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Из рада Скупштине Градске општине Барајево

11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

Скупштина Градске општине Барајево одржаће у овој 
години пет седница и разматрати 52 тачке дневног реда.

- Овај програм рада сачинили смо у складу са обавеза-
ма које Скупштина има, али то свакако није све што ћемо 
радити у 2014. години, каже Саша Костић, председник 
Скупштине Градске општине Барајево. Поред питања која 
су предвиђена програмом Скупштина ће разматрати и 
друга питања када се за то укаже потреба.

 Пред нама је изузетно тешка година у којој ћемо због 
привременог финансирања морати да водимо рачуна 
о сваком динару, сматра Саша Костић. То значи да пред 
Скупштином, али и другим органима општине и јавним 
предузећима стоје озбиљни изазови, али нећемо дозволи-
ти да због тога трпе грађани који од нас очекују праве и 
правовремене одлуке у решавању, пре свега комуналних 
проблема.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 
ЗА 2014. ГОДИНУ

Председник Скупштине Саша Костић

Скупштина Градске општине 
Барајево донела је Одлуку о поди-
зању и одржавању споменика, спо-
мен-плоча и скулптуралних дела 
на територији Градске општине 
Барајево.

Иницијативу за подизање 
споменика, односно постављање 
спомен-плоча и скулптуралних 
дела може поднети свако физич-
ко или правно лице, а иницијатива 
се подноси комисије коју образује 
Скупштина. Иницијатива се упућује 
у писаном облику и мора бити 
образложена.

Средства за подизање спомени-
ка, спомен плоча, односно скулпту-
ралних дела обезбеђују се у буџету 

ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА

Са седнице Скупштине Градске општине Барајево

општине, из прилога, поклона, дона-
ција или на други примерен начин од 
стране правног или физичког лица.
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- Oпштина Барајево, као и Град 
Београд и остале београдске општи-
не, до конституисања градске власти 
након мартовских избора, има прив-
ремено финансирање и као последицу 
веома смањен буџет и немогућност 

ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НАС 
ОНЕМОГУЋАВА ДА ПЛАНИРАМО РАДОВЕ У 2014.

рекцији за путеве Града Београда и за-
хтев за изградњу два резервоара пред-
виђена пројектом водоводне мреже у 
насељима Бељина, Манић, Арнајево и 
Рожанци. Дирекција је прихватила наш 
предлог и уврстила ове резервоаре 
у свој програм тако да општина има 
обавезу да у што скоријем року приба-
ви парцеле на којима ће се ови објекти 
градити.

Прошле године је склопљен уговор 
о уређењу језера Дубоки поток између 
Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Барајева и ЈП Београдво-
де али су радови одложени за пролеће 
2014. године због решавања имовин-
ских односа тј. због завршавања посло-
ва који су приликом експропријације 
земљишта за језеро остали недоврше-
ни. Пошто су сви проблеми отклоњени 
и радови ће се убрзо наставити, грађа-
ни Барајева ће овог лета добити уређе-
ну плажу са неопходним пратећим 
садржајима и место за одмор и ужи-
вање на својој територији.

Мост на Барајевици је завршен 
по свим стандардима, у складу са Ре-
гулационим планом Барајева и усло-
вима Београдвода. Очекујемо да, чим 
почне сезоне асфалтирања, Дирек-
ција за путеве, као први посао на на-
шој територији, изгради приступне 
саобраћајнице.

Наставићемо са уређењем некате-
горисаних и атарских путева, јавних 

површина и школских објеката. Да ли 
ће бити и неких капиталних објеката, 
зависи од висине буџета који ће нам 
бити опредељен након формирања 
градске власти.

Припремили смо пројекат и по-
кушаћемо да обезбедимо средства за 
доградњу школе у Мељаку, што, та-
кође, зависи од могућности и планова 
Секретаријата за образовање и дечију 
заштиту.

Свих претходних година смо у ово 
време у општинском гласилу предста-
вљали своје планове за текућу годину, 
знајући већ са коликим буџетом рас-
полажемо и шта су приоритети који 
током године могу бити реализовани. 
Ситуација са привременим финанси-
рањем, које важи за први квартал а 
продужиће се и на други, све до кон-
ституисања нове Скупштине Града 
Београда и доношења граског буџета и 
након тога општинских буџета, довела 
је све градске општине у неизвесну си-
туацију и онемогућила их да праве ре-
алне програме, па тако и ми у Барајеву 
не можемо са сигурношћу грађанима 
саопштити шта је то што могу у овој 
години да очекују. Надамо се да се неће 
наставити околности у којим Општи-
на функционише овог првог квартала 
2014. године у ком су остварена буџет-
ска средства недовољна за најоснов-
није функционисање и у ком нису биле 
могуће било какве инвестиције.

прављења било каквих годишњих про-
грама радова, каже Бранка Савић, пред-
седница општине Барајево. Свакако ће 
се завршити започети послови из прет-
ходне године и очекујемо да буду ис-
поштовани, бар делимично, предлози 
упућени градским органима у складу 
са њиховим надлежностима.

Крајем 2013. године упутили смо 
предлог програма за асфалтирање 
улица на територији ГО Барајево Ди-

Председница Градске општине Барајево 
Бранка Савић

Веће Градске општине Бараје-
во,на седници одржаној 24. децем-
бра 2013. године, на основу Одлуке 
о привременом утврђивању обима 
средстава за вршење послова Града 
и градских општина и привременом 
утврђивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама 
за период јануар-март 2014. године 

ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ 
ФИНАНСИРАЊУ
коју је донео привремени орган гра-
да Београда, донело је Одлуку о при-
временом финансирању Општине 
Барајево за период 1.1. – 31.03.2014. 
године.

Овом Одлуком планирано је да се 
у прва три месеца 2014. године прив-
ремено финансирање врши у износу 
од 74.595.000 динара, што представља 

21,5% укупних текућих прихода рас-
поређених буџетом Градске општине 
Барајево за 2013. годину. У односу на 
исти период 2013. године, у прва три 
месеца 2014.  моћи ће да се потроши 
око 12 милиона динара мање, што 
практично значи да ће општина Ба-
рајево имати довољно средстава само 
за најнеопходније потребе.

Председница Градске општине Барајево Бранка Савић



Одлуком Председника Републи-
ке Србије Томислава Николића, од 29. 
Јануара 2014. Године, расписани су из-
бори за народне посланике Народне 
скупштине Републике Србије за 16. 
Март 2014. Године. Истовремено са да-
ном одржавања избора за народне по-
сланике одржаће се и избори за одбор-
нике у Скупштини града Београда.

