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16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ОДЛУКУ О 
ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Одборници Скупштине Градске 
општине Барајево, на 16 седници 
одржаној 5. октобра којом је предсе-
давао председник Скупштине Саша 
Пауновић, разматрали су 25 тачака 
дневног реда. Одборници су јед-
ногласно усвојили Предлог решења 
о разрешењу в.д.директора Центра 
за културу Барајево и именовању в.д. 

директора поменуте установе. За 
в.д. директора изабрана је Јасмина 
Прица која је и до сада обављала ту 
функцију. Усвојен је и Предлог Од-
луке о четвртом ребалансу буџета 
Градске општине Барајево за 2018. 
годину, Предлог Закључка о усвајању 
Финансијског извештаја Дирекције за 
развој и изградњу Градске општи-
не Барајево ЈП Барајево – у ликви-
дацији за период од 01.01.2017. до 
31.12.2017.године, Предлог Закључка 
о усвајању Завршног ликвидационог 

биланса Дирекције за развој и из-
градњу Градске општине Барајево 
ЈП Барајево – у ликвидацији за пе-
риод 01.01.2018. до 26.09.2018. го-
дине, Предлог Закључка о усвајању 
Извештаја о спроведеном поступку 
ликвидације Дирекције за развој и 
изградњу Градске општине Барајево 
ЈП Барајево – у ликвидацији, Пред-

лог Закључка о усвајању Изјаве лик-
видационог управника Дирекције за 
развој и изградњу Градске општине 
Барајево ЈП Барајево – у ликвидацији, 
Предлог Одлуке о расподели лик-
видационог остатка Дирекције за 
развој и изградњу Градске општине 
Барајево ЈП Барајево – у ликвидацији 
као и Предлог Одлуке о окончању 
поступка ликвидације над Дирек-
цијом за развој и изградњу Градске 
општине Барајево ЈП Барајево – у 
ликвидацији.

Чланови локалног парламен-
та усвојили су и Предлог Измене 
Кадровског плана Управе Градске 
општине Барајево за 2018. годину 
затим Предлог Решења о измени 
Решења о именовању Комисије за 
враћање земљишта као и  Предлог 
Решења о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације Град-
ске општине Барајево.

Усвојен је и Трећи ребаланс 
програма пословања ЈКП „10.окто-
бар“ Барајево за 2018. годину затим  
Извештај о извршењу буџета Градске 
општине Барајево за период јануар 
– јун 2018. Године, Извештај о раду 
Управе Градске општине Барајево 
за период 01.01. –30.06.2018.године 
као и Извештаји о раду општинског 
правобранилаштва Градске општи-
не Барајево за период јануар – јун 
2018. године, о раду и пословању 
ЈКП „10.октобар“ Барајево са финан-
сијским извештајем за период 01.01. 
– 30.06.2018.године и о раду и 
пословању установе Центар за кул-
туру Барајево за период јануар – јун 
2018. године. Такође су разматрани 
и усвојени Извештај о стању јавних 
и јавно-зелених површина на тери-
торији Градске општине Барајево са 
планом развоја истих, Извештај о 
називима улица и тргова и кућних 
бројева на територији општине, Из-
вештај о противградној заштити и 
стању система одбране од града на 
подручју Градске општине Бараје-
во у 2018. Години, Извештај о раз-
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15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА, 
УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ 

ПРИЗНАЊИМА
15. седница Скупштине одр-

жана је 9. јула у малој сали Дома 
културе Барајево. Седницом је 
председавао председник Скупшти-
не Градске општине Барајево Саша 
Пауновић, а одборници су донели 
важне одлуке по 19 тачака дневног 
реда, од којих издвајамо Одлуку о 
трећем ребалансу буџета Градске 
општине Барајево за  2018. годину, 
Одлуку о награђивању ученика из 
буџета Градске општине Барајево и 
Одлуку о додели јавних признања 
Градске општине Барајево за 2018. 
годину.

Печат „Правитељствујушћег 
Совјета Српског“ додељује се ЈП 
„Путеви Србије“, док ће плакете 
„Правитељствујушћег Совјета Срп-
ског“ бити уручене Мири Симеу-

новић, професорки руског језика 
и књижевности у ОШ „Кнез Сима 
Марковић“ Барајево, Тањи Весели-
новић, професорки ликовне култу-
ре у ОШ „Павле Поповић“ Вранић, 
Пчеларском друштву „Барајево“, 

Виолети Младеновић, књижничару 
Библиотеке „Јован Дучић“ Бараје-
во, огранак „Бранко Ћопић“ Вранић 
и Зорану Стевановићу, раднику 
МУП-а Србије, Полицијске управе 
за Град Београд, ПС Барајево.

