
ДОНЕТА НОВА ОДЛУКА О 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

СВЕ О СПОРТУ

ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

•	 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА 

ПЕРИОД 2014-2016. ГОДИНЕ

•	 СА СЕДНИЦЕ СО БАРАЈЕВО

•	 ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА МОСТА У 

БАРАЈЕВУ

•	 ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА 

ЦЕВОВОДА ЛИПОВИЦА-ВРАНИЋ

•	 УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

•	 ЗНАЧАЈНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И 

РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

•	 ВРХУНСКА ВИНА ИЗ БАРАЈЕВА

Гласило Градске општине Барајево  БРОЈ 53   Новембар 2013. 

СНЕГ НИЈЕ ИЗНЕНАДИО ПУТАРЕ



2

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

Скупштина Градске општине Ба-
рајево усвојила је, на седници одржа-
ној 1. новембра 2013. године, Одлуку 
о трећем ребалансу буџета Градске 
општине Барајево за 2013. годину.

Овом одлуком у општински 
буџет укључена су наменски добије-
на средства из буџета Града Београда 
у износу од 3.314.327,00 динара. Ова 
средства су распоређена Јавном ко-
муналном предузећу „10. 0ктобар“ за 
уређење атарских путева на терито-
рији општине Барајево.

УСВОЈЕН ТРЕЋИ 
РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Уставни Суд Републике Србије донео 
је одлуку којом су оспорене одредбе Од-
луке о месним заједницама на тери-
торији Градске општине Барајево, а 
које се односе на поступак избора органа 
месне заједнице и утврђивање послова 
месне заједнице, због чега је Скупштина 
била у обавези да усклади одредбе ове 
одлуке са одлуком Уставног суда.

Одлуку о образовању, спајању, 
припајању, подели или укидању месне 
заједнице доноси Скупштина Градске 
општине Барајево, већином гласова од 
укупног броја одборника, по претходно 
прибављеном мишљењу грађана са тог 
подручја.

Иницијативу за образовање, 
спајање, припајање, поделу или уки-
дање месне заједнице може поднети 
најмање 10% бирача са тог подручја, 
али и председник општине, Општинско 
веће и Савет месне заједнице.

ДОНЕТА НОВА ОДЛУКА О МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА

Месна заједница разматра питања 
која се односе на стварање бољих усло-
ва живота у месној заједници, а наро-
чито на: бригу о деци, старим, лицима 
са посебним потребама и социјално 
угроженим лицима, заштиту и уна-
пређење животне средине, урбани раз-
вој, уређење и одржавање насељених 
места, стање објеката комуналне ин-
фраструктуре, снабдевање и заштита 
потрошача, распоред пословног прос-
тора и утврђивање радног времена на 
њеном подручју, развој пољопривреде, 
одржавање културних и спортских ма-
нифестација, комуналну зоохигијену, 
организовање противпожарне заштите 
и друга питања од значаја за грађане.

Одлуком Скупштине Градске 
општине Барајево биће обезбеђена сред-
ства из буџета општине за обављање 
послова из надлежности месне заједни-
це, као и врста и начин обављања посло-

ва. За обављање одређених послова из 
надлежности Управе Градске општи-
не Барајево може се образовати месна 
канцеларија.

У месној заједници, као представ-
ничко тело грађана, образује се савет 
месне заједнице, чије чланове бирају 
грађани на тајним, непосредним избо-
рима, на време од четири године.

Кандидате за чланове савета пред-
лажу грађани који имају бирачко право, 
а кандидатуру може поднети за себе и 
сваки грађанин.

Средства месне заједнице су: сред-
ства утврђена Одлуком о буџету Градске 
општине Барајево, укључујући и самодо-
принос, донације и приходи које месна 
заједница оствари својом активношћу.

Досадашњи чланови савета, које је 
изабрала Скупштина Градске општине 
Барајево, обављаће дужност до избора 
нових чланова савета.

Избори за нове чланове савета мес-
них  заједница обавиће се у истом терми-
ну у коме ће бити заказани и ванредни 
избори за Скупштину Града Београда.

10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО
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ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Одборници Скупштине Градске општине Барајево 
донели су Одлуку о изменама и допунама Пословни-
ка Скупштине Градске општине Барајево. Овим изме-
нама прецизирано је да су стална радна тела Скупштине 
савети и комисије, а да Скупштина образује највише 10 
радних тела. Савети имају седам, а комисије пет чланова. 
Чланови сталних радних тела бирају се , по правилу, из 
реда одборника и из реда грађана, с тим што више од по-
ловине чланова по правилу мора бити из реда одборни-
ка. Председник и заменик председника сталног радног 
тела, такође се бира, по правилу, из реда одборника.

Овим измена такође је прецизирано да се у скраће-
ном поступку о појединачним актима одлучује без 
расправе.

Скупштина је донела закључак о покретању ини-
цијативе за измену Одлуке о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању. Циљ ове иницијативе је да Град-
ска општина Барајево добије право и могућност да посло-
ве сахрањивања, уређивања и одржавања гробља уреди 
према постојећем стању и месним приликама каракте-
ристичним за насељено место у коме се гробље налази.

На овој седници именовани су нови директори Ди-
рекције за развој и изградњу општине Барајево и 
Јавног комуналног предузећа „10. октобар“.

За директора Дирекције за развој и изградњу 
општине Барајево именована је дипломирани инжењер 
архитектуре Нада Обрадовић, која је до сада обављала 
функцију начелника Одељења за урбанизам, грађевин-
ске и комуналне послове у Управи градске општине 
Барајево.

За директора Јавног комуналног предузећа „10. ок-
тобар“ именован је дипломирани инжењер организа-
ције рада Небојша Пешић, који је од јуна 2013. године био 
вршилац дужности директора у овом јавном предузећу.

Скупштина Градске општине Барајево разматрала 
је и прихватила План коришћења пољопривредног 
земљишта на подручју општине у 2013. и 2014. години.

Укупна пољопривредна површина на подручју наше 
општине износи 15.286 хектара. Површине под житарицама 
планирају се на око 4.400 хектара. Од тога под кукурузом и 
пшеницом се планира по 1.500 хектара, јечмом око 600 хек-
тара, тритикалом 500 и овсом око 300 хектара.

Приметно је да се површине под стрним житима повећа-
вају у односу на кукуруз који последњих година подбацује у 
висини приноса и квалитету услед суше.

Површине под ратарским културама се планирају на 
око 1.320 хектара. Површина под пластеницима је пет хек-
тара, а близина Београда, као највећег тржишта мотивише 
пољопривредне произвођаче да све више размишљају о 
пластеничкој производњи поврћа.

Површине под крмним биљем које укључују стари уз-
гој али и новозасноване површине под црвеном детелином, 
луцерком, звезданом, вештачким ливадама и силажним 
кукурузом планирају се на око 1.210 хектара. Површине под 
индустријским биљем се планирају на око 170 хектара.