Право да бира посланика Народне 
скупштине Републике Србије има сва-
ки пунолетан пословно способан др-
жављанин Републике Србије са преби-
валиштем у Републици Србији.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
За Народну скупштину:
• Владимир Петковић 
За Скупштину града:
• Др.  Марија Ђурђевић
• Звездан Маринковић 
• Бранислав Ђурић

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
За Народну скупштину:
• Бранка Савић

ИЗБОРИ 16. МАРТА 2014. ГОДИНЕ

КАНДИДАТИ 
ЗА ПОСЛАНИКЕ У РЕПУБЛИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ 
И ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

За Скупштину града:
• Ивана Милошевић
• Др.  Велибор Новићевић
• Бранка Савић

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ
За Народну скупштину:
• Др. Александар Аца Гајић
За Скупштину града:
• Славко Гајић

Право да учествују на изборима 
за одборнике у Скупшштини града 
Београда имају грађани који имају 
пријављено пребивалиште на тери-
торији града Београда, а самим тим и 
општине Барајево.

Сва бирачка места (28) на под-
ручју општине Барајево остају не-
промењена од претходних избора 
2012. Године и на дан избора 16. Мар-
та биће отворена од 7 до 20 часова. 
Право гласа на подручју општине Ба-
рајево има око 23.500 бирача.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
За Народну скупштину:
• Дипл. прав. Душан Кузмановић
За Скупштину града:
• Дејан Дамевић
• Далиборка Гајић
• Зоран Ивановић

НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
За  Скупштину града:
• Живорад Милошевић 
• Драган Анђелић

На иницијативу грађана и општине Барајево Дирек-
ција за јавни превоз прихватила је да се траса линије 405 Л 
продужи до нове окретнице Караула. На овај начин више 
од 1500 грађана наше општине добило је бољу везу са 
градом.

Линија 405 Л имаће следећу трасу: Глумчево брдо-Не-
надовац-Караула-Глумчево брдо. На линији ће радним да-
ном саобраћати једно минибус возило у интервалу од 30 
минута, суботом у интервалу од 40 минута и недељом на 
50 минута.

Нова траса линије 405Л је званично у функцији од 4. 
фебруара и тим поводом приређена је скромна свечаност 
којој су поред већег броја грађана присуствовали и град-
ски секретар за саобраћај Душан Рафаиловић и председ-
ник Скупштине градске општине Барајево Саша Костић.

- Ово продужење линије реализовано је на захтев 
грађана у врло кратком року. Одговорна власт води ра-
чуна о потребама својих грађана, како оних који живе у 
центру тако и оних који живе у рубним подручјима града, 
рекао је том приликом градски секретар за саобраћај Ду-
шан Рафаиловић.

Дипл. правник Јасмина Јовановић,
члан радног тела РИК-а 
и председница ОИК-а

ЛИНИЈА 405Л 
ПРОДУЖЕНА ДО 

КАРАУЛЕ
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У просторијама Привредне комо-
ре Београда 18. децембра 2013. годи-
не потписан је Споразум о стратеш-
ком партнерству општине Барајево 
и Привредне коморе Београда. У име 
општине Барајево споразум је потпи-
сала председница општине Бранка 
Савић.

Делегација Барајева у којој су, 
поред председнице општине били 
заменик председника Раде Стевано-
вић и шеф Канцеларије за локални 
економски развој Наташа Оташевић, 
представила је у Привредној комори 
Београда потенцијале општине Ба-
рајево са посебним нагласком на по-
годности које Барајево нуди у послов-
ној зони „Требеж“ за развој малих 
и средњих предузећа, као и других 
привредних, пољопривредних и ту-
ристичких потенцијала.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ 
СА ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ БЕОГРАДА

Потписивање овог споразума ло-
гичан је наставак досадашње добре 
сарадње Општине Барајево и Прив-
редне коморе Београда која ће убудуће 
бити још садржајнија и интензивнија 
и омогућити остваривање интереса 
свих привредних субјеката, коорди-

нацију рада и договарања о питањима 
од заједничког интереса. Све ово за 
циљ има унапређење општег оквира 
за привређивање и запошљавање, као 
и за промовисање привредних потен-
цијала Барајева ради привлачења до-
маћих и страних инвеститора.

Изузетно топло време у јануару 
омогућило је путарима да заврше неке 
радове започете у 2013. години. Тако су 
завршени радови на асфалтирању ули-
ца Радише Јовановића (1,5 км) и Љубо-
мира Богосављевића  (600м) у Баћевцу.

Дом здравља „др Милорад 
Влајковић“ из Барајево добио је од 
свог оснивача Скупштине Града 
Београда ново санитетско возило 
марке Фиат „Дукато“. Ово возило, 
опремљено најсавременијим меди-
цинско-техничким апаратима, ко-
риститиће се у хитним случајевима 
за транспорт болесника до Београ-
да и у ову установу стигло је у пра-
во време јер је постојећи возни парк 
изузетнио стар и налази се на крају 
свог века експлоатисања. Последње 

НА ПРОЛЕЋЕ НАСТАВАК РАДОВА
АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Наставак радова на асфалтирању 
локалних путева на подручју Градске 
општине Барајево може се очекивати 
на пролеће, када то временски услови 
буду дозволили, а приоритет ће имати 
путеви из програма за 2013. годину.

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
возило које је Дом здравља добио 
пре пет година већ је прешло преко 
220.000 километара.

Из сопствених средстава, путем 
лизинга, Дом здравља је купио и по-
лован ауто Пежо 206 за екипу хитне 
помоћи.

- Ова возила, каже директор Дома 
здравља др Иван Сретеновић, била су 
нам заиста неопходна с обзиром на ве-
личину територије коју покривамо и 
потребу да екипе реагују брзо и благо-
времено стигну до сваког пацијента.
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Доношење просторног плана 
општине Барајево створена је основа 
за све остале планове који треба да се 
раде за подручје општине Барајево.

Крајем 2013. године Привремени 
орган града Београда донео је Одлуку 
о изради Плана генералне регулације 
за насеље Барајево. Овим планом обух-
ваћен је део територије градске општи-
не Барајево ограничен површинама на-
мењеним за привредне зоне, изграђено 
земљиште у граници грађевинског 
подручја, пољопривредно земљиште 
и шуме и шумско земљиште, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1.122 хектара.