воју туризма на територији Градске 
општине Барајево за период 01.01. 
– 30.06.2018. године и Извештај 
о стању канализације на терито-
рији Градске општине Барајево са 
планом развоја. Усвојена је и Ин-
формација о реализацији жетве и 
тржишним вишковима на подручју 
Градске општине Барајево у 2018. 
години. Одборници барајевске 
скупштине усвојили су и Предлог 
за давање позитивног мишљења на 
Нацрт Плана генералне регулације 
система зелених површина Београ-
да као и Предлог нацрта Закључка 
о давању сагласности на предло-
жена техничка решења и мере из 
Студије унапређења заштите од 

вода у сливу реке Колубаре за под-
ручје Градске општине Брајево. На 

самом крају данашње седници раз-
матрана су и одборничка питања.
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14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

На дневном реду 14.седнице 
Скупштине Градске општине Ба-
рајево, којом је председавао пред-
седник Скупштине Саша Пауно-
вић, нашло се 28 тачака дневног 
реда. Седници је присуствовало 
и руководство општине Барајево 
на челу са председником општине 
Слободаном Батом Адомовићем. 
Одборници локалног парламента 
су једногласно донели Одлуку о 
завршном рачуну буџета Градске 
општине Барајево за 2017. годину, 
затим Одлуку о другом ребалансу 
буџета Градске општине Барајево 
за 2018. годину као и Одлуку о при-
хватању оснивачког удела односно 
оснивачких права над привредним 
друштвом Предузеће за информи-
сање „Радио Барајево“ ДОО. Усвојен 
је и Ребаланс Програма пословања 
ЈКП „10.октобар“ Барајево за 2018. 
годину, Предлог Решења о давању 
сагласности на Одлуку ЈКП „10.ок-

тобар“ Барајево о утврђивању цена 
воде, одржавања гробаља и по-
гребних услуга, Извештај о раду 
Скупштине ГО Барајево за 2017. 
годину, Извештај о реализацији 
Годишњег програма пословања са 
финансијским извештајем за пери-
од 01.01. – 31.12.2017. године  ЈКП 
„10. октобар“ Барајево, Извештај о 
раду Центра за културу Барајево 
за период 01.01. – 31.12.2017. годи-
не. Усвојени су и извештаји о раду 
грађевинске и комуналне инспек-
ције Управе ГО Барајево у 2017.го-
дини, Управе ГО Барајево за период 
01.01. – 31.12.2017. године, Пра-
вобранилаштва Градске општине 
Барајево за период од 01.01. до 
31.12.2017.године. Такође је усвојен 
и Извештај о излажењу билтена СО 
Барајево „Барајевски гласник“ за 
2017.годину, Информација о реа-
лизацији плана јесење сетве у 2017. 
години и припремама за пролећну 

сетву у 2018. години на подручју 
Градске општине Барајево, Из-
вештај о гробљима на територији 
Градске општине Барајево са пла-
ном проширења и изградње новог 
гробља у МЗ Барајево, Извештај 
о закупу пословног простора на 
коме је носилац права коришћења 
Градска општина Барајево за 2017. 
годину као и Информације о во-
доснабдевању на територији Град-
ске општине Барајево и плановима 
развоја водоснабдевања и оства-
ривању социјалних права и поро-
дично-правне заштите становника 
наше општине. Такође су једногла-
сно усвојени и Извештај о јавним 
набавкама у 2017.години корисни-
ка буџета ГО Барајево, Информа-
ција о раду  Канцеларије за младе, 
Извештај о јавном превозу на те-
риторији општине и Информације  
о развоју спорта и стању, заштити 
и унапређењу животне средине на 
територији Градске општине Ба-
рајево. Прихваћени су и Извештаји 
о јавном осветљењу, изградњи 
објеката и легализацији у 2017. го-
дини и инвестиционој изградњи у 
барајевској општини. Одборници 
су донели Решења о образовању 
Општинског штаба за ванредне 
ситуације а усвојено је и Мишљење 
на Нацрт измена и допуна Регио-
налног просторног плана адми-
нистративног подручја Града Бео-
града, са Извештајем о стратешкој 
процени утицаја предметног пла-
на на животну средину.

ИЗ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ОДЛУКУ О ДРУГОМ 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ
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ПОТПИСАН УГОВОР О 
ГАСИФИКАЦИЈИ НАШЕ ОПШТИНЕ-

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 20 МИЛИОНА ЕВРА
У свечаној сали Градске општине Барајево 1.мар-

та  потписан је Уговор о гасификацији између општи-
не Барајево, Јавног предузећа „Србија гас“ и стратешког 
партнера, компаније „PROMONT GROUP“д.о.о. из Новог 
Сада. Уговор су потписали председник Градске општине 

Барајево Слободан Бата Адамовић, генерални директор 
Јавног предузећа “Србија гас“ Душан Бајатовић и Милин-
ко Цицмил директор компаније „PROMONT GROUP“. 