Скупштина Градске општине Барајево упутила је 
Секретаријату за саобраћај, односно Дирекцији за јавни 
превоз захтев за увођење јединственог тарифног сис-
тема на територији општине Барајево.

У одговору Градског секретаријата за саобраћај, од-
носно Дирекције за јавни превоз истиче се да је у плану 
расписивање јавне набавке за израду студије тарифног 
система. У 2013. години Дирекција је расписала јавну на-
бавку за израду ове студије, али је набавка поништена.

Да ли ће захтеви Барајева бити барем делимично ува-
жени остаје да видимо у 2014. години.

Скупштина је усвојила Информацију о реализацији 
жетве и тржишним вишковима на подручју Градске 
општине Барајево у 2013. години.

У информацији је констатовано да су изузетно повољни 
климатски услови у току пролећа 2013. године погодовали 
високом и квалитетном приносу пшенице, јечма, овса и три-
тикала. Просечан принос пшенице је био око 5,5 т/ха, јечма 4 
т/ха, тритикала 5 т/ха и овса око 3 т/ха.

Међутим, време није било благонаклоно према куку-
рузу. Изузетно сушан период у току јула и августа одразио се 
на квалитет и висину приноса који се у просеку кретао око 
5 т/ха. Слична ситуација била је и код соје и уљане репице. 
Принос соје кретао се око 2 т/ха, а уљане репице око 2,7 т/ха.

БАРАЈЕВО РАСПОЛАЖЕ СА15.286 
ХЕКТАРА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА

ИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О 
РАДУ СКУПШТИНЕ

ПРЕДСТОЈИ ИЗРАДА СТУДИЈЕ 
ТАРИФНОГ СИСТЕМА

УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ЖЕТВЕ
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Општинско веће утврдило је предлог капиталних 
пројеката који би требало да буду реализовани у наредне 
три године. Међу овим пројектима као најзначајнији исти-
че се пројекат даљег проширења водоводне мреже, затим 
изградња спортске хале и изградња канализације у цен-
тру Барајева. У плану је такође изградња дома културе у 
Мељаку, куповина земљишта за проширење гробаља и 
изградња капела, уређење центра Барајева и осталих мес-
них заједница. У овом периоду требало би да се изгради 
и рециклажно двориште, уреди још један паркинг у Ба-
рајеву и наставе радови на уређењу језера Дубоки поток.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 
2014. ДО 2016. ГОДИНЕ

Општину Барајево осветљава 
12.500 сијалица. Толико, према пода-
цима Дирекције за развој и изградњу 
општине Барајево, има сијаличних 
места на мрежи уличне расвете у 
свим насељима на подручју општине. 
Од овог броја сијалица око 1000 је не-
исправно и свакодневно се врши њи-
хова замена. За ове сврхе Дирекција 
је обезбедила 1,5 милиона динара, од 

Водопривредно предузеће „Галовица“ из Земуна завр-
шило је изградњу моста преко Барајевице у центру Бараје-
ва. Мост је дугачак 23 и широк девет метара. Да би се мост 
ставио у функцију неопходно је да се ураде и приступне 
саобраћајнице. Урађен је предрачун радова и очекује се да 
ће Градска дирекција за путеве ове послове завршити у 
најкраћем року, што ће зависити и од временских услова. 
Општина Барајево обезбедила је потребна средства за ре-
шавање имовинско-правних односа и куповину парцеле 
неопходне за изградњу приступног пута.

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА МОСТА

УЛИЧНА РАСВЕТА 
СА 12.500 СИЈАЛИЦА

чега је већ утрошено милион динара. 
Замена сијалица обавља се према ди-
намици пријава од стране грађана, а 
овај посао поверен је предузећу “ Јав-
но осветљење“ из Београда. Дневно 
се замени око 20 сијалица.

 У Дирекцији за развој и из-
градњу општине Барајево истичу да , 
поред недовољно средстава за овако 
разгранату мрежу, велики проблем 

представља и лош квалитет сијали-
ца, али да се они максимално труде 
не само да мрежу одрже у исправном 
стању већ и да је прошире у складу са 
финансијским могућностима.

УШТЕДА НА 
ГРЕЈАЊУ

Зграда општине Барајево добила је 
ново грејање. Уградњом система грејања 
ISEG створени су услови да се оствари 
максимална уштеда, а да се истовреме-
но запосленима у овој установи омогући 
пун комфор и температура у радним 
просторијама од 20 до 24 степена.

Досадашњи трошкови у грејној 
сезони износили су нешто више од 
2,5 милиона динара, а пројектовани 
трошкови новог система требало би 
да буду између 600 и 700 хиљада ди-
нара, што ће представљати значајну 
уштеду у општинском буџету.
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Објекти који су изграђени без грађевинске дозволе и после 2009. године, моћи ће да се легализују на основу 
Закона о легализацији (Сл.Гласник РС бр.95/2013 од 31.10.2013) а њихови власници имају рок од 90 дана, од дана 
објављивања закона, да локалној самоуправи поднесу захтев за легализацију бесправно изграђених објеката.

Грађани који су захтев за легализацију поднели раније нису у обавези да поднесу нови захтев, већ ће се према 
њиховим захтевима поступити по новом Закону.

На онову члана 12. Закона о легализацији, власник бесправног објекта треба да достави пројекат изведеног 
стања у три примерка урађен у складу са овим законом, геодетски снимак, доказ о праву коришћења својине, 
односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту, доказ о уређењу односа у 
погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта, као и доказ о уплати административне таксе у из-
носу од 280,оо динара.

Захтеви се подносе на писарници ГО Барајево а све остале информације грађани могу добити на телефон 
Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове ГО Барајево 8302-115 лок. 112 - 116 и 117.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 90 ДАНА

Снег који је нападао готово 20 цм 
овог пута није изненадио путаре. И 
Београдпут и Јавно комунално пре-
дузеће „10. октобар“ интервенисали 
су благовремено па су сви важнији 
путеви, али и они споредни били 
брзо очишћени и саобраћај се одвијао 
без проблема.

Небојша Пешић, директор ЈКП 
„10. октобар“ каже да је у овом преду-
зећу уведено дежурство које траје 24 
часа. Зимска служба је у сталној при-
правности и располаже са довољно 
механизације да се путеви који су у 

ЗИМСКА СЛУЖБА

СНЕГ НИЈЕ ИЗНЕНАДИО ПУТАРЕ
њиховој надлежности благовремено 
очисте од снега и леда. За ове послове 
биће ангажована три камиона марке 
ФАП, две комбиноване машине (IBC), 
три епохе, раоник за IBC и ФАП, што је 
тренутни максимом који барајевски 
комуналци могу да ангажују на овим 
пословима и ова механизација биће 
довољна за чишћење споредних ули-
ца, док је за саобраћајнице на којима 
се одвија аутобуски саобраћај заду-
жен Београдпут.

