја на животну средину.

Планирање подразумева развој, а стратегија одрживог развоја захтева заштиту животне средине. У 
том контексту, стратешка процена утицаја представља незаобилазан инструмент, који је у функцији реа-
лизације циљева одрживог развоја. Стратешка процена интегрише социјално–економске и био–физичке 
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера 
и усмерава политику, план или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну средину.

Израда Регионалног плана управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за 
период 2019-2029, резултат је читавог низа активности, које су покренуте у циљу решавања питања по-
ступања са комуналним отпадом и успостављања регионалног концепта управљања отпадом. Носилац 
израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је Саобраћајни институт ЦИП, Бео-
град и СЕТ Шабац. Регионални план управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона, 
урађен је на основу Пројектног задатка, који је урадио Наручилац, Регионални центар за управљање от-
падом „ЕКО ТАМНАВА“ доо, број 7 од 09.01.2019. године, које је одобрило Министарство заштите животне 
средине Србије.

Израда Регионалног плана управљање отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за 
период 2019-2029, представља надоградњу ‚‘Регионалног плана управљања отпадом за 11 општина Ко-
лубарског региона‘‘ из 2010. године.

У оквиру израде стратешке процене утицаја, ажурирана су питања и проблеми везани за животну 
средину. Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину је рађена у складу са 
Законoм о стратешкој процени утицаја на животну средину (‚‘Сл. гласник РС‘‘ бр. 135/04 и 88/10), Одлуке 
о изради Стратешке процене утицаја ревидованог Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова 
и општина Колубарског региона на животну средину (Мишљења Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине на бр. 350-02-141/16-16 од 19.12.2016. године) и Пројектног задатка.

Документа:
1. Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања 

отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона, за период 2019 – 2029 (*Објављено у Службеном 
гласнику бр. 081/2019 од 15.11.2019. год.)

2. Мишљење Министарства заштите животне средине на Одлуку о изради Стратешке процене утицаја 
Регионалног плана на животну средину

3. НАЦРТ: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања 
отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019 – 2029 

Сва наведена документа су вам доступна за преузимање са линка службеног сајта РЕЦ „Еко-Тамнава“ 
д.о.о. Уб: http://www.ekotamnava.rs/?p=363 

Молимо заинтересовану јавност са подручја Градске општине Барајево да коментаре, питања, евенту-
алне примедбе и предлоге корекција на предложена планска решења доставе канцеларији бр. 40 Градске 
општине Барајево или на е-mail: privreda.barajevo@gmail.com .

Обавештење о oглашавању и јавном увиду у документа 
Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова 
и општина Колубарског региона за период 2019-2029 

и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Регионалног плана управљања отпадом
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Душица Тодоровић, чланица 
Стонотениског клуба „Барајево“ 
остварила је велики успех у Но-
вом Саду на такмичењу Топ 12 у 
кадетској конкуренцији. Она је на 
турниру одржаном 18. и 19. маја 
на коме је наступило 12 најбољих 

ДУШИЦА ТОДОРОВИЋ 
ТРЕЋА НА КАДЕТСКОМ ТОП 12

Стонотениски клуб „Барајево“ 
је, у оквиру програма подстицања 
рекреативног спорта који финан-
сира Градска општина Барајево, 
успоставио сарадњу са ПУ „По-
летарац“ и обезбедио реквизите 
за децу која ће имати прилику да 
се упознају са овим динамичним 
спортом. 

СТОНИ ТЕНИС 
У ПУ "ПОЛЕТАРАЦ"

кадеткиња Србије освојила изван-
редно треће место забележивши 
осам победа и три пораза. Плас-
ман на ово такмичење оствариле 
су стонотенисерке које су сакупи-
ле највише бодова током пет ква-
лификационих турнира.

По речима председника клуба 
Љубише Петровића, опрема ће бити 
на располагању најмлађима утор-
ком у Барајеву и четвртком у Насељу 
Гај уз стручни надзор људи из клуба.

Првом часу су присуствовали 
и чланови Већа Градске општине 
Барајево Иван Васиљевић и Драган 
Радојичић.