Израда плана генералне регула-
ције поверено је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда“ који је дужан да нацрт 
овог плана изради у року од 18 месеци. 
Средства за израду плана генералне 
регулације обезбедиђе се из буџета 
градске општине Барајево.

- Овим планом, каже Небојша Си-
мић, начелник Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комуналне послове у Уп-
рави ГО Барајево, урбанизоваће се цен-
тар Барајева, одредиће се локације за 
индивидуалну и колективну градњу и 
изградњу објеката за јавне намене. До 

РАДИ СЕ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА НАСЕЉЕ БАРАЈЕВО

усвајања овог плана у ширем центру 
Барајева није дозвољена никаква из-
градња, као ни издавање локацијских 

треба урадити је план детаљне регу-
лације за Ибарску магистралу, каже 
Небојша Симић, а он ће се радити када 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Прошао је још један рок за под-
ношење захтева за легализацију 
бесправно саграђених објеката. У 
законском року, до 29. јануара 2014. 
Године поднето је 366 нових захтева. 
Укупно, од 2003. Године до сада, под-
нето је 5392 захтева за легализацију, 
а решен је 1361 предмет.

Главни разлог зашто нема више 
решених предмета је непотпуна до-

ПРИСТИГЛО 366 НОВИХ ЗАХТЕВА
кументација или документација која 
није усаглашена са законом. Зато из 
Одељења за урбанизам, грађевин-
ске и комуналне послове апелују на 
грађане да допуне своје захтеве или 
их ускладе са новим законом. Рок да 
то ураде је годину дана од тренутка 
када добију обавештење шта треба 
да доставе како би њихов захтев био 
комплетан.

Позната фирма Златиборац уско-
ро сели своје седиште у Барајево. Као 
што смо већ писали у „Гласнику“ ова 
фирма купила је пословни објекат 
од око 4000 м2 у индустријској зони 
„Требеж“ који је некаада припадао 
фирми „Меплинг“. „Златиборац“ пла-
нира да веома брзо почне радове на 
оспособљавању овог објекта, као и на 
изградњи других објеката и инфра-
структуре, како би што пре створио 
услове за пребацивање свог седишта 
на подручје Барајева.

Представници ове фирме посе-
тили су почетком фебруара општину 
Барајево и у разговору са општин-
ским званичницима ,међу којима су 
били председница општине Бранка 
Савић, заменик председника општи-
не Раде Стевановић, општински пра-
вобранилац Ђуро Врањеш, Мијуш-
ко Тешовић, начелник Одељења за 
имовинско-правне послове и Небоj-
ша Симић, начелник Одељења за 
урбанизам и грађевинске послове, 
наговестили да капацитети које су 

купили нису довољни за планирано 
проширење, већ да имају намеру да 
купе још око 6000 м2 земљишта, што 
би укупно било око 2,1 хектара са већ 
купљеним земљиштем.

У првој фази постојећи капаци-
тети би служили као дистрибутивни 
центар и магацински простор за трај-
не производе од меса, а у будуђности 
овде би могао да буде отворен и про-
изводни програм уколико се Злати-
борац одлучи за проширење произ-
водног програма.

Радови на изградњи инфра-
структуре почеће крајем фебруара 
или почетком марта, а планирано је 
да се сви радови заврше до краја 2014. 
године.

НОВО СЕДИШТЕ „ЗЛАТИБОРЦА“ 
У БАРАЈЕВУ

и грађевинских дозвола, док је легали-
зација постојећих објеката могућа.

- Следећи плански докумен који 

буду обезбеђена средства. То треба 
урадити што пре, сматра он, јер је то 
битно за даљи плански развој општине.
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Од многобројних пријатеља, коле-
га, чланова породице и поштовалаца 
испраћен је 14. Фебруара на вечни почи-
нак проф. Бранислав Бранко Јовановић, 
зашавши у 86. годину живота. Биране 
речи изречене на комеморативном 
скупу у Средњој школи и пред одром 
великог човека, нашег „Лафа“ како га и 
ученици из милоште зваше су само део 
осећања и приказ резултата његовог 
рада и личног живота.

Бранко је рођен 9. фебруара 1929. 
године у селу Јања код Књажевца. Учи-
тељску школу је завршио у Пироту, а у 

Дирекција за развој и изградњу 
општине Барајево потписала је уго-
вор са ЈП „Јавно осветљење“ Београд, 
чија је вредност 395.000 динара, без 
ПДВ-а. Након потписивања уговора 
појачан је рад екипа на терену на за-
мени прегорелих сијалица. Средства 
која су опредељена за ове намене 
нису довољна за редовно одржавање 
јавне расвете али се крећу у оквиру 
планираних за прва три месеца ове 
године, колико траје привремено 
финансирање.

У Дирекцији за развој и из-
градњу кажу да су грађани са правом 
незадовољни, али с обзиром на тре-
нутну финансијску ситуацију, није 
могло више да се уради. На подручју 
општине Барајево има преко 12000 
сијаличних места. Велики број ових 
сијалица је или лошег квалитета 
или при крају свог експлоатационог 
века па често прегоревају и за њи-
хову замену потребна су велика фи-
нансијска средства. У 3013. Години 

Дирекција за развој и изградњу 
општине Барајево потписала је уговор 
са Јавним комуналним предузећем „10. 
Октобар“ о услугама одржавања јав-
них површина на територији општине. 
Овим уговором прецизирана је обавеза 
комуналаца у одржавању комуналне хи-
гијене, уклањању и одвожењу отпада са 
јавних површина.

Ово практично значи да ће зеле-
не површине, посебно у Насељу Гај, на 
Мађарском брду, код Дома здравља, али 
и око домова културе у свим месним 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ПОТПИСАН УГОВОР СА 
ЈП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“

трошкови одржавања мреже уличне 
расвете износили су око 2,5 мили-
она динара месечно, а у овој години 
трошкови су још више повећани и 
сада месечни рачуни износе око три 
милиона динара.

Због овакве финансијске ситу-
ације не планира се ни проширење 
мреже јавне расвете у првој половини 
ове године. Тек од јула може се очеки-
вати ширење мреже, али неће моћи 
да се удовољи свим захтевима.

БОЉЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

заједницама бити много уредније ного 
сада.

Дирекција за развој и изградњу је 
са Јавним комуналним предузећем пот-
писала и уговор о одржавању пољских, 
сеоских и осталих некатегорисаних пу-
тева на подручју општине Барајево на 
којима је неопходна хитна интервенција, 
односно извођење земљаних и других 
радова, као што је крчење шибља и дру-
го. У Дирекција која је обезбедила сред-
ства очекују да ће сви предвиђени радо-
ви бити изведени квалитетно и у року.

