Гласило Градске општине Барајево - БРОЈ 61 - НОВЕМБАР 2015.

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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СТАРИ ЗАНАТИ ЗАНИМЉИВИ И
НАЈМЛАЂИМА
СВЕ О СПОРТУ
ИЗ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

НОВА КОАЛИЦИЈА У БАРАЈЕВУ
Од 16. септембра 2015. године у
Барајеву је на власти нова коалиција
у којој су Српска напредна странка,
Социјалистичка партија Србије и Самостални ДСС. До промене власти у
Барајеву дошло је након заузимања
ставова главних одбора Демократске
странке и Српске напредне странке
да није могућа сарадња ове две странке ни на општинском нивоу. У оваквој
ситуацији на захтев групе одборника сазвана је седница Скупштине са
само једном тачком дневног реда, а
то је била разрешење председника
Градске општине Барајево.
У међувремену председница
општине Барајево Бранка Савић поднела је неопозиву оставку из личних разлога. Након тога председник
Скупштине Градске општине Барајево констатовао је да је Бранки Савић
престала функција председника ГО
Барајево са даном 16.9.2015. године, а
да је истовремено престала функција
и заменику председника општине
Радету Стевановићу, као и члановима
Већа Градске општине Барајево.
Скупштина је затим већином гласова на предлог 17 одборника, а после
образложења одборника Владимира
Петковића у својству представника
предлагача утврдила дневни ред на
коме је прва тачка била разрешење
заменика председника Скупштине
ГО Барајево Бранислава Мијаиловића, друга Избор Саше Пауновића за
заменика председника Скупштине
Градске општине Барајево и трећа
Избор председника Градске општине Барајево, заменика председника
и чланова Већа Градске општине
Барајево.
Седница је после утврђивања дневног реда прекинута ради обављања
радних договора и настављена у 18
часова истог дана. Наставку седнице присуствовало је 20 одборника
који су једногласно донели одлуку о
разрешењу председника Скупштине

Градске општине Барајево Бранислава Мијаиловића и избору Саше Пауновића за заменика председника ГО
Барајево.
Председник Скупштине Саша
Костић као кандидата за председника општине Барајево предложио је
др Велибора Новићевића, а образложење овог предлога дао је одборник
Владимир Петковић. Затим је председник Скупштине дао реч кандидату за председника општине који је
у складу са Статутом дао предлоге
за заменика председника општине
и чланове Већа Градске општине
Барајево. За заменика председника
предложен је Славко Гајић а за чланове Већа Александар Милосављевић, Љубомир Зрнић, Мирољуб Љубинковић, Саша Пајовић, Боривоје
Павловић, Весна Ранковић и Биљана
Тиосављевић, као и два кандидата
испред Социјалистичке партије Србије чија ће имена бити достављена
накнадно.
Тајним гласањем за новог председника општине изабран је др Велибор Новићевић, а за заменика
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председника Славко Гајић, као и
предложени чланови Већа.
На 24. седници Скупштине Градске општине Барајево изабрана су
преостала два члана Већа Градске
општине Барајево на предлог Социјалистичке партије Србије. То су Милица Јовановић и Милорад Стевановић.
- Нова коалиција која је сада на
власти у Барајеву одраз је односа снага и састава наше Скупштине, каже
за „Барајевски гласник“ нови председник Градске општине Барајево
Велибор Новићевић. Имамо подршку већине и општинска власт биће
стабилна у наредном периоду. Нама
преостаје да у овом кратком периоду
до наредних избора покажемо јединство и одлучност да учинимо све што
је у нашој моћи да ствари у Барајеву
крену на боље. Радићемо искључиво у интересу грађана, али нећемо
бити сами. Град Београд ће свакако помоћи и Барајеву као и другим
приградским општинама да се равномерније развијају и решавају своје
животне проблеме много ефикасније
него до сада.

Новоизабрани руководиоци:
Велибор Новићевић - председник Градске општине Барајево
Нови председник Градске општине Барајево др Велибор Новићевић ради као педијатар у Дому
здравља Барајево. Рођен је 1977. године у Београду. Основну школу завршио је у Барајеву, средњу школу а потом и Медицински факултет Универзитета у Београду. Радио је у здравственом центру у Пожаревцу, а последњих шест година ради у Дому здравља у Барајеву. Тренутно је на специјализацији
педијатрије на Дечијој клиници у Тиршовој. Одборник је у Скупштини ГО Барајево од 2012. године

Славко Гајић - заменик председника Градске општине Барајево

Нови заменик председника Градске општине Барајево Славко Гајић је рођен 1951. године у Баћевцу.
По занимању је машински техничар. Прво запослење му је било начелник Штаба територијалне одбране. У
својој богатој радној и политичкој каријери обављао је функције секретара Општ. комитета Савеза комуниста, директора ЈКП „10.октобар“ од 1983. до 2000. године. У два мандата био је председник општине Барајево
и то од 1986. до 1989. године и у мандату од 1993. до 1997. године, оба пута као волонтер. Био је у више сазива
одборник у Скупштини општине и Скупштини Града. Оснивач је и садашњи председник СПС-а Барајево.
Најважнији послови којe је током своје успешне пословне каријере обављао везани су за изградњу водоводне мреже у
месним заједницама и других комуналних објеката.
Саша Пауновић - заменик председника Скупштине Градске општине Барајево

Саша Пауновић је рођен 1964. године. Завршио је средњу машинску школу у Београду. Био је изузетно активан у политичком животу општине Барајево. Био је одборник Скупштине ГО Барајево у више
мандата, а сада је шеф одборничке групе „Самостални ДСС“ у Скупштини ГО Барајево. Више од 15 година
био је успешан приватни предузетник.
Ожењен је и отац је двоје деце.

Чланови Већа Градске општине Барајево:

Љубомир Зрнић - Задужен за економски развој локалне заједнице и унапређење општег оквира за привређивање
у Градској општини Барајево и да прати реализацију буџета и програма развоја.
Милица Јовановић - Задужена да спроводи стратегију и акциони план за младе, да прати функционисање Канцеларије за младе, да се бави развојем месних заједница на територији општине Барајево и за област реализације културних програма, у сарадњи са Центром за културу.
Мирољуб Љубинковић - Задужен за праћење стања и предлагање мера за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Барајево.
Александар Милосављевић - Задужен за развој мале привреде, одржавање и унапређење јавних објеката, објеката на грађевинском земљишту и јавним површинама и спортских објеката на територији Градске општине Барајево.
Боривоје Павловић - Задужен за област функционисања месних заједница и праћење реализације програма
развоја и радова по месним заједницама у општини Барајево као и за развој инфраструктуре, изградњу водовода као и
за сарадњу са надлежним градским и републичким органима.
Саша Пајовић - Задужен за област развоја пољопривреде, уређење пољопривредног земљишта и уређење и одржавање некатегорисаних путева у општини Барајево.
Весна Ранковић - Задужена за координацију и праћење рада општинске Управе, као и за праћење развоја и унапређења туризма.
Милорад Стевановић - Задужен за област унапређења спорта на територији градске општине Барајево, праћење
и организовање спортских такмичења и манифестација и сарадњу са Спортским савезом Барајево.
Биљана Тиосављевић - Задужена за област социјалне заштите, дечије заштите и бриге о старима, за питање
мањина и маргинализованих група грађана на територији Градске општине Барајево.
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ИНТЕРВЈУ СА ВЕЛИБОРОМ НОВИЋЕВИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ГРАД ЋЕ ПОМОЋИ
ДА СЕ БАРАЈЕВО БРЖЕ РАЗВИЈА
Приоритети општине доношење планова генералне регулације, изградња водовода
и канализације, решавање проблема саобраћајне инфраструктуре, уређење јавних
и слободних површина
Барајево је најнеразвијенија
београдска општина. Недостаје
много тога. Који су то приоритети
без чијег решавања једноставно
није могуће рачунати на бржи развој општине?
- Постоје свакако приоритети
и ми смо их утврдили на седници
Општинског већа. Проблем је што
Барајево само не може да решава ове
проблеме и очекујемо заиста велико
разумевање и помоћ Града Београда.
У прилог таквих очекивања иде и све
јаснији став градских челника да у
Београду не могу постојати грађани првог и другог реда, да се сви делови града равномерно развијају и
очекујем да ће у наредном периоду
посебна пажња бити посвећена приградским општинама.
Ми смо у складу са таквим опредељењем доставили Дирекцији за
грађевинско земљиште и изградњу
предлог приоритета за Програм
уређења и доделе грађевинског
земљишта за 2016. годину.
Пре свега без доношења плана
генералне регулације није могућ
даљи развој општине. Скупштина
града Београда донела је Одлуку о
изради плана детаљне регулације за
насеље Барајево. Програмом пословања Дирекције за развој и изградњу
Градске општине Барајево планирана су средства за израду прве фазе, и
израда наведеног планског документа је у току.
Израда друге и треће фазе је
неопходна како би се створили услови за даљи развој дела Барајева
који је обухваћен овим фазама. На
наведеном подручју забрањено је
издавање грађевинских дозвола, а

