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14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ  
378,4 МИЛИОНА ДИНАРА

Скупштина Градске општине Барајево донела је Од-
луку о буџету ГО Барајево за 2014. годину. Буџет општине, 
утврђен Одликом о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина износи 378.416.489 динара, 
што је за 32 милиона, или 9%, више у односу на буџет за 
2013. годину.

Приликом утврђивања буџета за 2014. годину узето је 
у обзир  да се нове надлежности општине у области одр-
жавања и уређења атарских путева и  зимског одржавања 
споредних локалних путева убудуће финансирају из на-
менског буџета.

Поред  дате текуће субвенције за Јавно комунално 
предузеће „10. октобар“ из вишка прихода у износу од 
11.821.811 динара на име ненаплаћених потраживања за 
извршене комуналне услуге, опредељена је и текућа суб-
венција Јавном комуналном предузећу из текућих при-

у износу од 10 милиона динара за куповину једног поло-
вног возила за одвожење смећа, једног половног комби-
нованог возила за кошење траве и кресање шибља поред 
некатегорисаних путева и једног половног малог ровоко-
пача гусеничара који ће се користити за земљане радове 
на гробљима.

Скупштина је овакву одлуку донела јер јавно кому-
нално предузеће није у могућности да без финансијске 
помоћи општине обнови возни парк који се налази у изу-
зетно лошем стању.

ИМЕНОВАН ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Скупштина Градске општине Барајево на седници 
одржаној 27. јуна 2014. године донела је Решење о имено-
вању Дејана Игњатовића за директора Центра за културу 
Барајево. Он ће ову дужност обављати у наредне четири 
године, а до сада је био вршилац дужности директора ове 
установе.

ДОНЕТА ОДЛУКА О 
НАЗИВИМА УЛИЦА

Скупштина је донела Одлуку о називима улица, трго-
ва, заселака и других делова насељених места на терито-
рији градске општине Барајево.

Овом одлуком одређено је да на подручју општине 
две или више улица, тргова, заселака и других делова на-
сељених места не могу имати исти назив.

Овом одлуком такође је одређено да се називи улица, 
тргова засеока и других делова насељених места одређују 
према универзалним вредностима и значењима – по име-
нима знаменитих личности, значајних историјских, по-
литичких, географских, етнолошких и других обележја.

Поступак за одређивање или промену назива улица 
покреће и води комисија коју формира Скупштина Град-
ске општине Барајево, а иницијативу може покренути 
свако, с тим да она буде достављена у писаном облику и 
са образложењем. У поступку одлучивања о иницијативи 
за доделу или промену назива улица, тргова или насеље-
них места Комисија може затражити мишљење месне 
заједнице, а може, по потреби затражити и мишљење 
стручних институција и других органа, организација и 
установа.

Коначну одлуку доноси Скупштина општине 
по претходно прибављеној сагласности надлежног 
министарства.

хода у износу од 11 милиона динара за покриће губитака 
насталих на пословима изношења смећа.

Јавном комуналном предузећу „10. октобар“ дата је и 
капитална субвенција из текућих прихода у износу од 10 
милиона динара за набавку основних средстава, односно 
недостајуће механизације.

СУБВЕНЦИЈА 
ЗА ЈКП „10. ОКТОБАР“

Скупштина Градске општине Барајево донела је на 
14.седници Одлуку о субвенцији  ЈКП „10.октобар“ којом су 
овом комуналном предузећу одобрена новчана средства 
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15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

На 15. седници Скупштине ГО Барајево, која је одр-
жана 26. августа 2014. године, разматрано је и усвојено 
више одлука, извештаја и информација.

Донета је Одлука о додели јавних признања Град-
ске општине Барајево и Одлука о расписивању конкур-
са за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„10. Октобар“. Такође су усвојени извештаји о раду за 
првих шест месеци 2014. године Дирекције за развој и 
изградњу општине Барајево, Јавног комуналног преду-
зећа, Центра за културу, Управе Градске општине Ба-
рајево и Јавног правобранилаштва.

Скупштина је усвојила и Извештај о извршењу буџе-
та Градске општине Барајево за период јануар-јун 2014. 

године.Скупштина је прихватила Извештај Комисије за 
давање предлога за проширење гробља у МЗ Барајево 
која је предложила испитивање земљишта на парцели 
која би најбрже могла да буде приведена намени. Овај 
посао поверен је Саобраћајном институту „ЦИП“ из 
Београда.

Скупштина је разматрала и усвојила Информацију 
о припремљености система одбране од града за 2014. 
годину. У Информацији је констатовано да постоје 
одређене тешкоће које утичу на ефикасност као што су 
недовољна количина ракета, немогућност ангажовања 
стрелаца по уговорима о дипунском раду и мала надо-
кнада за рад стрелаца која износи свега 4000 динара 
месечно.

На подручју општине Барајево планирано је шест 
противградних станица, а активне су пет јер због недос-
татка стрелаца не ради станица у Мељаку
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На дневном реду 16. Седнице Скупштине Градске 
општине Барајево која је одржана 3. Октобра нашао се 
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређи-
вању и одржавању гробља и сахрањивању на терито-
рији градске општине Барајево, Ребаланс програма рада 
и пословања Јавног комуналног предузећа „10. Октобар“ 
за 2014. годину, Извештај о називима улица, тргова и 
кућним бројевима на територији градске општине Ба-
рајево, као  и именовање дикректора Јавног комунал-
ног предузећа и предлог решења о давању претходне 
сагласности на Правилник о раду Дирекције за развој и 
изградњу општине Барајево и Предлог решења о измени 
решења о избору сталних радних тела у Скупштини 
општине Барајево.

Ребалансом програма рада и пословања комунал-
ног предузећа  треба да се омогући куповина два ками-
она  смећарке, чиме ће се створити услови да се одво-
жење смећа на депонију врши редовније и Барајево буде 
чистије.

Одборници Скупштине ГО Барајево упознати су и 
са Извештајем о називима улица и тргова. Постојећом 
одлуком која регулише ову материју прописано је да на 
подручју општине две или више улица, тргова и засеока 
не могу имати исти назив. У пракси је другачије, па се 

називи улица у многим месним заједницама дуплирају. 
Неке, као Космајска улица, налазе се чак у седам села. 
Због тога ће се пред надлежним службама наћи обиман 
посао да се стање са називима улица доведе у ред и ус-
клади са одредбама општинске одлуке.

Скупштина на овој седници није именовала новог 
директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар“. 
Уместо тога одлучено је да се конкурс за директора 
понови, а Слободан  Адамовић именован је за вршиоца 
дужности директора овог предузећа за период до шест 
месеци. Он је ову функцију обављао и до сада.

ОДЛОЖЕНИ ИЗБОРИ 
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Председник Скупштине Градске општине Ба-
рајево Саша Костић ставио је ван снаге Одкуку 
о расписивању избора за чланове савета месних 
заједница који су требали да се одрже 12. oктобра 
2014. године.

Оваква одлука донета је на предлог Већа Град-
ске општине Барајево, чиме ће се уштедети зна-
чајна средства, а избори за чланове савета месних 
заједница организоваће се истовремено са првим 
локалним изборима на подручју општине Барајево.

ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 
ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА

ОПШТИНА ПОМАЖЕ 
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
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У Беликом Борку је  27. августа 
2014. године. уз присуство представ-
ника Министарства за рад и социјалну 
политику, Војске Србије и општине Ба-
рајево, обележена 109. годишњица фор-
мирања Правитељствујушћег совјета 
Српског, првог органа извршне власти 
у новијој историји Србије. Представни-
ци Министарства, Војске и општине Ба-
рајево том приликом положили су вен-
це на споменик Кнезу Сими Марковићу 
у Великом Борку. Испред општине Ба-

Свечано и уз присуство бројних 
гостију општина Барајево прослави-
ла је 28. августа своју славу Велику 
Госпојину и Дан општине.

Најпре је у малој сали Скупштине 
обављен чин резања славског кола-
ча, а потом је у великој сали одржана 
Свечана академија посвећена Дану 
општине. Присутнима се обратила 
председница општине Бранка Савић 
и захвалила се свим својим сарадни-
цима, институцијама и установама 
са подручја општине на изузетној са-

У ВЕЛИКОМ БОРКУ ОБЕЛЕЖЕНА 
ГОДИШЊИЦА ПРВЕ СРПСКЕ ВЛАДЕ

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА И ДАН 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

рајево венац су положили председница 
општине Бранка Савић и председник 
Скупштине ГО Барајево Саша Костић.

Овај датум се обележава  у знак 
сећања на значајан догађај из српске 
историје када је у Великом Борку 1805. 
године, на Велику Госпојину, одржа-
на  Народна скупштина устаничке 
Србије. На Скупштини је установљен 
Правитељствујушћи совјет српски, 
први орган извршне власти у Србији. 
За председника Совјета изабран је про-

годишњи предан и стручан рад на 
гашењу пожара, спашавању људских 
живота и материјалних добара, сани-
рању последица елементарних непо-
года и изузетну сарадњу са органи-
ма и предузећима градске општине 
Барајево током поплава у мају 2014. 
године.

Плакете Правитељствујушћег 
совјета српског општине Барајево до-
били су:
• Предраг Павловић, радник МУП 

Србије за успехе постигнуте у от-
кривању и сузбијању криминала 
на територији градске општине 
Барајево. 

• Добросав Богдановић, председ-
ник СУБНОР-а Барајево за велики 

радњи и постигнутим резултатима у 
протеклих годину дана. На Свечаној 
академији уручена су и овогодишња 
признања општине.

 Добитник  Печата Прави-
тељствујушћег совјета српског је 
Миломир Иванковић, командир Ва-
трогасне јединице Барајево за дуго-

допринос у очу-
вању тековинна 
НОБ-а на под-
ручју општине 
Барајево.