Београду Вишу педагошку и Филозоф-
ски факултет. Радио је у Босни и Кални. 
У Барајево долази 1962. године, а 1999. 
Одлази у пензију. Оставио је велики и 
неизбрисив траг у школству Барајева 
радећи и 16 година на пословима дирек-
тора основне и средње школе. Оснивач је 
и први директор Средње школе. Тада су 
његове, како доживљавасмо школе, биле 
узорне институције школства Београда 
што сведоче такмичарски резултати и 
репрезентативне посете многих делага-
ција из земље и иностранства.

И након пензионисања Бранко ства-

IN MEMORIAM

„ШКОЛА – ТО ЈЕ ЉУБАВ 
МОЈА НЕИЗМЕРНА“

ра. Пише. Аутор је штампаних хроника 
Средње и Основне школе које говоре о 
времену пређашњем када се стварало, 
волело, напредовало... Готово до смр-
ти истражује и прикупља историјску 
грађу о барајевском школству која је 
сигуран основ вреднима за употпуња-
вање садржаја завичајног фонда. До-
битник је Плакете града Београда и 
Октобарске награде општине Барајево.

Изнад свега волео је људе. Деци 
је био духовити професор, колегама 
пријатељ, школама изузетан рад-
ник-организатор, општинској власти 
поуздан сарадник, а породици преду-
сретљив отац, деда и прадеда. Остаће 
у вечном сећању свима који су га знали, 
а кћери Нади, сину Радовану, унуцима 
Невени и Јовану, као и праунуку Васи-
лију вечни узор!

 Уча

Проф. Бранислав Бранко Јовановић
1929-2014.

7



Гостовање песника из Казања Ајра-
та Бика Булатова и глумице позоришта 
„Бошко Буха“ из Београда Зорице Јо-
вановић изазвало је велико интересо-
вање љубитеља писане речи у Барајеву. 

Дружење са књижевником из 
далеког Татарстана одржано је у Га-
лерији Центра за културу Барајево 3. 

У организацији Центра за кул-
туру Барајево и Књижевног клуба 
Јован Дучић 12. децембра у Галерији 
Центра је одржано ауторско вече под 
називом „Лирска палета“ књижевни-
ка Лазара Ћулибрка. Лирска палета 
свега онога што је у поезији лепо а 
што је остало записано да би мог-
ли да му се диве они који га читају. 
Водитељка програма Данијела Ста-
нисављевић је упознала присутне 
љубитеље писане речи и пријатеље 
Лазара Ћулибрка са његовим ликом 
и делом. Уједно, прочитала је и не-
колико дивних Лазаревих љубавних 
песама. Поздравним речима присут-
нима се обратио и домаћин дружења 
Лазар Ћулибрк. Он је из своје богате 
палете поезије одрецитовао неколи-
ко родољубивих песама. Књижевно 
дружење својом поезијом су обога-
тили и чланови Књижевног клуба, а 
осврт на сарадњу клуба са Центром 
за културу дао је дугогодишњи ди-
ректор Центра Драгослав Јовичић 
Уча и председница клуба Љиљана 
Вукић.

Своје песме рецитовали су и 
учесници овог књижевног дружења, 
а посебну пажњу привукле су две 
ученице основне школе „Кнез Сима 
Марковић“ Теодора Ђурић и Анаста-
сија Цвијетиновић.

У малој сали дома културе у Ба-
рајеву 26. децембра Центар за кул-
туру Барајево обележио је свој дан .

Програм је почео речима до-
бродошлице директора Центра 
Дејана Игњатовића. Потом је усле-

OБЕЛЕЖЕН ДАН 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

дио део програма који био пос-
већен обележавању 200 година од 
рођења једног од највећих српских 
песника, филозофа и државника 
Петра II Петровића Његоша, затим 
хероини Првог светског рата и јед-
ној од највећих српских сликарки 
Надежди Петровић, док је новинар 

и сатиричар Раша Лазић прочитао 
омаж о српским уметницима у Пр-
вом светском рату. У програму су 
учествовали и млади уметници по-
лазници музичке школе „Даворин 
Јенко“ из Барајева, Марија Ђорђе-

вић, Стефан Јоцановић и Стефан 
Ђурасиновић. Говорећи текстове 
Душка Ковачевића, Љубе Симовића, 
Милоша Црњанског, Јесењина и Ра-
доша Бајића програм је употпунио 
глумац Књажевско српског театра 
„Јоаким Вујић“ из Крагујевца Мирко 
Бабић.

АУТОРСКО ВЕЧЕ 
ЛАЗАРА ЋУЛИБРКА 
„ЛИРСКА ПАЛЕТА“

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
АЈРАТА БИК БУЛАТОВА

фебруара уз присуство истакнутих 
личности из културног и јавног живо-
та Барајева, књижевника и професора 
руског језика и ученика ОШ „Кнез 
Сима Марковић“.

Песник Ајрот Бик Булатов је ис-
такнути новинар, доцент на Федерал-
ном универзитету у Казању, члан уд-

ружења писаца Републике Татарстан, 
члан Савеза новинара РФ, као и теле-
визијски редитељ. Посетиоцима Цен-
тра је представио своје награђиване 
поеме “Ван Гог“, „Вацлав Нижински“, 
„Мајаковски“, „Поема о белој матери 
и новонађеном сину“, „Опраштање 
и плач по Оскару Вајлду“, „Рахмањи-
нов“, „Ораторијум ћутања“ и др. Глу-
мица Зорица Јовановић је преводила 
поеме песника и веома вешто на гита-
ри пружала музичку подлогу.
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У великој сали дома културе у Барајеву 27. јануара, све-
чано и достојно лика Светог Саве. прослављена је школска 
слава Свети Сава. Светосавску академију „Ускликнимо с 
љубављу“ и ове године су организовали ПУ „Полетарац“, 
ОШ „Кнез Сима Марковић“, ОШ „Павле Поповић“, Средња 
школа и Центар за културу Барајево.

Програм је почео свечаном химном коју су извели чла-
нови хора храма Светог Илије из Вранића заједно са уче-
ницима ОШ „Кнез Сима Марковић“.

Поводом Дана државности 13. фебруара 2014. године. 
у малој сали Дома културе у Барајеву у организацији Цен-
тра за културу, одржан је пригодан програм.