Боривоје Павловић, члан Општин-
ског већа задужен за зимско одржа-

вање путева, каже да ће приоритет 
при чишћењу споредних улица, које 
су у надлежности барајевских кому-
налаца, имати улице у којима живе па-
цијенти који иду на дијализу, путеви 
до школа, дома здравља, гробаља итд. 
Он истиче и да ће за све заинтересова-
не грађане бити обезбеђене довољне 
количине соли и да ће се она дистри-
буирати преко месних заједница и 
скупштина станара.

Све информације у вези зимског 
одржавања путева могу се добити у 
зимској служби. Шеф зимске службе 
је Горан Поповић, тел. 064/8756 283, 
пословођа механизације и диспечер 
Срђан Васић 064/8756 282.

Све проблеме везане за зимско 
одржавање путева грађани могу 
пријавити и члану Општинског већа 
Боривоју Павловићу на тел. 064/8756 
112.



На позив инвеститора председ-
ница општине Барајево Бранка Савић 
обишла је са сарадницима индус-
тријску зону Требеж и производне 
погоне предузећа Визартис, Графи-
кум и БГ реклам,који је недавно пре-
селио целокупну своју производњу у 
новоизграђени објекат на овој лока-
цији. У разговору са власницима на-
ведених фирми потврђен је исправни 
став општине да у овој индустријској 
зони прихвата пре свега инвеститоре 
који улажу у изградњу производних 
погона, а то потврђује и чињеница да 
је приликом ове посете било речи и о 
плановима за изградњу нових објека-
та. Тако је фирма Визартис најавила 
изградњу још два производна погона, 
БГ реклам, који на Требежу већ има 
два објекта, планира изградњу две 
нове хале, а и Графикум има у плану 
да подигне још један објекат, поред 
оног који тренутно користи, јер је у 
најави озбиљно ширење послова и 
тржишта. Од нових инвеститора тре-
ба поменути предузеће „Today export-

Јавно предузеће Србијашуме обез-
бедило је на својим стовариштима у 
Липовици и Губеревцу довољну ко-
личину дрва за огрев за предстојећу 
грејну сезону. Грађани могу да бирају 

Дирекција за развој и изградњу Ба-
рајева поставила је нова сијалична мес-
та на паркингу у центру Барајева, иза 
зграде општине Барајево. Овај, највећи 
паркинг у општини са око 120 паркинг 
места, сада је безбедније место и за ау-
томобиле, али и возаче, посебно у овим 
јесењим данима када је дан све краћи.

ОСВЕТЉЕН 
ПАРКИНГ У 

ЦЕНТРУ БАРАЈЕВА

ОБЕЗБЕЂЕНЕ ДОВОЉНЕ КОЛИЧИНЕ ДРВА ЗА ОГРЕВ

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ТРЕБЕЖ 
АТРАКТИВНА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

import“ које планира изградњу два 
објекта од по 800 м2, а има и других 
озбиљних инвеститора који су заин-
тересовани за ову локацију.

У разговору са инвеститорима 
председница општине Бранка Савић 
обећала је помоћ општине Барајево у 
комуналном опремању ове локације 
и решавању других проблема, као 
што су редовно одвожење смећа, ау-

тобуски превоз, одржавање путева у 
зимском периоду и др. Власници фир-
ми које је посетила председница из-
разили су задовољство досадашњом 
сарадњом са општином и њеним ор-
ганима, која је увек била на потреб-
ном нивоу и без које не би било овако 
брзе реализације инвестиција на овој 
судећи по свему веома атрактивној 
локацији.

између јасена, багрема, букве или 
цера, а цена за један кубни метар је 
3.260 динара - без утовара и превоза. 
Информације се могу добити на теле-
фоне 8300-190 и 8300 372.

Удружење пензионера „Пензио-
нер“ из Барајева уз помоћ општине Ба-
рајево учествовало је на олимпијади 
„Треће доба“ у Врњачкој Бањи где су у 
стрељаштву освојили седмо место од 
150 пријављених екипа.

Чланови овог удружења, зах-
ваљујући сарадњи са Културно-умет-
ничлим друштвом Вранић учесво-
вали су ове године и на Опленачкој 
берби грожђа.

ПЕНЗИОНЕРИ 
СЕДМИ У 

СТРЕЉАШТВУ

www.barajevo.org.rs
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Поводом завршетка радова на це-
воводу Липовица – Вранић у дужини 
од осам километара представници 
градског Секретаријата за комунал-
не и стамбене послове, Београдског 
водовода и канализације и општина 
Барајево и Лазаревац обишли су тра-
су овог цевовода и бројним новинар-
ским екипама презнетовали податке 
о значају изградње овог магистрал-
ног цевовода за општине Барајево и 
Лазаревац.

Директор ЈКП Београдски во-
довод и канализација Цвијо Бабић 
посебно је истакао чињеницу да су 
радови на овом цевоводу завршени 
два месеца пре рока, што ће убрзати 
и другу фазу радова која подразуме-
ва изградњу цевовода до насеља Сте-

Градска дирекција за путеве наставила је и у току 2013. 
године радове на обнови и асфалтирању локалних путева 
и улица на подручју општине Барајево. До сада су заврше-
ни радови на асфалтирању Чешмаријске улице у Бождаре-
вцу, улице Будимира Симића у Арнајеву, пут за гробље у 
Рожанцима и Милована Миће Поповића у Барајеву. У току 
октобра асфалтиран је и пут за насеље Дрењак у МЗ Глум-
чево Брдо, после чега су се машине преселиле у Баћевац, 
где су радови извођени у  улицама Љубомира Љубе Бого-
сављевића и Радише Јовановића.

На подручју општине Барајево планирано је у 2013. 
години уређење атарских путева у месним заједницама 
Баћевац, Шиљаковац, Велики Борак, Лисовић и Барајево. 
Уређење ових путева подразумева земљане радове који 
обухватају прочишћавање постојећих траса са крчењем 
шибља и растиња, израду канала за одводњавање и изра-
ду цевастих пропуста на најнижим нивелатима пута.

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА
НАСТАВЉЕНА 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПУТЕВА

АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Средства у износу од 3,3 милиона динара за ове ра-
дове обезбедио је град Београд. Општина Барајево обез-
бедила је додатна средства, па ће се радови на уређењу 
атарских путева наставити и у осталим месним заједни-
цама и изводиће се све док временске прилике то буду 
дозвољавале.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

ЗАВЕШЕНА ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА 
ЛИПОВИЦА ВРАНИЋ

појевац у општини Лазаревац. Радови 
су успешно завршени, истакао је он, 
захваљујући заједничким напорима 
Града Београда, који је обезбедио 
средства у висини од 72 милиона ди-
нара, Београдског водовода и извођа-
ча радова, којима је на руку ишло и 
лепо време ..

Председник општине Лазаревац 
Драган Алимпијевић очекује да ће 
и друга фаза изградње цевовода до 
Степојевца такође бити завршена пре 
рока, а да ће изградњу секундарне во-
доводне мреже на подручју општине 
Лазаревац помоћи и Општина и РБ 
Колубара.

