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• САША КОСТИЋ НОВИ

НОВА СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
• УРУЧЕНА НАЈВИША
ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
• АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЈА
ПРИВЛАЧИ НОВЕ
ИНВЕСТИТОРЕ
• 200 ГОДИНА ОД ОБНОВЕ
ЦРКВЕ У БЕЉИНИ
СВЕ О СПОРТУ

ПОЧЕО СА РАДОМ ВРТИЋ У НАСЕЉУ ГАЈ

САША КОСТИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ДЕО ВЛАДАЈУЋЕ ВЕЋИНЕ - У ОПОЗИЦИЈИ СПС И ДСС

Као што смо најавили у прошлом броју „Барајевског гласника“ у општини Барајево постигнут је договор између коалиције окупљене око Демократске странке
и Српске напредне странке о заједничком учешћу у власти. Овај договор озваничен
је на осмој седници Скупштине Градске општине Барајево, на којој је за председника Скупштине изабран Саша Костић из Српске напредне странке, као и шест шланова Већа општине Барајево, које је предложила коалиција окупљена око СНС-а.
Барајево је тако постала треће београдска општина у којој власт заједно врше
Демократска странка и Српска напредна странка, што је у интересу свих грађана,
без обзира којој су политичкој опцији дали свој глас на изборима.
На овој седници извршене су и друге кадровске промене, чиме је отпочело ново
поглавље у функционисању општинске власти када ће се одлуке доности договором уз уважавање аргумената, а све у циљу бржег решавања најважнијих питања
за развој општине.

Новог председника Скупштине
Градске општине Барајево замолили
смо да за читаоце „Барајевског гласника“ изнесе у најкраћим цртама шта је
то што ће бити приоритет у раду нове
коалиције.

Саша Костић, председник Скупштине
Градске општине Барајево

- После годину дана од избора и
свих несугласица које су их пратиле,
каже Саша Костић, Демократска странака и Српска напредна странка смогле
ду снаге да то превазиђу и формурају
власт у Барајеву, што је, сматрам, у
интересу не само ових странака, већ
и свих грађана наше општине. Према
постигнутом споразуму на функцији
председника остала је Бранка Савић из
Демократске странке, а од 12. августа
ове године ја обављам функцију председника Скупштине.

На изборима који су одржани 6.
маја 2012. године, од 14.286 бирача колико је изашло на изборе, највише гласова – 3859 освојила је Српска напредна
странка и добила 11 одборничких мандата, па је на основу таквих резултата,
каже Саша Костић, било сасвим природно да СНС буде у власти у општини Барајево. Надам се да ће стабилна
скупштинска већина допринети бржем
и ефикаснијем решавању проблема у
Барајеву и стварању услова да наши
грађани живе боље.
Локална власт у Барајеву функционише у отежаним условима економске
кризе и са буџетом који је недовољан
да би се планирали неки већи пројекти.
Због тога морамо, каже Саша Костић,
да свакодневно улажемо велике напоре, боље планирамо и водимо рачуна
о сваком динару како би наставили са
пословима који су од виталног значаја
за општину, као што је рад на водоводним мрежама, асфалтирање улица,
уређење атарских путева и још много
тога што морамо завршити до краја године,а СНС и њени чланови у извршној
власти увелико припремају програме
радова по свим месним заједницама за
2014. годину.
Желео бих да напоменем да смо
на последњој седници Скупштине 23.
августа донели више одлука од битног значаја за напредак и развој наше
општине, а што су грађани годинама
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уназад очекивали да буде урађено. Тако
је, између осталог, донета одлука и покренута иницијатива за израду плана
генералне регулације за насеље Барајево и Одлука о уређивању и одржавању
гробаља којом се уређује ово осетљиво
питање и стварају услови да гробља
коначно буду уређена онако како доликује цивилизованим срединама. Овим
се такође отварају могућности за проналажење решења за проширење гробаља у Арнајеву, Лисовићу и Барајеву.
Исто тако за нашу општину веома је
значајно што су на основу усвојених
информација и сагледавања потреба
створене могућности да се приступи
решавању комуналних проблема, као
што су уређење сточне и зелене пијаце,
решавање проблема паркирања у центру Барајева, изградња спортских терена, али и сагледавање могућности да
се на прави начин искористе природни
потенцијали за развој туризма Такође,
посебном одлуком са ове седнице упутили смо Градском секретаријату за
саобраћај захтев да се сагледају могућности за побољшање јавног превоза
на целокупној територији општине
и изједначавање Барајева са осталим
градским општинама враћањем јединственог тарифног система.
Наши планови за наредни период,
истиче председник Скупштине Саша
Костић, су наставак решавања инфраструктурних проблема, као што су изношење смећа, изградња канализације,
замена дотрајале водоводне мреже,
гасификација Барајева, као и оживљавање привреде и довођење инвеститора у нашу општину. Ово су наши приоритети, а наша превасходна обавеза је
да у 2014. годину уђемо са конкретним
плановима и програмима што је предуслов да уз одговарајућу помоћ и подршку Града и Републике кренемо са решавањем ових проблема и унапредимо
све области живота на нашој општини
и тиме оправдамо поверење које су нам
грађани указали.

Бранка Савић, председница општине Барајево о сарадњи Градске општине Барајево
и Града Београда и функционисању општинске власти

ДОБРО ЈЕ БИТИ ДЕО ГЛАВНОГ ГРАДА
Општина Барајево, као једна од
17 београдских општина, дели надлежности са Градом Београдом као
јединицом локалне самоуправе. То у
пракси подразумева да у многим битним областима немамо надлежност
која подразумева и средства у буџету
намењена за те делатности и да нисмо
у могућности да неке проблеме решавамо. С друге стране, изградња инфраструктурних објеката, као надлежност Града, резултирала је изградњом
резервоара „Врелине“, претходно и изградњом резервоара у Вранићу и Великом Борку, преко 100 км асфалтираних путева, реконструкцијом свих
здравствених објеката, уређењем
објеката Домова културе, вишеструким увећањем броја полазака и броја
нових и конфорних аутобуса за јавни
превоз, субвенционисаном ценом месечне карте за студенте, пензионере
и незапослене, субвенционисаном
ценом вртића, укључивањем наших
пензионера са најмањим пензијама у
додатна квартална давања и многим
мањим пројектима које бисмо тешко
реализовали са приходима које реално остварујемо са наше територије.
Имајући у виду све ове предности које имамо захваљујући томе што
припадамо Београду, укључујући и
сигурност да увек можемо да рачунамо на помоћ и подршку у случају било
каквих ванредних околности и потреба које би општини могле да се укажу,
добро је бити део главног града.
Захваљујући одличној сарадњи
са претходним Градоначелницима,
посебно са Ненадом Богдановићем и
Драганом Ђиласом, умногоме се променила слика Барајева. Очекујемо
да се и будућности настави у истом
смеру и да услови за живот грађана
и комунална инфраструктура, која
представља основни услов за долазак
инвеститора, буду све квалитетнији.
Општина се, првенствено, бави
унапређењем општих услова за живот

и рад становника у оквиру својих надлежности. Спровођење и наметање
страначких интерса на локалном нивоу може само да штети и успорава
решавање проблема и доношење неопходних одлука. Зато је сврсисходно
да се у општинама формира власт и

уласком Српске напредне странке у
локалну власт. Овако формирана извршна и скупштинска власт функционише око два и по месеца, без иједног
међусобног проблема и различитих
ставова. Све одлуке се доносе једногласно, ради се на бољој организацији

Резервоар „Врелине“

коалиције према локалним приликама, могућностима међусобне добре
сарадње и фунционисања у интере-

послова у јавним предузећима, уведена је већа контрола при релизацији
програма, тако да ће већи број функ-

Преко 100 км асфалтираних путева

су грађана. Једна таква коалиција,
која није тренутно честа у Србији, направљена је и у нашој општини. Претходна скупштинска већина увећана је
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ционера довести до ефикаснијег и рационалнијег функционисања у свим
областима и до боље комуникације са
вишим нивоима власти.

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

8. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

НОВА СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ДЕО ВЛАДАЈУЋОЈ ВЕЋИНИ - У ОПОЗИЦИЈИ СПС И ДСС
Скупштина Градске општине Барајево донела је решења о перестанку функција в.д. директора ЈКП „10.октобар“ Миодрагу Марјановићу који је поднео оставку на
ту функцију и в.д. директора Центра за културу Барајево
Зорану Поповићу такође због подношења оставке. За новог вршиоца дзжности директора ЈКП „10. октобар“ постављен је Небојша Пешић, а за новог вршиоца дужности
директора Центра за културу Дејан Игњатовић.

На почетку 8. седнице Скупштине Градске општине
Барајево констатована је оставка председника Скупштине Бранка Мијаиловића коме је самим тим функција престала са датумом 12.7.2013. године. Поред председника
Скупштине оставке је поднело и шест чланова Општинског већа, и то: Живорад Милошевић, Иван Иванковић, Радиша Ђорђевић, Предраг Павловић, Славољуб Петровић и
Катарина Нешић.
Због ових оставки, а и више других кадровских промена у општини знатно је измењен дневни ред Скупштине,
па је тако прва тачка дневног реда била избор новог председника Скупштине Градске општине Барајево.
Тајним гласањем за новог председника Скупштине
Градске општине Барајево изабран је Саша Костић из одборничке групе Покренимо Барајево – Томислав Николић,
за кога су гласала 23 одборника.
Друга и трећа тачка дневног реда на осмој седници
биле су разрешење досадашњег и избор новог заменика председника Скупштине Градске општине Барајево.
Скупштина је тајним гласањем разрешила Бранка Трифуновића функције заменика председника Скупштине, а за
новог заменика изабран је Бранислав Мијаиловић, који је
до сада обављао функцију председника Скупштине.
На предлог председнице Градске општине Барајево
Скупштина је изабрала шест нових чланова Већа Градске општине Барајево, а то су: Љубомир Зрнић, Боривоје
Павловић, Саша Пајовић, Весна Ранковић, Биљана Тиосављевић и Мирољуб Љубинковић.
С обзиром да је одборнику Мирољубу Љубинковићу
који је изабран за члана Већа самим тим престао мандат
одборника, на предлог Административно-мандатне комисије Скупштина је верификовала мандат Тамари Марковић
са изборне листе Покренимо Србију – Томислав Николић.
До промена је дошло и у Јавном правобранилаштву.
Досадашњи јавни правобранилац Игор Прентић разрешен је функције, а за новог правобраниоца постављен је
Ђуро Врањеш. Игор Прентић постављен је за заменика
јавног правобраниоца.
Ђуро Врањеш, јавни правобранилац, рођен је 1977.
године у Бихаћу. Гимназију је завршио у Лазаревцу,
дипломирао на Правном факултету београдског
универзитета. Ожењен је, отац двоје деце. Живи у Барајеву. Пре избора на функцију јавног правобраниоца општине Барајево бавио се адвокатуром.