Поводомо Дана државности поздравним речима ску-
пу се обратио председник Скупштине општине Барајево 
господин Саша Костић. Након поздравне речи Саше Кос-
тића о историјској одлуци за подизање Првог српског ус-
танка и значају доношења првог српског устава - Сретењс-
ког устава говорио је професор историје у Средњој школи 
у Барајеву Милан Радисављевић.

Монодраму о животу и страдању војводе из Рогаче 
подно Космаја Јанка Катића под називом „Мудри и јунач-
ки војвода Јанко Катић“ извео је глумац позоришта на Те-
разијама Алекдандар Саша Дунић..

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
„УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ“

ученици ОШ „Кнез Сима Марковић“ из Барајева, ОШ „Павле 
Поповић“ из Вранића и Ученици Средње школе Барајево. 
Програм Светосавске академије игром су употпунили 
чланови Фолклорног ансамбла „Шумадија“ који су својом 
тачком затворили програм.

Центар за културу Барајево већ традиционално, у 
част Светог Саве првог српског просветитеља, на Свето-
савској академији додељује Плакете ученицима генера-
ције. Тако је било и овога пута. Награде ученицима гене-
рације за школску 2012/2013. годину уручио је директор 
Центра за културу Дејан Игњатовић. Ученик генерације 
Средње школе из Барајева је Валентина Лековић, ученик 
генерације из ОШ „Павле Поповић“ из Вранића је Даница 
Глишић иученик генерације ОШ „Кнез Сима Марковић“ из 
Барајева је Невена Јоксић. .

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДРЖАВНОСТИ

После Светосавске химне, Посланицу његовог пре-
освештенства владике шумадијског Јована прочитао је 
отац Видо Милић. У програму овогодишње Светосавске 
академије учествовали су предшколци ПУ „Полетарац“, 
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Поводом 70 година од стравич-
ног покоља недужних грађана Вра-
нића од стране четника Драже Ми-
хајловића удружење грађана „20. 
децембар“ из Вранића организовало 
је комеморацију под називом „Да се 
никада не понови“. Комеморацији су 
присуствовали бројни грађани Вра-
нића, чланови удружења „20. децем-
бар“, представници општине Бараје-
во, делегације Републичког одбора 
СУБНОР-а на челу са проф. Миодрагом 
Зечевићем, градског одбора СУБНОР-а 
на челу са пуковником Бором Ерцего-
вцом, удружења потомака ратника 
Србије, делегација Комунистичке 
партије на челу са Титовим унуком 
Јошком Брозом и бројни други гости.

Испред спомен дома на Тргу па-
лих бораца и жртава фашистичког 
терора у Вранићу 20. децембра слу-
жен је парастос жртвама овог злочи-
на и положено цвеће и венци на спо-
мен обележје.

У свом обраћању присутнима 
председник Удружења грађана „20. 
децембар“ Владан Пантић подсетио је 
на стравичне догађаје у ноћи између 
20. и 21. децембра 1943. године када 
су четници на најзверскији начин 
убили 68 недужних житеља Вранића, 
од којих су 35 били жене и деца, једа-
наесторо деце до 15 година старости, 
а двоје деце било је још у колевкама.

- Сећајући се те ноћи ужаса и срп-
ске срамоте, рекао јеу свом излагању 
Владан Пантић, ми шаљемо поруку 
и опомену себи и свима који долазе 

после нас, да учине све како се то зло 
више никада, нигде и никоме не би 
поновило.

Председница општине Барајево 
Бранка Савић поздравила је скуп у 
име руководства општине. 

- Оправдавање оних који су са-
рађивали са окупатором и починили 
масовне злочине над недужним ци-
вилима, рекла је она, и њихово прог-
лашавање антифашистима је ругање 
жртвама фашизма, историјској исти-
ни и правди и одрицање од вреднос-
них темеља на којима је сазидана Ев-
ропа и читав прогресивни свет.

ДА СЕ НИКАДА НЕ ПОНОВИ
на дужност и неодвојиви део напора 
за остваривање истинске демокра-
тије и друштвене једнакости и зато 
ће Општина Барајево увек бити са-
говорник, пријатељ и покровитељ и 
ове и других манифестација које до-
приносе афирмацији антифашстичке 
традиције Српског народа.

На скупу у Вранићу приказани су 
и инсерти из документарног филма 
„Проблем перцепције“, аутора Ивана 
Мандића.

Скупу у Вранићу присуствовао је 
и познати глумац Миша Јанкетић који 
је са пуно емоција говорио о својој 

Удружење „20. Децембар“ из 
Вранића обележило је 17. фебруара 
ове године још један тужан и траги-
чан дан за житеље Вранића. 

Пре 22 године, 17. фебруара у 
селу Гарош у источној Славонији 
трагично је погинуо војник Драган 
Стајковић звани Стајко, као припад-
ник резервног састава војске. 

ПОМЕН ПАЛОМ БОРЦУ
Породица и бројни грађани Вра-

нића одали су почаст настрадалом 
војнику.

Члан Управног одбора Удру-
жења „20. децембар“ Бранко Мија-
иловић подсетио је присутне на тај 
трагичан догађај када је још један 
млади живот уграђен у темеље 
наше отаџбине.

- Због стравичних последица 
фашизма, рекла је на крају свог из-
лагања Бранка Савић, најмрачнијег 
периода у људској историји, антифа-
шизам је постао универзална морал-

личној драми и страдању своје поро-
дице од стране четника 1943. годи-
не. Он је поздравио напоре које чини 
удружење „20. децембар“ на чувању 
сећања на невине жртве.

Председник Скупштине ГО Барајево Саша Костић и председница општине Бранка Савић 
положили су венац на спомен обележје
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У недељу 19. Јануара на барајевс-
ком језеру „Дубоки поток“ организо-
вано је, сада већ традиционално, 
пливање за Часни крст. На овај начин, 
уз присуство великог броја грађа-
на и свештенства, обележено је Бо-
гојављање, празник крштења Исуса 
Христа.

Ове године за Часни крст пливало 
је 25 одважних младића, а стазу дугу 
33 метара, која симболизује године 
живота Исуса Христа, први је препли-
вао и стигао до Часног крста Миша 
Стефановић из Костолца. Други је 
био Здравко Ђурђић из Сремчице, а 
трећи Александар Јавор из Барајева.

И ОВЕ ГОДИНЕ НА БАРАЈЕВСКОМ ЈЕЗЕРУ 
ПЛИВАЛО СЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ

Мада је конкуренција у области ау-
тобуског превоза све оштрија и у овај 
посао се укључује све већи број приват-
них превозника Саобраћајно предузеће 
Ласта већ деценијама је неприкосно-
вени лидер у овој области на подручју 
општине Барајево.