Председница општине Барајево 
Бранка Савић истакла је значај завр-
шетка ових радова за побољшање во-

доснбдевања дела општине Барајево, 
јер ће се убудуће резервоар Гуњице у 
Вранићу користити у пуном капаци-
тету што ће допринети појачаном и 
стабилизованом водоснабдевању за 
око 2000 грађана који су већ повеза-
ни на централни градски водовод.
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Општина Барајево у току 2013. 
године реализовала је више пројека-
та у циљу помоћи и економског осна-
живања избеглих и интерно расеље-
них лица. У априлу је донета одлука 
о додели доходовних пакета помоћи 
за избегла и интерно расељена лица. 
Вредност пројекта била је три мили-
она динара. У склопу овог пројекта 16 
породица је добило пакете помоћи за 
доходовне активности. Додељено је 
и 13 пакета занастског алата и три 
пластеника са комплет опремом.

Пакете помоћи за доходовне ак-
тивности добило је 15 породица из-
беглих лица. Додељено је и 12 пакета 
занастског алата и три пластеника са 
комплет опремом.

Од стране Комесаријата обез-
беђена је делимична накнада у ска-
ладу са могућностима Комесаријата 
за породице оштећене у пројекту, 
који је спроводила „Европска 
перспектива“.

Обезбеђен је материјал у вредно-
сти од 3,2 милиона динара за поро-
дице интерно расељених лица и 3,2 
милиона за породице избеглих.

Овим пројектом биће обухваћено 
16 породица избеглих и 13 породица 
интерно расељених лица. Расподела 
материјала вршиће се средином де-
цембра 2013. године.

За 2014. годину добијен је грађе-
вински пројекат за интерно расељена 
лица у висини од 10 милиона динара, 
чиме ће се стамбено збринути 25 по-
родица. Конкурс за доделу средстава 
је у току и трајаће до 15. јануара 2014. 
године.

Право на конкурисање имају 
само интерно расељена лица која 
до сада нису добијала грађевинкси 
материјал.

На лични захтев странке Комеса-
ријат је донео 48 решења о укидању 

У 2013. ГОДИНИ УЛОЖЕНА СУ ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА 
У ЦИЉУ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ПОРОДИЦА 

ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

статуса избеглог лица. У новембру ис-
поручена је помоћ у огреву за 25 поро-
дица интерно расељених  и избеглих 
лица која су у статусу. Додељена је и 
новчана помоћ за 25 породица за ле-
кове у висини од 15.000 динара.

Комесаријат је обезбедио и ре-
фундацију трошкова сахране за пет 
породица избеглих лица чија новчана 
примања не прелазе 10 000 динара 
по члану домаћинства. За интерно 
расељена лица Комесаријат не врши 
рефундацију трошкова сахране. По-
дељено је и 80 пакета помоћи у храни.

Од стране повереника издате су 
74 потврде за продузетак статуса из-
беглице и 34 потврде за Интерно ра-
сељена лица.

У октобру пружена је техничка 
помоћ за лица из Хрватске и Босне и 
Херцеговине која су морала да шаљу 
потврду о животу у ПИО тих држа-
ва Лица у статусу оверу потврда 
врше код повереника за избеглице и 
миграције.

Треба напоменути да је Барајево 
по броју избеглих и интерно расеље-

них лица друга општина у Београду, 
одмах после општине Нови Београд.

Одлуку о додели помоћи овим 
лицима доноси Комисија, чији је пред-
седник Радиша Ђорђевић.

- Чинимо велике напоре да из-
бегла и интерно расељена лица до-
бију адекватну помоћ и на том пла-
ну остварили смо изузетно добру 
сарадњу са Комесаријатом, каже 
Радиша Ђорђевић. Наши резултати 
виде се и из чињенице да је општина 
Барајево трећа у граду Београду по 
броју реализованих пројеката. То смо 
постигли добрим делом и због изу-
зетног залагања Богдана Маринко-
вића, повереника иа избегла и интер-
но расељена лица, али и свих других 
општинских служби које су укључе-
не у овај посао.

Како смо сазнали од Радише 
Ђорђевића општина Барајево има у 
плану да детаљним регулационим 
планом предвиди део локације у На-
сељу Гај за изградњу једног броја мон-
тажних кућа за избегла и интерно ра-
сељена лица.

Радиша Ђорђевић, помоћник председника општине Барајево
и председник Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима

Остварена добра сарадња са Комесаријатом за избеглице. Средства обезбеђена из 
донација и фондова Европске уније. Према неким проценама у Барајеву живи око 

8.000 избеглих и интерно расељених лица.
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У оквиру дечије недеље 7. октобра у у великој сали 
Скупштине Градске општине Барајево одржан је ђачки 
парламент. Ученике барајевских основних школа при-
мили су председница општине Барајево Бранка Савић и 
председник Скупштине ГО Барајево Саша Костић. Они су 
одговарали на бројна питања основаца која су се углавном 
односила на услове рада у школама и плановима општине 
везане за потребе деце и омладине у области спорта и ре-
креације, али и у области културе и забаве.

Ђачком парламенту присуствовала је и Тања Сантрач, 
саветница председника Народне скупштине Србије Небојше 
Стефановића. Она је обећала помоћ председника Скупшти-
не у решавању проблема на које су указали ученици, а који 
су у надлежности републичких иргана и институција.

У просторијама Мисионарског цен-
тра у Барајеву од 1. септембра ове годи-
не ради нижа музичка школа „Даворин 
Јенко“. Интересовање је велико и већ је 
уписано више од 90 ученика, који поред 
соло певања уче да свирају клавир, ви-
олину, кларинет, трубу, гитару и хармо-
нику. Часови у овој школи одржавају се 
сваког радног дана, осим среде, пре и по 
подне, па сваки полазник може изабра-
ти термине који ће бити усклађени са 
обавезама у редовној школи.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ 
МУЗИЧКА ШКОЛА У БАРАЈЕВУ

- Највеће интересовање влада за 
клавир и виолину, каже Павле Живоји-
новић, корепетитор и професор кла-
вира.Међу ученицима, додаје он, има и 
веома талентоване деце. Штета је, на-
глашава професор Живојиновић, што 
нека деца после извесног времена прес-
тају редовно да долазе. Инструменти 
нису скупи, па то не би требало да буде 
разлог да неко одустане, а и школовање 
је бесплатно, јер је ово државна музич-
ка школа.

С обзиром на досадашње интере-
совање у школи планирају упис нових 
ученика, а заинтересовани све инфор-
мације могу добити на телефоне 787 25 
25 и 351 00 36.

ДЕЧИЈИ ПАРЛАМЕНТ

У галерији Центра за културу у 
Барајеву отворена је хуманитарна из-
ложба под називом „Рециклажа није 

РЕЦИКЛАЖА НИЈЕ 
ГЊАВАЖА

гњаважа“ на којој су представљени 
радови ученика ОШ „Кнез Сима Марко-
вић“, чланова еколошке секције „Зеле-
ни врабац“.

Искоришћени и сувишни мате-
ријали уз помоћ маште и вештих руку 
ученика започињу нов живот као 
хаљине, украси, слике, новчаници, цве-
тови... а мода тако постаје „зелена“ и 
оригинална.