Председник Градске општине Барајево др Велибор Новићевић

тиме и изградња објеката до доношења плана генералне регулације.
На овом подручју је планирано формирање пословне зоне, која је делимично већ играђена, а немогућност
даље изградње наишла је на велико
незадовољство инвеститора који
су власници земљишта, а не могу да
граде објекте до доношења наведеног планског документа.
Административни
центар
Барајева такође вапи за бољим
уређењем. Шта се ту планира за
наредну годину?
- У приоритете за 2016. годину
уврстили смо изградњу унутрашње
саобраћајнице између зелене пијаце
и Светосавске улице и овај предлог
смо такође доставили Градској дирекцији. Изградњом ове саобраћајнице створили би се услови за реализацију програма уређења центра
општине, а створили би се и услови
за формирање мањег тржног центра
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као и додатног паркинг простора.
Међутим, иако за овај пројекат постоји техничка документација није
издата грађевинска дозвола јер још
нису решени имовински односи.
Када је реч о саобраћајницама
један од приоритета је и завршетак
друге фазе моста преко Барајевске реке. То подразумева изградњу
приступних саобраћајница, чиме би
се мост ставио у функцију што ће
омогућити бољу везу центра општине и спортско пословног центра
„Плешке“. Међутим, ни овде нису до
краја решени имовински односи.
Када говоримо о улицама и путевима на подручју наше општине
морам да истакнем добру сарадњу
са Дирекцијом за путеве града Београда у чијој су надлежности сви
локални путеви осим атарских. У
овој години асфалтирано је више
путева на подручју наше општине за
шта је Град издвојио око 60 милиона

динара. Очекујем да ће ова сарадња
у 2016. години бити још боља и да
ћемо имати још више улица са новим
асфалтом, што је и у складу са политиком Града да се сви његови делови
равномерно развијају.
Села на југу општине још увек
нису добила воду из система Београдског водовода. Канализација
не постоји ни у центру Барајева.
Шта се планира и предузима да се
и ови највећи проблеми општине
реше у наредном периоду?
- У плану је изградња резервоара „Врапче брдо“ и „Брђански крај“ у
Бељини, као и резервоара „Дубраве“
у Лисовићу. Изградња ових резервоара је неопходна јер ће они омогућити снабдевање водом Арнајева, Рожанаца и Бељине, а снабдевање водом
Манића и насеља Слатина у општини Сопот омогућиће се изградњом
резервоара „Вис“ у Манићу. Пројектну документацију са грађевинском
дозволом и решавање имовинских
односа преузела је на себе општина
Барајево и то ће реализовати у току
ове и наредне године. У плану је и наставак изградње секундарне водоводне мреже у Лисовићу и Бељини по
програму Градске дирекције из 2015.
године. У плану је такође изградња
секундарне водоводне мреже за насеља Арнајево, Манић и Рожанци.
За водоводне мреже Лисовић и
Бељина општина Барајево израдила
је техничку документацију и издала
грађевинске дозволе и исте предала
градској дирекцији. Техничка документација са грађевинском дозволом за водоводне мреже Арнајево,
Манић и Рожанци биће завршена до
краја 2015. године и исту финансира
општина Барајево.
Када је реч о изградњи канализације у 2016. години наставиће се активности на постројењу
за пречишћавање отпадних вода
„Међуречје“ са фекалним колектором. Неопходно је такође извршити
усклађивање са изменама Закона о
планирању и изградњи постојеће
техничке документације секундарне канализационе мреже центра
Барајева.

Од Града се очекује помоћ
и за уређење јавних и зелених
површина?
- Тачно је да смо и ово ставили
у приоритете и доставили Дирекцији за грађевинско земљиште да и
уређење јавних и зелених површина
уврсти у свој програм за 2016. годину. Неопходно је урадити техничку
документацију за уређење слободних и зелених површина у Насељу
Гај у складу са Планом генералне
регулације чије се усвајање планира за прву половину 2016. године.
У овом насељу од планираних 3500
станова изграђено је само 700 па постоје велике слободне и неуређене
површине.
Желим овде да истакнем да сви
ови наши захтеви нису само списак
лепих жеља већ наших реалних потреба за које имамо пуно разумевање у Граду Београду. Није наравно
за очекивати да ће сви наши захтеви
бити одмах решени, али је битно да
они уђу у планове Градске дирекције
која своје пројекте решава фазно у наредне три године. Оно што је сигурно
то је да ће приоритет бити изградња
водоводне мреже за оне месне заједнице које воду још нису добиле и ту
имамо пуну сагласност са Градом.
Грађани очекују да већину
својих потреба и проблема решавају на нивоу општине у којој живе.
То међутим сада није могуће јер
су овлашћења градских општина
мала. Потребно је преиспитати постојећу поделу послова и надлежности између Града и општина
у циљу веће децентрализације.
Предстоји промена Статута Града
Београда и све општине дале су
своје предлоге. Шта Барајево очекује од ових промена?
- Ми смо Граду почетком октобра
ове године по други пут доставили
наше предлоге послова које треба
поверити градским општинама Барајево, Гроцка, Младеновац, Лазаревац, Обреновац, Сопот и Сурчин. Као
прво то је доношење планских аката,
уређајне основе за села (евентуално
план генералне регулације), планове
детаљне регулације и урбанистичко
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техничка документа за спровођење
плана. Такође овим општинама треба поверити издавање информација
о локацији и локацијских услова и
доношење решења у првом степену
о грађевинској дозволи за изградњу
објеката и преко 800 м2 бруто развијене грађевинске површине.
Сматрамо такође да је за даљи
развој општине неопходно утврдити право јавне својине општине на
непокретностима које су прибављене средствима градске општине,
укључујући грађевинско земљиште
и пословни простор. Општина треба
да има и право прибављања ствари у
јавну својину општине и располагање
стварима у јавној својини општине,
укључујући и грађевинско земљиште
у складу са урбанистичким плановима које доноси у циљу подстицања
развоја општине и легализације
бесправно изграђених објеката, посебно путева и улица. Општина би такође требало да има право доношења
програма уређивања грађевинског
земљишта у јавној својини општине и обезбеђивање услова за његово
уређивање, употребу, унапређивање
и заштиту, и у том циљу оснивање
јавног предузећа.
Доношење планова о постављању привремених објеката
такође би требало да буде у надлежности општине, као и послови текућег и инвестиционог одржавања
улица и путева, учешће у текућем и
инвестиционом одржавању објеката
средњег образовања, објеката које
користе установе здравствене и дечије заштите.
Да би се усвојили неки од наших
предлога потребна је измена Закона о јавној својини, Закона о експропријацији, Закона о локалној самоуправи и Закона о главном граду.
Сматрам да би усвајањем наших
предлога и изменама наведених закона била успостављена боља расподела надлежности између града
и градских општина, а општине би
овом децентрализацијом добиле
већа овлашћења да решавају најважнија питања везана, пре свега за
бржи развој општине.

ГРАДСКИ МЕНАЏЕР ГОРАН ВЕСИЋ ПОСЕТИО БАРАЈЕВО

ПОЉОПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ ШАНСА ЗА
БРЖИ РАЗВОЈ БАРАЈЕВА
Градски менаџер Горан Весић,
секретар за саобраћај Душан Рафаиловић, директор Дирекције за
путеве Славиша Живковић и директор ЈКП „Београд пут“ Иван Тејић
обишли су 24. октобра током посе-

дра Томића, Мисионарски центар
у Барајеву и мост у Барајеву који,
иако је завршен, још није стављен у
функцију.
У Великом Борку градског менаџера и општинске функционере,

те општини Барајево асфалтирани
крак Карађорђеве улице у Великом
Борку, пољопривредно домаћинство
Светислава, Владимира и Алексан-

међу којима су били председник
општине Велибор Новићевић, председник Слупштине општине Саша
Костић и више чланова Општинског

Горан Весић посетио домаћинство породице Томић у Великом Борку
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већа дочекала је већа група грађана који су и на овај начин изразили
задовољство што је санирана Карађорђева улица која је била у изузетно лошем стању, а крак ове улице
у дужини од 210 метара комплетно
реконструисан, па сада имају нов асфалт до својих кућа.
Горан Весић је обраћајући се
присутним грађанима и бројним
новинарским екипама подсетио да
општина Барајево, која је од центра
Београда удаљена 25 километара
има бројне проблеме због чега Град
покушава да са новим руководством
општине покрене инфраструктурне
пројекте, као и привредне и туристичке потенцијале.
-Град Београд је ове године доста уложио у обнову инфраструктуре у Барајеву, рекао је Весић. То је у
складу са нашом политиком да се
више улаже у приградска насеља,
јер су она до сада била запостављена. Он је нагласио да ће сви делови
Града бити третирани на једнак начин, како се грађани приградских
насеља не би осећали као грађани
другог реда.
-Надам се да за Барајево долазе бољи дани, рекао је Горан Весић.
Циљ нам је да становници Барајева
имају посао, како би остали овде и
како би ова општина коначно почела да се развија. Град Београд ће већ
у наредној години покренути низ
пројеката како би се њени грађани
осећали као грађани Београда.
Божидар Павловић у име грађана Великог Борка изразио је задовољство што је Град одвојио средства за ову намену, посебно што се
у овом краку Карађорђеве улице
налази успешно пољопривредно домаћинство породице Томић у коме
три генерације сложно раде и обезбеђују егзистенцију, што може бити
пример и осталима да се може лепо
живети и на селу.