Магистар Радомир Станишић, 
руководилац Ластине радне једини-
це у Барајеву сматра да је то резултат 
преданог рада и сталног улагања овог 
предузећа у набавку нових и квалитет-
нијих возила али и професионалног од-
носа према раду свих запослених. Ова 
радна јединица има укупно 30 аутобу-
са од којих је 22 (12 зглобних и 10 соло) 
ангажовано у интегрисаном тарифном 
систему, а осам за потребе превоза рад-
ника РБ „Колубара“. Просечна старост 
аутобуса је осам година и возни парк се 
стално обнавља куповином нових во-
зила, али и ремонтом постојећих. У Ба-
рајеву је запослено укупно 98 радника, 
од чега 50 возача.

Ластини аутобуси на линији за 
Београд саобраћају до окретнице на 
Бановом Брду, али како каже Радомир, 

због запослених уведени су и директ-
ни експрес поласци који саобраћају до 
главне Ластине станице у Београду. Из 
Барајева, за сада, има само један екс-
прес полазак за Београд ујутру у 6,15, а 
из Београда ка Барајеву уведена су два 
поласка са Ластине станице у 15,25 и 17 
часова.

Жељко Витомировић, главни дис-
печер за организацију саобраћаја каже 
да се свакодневно одржи 44 полазака 
на линији Барајево – Баново Брдо. Први 
полазак из Барајева је у 4,00, а последњи 
у 23 часа. Први полазак са Бановог Брда 
је у 4,40, а задњи тачно у 24 часа.

Влада Илић, главни пословођа за-
дужен за исправност Ластиних ауто-
буса тврди да се одржавању аутобуса 
поклања велика пажња, а све у циљу 
потпуне безбедности путника. Сви 
аутобуси припремљени су за зимске 
услове и у свима ради грејање. Оно на 
шта запослени не могу да утичу је по-
нашање појединих путника који се, из 
само њима познатих разлога, својски 
труде да што више оштете возила. На 
мети су углавном валидатори и стакла 
на вратима.

Из Ласте поручују свим својим 
путницима да евентуалне захтеве 
за увођење нових полазака, проме-
ну времена поласка или увођење 
нових стајалишта треба да упуте 
Градској дирекцији за јавни превоз, а 
најбоље је да се то учини преко месне 
заједнице.

БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИКА 
НА ПРВОМ МЕСТУ

"ЛАСТА" БАРАЈЕВО
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Етно домаћинство,  ресторан и ко-
наци „Зорнића кућа“ постали су 1. јану-
ара Село отвореног срца, са жељом да 
са својим малим и великим другарима 
прославе почетак Нове године.

Више од 30 запослених, и за ову при-
лику посебно ангажованих аниматора, 
четири сата забављало је децу. По про-

игре за деце са посебним потребама из 
устаноава из целе Србије, а додела ме-
даља и награда, као и ручак и дружење 
наставиће се у објектима Зорнића куће.

Задовољан како је протекла ово-
годишња организација манифестације 
Село отвореног срца, Елвис Зорнић, 
власник овог етно ресторана најављује 

СЕЛО ОТВОРЕНОГ СРЦА

ценама организатора било је преко 300 
малишана за које је на више локација 
овог етно домаћинства и ресторана био 
припремљен заиста разноврстан про-
грам. Био је ту и Деда Мраз, мађионичар, 
аниматори који су цртали заједно са де-
цом, али и осликавали лица малишана, а 
нису изостали ни сокови и специјалите-
ти овог ресторана, како за децу, тако и за 
њихове родитеље. Да све буде још лепше 
постарало се и неуобичајено лепо време 
за 1. јануар. Више него задовољни били 
су и родитељи и деца,а ли и домаћини 
који су обећали да ће ова манифестација 
постати традиционална.

Манифестација Село отвореног 
срца имала је промотивни и хумани-
тарни карактер. Прикупљено је 27.000 
динара за Дом у Сремчици, као и већа 
количина гардеробе и играчака.

Запослени у Зорнића кући 6. јанура 
однели су поклоне и направили пред-
ставу од сат времена за око 150 деце из 
Дома, а деца су највише била одушевље-
на дружењем са кловновима и Деда 
Мразом. Договорено је да се сарадња 
настави па ће деца из дома у Сремчици 
ускоро бити гости Зорнића куће. Ове 
године у јуну организоваће се спортске 

организацију још неких интересантних 
манифестација. Тако ће већ у јуну ове го-
дине бити организовани Дани културе 
Зорнића куће, који ће бити својеврстан 
фестивал фолклора и етно музике, али 
се такође планира организација ликов-
них колонија, вечери поезије , музике и 

них вредности. У оквиру ове манифе-
стације куваће се ајвар и припремати 
зимница. Деца ће се играти клиса и дру-
гих, готово већ заборављених игара. По-
родице ће се такмичити у припремању 
зимнице коју ће моћи и да продају на 
тезгама. Посетиоци овог етно рестора-
на имаће прилику да на лицу места купи 
сир и кајмак, као и друге пољопривред-
не производе из овог краја.

ПЛАНОВИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Етно домаћинство, ресторан и 
конаци Зорнића кућа бележи стални 
раст гостију, како из земље, тако и из 
иностранства. Прошле године испуни-
ли су све, иначе срого услове, и регис-
тровани као прво етно домаћинство у 
Београду, и то са све четири звездице за 
ниво и квалитет услуга.

Зорнића кућа има у плану да од про-
лећа 2014. године отвори и ауто-камп са 
свим пратећим садржајима, а у понуди 
ће бити и терени за фудбал и одбојку, 
као и базен и ђакузи за госте конака и 
кампа.

- Акценат нашег пословања, каже 
Елвис Зорнић, неће више бити само 
на ресторану већ ће се проширити на 
цело домаћинство у циљу оптималне 
попуњености капацитета, односно по-
бољшања продаје услуга и смештаја. 

вина, као и представљање нових књи-
га. Предност ће се дати ствараоцима из 
Барајева.

Зорнића кућа планира организа-
цију још једне манифестације која ће 
се одвијати у оквиру Дана европске 
баштине, под називом Дани породич-

Посебан акценат ставићемо на пру-
жање услуга туристима који ће код 
нас долазити у организованим и уна-
пред договореним турама за које ћемо 
припремити различите нове услуге, 
све зависно од њихових потреба и 
интересовања.
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Сва села општине Барајево су 
богата старим кућама које су из-
грађене крајем 19. и почетком 20. 
века.