• Петар Симић, 
власник фирме 
Еcо Pest за изу-
зетну и благо-
времену помоћ 
грађанима Ба-

та Матеја А. Ненадовић, а за совјетника 
Београдске нахије Павле Поповић из 
Вранића.

Добитници општинских признања

Добросав 
Богдановић

рајева на санирању последица 
поплава, као и на сузбијању кома-
раца у свим насељеним местима 
општине Барајево.

• Слободан Стојићевић, самостал-
ни полицијски инспектор МУП- 
Управа за ванредне ситуације за 

изузетан до-
принос у свим 
активностима 
Штаба за ван-
редне ситуације 
градске општи-
не Барајево и 
стручну помоћ у 
доношењу пла-
нова, извештаја 
и других аката 
из надлежности 
Штаба.
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Веће општине Барајево, у складу са својим овлашћењи-
ма и актуелним проблемима имао је у последања два месе-
ца заиста много посла. Наиме, последњих месеци кулми-
нирао је проблем са одвожењем смећа на депонију у Винчи. 
Десило се да у једном тренутку сва три камиона буду у 
квару, па се смеће данима гомилало око контејнере, што 
је изазвало оправдано негодовање и учестале притужбе 
грађана. Тих дана у помоћ барајевским комуналцима при-
текле су и њихове колеге из Градске чистоће и Лазаревца, 
што је само делимично ублажило проблем. У међувреме-
ну камиони су поправљени, смеће се редовније одвози, 
али проблем није дефинитивно решен, барем не за дужи 
период. Разматрајући ситуацију која је настала услед про-
блема са одвожењем смећа Веће је донело одлуку да се за 
потребе Јавног комуналног преузећа „10.октобар“ хитно 
набаве још два камиона за одвожење смећа, што ће се реа-
лизовати чим се спроведе неопходна законска процедура. 
Постоји још једна појава која иритира грађане а то је често 
померање контејнера.Постала је већ пракса да свако коме 
се не свиђа локација контејнера исти премешта тамо где 
њему одговара, изазивајући негодовање осталих грађа-
на.Проблем је заправо у томе што не постоји одлука на-
длежног органа о локацији за постављање контејнера, па 
је Веће наложило да Јавно комунално предузеће достави 
Одељењу за урбанизам, комуналне и грађевинске посло-
ве податке о локацијама за постављање контејнера и да 
се затим од надлежног градског органа затражи давање 
сагласности, после чега ће бити могуће и да се тај простор 
уреди и више нико неће смети да помера контејнере по 
свом нахођењу. Веће је такође донело одлуку да се Јавном 
комуналном предузећу уплати милион динара, што је за-
право субвенција општине којом ће се барем делимично 
покрити губици на одвожењу смећа.

Барајево се већ дуже време суочава са проблемом  са-
храњивања јер су готово сва гробља попуњена. За месну 
заједницу Барајево формирана је комисија која тражи 

најбоље решење за проширење гробља, док се у Лисовићу, 
Арнајеву и Вранићу очекује брзо решавање овог проблема 
с обзиром да су купљене парцеле за проширење гробаља 
у овим местима. За остале месне заједнице Веће општине 
Барајево је дало зелено светло да се земљиште којим рас-
полаже општина, а које се налази поред постојећих гро-
баља стави у функцију сахрањивања.

Веће општине Барајево, донело је одлуку да се, по-
водом дана и славе општине, свим стрелцима на про-
тивградним станицама на територији општине Барајево 
исплати новчана награда у висини од 25.000 динара по 
стрелцу.

Веће Градске општине Барајево фомирало је комисију 
која је обишла све месне заједнице и констатовала у как-
вом су стању локални некатегорисани путеви. Резултат 
рада комисије био је списак преко 160 улица са предлогом 
радова насипања камена у циљу поправке оштећења на 
овим путевима. Веће градске општине Барајево овај спи-
сак је доставио Дирекцији за развој и изградњу општине 
Барајево која треба да сачини програм приоритета и Ди-
рекцији за путеве града Београда која је надлежна за све 
локалне путеве на територији града.

Мада је општина Барајево обезбедила средства за на-
сипање локалних путева није добила сагласност Дирек-
ције за путеве, па је одлучено да се средства преусмере на 
поправку атарских путева према приоритету који је утвр-
дило Веће.

Град Београд, у сарадњи са Регионалном агенцијом за раз-
вој и европске интеграције Београд, Привредном комором Бе-
оград и градским општинама отварио је Канцеларије за брзе 
одговоре привреди-БИЦ.

Циљ отварања ових Канцеларија је да домаћи и иностра-
ни привредници добијају информације потребне за решавање 
проблема везаних за своје пословање на брз и ефикасан начин.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ КАНЦЕЛАРИЈА 
ЗА БРЗЕ ОДГОВОРЕ ПРИВРЕДИ

Канцеларије су на услузи потенцијалним и постојећим 
привредницима, не решавају директно проблем, али дају 
смернице како да се реши, пружајући комплетну информацију 
у року од 72 сата.

Канцеларије за брзе информације привреди почела је са 
радом 24.09.2014. године.

Сви заинтересовани питања могу поставити у елек-
тронској форми, попуњавањем апликационог формулара на 
порталу https://portal.beograd.gov.rs/bic или путем телефона 
011/8301-307.

МЕРЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА
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У Барајеву је од 8. до 11. aвгус-
та одржан други Антифашистички 
камп у организацији СУБНОР-а Бео-
града и СКОЈ-а. Учесници кампа били 
су млади из целе Србије, Барајева, 

Удружење „20. Децембар“ из Вра-
нића обележило је 21. септембра 100 
година од почетка Великог рата ко-
меморацијом под називом „Деветсто 
четрнаеста – страдање и понос Србије“.

Венце на спомен обележје рат-
ницима палим у ратовима од 1912. 
до 1918. године положили су пред-
ставници Удружења „20. децембар“, 
делегације Градске општине Бараје-
во, Савеза бораца општине Барајево, 
Савеза бораца општине Уб, Удружења 
ветерана ратника Србије и делега-
ција Српских ратних ветерана ратова 
1990-1999. године. Цвеће на спомен 
обележје у Вранићу положила је и Ми-
лина Ранковић из Дражевца, рођена у 
Вранићу, најстарији члан Удружења 
„20. децембар“.

Владан Пантић, председник Уд-
ружења „20. Децембар“ подсећајући 
присутне на све страхоте које је Први 
светски рат донео и жртве које је Ср-
бија положила за слободу – 1.200.000 
погинулих ратника и на најзверскији 
начин убијених цивила, што је било 
28% њеног становништва је, између 
осталог рекао:

У БАРАЈЕВУ ОРГАНИЗОВАН ДРУГИ 
АНТИФАШИСТИЧКИ ЛЕТЊИ КАМП

али и двоје младих антифашиста из 
Грчке.

Отварању кампа присуствовали су 
Боро Ерцеговац, председник СУБНОР-а 
Београда, Добросав Богдановић, пред-

седник СУБНОР-а Барајево, Бранка Са-
вић, председница општине Барајево и 
Диа Надер де Ел Андари, амбасадорка 
Венецуеле, која је својим излагањем от-
ворила радни део кампа.

Боро Ерцеговац захвалио се општи-
ни Барајево на доприносу да се овај 
камп организује и нагласио да је основ-
ни циљ кампа дизање антифашистичке 
свести, посебно међу младим људима.

Током трајања кампа одржано је више 
радионица и организовано више различи-
тих културних и спортских сктивности, 
као и акција уређења дечијег игралишта 
испред Центра за културу у Барајеву.

Једна од порука је била да је анти-
фашизам био и остао прогресивна ци-
вилизацијска, слободарска и културна 
тековина. Борба против фашизма ни-
кад није завршена и она данас добија 
нови смисао и нову актуелност.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА 
ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА

- Они су храбро умрли да бисмо ми 
данас поносно живели. Своје животе 
они су нама поклонили. Дали су нам их 
на чување од времена и заборава и ми 
тај задатак морамо извршити. Он је по-
себно овом приликом истакао жртве 
које је Вранић дао јер 327 житеља Вра-
нића није дочекало дан слободе.

- Због тих наших предака. Због 
трећине изгинулог села, због свих оних 
који су требали бити рођени а нису 
ми смо данас ту, рекао је Владан Пан-
тић. Ако њих заборавимо нећемо зна-
ти ни ко смо, ни шта смо, нећемо знати 

кога да славимо и са чим и са ким да се 
поносимо.

Председница општине Барајево 
Бранка Савић је истакла да је Србија ве-
лику победу у Првом светском рату ску-
по платила. Да ли смо ми, потомци слав-
них предака, достојни њиховог јунаштва 
и жртве. Како смо то показивали и како 
ћемо показивати убудуће. Чувајући их 
у сећању, одајући им пошту и живећи 
у складу са вредностима за које су они 
дали животе, градећи боље и срећније 
друштво. Само у том случају, рекла је 
она, животи наших предака неће узалуд 
бити изгубљени. И само тако ће наша 
домовина и наши потомци имати бу-
дућност коју су они сањали и плаћали 
највећу цену за њено остварење.
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Већ по традицији у оквиру Дечије 
недеље Ђачки парламент, који је овог 
пута био састављен од ученика сед-
мог и осмог разреда основних шко-
ла из Барајева и Вранића посетио је 
Општину Барајево и са општинским 
руководством дискутовао о актуел-
ним проблемима везаним за шко-
лу и наставу. Ученици су упознали 
председницу општине Бранку Савић 
и председника Скупштине Градске 
општине Барајево Сашу Костића са 
проблемима које имају јер поласци 
аутобуса нису усклађени са терми-
нима наставе, па се често дешава за 
ученици и по сат времена чекају први 

Барајево је скромно али достајан-
ствено обележило 70. годишњицу ос-
лобођења у Другом светском рату. Том 
приликом венце на спомен плочу на 
згради основне школе у Мељаку, где су 
се 10. октобра 1944. године водиле за-
вршене борбе за ослобођење Барајева, 
положили су представници СУБНОР-а, 
секција јединица које су учествовале у 
завршним борбама за ослобођење овог 
краја и делегација општине Барајево у 
којој су били Бранка Савић, председни-
ца општине и Саша Костић, председник 
Скупштине Градске општине Барајево.