Дејан Игњатовић, в.д. директор Центра за културу
Барајево рођен је 1980. године у Београду. Завршио
је Средњу туристичку школу и једногодишњу специјалну војну школу. Био је запослен као професионално војно лице и командир одељења, комерцијалиста, директор и супрвизор фирме „Виртуони“.
Живи у Баћевцу.

Небојша Пешић, В.Д. директор ЈКП „10. октобар“ Барајево рођен је 1958.године у Београду. Дипломирао
је на Факултету организационих наука у Београду.
Радио је у ЖТП Београд на пословима организатора
за техничко одржавање. Живи у Вранићу са супругом и двоје деце.

Чланови Већа Градске општине Барајево:
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Мирољуб Љубинковић - Задужен за праћење
стања и предлагање мера за заштиту и унапређење
животне средине на територији Градске општине
Барајево;
Горан Маринковић - Задужен за развој мале привреде, одржавање и унапређење јавних објеката,
објеката на грађевинском земљишту и јавним површинама и спортских објеката на територији Градске
општине Барајево;
Саша Радовановић - Задужен за развој инфраструктуре, изградњу водовода, некатегорисаних путева и
за сарадњу са надлежним градским и републичким
органима;
Славољуб Ћурчић - Задужен за област унапређења
спорта на територији Градске општине Барајево,
праћење и организовање спортских такмичења и манифестација и сарадњу са Спортским савезом Барајево;

Из рада Скупштине Градске општине Барајево
Љубомир Зрнић - Задужен за економски развој локалне заједнице и унапређење општег оквира за
привређивање у ГО Барајево и да прати реализацију
буџета и програма развоја;
Боривоје Павловић - Задужен за област функционисања месних заједница и праћење реализације
програма развоја и радова по месним заједницама у
општини Барајево;
Саша Пајовић - Задужен за област развоја пољопривреде, уређење пољопривредног земљишта и уређење

и одржавање атарских путева у општини Барајево;
Весна Ранковић - Задужена да спроводи стратегију
и акциони план за младе, да прати функционисање
Канцеларије за младе и да се бави развојем туризма
и месних заједница;
Биљана Тиосављевић - Задужена за област соц.
заштите, дечије заштите и бриге о старима, за питање мањина и маргинализованих група грађана
на територији ГО Барајево, реализацију културних
програма, у сарадњи са Центром за културу.

ПРОМЕНА СТАТУТА ОПШТИНЕ

било повећање оквира за 3,5 милиона динара, неопходних
за изградњу и одржавање гробаља, сви остали корисници
имаће на располагању мањи износ средстава, па се потреба
да се штеди и води рачуна о свим трошковима сама по себи
намеће.

9. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

ВЕЋА ОВЛАШЋЕЊА
ОПШТИНИ

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. августа 2013. године донела је Одлуку о промени
Статута градске општине Барајево. Овим променама општини се даје право коришћења на стварима које су у јавној својини града, као и право својине на покретним и непокретним
стварима неопходним за рад органа и организација општине, у складу са посебном одлуком Скупштине града..
Променама Статута даје се право општини да на основу акта градоначелника, у име и за рачун града, спроводи
поступак јавног надметања за давање у закуп, односно
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града
ради изградње грађевинских објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, као и ради легализације
објеката до 800 м2, али и за објекте веће од 800 м2, на основу акта градоначелника и у складу са законом и актима
града.
Овим променама утврђује се детаљније надлежност
општине у појединим областима и усклађује се са Стаутом
града Београда.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ
БАРАЈЕВО

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

БУЏЕТ МАЊИ ЗА
20 МИЛИОНА ДИНАРА
Одборници Скупштине Градске општине Барајево
усвојили су Одлуку о другом ребалансу буџета Градске
општине Барајево за 2013. годину. Разлог за доношење
ове одлуке је тај што је ребалансом градског буџета свим
градским општинама умањен оквир буџета за ову годину.
Конкретно буџет општине Барајево умањен је за нешто
више од 20 милиона динара.
Изузев Центра за културу коме је оквир буџета остао
исти и Јавног комуналног предузећа „10. октобар“ које је до-
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На деветој седници Скупштине градске општине
Барајево донета је Одлука о покретању иницијативе за израду плана генералне регулације за насеље
Барајево.
У општини Барајево у току је низ активности на
изради пројеката који су на основу Просторног плана
општине наведени као приоритетна планска решења
и пројекти за прву етапу спровођења плана до краја
2015. године, а то су: реализација спортско-рекреативног центра са спортском халом у Барајеву, проширење или изградња новог гробља у Барајеву, уређење
локалитета намењеног туризму (Липовичка шума,
Дубоки поток...), изградња нових телекомуникационих капацитета и модернизација постојеће мреже и
објеката, изградња рециклажног дворишта, гасификација општине, изградња водоводне мреже.
Поред ових задатака постоји и потреба за решавањем стамбених потреба избеглица са боравиштем-пребивалиштем у општини и за ту намену
опредељено је земљиште у Насељу Гај. Већина ових
пројеката треба да се реализује на подручју за које је
предвиђена израда плана генералне регулације и док
се то не уради није могуће издавање локацијских и
грађевинских дозвола.
Средства за израду плана генералне регулације
обезбедиће општина Барајево.

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

ОБЈЕКТИ ОБРАЗОВАЊА
И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ У
ДОБРОМ СТАЊУ

ном робом. На њој су више пута извођени радови у циљу побољшања услова за рад, али је присутан проблем оштећења
зграде за продају млечних производа на којој су разбијени
прозори и врата, уништени санитарни уређаји, витрине...
Приходи од пијачнине нису довољни ни за покривање штете коју објектима наносе вандали.
Руководство ЈКП „10. октобар“ одлучило је да зелена
пијаца у Барајеву убудуће, осим понедљком, ради и сваке
суботе. Тиме се излази у сусрет грађанима који су тражили да пијаца ради и другим данима а не само једном недељно и стварају услови да се импровизане тезге у центру
Барајева више не појављују сваког викенда, већ да се трговина обавља на за то прописаном месту.

На седници Скупштине разматрана је и усвојена Информација о стању објеката образовања и дечије заштите
на територији општине Барајево.
Констатовано је да су готово сви ови објекти у добром стању, али да је потребно у већини заменити фасадну столарију, окречити учионице и обавити друге радове
који спадају у текуће одржавање објеката, за шта је иначе
надлежна општина. Интересантно је да је комисија која је
обилазила школе констатовала да не треба ништа реновирати само на згради школе у Лисовићу 2 јер ће се због
опадања броја ученика и интензивног уписивања деце у
матичну школу ово издвојено одељење угасити.

ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА

НЕДОСТАЈУ РАКЕТЕ И СТРЕЛЦИ
Скупштина општине Барајево усвојила је Информацију о припремљености система одбране од града на територији радарског центра „Букуља“. У Информацији је
констатовано да и даље постоје проблеми везани за недовољан број ракета, проблем кадровске попуњености,
мале накнаде за рад стрелаца, а неопходно је по хитном
поступку донети и Закон о одбрани од града.
На подручју Барајева од планираних шест активирано је пет противградних станица јер не ради станица 70 у
Мељаку због недостатка стрелаца.
Као и ранијих година општина Барајево обезбедила
је новчану накнаду од по 22 хиљаде динара на годишњем
нивоу за све стрелце са подручја наше општине.

Зелена пијаца радиће и суботом

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ
На деветој седници Скупштина је усвојила извештаје
о раду у првих шест месеци ове године Управе градске
општине Барајево, Дирекције за развој и изградњу, ЈКП „10.
октобар“ и Центра за културу.

ЛОШЕ СТАЊЕ ПИЈАЦА

ФОНД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ

На подручју општине Барајево постоје две пијаце- зелена у Барајеву и сточна пијаца у Бождаревцу којима управља ЈКП „10.октобар“. Сточна пијаца у Бождаревцу већ
више од једне деценије не ради јер не испуњава потребне
услове, односно ради дивље у организацији самих грађана
који имају стоку за продају. Дивље ради и пијаца у Насељу
Гај мада су на захтев грађана овде обављени неки радови у
циљу побољшања услова за рад.
Зелена пијаца у Барајеву ради само понедељком. Ова
пијаца је заправо мање зелена, а више „бувља“ са разноврс-

Скупштина је на својој деветој седници донела Одлуку
о измени одлуке о престанку рада Фонда солидарне стамбене изградње општине Барајево. Овом одлуком омогућено је да се средства солидарне стамбене изградње које се
налазе на рачуну општинског буџета користе за израду
детаљног урбанистичког плана, као и за побољшање услова становања.
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА И ДАН ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

УРУЧЕНА НАЈВИША
ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
Општина Барајево је и ове године свечано је обележила своју славу и Дан општине 28. Август. Најпре је у малој
сали општине уз присуство бројних гостију, поводом славе општине Велике Госпојине, обављен чин резања славског колача, а потом је у великој сали Дома културе одржана свечана академија поводом Дана општине.
Химном Боже правде у извођењу црквеног хора храма
Светог Илије из Вранића званично је отпочео свечани
програм. У свом обраћању бројним присутним грађанима
наше општине, представницима цркве, предузећа и
установа, као и гостима из града председник Скупштине

Златни печат Правитељствујушћег совјета српског
додељен је Виду Милићу, старешини храма Светог Саве
у Барајеву за изузетно залагање поводом изградње
Мисионарског дома у Барајеву и бриге о духовном животу
грађана Барајев, посебно за труд који годинама улаже за
добробит барајевске деце.
Сребрни печат Правитељствујушћег совјета српског
додељен је Дому здравља Др Милорад Влајковић из
Барајева, за постигнуте резултате у области здравствене
заштите грађана Барајева и стручан и одговоран приступ
здравственихрадника послу и пацијентима.