Изложба на којој је, због ограниче-
ног простора, приказан само део радо-
ва чланова еколошке секције, отворена 
је до 29. новембра.

Еколошка секција „Зелени враба-
ц“коју води наставница биологије Гор-
дана Горуновић броји преко 150 члано-
ва, ученика од петог до осмог разреда.



У организацији Општине Барајево и Удружења по-
томака ратника Србије 1912-1920. године обележена је 
95. годишњица ослобођења Барајева у Првом светском 
рату. Тачно пре 95 година, на светог Луку 1918. године, 
јединице 1. армије војводе Бојовића ослободиле су те-
риторију општине Барајево, да би већ 1. новембра била 
ослобођена и српска престоница Београд. 

Поводом обележавања ове годишњице организо-
ван је пријем у општини Барајево за потомке ратника. 
Том приликом, за посебне заслуге и сарадњу, свечано су 
уручене почасне чланске карте Удружења председници 
општине Барајево Бранки Савић, председнику и замени-
ку председника Скупштине Градске општине Барајево 
Саши Костићу и Бранку Мијаиловићу и Савићу Бојовићу, 
потомку легендарног војводе из Првог светског рата Пе-
тра Бојовића. 

У склопу обележавање ове годишњице,  у месној 
заједници Глумчево Брдо делегације општине Барајево, 
Удружења потомака и месне заједнице положиле су вен-

НА СВЕТОГ ЛУКУ 1918. ГОДИНЕ ОСЛОБОЂЕНО 
БАРАЈЕВО У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Дан ослобођења Барајева у Дру-
гом светском рату, 10. октобар, обе-
лежен је полагањем венаца на спомен 
плочу на згради школе у Мељаку, 
где су се 10. октобра 1944. године од-
вијале завршне борбе за ослобођење 
Барајева.

Венце су на спомен обележје у 
име општине Барајево положили 
председница општине Бранка Савић 
и председник Скупштине ГО Бараје-
во Саша Костић, као и представници 
СУНБОР-а Београда, Барајева и дру-
гих градских општина, представ-
ници секције 6. Личке дивизије, 21. 
Српске дивизије и Удружења потома-
ка ратника ослободилачких ратова 
1912-1918. године.

Трећа бригада 6. Пролетерске 
дивизије „Никола Тесла“, у незадржи-
вом походу на Београд, после више-
часовне борбе, у уторак 10. октобра 
1944. године у 8 часова, скршила је 
отпор немачких окупаторских трупа 

у згради школе у Мељаку и околини 
и тако ослободила овај крај.

О тим херојским временима и 
биткама окупљеним грађанима и 
ученицима школе у Мељаку гово-

ОБЕЛЕЖЕН 10. ОКТОБАР 
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА

рили су председник СУБНОР-а Бе-
ограда пуковник Боро Ерцеговац и 
Илија Радаковић, борац 6. Личке ди-
визије, учесник борби за ослобођење 
Барајева.

це на спомен обележје палим ратницима за слободу Ср-
бије, а ученици подручног одељења школе у Глумчевом 
Брду извели су пригодан програм.
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Центар за културу Барајево, 
општина Барајево и Савез потомака 
ратника 1912 – 1920. године орга-
низовали су 12. новембра у великој 
сали Дома културе у Барајеву свеча-
ност поводом Дана примирја под на-
зивом „95 година после“.

О значају овог датума и улози Ср-
бије у Првом светском рату говорила 
је председница општине Барајево 
Бранка Савић. Србија је, рекла је она, 
дала немерив допринос победи са-
везника у Великом рату, а огромне 

Поводом страдања недужних 
грађана Вранића у казненој експеди-
цији фашиста 15. октобра 1941. годи-
не Удружење грађана „20. децембар“ 
из Вранића обележило је овај траги-
чан догађај комеморацијом на Тргу 
палих бораца и жртава фашизма у 
овом месту. „Нисмо заборавили“ била 
је јединствена порука бројних грађа-
на и представника борачких органи-
зација и општине Барајево који су се 
окупили испред спомен дома у Вра-
нићу и положили венце и цвеће на 
спомен обележје.

Љиљана Бабић, секретар Удру-
жења „20. децембар“ подсетила је 
присутне на стравичан догађај из 
1941. године када је немачка казне-

НИСМО ЗАБОРАВИЛИ

95 ГОДИНА ПОСЛЕ

на експедиција попалила 50 домова 
у Вранићу и стрељала 38 недужних 
грађана.

- Наши суграђани су октобра 
1941. године стрељани само зато 

IN MEMORIAM

што су припадали овом народу, 
овој земљи, рекла је Љиљана Бабић. 
Њихова једина кривица је што су се 
затекли на месту које су фашисти 
одредили за одмазду. Слободу смо 
скупо платили и зато на нама лежи 
одговорност да не дозволимо да се 
овакве или сличне идеје повампире.

жртве које је поднела обавезују да 
не дозволимо прекрајање историје и 
ново тумачење историјских догађаја 
које за циљ има да Србију прогласи 
за главног кривца за избијање Првог 
светског рата.

У програму су учествовали драм-
ски уметници Лепомир Ивковић, 
Бошко Пулетић и наратор Мића Жи-
војиновић, који су извели фрагмент 
из позоришне представе „Време час-
ти и поноса“ и Фолклорни ансамбл 
„Шумадија“.
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РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ 
ЧУНАК

1962. - 2013.

Изненада је преминуо у 
51. години живота.

Као дугогодишњи пред-
седник Савета МЗ Бождаре-
вац и одборник у СО Барајево 
у више мандата, дао је ве-
лики допринос у комунал-
ној изградњи Бождаревца и 
општине Барајево.



Поводом 95. годишњице пробоја Солунског фронта путо-
вање у Грчку, под називом „Стазама српских ратника“, орга-
низовао је 19. и 20. октобра Савез потомака ратника Србије 1912 
- 1920. Барајева.

У име потомака, ученици генерације Валентина Леко-
вић – Средња школа Барајево, Невена Јоксић – ОШ „Кнез 
Сима Марковић“ и Даница Глишић – ОШ „Павле Поповић“ 
положили су цвеће на Спомен обележје на Зејтинлику 
одајући тиме почаст ратницима палим на Солунском 
фронту 1918. године. На том светом месту где је сахрање-
но 7.514 ратника, 49-орици учесника путовања уручене 
су нове књижице Савеза. Посебан доживљај је био сусрет 
са чуваром гробља Ђорђем Михаиловићем који је са оду-
шевљењем примио почасну књижицу барајевске органи-
зације. Одата је пошта на сваком Спомен обележју палим 
Французима, Енглезима, Италијанима и Русима на Со-
лунском фронту, као и 218-орици партизана који су дали 
свој живот у побрђима Тесалије и формираним логорима у 
борби против фашиста.