У оквиру пројекта „Брзином до 
звезда“ коју организује Београдска 
асоцијација за школски спорт, у са-
радњи са Градском општином  Ба-
рајево и Спортским савезом Бараје-
ва у ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу 
одржане су трке на 30 метара за 
ученике 3. и 4. разреда барајевских 
основних школа. Најуспешнији де-
чаци и девојчице представљали су 
општину на великом градском фи-
налу у београдској Арени.

Манифестацији су присуство-
вали чланови Већа Градске општи-
не Барајево Иван Васиљевић и 
Милан Димитријевић и секретар 
Спортског савеза Барајева Драган 
Пауновић.

БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА
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У организацији Центра за кул-
туру Барајева, Спортског савеза и 
издавача Удружења грађана „Умеће 
сећања“ и ФК „Велики Борак“ 28. 
новембра у препуној биоскопској 
сали Дома културе у Барајеву одр-
жана је промоција књиге Драгос-
лава Јовичића Уче под називом „За-
носи црно беле бубамаре“. У књизи 
аутор описује почетак играња 
фудбала у свету, Србији, Барајеву и 
Великом Борку а такође пише и о 
првој фудбалској лопти, изузетним 
играчима,тренерима, судијама, 
младим талентима, градитељима, 
чувеним а и конфликтним утакми-
цама, о навијачима,о игри на мале 
„голиће“, формирању институција 
спорта, регистрацији фудбалских 
клубова и о њиховим резултатима. 
О књизи су на свој начин емотив-
но говорили новинар-публициста 
Милорад Јаћа Јанковић из Младе-
новца, бивши играч и тренер Дра-
ган Брка Анђелковић из Арнајева 
као и Рожанчанин Никола Марјано-
вић бивши и играч Црвене звезде и 
Партизана као и више иностраних 

клубова. Садржај књиге попримио 
је и шире спортско интересовање о 
чему сведочи чињеница да је пред-
говор за књигу написао трофеј-
ни председник ФК“Црвена звезда“ 
Светозар Тоза Мијаиловић.

„Одајем признање аутору на 
садржају књиге, начину прика-
за догађаја и личности,на питком 
штиву,пријемчивом и људима који 
нису непосредни актери.Мало је 
оваквог штива код нас и у томе 
је његов значај.Аутор је уложио 
много истраживачког рада,много 
знања и вештине саопштавања ис-
траженог.Верујем да ће сви, а по-
себно актери, читајући књигу, бити 
поносни на свог Учу“- написао је 
Мијаиловић у предговору.

Промоција је била и прилика 
да се сусретну некадашњи „љути“ 
спортски ривали а у име издавача 
председница УГ „Умеће сећања“ 
Наташа Делић је наговестила да ће 
следеће године изаћи други том 
ове књиге која ће обухватити вре-
ме и догађаје у периоду од 1977. 
До 2007.године.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДРАГОСЛАВА ЈОВИЧИЋА УЧЕ

ЗАНОСИ ЦРНО БЕЛЕ БУБАМАРЕ
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Ветерани ФК Црвена звезда и 
ФК Вранић приредили су на ста-
диону у Вранићу прави фудбалски 
спектакл за више од пет стотина 
љубитеља фудбала. Мада резултат 

ПРАЗНИК ФУДБАЛА У ВРАНИЋУ

1 ПОСАВИНА (Стублине) 13 10 2 1 39 : 13 32
2 БОРАЦ (Лазаревац) 13 9 3 1 24 : 7 30
3 РАДНИЧКИ (Рудовци) 13 9 2 2 35 : 13 29
4 ОМЛАДИНАЦ (В. Поље) 13 7 3 3 30 : 16 24
5 ЛИСОВИЋ 1977 13 6 4 3 22 : 13 22
6 ЗВЕЗДА (Конатице) 13 6 2 5 25 : 20 20
7 ОФК БОРАЦ (Арнајево) 13 5 2 6 18 : 22 17
8 ОФК БУДУЋНОСТ (Дуд.) 13 5 0 8 24 : 24 15
9 ДУБОКО 13 4 3 6 19 : 24 15
10 СТРЕЛАЦ 13 4 3 6 15 : 26 15
11 ОФК ЗАБРЕЖЈЕ 13 3 4 6 17 : 26 13
12 МЛАДОСТ (Чибутковица) 13 4 1 8 16 : 30 13
13 РОЈКОВАЦ 13 2 3 8 12 : 27 8
14 БАРАЈЕВО 13 1 0 12 10 : 45 3