Свечано обележена слава општине Велика Госпојина

Са свечане академије

ГО Барајево Саша Костић је подсетио да се Дан општине
обележава у знак сећања на значајан датум за Србију,
формирање Правитељствујушћег совјета српског, на
Велику госпојину 1805. године у Великом Борку. Био је
то, нагласио је Саша Костић први орган народне власти,
једини пламен демократије у Европи у којој су свуда
владали аутократски режими.
У културно – уметничком делу програма поред
хора храма „Светог Илије“ из Вранића учествовали су
квартет „Сенсартика“ из Београда, који су из свог богатог
репертоара извели неколико пригодних композиција,
затим глумица Снежана Кнежевић са поезијом Слободана
Ракитића, Жака Превера и нобеловке Виславе Шимборске,
као и млади уметници из Великог Борка браћа Милан и
Иван Минић који су програм оплеменили са неколико
предивних композиција српских аутора.
Поводом Дана и Славе Градске општине Барајево на
свечаној академији председница општине Бранка Савић
и председник Скупштине градске општине Барајево
Саша Костић уручили су највиша општинска признања
заслужним колективима и појединцима.

Бронзани печат Правитељствујушћег совјета
српског додељен је Центру за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју - дневни боравак
Шиљаковац, за залагање, хуманост и одговорност у раду
са децом са посебним потребама.
Добитници плакета Градске општине Барајево су:
Црквени хор Храма Светог Илије из Вранића, за допринос
културном и духовном животу грађана Барајева, Биљана
Поповић - наставник разредне наставе у истуреном
одељењу ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Бождаревцу за
изузетне резултате у раду еколошке секције, допринос
ширењу еколошке свести и културе и унапређењу животне средине у Барајеву.
За постигнуте спортске резултате Плакету
Правитељствујушћег совјета српског за 2013. годину
добили су млади спортисти Барајева: боксери БК
„Чолаковић“ браћа Велимир и Угрен Угреновић, кошаркаш
КК „Црвена Звезда“ Петар Скокнић, стонотенисерка
СТК „Барајево“ Тијана Поповић, млади кајакаш
Страхиња Ћурчић и каратискиња СК „Сенсеи“ Емилија
Антанасијевић.
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ВЕЛИКИ БОРАК

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА
ПРВЕ СРПСКЕ ВЛАДЕ
Министарство рада и социјалне
политике и Општина Барајево, већ
по традицији, и ове године 27. aвгуста у Великом Борку обележили су
годишњицу формирања Правитељствујушћег совјета српског.
У складу са утврђеним државним протоколом након полагања
цвећа на бисту кнеза Симе Марковића (Влада Републике Србије, општина Барајево, Центар за културу,
Савез потомака ратника 19121920 Барајева, и потомци ратника
републичког одбора Чукарице и
Обреновца) и интонирања химне,
поздравну реч упутио је председник
Скупштине ГО Барајево Саша Костић.
Он је све присутне подсетио на значај
формирања првог органа власти у
новијој историји Србије по коме су
Велики Борак и Барајево ушли у све
уџбенике српске историје.
И када се данас осврнемо уназад,
рекао је Саша Костић, ономе што је у
прошлости нашег народа било добро,
истинито и свето, догађаји и људи

Представници општине Барајево полажу венац на бисту Кнеза Симе Марковића

који су на овом месту стварали историју – јесу наши путокази за живот, за
смер којим треба да се крећемо како
бисмо били достојни својих предака
и наша земља ишла путем свеопштег
напретка.

У културном делу програма
учествовали су глумци Лепомир
Ивковић и Бошко Пулетић који су
извели фрагмент из драме „Време части
и поноса“, као и црквени хор Храма
Светог Илије са духовним песмама.

УНИШТЕНА БОМБА У ГУНЦАТИМА

Припадници Одељења за неексплодирана убојна средства МУП-а
успешно су неутралисали пројектил
„Стрела 1“ у Гунцатима који је овде
остао још од времена НАТО агресије
1999. године. Овај пројектил са бојевом главом са преко 3 кг експлозива
дуго је представљао опасност због
близине стамбених објеката. После
добро спроведених припрема у чему
су значајну улогу имали чланови
општинског штаба за ванредне ситуације и друге установе и институције
из Барајева, припадници Одељења
за НУС професионално и ефикасно
су неутралисали опасност, ископали пројектил и уништили га на оближњој локацији.

Приликом извођења ове операције спроведене су све мере безбедности и није причињена никаква
материјална штета, а парцела са које
је ископан пројектил је изравњана уз
помоћ механизације Јавног комуналног предузећа „10. октобар“.

За изузтетну сарадњу, професионалсност и пожртвованост на
уклањању неексплодираних убојних
средстава на територији градске
општине Барајево Одељењу за НУС
биће додељено признање општине
Барајево у виду захвалнице коју ће
представницима овог одељења уручити Бранка Савић, Командант Штаба за ванредне ситуације.
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ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ТРЕБЕЖ

АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЈА
ПРИВЛАЧИ НОВЕ ИНВЕСТИТОРЕ
У прошлом броју „Барајевског
гласника“ писали смо о повећаном
интересовању инвеститора за изградњу пословних објеката на локацији Требеж. Интересовање за ову
локацију, која је од центра Београда
удаљена свега 20 км, се наставља.
Већ присутни инвеститори најављују
проширење својих капацитета, а
јављају се и нови спремни да уложе
значајна средства у изградњу пословних хала. Фирма“ БГ Реклам“ приводи
крају изградњу две производне хале
укупне површине 1600 м2, а на јавном
надметању добила је две нове локације на којима планира изградњу још
два производна објекта, укупне површине 1600 м2, уз могућност да ова
површина у наредном периоду буде и
знатно већа.
На јавном надметању фирма
„Today“ export-import добила је две
парцеле на којима намерава да подигне два објекта по 800 м2, уз могућност даљег проширења, а фирма

„Визартис“ која већ послује на овој
локацији најављује даље ширење и
изградњу нових објеката на парцели
кују сада користи.
Још један значајан инвеститор
присутан је однедавно на локацији
Требеж. То је фирма „Златиборац“
која је у судско извршном поступку купила незавршене производне
погоне предузећа „Меплинг“ из
Београда. „Златиборац“ најављују
Хала у којој ће радити „Златиборац“

НАСТАВЉЕНА ИЗГРАДЊА МОСТА
НА БАРАЈЕВИЦИ
После дуже паузе Водопривредно
предузеће „Галовица“ из Земуна наставило је радове на изградњи моста
на Барајевској реци у центру Барајева,
код цркве. Радови су иначе започети
средином децембра 2010. године након што је саобраћајна инспекција наложила замену привремене конструкције одговарајућим мостом. Радови су,
међутим, обустављене после само три
месеца јер није обезбеђена грађевинска дозвола за започете радове.
Након прибављања свих неопходних услова и сагласности и решавања имовинских односа добијена
је грађевинска дозвола 6. јула 2012.
године и са извођаћем радова закључен је анекс уговора. С обзиром да је

новим техничким решењем и задатим условима предвиђен мост који је
већи и по ширини ( девет метара) и по
висини и по дужини (23 метара) цена

брзи завршетак свих грађевинских
радова на овим објектима и њихово
стављање у функцију, а у плану имају
и закуп земљишта за изградњу нових
објеката.
Све ове инвестиције резултат
су напора које челни људи општине
улажу како би привикли што више
инвеститора, а то ће свакако довести
и до отварања нових радних места и
смањења броја незапослених.

за завршетак радова је порасла и сада
износи око 12,5 милиона динара. С обзиром да је раније уплаћен аванс од 4,9
милиона динара, преостала обавеза
општине износи нешто преко 7,6 милиона динара. Радови су у току и можемо очекивати да ће бити завршени
у предвиђеном року.

На овом месту ускоро би требао да никне нови мост
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ПОПРАВКА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УЛИЦА
На подручју општине Барајево интензивно се ради на поправци некатегорисаних путева и улица које се насипају каменом. Према подацима које
смо добили од Саше Радовановића,
члана Већа Градске општине Барајево на списку за пресипање каменом је
55 улица у свим месним заједницама.
Радови се тренутмо изводе у Мељаку
и биће настављени према програму и
утврђеним приоритетим у сарадњи са
месним заједницама. У буџету општине Барајево за ове радове обезбеђено
је 15 милиона динара, а до сада је завршено 20 улица.