Весић је такође рекао да је Град
Београд преко SIEPA-e, државне
агенције за привлачење страних
инвестиција, први пут представио
своје потенцијале, са нагласком на
приградске општине..
Секретар за саобраћај Душан
Рафаиловић је рекао да је Град за
општину Барајево у 2015. години определио више од 50 милиона динара
за саобраћајну инфраструктуру и да
то показује да грађани Барајева нису
грађани другог реда.
Народни посланик из Барајева
Владимир Петковић захвалио се
градској власти на решавању нагомиланих проблема, пре свега у путној инфраструктури и нагласио да
овакав добар тренд решавања проблема треба наставити и у наредним
годинама.
Градским и општинским функционерима на испуњеном обећању и
асфалтирању пута захвалила се Верица Томић која је нагласила да овај
пут посебно много значи за њену
породицу с обзиром да имају фарму
крава и да сваког месеца пласирају
више од 1300 килограма сира на Видиковачкој пијаци.
Градски менаџер је обишао и мисионарски центар Епархије шумадијске у Барајеву у коме се налазе обданиште и музичка школа, а такође
је започета изградња здравствене
станице.

Нови мост у Барајеву - за сада само за пешаке

- Ово је добар пример, рекао је
Весић, како Црква и друштвена
заједница могу заједнички да чине
добро за све грађане. Посебно је значајно да овако диван пример имамо у најнеразвијенијој општини у
Београду.

Мисионарски центар у Барајеву добар пример сарадње Цркве и друштвене заједнице
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На крају посете Барајеву градски менаџер Горан Весић обишао је
и нови мост у центру Барајева, који
није у употреби јер нису урађене
приступне саобраћајнице. Како ће
овај проблем бити решен, пошто
је мост знатно издигнут издан нивоа пута, своје мишљење ће дати
стручњаци, рекао је Весић.

30.000 м3 РЕЦИКЛИРАНОГ
АСФАЛТА ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
Општина Барајево добила је од
Дирекције за грађевинско земљиште
30.000м3 рециклираног асфалта и то
бесплатно. Општина је обезбедила 10
милиона динара за радове и превоз
овог асфалта који ће бити депонован
на плац код Јавног комуналног предузећа „10. октобар“ у Барајеву.
Радови су већ почели и одвијаће
се у свим месним заједницама док временски услови то буду дозвољавали.
Боривоје Павловић, члан Већа Градске општине Барајево очекује да ће се
обезбедити и додатна средства како
би се искористила ова прилика да се
рециклажним асфалтом обнови што
већи број локалних путева и улица.

Радове изводи Београд пут и ЈКП
„10. октобар“ из Барајева, а које ће се
улице радити зависи највећим делом
од иницијативе самих грађана.

СТАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА СЕ ПОПРАВЉА
Насипање некатегорисаних (атарских путева) на подручју градске
општине Барајево почело је крајем 2014.
године. Члан Општинског већа Саша
Пајовић, задужен за пољопривреду и
одржавање некатегорисаних путева
рекао је за „Барајевски гласник“ да је до
сада насуто око 8000 метара ових путева, како би се пољопривредницима
олакшао одлазак до њихових поседа.

Уређење атарских путева је утолико
значајније када се зна како су ови путеви
изгледали када су били само са земљаном подлогом, па је после сваке јаче
кише долазило до великих оштећења, а
самим тим је и приступ парцелама био
отежан. Радови на уређењу атарских
путева одвијали су се у осам месних
заједница а биће настављени и у преосталим месним заједницама.

РЕШЕН
ПРОБЛЕМ
У претходном броју „Барајевског
гласника“ објавили смо фотографију
тротоара у улици Живка Стевановића
који је био потпуно зарастао у коров.
Иако то није у надлежности општине
реаговало је и Општинско веће па су
барајевски комуналци тротоар очистили тако да га пешаци сада неометано користе.
„Београдпут“ је поставио заштитну ограду па ова улица сада пружа
потпуно другачију слику.

8

ВЕЛИКИ ДУГОВИ ЗА СТРУЈУ
Због вишегодишње неконтролисане потрошње и неплаћања електричне
енергије дуговања месних заједница за
утрошену електричну енергију нарасла су на суму од преко 42 милиона динара. Од тога већи део, близу 40 милиона динара је дуг према ЕДБ Београд,
а мањи од око три милиона динара
према ЕПС снабдевање. Ова дуговања
настала су током дужег времена јер
многи корисници пословног простора
једноставно нису плаћали своје рачуне
за струју, а бројила нису била раздвоје-

на, због чега је ЕПС снабдевање искључио струју.
Општинско руководство је одлучило да се овај проблем коначно реши.
Образована је Комисија за контролу
и раздвајање корисника електричне
енергије у домовима културе на чијем
челу је Александар Милосављевић,
члан Општинског већа. Задатак ове
комисије је да у сарадњи са Електродистрибуцијом пронађе решење за
плаћање дуга, али и да спроведе поступак раздвајања бројила потрошача

електричне енергије у домовима културе. Председник комисије Александар Милосављевић каже да ће уз помоћ
народног посланик Владимира Петковића и у сарадњи са Електродистрибуцијом овај посао бити успешно завршен, а да ће проблем дуговања бити
решен на тај начин што ће се постићи
договор да се 60% дуга плати а 40%
би требало да се отпише. Новац за раздвајање бројила биће обезбеђен и тиме
ће се створити услови да се простор у
домовима културе стави у функцију.

ЗГРАДА СТАРЕ ЗАДРУГЕ У БАЋЕВЦУ БИЋЕ ОБНОВЉЕНА
Када већ због небриге није могла
да буде сачувана и реконструиисана
стара зграда потрошачко набављачке задруге у Баћевцу која је сазидана
још 1926. године остаће сачувана барем на фотографијама. И ко зна можда једног дана буде и обновљена баш
захваљујући тим фотографијама.
Наиме ово лепо мало здање недавно је порушено по налогу инспекције јер је претило да се уруши
и представљало сталну опасност, посебно за децу.
Зграда старе задруге до Другог
светског рата а и после њега служила је као продавница мешовите робе
и то је била све док у Баћевцу није из-

грађен Дом културе у коме је отворена и нова модерна продавница. Све до
1990. године овај објекат користила
је Земљорадничка задруга Баћевац,
односно ПКБ.
Ова зграда нажалост остала је у
сећању и по стравичном злочину над
симпатизерима НОП-а који су четници извршили 1943. године.
На месту где је до недавно била
зграда старе задруге затекли смо раднике ЈКП „10. Октобар“ који су се спремали да на темеље ове зграде излију
бетонску плочу и тако их заштите и
сачувају за нека боља времена када
ће ова лепа зграда бити обновљена на
основу сачуваних фотографија.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА
ТУНЕЛА У
НЕНАДОВЦУ
Тунел у Ненадовцу, који је тешко
оштећен у мајским поплавама 2014.
године, биће потпуно саниран средствима Фонда солидарности Европске уније.

Из овог фонда за санацију тунела биће издвојено око два милиона
динара, а радови би требало да буду
завршени до октобра 2016. године.

УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА УСЛОВ ЗА
ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мирољуб Љубинковић, члан
Општинског већа задужен за праћење
стања и предлагање мера за заштиту
и унапређење животне средине на територији Градске општине Барајево
каже за „Барајевски гласник“ да су на
територији општине Барајево регистроване 22 депоније. Саниране су до

Решен проблем канализације
на Мађарском брду
Једна од дивљих депонија

сада четири. У Арнајеву су саниране
две депоније код моста на реци Сеони,
у Липовици је санирана депонија „Бивоље баре“ и постављена рампа и у
Рожанцима је делимично дислоцирана депонија, остао је мањи део отпада.
Решено је и питање изливања канализације на Мађарском брду у Барајеву. ЈКП Београдски водовод и ка-

нализација извео је обимне радове на
реконструкцији дела канализационе
мреже у овом насељу, чиме је заустављено изливање отпадних вода
које су претиле да изазову и веће проблеме по околину и здравље људи.
Надлежном министарству, али и
градским секретаријатима за привреду и заштиту животне средине послати су дописи са захтевима за доделу

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
РЕШЕЊЕ ЗА БАРАЈЕВО
Општина Барајево нема посебан
еко фонд, каже Мирољуб Љубинковић. Приходи који се остварују од еко
накнаде усмеравају се Дирекцији за
развој и изградњу општине Барајево,
која својим програмом, уз сагласност

Скупштине одређује начин трошења
ових средстава, најчешће ненеменски.
Студија изводљивости за изградњу регионалне депоније Колубарског округа обухвата 11 општина,
од којих су три, Барајево, Лазаревац

ВЕЛИКИ ТРОШКОВИ
ТРАНСПОРТА ОТПАДА
Управљање отпадом на територији
Градске општине Барајево сведено је
на сакупљање, транспорт и одлагање
комуналног отпада, кућног и кабастог,

на депонију у Винчи. За ове послове барајевски комуналци ангажују
12 радника и три специјализована
возила. Због велике удаљености од
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финансијских средстава и пружање
помоћи за уклањање дивљих депонија, а посебан акценат је стављен на
дивљу депонију у Гунцатима.
Градском
секретаријату
за
заштиту животне средине упућен
је захтев за озелењавање објеката и
површина и ревитализацију угрожених и запуштених јавних зелених
површина на територији општине
Барајево. Предложене локације су:
Арнајево (центар Дом културе), Лисовић (Старо село Дом културе), Гунцати (Дом културе), Барајево (Мађарско
брдо и Спортски центар Плешке) и
Вранић (центар Дом културе). Овом
секретаријату достављена су и два
пројекта- главни пројекат сређивања
и озелењавања улаза у Барајево и
Баћевац и идејно архитектонско решење „Парк у Баћевцу“.
Од градског менаџера Горана
Весића тражена је помоћ да се одвожење смећа са Рипањског пута повери Градској чистоћи. Овај захтев Барајева је уважен, што је смањило обим
посла за барајевске комуналце а то ће
допринети да се смеће из осталих делова Барајева редовније одвози.
и Обреновац, у саставу града Београда. Регионални центар за управљање
отпадом Каленић прихватаће сав онај
отпад који није сортиран и рециклиран у рециклажном дворишту које је
предвиђено да буде изграђено у Барајеву. Стављање у функцију регионалне депоније Калинић планира се за крај
2016. године.
центра општине до депоније у Винчи
и разуђености општинске територије
трошкови транспорта представљају
значајну ставку у пословању овог
предузећа. Од Барајева до депоније у
Винчи има преко 60 км па одвожење
сваке туре смећа кошта ово предузеће преко 10 хиљада динара.

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Град Београд обезбедио је значајна
средства за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на територији
градских општина.
Општина Барајево добила је 1,7 милиона динара за 2014. годину на основу
програма који је сачинила Комисија за
координацију безбедности саобраћаја
на територији Градске општине Барајево. Средства су утрошена за унапређење саобраћајног васпитања и
образовања, за организовање промоција, едукација и кампања, семинара
и трибина из области безбедности саобраћаја, затим за набавку едукативне
и стручне литературе и прслука за
ученике, реализацију такмичења за
децу из предшколских установа, пружању подршке стручном усавршавању
наставника и реализацију такмичења
деце школског узраста. Набављено је
и 12 бицикла за потребе подучавања
ученика и припреме за такмичење
„Шта знаш о саобраћају“, као и један
комплет елемената и реквизита за полигон спретности.
За 2015. годину Град Београд определио је општини Барајево 3,2 милиона динара за унапређење безбедности

деце у саобраћају. Усвојен је програм
коришћења ових средстава на који је
Градски секретаријат за саобраћај дао
сагласност и којим је предвиђена набавка опрема, литературе, организација
програма у области саобраћајног васпитања и образовања деце предшколског и школског узраста. Тако ће бити
набављени рачунари, пројектори, LCD
телевизори, едукативна и стручна литература. Средства су обезбеђена и за
опремање учионица основним инвентаром и средствима за рад, као што су столови, столице, ормари, бела табла и др.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

НЕДОСТАЈЕ САОБРАЋАЈНА
СИГНАЛИЗАЦИЈА
У једном од претходних бројева „Барајевског гласника“
писали смо о проблемима безбедности саобраћаја на подручју општине Барајево. Констатовали смо тада да недостаје
саобраћајна сигнализација, да је саобраћајна инфраструктура
лоша, недостају путокази, тротоари, посебно у близини школа
итд. Све то утиче на безбедност саобраћаја, честе су дилеме ко
има предност на раскрсницама које нису регулисане адекватним саобрајаним знацима, а уз то су и непрегледне, па се дешавају удеси који би свакако били избегнути да су надлежни
обратили мало више пажње на Барајево.
Комисија за координацију безбедности саобраћаја о свим
овим проблемима обавестила је надлежни Секретаријат за
саобраћај, али нажалост изостала је било каква реакција. У
таквој ситуацији дешава се и да грађани самоиницијативно
покушавају да реше саобраћајне проблеме. Тако смо у Великом
Борку забележили ову необичну слику. Због честих несрећа на
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- По први пут Град Београд
преко Секретаријата за саобраћај
одваја овако значајна средства за
повећање безбедности деце у саобраћају, каже Радиша Ђорђевић
помоћник председника општине.
Следећи задатак нам је да поред
ових мера учинимо напор да се побољша саобраћајна сигнализација
која сада недостаје, да се свуда где је
то потребно постави адекватна вертикална и хоризонтална сигнализација (саобраћајни знаци, путокази,
пешачки прелази...)

раскрници улица Николе Минића и Миливоја Косанића, Милосав Марковић је на бандеру поставио огледало које би вероватно право место у нормалним приликама нашло у његовом
ходнику или купатилу. Кад није имао право огледало које се
поставља на овакве раскрснице Милосав је учинио што је било
до њега кад већ надлежни неће и рачуна да ће после тога бити
мање судара на овој доста непрегледној раскрници, која наравно није регулисана саобраћајним знацима.

Раскрсница у Великом Борку - када грађани преузму иницијативу

РАЈИЋА КУЋА „ОГЊИШТЕ СРПСКО“
Пре 30 година Раде Рајић, пуковник у пензији и доктор војних наука
купио је плац у Баћевцу и започео
пројекат јединствен не само на подручју Барајева већ и много шире.
Започео је по сопственим речима
уређење једног посебног објекта и амбијента у типу куће етике,
духа и завета нашег под називом
„Огњиште српско“.

- Радио сам га, каже Раде Рајић,
као допуну мојих научних радова из
области етике, морала и духа части.
Један од сегмената напада на српски
корпус био је и напад на његову част,
тим пре што част по духу нашег националног бића почива на етици
добра, а не користи, јер све што је добро је и корисно, а све што је корисно
не мора бити и добро.
Тако је бавећи се феноменом
части пуковник Рајић направио у
Баћевцу јединствен просветни и
културни центар националне славе.
Огњиште српско има пре свега родољубиво просветну намену, у њему
су дух и поруке који чине најлепше
вредности нашег етичког, моралног, културног и државотворног
постојања, али може представљати
и интересантну туристичку понуду општине Барајево. Све што је постављено овде рађено је са дубоком

симболиком и поруком и представља јединствену целину која обједињује постојање српског народа
из предхришћанског периода, кроз
хришћанску цивилизацију, средњовековни период до данашњих дана.
Простор је уређен тако да има
симболику крста, где је основ тог
амбијента сама кућица огњишта
српског.

Од садржаја који су посебно интересантни ту је хајдучки бивак,
који својим амбијентом подсећа на
хајдучка дружења, хајдучки кодекс

Хајдучки бивак
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части, али и на време робовања под
Турцима. Ту је и зналачки уређен
амбијент посвећен предхришћан-

ској култури и ту се налази и старо
Винчанско писмо, настало око 4500
до 5000 година пре хришћанске ере.
Ако ове године посетите Рајића
кућу сазнаћете да можда нисмо у
2015. већ у 7523. години јер предачко мерење времена које су Срби
преузели датира још 5508. година
пре хришћанске ере. Сви наши стари средњевековни списи баратају
са старим мерењем времена. По том
рачунању времена Косовски бој се

није одиграо 1389. већ 6897. године.
Наши преци су време означавали са
косом цртом и две попречне црте
што значи да време има прошлост,
садашњост и будућност и да је непрекидно, не можете га вратити
назад.
Рајића кућа „Српско огњиште“
као центар националне славе је место где се од Ђурђева до Митрова
дана организују састанци, трибине, свечаности, дружења поводом
одређених значајних јубилеја, промоције књига родољубиве садржине, гусларске вечери. Долазе овде
странци, наши људи из иностранства и сви одлазе задовољни оним
што су овде видели, чули, доживели
и осетили.
Др Раде Рајић је уз пуно љубави, воље и рада подарио Баћевцу,
Барајеву, Београду и Србији један
комплекс у коме се рукотворинама, амбијентом и писаном речју на
огњишту српском чува предање,
традиција, патриотски дух и косовски завет. Осећају то снажно и
сви они који су имали прилику и
част да посете Рајића кућу и који се
на ово место радо враћају јер овде
сваки предмет има своје значење
и своју причу, а др Раде Рајић ће им
је радо испричати. Колико год пута
дошли на ово место увек ћете сазнати нешто ново и бити поносни што
сте и сами део ове приче и славне
историје.