ОБЕЛЕЖЕНА 70. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА 
БАРАЈЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

У великој сали Скупштине општи-
не Барајево одржана је свечана акаде-
мија поводом овог јубилеја. Председ-
ница општине Барајево Бранка Савић, 
обраћајући се бројним званицима, из-
међу осталог рекла је:

- Оно што је јединствено у овој хе-
ројској борби била је чињеница да је Бе-
оград, уз делимично Париз, једини глав-
ни град у Европи у чијем је ослобађању, 
са армијама великих антифашистич-
ких сила, равноправно учествовала ре-

гуларна национална војска – Народноо-
слободилачка војска Југославије. У име 
тих година, истакла је Бранка Савић, 
трагичних због великог броја жртава, 
али истовремено славних и великих, у 
којима су Срби и сви остали народи би-
вше Југославије имали истакнуту улогу, 
данашњи дан славимо поносни на свој 
допринос победи једне велике, прогре-
сивне идеје на којој се темељи модерна 
Европа – опредељењу за мир, слободу, 
толеранцију и антифашизам.

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

наредни полазак аутобуса да би се 
вратили својим кућама. Представни-
ци општине обећали су да ће заједно 
са директорима школа ургирати код 

надлежних градских органа да се овај 
проблем реши. Ученици су такође 
добили обећање да ће им општина 
у договору са школама обезбедити 
аутобуски превоз ради посете сајму 
књига, али и приликом организова-
ног одласка на позоришне представе 
у Београд.
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Након паузе која је уследила док се чекало усвајање 
градског буџета на подручју општине Барајево на-
стављени су радови на асфалтирању улица. Како нас 
је обавестио Боривоје Павловић, члан Већа ГО Бараје-
во,  Веће је донело одлуку о приоритетима и доставила 
је Дирекцији за путеве града Београда. На списку је 12 

НАСТАВЉЕНО  АСФАЛТИРАЊЕ  УЛИЦА

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града одредила је приоритете за изградњу објеката и ко-
муналне инфраструктуре на подручју општине Барајево 
из средстава градског буџета.

У плану је наставак изградње секундарне водоводне 
мреже у Лисовићу. Дирекција ће ребалансом програма за 
2014. годину предвидети потребне активности за при-
прему техничке документације за издавање грађевинске 
дозволе,приступа се припреми тендерске документације, 
док се остале активности и почетак изградње планирају 
за 2015. годину.

У 2014. години завршиће се и техничка документација 
и грађевинска дозвола за изградњу примарне и секундар-
не водоводне мреже у Бељини а наредне године треба да 
отпочну и радови на овој изградњи.

У овој години у плану је израда и планске и техничке 
документације за изградњу главног колектора и система 
за пречишћавање отпадних вода. Дирекција ће ребалан-

сом предвидети средства за израду елабората за форми-
рање парцела за постројење за пречишћавање отпадних 
вода и колектор. У 2014. години ће се решити имовин-
ско-правни односи и урадити идејни пројекат са студијом 
оправданости. За 2015. годину у плану је израда главног 
пројекта и друге документације што чини основ за поче-
так решавања проблема канализације у Барајеву. Према 
првим прорачунима за изградњу канализације за под-
ручје општине Барајево потребно је обезбедити између 
седам и осам милиона евра, што је огроман посао и за град 
Београд.

Следи усвајање концепта плана генералне регулације 
центра Барајева од стране Комисије за планове града Бео-
града. Ово је прва фаза у изради овог плана од кога умно-
гоме зависи даљи развој Барајева .

ПОЧЕТАК АКТИВНОСТИ НА ПРОШИРЕЊУ 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

ПРВА ФАЗА - ГРАД ФИНАНСИРА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

улица међу којима је највише оних које до сада никада 
нису асфалтиране, али има и улица које поново треба ас-
фалтирати јер је њихово стање толико лоше да крпљење 
удараних рупа не би донело никакве резултате.

До сада су завршени радови на асфалтирању чети-
ри крака улице Мике Ћурчића у Баћевцу. Завршени су 

такође радови на асфалтирању Средњокрајске улице у 
дужини од 700 метара, која је сада асфалтом спојена са 
улицом Миодрага Вуковића и даље за Глумчево брдо и 
Ибарску магистралу. Звршетком асфалтирања ове улице 
грађани овог дела Барајева много брже и лакше стизаће 
и до нове линије градског саобраћаја 405 Л. У Средњем 

крају је асфалтирана и Школска улица у дужини од 300 
метара која води до цркве у овом насељу.

Асфалтирана је улица Миливоја Стекића у Вранићу у 
дужини од 600 метара, улица Лисачка у Баћевцу у дужи-
ни од 500 метара и улица Царице Милице у Насељу Гај у 
дужини од 300 метара.

Средњокрајска улица пре и после асфалтирања
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Радници ЈП „Јавно освтљење“ поставили су бандере и 
сијалице за јавну расвету дуж пута од скретања за Глум-
чево брдо према Ненадовцу у дужини од око 1 км. Тако 
су становници овог дела Барајева после увођења линије 
градског саобраћаја 405 л добили и јавно осветљење.

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево за-
кључила је уговор са ЈП „Јавно осветљење“ вредан милион 
динара којим је за наредни период обезбеђено редовно 
одржавање јавне расвете на подручју општине.

Дирекција планира да уложи значајна среддства и у 
проширење мреже уличне расвете. Уговорени су радови 
за изградњу мрежа у улицама Ратка Јевтића у Барајеву, 
Лугарска у Мељку, дела 6. личке у Баћевцу, Космајских 
партизана у Лисовићу и Кућине у Бождаревцу. Ове улице 
одређене су као приоритети, а у Дирекцији кажу да се неће 
зауставити само на томе и да је у плану и даље ширење 
мреже уличне расвете, а у којој мери ће то бити и реализо-
вано зависисће превасходно од средстава која ће се обез-
бедити за ове намене. Поред проширења мреже у плану 

Због честих кварова и пуцања цеви Београдски во-
довод почео је са заменом кућних прикључака за око 100 
домаћинстава у улици Милосава Ивковића у Караули. Ова 
домаћинства ће бити повезана на нову мрежу већег пресе-
ка па ће имати боље снабдевање и већи притисак у цеви-
ма. Стари водовод у овом насељу изграђен је још пре више 
од 50 година, па је због дотрајалости цеви често долазило 
до њиховог пуцања.

Из рада Дирекција за развој и изградњу општине Барајево

ШИРИ СЕ МРЕЖА 
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Дирекција у складу са својим програмом рада улаже и 
значајна средства у инвестиционо и текуће одржавање до-
мова културе у месним заједницама, као што су замена дот-
рајале столарије, црепа и др, да би ови објекти били у функ-
цији. Тако се у Лисовићу-Спасовина ради на поправци крова 
и фасаде, а у Баћевцу замена лимарије. У плану су радови и 
на другим домовима културе, а један од приоритета је Дом 
културе у Барајеву где су потребни обимни радови на сана-
цији крова, како би се спречило даље пропадање ове зграде.

је и уградња пет нових мерних места, што ће растеретити 
постојећу мрежу и смањити број кварова.

У циљу уштеде потрошње електричне енергије на 
осам малих спортских терена који су прикључени на јавну 
расвету (у Великом Борку, Шиљаковцу, Баћевцу, Мељаку, 
Гунцатима, Арнајеву, Манићу и Средњем крају) биће уг-
рађени електро склопови које ће омогућити програми-
рање времена рада јавног осветљења на тим теренима.

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево 
уговорила је са Јавним комуналним предузећем „10. Окто-
бар“ извођење радова на проширењу гробаља у Лисовићу, 
Арнајеву и Вранићу. У првој фази барајевски комуналци 
имају задатак да на овим локацијама рашчисте терен 
како би га припремили за даље уређење. Ради се о новим 
парцелама које су прибављене ради проширења гробаља 
јер су постојећа попуњена и на њима више нема места за 
сахрањивање.

ПРОШИРЕЊЕ ГРОБАЉА 
У ТРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

УЛАЖЕ СЕ И У 
ДОМОВЕ КУЛТУРЕ

ЗАМЕНА КУЋНИХ 
ПРИКЉУЧАКА



На велики православ-
ни празник Преображење 
Господње на игралишту ФК 
Барајево у Барајеву одржа-
на је традиционална мани-
фестација“Преображење у 
Барајеву“.

Пред више стотина 
посетилаца прва је насту-
пила Николинa Ковачевић, 

Свечана манифеста-
ција “Видовданско вече“ 
у организацији Центра за 

У организацији Цен-
тра за културу Барајево, 
општине Барајево, мес-
не заједнице Гунцати и 
ФК Гунцати, у Гунцатима 
организована је тради-
ционална манифестација 
која носи назив „Дани Бу-
димира Буце Јовановића, 
Илије и Милије Спасоје-
вића и Радоја Митровића 
– Барајевца“. Програм ове 
општинске манифестације 
посвећен је музичарима 

културу Барајево одржа-
на је на Видовдан у субо-

ту 28. јуна 2014 године у 
порти цркве „Спаљивање 
мошти Светог Саве“ у Ба-

који су песмом и колом 
неговали Шумадијски ме-
лос и представљали дуго 
година ствараоце изворне 
народне песме, афирмиш-
ући естрадне звезде као 
што су: Шабан Шаулић, Зо-
ран Калезић, Зорица Брун-
слик, Бора Спужић – Квака, 
Гвозден Радичевић, Вида 
Павловић...