Потписивању Уговора су присуствовали су и Алек-
сандар Антић министар рударстава и енергетике у 
Влади Републике Србије, Андреа Радуловић заменица 
председника Скупштине града Београда, Велибор Пе-
шић испред Привредне коморе Београда, Саша Пауно-
вић председник Скупштине Градске општине Барајево 
као и чланови општинског руководства.

По потписивању уговора медијима се обратио пред-
седник општине Слободан Бата Адамовић који је нагла-
сио да је ово велики тренутак за нашу општину и да је 
ово нејвећа инвестиција која ће бити реализована у Ба-
рајеву у последњих 30 година. Он је такође рекао да ће 
гасификација целокупне територије наше општине бити 
велики подстицај развоју индустрије а самим тим и по-
бољшању услова живота свих становника Барајева као и 
да је општинско руководство још једном показало оз-
биљност и  бригу за решавање свих  проблема са којима 
се сусрећу наши суграђани. Министар Антић и генерал-
ни директор „Србија гаса“ Душан Бајатовић изјавили су 
да се реализацијом овог пројекта стичу услови за при-
влачење бројних инвестиција и отварање нових радних 
места у нашој општини.

Реализацијом Уговора о гасификацији стварају се ус-
лови за конверзију постојећих котларница јавног и при-
ватног сектора на природни гас а самим тим и прикљу-
чење домаћинстава, привреде и јавних потрошача на 
природни гас као енергент  на читавој територији Град-
ске општине Барајево. Очекује се  да ће се више од девет 
хиљада индивидуалних домаћинстава определити за 
овај  енергент тако да ће се створити битни услови да се 
превазиђе потенцијални проблем загађености ваздуха 
на територији општине Барајево и допринесе заштити 
животне средине. 

Имајући у виду обим пројекта гасификације и њего-
ву комплексност, концепција Програма гасификације је 
таква да се постигне највећа брзина изградње гасоводне 
мреже. Потписници Уговара су најавили да ће радови на 
целокупној гасоводној мрежи у општини Барајево бити 
завршени до краја 2021.годне. Целокупна инвестиција је 
вредна око 20 милиона евра а дужина гасификационе 
мреже на територији Градске општине Барајево биће око 
600 километара.
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ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ НОВИ ПУТ 
КОЈИ СПАЈА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, 

ОБРЕНОВАЦ И ЧУКАРИЦУ
Заменик градоначелника Горан 

Весић као и председници општина 
Барајево, Обреновац и Чукарица 
Слободан Бата Адамовић, Миро-

слав Чучковић и Срђан Коларић 
присуствовали су 22. новембра  
пуштању у саобраћај новог ал-
тернативног пута који спаја Малу 

и Велику Моштаницу, Вранић и 
Мељак у који је уложено близу 100 
милиона динара.

Весић је истакао да су од данас 
новим путем, на делу где су некада 
биле њиве и лоши некатегорисани 
путеви, повезана четири насеља и 
три општине, као плод сарадње 
Града Београда, Владе Републике 
Србије и три градске општине.

На овај начин смо значајно по-
дигли квалитет живота људи из 
овог дела Београда, јер су мешта-
ни Мале и Велике Моштанице, 

Вранића и Мељакa, који су удаље-
ни само два-три километра, досад 
морали да путују и до 20 киломе-
тара. Такође, показали смо колико 
је важно да велике пројекте мора-
мо да радимо заједно и спроводи-
мо јединствену политику – указао 
је Весић.
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Он је истакао значај новог пута 
јер представља везу за грађане Чу-
карице и Барајева са Ибарске ма-
гистрале према Баричу.

У Баричу је фабрика „Меита”, у 
којој је тренутно запослено 2.600 
људи, док ће у мају бити заврше-
на и нова фабрика, када је пред-
виђено да ради до 3.500 грађана. 
Ово ће омогућити да се поред Об-
реновчана, и грађани Чукарице и 
Барајева запосле у компанији која 
представља једну од највећих ин-
вестиција у Београду – најавио је 
Весић.

Весић је такође ракао да се  не 
раде само постојећи већ и потпу-
но нови путеви, што се у Београду 
није радило деценијама.

На тај начин повезујемо људе, 
омогућавамо им бржи и лакши до-
лазак до школе, вртића или радног 
места. Такође, подижемо и вред-
ност имовине мештана јер им по-
дижемо квалитет живота, а то под-
разумева да сви грађани имају пут, 
јавни превоз, канализацију и воду. 

И када то будемо имали, можемо 
да кажамо да смо сви Београђани – 
навео је заменик градоначелника и 
закључио да нови пут представља 
и алтернативни пут према Шапцу 
док се не реши проблем великог 
клизишта Дубока код Умке.