„Огњиште српско“ још није завршено. Део који тек треба да се уради
носиће назив „НАУК СРПСТВУ“, где
ће свако моћи да постави питање и
добије одговор где смо, куда и како
даље. Урађен је пројекат тог амбијента али пуковнику Рајићу треба и помоћи. Писао је он и општини
Барајево, али никакав одговор није
стигао. Требало би, каже он, да овај
пројекат помогну и општина и Град
Београд и Република Србија.
Један од објеката у овом комплексу који одмах пада у очи је Обилића тераса или Тераса слободе. На
овом објекту посебно се истиче необичан штит са једноглавим црним
орлом, крстом и четири С. Зашто
је орао црн и са једном главом а не
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како смо навикли двоглави бели
орао? Доктор Рајић и овде има занимљиву причу. Штит је повезан са
Орловићем Павлом који је насликан на чувеној слици „Косовка девојка“. Један од врховних богова из
предачке вере предхришћанског
периода био је Перун бог грома, небеских сила, реда и поретка ствари,
односно бог правде. Његови симболи су били храст и на њему црни
орао. Кроз тај штит Орловића Павла
на слици „Косовка девојка“ спаја се
предхришћански бог правде кроз
црног орла са хришћанским крстом
и четири С. Крст је на слици положен
у смислу да је држава поробљена, а
овде је тај крст узет са слике и постављен вертикално и он у том положају представља слободу.
У дворишту Рајића куће приметили смо и леску, дрво са посебним
значењем у српској традицији. Леска је свето дрво прве категорије из
наших предачких веровања, каже
пуковник Рајић. Када се куповао
плац где ће да се гради кућа прво се
садила леска. То је било култно дрво,
дрво мудрости, здравља, лепоте и
познања добра и зла. Деца су се када
проходају проводила три круга око
леске да би била здравија, лепша, паметнија и послушнија и да би разликовала добро од зла. Изрека да неко
није састављен, да нема три чисте
значи да га родитељи нису провели
три круга око леске.

0БЕЛЕЖЕНА 71. ГОДИШЊИЦА
ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА У
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Барајево је у Другом светском
рату ослобођено 10. октобра 1944. године, када је 3. бригада 6. пролетерске дивизије „Никола Тесла“ после
вишечасовне борба скршила отпор
немачких трупа у згради школе у
Мељаку и околини.
Полагањем венаца на спомен
плочу на згради основне школе у
Мељаку, отварањем спомен собе у
Дому културе у Баћевцу и Свечаном академијом СУБНОР-а Барајева
обележена је 71. годишњица ослобођења Барајева у Другом светском рату.

Венце су положили представници општине и општинског СУБНОР-а,

а међу бројним званицама био је и
Мирко Божић, потпредседник СУБНОР-а Београда.
На свечаној академији уручене
су чланске карте Марини Марковић
и Велибору Новићевићу чиме је настављена пракса подмлађивања ове
борачке организације.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА
БАРАЈЕВА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Полагањем венаца на спомен
обележје палим ратницима за слободу Србије у Глумчевом Брду обележена је 97. годишњица ослобођења Барајева у Првом светском рату. Венце
су положиле делегације Удружења
потомака ратника Србије 1912-1920.
године, Градске општине Барајево,
Месне заједнице Глумчево Брдо и Основне школе „Кнез Сима Марковић“
из Барајева, а ученици подручног
одељења ове школе из Глумчевог
Брда извели су пригодан програм.
Председник удружења Савеза
потомака ратника Србије Мирослав
Бата Вуксић уручио је захвалнице и
дипломе заслужним члановима удружења и ученицима чији су радови
на тему отаџбине награђени.
Била је то прилика да се присетимо тих тешких али славних дана
далеке 1918. године, када су јединице
1. армије војводе Бојовића, на светог
Луку, ослободиле територију општине Барајево, да би већ 1. новембра
била ослобођена и српска престоница Београд.

Председник Скупштине Градске општине Барајево Саша Костић и заменик председника
општине Славко Гајић положили венце на спомен обележје

Поводом обележавања ове годишњице у општини Барајево организован је пријем за чланове Удружења потомака ратника Србије
1912-1920. године. Заменик председника општине Славко Гајић и председник Скупштине Градске општине
Саша Костић дали су пуну подршку
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Удружењу потомака у неговању традиција ослободилачких ратова . Постигнута је сагласност да је потребно
да се за 100 година завршетка Првог
светског рата штампа Зборник у
коме ће бити сва имена палих ратника у Првом светском рату са подручја
општине Барајево.

НИСМО ЗАБОРАВИЛИ
Поводом годишњице страдања
недужних грађана Вранића у казненој
експедицији фашиста 1941. године, Удружење грађана „20. децембар“ организовало је 15. октобра комеморацију

жртвама под називом „Нисмо заборавили“. Венце на спомен плочу том приликом положиле су делегације Удружења
„20. октобар“, општине Барајево и СУБНОР-а Барајево.

- Тог 15. октобра 1941. године угашено је 39 живота, у једном трену, у
једном минуту. Страдали су а да нису
знали зашто, рекао је обраћајући се
бројним грађанима који су присуствовали овој комеморацији у Вранићу,
Владан Пантић, председник Удружења
грађана „20. децембар“. Ми немамо право, рекао је он, ни као појединци ни као
друштво да заборавимо ове невине
жртве. Ако њих заборавимо нећемо знати зашто постојимо и коме припадамо.
У крвавом походу, казнена
експедиција која је кренула 12.
октобра 1941. године од Колубаре
до Београда, оставила је за собом
преко 400 жртава и преко 1000
попаљених кућа и других објеката. У Степојевцу је стрељано 50
мештана, у Конатицама 30, Дражевцу 150, у Барајеву 6, Лисовићу 9,
Бождаревцу 4, Бељини 4, Великом
Борку 14 и Вранићу 39.

Са комеморације у Вранићу

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Већ је постала традиција да у
оквиру Дечије недеље Ђачки парламент буде гост општине Барајево и да
са општинским функционерима разговара о актуелним проблемима везаним за школу и наставу, али и другим питањима која њих интересују а
која се најчешће односе на стварање
бољих услова за бављење спортом.
Ове године Ђачки парламент
је посетио Општину 5. октобра, а
примио их је заменик председника општине Славко Гајић. Чланови
парламента поставили су заменику
председника бројна питања која су се
односила углавном на услове у школама, потребу да се реновирају спортски терени код школа, али је било и
питања везаних за базене у Барајеву,
који ни ове године нису радили и могућност да се у неким улицама изграде тротоари ради безбеднијег кретања пешака, пре свега деце.

Чланови Ђачког парламента у разговору са Славком Гајићем,
замеником председника Градске општине Барајево

Заменик председника општине
Славко Гајић је обећао да ће општина
у сарадњи са надлежним градским
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институцијама настојати да реши све
проблеме на које су представници
Ђачког парламента указали.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРИМИРЈА
Поводом Дана примирја, у уторак 10. новембра у организацији ГО Барајево, Центра за културу и Удружења Савеза потомака ратника 1912 – 1920. године одржана је свечаност у малој сали Дома културе у Барајеву.
Присутне је поздравио Саша Костић, председник
Скупштине ГО Барајево, а након тога уследила је представа
„Чујте, Срби“ Арчибалда Рајса коју је извео драмски уметник Љубивоје Тадић. За сам крај програма, гости су имали
прилику да погледају документарни филм „Заборављени
споменици Великог рата“.
Дан примирја у Првом светском рату обележен је и полагањем цвећа на Тројан чесму у Барајеву. Цвеће су на Дан
примирја, 11. новембра положили представници Градске
општине Барајево и Удружења потомака ратника Србије
од 1912. до 1920. године.

100 ГОДИНА ОДБРАНЕ БЕОГРАДА И БАРАЈЕВА

Октобар је месец победа и пораза Србије... 5. октобар 1813. Турска
војска је истиснула из Београда Карађорђеве устанике. Пре 100 година
1915. године удружене немачке и
аустроугарске армије под командом маршала Макензена снажном
артиљеријском ватром са 400 оруђа
6. октобра започеле су освајање
Београда.
Српска команда, због опасности
која је претила са бугарске границе
оставила је само 16000 људи и 77 то-

пова. На Београд је испаљено 30.000
граната, међу њима и оних са калибром 420 мм па је било јасно да се престоница не може одбранити. У таквој
ситуацији, схватајући улогу жртве,
мајор Гавриловић издаје легендарну
наредбу „Тачно у три часа непријатељ
има да буде разбијен нашим силним
јуришом, разнет нашим бомбама и
бајонетима. Образ Београда има да
буде светао! Војници, јунаци...Врховна
команда избрисала је наш пук из бројног стања. Наш пук жртвован је за

част Београда и отаџбине. Ви немате
да се бринете за своје животе, јер они
више не постоје... Зато напред у славу!
Живео Београд!“.
Након жилавог отпора и више неуспелих противнапада Београд је пао
15. октобра. Тих дана на територији
општине Барајево последњи отпор
дат је на мељачком Тараишу. Судбина
је хтела да Мељак, па и мељачки Тараиш и у Другом светском рату буде
ослобођен од готово идентичног непријатеља 10. октобра 1944. године.