НОВА ПАСАРЕЛА У МЕЉАКУ
На Ибарској магистрали у Мељаку средином августа ове године постављена је још једна пасарела која ће
омогућити бездедно кретање пешака. Нова пасерала постављена је код
робне куће „Станојчић“. С обзиром да
је Ибарска магистрала најпрометнија
саобраћајница у републици ова пасарела омогућиће пешацима да брзо
и безбедно пређу преко магистрале.
Градски секретаријат за саобраћај
улаже велике напоре да саобраћај на
подручју града Београда, посебно пешачки, учини што безбеднијим а постављање пасарела само је један од
начина да се то и реализује.
На подручју општине Барајево
већ је постављена једна пасарела, код
мотела „Шарић“, али је запажено да и

даље много пешака претрчава преко
магистрале излажући се заиста великој опасности. Апелујемо пре свега на

БОРЦИ СЕ ДРУЖИЛИ
У БАРАЈЕВУ

пре свега дружење чланова ове организације, али и боље упознавање са
историјом и традицијом београдских
општина. Борци су положили цвеће
на спомен обележје у Липовици, обишли спомен кућу породице Пантић и
језеро дубоки поток.
Госте је испред општине Барајево поздравио Саша Костић, председник Скупштине Градске општине
Барајево.

Представници републичког одбора СУБНОР-а на челу са председником Миодрагом Зечевићем и градског одбора на челу са председником
Бором Ерцеговцем, као и чланови
одбора СУБНОР-а свих 17 београдских општина били су гости Барајева
6. септембра, а циљ ове посете био је
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одрасле да користе пасареле за безбедно прелажење преко магистрале
јер ће тако дати прави пример деци
која су најугроженији учесницу у саобраћају и понашају се најчешће онако
како виде од одраслих.

ФОТО: Живојин Живановић

Из рада ЈКП "10. октобар"

ВЕЛИКИ ТРОШКОВИ ОПТЕРЕЋУЈУ РАД
БАРАЈЕВСКИХ КОМУНАЛАЦА
Јавно комунално предузеће
„10. октобар“ због делатности коју
обавља, а ту мислимо пре свега на
одржавање комуналне хигијене, односно одвожење смећа, често је на
мети критике грађана који су оправдано незадовољни јер се смеће не
одвози редовно па се око контејнера
стварају мини депоније, што не само
да представља ружну слику, већ и
сталну опасност по здравље људи.

Небојша Пешић, В.Д. директор
ЈКП „10. октобар“

Вршиоца дужности директора
предузећа Небојшу Пешића питали
смо шта се конкретно предузима да се
овај, али и други проблеми у пословању
барајевских комуналаца превазиђу.

- Када сам преузео ову дужност,
каже Небојша Пешић, морао сам практично да кренем из почетка. Први задатак је био да се сними стање и на
основу тога направио сам програм
рада са акцентом на смањивању
трошкова. Када је реч о одвожењу
смећа нама су за редовно обављање
тог посла потребна четири камиона,
а тренутно раде само два. Покушавамо да оспособимо трећи, а недостаје
нам и радна снага и, наравно, финансијска средства. То су само неки од
проблема које ћемо, надам се, барем
делимично превазићи и грађанима
Барајева пружити услугу какву они
и очекују од нас. Имамо изузетно скупо решење, каже директор Пешић, да
се смеће одвози на депонију у Винчи.
Свакодневно камиони пређу преко
400 километара до Винче и назад, па
само за гориво трошимо око милион
динара месечно и тако ће бити још
најмање две године док се не заврши
регионална депонија. Због свих ових
проблема апелујем и на грађане наше
општине да чувају контејнере, да их
не пале и не оштећују јер они су заправо власништво свих грађана. Очекујем и бољу сарадњу са инспекцијом
која мора ефикасније да предузима
мере из своје надлежности.

НАСТАВЉА СЕ ШИРЕЊЕ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Јавно комунално предузеће „10. октобар“ у 2013. години
наставило је послове на постављању и повезивању секундарних водоводних мрежа у насељу Лисовић Спасовина и Ћоринац, као и насељу дуж пута Лисовић (Бараке) – Бељина. Укупно
је у овим насељима постављено 7800 метара водоводне мреже.
На основу уговора закљученог почетком године са општином
Барајево и Београдским водоводом ЈКП је у првој половини ове
године поставио 500 метара водоводне мреже ПЕ 250 и ПЕ 110
у Бељини и 900 метара примарног цевовода ПЕ 225 за Лисовић
– Старо село. Радови на цевоводу ПЕ 225 за Лисовић наставиће

Нисам задовољан, наставља Пешић ни са процентом наплате наших
услуга коју врши „Инфостан“. Само у
периоду од 1.1. до 16.7.2013. године
наша потраживања износила су 47
милиона динара. Наплата иде веома
тешко, „Инфостан“ само за утуживања нередовних платиша прави
месечни трошак нашем предузећу
од милион динара. Са руководством
„Инфостана“ смо разговарали о овом
проблему и договорено је да до краја
године наше предузеће буде ослобођено плаћања ових трошкова,
а надамо се да ће до тада бити пронађено право решење како наплатити дуговања и обезбедити неопходна
средства за нормалан рад, али и улагања у развој предузећа.
Предузели смо и конкретне мере
које ће повећати приходе нашег предузећа, каже в.д. директор Небојша
Пешић. Утврдили смо да је само 40%
правних лица у систему наплате, што
је недопустиво мало, па ће се под хитно направити ревизија корисника и
комисија која је формирана да уради тај посао већ је на терену. За само
пар дана евидетирано је неколико
хиљада квадратних метара пословног простора за који се до сада није
плаћала накнада.

се када Београдски водовод испоручи остатак уговореног цевног материјала за који је поступак јавке набавке у току.

ЗА НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ
3100 м3 КАМЕНА
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Од почетка године набављено је и уграђено 3100 м3
камена на некатегорисане путеве и улице. Средста су
обезбеђена у буџету општине Барајево, а радове у месним
заједницама Арнајево, Бељина, Манић, Барајево. Лисовић,
Глумчево Брдо, Гунцати, Велики Борак и Мељак извело
је Јавно комунално предузеће „10. октобар“. Вредност до
сада изведених радова је око девет милиона динара.

Разговор са старешином барајевске цркве протојерејем-ставрофором Видом Милићем,
овогодишњим добитником Златног печата правитељствујушћег совјета српског.

ГРАДИТЕЉСТВО ЈЕ НЕШТО ШТО ЈА ВОЛИМ

Протојереј-ставрофор Видо Милић

Оче Видо, Скупштина градске општине Барајево доделила Вам је златни печат Правитељствујушћег совјета сербског
за изузетно залагање у изградњи
Мисионарског центра у коме већ
ради дечији Вртић. Да ли је златни
печат завршио у правим рукама?
• Добро питање! Као човек и
свештеник верујем да сваки појединац треба да учини што је више могуће у повереним му дужностима. Бог
од нас не очекује да урадима више
али ни мање од онога што можемо.
Градитељство је нешто што мени
није примарна дужност али је нешто
што ја, дефинитивно, волим. Тако је
дошло до обнове старог парохијског
дома и старе цркве Светог Николе у
Средњем Крају, изградње нове цркве
Светог Саве у Барајеву, изградње парохијског дома и целог комплекса
у оквиру порте наше нове цркве. А
онда је на ред дошао и један стари дуг.
Дуг према почившем Ђорђу Илићу,
сељаку из Барајева који је нашој цркви завештао своју скромну кућицу
у Београду с циљем да у њој бораве
барајевска деца која се школују у Београду. То је за мене и мој црквеноопштински управни одбор, подвиг
вредан дивљења. На жалост, ову имовину црква, па самим тим ни деца,

никада није користила. Она је национализована, коришћена од стране
Центра за социјални рад и у њој су
углавно боравили они који нису имали где друго, дакле бескућници. Ипак
Бог није заборавио ни своју цркву а
ни деда Ђорђа па смо имали среће да
је државно предузеће Телеком Србија
на неки начин запосео нашу имовину
изградњом централе те нам на крају
исплатио надокнаду, која је била основа за изградњу нашег Мисионарског Центра.
Како је започела изградња?
• Када смо закопали темеље
и урадили прву плочу, видевши огромну површину схватио сам да сам
се упустио у нешто што превазилази

вао како ће се све завршити. Уз помоћ
Наше општине, Града Београда и донација људи добре воље, било у раду
или материјално, успели смо да завршимо овај капитални објекат који је
понос наше цркве јер је јединствени
случај у српској цркви. На крају, не
мислим да је орден завршио у правим
рукама. Требало би га испарчати на
све оне који стоје иза мене и прете
ме у мојим напорима. На првом месту
мислим на моју породицу и мој црквеноопштински одбор и мог Епископа
без чијег би благослова ја био само
сува грана на родном дрвету. Чврсто
верујем да сам ја само алатка у Божијим рукама, јер без Његове воље
ништа не бисмо учинили.