Председник општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић захава-

лио је заменику градоначелника 
Горану Весићу и председницима 
општина Обреновац и Чукарица, 
јер су препознали интерес спајања 
ове три општине. Он је најавио 
укључивање новог пута у линију 
јавног превоза 860 Д који спаја 
Дражевац са главном железничком 
станицом. Ова линија је до сада 
ишла трасом Дражевац, Вранић, 
Ибарска магистрала, главна же-
лезничка станица а нова траса ће 
ићи преко Вранића, Мељачког Та-
раиша, Велике Моштанице и Ибар-
ске магистрале до досадашњег 
одредишта.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ 
ПОСЕТИО ОСНОВНУ ШКОЛУ У ВРАНИЋУ

Министар просвете у Влади 
Републике Србије Младен Шар-
чевић боравио је у радној посети 
Основној школи “Павле Поповић“ 
у Вранићу. Министар Шарчевић се 
том приликом упознао са услови-
ма у којима се одвија настава у овој 
школској установи а обишао је и 
школску библиотеку, информатич-
ки кабинет и спортску халу. Мини-
стра Шарчевића дочекали су, осим 
директорке школе Јеле Стевано-
вић, заменик председника општи-
не Барајево Славко Гајић, помоћник 
председника Радиша Ђорђевић 
као и чланови општинског Већа 
Боривоје Павловић, Милан Дими-
тријевић, Драган Радојичић и Иван 
Васиљевић.



8

Захваљујући изузетној сарадњи руководства Градске општине Барајево и градских власти током 2018.године 
на територији нашеопштине асфалтирано је 78 километара постојећих и нових путева. Радове су изводила пре-
дузећа Београд пут, Штрабаг и Шумадија пут. Од 78 асфалтираних километара 25 километара је асфалтирано 
на регионалним путевима и то на деоницама Барајево-Бељина, Баћевац–Барајево,  Барајево–Рипањ а асфалти-
ран је и регионални пут кроз месну заједницу Вранић. Треба поменути да је изграђен и нови пут, који до сада 
није постојао, а  који спаја општине Брајево, Вождовац и Сопот.  Током 2018.године општинско руководство је 
решило и да се приступи изградњи капела на гробљима у нашој општини. За следећу годину планирано је да се 
наставе радови на уређењу саобраћајне инфраструктуре која подреазумева уређење регионалних путева, улица 
и некатегорисаних путева. Такође ће бити настављени радови и на реконструкцији и изградњи нових троотоара 
где за то постоје услови. Сви радови се изводе на основу захтева грађана и програма Савета месних заједница. 

ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО АСФАЛТИРАНО 

78 КИЛОМЕТАРА ПУТЕВА
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ВЕЛИКЕ ШТЕТЕ ОД НЕВРЕМЕНА 
У БАРАЈЕВУ

Обилне падавине у поподневним часовима 29. 
јуна су изазвале велике штете на инфраструктур-
ним објектима и другим грађевинским објектима и 
пољопривредним добрима у општини Барајево. 

Штаб за ванредне ситуације ГО Барајево био је 
у сталном заседању, образоване су комисије за еви-
дентирање штете на свим добрима. Велики проблем 
је изазвала је вода која је продрла у зграду општине, 
што је довело до прекида у снабдевању електричном 
енергијом, а и возила Градске општине Барајево су 
значајно оштећена у изненадној бујици. 

У помоћ су притекли представници Градског шта-
ба за ванредне ситуације, врло брзо је обезбеђена по-
моћ у материјано техничким средствима, укључујући 
радне машине за уклањање препрека на саобраћај-
ницама и хитне интервенције ради заштите људских 
живота и имовине веће вредности. 

Такође обезбеђена су возила за превоз комисија за 
евидентирање штета на добрима, а у помоћ су при-
текле градске инсититуције, Градска управа и Дирек-
ција за имовину Града Београда. 
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САНАЦИЈА МОСТА У 
ЦЕНТРУ БАРАЈЕВА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 

КОРИТА БАРАЈЕВИЦЕ
У току је санација моста у центру Барајева који је 

оштећен у катастрофалној поплави која се догоди-
ла 29.јуна ове године. Радници предузећа „Београд 
воде“ су отпочели и радове на реконструкцији речног 
корита Барајевице од моста ка барајевској цркви.

РЕКОНСТРУИСАН ТРОТОАР 
У УЛИЦИ МИОДРАГА ВУКОВИЋА

На иницијативу општинског 
руководства на челу са председ-
ником Градске општине Барајево 
Слободаном Батом Адмовићем 
радници ЈП “Београд пут“ су у Улици 

Миодрага Вуковића, у центру наше 
општине, у потпуности ревитали-
зовали тротоар  поред десне ко-
ловозне траке  од Дома културе до 
пословнице“Електродистрибуције“.