1 БСК 1925 (Батајница) 15 11 4 0 35 : 8 37
2 СТУДЕНТСКИ ГРАД 15 9 4 2 41 : 8 31
3 НАПРЕДАК (Медошевац) 15 9 4 2 24 : 14 31
4 ПРВА ИСКРА (Барич) 15 9 2 4 25 : 15 29
5 ЛЕШТАНЕ 15 8 5 2 18 : 8 29
6 ТОРЛАК 15 7 4 4 23 : 17 25
7 МИЛУТИНАЦ 15 8 1 6 23 : 21 25
8 БУДУЋНОСТ (Звечка) 15 6 2 7 22 : 21 20
9 ШУМАДИЈА (Шопић) 15 5 4 6 24 : 21 19
10 БСК 1926 (Баћевац) 15 5 3 7 31 : 23 18
11 БАСК 15 5 1 9 21 : 31 16
12 ВРЧИН 15 5 1 9 27 : 38 16
13 КОМГРАП 15 5 1 9 18 : 30 16
14 ТУРБИНА 15 4 2 9 24 : 34 14
15 ДУНАВ (Велико Село) 15 3 2 10 17 : 48 11
16 МЛАДОСТ (Цветовац) 15 0 2 13 4 : 40 2

Доласком хладнијих дана и 
завршетком јесење полусезоне 
замрле су и све фудбалске актив-
ности клубова који се такмиче под 
окриљем Фудбалског савеза Бео-
града. Клубови са подручја наше 
општине остварили су половичне 
резултате. Екипа БСК 1926 из Баће-
вца која се такмичи у Зонској лиги 
Београда после завршеног првог 
дела првенства и 15 одиграних 
утакмица налази се на солидном 
десетом месту. Баћевчани су забе-
лежили пет победа, седам нере-
шених резултата и три пораза при 
чему су на свој салдо укњижили 18 
бодова. У Првој БГД лиги такмиче 
се екипе Лисовић 1977, Борац из 
Арнајева и ФК „Барајево“. Лисо-
вић 1977 се налази на високој пе-

тој позицији остваривши скор од 
шест победа, четири ремија и три 
пораза(22 бода) док екипа из Ар-
најева заузима место на средини 
табеле освојивши 17 бодова. Улога 
„фењераша“ у овом степену такми-
чења припала је екипи ФК“Бараје-

во“ који су забележили 12 пораза 
и само један тријумф. У Општин-
ској лиги Барајева такмиче се само 
четири клуба а после јесењег дела 
прво место на табели припада 
фудбалерима „ФК Вранић“ који су 
освојили 16 бодова.

ове утакмице није био у првом пла-
ну треба поменути да су легенде 
нашег најтрофејнијег клуба сав-
ладале екипу Вранића резултатом 
2:0. Оба погодка за црвено-бело 

постигао је Ненад Стојановић. Ле-
гендарним фудбалерима Црвене 
звезде попут Бошка Ђуровског, 
Милоша Шестића, Јована Кулета 
Аћимовића, Здравка Боровнице, 
Милоша Бурсаћа и осталима у пре-
дивном амбијенту Винарије Три-
шић добродошлицу су пожеле-
ли председник општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић, заменик 
председник СО Барајево Милорад 
Стевановић, члан општинског Већа 
Александар Делић као и власник 
винарије Момчило Тришић.

ФУДБАЛСКА ЛОПТА МИРУЈЕ ДО ПРОЛЕЋА

Спортску страну уређује Дејан Ташић

Зонска лига Београда Прва београдска лига - група Б