Мисионарски центар у коме већ раде вртић и музичка школа

моје могућности. Размишљао сам да
одустанем али нисам човек који се
предаје и тешио сам самог себе, могу
ја то. Када смо почињали да градимо
нову цркву, у каси нисмо имали никаквих пара али се нисам толико плашио тог подухвата. Када смо почели
изградњу Мисионарског центра, у
каси смо имали новац који смо добили од Телекома али ипак сам страхо-
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Колике су димензије вртића и
какав је садржај објекта који сте
градили?
• Наша првобитна намера је
била да градимо упола мањи објекат
од овог, јер смо толико имали финансија. Међутим, када смо наш план
презентовали Градском секретару
за дечју заштиту, предложено нам је
да градимо већи објекат јер су потре-

бе за смештај деце у Барајеву далеко
веће а да ће се Градски секретаријат
укључити у финансирање радова. На
захтев Градског секретаријата отпочели смо објекат који у основи има
800м2. Морам да напоменем да је овај
објекат грађен по највећим стандардима за смештај и образовање деце.
Капацитет вртића је око 150-170 деце.
Поред тога, по први пут у Барајеву вртић има могућност да прими и децу

вања као и соло певање по програму
средњошколског образовања. Оно
што ме посебно радује јесте закључак комисије која је вршила аудицију
за упис ученика, да су открили да у
Барајеву има веома талентоване деце
која би без отварања музичке школе
у Барајеву вероватно заувек остала
ускраћена за ово образовање.
На молбу Дома здравља др. Милорад Влајковић, адаптирали смо прос-

Нова црква у Барајеву посвећена Светом Сави

ометену у развоју. Уз све ово малишани имају на располагању велику салу
за физичке активности која ће имати
праву примену у зимском периоду
када деца не могу напоље. Вртић је
опремљен савременом дистрибутивном кухињом, сваки боравак има
засебан тоалет, главни васпитач има
своју канцекларију као и медицинска сестра на превентиви. Уз све ово,
наша деца ће користити велико двориште за игру које ћемо ускоро снабдети одговарајућим мобилијаром.
Вртић није једини садржај новог Мисионарског центра, шта је
још на располагању барајевској
деци и грађанима Барајева?
• На спрату новог објекта, Државна музичка школа,,Даворин
Јенко” отворила је своје издвојено
одељење. Ова школа је већ почела
са радом. Има осам класа инструмената по програму основног образо-

тор за потребе здравствене амбуланте. По добијању потребних дозвола
у амбуланти ће радити лекар опште
праксе а има могућности да се отвори
и педијатријска служба.
Све што човек ради, треба да ради
у Славу Бога. Залуд нам је образовање
ако се не образујемо да волимо једни
друге. Волети другог, значи пре свега, волети Бога. Залуд нам је лечити
тело а душу убијати. Из тог разлога,
у оквиру Мисионарског центра, као
круну свега подигли смо једну малу
црквицу-капелу коју ћемо посветити
Пресветој Богородици.
У објекту постоји још простора
коме ћемо наћи праву примену. Трошкови изградње овог објекта су само
једна трећина од реалних трошкова изградње оваквих објеката. Овде
желим да напоменем да овај објекат
није профитабилног карактера. Сви
корисници простор су добили без
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накнаде, дакле плаћају само редовне
трошкове струје, воде и друго.
Оче Видо, из овога што сте
рекли видимо да сте се прилично
помучили око изградње Мисионарског центра. Живимо у времену када се за све поставља питање
шта је крајњи циљ. Где је црква видела циљ у изградњи овог објекта?
• На жалост тако је! Ово је потрошачко време. Црква никада није
гледала на време и човека у том времену као нешто пролазно. Црква је
окренута ка вечности баш као и човек који је створен за вечност. Наш
циљ је да наша деца а са њима и њихови родитељи препознају отворену
руку, пуну љубави и жеље наше Свете цркве да нам се деца културно и
духовно образују. Верујемо да ће та
деца, угледавши се на своју цркву,
знати сутра да поделе ту племенитост са другима.
Немамо намеру да било кога на
силу приводимо Богу. Бога можемо
волети само ако Га у слободи спознамо. Наша дужност, као родитеља, је
да децу васпитавамо на темељима
хришћанске културе да их учимо
добру. Пошто живимо у свету пуном
зла, лошем ће се научити сами. Црква је увек била светионик који је осветљаво пут човеку а посебно нашем
српском народу. Неко ће нам замерити да се црква меша у послове изван
своје надлежности. Међутим то није
тачно. За цркву је најбитнији човек и
његова душа. Утолико имамо већу и
одговорност и обавезу када је у питању тај мали, невини човек- дете, да
га васпитамо на прави начин.
Познавајући Вас верујемо да са
изградњом Мисионарског центра
није крај Ваших градитељских подухвата. Који је Ваш нови циљ?
• Те чињенице се и сам плашим али сам Вам већ рекао да је то
моја велика љубав. Градећи Мисионарски центар на пола сам оседео,
значи имам још шта да уложим док
не обелим сасвим. Мислим да сваки
човек ма какав био, сиромашан или
богат, заслужује сахрану достојну
створења Божијег. Из тог разлога
уложићу још ово мало тамне косе и

потрудићу се да у Барајеву подигнемо
гробљанску капелу. У овај подухват
већ би се одавно упустили, али је проблем у томе што се још увек прецизно
не зна где ће бити ново гробље. Органи локалне самоуправе покушавају
да реше овај проблем али он није ни
мало једноставан.
Све што сте навели радили сте
са позиције старешине барајевске
цркве и у оквиру Црквене општине Барајево. Ви обављате и дужност архијерејског намесника
бељаничког. Шта се ради у Вашем
намесништву?
• Искрено, покушао сам да своје
свештенике заразим истим вирусом
од кога ја болујем ево већ 17 година а
то је црквено градитељство. Неки су
се инфицирали, неки се боре против
инфекције али вирус је вирус на крају
ће и они оболети.
Иако млад и отпоран први је оболео млади свештеник у Гунцатима
отац Игор Обрадовић. Он је започео
велики подухват изградње нове
цркве у Гунцатима. Ових дана завршава се зидање цркве и покушаћемо
да пре зиме цркву покријемо.
У Мељаку нисмо имали баш много
среће. Тамо се кренуло веома амбициозно али је та енергија убрзо спласла.
Ископани темељи за цркву су се обру-

шили, арматура покрадена тако да смо
поново на почетку. Оно што охрабрује
јесте да постоји могућност да се одреди нова, много боља локација у центру
Мељака за изградњу нове цркве.
Дошао је ред и на Велики Борак!
Просто је невероватно да ово историјско место нема своју цркву. Коначно су се стекли услови да се у оквиру
спомен комплекса Кнезу Сими Марковићу подигне црква као стуб и центар овог историјског села.
Дакле завршавамо цркву у Гунцатима а почињемо са изградњом
цркве у Мељаку и Великом Борку.
Како Ви видите улогу нове
цркве у Барајеву?
• Нова црква у Барајеву просто је
препородила ову нашу малу варошицу. Није било давно када је овај простор био запуштен и неуређен. Нова
црква је украс овог места те је диктирала уређење и осталог простора.
Коначно смо дочекали да се наставе
радови на изградњи моста, што ће све
заједно допринети лепшем и функционалнијем животу наших грађана.
Пуно ми је срце када се пред нашом
црквом појаве људи који нису из Барајева па се одушевљавају изгледом
и уређењем наше цркве и порте. Неко
ће помислити да је то урађено од беса
али то свакако није тачно. Иза свега

стоји велика љубав и велика жртва.
Црква је огледало сваког од нас, и зато
и треба да поднесемо жртву, јер ником другом већ Богу чинимо жртву.
Веома смо поносни што је наша црква
једна од најлепших у Шумадији.
Оче Видо шта ћете на крају поручити грађанима Барајева?
• Зар је већ крај! Ја се таман распричао. Позивам све грађане Барајева а посебно вернике да следе светле примере из наше историје. Имам
утисак да се нешто чудно дешава са
савременим човеком. Изгубио се мотив за живот као да је цело друштво
под анестезијом умртвљено. Чини ми
се да човека мрзи да учини и лоше а
о добром и да не говоримо. То се мора
мењати! Не можемо у будућност овакви. Потребно је да градимо поверење
једни према другима, да се ослонимо
једни на друге. Улога цркве је управо
у томе јер смо пред Богом сви једно.
Ни једну институцију не треба да гледамо кроз човека већ кроз оно што
она јесте. Тако ни цркву не треба гледати кроз свештеника, школу кроз
учитеља, државу кроз председника,
Бог зна зашто је ко на којој дужности.
Да смо ми бољи, и Бог би нам доделио
боље господаре. Наравоученије, ако
моји барајевци буду бољи, сигурно ће
имати и бољег свештеника.

ПОЧЕО СА РАДОМ ВРТИЋ У НАСЕЉУ ГАЈ

У оквиру Мисионарског центра
2. септембра почео је са радом вртић
који у овом прелепом објекту користи
површину од око 720 м2. Капацитет
вртића је 150 деце, а уписано је 84 малишана. Вртић је грађен по највишим
стандардима и пружа све погодности
за боравак деце. Изградњу овог објекта започела је Српска православна
црква, а помогли су и општина Барајево и Град Београд. Градски секретаријат за дечију заштиту набавио је
сву потребну опрему за вртић. Поред
једне јаслене и три вртићке групе
ради и једна припремно предшколска група.

Вртић испуњава највише стандарде
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200 ГОДИНА ОД ОБНОВЕ ЦРКВЕ У БЕЉИНИ
Црква Св. Архангела Михаила у
Бељини обележава два века од обнављања које је започето 1813. а завршено 1819. године. Овај значајан
јубилеј биће обележен 28. септембра
у Бељини када ће свету литургију
служити његово преосвештенство
епископ шумадијски господин Јован
са свештенством, а у црквеној порти
у којој је изграђена велика бина биће
одржан и пригодан културно уметнички програм.
Бељина је старо насеље. У црквеној порти постоје археолошка налазишта из доба неолита. У порти уз
саму цркву налази се споменик из
1526. године, подигнут неком Вуксану, што дозвољава претпоставку да
се ради о делу некрополе настале око
старе цркве изграђене у предтурско
време.
Први конкретни писани подаци
о овој цркви налазе се у расправи
Димитрија Руварца Митрополија
београдска око 1735. године у којој
се помиње храм Св. Архангела у
Бељини. Црква је служила јза потребе десетак околних села: Велики
Борак, Манић, Лисовић, Арнајево,Рожанци, Губеревац, Стојник, Слатина,
Соколово, Шиљаковац итд. Тако је
било до 1935. године када парохија
добија данашњи облик. У описима

Споменик Вуксану из 1526. године

Црква Св. Архангела Михајла у Бељини

из 1734. И 1735. године види се да је
бељинска црква стара и дотрајала,
каменом зидана, да је кров пропао и
да прокишњава. Због тога су Бељанци одлучили да граде нову цркву,а
сама изградња започела је 1813. године. Започета је у тешком времену
за српски народ и успешно је довршена 1819. године. Стари иконостас
из 1819. године сачуван је делимично. Престона икона Богородица са
Христом налази се данас у манастиру
Тресије. Њен приложник је био кнез
Павле Сретеновић из Лисовића, позната историјска личност.
Храм Св. Архангела Михаила у
Бељини саграђен је од каменог зида
дебљине око један метар. Иконостас је рад Димитрија Посниковића
који је био значајан иконописац од
1810-1830. године. Црква је више
пута обнављана, а 1922. године она
је оштеђена од земљотреса, после
чега је обновљена и добила данашњи
облик.
Садашњи свештеник Јовица
Ескић 2001. године, заједно са црквеним одбором и уз помоћ Завода за
заштиту споменика културе града
Београда, Министарства културе,
Министарства вера, општине Барајево и народа темељно је реновирао
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Обновљен црквени звоник

целокупну цркву. Црква је законом
заштићена као споменик културе.
Припремајући се за обележавање два века постојећег храма
свештеник Јовица Ескић обновио је
унутрашњост и спољашност цркве
како би спремно дочекао бројне госте на обележавању овог великог
јубилеја. Поводом јубилеја црквена
општина Бељина и Центар за културу Барајево штампали су пригодну
књигу под називом „Парохија цркве
Св. Архангела Михаила у Бељини“
чији је аутор Боро Шобот.