НОВИ БАГЕР У ЈКП „10. ОКТОБАР“

ЈКП “10.ОКТОБАР“ ДОБИЛО ЈОШ ЈЕДАН 
КАМИОН ЗА ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА

ДИСТРИБУЦИЈА КАНТИ ЗА КУЋНИ ОТПАД 

Уз помоћ Градске општине Барајево, Јавно кому-
нално предузеће „10. октобар“ је набавило нови ком-
биновани багер. Председник општине Слободан Ада-
мовић, након што га је в.д. директора ЈКП „10. октобар“ 
Предраг Павловић упознао са техничким карактерис-
тикама и могућностима нове машине, је истакао да је 
ова набавка од великог значаја за становнике Барајева 
јер ће знатно допринети ефикаснијем уређењу наше 
општине.

Захваљујући Градској општи-
ни Барајево и њеном руководству 
на челу са председником општине 
Слободаном Батом Адамовићем 
Јавно комунално предузеће „10. 
октобар“  значајно је обновило свој 
возни парк куповином још јед-
ног камиона за одвожење смећа. 
Ради се о возилу марке „Ивеко“ 
капацитета седам кубних метара 
које ће првенствено служити за 

Јавно комунално предузеће „10. 
октобар“ наставило  је дистрибу-
цију канти за кућни отпад  по до-
маћинствима.  Досадашња пракса 
да се кућно смеће одлаже искљу-
чиво у контејнере није се показала 
као најбоље решење,па је општина 
одлучила да се смеће убудуће од-
лаже у канте које ће бити подељене 
свим домаћинствима на подручју 
наше општине. Промена система 
одлагања отпада показала се као 
право решење а о томе најбоље 
говоре позитивне реакције ста-
новника  са Рипањског пута затим 
власника домаћинстава у насељу 

Требеж као и становника чија се 
домаћинства налазе дуж Ибарске 
магистрале.

- Поделом канти за смеће по 
домаћинствима настојимо да ову 
услугу подигнемо на виши ниво, 
каже Предраг Павловић, дирек-
тор ЈКП „10. октобар“. Битно је на-
гласити и да домаћинства канте за 
смеће добијају на реверс, односно 
без било какве надокнаде. Павло-
вић каже да ће се канте празнити 
једном недељно а грађани ће о 
тачним терминима бити благовре-
мено обавештени. Према његовим 
речима нови систем одлагања и 

пражњење канти које се већ неко 
време, у оквиру новог система од-
вожења кућног отпада , дистри-
буирају домаћинствима у нашој 
општини. Предност овог возила 
је могућност приступа  домаћин-
ствима која се налазе и у ужим 
улицама  а у које до сада велики 
камиони за одвожење отпада  нису 
могли да уђу па је одвожење смећа 
било отежано.

одношења кућног отпада биће 
примењен у наредном перио-
ду  и у свим барајевским месним 
заједницама.
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МОГУЋА САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ 
ОПШТИНОМ РОРШАХ (RORSCHACH)

Председник Градске општине Барајево Слободан 
Адамовић састао се са Томасом Милером (Thomas 
Muller), председником општине Роршах (Rorschach). 
Тема разговора је била могућност сарадње двеју 

Након дуже паузе, у Дому здравља „Др. Милорад 
Влајковић“ у Барајеву је почетком маја месеца прора-
дио рендген кабинет. У функцији је и ултразвук, као 
и кабинет за очне болести, чиме је у великој мери по-
дигнут ниво бриге о здравственој заштити грађана 
наше општине. 

Кабинет за болести уха, грла и носа је у потпу-
ности опремљен и ускоро се очекује да, након анга-
жовања новог доктора специјалисте, и он проради.

ДОМ ЗДРАВЉА – РАДЕ РЕНДГЕН 
И ОЧНИ ЛЕКАР

општина, а договорена је и посета господина Миле-
ра Барајеву, током које ће бити размотрени конкрет-
ни облици сарадње од значаја за грађане Барајева и 
Рошаха.
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У НОВОМ РУХУ
Председник Градске општине Барајево Слободан 

Адамовић и члан Општинског већа Драган Радојичић, 
задужен за образовање, културу и туризам, обишли 
су заједно са директорком ОШ „Павле Поповић“ у Вра-
нићу, Јелом Стевановић и директорком ОШ „Кнез Сима 
Марковић“ у Барајеву, Зорицом Јовановић-Стевано-
вић радове на текућем одржавању објеката у школи 
у Вранићу и издвојеним одељењима у Глумчевом брду 
и Лисовићу.

У ОШ ,,Павле Поповић” доста се радило на при-
преми и уређењу зграде за нову школску годину, 
уклоњен је стари кров (цреп и дрвена конструкција) 
олуци, громобранска инсталација, демонтирана је 
плафонска расвета и електрична инсталација, урађе-
на је нова армирана бетонска плоча и подзидано је 
поткровље.