Поводом 100. годишњице Великог рата редакција документарног
програма Радио-телевизије Србије је
у Барајеву снимила двосатни документарни филм под називом „Заборављени споменици из Великог рата“.
Филм је приказан на РТС- 2 у четири
епизоде. Серијал је репризиран и на
првом каналу РТС-а.
Уз помоћ Епархије шумадијске
Српске православне цркве, Завода за
заштиту споменика културе Града

Београда и Савеза удружења потомака ратника Србије 1912-1920. упорним
вишемесечним радом редитељ Радослав Московић је са вредним сарадницима успео да сведочењем потомака
ратника и приказом спомен обележја
јавности прикаже време храбрости и
оданости отаџбини барајевског сељака. Серијал поучно казује и о односу
данашње генерације према жртвама
злокобног освајачког рата тада доминантних сила.

Редитељ вешто преко речи учесника серијала из готово свих села
општине едукује широк круг гледалаца о малим јунаштвима обичних
људи а истовремено мери однос данашње генерације према жртвама.

БАРАЈЕВЦИ НА РТС-У
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Грађани Барајева имали су прилику да 10. новембра, поводом Дана
примирја, у малој сали Дома културе
у Барајеву бесплатно погледају овај
филм.

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ ИСТОРИЈЕ БАРАЈЕВА
Припремио Драгослав Јовичић Уча

МИЛИСАВ ЧАМЏИЈА - БЕСМРТНА ЈУНАЧИНА

Поред српског војводе и кнеза
Симе Марковића, првог министра
финансија Србије, време и догађаји
су учинили да још један Борчанин
уђе у историју значајних личности

Првог српског устанка. То је бесмртна јуначина Милисав Чамџија верни
следбеник борачког кнеза. Он није
желео „власт и господство“ већ да
се са Турцима бије и да их побеђује.
Истакао се у паљењу ханова, малим
јунаштвима у сваком боју, а посебно
у боју за ослобођење Београда 1806.
године. Звање капетана је стекао
обучавајући нове војнике у руковању
оружјем и војничким вештинама.
После скоро годину дана дуге
опсаде Београда и победе на Мишару, Карађорђе нареди да се коначно
освоји Београд кога су Турци бранили са 300 топова. На Светог Андреју
Првозваног под командом Симе Мар-

ЧАМЏИЈА НА ВОЖДОВЦУ

ковића Чамџија је први продро у шанац, сео на топ и запевао „Хеј браћо
Срби, крила соколова! К мени, к мени
ја сам на јендеку“.
Осокољени Срби у јуришу освојише најпре Варош капију, па онда остала утврђења. Идуће године пала је, на
Белу недељу, и тврђава.
Чамџија је преживео несрећну
1813. годину и дочекао устанак кнеза
Милоша. У борби за Палеж, данашњи
Обреновац, 1815. године Милисав је
тешко рањен па после два дана умире код своје куће у Борку. Сахрањен је
крај свог брата Иванка недалеко од данашњег Горњомалског гробља где му
је скромно обележено гробно место.

Тематској вечери су присуствовале јавне личности
Вождовца, представници синдиката речне полиције, потомци бесмртног јунака, извиђачи-поречани као и конзул
Венецуеле Дарвин Антонио Кастиљо Чакон.
У оквиру програма традиционалне песме су певале Светлана Стевић, Драгана Вучићевић и Катарина Вошић. На крају вечери потомак Милисава Чамџије Радисав
Чамџић је начелнику Одреда Дарку Колаковићу поклонио слику славног јунака и позвао присутне да се активно укључе у реализацију пројекта уређења Чамџијиног
кућишта „Песма са кумбаре“ у Великом Борку.

Тематско вече посвећено Милисаву Чамџији јунаку
Карађорђеве Србије одржано је 27. Октобра у препуној
сали Дечијег дома „Моша Пијаде“ на Вождовцу у организацији Поречанске посаде „Чамџија“.
О животу и делу борчанина Милисава Чамџије као и о
јунаштву, жртвовању и феномену части говорили су аутор
књиге „Милисав Чамџија-бесмртна јуначина“ Радмила Васиљевић, пуковник Раде Рајић и Драгослав Јовичић Уча.

ФОРМИРАН ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ИМЕНА И ДЕЛА МИЛИСАВА ЧАМЏИЈЕ
Жељом потомака славног јунака, извиђача и синдиката речне полиције, формиран је иницијативни одбор за
реализацију програма обележавања имена и дела Милисава Чамџије.
Програмом је планирано да се уреди место где је
Чамџија сахрањен и предложи руководству Града Београда да пригодном плочом идуће године на светог Андреју
поводом 210-те годишњице означи место где је Чамџија
отворио Варош капију. На тај начин би град Београд први
пут обележио Дан ослобођења од Турске власти.
Програм ће бити промовисан на светог Андреју ове
године на његовом вечном станишту уз постављање јарбола и заставе устаничке Србије.

Чланови Иницијативног одбора на гробу Милисава Чамџије
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ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

СТАРИ ЗАНАТИ ЗАНИМЉИВИ И НАЈМЛАЂИМА
Манифестација Дани европске
баштине која је ове године имала за
тему „Стари и традиционални занати“ успешно је реализована и на територији општине Барајево у периоду
од 20. до 30. септембра.
У оквиру овог програма реализована је поставка експоната и изложба у оквиру које су у малој сали Дома

културе у Барајеву представљени
алати које су употребљавале занатлије у свом раду. Неки од њих се и данас користе и представљају својеврсно културно благо овог краја.
Своје експонате су представили и
занатлије грнчарије ,,Минчић“ који су
одржали и практичну презентацију
начина свог рада ученицима основне

школе на часу ликовне културе. Такође, своје експонате за ову изложбу
уступили су и чланови удружења
,,Вредне руке жена Барајева“.
У холовима основних школа, као
и у средњој школи постављени су панои са фотографијама и текстуалним
презентацијама старих заната.

ЗА СПОРТ НИЈЕ КАСНО НИ У ТРЕЋЕМ ДОБУ
Удружење пензионера општине
Барајево организовало је 4. септембра II
општинску Олимпијаду здравља и културе на комплексу барајевских базена
„Плешке“. Пензионери из девет месних
одбора са територије наше општине
су се надметали у брзом ходању, фудбалу, пикаду и кошарци а специјални
гост на овој спортској манифестацији
био је Драган Ђурић секретар Савеза
за рекреативни спорт Србије. Спортско-рекреативна такмичења на којима
је учествовало 75 барајевских пензионера настављена су 19. септембра у
Врњачкој Бањи у организацији Савеза
за рекреативни спорт Србије и Савеза
за рекреативни спорт Барајева. На VIII
Олимпијади здравља и културе “Треће
доба“ које је такође одржано у Врњач-

кој Бањи од 29. септембра до 3. октобра
наступиле су и две пензионерске екипе
из Барајева у следећем саставу: Слободан Настасић, Рајко Никодиновић, Си-
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ниша Кузмановић, Миломир Савић,
Љубина Пантовић, Злата Кузмановић,
Радиша Кузмановић и председник Удружења и капитен екипе Нада Николић.

ОРГАНИЗОВАНО СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
У организацији Канцеларије за пољопривреду и
Пољопривредне стручне и саветодавне службе из Младеновца 14. октобра у великој сали општине Барајево одржано је предавање за пољопривредне произвођаче, а теме су
биле:
1. Превентивне мере спречавања појаве афла токсина,
предавач Бојан Мијатовић дипл. инг. заштите биља
2. Превентивне мере за сузбијање микотоксина у складишту, предавач Жељко Лазић дипл. инг пољопривреде
3. Суша у биљној производњи и прилагођавање агротехничких мера сушним периодима, предавач Милош Николетић дипл. инг. ратарства, и
4. Микотоксини у воћарској производњи (Превентива
у пољу и складиштима), предавач Радмила Копривица инг.
воћарства.
Предавање је тематски било везано за проблеме који
се јављају у јесен приликом убирања и скадиштења плодова како би се умањило штетно дејство и смањили губици.

КУКУРУЗ ПОДБАЦИО
За разлику од прошле године када је принос кукуруза био рекордан, ове године због екстремних климатских
услова дошло је до смањења квалитета и квантитета
приноса.
Каснија сетва, под врло непољним условима, хладно
земљиште, споро клијање, и слаб пораст, на који се надовезао изузетно сушан период са високим температурама
резултирали су успорени развој по свим фенофазама.
У периоду интензивног пораста ове културе, цветања,
опрашивања и оплодње високе температуре су успориле
пораст, довеле до исушивања полена, а самим тим и слабе
оплодње. Екстремно високе температуре довеле су до слабијег развоја биљака и исушивања стабљике пре времена
као и сазревања клипова.