БЕРИЋЕТНА 2013. ГОДИНА
``Што се на доброј земљи засеје, све добро роди.``
Народна пословица

Текућа година била је значајно успешна за наше
земљораднике који су, по свему судећи, задовољни приносом и квалитетом ратарских култура, превасходно
стрних жита. Стручњаци оцењују да је овогодишњи род
пшенице већи за 40 одсто него прошле године, док је у од-

каснијег кретања вегетације и берба кукуруза на територији
општине Барајево почела је нешто касније него уобичајно.
Воћари су такође задовољни приносима, пре свега шљивом и јабукама, али и другим воћним врстама.
Највећи део шљиве прерадиће се у ракију, а мањи део у
џемове. Воће је доброг квалитета. Овогодишњи род ранијих врста воћа је на нивоу прошлогодишњег, док ће род
каснијих врста за 40 одсто бити већи него у 2012. години.

Шљива родила као ретко кад

Парадајз био тежак и до 1кг

носу на десетогодишњи просек (2003-2012), производња
пшенице већа за 36,3 одсто. Временски услови дозволили
су ратарима да убирају усеве у оптималном агротехничком року, те су жита правовремено ускладиштена. Просечан принос пшенице на територији општине кретао се око
4,5 - 5 тона по хектару, док је квалитет зрна на завидном
нивоу.
У односу на предходну годину, овогодишњи услови
за раст и развој кукуруза су повољнији, тако да се очекују
већи приноси него лане. Наравно приноси варирају у зависности од типа земљишта, изабраних хибрида, примењене агротехнике (основна обрада, допунска обрада и нега
усева), правовремене примене пестицида и друго. Због

Повољни временски услови годили су и виноградима Барајева, тако да ни они нису заостали родом.
Ова година свакако је била берићетна за наше
пољопривредне произвођаче, који су уложили значајан
труд и финансијска средства како би остварили високе
приносе, тако да је већина њих задовољна летином.

3,3 МИЛИОНА ЗА АТАРСКЕ ПУТЕВЕ

У 2013. години Градска општина Барајево за
уређење атарских путева добила је средства од града Београда у висини од 3.314.327,00 динара.

УПИСАН ИСТИ БРОЈ ПРВАКА
КАО И 2012. ГОДИНЕ

Ове године је уписано 267 нових ученика првог разреда. ОШ Кнез Сима Марковић ће похађати 187, а ОШ Павле
Поповић у Вранићу 70 нових првака. Занимљив је податак
да је и прошле године уписан исти број првака. Матична
школа у Барајеву ће имати три одељења са најмлађим ученицима, док ће остала одељења бити,као и до сада, распоређена по сеоским подручјима. Школа у Вранићу ће наставу обављати са четири разреда ђака првака. Општина
Барајево је у сарадњи са стручним кадровима школе набавила нова дидактичка средства која ће олакшати, како
учитељима тако и ђацима, савладавање првих школских
задатака.

ПЕНЗИОНЕРИ БАРАЈЕВА
НА ОЛИМПИЈАДИ СПОРТА,
ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ
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Удружење пензионера општине Барајево организовало је уз помоћ општине Барајево квалификационо такмичење по месним организацијама за учешће на 6. олимпијади спорта, здравља и културе која ће се ове године
одржати у Врњачкој Бањи од 30. септембра до 4. октобра.
Удружење пензионера прославило је своју славу Велику госпојину, а гости на слави били су и пензионери из
МО Степојевац са којима је успостављена сарадња на свим
пољима.

Дани Будимира Буце Јовановића, Илије и Милије Спасојевића и Радоја Митровића – Барајевца

ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА
У ГУНЦАТИМА
У организацији Центра за културу Барајево, општине
Барајево, месне заједнице Гунцати и ФК Гунцати, у Гунцатима је одржана тродневна - јубиларна, десета по реду,
манифестација која носи назив „Дани Будимира Буце
Јовановића, Илије и Милије Спасојевића и Радоја Митровића – Барајевца“. Програм ове општинске манифестације
посвећен је музичарима који су песмом и колом неговали
Шумадијски мелос, афирмишући естрадне звезде као што
су: Шабан Шаулић, Зоран Калезић, Зорица Брунцлик, Бора
Спужић – Квака, Гвозден Радичевић, Вида Павловић...
Концерт еминентних извођача изворне народне песме „Рашири руке о мајко стара“ одржан је 18. јула 2013.
године. У част барајевских музичара певали су њихове и
своје песме. Раде Петровић, Мишко Павић,, Недељко Неђа
Костић, Миленко Живковић, Миливоје Ђуришић, Живота
Јовановић – виолина, Џевад Ибрахимагић, Раша Павло-

вић, Ангел Димов, Миланче Радосављевић, Иван Кукољ
– Куки, Новица Неоговановић, Светлана Цеца Танасић,
Марија Трајковска и Зоран Поповић само су неки од извођача који су те вечери певали на овој традиционалној
манифестације.
Уобичајено, концерт је oтпочео Буцином песмом „Рашири руке о мајко стара“, и колом у извођењу оркестра
Зорана Влајића.
И ове године, Центар за културу Барајево је учесницима
програма поделио пригодне награде у знак захвалности за
овогодишње учешће на манифестацији, као и шефу оркестра
Зорану Влајићу који је те вечери пратио естрадне уметнике.

„С ОНЕ СТРАНЕ ЛИПОВИЦЕ“
У склопу програма манифестације у Гунцатима одржан
је програм „Вече барајевских певача и инструменталиста народне музике“са посебним именом „С оне стране Липовице“.
Уз пратњу оркестра Милана Минића, по две песме наших музичара певали су: Џевад Ибрахимагић, Светлана Цеца
Станковић, Драган Илић – Барајевац, Раде Гајић, Дејан Милановић, Мића Минић – Шале, Влада Јешић, Неша Јовановић,
Зоран Шуша – хармоника и по једну песму учесници музичког такмичења „Први глас Барајева и Вранића“.
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КОНЦЕРТ КУД-a „ВРАНИЋ“
И ФА „ШУМАДИЈА“

Ове године, концерт су одржали КУД „Вранић“ из
Вранића под уметничким руководством Слободана Радојичића и Марка Илићаи ФА „Шумадија“ из Барајева под
уметничким руководством Драгана Јовановског и Ане
Јовичић.
На концерту су учествовали сви чланови оба КУД –а,
од најмлађе групе до Првог ансамбла.

Традиционално, сваког трећег дана програма манифестације „Дани Будимира Буце Јовановића, Илије и Милије Спасојевића и Радоја Митровић – Барајевца“ одржава
се целовечерњи концерт фолклора.

САБОР СВЕТОГ ИЛИЈЕ У ВРАНИЋУ

Традиционално, у организацији Центра за културу
Барајево, општине Барајево и КУД – а „Вранић“, 2. августа
у порти цркве Свети Илија у Вранићу одржан је Сабор Св.
Илије. Програм је отворио црквени хор Св. Илија са неколико духовних песама.
Након црквеног хора, КУД „Вранић“ је са својим гостима КУД „Хаџи Рувим“ извео сплет игара, а затим су уз
пратњу оркестра Милана Минића сплет народних песама отпевали Недељко Билкић, Раде Гајић и Миланче
Радосављевић.
Програм је изведен пред више од хиљаду гледалаца који су уживали у изванредном програму, али и у
правој вашарској атмосфери у којој су највише уживали
најмлађи.

КОНЦЕРТ
„ВИНО И ГИТАРЕ“

Маринковић и драмски уметник и публициста Владимир
Ђорђевић.