Учесници путовања су, поред Зејтинлика и Солуна 
посетили и цркву Свете Петке и непоновљиво светско 

БАРАЈЕВЦИ НА ЗЕЈТИНЛИКУ

Институт за трансфузију крви 
организовао је 4. новембра 2013. го-
дине акцију добровољног давања 
крви у општини Барајево. Акцији се 
одазвало 45 грађана, а крв је дало 

АКЦИЈА ДАВАЊА КРВИ У ОПШТИНИ БАРАЈЕВО
њих 43, што је више од планираног 
броја добровољних даваоца за ову 
акцију.

У Барајеву је до сада у 2013. годи-
ни изведено осам акција давања крви 

  Некадашњи европски првак из 
1977.године и освајач бронзане  ме-
даље на Олимпијским играма у Мон-
треалу 1976. године Аце Русевски по-
сетио је Боксерски клуб “Чолаковић” 
а упознао се и са природним лепотама 
нашег места. Једна од највећих бок-
серских легенди у бившој СФРЈ при-
суствовао је тренингу перспективних 
боксера БК“Чолаковић“ и том прили-
ком будућим асовима дао прегршт 
корисних савета који ће им итекако 
користити у даљој боксерској карије-
ри. Према његовим речима у БК“Чо-
лаковић“ се са младим такмичарима 
ради на изузетно високом професио-
налном нивоу а како каже Русевски 

чудо са комплексом манастира под називом Метеори и 
разгледали станиште грчких богова, планине Олимп, 
као и командно место Поликастрон одакле су вођене 
операције приликом пробоја Солунског фронта. Овим 
путовањем и обиласком значајних историјских места ба-
рајевци су доказали да нису и да неће никада заборавити 
жртве српске младости у борби против сваке врсте агре-
сије на слободу своје отаџбине.

БОКСЕРСКА ЛЕГЕНДА У БАРАЈЕВУ
пред члановима клуба је блистава 
спортска каријера.

Аце Русевски је на летњим олим-
пијским играма у Монтреалу 1976 
године,у лакој категорији, освоијо 
бронзану олимпијску медаљу. До 
олимпијске бронзе Русевски је стига 
положивши на плећа четири ривала 
да би у полуфиналној борби покле-
као против Хауарда Џонса Јуниора 
будућег олимпијског победника. 
Највећи успех Русевски је остварио 
годину дана касније у немачком Ха-
леу где је просто разбио све своје су-
парнике да би у незаборавној борби, 
у финалу, просто понизио Источног 
Немца Кристијана Зорнова сабвлада-

вши га  једногласном одлуком судија  
5:0.

Русевски тренутно обавља функ-
цију директора свих објеката спорт-
ске намене у Републици Македонији.

Велибор Угреновић, Аце Русевски и 
Синиша Чолаковић

у којима је прикупљено 550 јединица 
крви, а планирано је да се до краја го-
дине изведу још две акције, у основној 
школи у Вранићу и на тргу у центру 
Барајева.

12

Фото: Живојин Живановић



13

Крава Злата чији је власник Миливоје Госић из Бож-
даревца отелила је 15. октобра три мушка телета, што у 
Барајеву није забележено у последњих 30 година. Нажа-
лост, једно теле је угинуло, док су преостала два у добром 
стању, мада захтевају повећану негу.

Крава Злата стара је четири године и до сада је отели-
ла шест телади, а једном је имала и близанце.

КРАВА ОТЕЛИЛА 
ТРИ ТЕЛЕТА

Родило, преродило, а нама посла преко главе, каже Зо-
ран Ђорђевић из Баћевца. Хвала богу, додаје он, и жури да 
припреми све за печење, како процењује већ 101 казана 
меке ракије. Препек, објашњава, оставља за наредну годи-
ну. Тако је боље, а и не мора да жури јер има свој казан. Мада 
је највише ракије испекао од шљиве, биће ту доста ракије и 
од крушке, јабуке и грожђа. Зоран воли да са друштвом екс-
периментише па све чешће прави, како сам каже, лековите 
ракије. Ова ракија прави се искључиво од лозе, јер лекови-
то биље није у љубави са шљивовицом. Ракија са сремушом, 
тврди он, добра је за оне који имају повишен крвни прити-
сак, са босиљком за смирење живаца, матичњак у ракије 
помаже да се боље спава, ораховача помаже код проблема 
са штитном жлездом, док нановача побољшава апетит.

Зоран Ђорђевић своје лековите ракије прави по рецеп-
тима познатог травара Радојице Марковића из Беле Палан-
ке који тврди да алкохол не поништава позитивна својства 
лековитих травки, али, наравно, у конзумирању оваквих 
пића никако не треба претеривати.

Зоран има и један свој патент. Искористио је ланац од 
бицикла да помоћу мотора окреће мешалицу како комина 
не би загорела у казану. Тако он и друштво које се ту увек 
нађе имају много слободног времена да пробају своје про-
изводе, па понекад, како у шали каже, буду и здраво пијани.

Ја стално учим, каже Зоран Ђорђевић, а исто саветујем 
и другима . Мора се читати стручна литература. Од ауто-

КАКО ИСПЕЋИ НАЈБОЉУ РАКИЈУ
ра као што су др Слободан Јовић и проф. Др. Мирослав Ни-
кичевић, који је најпознатији дегустатор у Србији, може се 
много тога научити. Они саветују да се комина обавезно 
муља једном или двапут на дан да би се омогућило пра-
вилно превирање. Такође је потребно обезбедити темпе-
ратуру између 15 и 18 степени да се не би додавао шећер, 
који је изузетно штетан. Има Зоран још много савета како 
произвести квалитетну воћну ракију, али и сокове и дру-
ге производе од воћа и радо их дели својим комшијама и 
пријатељима, свима који су спремни да послушају његов 
добронамерни савет.

Ловци из арнајевске секције Ловачког удружења 
„Мића Поповић“ и њихове колеге из секције Араповац која 
припада лазаревачком Ловачком удружењу организова-
ли су 3.октобра прославу ловачке славе Свети Јевстатије. 
Слава је прослављена у Ловачкој кући у Арнајевском Гају 
а прослави су присуствовали и заменик председника 
општине Барајево Раде Стевановић као и члан Општин-
ског већа Саша Радовановић.

ЛОВЦИ ПРОСЛАВИЛИ 
СВОЈУ СЛАВУ
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У организацији Градске општи-
не Барајево и Удружења пољоприв-
редника, узгајивача стоке и живине 
у великој сали СО Барајево одржано 
је 19. новембра веома посећено и за-
нимљиво предавање за пољоприв-

У ОПШТИНИ ОДРЖАНО ЗАНИМЉИВО ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

редне произвођаче. Теме на овом 
предавању су биле ИПА фонд Ев-
ропске уније у Србији, ГЛОБАЛГАП 
– стандарди у пољопривреди, из-
градња савремених фарми за краве и 
задругарство.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА НОВЕ ИДЕЈЕ

Момчило Тришић из Вранића по-
седује компекс винограда од два хек-
тара и производи вина која освајају 
златне медаље на сајмовима. Његова 
винараија у Вранићу јединствен је та-
кав објекат на подручју града Београда

Некада је у нашим крајевима, тра-
диционално свака кућа имала мали 
виноград који је био украс дворишта.
Грожђе се користило за јело, али и за 
справљање вина.Сађене су домаће ау-
тохтоне сорте као што су лисичарка, 
тамјаника, беловар...