Концерт еминентних 
извођача изворне народне 
песме „Рашири руке о мајко 

„ВИДОВДАНСКО ВЕЧЕ 2014“

грдану. Програм су отво-
риле Ивана и Јелена Жигон 

стиховима „Грачаница“ и 
“Симонида“ Десанке Мак-
симовић и Милана Ракића, 
и вокална солисткиња Да-
ница Крстић песмом „Ко-
совски божур“.Присутнима 
се обратио протојереј став-
рофор архијериски намес-
ник бељанички Видо Ми-
лић који је истакао значај 
Видовдана у историји Срба.

У програму су, по-
ред Иване Жигон, Јелене 
Жигон и Данице Крстић, 
учествовали и инструмен-
талиста Мирољуб Тодо-
ровић уз пратњу проф. на 
хармоници Александра 
Гавриловића, глумац Бе-
оградског Драмског позо-

ришта Слободан Ћустић 
који је говорио беседу „О 
Хиландару“, певачка група 
„Уна“ из Барајева и хор „Ко-
совски божури“.

БУЦИНИ ДАНИ стара“ одржан је 17. јула 
2013. године, са прекидом 
након 40 мин програма 
због временских непогода. 
Друго вече манифестације 
није могао да се одржи због 
истих, иако су се и певачи и 
оркестар одазвали позиву, 
као и прве вечери.

Треће вече 20. јула 2014. 
године, традиционално, 
одржан је целовечерњи 
концерт КУД – а „Вранић“ из 
Вранића под уметничким 
руководством Слободана 
Радојичића и ФА „Шума-

дија“ из Барајева под умет-
ничким вођством Драгана 
Јовановског и Ане Јовичић.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ У БАРАЈЕВУ
отпевавши изворну народ-
ну песму „Где си било јање 
моје“, потом су чланови 
ФА Шумадија из Барајева 
извели получасовни про-
грам извевши сплет игара 
из Србије. У музичком делу 
програма наступили су ес-
традни уметници Љиљана 
Александрић, Александар 

Аца Илић, Светлана Танасић 
– Биг Мама и Драган Илић 
Барајевац . публици су се 
представиле и две јако мла-
де инструменталискиње на 
виолини Ана и Маја Кантар.

Све извођаче је пратио 
оркестар Милана Минића, 
док је фолклорни ансамбл 
пратио оркестар Драгана 
Јовановског, шефа оркестра 
ФА Шумадија.
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Традиционално, у ор-
ганизацији Центра за кул-
туру Барајево, општине Ба-
рајево и КУД – а „Вранић“, 
2. августа у порти цркве 
„Свети Илија“ у Вранићу 
одржана је манифестација 
која носи назив „Сабор 
Светог Илије“. Програм је 
отворио црквени хор Св. 
Илија.

Завршна свечаност „Фес-
тивал поезије Барајево 2014“ 
одржана је 23. августа 2014. 
године у свечаној сали СО Ба-
рајево. И ове године носилац 
целокупног програма био је 
Центар за културу Барајево, а 

Традиционална мани-
фестација која носи назив 
„Шумадинка јечам жела“ 
по песми нашег суграђа-
нина Љубе Недељковића, 
одржана је 28. августа 
на велики православни 
празник „Велику Госпоји-
ну“ у порти цркве „Све-
ти Архангел Михајло“ у 
Бељини.

САБОР СВЕТОГ ИЛИЈЕ У 
ВРАНИЋУ

Након црквеног хора, 
млада вокална солист-
киња Николина Ковачевић 
представила се народном 
изворном песмом, а након 
тога уследио је сплет игара 
домаћина КУД „Вранић“.

У музичком делу на-
кон концерта фолклораша 
сплет народних песма уз 
пратњу оркестра Марка 

„ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА“ 
Пред више стотина 

посетилаца програм је 
отворио певач Љуба Не-
дељковић песмом „Шума-
динка јечам жела“. Потом 
је наступио певач Драган 
Илић Барајевац, после 
кога се ФА „Шумадија“ 
представио са сплетом 
игара из Србије. У настав-
ку програма наступили 

су млада и талентована 
вокална солисткиња Да-
ница Крстић, и естрадни 
уметници Радиша Уроше-
вић и Драгица Радосавље-
вић Цакана.

Све извођаче је пратио 
оркестар Марка Филипо-
вића, док је Фолклорни 
ансамбл пратио оркестар 
Драгана Јовановског.

„ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ БАРАЈЕВО 2014“

свечаности је присуствовало 
преко 70 књижевника из Ср-
бије, Црне Горе, Босне и Хер-
цеговине и Македоније.

Овогодишњи чланови 
жирија били су: лингвиста и 
познати сатиричар Витомир 

Центар за културу Ба-
рајево је у петак 11. јула у Га-
лерији Центра промовисао 
другу књигу прозе ауторке 
Маријане Борковић „Доче-
кане зоре“.

О Маријани као књи-
жевнику и о новој књизи 
поезије говорио је рецен-

На платоу испред Дома 
културе у Барајеву, 29. 
јула 2014. одржан је кон-
церт староградске музике 
„Ја бих хтео песмом да ти 
кажем“ Милоша Радовића, 
а грађани Барајева 
имали су прилику да се 
опусте и уживају уз добру 
староградску и евергрин 
музику. 

КОНЦЕРТ МИЛОША РАДОВИЋА
У програму су учество-

вала четири изузетно 
талентована уметника 
из Крагујевца, соло певач 
Милан Радовић, проф. му-
зике Александар Радовић, 
проф. гитаре Милан Ма-
ринковић и дипломирани 
правник, драмски умет-
ник и публициста Влади-
мир Ђорђевић. 

Филиповића, наступили 
су Раде Петровић, Иван 
Кукољ Куки, Новица Него-

вановић и Раде Гајић.
Програм је изведен 

пред око 1000 гледалаца

Вита Теофиловић, књижев-
ница из Барајева Нада Стева-
новић и новинар и сатиричар 
Ратомир Раша Лазић.

Плакете и похвале на-
грађеним и похваљеним 
песницима фестивала уру-
чили су чланови жирија, а 
програм музичким нумера-

ма употпунио је солиста Енес 
Љајић.

По додели награда 
дружење је настављено чи-
тањем награђених песама. 
На фестивалу је промовисан 
нови билтен са награђеним 
и похваљеним песмама „Фес-
тивал поезије Барајево 2014“.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„ДОЧЕКАНЕ ЗОРЕ“

зент књиге господин Нико-
ла Корица. У уметничком 
делу програма учешће је 
узела певачка група „Уна“ 
чији је уметнички руково-
дилац сама Маријана. Пес-
ме из Маријанине књиге 
читале су Сања Ивковић и 
Данијела Станисављевић. 
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Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Привред-
ном комором Таранта, Привредном комором Београда, 
Регионалним производним центром за заштиту животне 
средине и рециклажу из Таранта - Klasterom Dipar, RETE 
TRE.E и Конфиндустријом Србија. Уговором Rete TRE.E 
се обавезује да изради Prefizibiliti студију изводљивости 
за санацију једне депоније; Prefizibiliti студију изводљи-
вости за територијални мониторинг путем сателита и 
Prefizibiliti студију изводљивости за систем диференци-
раног прикупљања фракције органског чврстог комунал-
ног отпада и за постројење за трансформацију у компост.

Италијански партнери се залажу за подстицање по-
литике партнерства у циљу развоја привреде Србије, 
привреде Таранта, размене знања, проналажење мо-
гућности за финансирање у оквиру интернационалних 
програма. 

У претходном периоду разматрања пристиглих 
предлога пројеката, консултативних састанака, у конти-
нуираној комуникацији са свим партнерима на пројекту 
(временски оквир наведених активности: 12 месеци), од-
лучено је да се Општини Барајево омогући израда сектор-
ски значајног документа.

Градска општина Барајево је у складу са својим 
стратешким опредељењима, усвојеним секторским раз-
војним документима, конкурисала за израду Студије 
изводљивости за управљање отпадом. Након анализе 
пристиглих апликација и уласка Градске општине Ба-
рајево у ужи избор за одабир локације и израду студије 
изводљивости, према којој би се пилот пројекат реализо-
вао, представници Привредне коморе Таранта, Привред-
не коморе Београда и Конфиндустрије Србије, заједно са 
италијанским партнерима на пројекту су у претходном 
периоду посетили општину. У интерактивном састанци-
ма, представници општине су представили међународне 
пројекте, који су успешно реализовани у протеклом пе-
риоду, усвојене акционе и секторске планове, студију 
изводљивости за пречишћавање отпадних вода, осталу 
планску документацију и друге релевантне податке из 
области заштите животне средине. 

Израду Студије изводљивости финансираће ита-
лијански партнери на пројекту, Klaster DIPAR и RETE 
TRE.E.

Најважнији проблем са којим се ГО Барајево, суочава 
на територији 15 месних заједница је недовољно развије-
на комунална инфраструктура, уз непостојање довољно 
капацитета за стварање исте. У Стратегији одрживог 
развоја ГО Барајево, први приоритет је унапређење ква-

УГОВОР О САРАДЊИ НА ИЗРАДИ СТУДИЈЕ 
ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

литета заштите животне средине уз подстицање развоја 
излетничког, спортско-рекреативног и културно-исто-
ријског туризма, што је једино могуће формирањем ком-
плетне и ефикасне комуналне инфраструктуре, израдом 
секторских и акционих планова у области заштите жи-
вотне средине и планске документације. Израда и им-
плементација Локалног плана управљања отпадом је не-
сумњиво један од услова за решавање проблема у сфери 
заштите животне средине и области одрживог развоја. 
Израда студије изводљивости за управљање отпадом, 
која је у директној вези са реализацијом Локалног плана 
управљања отпадом, од непроцењиве је важности за ре-
шавање проблема у области заштите животне средине и 
успостављања одрживог развоја у овој области. 