Одликује их типичан начин 
градње за тај период. За изградњу 
су коришћени искључиво природ-
ни материјали, па је боравак у њима 
пријатан како лети тако и зими. 

Многе од њих су напуштене, 
неке су оштећене, али ипак одишу 
духом старих времена. Да би се са-
чувале од заборава фотографисано 
је преко 1000 оваквих кућа и помоћ-
них објеката.

 Благоје Станисављевић

ДАШАК СТАРОГ 
ВРЕМЕНА

Зоран Ђорђевић из Баћевца 
поклонио је за Нову Годину деци из 
вртића у Баћевцу и Гунцатима девет 
килограма колача. Следеће године, 
обећава чика Зоран, за Светог Саву 
дариваће сву предшколску децу слат-
кишима, колачима и соковима. Зоран 
ово не ради да би добио похвале или 

признања, он једноставно воли децу 
и воли да се са њима дружи. Како са 
поносом каже има троје унучади, а 
и четврто је на путу. Већ годинама 
се дружи са децом из предшколских 
установа која су са својим васпита-
чицама најдражи гости на његовом 
имању у Баћевцу које се простире на 
преко четири хектара. Ту деца имају 
прилику да се друже са разним живо-
тињама, пецају рубу у малом језеру, 
а на располагању им је и лепо уређе-
но дечије игралиште са тобоганом, 
љуљашкама и пењалицама.

Пре неколико година Зоран је 
покренуо акцију и лично дао највећи 
део средстава да се направи мокри 

ЧОВЕК ВЕЛИКОГ СРЦА
чвор за децу из предшколске устано-
ве у Баћевцу. Ово нам је потврдила и 
васпитачица Славенка Јовановић и 
додала да већ годинама има изузет-
ну сарадњу са Зораном који деци чес-
то доноси играчке, папир за цртање, 
али идруги потрошни материјал који 
је увек добродошао .

Признање ипак није изостало. 
Стигло је од Зоранових најбољих 
другара који су му направили и пок-
лонили захвалницу и, што је Зорану 
најдраже признање, цртеж човека са 
нацртаним великим срцем. Малишан 
који је нацртао овај цртеж кратко је 
објаснио – то је чика Зоран, човек са 
великим срцем.

И У НЕМАЧКОЈ ОСТАО УПАМЋЕН КАО ЧОВЕК ВЕЛИКОГ СРЦА

Зоран Ђорђевић дуго година радио је у Немачкој. И тамо је остао упамћен 
као човек великог срца и херој. Само захваљујући његовој присебности и брзој 
реакцији једам шестогодишњи дечак остао је жив. Наиме, у току игре дечак је 
упао у кратер песка. Затрпаног дечака Зоран је спасио сигурне смрти тако што 
је багером уклонио око 100 м2 песка и извукао дечака неповређеног, а тек на-
гон тога на лице места стигли су ватрогасци, полиција и хитна помоћ.

О овом Зорановом подвигу РТЛ је снимила и документарни филм који се 
приказивао на немачкој телевизији.Зоран Ђорђевић

Стара кућа у Лисовићу
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Фолклорни ансамбл „Шумадија“ из Барајева захваљујући 
помоћи и разумевању општине и Центра за културу има све 
неопходне услове за рад, а од недавно је у функцији и лепо 
уређен клуб у згради Дома културе у Барајеву.

Адаптација и опремање ових просторија завршена је зах-
ваљујући помоћи донатора и спонзора, али и личном раду ро-
дитеља и чланова управе. Ове просторије користиће искљу-
чиво чланови клуба и родитељи за дружење и прославе које 
организује ФА „Шумадија“.

Фолклорни ансамбл „Шумадија“ основан је децембра 
2002. Године са 36 чланова. Сада има 95 чланова, а ансамбл 
чине четири групе: школа фолклора коју похађају најмлађи 
(већ са шест година) затим млађи дечији ансамбл и старији 
дечији ансамбл и први ансамбл, који, нажалост, тренутно не 
ради.

Први ансамбл се није окупио од септембра 2013. годи-
не, каже Зоран Нешић, председник ФА „Шумадија“, због 

АДАПТИРАНЕ И ОПРЕМЉЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ ФА „ ШУМАДИЈА“

обавеза чланова у школама и факултетима. Он се нада да 
је то само привремено и да ће се први ансамбл окупити и 
наставити са радом и одржати дугогодишњу традицију 
наступа у земљи и иностранству на којима су постигли за-
пажене резултате.

Једанаестогодишњи Алекса Дрења-
нин из Баћевца, ученик I разреда ниже 

АЛЕКСА ДРЕЊАНИН ТРЕЋИ НА 
ПРЕСТИЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

музичке школе „Даворин Јенко“, истуре-
но одељење у Барајеву, освојио је треће 
место на престижном Интернационал-
ном фестивалу младих уметника „ФЕ-
МУС“ који је по четврти пут одржан у 
Суботици. Ове године на Фестивалу су 
поред истакнутих педагога и солиста 
промовисани млади и још неафирми-
сани уметници који поседују посебне 
квалитете и уметничку креативност 
на инструментима кларинет, флаута 
и саксофон. Алекса је наступио на кла-
ринету у конкуренцији много старијих 
уметника из Маћарске, Хрватске, Босне 
и Херцеговине и Србије. Освајање трећег 

места представља посебан куриозитет 
пошто Алекса тек пет месеци музицира 
на овом инструменту. Он учи кларинет 
у класи професора Андреја Чабаркапе и 
сам истиче да му је отварање истуреног 
одељења музичке школе у Барајеву 
била идеална прилика да покаже своје 
музичке способности. Велику подршку 
Алекса је имао у свом професору 
корепетитору Павлу Живојиновићу 
који му је био пратња на клавиру на 
овом престижном такмичењу. Четврти 
интернационални фестивал „ФЕМУС“ 
организовали су организација „ЕЛЕКТЕ“ 
и Музичка школа из Суботице.

У великој сали општине Ба-
рајево одржано је 28. Фебруара 
предавање коме је присуство-
вало око 20 пољопривредника 
са подручја општине Барајево, а 

ПОЉОПРИВРЕДНИ СТРУЧЊАЦИ 
ОДРЖАЛИ ПРЕДАВАЊЕ О АКТУЕЛНИМ 
ТЕМАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

односило се на актуелне радове 
у пољопривреди као што су су 
ђубрење земљишта и заштита 
озимих усева и предсетвена при-
према земљишта за сетву јарих 

култура. Било је речи и о подсти-
цајима од стране Министарства 
пољопривреде, новим хибридима 
кукуруза.