ВИНОГРАДАРСТВО

ВРХУНСКА ВИНА ИЗ БАРАЈЕВА
ма каберне совињон и шардоне. После 
две године засадио је још један хек-
тар сортама рајнски ризлинг и мерло. 
Први хектар улази у период пуне род-
ности, док је други тек ове године дао 
незнатан принос. Ова година је била 
изузетно погодна тако да је старији 
виноград дао максималан принос од-
личног квалитета.

У средишњем делу винограда 
Момчило Тришић је подигао и вина-
рију. Испод зграде која подсећа на срп-
ске традиционалне куће налази се 

реде 2013. године за бербу 2011 сребр-
на медаља

- Једну златну и три сребрне медаље 
на сајму Војвођанских вина у Инђији 
2013. године, где учествују винограда-
ри са свих простора бивше Југославије.

Момчило Тришић изванредно по-
знаје терен наше општине и тврди да 
постоји око 1000 ха који су изузетно 
погодни за гајење винове лозе и када 
би се ови потенцијали искористили 
око 500 породица би остваривало и 
више него солидне приходе од гајења 
винове лозе и производње вина.

Велика почетна улагања су оте-
жавајући фактор у виноградарској 
производњи као и релативно дуг 
период до почетка пуне родности (5 
год.), али дуг период експлоатације 
(око 30 год.), и те како чини ову гра-
ну пољопривреде привлачном јер се 
почетна улагања вишеструко испла-
те и врате у других пет година пуне 
родности.

Традиција гајења лозе се није 
одржала на нашем подручју, али да 
то може бити занимљива и профита-
билна култура показује нам пример 
Момчила Тришића из Вранића. Он је 
доказао да се на нашим земљиштима 
и под нашим климатским условима 
може добити грожђе изузетног ква-
литета и произвести врхунска вина.

Са садњом је почео пре пет година 
и тада је засадио један хектар сорта-

вински подрум у коме ће се прерађи-
вати, чувати и дозревати вина. Вина-
рија је у фази завршних радова.

О томе да винова лоза на нашем 
локалитету може давати вино врхун-
ског квалитета говоре бројне дипло-
ме и признања које је господин Три-
шић добио за своја вина:

- Златне медаља на Опленцу 2013.
године за бербу 2011 и 2012. године

- На Новосадском сајму пољоприв-

Предавачи су били дипл.инж.
пољопривреде Бранислав Радова-
новић и дипл. Инж. пољопривреде 
Предраг Перић из Пољопривредне 
саветодавне и стручне службе „Мла-
деновац“ из Младеновца.
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За бављење воћарством на под-
ручју наше општине постоје добри 
предуслови. Повољни климатски и 
земљишни услови погодују гајењу 
већине воћних врста.

Наше подручје је нарочито до-
бро за гајење јабуке, шљиве, трешње, 
крушке, вишње, дуње и од ових воћа-
ка се добијају високи и квалитени 
приноси.

Да воћарство на нашем подне-
бљу може бити рентабилна грана 
пољопривреде, види се и по томе 
што је све више засада јабуке, шљи-

ВОЋАРСТВО МОЖЕ БИТИ РЕНТАБИЛНО

ЛЕШНИК НА 7,5 ХЕКТАРА
ве, трешње, дуње и вишње, као и по 
чињеница да се све већи број младих 
људи посвећује подизању воћњака.

Воћна култура која није била за-
ступљена на нашем терену, а која се 
показала да и те како може да рађа 
и да даје приносе високог квалитета 
јесте лешник. Засади под овом воћ-
ном врстом се повећавају из године у 
годину.

Домаћинство Пајић Добросава - 
Боре из Великог Борка само потврђује 
ове чињенице .Овај вредни домаћин 
се доселио у Велики Борак пре 30- так 

година и одмах засадио шљиве на око 
20 ари, а онда је, увидевши да воћар-
ство може бити врло рентабилно, ку-
пио још 10 ха земље одмах уз окућни-
цу. На овој површини је пре пет година 
посадио лешник. Одлуку да засади 
управо ову воћну врсту је донео због 
постојања малог броја засада лешни-
ка и могућности сталног пласмана ( 
откуп од стране кондиторске индус-
трије). Такође, заштита ове воћне кул-
туре није тако захтевна и не изискује 
велика финансијска улагања.

Ове године је остварио солидан 
принос и већ има интересената за от-
куп, а леска се показала као воће које 
у нашим условма може давати високе 
приносе доброг квалитета.

Уколико обезбеди редован плас-
ман, Бора планира да прошири повр-
шине под овом културом.

Такође је на пола хектара посадио 
трешње. И за ову воћну врсту одлу-
чио се зато што се гаји у мањем оби-
му и зато што има добар пласман и 
стиже најраније од свих воћних врста. 
Засад трешње стар је четири године и 
улази у период пуне родности, тако да 
се очекују добри приноси већ следеће 
године.

Берба кукуруза на подручју 
општине Барајево благовремено је 
завршена. По првим проценама род 
је био просечан, тако да се неће по-
новити 2012. година када на мно-
гим парцелама рода уопште није ни 
било.

Касније кретање вегетације у 
пролеће 2013. године условило је 
померање почетка сетве кукуруза 
што је проузроковало да се берба 
кукуруза заврши средином окто-
бра месеца када је оптималан рок 
за завршетак сетве озимих стрних 
жита.

РОД КУКУРУЗА ОД 4 ДО 5 ТОНА ПО ХЕКТАРУ
Принос кукуруза је условљен 

низом фактора од којих су темпера-
тура и висина и распоред падавина 
током вегетације један од пресудних. 
У вегетационом периоду 2013. годи-
не висина и распоред падавина нису 
ишли на руку расту и развоју кукуру-
за што је условило да просечан при-
нос меркантилог кукуруза у нашој 
Општини варира од 4 до 5 тона по хек-
тару, у зависности од микриклимат-
ских  карактеристика, тако да је на 
појединим парцелама забележен при-
нос знатно нижи од просечног а на 
појединим и преко 7 тона по хектару.

Посејана површина под куку-
рузом ове године је била око 1.300 
хектара тако да је укупан принос 
меркантилног кукуруза ове године 
око 5.850 до 6500 тона.