Италијански партнери су истакли да је одабиру 
Општине Барајево да учествује у реализацији пројекта, 
допринело постојање усвојених секторских докумената: 
Стратегија одрживог развоја Градске општине Барајево 
2010-2020, Локални план управљања отпадом Градске 
општине Барајево 2011-2020, Студија изводљивости за 
управљање отпадним водама општине Барајево, по-
стојање Регистра дивљих депонија, као и искуство у ре-
ализацији међународних пројеката, финасираних из ЕУ. 
Аплицирање Градске општине Барајево ће у координа-
цији и у партнертсву са представницима привредних 
асоцијација из Италије, увећати могућности за добијање 
финансијских средстава из предприступних фондова.

Почетак реализације пројекта је предвиђен потписи-
вањем Уговора о сарадњи, 15. октобра 2014. год.
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Доктор Александар Стојановић 
нови је директор Дома здравља у Ба-
рајеву. Иако је на овом месту тек неко-
лико дана одлучан је да уведе многе 
новине и побољша квалитет здрав-
ствених услуга у овој установи.

- Пацијенти морају бити увек на 
првом месту,каже нови директор. На 
општој пракси смањили смо листу 
заказивања на седам дана, а за хитне 
случајеве, наравно,нема заказивања. 
Још мање се чека на прегледе код спе-
цијалиста, где је, осим радиологије, 
заказивање на два дана. Циљ је, каже 
доктор Стојановић да за неколико ме-
сеци не буде више заказивања прегле-
да и сви пацијенти биће примљени у 
дану када дођу у Дом здравља, тако да 
ће Барајево прво у Београду укинути 
заказивање прегледа.

У наредних месец дана унапре-
диће се рад очне службе, ОРЛ и гине-
кологије набавком нових апарата. Ове 
службе ће почети да раде све што је 
у њиховом домену и пацијенте више 

ДОМ ЗДРАВЉА

ВЕЛИКЕ АМБИЦИЈЕ НОВОГ ДИРЕКТОРА

неће слати на прегледе у Београд. На 
радиологији пацијенти ће у хитним 
случајевима бити примљени и после 
13 часова, па че снимци већ сутра-
дан бити код лекара, чиме се такође 
скараћује време чекања. Унапредиће 

се и служба педијатрије, где иначе 
нема заказивања, а Дом здравља ће у 
сарадњи са школама и вртићем пре-
вентивно деловати са школском и 
предшколском децом.

Нови директор Дома здравља др Александар Стојановић

У Бељини почиње да ради стоматолошка служба

Лабораторија у барајевском Дому 
здравља врло брзо почеће да врши 
многе анализе које сада не ради па 
се пацијенти неће слати у Београд. 
На тај начин скратиће се и време за-
казивања код специјалиста. Учиниће 

се и напори у циљу побољшања рада 
хитне службе и стоматологије. Од 
15. Октобра у Бељини почеће да ради 
стоматолог са пуним радним време-
ном, а разматра се и могућност да у 
амбуланти у Вранићу два пута недељ-
но ради педијатар. У Насељу Гај већ у 
овом месецу почеће да ради нова ам-
буланта, па ће се и нај начин изаћи у 
сусрет пацијентима и смањити гужве 
у Дому здравља у Барајеву.

- Све ово радимо због пацијена-
та, каже доктор Стојановић, а они ће 
имати прилику да кажу шта мисле 
о нашем раду, да нам дају сугестије 
и примедбе на наш рад. Да би се овај 
контакт остварио на видном месту 
биће постављена кутија у коју па-
цијенти могу остављати своје пред-
логе , а све то могу уписати и у књигу 
утисака. Све ове примедбе и сугестије 
крајње озбиљно ћемо разматрати, 
обећава нови директор.
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Горан Новковић наставља поро-
дичну традицију пчеларења дугу 
три генерације. Пчеларство му је у 
почетку био хоби, а од 2000. године 
овим послом бави се професионално. 
Горан је као инжењер електротехике 
радио у „Минелу“,с а годишњом пла-
том у вредности две тоне меда. Тада 

НАЈБОЉИ ПЧЕЛАР У БЕОГРАДУ
Горан Новковић из Великог Борка, на предлог Задружног савеза Београда, добио од Привредне коморе Бе-

ограда  признање за највећи принос  меда на територији града Београда у 2013. години. Ово признање плод  
је дугогодишњег преданог рада и љубави, али и великих улагања у овај посао који захтева не само време већ 
и велико знање и стално усавршавање. Заједно са чланом Већа Градске општине Барајево Сашом Пајовићем, 
задуженим за област пољопривреде, посетили смо Горана на његовом имању у Великом Борку.

значи са сваке године четири месеца 
проведе ван куће, у камп приколици. 
Резултат оваквог рада је производња 
осам тона меда у 2013. годину, за шта 
је и добио значајно признање у Прив-
редној комори Београда.

-Прошла година је била добра за 
пчеларе, каже Горан, али је зато 2014. 

је одлучио да ће посао напустити 
оног тренутка када буде произво-
дио толико меда, и тако је и урадио. 
Не каје се због те одлуке, а зацртану 
производњу од две тоне одавно је 
превазишао. Са пчелињаком од око 
300 мобилних кошница и непреста-
ном сеобом са паше на пашу пости-
же врхунске резултате. Сеоба пчела 
почиње у другој половини априла, а 
завршава се средином августа, што 

година,због великих киша и попла-
ва,била катастрофална, па су и при-
носи изузетно мали.

Међутим, то га не обесхрабрује. 
Поред меда производи и многобројне 
друге производе од меда што доноси 
веће приходе, а Горан овом приликом 
посебно истиче један мање познати про-
извод, а то је перга, односно ферменти-
сани полен која има одличне резултате 
код поремећаја имуног система и тежих 

облика анемије, као и код многих дру-
гих болести, а утиче и на повећање фи-
зичких и умних способности код деце и 
спортиста.

Горан, као и већина пчелара мед 
продаје на изложбама и на штанду, а 
планира, да када финансијски буде спре-
ман, отвори и сопствену продавницу.

На крају Горан има шта да пору-
чи и онима који тек намеравају да се 
баве овим послом.

- Нико не треба да се заноси да ће 
се лако и брзо обогатити од овог пос-
ла, каже он. Резултати се не постижу 
преко ноћи јер овај посао захтева вре-
ме и искуство, а када се томе дода и 
љубав према пчеларству ни зарада 
неће изостати.

ПРИЗНАЊЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА СТИГЛО У ВЕЛИКИ БОРАК

Горан поред приколице специјално дизајниране за превоз кошница, која се показала као много ефикаснија од аутобуса
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На седници Црвеног крста Ба-
рајева које је одржана 25. јула 2014. 
године изабран је нови Управни и 
Надзорни одбор, као и нови председ-
ник Општинске организације Црве-
ног крста.

За председника Скупштине и 
председника Управног одбора иза-
брана је Добринка Маринковић из 
ООЦК Основне школе „Павле Попо-
вић“ из Вранића.

Управни одбор ће на првој седни-
ци, уз сагласност Црвеног крста Бео-
града, изабрати секретара Црвеног 
крста Барајева. 

Кандидат за ову функцију је Ни-
кола Минић, наставник практичне 

Климатске прилике у току 2014. 
године које су биле атипичне и које 
су проузроковале обилне падавине 
битно су утицале на пољопривредну 
производњу.

Веома кишан период крајем ап-
рила и у току маја изазвао је низ ште-
та на стрним културама. Дошло је до 
полегања усева, а нарочито јечма, за-
тим до појаве болести нарочито рђе 
која је утицала на смањење и квали-
тет приноса. На њивама где је било 
задржавања воде дошло је до дели-
мичног или потпуног уништавања 
усева.

Изузетно високе количине пада-
вина као и учесталост истих знатно 
су омеле период жетве на подручју 
општине Барајево. Наиме, сваке го-
дине жетва се обави у периоду од 25. 
јуна до 20. јула, док се ове године тај 
период продужио до почетка августа.

У току јула месеца када је период 
жетве такође је владало нестабилно 
време са обилним падавинама, што 

ЛОША ГОДИНА ЗА ПШЕНИЦУ,
ДОБРА ЗА КУКУРУЗ

је за последицу имало смањење при-
носа тако да је просечан принос пше-
нице, јечма и тритикала био око 3 т 
по ха, овса око 2 т по ха што је знатно 
ниже од просечних вредности. Из на-
ведених разлога неки од пољоприв-
редних произвођача нису успели да 
скину усеве тако да је дошло до то-
талног пропадања.

За разлику од стрних жита куку-
рузу је ова година изузетно погодова-
ла (нормална количина падавина за 
добар раст, развој и принос кууруза 
је 800 мм/м2 у току године), до сада 
је на нашем подручју пало преко 850 
мм/м2 кише (подаци ПССС из Младе-
новца), тако да се очекује принос из-
над просека доброг квалитета.

Кукуруз за силажу је дао изузе-
тан принос и то преко 20 т/ха, силаж-
не масе.

Сетва пшенице и јечма требало 
би да се обави у оптималновм времен-
ском року уколико временске прили-
ке буду то дозвољавале. На подручју 

наше општине у просеку сваке јесени 
се засеје око 1500 ха пшенице, 600 ха 
јечма.

Да би то остварило потребно нам 
је дуго Михољско лето кад оно право 
већ нисмо имали.... јер “сељак у небо 
гледа”.

Јасмина Милановић

ЦРВЕНИ КРСТ БАРАЈЕВО

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО

ПОЉОПРИВРЕДА

наставе у Основној школи „Кнез Сима 
Марковић“ који је дугогодишњи ак-
тивиста у овој организацији.
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Многи вероватно и не 
знају да се на подручју Ба-
рајева, тачније у Шиљаковцу, 
на месту званом Баре на-
лази један ид највреднијих 
споменика природе на под-
ручју Београда „Три храс-
та лужњака“ који чине три 
стабла храста лужњака , који 
су остаци храстових шума 
које су некада биле широко 
распрострањене у Србији. 
Ова стабла доминирају у 
простору дајући посебан пе-
чат пејзажу краја.