У ОШ „Кнез Сима Марковић“ обављњни су  радови 
на замени старе фасадне столарије новом у издвоје-
ним одељењима Глумчево брдо и Лисовић 2, са ре-
конструкцијом, адаптацијом и санацијом учионичког 
простора у издвојеном одељењу Глумчево брдо, што 
садржи замену старих патоса, новим бетоном обло-
жених и винил подовима; проширење тоалета са за-
меном старих водоводних и канализационих цеви и 

керамичких зидних и подних плочица; као и комплет 
кречење унутрашњег простора. У Глумчевом брду 
урађена је спољашња изолација и урађена нова фаса-
да у делу школске зграде.

У издвојеном одељењу Бељина врше се радови на 
одржавању учионичког простора, спуштени су пре-
високи плафони, изглетовани сви зидови, кречи се 
целокупан унутрашњи простор школе и врши замена 
унутрашњих врата на учионицама.

Целокупна адаптација и извођење ових радова не 
би били могући без помоћи локалне самоуправе која 
је обезбедила значајна финансијска средства, само за 
ову годину издвојено је око 12 милиона динара за ос-
новне школе.



ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

Председник Градске општине 
Барајево Слободан Адамовић и за-
меник председника Славко Гајић и 
ове године организовали су пријем 
за најбоље ученике основних шко-
ла „Кнез Сима Марковић“ Барајево 
и „Павле Поповић“ Вранић. Град-
ска општина Барајево наградила је 
најбоље ђаке који су својим успе-
сима али и примереним владањем, 
заслужили Вукову диплому и ти-
тулу ђака генерације. У присуству 
директора основних школа, на-
ставника, родитеља, пријатеља и 
представника локалне самоуправе, 
вуковцима су уручени таблет рачу-
нари и лап топ рачунари.

Том приликом председник 
општине Слободан Адамовић 
честитао је ђацима на великом 
успеху и пожелео да и у даљем 
школовању постижу тако добре 
резултате.

ОПШТИНА ПРВАЦИМА 
ОБЕЗБЕДИЛА ОСНОВНИ ШКОЛСКИ ПРИБОР
Почетак школске године по 

правилу посебно узбуђење доноси 
првацима и њиховим родитељима. 
Тај дан за све нове школарце пред-

вештине неопходне за касније  жи-
вотно усмерење.

Ђацима првацима и њихо-
вим родитељима у Основној шко-
ли “Павле Поповић” у Вранићу и 
подручном одељењу исте школе у 
Мељаку срећан почетак школовања 
пожелели су чланови Већа општине 
Барајево Драган Радојичић, Милан 
Димитријевић и Саша Савић. Они 
су том приликом свим првацима 
уручили И пакете основног школс-
ког прибора за које су средства из-
двојена из буџета Градске општине 
Барајево. Свим првацима који ће 
основно школско образовање сти-
цати у  Основним школама и под-
ручним одељењима на територији 

ставља почетак једног новог раз-
добља у животу у коме ће до краја 
школовања стицати нова знања и 

наше општине подељени су пакети 
школског прибора а за најмлађе 
ученике организоване су и при-
редбе добродошлице.

Основна школа „Кнез Сима 
Марковић“ из Барајева имала је ове 
године 18 вуковаца а ђак генера-
ције је Ђорђе Ђаковић. У Основној 
школи „Павле Поповић“ из Вранића 
Вукову диплому добила су три уче-
ника, а Никола Станковић прогла-
шен је за ђака генерације.
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ВОЋАРИМА ПОДЕЉЕНО 16.250кг 
БЕСПЛАТНОГ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА

На основу закључка Владе Ре-
публике Србије, за радове у заса-
дима воћа од 11.октобра ове го-
дине општина Барајево је добила 
16.250 кг минералног ђубрива КАН 
које је подељено физичким лици-
ма - носиоцима пољопривредних 
газдинстава.

Канцеларија за пољопривре-
ду ГО Барајево је расписала Јавни 
позив за расподелу Минералног 
ђубрива на који се пријавило 42 
пољопривредна произвођача која 
се баве воћарством.

Испорука свих 16.250 кг ми-
нералног ђубрива успешно је из-
вршена 8.новембра.  Целокупна 
количина испоручена је на 5 пун-
ктова: Вранић, Барајево, Бељина, 
Арнајево и Велики Борак. Дист-
рибуцији минералног ђубрива су 
присуствовали чланови општин-
ског Већа Милан Димитријевић и 
Драган Радојичић.

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА 
РАДА ПОКЛОНИЛА БАРАЈЕВСКИМ ЦРКВАМА 

ШЕСТ ЦРКВЕНИХ БАРЈАКА
Општинска „Организација ин-

валида рада-Барајево“ организо-
вала је израду црквених барјака за 
православне храмове који се налазе 
на територији наше општине. Ова 
организација је поклонила укупно 
шест барјака који ће се користити 
на службама у Барајеву, Мељаку и 
Вранићу. Освећењу барјака у цркви 
у Барајеву присуствовао је и пред-
седник Градске општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић као и 
чланови општинског Већа Боривоје 
Павловић, Драган Радојичић,Иван 
Васиљевић и Саша Савић.