На прелепом барајевском језеру на тераси „Кајак клуба“, у организацији Центра за културу Барајево 26. јула
2013. године одржан је концерт староградске музике
„Вино и гитаре“. а бројни посетиоци имали су прилику
да се опусте и уживају уз добру староградску и евергрин
музику без наплате улазница.
У програму су учествовала четири изузетно талентована момка из Крагујевца, соло певач Милан Радовић,
проф. музике Александар Радовић, проф. гитаре Милан

СВЕЧАНОСТИ
У ВЕЛИКОМ БОРКУ

У Великом Борку 16. августа свечано су отворене 41.
свечаности.
У богатом културно – уметничком програму учешће
су узели чланови ФА Шумадија из Барајева као и вокални
солисти :Дејан Милановић, Миле Ђедовић - Лав, Влада Јешић, Драган Илић Барајевац док је испред Звезда Гранда
наступила Светлана Танасић познатија као Биг мама.
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БАРАЈЕВСКО ПОСЕЛО - ПРЕОБРАЖЕЊЕ 2013.
На велики православни празник Преображење Господње испред Дома културе у Барајеву одржана је традиционална манифестација“Преображење у Барајеву“.
Пред више стотина посетилаца први су наступили
деца играчи учесници пројекта „Дал за кеца треба знање“
који су заједничким ангажовањем реализовали КУД Вранић, општина Барајево и Центар за културу Барајево док
је финансијску подршку пружио Секретаријат за спорт и
омладину Града Београда.
На сцену су потом ступили чланови КУД –а Вранић
који су у свом десетоминутном програму извели сплет
игара под називом „Игре из Лепенице“ кореографа Слободана Радојичића. ФА Шумадија са својим програмом сажетим у четири сегмента извели Катанку, игре из Србије
– прође Миле,, Игре из Понишавља и игре из Пирота. У
музичком делу програма наступили су естрадни уметници Јелена Броћић, Милан Топаловић Топалко и Дане
Синановић.
Све извођаче је пратио оркестар Милана Минића док
је фолклорни ансамбл пратио оркестак Драгана Јовановског, шефа оркестра ФА Шумадија.

ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ БАРАЈЕВО 2013

Фестивал поезије - Барајево 2013“ одржан је традиционално 24. августа на Тргу палих бораца у Великом Борку у организацији Центра за културу Барајево. Програм је
окупио око стотину књижевних стваралаца из целе Србије и дијаспоре.
Пре почетка програма, кнежеву заставу на јарбол, подигла је ученица генерације ОШ „Кнез Сима Марковић“
Невена Јоксић уз интонацију свечане песме „Востани
Сербије“.
Фестивал поезије, након поздравне речи водитеља,
отворила је председница општине госпођа Бранка Савић.

Због спречености председника жирија Сабора Предрага
Богдановића Циа, иначе секретара Удружења књижевника Србије, да присуствује завршној свечаности у име
жирија присутним гостима обратио се Раша Лазић, члан
жирија за љубавну поезију. Награђеним и похваљеним
писцима за родољубиву поезију награде је уручила члан
Већа Биљана Тиосављевић, председник Скупштине ГО
Барајево Саша Костић, док је награде за љубавну поезију
уручио новинар и афористичар Ратомир Раша Лазић.
Прогам је уприличен изворним песмама певачке групе „Уна“ који делује у оквиру Центра за културу Барајево.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
„ПРЕЦИ И ПОТОМЦИ“

У Дому културе у Великом Борку, 27. августа 2013.
године отворена је изложба слика „Преци и потомци“ ауторке Љиљане Стевановић Љис у организацији Центра за
културу Барајево.
Нешто више о самој изложби говорила је сама ауторка, а присутнима се обратио и Драгослав Јовичић
– Уча.
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Важни телефони
Градска општина Барајево

Дом Здравља Барајево

•
•
•

Централа 8302-115, 8302-126
Матичар 8302-628
“Барајевски гласник” 8302-272

•
•

Комунална инсп. 8302-144
Грађевинска инсп. 8301-985

•
•
•
•
•

8300-186
Хитна помоћ 8300-186
Апотека 8300-542
Вранић 8332-012
Бељина 8321-011

•

Централа 2816-008

•

8302-109

•

8302-146

•
•

8301-361
-управник 685-695

•
•
•

Дирекција 8302-105
ЈКП „10. октобар“ 8303-782
Центар за културу 8302-110

•

8300-401

•

8301-451, 8301-415

•
•

Барајево 8301-140
Арнајево 8321-068

Управа јавних прихода Града
Београда одељење Барајево

•

193, 8300-151

8302-637

•
•

„Кнез С. Марковић” 8300-124
„П. Поповић” 8332-022

•

8300-426

•

8300-194

•
•

Барајево 8300-114
Вранић 8332-268

Инспекцијске службе

Одељење унутрашњих послова:

Општински орган за прекршаје:

Јавна предузећа:

Радио Барајево

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Града
Београда одељење Барајево
•

2041-314, 2041-363

Савез Самосталних Синдиката
Београда - Општински Одбор
Барајево

Ветеринарска амбуланта

Пошта Барајево

Центар за Социјални рад

8300-141

•

8300-434

•
•

Барајево 8301-198
Липовица 8300-399

•

8302-107

•

8302-132

•

8300-424

•

8300-389

•

8301-380

•
•
•
•
•

Барајево 8303-641
Вранић 8332-017
Баћевац 8303-338
Бељина 8321-422
Лесковац 8181-262

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Арнајево 8321-041
Барајево 8302-100
Баћевац 8302-169
Бељина 8321-030
Бождаревац 8301-550
Велики Борак 8354-148
Вранић 8332-030
Глумчево брдо 8325-795
Гунцате 8300-150
Лисовић 8301-707
Манић 8321-533
Мељак 8340-030
Рожанци 8321-042
Шиљаковац 8354-044

Републичка Управа Јавних
Прихода - одељење Барајево

Елекгродистрибуција Барајево

Београдски водовод

Земљорадничке задруге

Ватрогасна служба Барајево

Основне школе

Средња школа Барајево

Управа за јавна плаћања
- експозитура Барајево

Библиотека “Јован Дучић”

Национална служба за
запошљавање

Црквене општине

Предшколска установа
„Полетарац”

Млин

8300-009, 8301-512

•

8300-177

•

8301-388

Аутобуска Станица „Ласта”

•
•

Комерцијална банка 8302-142
Агробанка 8302-399

•

8300-346

Беовоз – Информације

•

8301-321

•

33-70-031, 33-70-032

•

8300-316

Ловачко удружење Барајево

•

Бензинске пумпе

•

Црвени Крст Барајево

Републички Геодетски завод
- одељење Барајево

Банке

Спортски савез Барајево

Комесаријат за избеглице
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Месне канцеларије

SPORT
34. НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ "ЛИСОВИЋ 2013"

„УНА“ ОСВОЈИЛА ЛИСОВИЋ
Традиционални Ноћни турнир у
малом фудбалу „Лисовић 2013“ одржан је по 34.пут од 3 до 15. јула на терену за мале спортове на Спасовини.
Овогодишња ревија најбољих играча
“фудбала на петопарцу“ са простора наше општине али и много шире
остаће упамћена по традиционално
великој посети али и по одличним
утакмицама које су бројни љубитељи
фудбала имали прилику да посма-

било практично решено. На крају „месари“ су славили укупним резултатом
6:1 и више него заслужено подигли
победнички пехар и освојили вредну новчану награду коју је обезбедио
организатор турнира. Што се тиче
млађих категорија финални сусрети
су били много узбудљивији од финала
сениора.
У јуниорској конкуренцији славила је екипа „Моштаница“ која је била

„Месара Уна“

„Орлови“

Код пионира виђена је права ревија
голова у крајње неизвесној утакмици
да би победнички пехар приграбила
екипа „Мала Барса“ која је резултатом
5:4 савладала „Арнајевске синове“.
У конкуренцији најмлађих, категорији петлића, пехар намењен победнику освојила је екипа „ТЕК“ која
је после рововске борбе успела да
тријумфује над екипом „Барајева“ резултатом 2:1.

„Моштаница“

„ТЕК“

трају. На турниру је наступило укупно
44 екипе и то 18 у сениорској конкуренцији и 26 у конкуренцији млађих
категорија. Финалне вечери одиграно
је пет утакмица а највише пажње привукао је наравно одлучујући сусрет у
сениорској конкуренцији.
У финалном мечу састале су се
екипе „Месара Уна“ и „ТМФ“. Меч који
је одлучивао о овогодишњем носиоцу
победничког пехара био је само првих неколико минута колико толико
неизвестан да би већ после једне четвртине утакмице питање победника

„Мала Барса“

боља од својих противника из екипе „Сникерс“. Момци из Моштанице
тријумфовали су резултатом 4:1 а треба истаћи и да су имали велику подршку својих навијача који су их током целог меча носили до победе.
Кадетско финале је било више
него занимљиво пошто је питање победника морало да буде решено извођењем пенала. Еикипе „Орлови“ и
„Боб Рок“ у регуларном делу сусрета
постигли су по три гола да би „Орлови“
у пенал серији били бољи резултатом
3:1.
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Александар Радовановићнајмлађи капитен (ТЕК)

Када се саберу утисци намеће се закучак да је 34. Ноћни турнир протекао
више него успешно за шта су превасходно заслужни фудбалери на терену пошто
на више од 40 утакмица није забележен
ни један једини инцидент што доказује
да је ова спортска манифестација прерасла у праву смотру фер плеја. Похвале
наравно иду и организаторима који су
се потрудили да све везано за организацију и логистику протекне у савршеном
реду. Љубитељи фудбала са нестрпењем
очекују следећи јул када се по распореду
одржава 35. турнир у Лисовићу.