Тако је било барем 
до ове године. Три храста 

ОД ТРИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА ОСТАЛА ДВА
лужњака у Шиљаковцу, иако 
под заштитом државе нису 
заштићена од деловања при-
родних сила против којих су 
људи потпуно беспомоћни. 
Најпре је у један храст ударио 
гром изазавши пожар који 
су барајевски ватрогасци ус-
пешно и брзо угасили, а сам 
храст брзо се опаравио. Међу-
тим, други храст није био те 
среће. Крајем августа ове го-
дине јак ветар оборио је ово 
дрво старо око 220 година. 
Испоставило се да је храст 
већ био труо и није више мо-
гао да издржи налете ветра, 

који је ове године дувао за-
иста жестоко. Стабло које је 
пало бико је високо 25 мета-
ра са пречником крошње од 
29 метара, обимом дебла од 

Један од најзначајнијих 
догађаја од оснивања Архије-
рејског наместништва беља-

САБОРНО КРШТЕЊЕ У БАРАЈЕВУ

КРШТЕНО 140 БАРАЈЕВАЦА
ничког збио се у суботу, 7. јуна 
2014. године, у порти храма 
Спаљивања моштију Светог 
Саве. Несвакидашње литур-
гијско сабрање свештенства 
и верног народа, у периоду 
када су мошти Светог влади-
ке Николаја походиле Цркву 
у Шумадији, породило је нове 
хришћане у Архијерејском 
намесништву бељаничком. 
Тога дана је кроз литургију 
крштено 140 становника Ба-
рајева и околине. Свету ли-
тургију је служио старешина 

Радници „Београд пута“ 
почели су радове на сани-
рању клизишта на држав-
ном путу II а реда Барајево 
– Бељина. Клизиште је прора-
дило после поплава 15. маја 
ове године и проширило се 
до половине коловозне кон-
струкције у дужини од 30 ме-
тара. Радове финансира Јавно 

ПОЧЕЛО САНИРАЊЕ 
КЛИЗИШТА

4,5 м и пречником дебла од 
1,43 метра.

Стабла су стављена под 
законску заштиту још 1969. 
године.

храма Светог Великомучени-
ка Георгија на Бановом Брду 
протојереј-ставрофор Славко 
Божић уз саслужење шума-
дијских свештеника, про-
тојереја-ставрофора Виде 

Милића, протојереја Јовице 
Ескића, протојереја Алексан-
дра Марковића, јереја Драгана 
Поповића, јереја Ивана Иван-
ковића и јереја Владимира 
Димића.

предузеће „Путеви Србије“ и 
требало би да буду завршени  
почетком новембра. Када су 
у питању оваква оштећења 
пута радови су увек обим-
нији него што то у први мах 
изгледа јер треба спречити 
даље ширење клизишта, а 
истовремено водити рачуна 
и о врло осетвљивим инста-

лацијама које се ту налазе, 
као што је оптички кабл. 
Саобраћај се иначе на овом 
делу пута одвија само једном 

коловозном траком што не 
само да успорава његов про-
ток већ представља и опас-
ност за све учеснике.
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Пример како се може уредити мали простор у сва-
ком селу. Добар међукомшијски однос уз мало труда и 
рада доводи до уређене зелене површине. Ископан бунар, 
клупице за одмор и засађено цвеће чине малу травнату 
оазу врло пријатну за одмор и место где се могу састати 
комшије.

 Овај уређени део се налази у Тараишу, и може да пос-
лужи као пример добре праксе за друге месне заједнице.

Општина Барајево и ове године узела је учешће у мани-
фестацији „Дани европске баштине“, која је за тему имала 
језик и писменост. Организоване су изложбе фотографија 
у свим школама и Центру за културу о развоју школства на 
територији општине Барајево, као и предавања о развоју 
писмености у Србији, са посебним освртом на Барајево.

 У програм ове манифестације укључили су се и Цен-
тар за културу и Библиотека „Јован Дучић“ као и Српска 
православна црква, а протојереј Радивоје Митровић одр-
жао је предавање на тему језик и писменост у порти цркве 
Светог Илије у Вранићу, а био је омогућен и обилазак бо-
гате Црквене ризницеу Вранићу у којој се, између осталог, 
чува преко 10 хиљада вредних књига и рукописа.

Нижа музичка школа „Даворин Јенко“ за само годину 
дана рада у Барајеву постигла је заиста добре резултате 
којима се поносе и наставници и ученици. Школу 
тренутно похађа око 70 ученика првог и другог разреда 
који уче виолину, гитару, хармонику, трубу, кларинет, 
клавир и соло певање.

Школа ради у две смене како би изашла у сусрет 
свој деци која могу да ускладе ове обавезе са обавезама 
у основној школи, а услови за рад у Барајеву, у објекту 
Мисионарског центра, су по речима запослених, али и 
ученика и њихових родитеља одлични.

Предан рад наставника и таленат који су показали 
ученици донели су и прва признања на домаћим и 
страним музичким такмичењима. У школи смо затекли 
професора хармонике Данијелу Мешановић, професора 
клавира Катарину Јовановић и професора трубе Небојшу 
Павловића. Од њих смо сазнали да су ученици из Барајева 
за само годину дана освојили скоро 30 награда, од чега 
чак четири награде, једну прву и три треће, за клавир, а 
Стафан Јовановић из Бељине освојио је четири награде за 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БАРАЈЕВУ

МУЗИЧКА ШКОЛА "ДАВОРИН ЈЕНКО"

хармонику. Признања нису изостала ни на међународним 
такмичењима где су Стафан Јовановић и Милош Павловић 
освојили трећу награду. Награде за хармоику освајали 
су и Стефан Ђурасиновић, Никола Маринковић, Владан 
Николић, Филип Срчоков, Младен Јелић, Александра 
Савић. И то је само почетак.

БАШТИЦА 
КОМШИЈСКЕ СЛОГЕ

ТАЛЕНТИ ИЗ БАРАЈЕВА ОСВАЈАЈУ НАГРАДЕ

17

Фото: Благоје Станисављевић
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Поводом обележавања 96. година 
пробоја Солунског фронта Општин-
ски одбор Савеза удружења потома-
ка ратника Србије 1912-1920. године 
Барајево oрганизовао је у периоду од 
26. до 29. септембра путовање у Гр-
чку под називом “Стазама српских 
ратника“.

План и програм путовања 88 по-
томака у потпуности је реализован 
обиласком и планираним радњама на 
Поликастру, Спомен гробљу “Зејтин-
лик“, Солуну, Паралии, Метеорима и 
цркви Свете Петке.

Након пригодног говора Алек-
сандра Вулина - Министра у Влади 
Републике Србије о рату и миру и 
помена палим ратницима делегација 
Барајевских студената у саставу: Ма-
рија Бранковић, Милош Трифуновић 
и Милорад Филиповић положила је 
цвеће на Српском војничком гробљу 
измамивши аплауз бројних званица.

Барајевци су присуствовали по-
менима и комеморативним скупови-
ма на Француском, Енглеском, Ита-
лијанском и Руском гробљу, при чему 
је Драгослав Јовичић у име потомака 
Србије положио цвеће на Енглеском 
гробљу.

СТАЗАМА СРПСКИХ РАТНИКА
По завршетку међународне све-

чаности уважавајући значај жртве и 
борбу против фашизма Барајевци су 
положили, уз помен, цвеће на парти-
занском гробљу уз присуство амбаса-
дора руске федерације и представни-
ка Грчке Владе.

Такође учесници путовања су 
посетили у Солуну катедралу све-
тог Димитрија, Аристотелов трг, Со-

лунску пијацу, Белу кулу и споменик 
Александру Великом. Другог дана пу-
товања учесници су обишли нови Ма-
настир Преображења на Метеорима 
и цркву Свете Петке у Кањону Темпи 
подно Олимпа уз казивање организа-
тора о њиховом значају и улози.

Општи утисак да су Барајевци 
овим путвањем одали пошту ратни-
цима који су пали у Грчкој за слободу 
наше отаџбине.

Драгослав Јовичић Уча

На Олимпијади „Треће доба“ која 
је од 1. до 5. октобра одржана у Врњач-
кој Бањи учествовали су и барајевски 
пензионери, који су  и поред тога што 
нису имали никакве услове за при-
прему постигли запажене резултате. 

ПЕНЗИОНЕРИ НА ОЛИМПИЈАДИ
У конкуренцији 85 екипа пензионери 
барајева су освојили четврто место 
у фудбалу – УПО Барајево и шесто 
место у кошарци- екипа Пензионер 
Барајево, као и осмо место у малом 
фудбалу.

У обе барајевске школе у овој школ-
ској години уписано је укупно 232 ђака 
првака. У матичну школу „Павле Попо-
вић“ у Вранићу уписано је 46 првака, ис-
туреном одељењу у Мељаку 27 и Шиља-
ковцу 8 (укупно 81 првак). У матичну 
школу „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву 
уписан је  151 првак, 71 у матичну шко-
лу и у 14 подручних одељења 80 првака.

У школској 2013/14. у обе шко-
ле уписано је 257 првака. У односу 
на прошлу школску годину школа у 
Вранићу  уписала је 11 првака више, 
а школа у Барајеву 36 мање.Најмање 
ђака првака уписаноје у подручном 
одељењу у Лисовићу 2, свега два пр-
вака, па ова школа сада има укупно 
пет ученика, три у другом разреду, 
док у трећем и четвртом разреду нема 
ученика.