Предавање су држали стручња-
ци стручне и саветодавне службе 
из Младеновца, Института за ра-
тарство и повртарство из Новог 
Сада и Института за кукуруз Земун 
поље.
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Велики успех остварили су млади 
барајевски кајакаши Страхиња и 
Јован Ћурчић на државном првенству 

Три селекције Кошаркашког 
клуба Барајево наступиле су на 
традиционалном „Меморијалном 
турниру Рајко Жижић“ у мини 
баскету кооји је од 17. до 19. Јануара 
одржан на Београдском сајму. Екипа 
селектирана од играча роћених 2004 
године у конкуренцији екипа КК 
Ариље, КК Лазаревац и КК Беостајл 
забележила је све три победе и 
убедљиво заузела прво место у својој 
групи.

 У конкуренцији играча роћених 
2003. Године барајевски кошаркаши 
су забележили две победе и један 
пораз. Противници су им били КК 
Пут, КК Звездара и КК Пожаревац.

 Најстарија селекција барајевског 
клуба на овом турниру, састављена 
од играча роћених 2002. године 
забележила је обе победе у сусрету 

категорије које је 15.фебруара 
одржано у Сурчину. Браћа Ћурчић 
су наступили у категорији пионира 
иако су млађи 2-3 године од својих 
конкурената. Страхиња је у својој 
групи у дисциплини К-1 на 1000 
метара убедљиво освојио прво 
место са чак 22 секунде испред 
другопласираног што претворено у 
метре значи да би на води био испред 
најближег пратиоца више од 90 
метара. Јован је у истој групи заузео 
изванредно треће место. Велики 
удео у све бољим резултатима 
барајевских какјакаша има и тренер 
Славиша Стајовић који са њима ради 
већ скоро две године. Према његовим 
речима од браће Ћурчић у наредном 
периоду могу се очекивати врхунски 
резултати и то не само на домаћим 

у веслању на ергоматар (симулација 
веслања на посебним машинама које 
замењују пловила) за све старосне 

такмичењима. Његово мишљење 
деле и многи прослављени српски 
кануисти који сматрају да је пред 
Ћурчићима блистава спортска 
каријера.

са екипама Партизана из Скопља и 
екипе Мондо баскета.

 Коначан скор од седам победа 
и само једног пораза још једном је 
доказала исправност дугогодишње 

стратегије Кошаркашког клуба 
Барајево која се фокусира на раду 
са младим кошаркаашима. Та 
стратегија је до сада сем одличниох 
резултата довела и до стварања 
великог броја квалитетних играча 
који сада своју спортску каријеру 
граде у реномираним српским 
клубовима.

БРАЋА ЋУРЧИЋ - 
ВАНСЕРИЈСКИ ТАЛЕНТИ

МЛАДИ КОШАРКАШИ ОДЛИЧНИ 
НА „МЕМОРИЈАЛУ РАЈКО ЖИЖИЋ“
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Спортску рубрику уређује Дејан Ташић

Изборна комисија Спортског саве-
за Барајево изабрала је најбоље спор-
тисте наше општине у 2013.години. 
Проглашење најуспешнијих спортиста 
и додела награда и признања одржано 
је 30.децембра у малој сали барајевс-
ког Дома културе.

Најбољи сениор у 2013. Години 
је Александар Спасић, фудбалер ФК 

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ЗА 
2013. ГОДИНУ

За најбољи спортски клуб у 2013. 
години проглашен је Фудбалски клуб 
„Баћевац“, а Милан Стевановић из ис-
тог клуба проглашен је за фудбалера 
године. Најбољи млади фудбалер у 
2013. години је Драган Гогић из Фуд-
балског клуба „Вранић“.

За најперспективнију младу спор-
тискињу проглашена је Ана Петровић 

Посебно признање уручено је 
прослављеној боди билдерки Бранки 
Јовановић која је у правом смислу те 
речи била прави спортски амбасадор 
како Барајева тако и целе Србије.

Захвалнице за спортску сарадњу 
током 2013.године добили су Градска 
општина Барајево, Радио Барајево, По-
лицијска станица Барајево, Барајев-

Велики Борак, а најбоља сениорка Не-
вена Нешић, чланица Стонотениског 
клуба „ Барајево“.

За најбољу јуниорку у 2013. години 
проглашена је Анђела Миловановић из 
Фудбалског клуба Велики Борак, док је 
најбољи јуниор био Срђан Добричић из 
Спортског клуба „Сенсеи“.

Најбољи кадет и кадеткиња у про-
шлој години били су Иван Мандић из 
Кошаркашког клуба „Барајево“ и Ми-
лица Николић из Стонотениског клу-
ба „Барајево“.

Међу пионирима најбољи су 
били Ђорђе Станисављевић из Ко-
шаркашког клуба „Барајево“ и Еми-
лија Антанасијевић из Карате клуба 
„Сенсеи“.

чланица Стонотениског клуба „Бараје-
во“, а најперспективнији млади спорти-
сти су Василије Маринковић из Стоно-
тениског клуба „Барајево“ и Страхиња 
Ћурчић из Кајакашког клуба „Барајево“.

Први пут ове године у циљу уна-
пређења, промоције и вредновања 
активности и постигнутих резулта-
та лица са инвалидитетом Спортски 
савез Барајево наградио је спортисте 
који су постигли најзапаженије резул-
тате у 2013. години.

За остварене спортске резултате 
у парадресурном јахању на отвореном 
првенству Србије награђени су чла-
нови коњичког клуба „Импулс плус“ 
Игор Станојевић, Видан Ристић, Вид 
Петровић и Тања Милинковић.

ски гласник, Дом здравља“Миодраг 
Влајковић“, Центар за културу Бараје-
во, Основна школа „Кнез Сима Марко-
вић“, Основна школа „Павле Поповић“ 
из Вранића, Средња школа Барајево, 
актив наставника награђених школа 
као и Коњички клуб „Импулс плус“ за 
допринос у раду са особама са инва-
лидитетом. Признања су добили и сви 
спортски клубови који се такмиче под 
окриљем Спортског савеза Барајева.

Признања најбољим спортистима 
и клубовима уручили су председник 
Скупштине Градске општине Бараје-
во Саша Костић и председник Спорт-
ског савеза и члан Већа општине Ба-
рајево задужен за спорт Славољуб 
Ћурчић.