SPORT
УСПЕШАН СТРАТ БАЋЕВЧАНА У БЕОГРАДСКОЈ ЗОНИ

ЗОНА НИЈЕ БАУК
После седам одиграних кола у
Зонској лиги Београда фудбалери
Баћевца налазе се на изванредној
четвртој позицији са 13 освојених бодова уз одличну гол разлику од 15 датих и 8 примљених погодака. Баћевчани су забележили четири победе,
један нерешен резултат а два пута
су терен напуштали погнутих глава.
У дебитантском наступу у Зони фудбалери Баћевца опхрвани тремом
нису се најбоље снашли и на врућем
терену на Новом Београду морали су
да положе оружје пред знатно искуснијом екипом ИМТ-а која је славила
резултатом 3:1. Међутим већ следећа
три меча показала су да екипа Баћевца неће представљати топовску
храну осталим зонашима пошто су у
та три сусрета забележене три веза-

не победе и то против Палилулца на
баћевачком терену (4:0), Сремчице
у гостима (2:1) а Баћевац је као домаћин славио и против Врчина резултатом 3:0. Уследио је сусрет петог
кола на Дорћолу против тренутно
првопласиране екипе Полета. Иако су
током целог сусрета били више него
равноправан противник фаворизованом Полету један кикс одбране коштао је баћевачку екипу незаслуженог пораза. Већ у наредном мечу који
је одигран пред домаћим навијачима
фудбалери у плавим дресовима били
су бољи од екипе Ресника(3:1). Седмо
коло које је одиграно непосредно пре
закључења овог броја Барајевског
гласника донело је и можда најбољу
партију Баћевчана који су у Малом
Мокром Лугу изборили нерешен ре-

зултат (2:2) против другопласиране
Црвене Звезде.
Игре и резултати Баћевца у првој петини првенства наводе нас на
закључак да од овог тима у наставку
такмичења можемо очекивати још
пријатних изненађења, како резултатских тако и по питању коначног
пласмана.

Табела после 7 одиграних кола:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ИМТ
Ц. ЗВЕЗДА (ММЛ)
ГСП ПОЛЕТ
БАЋЕВАЦ
ПОСАВАЦ ТИШМА
ПКБ (П.Скела)
ПАЛИЛУЛАЦ
ГРАФИЧАР
РАДНИЧКИ (НБГ)
БАЛКАН МИРИЈЕВО
ЛЕПУШНИЦА
КОВАЧЕВАЦ
ЖЕЛЕЗНИЧАР
ЗВЕЗДАРА
СРЕМЧИЦА
РЕСНИК
РАДНИЧКИ (Руд.)
ВРЧИН

7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

7
5
5
4
4
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

0
2
1
1
1
2
2
2
2
4
1
4
3
2
2
2
2
1

0
0
1
2
2
2
2
2
3
2
4
2
3
4
4
4
4
4

13
12
12
15
9
9
3
7
8
6
6
5
4
3
6
3
3
4

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3
4
2
8
4
5
5
6
11
7
8
8
5
6
12
12
12
10

21
17
16
13
13
11
11
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
4

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА - ГРУПА Б

ВРАНИЋ НА КОРАК ОД ВРХА
Само пет утакмица било је довљно
фудбалерима Вранића да својим супарницима, у Првој београдској лиги – група
Б, ставе до знања да ће ове такмичарске
сезоне представљати једног од главних
претендената за пласман у сам врх табеле и место које води у Зонску лигу. Вранићанци су у првих пет кола остварили
четири победе и забележили само један
пораз уз гол разлику 9:5. Савладане су
екипе В. Борка(3:1), Забрежја(3:1), Шумадије из Шопића(2:0), све на домаћем
терену, док је једина победа на страни
за сада остварена у Барошевцу против
екипе Младости(1:0). Пораз који им квари стопостотан учинак Вранићанци су
претрпели у другом колу у Баричу од
Прве искре а резултат је гласио 3:0 за
домаћина.
За разлику од екипе Вранића, која
чврсто корача ка самом врху табеле, неискусна екипа Великог Борка после пет

одиграних кола није у свој салдо уписала ни један бод. Играчи Борка су свих
пет сусрета поражени и то од Вранића,
Шумадије (0:2), Младости из Барошевца
(0:2), Степојевца (2:6) и Стрелца из Мислођина(0:1). Треба бити искрен и рећи да
су Борчани у већини ових сусрета до пред
сам крај држали резултатску неизвесност
да би у самом финишу пад концентрације
и сплет несрећних околности утицали на
негативни исход ових сусрета.

Табела после 5 одиграних кола:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА
БУДУЋНОСТ (Зв.)
ВРАНИЋ
ШУМАДИЈА (Шоп.)
МЛАДОСТ (Барош.)
МЛАДОСТ (Цвет.)
ПРВА ИСКРА (Барич)
НАПРЕДАК (Медош.)
СТРЕЛАЦ (Мислођин)
ЗАБРЕЖЈЕ
КРТИНСКА
БОРАЦ (Лазаревац)
ПОСАВИНА (Стубл.)
ВЕЛИКИ БОРАК

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
5

25
13
9
8
7
5
9
7
5
5
4
8
3
3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
2
5
4
4
10
10
8
6
9
12
12
10
14

15
15
12
12
10
9
6
6
6
4
4
3
1
0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ОДИГРАНО ПРВО КОЛО

У првом колу Општинске фудбалске лиге постигнути су следећи резултати: Барајево - Бељина 0:1, Рушањ
- Лисовић 1977 4:0 и Мељак - Борац
Арнајево 3:1. Иако је у лиги само шест
екипа играће се по двокружном бод
систему тако да ће свака екипа оди-
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грати по пет утакмица као домаћин и
као гост.
1
2
3
4
5
6

РУШАЊ
МЕЉАК
БЕЉИНА
БАРАЈЕВО
БОРАЦ (Арн.)
ЛИСОВИЋ 1977

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

4
3
1
0
1
0

:
:
:
:
:
:

0
1
0
1
3
4

3
3
3
0
0
0
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6. НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ "МЕЉАК 2013"

„СРБИЈА“ СЛАВИЛА У МЕЉАКУ
Екипа „Ресторан Србија“ остаће упамћена као шести
победник Ноћног турнира у Мељаку који је ове године одржан од 4.-14 августа. У мечу за титулу и вредну новчану награду фудбалери који су представљали „Ресторан Србија“
савладали су више него убедљиво своје супарнике из екипе
„Цврле“ из Земуна. Од самог старта момци у белим дресовима ни једног тренутка нису дозволили да се постави питање коначног победника и освајача победничког пехара а
њихови супарници напустили су терен у Мељаку са пуном
мрежом пошто је крајњи резултат гласио 5:1 за „Србију“. За
најбољег играча турнира проглашен је Јован Благојевић
(Ресторан Србија) док је за најбољег голмана, иако је у финалу чак пет пута вадио лопту из своје мреже, проглашен Србољуб Јовановић из екипе Цврле.
Препуне трибини током свих десет дана трајања ове
спортске манифестације потврдиле су сву оправданост одржавања турнира у Мељаку. За пехар намењен победнику
надметало се 28 екипа, 16 у сениорској и 12 у конкуренцији
млађих категорији, а организатори најављују да ће већ следеће године број учесника бити знатно повећан. У прилог
томе говори и укупан наградни фонд који је ове године из-

ВРАНИЋ ПРВИ
У ВЕЛИКОМ БОРКУ

Фудбалери Вранића освојили су турнир у Великом Борку
који је одржан од 8. до 18. августа. Вранићанци су у финалном мечу декласирали екипу Стублина резултатом 6:1. За
најбољег играча турнира проглашен је Драган Гогић из Вранића док је најбољи голман Александар Спасић из Великог
Борка.
На турниру су, осим финлиста, наступиле екипе Цветовца, Поштара, Забрежја и Великог Борка.

носио 220000 динара а како кажу организатори ради се на
томе да већ 2014. године наградни фонд буде већи него што
је то био овог пута.

Ресторан Србија

ПРВИ „МЕМОРИЈАЛ ДРАГАН
НИКОЛИЋ МЕСЕЦ“
У Гунцатима је 31. августа и 1.септембра одржан први Меморијални омладински фудбалски турнир у знак сећања на
дугогодишњег спортског радника и председника ОФК Гунцати Драгана Николића Месеца. За пехаре који је обезбедио
Спортски савез Барајева надметало се девет екипа у омладинској и кадетској конкуренцији. Титула победника у категорији омладинаца припала је екипи домаћина ОФК Гунцати
док су се на друго и треће место пласирале екипе Тигрови и
Грув стрит. Код кадета пехар намењен победнику отишао је
у руке капитена екипе Грув стрит која је наступала у обе старосне категорије. Како нам је рекао председник МЗ Гунцати
Милорад Стевановић, који је и уручио пехаре победницима,
намера је да овај турнир прерасте у традиционални а већ од
наредне године термин одржавања биће промењен тако да
ће се Меморијал одржавати за време црквене литије која се у
јуну обележава у овом месту.
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Спортску рубрику уређује

Дејан Ташић
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ДОДЕЉЕНА ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА

И СПОРТИСТИ МЕЂУ ЛАУРЕАТИМА
Поводом Дана и Славе Градске општине Барајево на
свечаној академији која је одржана 28. августа председница општине Бранка Савић и председник Скупштине градске општине Барајево Саша Костић уручили су највиша
општинска признања заслужним колективима и појединцима. Пошто је Барајево познато по томе да слови за спортску општину не чуди да се међу добитницаима општинских
признања нашло и шест младих спортиста чији су спортски

успеси наишли на велики ођек далеко ван граница општине
Барајево.
Плакету Правитељствујушћег совјета српског за 2013.
годину добили су: боксери БК „Чолаковић“ браћа Велимир
и Угрен Угреновић, кошаркаш КК „Црвена Звезда“ Петар
Скокнић, стонотенисерка СТК „Барајево“ Тијана Поповић,
кајакаш Кајак клуба „Барајево“ Страхиња Ћурчић и каратискиња СК „Сенсеи“ Емилија Антанасијевић.

Петар Скокнић

Емилија Антанасијевић

Велимир Угреновић

Страхиња Ћурчић

Тијана Поповић

Угрен Угреновић

ЈОШ ТРИ МЕДАЉЕ ЗА КАРАТИСТЕ
Милан Росић и Валентино Тинтор, чланови Карате клуба Сенсеи, освојили су три медаље на 23. Карате турниру
„Лајковац 2013“ који је 14. септембра одржан у том граду у
организацији Карате клуба Железничар. Милан Росић је у

категорији кате–појединачно освојио прво место док је Валентино Тинтор у истој категорији био други. Валентину
је припала и сребрна медаља у категорији појединачних
борби.