МАЊЕ ПРВАКА

Фото: Ж. Живановић
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1 ЖЕЛЕЗНИЧАР 9 6 1 2 13 : 7 19
2 СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА 8 5 3 0 23 : 3 18
3 Ц. ЗВЕЗДА (ММЛ) 9 4 5 0 18 : 8 17
4 СРЕМЧИЦА 9 4 2 3 20 : 11 14
5 БАЋЕВАЦ 8 3 3 2 10 : 6 12
6 ЈЕДИНСТВО (Сурчин) 8 3 3 2 8 : 8 12
7 ВРЧИН 8 3 3 2 8 : 8 12
8 П К Б (П.Скела) 9 4 0 5 5 : 15 12
9 РАДНИЧКИ (НБ) 8 2 4 2 9 : 8 10
10 ЛЕПУШНИЦА 8 3 1 4 11 : 14 10
11 ЗВЕЗДАРА 9 3 1 5 9 : 20 10
12 ГРАФИЧАР 8 2 3 3 7 : 11 9
13 ЛОКОМОТИВА 8 1 4 3 3 : 10 7
14 БАЛКАН МИРИЈЕВО 9 0 4 5 6 : 14 4
15 БОЛЕЧ 8 0 3 5 6 : 13 3
16 РАДНИЧКИ (Рудовци) 28 4 4 20 19 : 56 16
17 РАДНИЧКИ (Руд.) 7 1 2 4 3 : 12 5
18 ВРЧИН 6 1 1 4 4 : 10 4

1 ПРВА ИСКРА (Барич) 8 7 1 0 27 : 9 22
2 ВЕЛИКИ БОРАК 8 6 2 0 21 : 2 20
3 НАПРЕДАК (Мед.) 8 5 1 2 18 : 11 16
4 БУДУЋНОСТ (Звечка) 8 4 1 3 16 : 12 13
5 МЛАДОСТ (Цветовац) 8 3 4 1 8 : 5 13
6 ШУМАДИЈА (Шопић) 7 4 0 3 15 : 11 12
7 МЛАДОСТ (Бар.) 8 3 2 3 12 : 15 11
8 МЛАДОСТ (Чиб.) 7 3 2 2 7 : 10 11
9 СТРЕЛАЦ (Мислођин) 8 2 3 3 8 : 11 9
10 БОРАЦ (Лазаревац) 8 3 0 5 10 : 15 9
11 ЗАБРЕЖЈЕ 8 2 1 5 8 : 14 7
12 ВРАНИЋ 8 2 0 6 8 : 12 6
13 РАДНИЧКИ (Рудовци) 7 1 0 6 7 : 21 3
14 РУШАЊ 7 0 1 6 5 : 22 1

Табела:БЕОГРАДСКА ЗОНА

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА - ГРУПА Б
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1 БАРАЈЕВО 4 3 0 1 9 : 3 9
2 БОРАЦ (Арнајево) 4 3 0 1 7 : 2 9
3 ЛИСОВИЋ 1977 3 1 0 2 3 : 5 3
4 БЕЉИНА 3 1 0 2 2 : 6 3
5 МЕЉАК 4 1 0 3 4 : 9 3

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

 Фудбалери Баћевца после осам 
одиграних кола у Зонској лиги 
Београда заузимају пету позицију 
на табели са 12 освојених бодова. 
Они су остварили три победе уз 
исто толико нерешених резултата и 
два пораза. Баћевчани су савладали 
Балкан из Миријева са 2:0, Звездару 
3:1 и Болеч 2:0, нерешено су играли 

После прве две утакмице у Пр-
вој београдској лиги –група Б које су 
против екипа Младости из Чибутко-

 Екипе Барајева и Борца из Ар-
најева издвојили су се после пет кола 
у Општинској фудбалској лиги са де-
вет освојених бодова. Обе екипе су до 
сада забележиле по три победе и је-
дан пораз. У међусобном сусрету који 
је одигран 12.октобра на игралишту 
у Арнајеву славили су фудбалери из 
Барајева резултатом 2:1. Једини пораз 
до сада ФК“Барајево“ је претрпео у 
другом колу, на свом терену, од екипе 
Бељине која је тријумфовала резул-
татом 2:1. Треће, четврто и пето ме-
сто деле екипе Лисовић 1977, Бељине 
и Мељака са по три освојена бода.

БАЋЕВАЦ ПРИ ВРХУ
са Радничким из Новог Београда 1:1, 
Локомотивом 0:0, Степојевцем 1:1 док 
су поразе претрпели од Железничара 
2:0 и Графичара 1:0. 

Баћевчани се налазе у групи од 
седам тимова које на табели деле 
само два бода тако да ће борба за 
место које гарантује опстанак у лиги 
бити крајње неизвесна и занимљива.

БОРЧАНИ У ПЕТОЈ БРЗИНИ
примљена поготка. Савладане су еки-
пе Забрежја 1:0, Борца из Лазаревца 
5:1, Стрелца из Мислођина 3:0, Будућ-

вице и Младости из Цветовца оди-
грали нерешено, без голова, мало ко 
је могао и да претпостави да ће екипа 
Великог Борка после осам одигра-
них кола имати 20 освојених бодова 
и заузимати друго место на табели. 
После та два сусрета, који су оконча-
ни најнепопуларнијим резултатом, 
Борчани су убацили у пету брзину и 
у наредних шест мечева остварили 
исто толико победа уз фантастич-
ну гол разлику са 21. датим и само 2 

ности из Звечке 3:1, Вранића 1:0 док је 
у осмом колу забележена најубедљи-
вија победа од 8:0 против, фењераша, 
екипе Рушња. Екипа Великог Борка 
је сјаним играма истакла и најозбиљ-
нију кандидатуру за сам врх табеле и 
место које обезбеђује пласман у Бео-
градску зону. За разлику од Борчана 
фудбалери Вранића су остварили 
само две победе уз шест пораза и тре-
нутно заузимају дванаесту позицију 
са шест освојених бодова.

ИЗДВОЈИЛИ СЕ 
БАРАЈЕВО 
И БОРАЦ
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Тридесетпето издање Ноћног тур-
нира у малом фудбалу „Лисовић 2014“ 
завршено је тријумфом екипе „Месара 
Уна“ која је у финалном сусрету савла-
дала састав „МонтеЕуро“ после бољег 
извођења удараца са бале тачке. Регу-
ларни део меча завршен је резултатом 
2:2 а стрелци су били Инајотовић и Ма-
ринковић за „Уну“ као и Грујичић и Об-
радовић за „МонтеЕуро“. Одлучујући 
погодак са беле тачке за победничку 
екипу постигао је Маринковић. „Уни“ 
је по други пут за редом припао пехар 
намењен победничкој екипи.

 У конкуренцији петлића славила 
је екипа „Трон“, код пионира најбољи су 
били дечаци из екипе „Јога Бонито“ док 
су у кадетској конкуренцији тријумфо-
вали фудбалери из екипе „Петар Пан“.

 И овогодишња традиционална 
спортска манифестација која је по 
35.пут одржана на Спасовини у Лисо-
вићу привукла је велики број посети-
лаца и љубитеља малог фудбала.

На игралишту Фудбалског клу-
ба Гунцати, 9 и 10. августа одржан 
је Меморијални фудбалски турнир 
у малом фудбалу „Драган Николић 
Месец“. На турниру је наступило де-
сет екипа а прва два места припала 
су екипама Покемони и Фламингоси.

„УНА“ ТРИЈУМФОВАЛА И У МЕЉАКУ
Екипа „Месара Уна“ после освајања турнира у Лисовићу тријум-

фовала је и на турниру у малом фудбалу који је одржан у Мељаку. 
„Уна“ је у финалном сусрету савладала екипу „Тенерифе“  резултатом 
4:1.

35. НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

"УНА" ПОНОВО НАЈБОЉА У ЛИСОВИЋУ

МЕМОРИЈАЛ "ДРАГАН НИКОЛИЋ МЕСЕЦ"

"ПОКЕМОНИ " БОЉИ ОД "ФЛАМИНГОСА"
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Марко Драгосављевић, европски 
првак у кајаку у дисциплини К1 на 
200 метара(спринт), био је гост Кајак 
клуба Барајево и Основне школе 
„Кнез Сима Марковић“. Европски пр-
вак се у холу Основне школе обратио 
бројним основцима и том приликом 
им је предочио сву лепоту овог изу-
зетно напорног спорта. Он је истако 
да Барајево поседују сву потребну 
инфраструктуру неопходну за ста-
савање врхунских кајакаша , посеб-
но апострофирајући језеро „Дубоки 
поток“ и Кајакашки клуб Барајево. 

 У суботу 20. септембра у Меља-
ку одржано је Балканско првенство 
у даљинском јахању у организацији 
коњичког клуба Импулс плус и Саве-
за за ФЕИ и олимпијске дисциплине 
Србије. У појединачној конкуренцији 

ПРВАК ЕВРОПЕ У КАЈАКУ 
ПОСЕТИО КАЈАКАШКИ КЛУБ БАРАЈЕВО

Драгосављевић је затим обишао и ба-
рајевски Кајак клуб а своја богата ис-
куства врхунског спортисте пренео 
је младим барајевским кајакашима.

Следећа година биће година 
квалификација за Олимпијске 
игре које се 2016.године одржа-
вају у Рио де Жанеиру у Брази-
лу. Марко каже да се на основу 
досадашњих резултата и увида 
у квалитете потенцијалних кон-

НАЈВЕЋИ ФАВОРИТ ЗА ЗЛАТО НА ОИ 2016.
курената његов наступ на највећој 
спортској планетарној смотри не 
може ни једног тренутка доводити у 
питање и такође истиче да може твр-
ди да је један од највећих претендена-
та, ако не и највећи, за освајање златне 
медеља на предстојећој Олимпијади.

АРИАНА ИЛИЋ ДРУГА НА БАЛКАНУ

тријумфовао је хрватски репрезента-
тивац Милан Палчић док је друго ме-
сто и сребрну медаљу освојила Ариана 
Илић, српска репрезентативка и чла-
ница Коњичког клуба Импулс плус из 
Мељака. На треће место се пласирао 
још један Хрват Стефано Осип. 

БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

У екипној конкуренцији Хрватска 
репрезентација је на захтевној и теш-
кој стази, дугој 80 км, отежаној лошим 
временским условима, показала изу-
зетну утренираност, тактичност и ис-
куство, те у врло јакој конкуренцији од 
30 јахача из Бугарске, Грчке, Румуније, 
Турске и Србије освојила прво место. 
Други су били Бугари а пехар за освоје-
но треће место припао је екипи Турске.Милан Палчић

Ариана Илић
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Кошаркаши Барајева обављају последње припреме 
пред почетак такмичења у Другој српској лиги-група Цен-
тар. После највећег успеха у тридесетогодишњој историји 
нашег клуба и пласмана у Другу српску лигу барајевски 
кошаркаши на челу са стручним штабом са нестрпљењем 
очекују почетак такмичења у коме ће имати прилику 
да одмере снаге са далеко искуснијим противницима 
који у овом рангу наступају већ годинама. КК „Барајево“ 
је највећи успех остварио захваљујући сјајним играма у 
Летњој лиги Београда а највећи допринос уласку нашег 
клуба у виши степен такмичења дали су капитен екипе 
Ненад Јевтић, Петар Скокнић и Милош Петровић. Они ће 
и у предстојећој сезони бити окосница тима а са клупе ће 
их предводити тренери Микица Јевтић и Иван Стевано-
вић. Спортски директор клуба Ненад Скокнић каже за наш 
лист да се клуб неће задовољити познатом Кубертеновом 
изреком „важно је учествовати“ већ ће покушати да оства-
ри што бољи пласман у конкуренцији осам екипа а уклико 
се укаже шанса барајевски кошаркаши ће покушати и на-
пад на сам врх табеле који доноси и пласман у Прву српску 
лигу. Скокнић мећутим додаје да се наш клуб још пре стар-
та сезоне суочио са непредвићеним тешкоћама пошто ће, 
захваљујући томе што спортске сале у барајевским школа-
ма не задовољавају потребне услове Кошаркашког савеза 

КК "БАРАЈЕВО" ДЕБИТУЈЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ

ДОМАЋИНИ У ГОСТИМА
Београда, све утакмице као домаћин морати да игра ван 
Барајева. Планирано је да КК „Барајево“ сусрете у којима 
је домаћин игра у новоизграћеној спортској сали Основне 
школе „Павле Поповић“ у Вранићу, међутим тај објекат још 
није добио употребну дозволу тако да ће се на прву утак-
мицу Српске лиге у нашој општини морати још причека-
ти. Такмичење стартује у суботу 18.октобра а дебитанску 
утакмицу у Српској лиги барајевски кошаркаши играју 
против екипе КК „РАС“. Осим ове две екипе у Другој српској 
лиги-група Центар наступиће и клубови Сурчин, Гроцка, 
Звездара 2, Звезда, Борча, Витез 2 и Милан Тврдић 2.

Екипа Стрељачког клуба „Бараје-
во“, у саставу Александар Иванковић, 
Душан Николић и Слободан Нико-
лић, остварили су изизетан успех 
освојивши прво место у финалу Купа 
Србије, дисциплина трап, које је 5. и 
6. јула одржано на стрелишту Спорт-
ског центра “Ковилово“. Барајевци-
ма је тако припао велики прелазни 
пехар који се сваке године додељује 
најуспешнијој екипи.

У појединачној конкуренцији 
Александар Иванковић био је шес-
ти али треба истаћи податак да је на 
четвртом такмичењу у оквиру Купа 
Србије Александар заузео прво место 
док је његов брат Драгомир недељу 
дана пре тога био други.

Гађањем глинених голубова нај-
чешће се рекреативно баве ловци а из 
њихових редова регрутују се озбиљ-
ни стрелци чији је циљ да остваре 

БАРАЈЕВСКИ СТРЕЛЦИ ПРВИ 
У ФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ

резултат који их може одвести и на 
Олимпијске игре, обзиром да је трап 
олимпијска стрељачка дисциплина 
још од 1900. године. 



SPORT

23

Угрен Угреновић, члан Боксер-
ског клуба „Чолаковић“, освоијо је 
титулу првака Београда у боксу у по-
лутешкој категорији(до 81кг) на Пр-
венству Београда које је 21. и 22.јуна 
одржано у Спортско рекреативном 
центру „Чолаковић“ у Гунцатима. 
Угрен се борио у категорији младих 
а у финалном мечу савладао је Алек-
сандра Милојевића из Младеновца 
техничким нокаутом у другој рунди. 
Његов брат Велимир(до 81кг) у ка-
тегорији Елита пласирао се у финале 
Београдске боксерске лиге пошто је 
у полуфиналној борби, такође тех-
ничким нокаутом, савладао Милана 
Милошевића из БК“Металаца Ваље-
во“. Термин финалног меча одредиће 
Босерски савез Београда. Од барајев-

УГРЕН УГРЕНОВИЋ 
ПРВАК БЕОГРАДА У БОКСУ

Шеснаестогодишњи Угрен 
Угреновић, актуелни првак Бео-
града, налази се на припремама са 
јуниорском националном селек-
цијом Србије која ће од 31.октобра 
до 9.новембра наступати на Европ-
ском првенству у боксу за јуниоре 
које се одржава у руском граду 

У организацији Карате клуба 
„Железничар“ 14.септембра одржан 
је 24. „међународни карате куп Лајко-
вац 2014“. На такмичењу је наступило 
137 такмичара из 32 карате клуба из 
Републике Србије и Црне Горе. Карате 

ЕМИЛИЈА АНТАНАСИЈЕВИЋ 
ДРУГА У ЛАЈКОВЦУ

КАРАТЕ

ских боксера наступио је и Стефан 
Станић у другом полуфиналном мечу 
исте категорије али барајевско фи-

нале спречио је Милош Жујовић из 
Црвене Звезде који је славио прегла-
савањем судија резултатом 2:1.

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ

УГРЕНОВИЋ ЦИЉА МЕДАЉУ
Анапа. Угрен је пун самопоуздања а 
о амбицијама на предстојећем кон-
тиненталном првенству за Барајев-
ски гласник је изјавио: „ Потпуно сам 
спреман за предстојеће изазове. Не 
плашим се никога и мислим да је ре-
ално очекивати да се у Русији борим 
за једну од медаља“. 

клуб“Сенсеи“ наступио је са три так-
мичара а друго место у појединачној 
конкуренцији у дисциплини ката 
освојила је Емилија Антанасијевић. 
Владимир Правиловић и Милан Росић 
завршили су такмичење без пласмана.

www.barajevo.org.rs
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Изузетно значајан састанак руко-
водства општина Барајево и пред-
ставника фудбалских клубова,који 
наступају у лигама које су под покрови-
тељством Фудбалског савеза Београда, 
са Генералним секретаром Фудбалског 
савеза Београда Јованом Шурбатовићем 
и председником Надзорног одбора 

ДЕЛЕГАЦИЈА ФСБ У РАДНОЈ ПОСЕТИ БАРАЈЕВУ

као помоћ клубовима који се такмиче 
у оквиру Спортског савеза Барајева. 
Та средства су наменска а општинска 
комисија одређује приоритете на осно-
ву програма који клубови достављају 
Спортском савезу. Она је такоће иста-
кла да је Барајево једина општина која 
је испоштовала Одлуку Скупштине 

ски клубови из наше општине посебну 
пажњу треба да обрате на рад са млађим 
категоријама пошто су оне база за ства-
рање врхунских фудбалера. Он је као до-
каз да Барајево располаже вансеријским 
талентима навео и Милоша Николића 
који је капитен млађе кадетске селек-
ције Црвене звезде као и Стефана Илића 
који са успехом брани боје кадета Пар-
тизана. Обојица су и репрезентативци 
наше земље у свом узрасту.

Генерални секретар ФСБ је похва-
лио општинско руководство које у овим 
тешким економски временима издваја 
значајна средства за развој спорта. 
Посебно је истакао да ће градска кућа 
фудбала стимулисати све екипе које у 
свом саставу имају и млађе категорије. 
Шурбатовић каже да ће врло брзо ФСБ 
поклонити свим клубовима који се 
такмиче под његовим окриљем нове 
мреже за голове а најавио је и да би у 
блиској будућности на Стадиону Лисо-
вића требало да се одигра селективна 
утакмица на којој би наступили млади 
фудбалери из Барајева и општина које 
се налазе у близини. Он је као вели-
ки проблем навео и споро решавање 
имовинско правних односа на већини 
терена који спречавају веће инфра-
структурне инвестиције захваљујући 
којима би клубови имали прилику да 
остваре већу финансијску добит и тако 
мање оптерећују општинске буџете. На 
састанку је такође договорено да ФСБ 
помогне у набавци и постављању сто-
лица на трибинама Фудбалског клуба 
“Вранић”. Састанку су присуствовали 
и представници Фудбалских клубова 
Баћевац, Велики Борак, Вранић, 
Лисовић 1977 и Бељина. 

Учесници састанка су потом оби-
шли Стадион у Лисовићу на коме су 
недавно постављене столице које су 
до скоро красиле трибине Стадиона у 
Хумској а челници Фудбалског савеза 
Београда су пре састанка обишли и Ста-
дион ФК ”Барајево”.

градске фудбалске куће Ратком Пиљ-
ком одржан је у четвртак 9.октобра у 
згради Скупштине општине Барајево. 
Председница општине Барајево Бранка 
Савић упознала је господина Шурбато-
вића са мерама које наша општина спро-

води у циљу развоја и популарисања 
спорта у нашој општини. Она је истакла 
да Градска општина Барајево сваке го-
дине из општинског буџета определи 
измећу три и четири милиона динара 

Града о финансирању рада секретара 
општинског Спортског савеза. Заменик 
председнице општине Раде Стевано-
вић напоменуо је да општина Барајево 
већ годинама има одличну сарадњу са 
Фудбалским савезом Београда и да се 

то на најбољи начин може видети на 
Стадиону у Лисовићу где су недавно 
захваљујући донацији ФСБ постављене 
столице на трибинама овог фудбалског 
здања. Стевановић је и додао да фудбал-

БАРАЈЕВСКИ ФУДБАЛ ИМА ПЕРСПЕКТИВУ