SPORT
Спортску рубрику уређује Дејан Ташић

1 ИМТ 17 15 1 1 33 : 7 46
2 ГСП ПОЛЕТ 17 13 2 2 34 : 5 41
3 Ц. ЗВЕЗДА (ММЛ) 17 10 3 4 25 : 14 33
4 БАЋЕВАЦ 17 9 3 5 34 : 20 30
5 ПАЛИЛУЛАЦ 17 7 5 5 13 : 15 26
6 ПКБ (П. Скела) 17 7 4 6 27 : 19 25
7 ЖЕЛЕЗНИЧАР 17 7 4 6 24 : 17 25
8 КОВАЧЕВАЦ 17 6 5 6 20 : 25 23
9 РАДНИЧКИ (НБ) 17 6 4 7 20 : 30 22
10 ПОСАВАЦ ТИШМА 17 6 3 8 20 : 23 21
11 ЗВЕЗДАРА 17 5 5 7 18 : 15 20
12 БАЛКАН МИРИЈЕВО 17 4 8 5 18 : 20 20
13 ГРАФИЧАР 17 5 4 8 20 : 24 19
14 ЛЕПУШНИЦА 17 5 3 9 19 : 22 18
15 РЕСНИК 17 4 5 8 12 : 31 17
16 СРЕМЧИЦА 17 4 3 10 15 : 30 15
17 ВРЧИН 17 3 3 11 12 : 25 12
18 РАДНИЧКИ (Рудовци) 17 3 3 11 12 : 34 12

1 СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА 13 12 1 0 51 : 11 37
2 БУДУЋНОСТ (Звечка) 13 10 0 3 26 : 10 30
3 ВРАНИЋ 13 9 1 3 33 : 14 28
4 МЛАДОСТ (Барош.) 13 8 3 2 27 : 12 27
5 ПРВА ИСКРА (Барич) 13 7 0 6 33 : 18 21
6 ШУМАДИЈА (Шопић) 13 6 2 5 16 : 16 20
7 БОРАЦ (Лазаревац) 13 6 1 6 23 : 19 19
8 МЛАДОСТ (Цветовац) 13 6 1 6 13 : 25 19
9 ЗАБРЕЖЈЕ 13 3 4 6 9 : 17 13
10 СТРЕЛАЦ (Мислођин) 13 3 4 6 8 : 18 13
11 КРТИНСКА 13 4 1 8 11 : 26 13
12 ВЕЛИКИ БОРАК 13 3 2 8 9 : 24 11
13 НАПРЕДАК (Медош. 13 3 1 9 15 : 26 10
14 ПОСАВИНА (Стубл.) 13 0 1 12 5 : 43 1

1 РУШАЊ 5 5 0 0 22 : 3 15
2 МЕЉАК 5 2 2 1 7 : 8 8
3 ЛИСОВИЋ 1977 5 2 2 1 4 : 6 8
4 БОРАЦ (Арнајево) 5 2 0 3 9 : 12 6
5 БЕЉИНА 5 1 0 4 5 : 12 3
6 БАРАЈЕВО 5 0 2 3 2 : 8 2

 Фудбалски клуб Баћевац завршио 
је јесењи део првенства у дебитант-
ском наступу у Зонској лиги Београда 
на високом четвртом месту. Баћевчани 
су већи део првенства играли на веома 
високом нивоу о чему говори и освоје-
них 30 бодова из 17 утакмица. Против 
три првопласиране екипе забележили 
су два пораза и један нерешен резултат. 
Првопласирана екипа ИМТ савладала 
је Баћевчане у првом колу резултатом 
3:1, Полет је у петом колу славио са 1:0 
док је нерешен резултат остварен у сед-
мом колу са екипом Црвене Звезде из 

 Завршен је први део сезоне у 
Општинској фудбалској лиги Барајева 
а по свему судећи првак и нови члан 
Прве београдке лиге је већ познат после 
само пет одиграних кола. Екипа Рушња, 
која се од ове сезоне такмичи у нашој 
општинској лиги забележила је свих 
пет победа. Једини тежак испит Рушањ-
ци су имали у Бељини против истоиме-
ног противника али су и тај тест успеш-
но положили савладавши домаћина 

 Фудбалери Вранића окончали су 
први део сезоне у Првој београдској 
лиги – група Б на изванредном трећем 
месту. Екипа из Вранића је током је-
сењег дела првенства приказала за-
иста допадљив фудбал а то најбоље 
потврђује и тренутни поредак на та-
бели. Вранићанци су остварили девет 
победа, једну утакмицу су одиграли 
нерешено и три пута су терен напушта-
ли погнуте главе. Против директних 
конкурената за прва два места играли 
су на свом терену и од могућих шест 
освојили су само један бод и то против 
првопласиране екипе Степојевац Вага 
а резултат је гласио 2:2. Екипа Будућ-
ности из Звечке је однела сва три бода 
савладавши Вранићанце минималним 
резултатом 1:0. Упркос том поразу ФК 
Вранић има велике изгледе да у настав-
ку првенства освоји једно од прва два 
места које доноси пролаз у виши ранг.

 За разлику од Вранића који се бори 
за сам врх табеле екипа Великог Борка 
се грчевито бори за опстанак. После 
катастрофалног старта и свих шест по-
раза у исто толико утакмица екипа Ве-
ликог Борка је полако почела да се буди 

Малог Мокрог Луга а резултат је гласио 
1:1. Треба имати у виду да је Баћевац те 
утакмице против три првопласиране 
екипе одиграо на гостујућем терену и да 
ће у пролећној полусезони главне кон-
куренте за највиши пласман дочекати 
на свом игралишту. Баћевац је у 17 ме-
чева остварио 9 победа, пет пораза и три 
нерешена резултата, уз остварену гол 
разлику 34:20. Најбољи стрелац екипе 
је Радован Буњац са десет постигнутих 
погодака а затим следе Марко Јанко-
вић са девет и Немања Росић и Никола 
Допуђа са по пет датих голова. Зимска 

пауза ће клубу из наше општине добро 
доћи да се већ уморни играчи опораве, 
напуне батерије и у пролећној полусезо-
ни покушају да стигну и престигну бар 
екипе Полета и Црвене Звезде.

ЗОНСКА ЛИГА БЕОГРАДА

1. БЕОГРАДСКА ЛИГА - ГРУПА Б

из превременог зимског сна. У седмом 
колу савладана је екипа Напретка у Ме-
дошевцу а већ у следећем мечу који су 
Борчани играли на свом терену забеле-
жен је нови тријумф. Савладана је екипа 
Посавине из Стублина са 2:0. До краја је-
сење полусезоне Велики Борак је успео 
да забележи два нерешена резултата а 
у последњем колу ,резултатом 1:0,сав-
ладана је екипа Прве искре из Барича. У 
наставку сезоне Борчани имају велику 

прилику да претекну неке од директ-
них конкурената за опстанак пошто се 
од деветог до једанаестог места налазе 
екипе са само два бода предности.

УСПЕШНА ЈЕСЕН БАЋЕВЧАНА

ВРАНИЋ ТРЕЋИ, БОРАК СЕ ПРОБУДИО

ОПШТИНСКА ЛИГА БАРАЈЕВО

РУШАЊ ПЕТ ОД ПЕТ
резултатом 3:2. Друго и треће место 
деле екипе Мељака и Лисовић 1977 са 
осам освојених бодова и та два тима 
ће по свему судећи заједно са екипом 
Борца из Арнајева водити неизвесну 
битку за другу позицију на табели.