Сарадња са стручном службом из Младеновца траје
већ дужи временски период и нарочито је значајна када
су предавања и едукације у питању. Правовременим обавештавањем пољопривредника може се спречити и предупредити низ негативних последица у пољопривредној
производњи.
Такође је дошло до исушивања земљишта у површинском слоју, што је још један у низу негативних утицаја јер
се највећа маса кореновог система кукуруза налази управо у овом слоју земљишта.
Због наведених разлога велики број пољопривредних
произвођача је прерадио кукуруз у силажу како би за зимски период обезбедио исхрану домаћих животиња.
У зависности од хибрида принос кукуруза варира од
3 до 6 т / ха. Нешто веће приносе дали су само хибриди раније групе зрења ( ФАО 300 , 400 и 500 ) који су посејани у
оптималном року.
У складу са климатским променама које се дешавају,
пољопривредници се морају постепено прилагођавати
како би се смањио њихов негативан утицај тј. само правилним избором хибрида, сортимента и добром агротехником, као и правовременом сетвом може се предупредити низ лоших климатских утицаја.

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Црвени крст Барајева у сарадњи
са Институтом за трансфузију крви
Србије организовао је 27. октобра
2015. године осму редовну акцију
добровољног давања крви у згради
општине Барајево.

Како нас је обавестио секретар
Црвеног крста Барајево Никола Минић акцији се одазвао 51 добровољни
даваоц, а крв је дало њих 41.
У овој акцији крв је 30. пут дао и
Душан Стојмировић (на слици десно).
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Изложба „УМЕТНИК У СВОМ СВЕТУ“
ауторке Данке Јанковић
У Галерији Центра за културу
Барајево 15. септембра отворена је
изложба слика и уметничких радова ауторке Данке Јанковић. Изложба је носила назив „Уметник у свом
свету“. Ово је била друга самостална
изложба ове ауторке. Главни мотив
њених радова је осмех, а како сама

ауторка истиче овакав начин изражавања је њен живот, бекство у свет
ведрине.
Присутне је, поред ауторке поздравила књижевница и ликовна
уметница Маријана Борковић која је
дала своје позитивне критике о изложеним сликама и радовима.

МАНИФЕСТАЦИЈА „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“
Традиционално, Центар за културу Барајево се и ове године укључио
у програме „Дечије недеље“, чији је
носилац организација „Деца Барајева“, организујући дружење са дечијим
песником Недељком Попадићем и по-

зоришну представу „Вучица и два прасета“ у извођењу позоришта „Цврчак“
из Београда за ученике Основне школе.
Такође, традиционално је одржан
и маскенбал у ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву.

Промоција књиге „ЉУБАВ У
ДОБА КОКАИНА“
У малој сали Дома културе у Барајеву 28. октобра одржана је промоција романа „Љубав у доба кокаина“ ауторке
Симониде Милојковић у огранизацији Центра за културу
Барајево.
Књига је о људима који су мислили да марихуана није
дрога и који су веровали да кокаин не ствара зависност,
књига је о љубави у доба кокаина и написана је по истинитом догађају студенткиње из Београда са којом је ауторка
радила три године и написала роман који је свакако један
од најпознатијих и најчитанијих на нашим просторима.

Позоришна представа
„ЉУБАВ У ДОБА КОКАИНА“
Након промоције књиге „Љубав у доба кокаина“ у среду 28. октобра, у 20:00 часова одржана је истоимена позоришна представа у великој сали Дома културе у организацији Центра за културу Барајево.
Књига је инспирисана истинитим догађајима студенткиње из Београда која је доживела горко искуство због слабости према љубави која је довела до тога да постане наркоманка, а потом и проститутка. На основу књиге, настао
је и позоришни комад у коме су играли драмски уметници
Маријана Мићић и Марко Марковић.
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СЛОБОДАН И ПРИНЦ
САЊАЈУ СВЕТСКУ КРУНУ
Слободан Ерић одгајивач паса из
Лисовића са поносом може да тврди
да је власник најлепшег пса у нашој
земљи. Његов трогодишњи енглески
поентер Принц је одлуком секретара
Кинолошког савеза Србије Махму-

та Дагестанија проглашен за шампиона земље у екстеријеру, односно
лепоти. Ово признање је само једно
у низу које су Слободан и његов љубимац побрали у последњих годину дана. До сада су учествовали на

више од 40 изложби паса и са сваког
такмичења су се вратили са неком
од титула, за нејлепшег пса изложбе,
првака расе или првака групе (птичари). Од награда које је Принц до сада
освојио издвајамо: 15. Међународна
изложба паса свих раса у Подгорици
–најлепши пас изложбе, победник
групе и шампион расе; Међународна
изложба у Никшићу – првак расе и
првак групе; Међународна изложба у
Шиду – првак расе; Изложба у Лазаревцу – првак расе; Изложбе у Крагујевцу и Краљеву – првак расе и првак
групе...
Принц има шампионско порекло
пошто је његова мајка Акита била
шампион Србије у екстеријеру док је
отац Цар најпознатији пас у Србији
са највише освојених признања како
у Србији тако и у иностранству. Цар
је тренутно у власништву једног од
најпознатијих турских одгајивача
енглеских поентера. Слободан каже
да ће Принц учествовати на вели-
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кој Међународној изложби која ће се
6.децембра одржати на Београдском
сајму а круна сезоне биће наступ на
најпознатијем светском такмичењу
из области кинологије Светској изложби паса свих раса која ће бити одржана 6.јануара у Милану. Слободан
са оптимизмом гледа на предстојећа
такмичења и каже да не би било изненађење да се Принц са Светске изложбе врати са једном од титула.
Он такође каже да се одгојем паса
бави од 1995 године када је добио
првог енглеског поентера Андона.
Љубав према овој раси усадио му је
пријатељ Драган Пауновић Швајца
који му је између осталог објаснио да
су у прошлим временима само краљеви ловили са том расом.. Слободан у
својој одгајивачници тренутно има
девет енглеских поентера а циљ му је
да у догледно време та бројка премаши педесет. Из његове одгајивачнице
изашло је 11 шампиона: Алфа, Атина,
Дона, Арон, Ари Кинг, Кинг од Досе,
Брандо, Дона од Неговановића, Азра,
Арекс (овогодишњи шампион Грчке)
и наравно Принц. Надамо се да ће Барајевски гласник у једном од наредних бројева бити у прилици да своје
читаоце обавести и о планетарној
титули Принца и његовог власника
Слободана Ерића.

SPORT
БЕОГРАДСКА ЗОНСКА ЛИГА

БАЋЕВАЦ У ОПАСНОЈ ЗОНИ
Фудбалери Баћевца остварили
су после 12 одиграних утакмица у
Зонској лиги Београда три победе, један нерешен резултат и осам пораза
и два кола пре краја јесење полусезоне налазе се на дванаестом месту
са десет освојених бодова. До краја
Првенства Баћевчанима предстоји
грчевита борба за опстанак али оптимизам у остварењу тог циља ули-

ва тренутни поглед на табелу пошто
ПКБ из Падинске скеле и Лепушница
имају исти број бодова. На врху табеле издвојила се екипе Графичара на
првој позицији а у стопу је прате друго и трећепласирани састави БСК-а
и Прве Искре из Барича. По свему судећи загонетку ко ће се пласирати у
Српску лигу решиће управо ова три
клуба у међусобним дуелима.

1

ГРАФИЧАР

12

9 3 0 31 : 5 30

2

Б С К 1925

12

9 2 1 21 : 6 29

3

ПРВА ИСКРА

12

8 3 1 29 : 8 27

4

ЛОКОМОТИВА

12

6 3 3 19 : 8 21

5

ТОРЛАК

12

6 3 3 15 : 14 21

6

БАЛКАН МИР.

12

5 3 4 18 : 18 18

7

СРЕМЧИЦА

12

4 5 3 17 : 12 17

8

ЈЕДИНСТВО (Сурч.) 12

4 5 3 15 : 12 17

9

ЗВЕЗДАРА

13

4 5 4 15 : 16 17

10

ЛЕПУШНИЦА

13

1 7 5 12 : 20 10

11

П К Б (П. Скела)

12

3 1 8

12

БАЋЕВАЦ

12

3 1 8 13 : 30 10

13

ХАЈДУК

12

3 1 8 11 : 28 10

14

БОРАЦ (Остр.)