На спортском терену ОШ „Кнез Сима Марковић“ у 
Барајеву и у ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу одржана је 
обука о безбедности у саобраћају деце предшколског 
узраста и ђака од првог до четвртог разреда основне 
школе. Деца са у практичном делу обуке на мобилном 
полигону имала прилику да, у симулираним условима, 
стекну прва сазнања о начину и значају одговорног 
понашања у саобраћају. На крају обуке деци је уруче-
на „дозвола“, „Ђак у саобраћају“.

Едукацији је присуствовао и помоћник председ-
ника Градске општине Барајево Радиша Ђорђевић.

Спортски Савез Београда је изабрао ОШ „Павле 
Поповић“ Вранић међу 30 београдских школа да про-
мовише развој спорта и физичких активности код 
деце млађег школског узраста кроз пројекат „Ми-
ни-мини“. Ученици првог и другог разреда матич-
не школе у Вранићу и подручних одељења Мељак и 
Шиљаковац су прошли полигон спретности уз помоћ 
активиста Спортског савеза. Ученицима су подељене 
захвалнице за учешће и слаткиши, поклон покрови-
теља пројекта Соко-штарка. 

ГО Барајево је подржала овај пројекат као ак-
тивност која води ка добробити наше деце. По-
лигону „Мини-мини“ су присуствовали чланови 
Општинског већа Милан Димитријевић и Иван 
Васиљевић. 

ЕДУКАЦИЈА НАЈМЛАЂИХ 
О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

„МИНИ-МИНИ“ ПОЛИГОН 
У ОШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“ У ВРАНИЋУ

У малој сали општине Барајево 11. јула су подеље-
на дечија ауто седишта родитељима деце до три го-
дине старости. Седишта су набављена у сарадњи са 
Секретаријатом за саобраћај Града Београда и пред-
стављају прави поклон родитељима у циљу повећања 
безбедности деце у вожњи. Подели седишта при-
суствовали су и председник Скупштине ГО Бараје-
во Саша Пауновић, помоћник председника општине 
Радиша Ђорђевић и чланови Већа Градске општине 
Барајево.

АУТОСЕДИШТА - ПОКЛОН РОДИТЕЉИМА

Отварање полигона „Мини-мини“ је снимала екипа 
РТС а емисија о томе приказана је 29.9.2018. године.
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА 
И ДАН ОПШТИНЕ

Градска општина Барајево је 
28.августа  уз пригодну свечаност 
и уз присуство бројних гостију 
прославила своју славу Велику Гос-
појину као и Дан општине, који се 
обележавају у знак сећања на важан 
историјски догађај из 1805. године 
када је на Велику Госпојину у Ве-

Свечана академија поводом Дана 
општине.

Обраћајући се присутнима на 
Свечаној академији Саша Пауно-
вић, председник Скупштине Град-
ске општине Барајево честитао је 
славу и Дан општине свим грађа-
нима Барајева, а затим напоменуо 

рекао да је изузетно задовољан 
радом Скупштине и поносан на 
састав одборника који чине ба-
рајевски парламент  рекавши да је 
то најбољи пример споја младости 
и искуства посебно при доношењу 
битних скупштинских одлука које 
су имале за циљ стварање услова 
за спровођење свих планираних 
активности чиме су дали свој до-
принос чињеници да је Барајево 
данас једно велико градилиште. 

Гостима се обратио и Пред-
седник Градске општине Бараје-
во Слободан Бата Адамовић који 
је истакао да је у нашој општини 
асфалтирано преко 100 киломе-
тара путева разних категорија  а 
тренутно се ради реконструкција 
постојеће и изградња потпуно 
нове водоводне мреже. Брига о 
најмлађем нараштају најбоље се 
може видети приликом изградње 
спортске балон хале код барајев-
ске Средње школе а према речи-
ма председника Адамовића наша 
општина ће по први пут ученици-
ма генерације поклонити лап-топ 
рачунаре и таблет уређаје као на-
граду за досадашњи труд и успе-
хе али и као подстицај за даљи 
напредак. Адамовић је поменуо и 
изградњу шеталишта поред реке 
Барајевице које је уништено у ка-
тастрофалним поплавама које су 
у јуну погодиле општину Барајево 
а које ће према његовим речима 
у најскорије време бити потпу-
но обновљено и одевено у ново и 
лепше рухо. Он је такође изразио 
захвалност градским и републич-
ким властима захваљујући којима 
је набављен нови рентген апарат 
за Дом здравља у Барајеву а на-
бављено је и ново постројење за 
пречишћавање воде за хемо-дија-
лизу а до краја године очекује се 
и набавка још једног санитетског 

ликом Борку одржана Скупштина 
устаничке Србије на којој је фор-
миран Правитељствујушћи совјет 
српски, прва Влада у модерној ис-
торији Србије.

Најпре је у малој сали Скупшти-
не општине обављен чин резања 
славског колача, а потом је у ве-
ликој сали Дома културе одржана 

и важност овог датума у савре-
меној српској историји истакавши 
да је Правитељствујушћи совјет 
српски био претеча садашње Вла-
де Републике Србије а да његово 
оснивање представља почетак ст-
варања организоване државне уп-
раве у нашој земљи. Пауновић је 
у наставку обраћања присутнима 
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возила. Адамовић каже и да је са 
скромним улагањима понуђен на-
шим суграђанима богат културно 
забавни садржај током лета, кроз 
бројне манифестације, књижевне 
вечери, изложбе и концерте који су 
се ове сезоне нашли на културној 
мапи Центра за културу Барајево. 
Председник општине је истакао и 
завршетак  радова на првој фази 
изградње капела у Барајеву,  Лисо-
вићу и Вранићу  и да су у току ра-
дови на уређењу гробаља на целој 
територи наше општине. Потреб-
но је још доста труда и рада у на-
редном периоду каже Адамовић 
јер су пред нама важни пројекти 
као што је изградња спортске хале 
у Насељу Гај, наставак радова на 
водоводној мрежи, гасификацији... 
Он је на крају обраћања честитао 
свим нашим суграђанима славу 
и Дан општине уз поруку, ако не 
можемо изабрати где и када ћемо 
се родити можемо изабрати како 
ћемо живети “.

На свечаној академији до-
дељена су и највиша општинска 
признања.

Највише општинско признање 
Печат Правитељствујушћег совје-
та додељено је Јавном предузећу  
„Путеви Србије“ за изузетан до-
принос развоју Градске општине 
Барајево, у области изградње и об-
нове регионалних путева на тери-
торији Градске општине Барајево. 

ЈП „Путеви Србије“ својим радом и 
ангажовањем на територији Град-
ске општине Барајево, дало је не-
мерљив допринос у развоју наше 
општине и побољшању квалитета 
живота свих становника Барајева. 

Јавно признање Градске 
општине Барајево Плакете „Пра-
витељствујушћег Совјета Српског“ 
додељена су:

- Мири Симеуновић, профе-
сорки руског језика и књижев-
ности у ОШ „Кнез Сима Марковић“ 
Барајево  за изузетне резултате 
у раду. Учествовањем у бројним 

стрпљивим и пожртвованим радом 
са својим ученицима дала је свој 
допринос унапређењу образовања 
из области културе кроз изузетно 
успешан процес ваннаставних ак-
тивности и рада са децом са по-
себним потребама;

- Пчеларском друштву „Бараје-
во“ за развој и промоцију пчелар-
ства на територији Градске општи-
не Барајево кроз сталан рад на 

едукацији пчелара и грађанства 
организујући бесплатна преда-
вања ангажујући еминентне пре-
даваче. Ово Друштво основало је 
и  пчеларску секцију при Средњој 
школи Барајево, којој је поклони-
ло пчеларску  опрему неопход-
ну за рад секције. Са Градском 
општином Барајево, организатор 
је привредно – туристичке мани-
фестације „Барајевски медењак“, 
која је прерасла у традиционалну 
манифестацију која сваке године 
бележи све већи број посетилаца;

- Виолети Младеновић, књиж-
ничару Библиотеке „Јован Дучић“ 
Барајево, огранак „Бранко Ћопић“ 
Вранић, за допринос у области 
културе читања на територији 
Градске општине Барајево. Као 

Највише општинско признање је у име 
„Путева Србије“ примио Слободан 
Басурић

програмима, семинарима и так-
мичењима из предмета руски језик 
остварила је изузетне резултате, 
представљајући школу „Кнез Сима 
Марковић“ из Барајева. Коаутор је 
уџбеника за руски језик за 5. раз-
ред који ће почети да се користи 
у настави од почетка школске 
2018./19. године;

- Тањи Веселиновић, про-
фесорки ликовне културе у ОШ 
„Павле Поповић“ Вранић која је 
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предузимљив и врсни књижничар 
дала је допринос у програмској 
сарадњи са Центром за дневни 
боравак и смештај деце са посеб-
ним потребама у Шиљаковцу, као 
и обогаћивању књижног фонда 
завичајности (Спомен соба у Вра-
нићу) путем истраживања и при-
купљања завичајне библиотечке 
грађе; 

- Зорану Стевановићу, раднику 
МУП-а Србије, Полицијске управе 
за Град Београд, ПС Барајево за 

натпросечне резултате рада које је 
исказао у току 2017. године прили-
ком расветљавања кривичних дела 
и доприноса битном смањењу 
криминалитета и побољшања без-
бедности грађана Барајева. 

На крају Академије одржан је 
и пригоднан културно-уметнички 
програм. Одломак из представе 
„Милунка Савић“ извела је драм-
ска уметница Весна Станковић а 
наступио је и јуниорски а-капела 
састав „Србски православни појци“.