12

2 2 8 12 : 23 8

15

ВРЧИН

12

1 2 9 12 : 30 5

9 : 19 10

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА - ГРУПА Б

БОРЧАНИ И АРНАЈЕВЦИ НА ЗАЧЕЉУ, СЛЕДИ
БОРБА ЗА ОПСТАНАК
Коло пред завршетак јесењег
дела сезоне у Првој београдској лиги-група Б екипе Великог Борка и
Борца из Арнајева налазе се у крајње
незавидној ситуацији на самом зачељу табеле. И док екипа Великог
Борка има каве-такве шансе за опстанак Арнајевцима ће у наставку
такмичења требати право чудо да
се домогну места које гарантује опстанак у лиги. Борчани су на свој
бодовни конто уписали 12 бодова
остваривши три победе и то у Арнајеву управо против Борца(2:1) ,

Младости из Цветовца на свом терену (1:0) и Младости из Чибутковице(4:0) а забележили су и три нерешена резултата . Арнајевски састав
је остварио само једну победу и то у
12.колу на свом терену против Шумадије резултатом 1:0 а изборили су
и два ремија (Борац Лазаревац 1:1 и
Раднички Рудовци 2:2, оба меча на
домаћем терену) . На врху табеле издвојили су се Напредак Медошевац
са 28 а следе Будућност из Звечке са
24 и Борац из Лазаревца са 23 освојена бода.

По тмурном и кишовитом времену,
27. септембра на стрелишту у Ковилову
одржано је финално такмичење ловаца
Србије у организацији ЛСС у гађању глинених голубова. Из регионалних лига
(којих има 12 широм Србије) у финале се
квалификовало 36 екипа и 204 стрелца
и то у категоријама дама, јуниора, сениора и ветерана. На финалном такмичењу
учествовалe су укупно 32 екипе и 191

такмичар чиме је оборен рекорд по броју
учесника.
Екипа ЛУ “Мића Поповић” у саставу
Слободан Николић, Душан Николић, Драгомир Иванковић и Милош Васић је након
распуцавања заузела 4. место.
У појединачном пласману јуниор
Душан Николић заузео је 3. место док је
његов отац Слободан Николић остварио
исти успех у сениорској конкуренцији.

1

НАПРЕДАК (Мед.)

12 9 1 2 28 : 8 28

2

БУДУЋНОСТ (Зв.)

12 7 3 2 28 : 9 24

3

БОРАЦ (Лаз.)

12 6 5 1 14 : 8 23

4

ТЕК СЛОГА (В. Цр.)

12 6 3 3 35 : 18 21

5

МЛАДОСТ (Бар.)

12 6 2 4 21 : 15 20

6

ЗАБРЕЖЈЕ

12 6 2 4 22 : 18 20

7

РАДНИЧКИ (Руд.)

12 5 3 4 21 : 17 18

8

МЛАДОСТ (Цв.)

12 5 3 4 18 : 13 16

9

СТРЕЛАЦ (Мис.)

12 5 1 6 19 : 22 16

10

ШУМАДИЈА (Ш.)

12 4 3 5 11 : 14 15

11

ВЕЛИКИ БОРАК

12 3 3 6 12 : 24 12

12

ПОЛЕТ (Гр.)

12 3 0 9 17 : 32 9

13

МЛАДОСТ (Чиб.)

12 2 1 9

9 : 30 7

14

БОРАЦ (Арн.)

12 1 2 9

8 : 35 5

СЛОБОДАН И ДУШАН НИКОЛИЋ ТРЕЋИ У СРБИЈИ
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SPORT
ОПШТИНСКА ЛИГА

РУШАЊ ВОДИ, БАРАЈЕВО ЗА ПЕТАМА
Јесења полусезона у општинској
фудбалској лиги Барајева завршена
је 18. октобра а после седам одиграних кола челно место на табели зауФК „Барајево“

зима екипа Рушња. На друго место,
са три бода мање од првопласиране
екипе, пласирала се екипа ФК Барајево док је на трећем месту састав ФК
Лисовић 1977 са дванаест освојених
бодова. Следе Вранић са 11, Бељина
са 10 и Велика моштаница са 9 бодова а зачеље табеле припада осмопласираној екипи Гунцата која је забележила две победе и има 6 бодова док је
место „фењераша“ резервисано за ФК
Мељак који је у седам утакмица ус-

пео само једном да ремизира и на свој
бодовни салдо убележи само један
бод. Занимљиво је истаћи и да се после трогодишње паузе у такмичење

1

РУШАЊ

7

6 0 1 18 : 7 18

2

БАРАЈЕВО

7

5 0 2 19 : 9 15

3

ЛИСОВИЋ 1977
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укључила и екипа Фудбалског клуба
Гунцати. Првенство се наставља у
марту а по свему судећи очекује нас
неизвесна борба за прво место које
води у Прву београдску лигу.

ОФК „Гунцати“ поново наступа после трогодишње паузе

СРЕБРО И БРОНЗА ИЗ КРУПЊА

Каратисти Спортског клуба Сенсеи из Барајева наступили су на Деветом међународном карате турниру
„Трофеј Крупња 2015“ који је 25. октобра одржан у Крупњу у организацији
истоименог Карате клуба. У конкуренцији 26 клубова и 350 такмичара
из Србије, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине наступило је и петоро барајевских каратиста
који су освојили једну сребрну и једну
бронзану медаљу. Сребро је припало

9

деветогодишњој Катарини Маринковић у дисциплини КАТА, док је у истој
дисциплини треће место и бронзану медаљу освојила Миљана Џунић
рођена 2007. године.
Представници Спортског клуба
Сенсеи уложили су званичан приговор организатору турнира због,како
они сматрају, пристрасног и необјективног суђења приликом оцењивања
наступа Емилије Антанасијевић и
Ђорђа Радмана.

23

Катарина и Миљана

Спортске стране уређује Дејан Ташић

SPORT
СОЛИДАН ДЕБИ БАРАЈЕВСКИХ КОШАРКАША
У ПРВОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ
Након уводног дела базичних припрема спроведених на простору наше
општине (језеро Дубоки поток, терен
Фудбалског клуба Барајево) Кошаркашки клуб Барајево је почео сезону
у вишем рангу такмичења односно у
Првој мушкој регионалној лиги, група Центар. На почетку сезоне клуб је
претрпео и одређене кадровске проме-

Екипу су на позицијама плеја и
крилног центра појачала два квалитетна играча Драган Бјелица и Дарко
Дамњановић. Њиховим доласком, поред играчког искуства, КК Барајево
је добио доста и на промоцији клуба.
Постојећи играчки кадар додатно је
освежен и увођењем младих снага у
сениорску конкуренцију. Првом тиму

као домаћин наш клуб и даље игра у
Спортском центру „Луси“ у Шиљаковцу.
Састав и стручни штаб: Ненад Јевтић-кап, Милош Ћелић, Стефан Марковић, Марко Јовановић, Предраг Лазић, Лазар Симић, Милан Лазаревић,
Драган Бјелица, Дарко Дамњановић,
Милош Петровић, Душан Ташић, Лазар
Маринковић, Томислав Шкобо, Ђорђе
Станисављевић, Марко Петровић-тренер играч, Микица Јевтић-координатор
и помоћни тренер, Ненад Скокнић-помоћни тренер.

Табела после 6 одиграних кола:

не. Доскорашњег тренера Микицу Јевтића на клупи је заменио Марко Петровић који је уједно и један од носилаца
игре нашег тима. Почетак сезоне донео
је и доста квалитетније противнике
у односу на претходне сезоне када је
барајевски клуб наступао у нижем степену такмичења. У првих шест кола
барајевски кошаркаши остварили су
две победе и четири пораза и тренутно
заузимају десету позицију коју деле са
екипом београдског Витеза и екипом
Астре које су оствариле идентичан
скор. Барајевци су поражени од екипа
Колубаре, Борца из Земуна, Слодеса
и Звездаре док су тријумфовали у сусрету са екипом Астра Београд (90:79)
а тесним резултатом 78:76 савладана
је у гостима и екипа Гроцке. Сам жреб
такмичења није ишао на руку нашем
клубу и због чињенице да је екипа комплетирана тек пред почетак четвртог
кола.

прикључени су и играчи јуниорске
екипе: Томислав Шкобо, Лазар Маринковић и Ђорђе Станисављевић који су
протекле сезоне у играчком смислу
знатно напредовали и по мишљењу
стручног штаба заслужили место у
најбољој селекцији барајевског клуба.
Поред такмичарских успеха КК Барајево својим наступима настоји да на
што бољи начин представи место из
којег долази и чије име носи. Уједно КК
Барајево велику пажњу поклања раду
са млађим категоријама а са почетком
нове школске године КК Барајево је
увело још једну новину у раду са малишанима отварањем Школице спорта
при Кошаркашком клубу.
Главни проблем КК Барајева је недостатак елементарних услова за рад и
стварање нових играча, односно спортска сала прописаних димензија која
задовољава услове такмичења Кошаркашког савеза Србије тако да утакмице
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ШКОЛСКИ СПОРТ

СРЕДЊОШКОЛЦИ И
ОСНОВЦИ ТРЕЋИ У ГРАДУ
Током октобра одржана су финална градска школска такмичења (некадашњи СПОРТИШ) а ученици барајевске Средње школе, које је предводио
професор Стева Јовићевић, заузели су
треће место у малом фудбалу. Исти
успех остварили су и ученици седмог
и осмог разреда ОШ „Кнез Сима Марковић“ на челу са професором Бојаном
Стевановићем.

