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Ближи се крај четворогодишњег мандата руководства 
Градске општине Барајево са вама на челу. Када сумирате 
утиске током протекле четири године да ли можете да кажете 
да сте задовољни постигнутим резултатима и колико је тога 
испуњено од предизборних обећања? 

- На самом почетку морам да нагласим да ми, у предизбор-
ној кампањи, као одговорни и озбиљни људи, нисмо обећавали 
куле и градове ваћ само оно што можемо да испунимо. Радили 
смо искључиво у интересу свих грађана наше општине опре-
дељени да интересе Барајева и његових становника ставимо на 
прво место и покушамо да отклонимо проблеме који у Барајеву 
стоје нерешени већ више деценија. Обећали смо,пре свега, ве-
лики и пожртвовани рад свих представника општинске власти 
јер се до резултата може стићи само напорним радом и надам 
се да смо за време нашег мандата то обећање испунили али о 
томе ће наравно најбољи суд дати житељи наше општине на 
престојећим изборима.

На шта сте посебно поносни када анализирате постигнуте 
резултата који су остварени за време вашег мандата?

- Био бих нескроман када на прво место не бих ставио по-
четак реализације капиталне инвестиције гасификације целе 
територије наше општине. Та инвестиција, највећа у историји 
општине Барајево, чија укупна вредност премашује 20 мили-
она евра биће велики подстицај за даљи развој нашег места. 
Реализацијом ове инвестиције, коју у потпуности финансира 
Република Србија, стварају се услови за конверзију постојећих 
котларница јавног и приватног сектора на природни гас а самим 
тим и прикључење домаћинстава, привреде и јавних потроша-
ча на гас као енергент на читавој територији Градске општине 
Барајево. Гасификација ће омогућити и долазак већег броја како 
домаћих тако и страних инвеститора на подручје наше општи-
не а самим тим ће се створити и услови за запошљавање већег 
броја младих Барајеваца.

 Очигледно је да је стање саобраћајне инфраструктуре то-
ком претходне четири године подигнуто на знатно виши ниво. 

- Један од мојих и приоритета општинског руководства 
била је реконструкција, уређење постојећих и изградња нових 
саобраћајница али исто тако нисмо заборавили ни некатегори-
сане путеве којих у нашој општини има велики број. Желели смо 
да се савременим асфалтним путевима може стићи не само до 
Барајева већ и до сваког села које му припада. Због тога смо у 
протеклом периоду успели, захваљујући изузетној сарадњи са 
градским и републичким органима, да асфалтирамо више од 
100 километара државних, локалних и некатегорисаних путева 
као и велики број улица од којих је знатан број још од свог фор-
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мирања по први пут пресву-
чен асфалтним слојем. Такође 
смо уредили и више од 30 
километара некатегорисаних 
путева. Када већ помињемо 
путну мрежу и саобраћајну 
инфраструктуру незаобилаз-
но је не поменути и да ниво 
јавног превоза подигнут на 
виши степеник. О томе сведо-
че и нови аутобуси Саобраћај-
ног предузећа “Ласта“ који су 
омогућили и увођење неких нових линија и полазака. Посебно 
бих истакао увођење мини-бус линије кроз Гунцате која је ста-
новницима те Месне заједнице омогућила повезивање са цен-
тром наше општине на сваких сат времена што у претходном 
периоду није био случај.
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Када помињемо јавни превоз никако не можемо преско-
чити и увођење линије Беовоза која повезује  нашу општину 
са центром Београда и Лазаревцем.

- Увођењем те линије знатно је скраћено време путовања 
до центра Града тако да сада време трајања вожње до Вуковог 
споменика износи око 35 минута. У току су разговори са град-
ским челницима око увођења још неколико полазака, осим 
садашњих шест, а чим Град Београд буде реализовао набавку 
нових железничких композиција биће повећан и број полаза-
ка чиме ће се уједно и растеретити наш аутобуски превозник 
„Ласта“.

Шта би сте још издвојили од постигнутих резултата оства-
рених за време вашег мандата?

- Морама да поменем и изградњу секундарне водоводне 
мрежe у дужини од 75 километара у Арнајеву, Рожанцима, 
Лисовићу и Бељини захваљујући којој ће житељи ових места 
најзад добити тзв “градску воду“. Познато је да су ова места 
предњачила по броју грађана оболелих од нефритиса (бубреж-
но обољење) због коришћења хемијски и бактериолошки не-
исправне воде за пиће тако да се надам и да ће број оболелих 
сада бити знатно мањи. Поједини делови поменутих насеља 
који се налазе у вишим висинским зонама добиће воду одмах 
након изградње недостајућих резервоара чија се изградња оче-
кује у најскоријем року. Такође бих истакао и изградњу капела 
на гробљима у Барајеву, Лисовићу и Вранићу пошто је недоста-
так истих био један од горућих проблема који су морали бити 
решени. Очекујемо да ће те три капеле ускоро бити стављене 
у функцију. Поменуо бих и изградњу нових шест мостова пре-
ко барајевских река као и уређење  речног корита Барајевице. 
Ови радови на Барајевици имају за циљ смањење опасности од 
катастрофалних поплава које су нам се десиле у предходних не-
колико година. Поменуо бих и изградњу Балон хале у Средњој 
школи, затим уређење сале и спортског терена у ОШ „Кнез 
Сима Марковић“, изградњу најсавременијег дечијег игралишта 
и теретане у Насељу Гај као и изградњу и уређење шеталишта у 
центру Барајева поред Барајевице.
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Уколико вам грађани Брајева на предстојећим изборима 
поново укажу поверење можете ли нам рећи који ће бити 
приоритети вашег деловања.

- Трудићемо се да реализујемо све започете пројекте из-
међу којих бих издвојио изградњу  мултифункционалне спорт-
ске хале и базена у Насељу Гај која ће бројним активним спор-
тистима и рекреативцима омогућити бављење спортом у много 
бољим условима. Планирамо и уређење и довођење у функ-
цију Спортско рекреативног центра „Плешке“ у Барајеву као и 
изградњу 14 дечијих игралишта у свим Месним заједницама. 
Наставићемо и са уређењем шеталишта у Барајеву што под-
разумева и уређење адекватног парка. У плану је и изградња 
нове школе у Мељаку као и изградња нове барајевске пијаце. 
Такође ћемо наставити и са уређењем свих гробаља на терито-
рији наше општине што наравно подразумева и капеле у свим 
Месним заједницама. Планирана је изградња новог гробља 
у Барајеву. Стварање услова за нове инвестиције и отварање 

нових радних места биће један од приоритета а то ћемо по-
стићи и формирањем нове индустријске зоне поред Ибарске 
магистрале. Што се водоснабдевања тиче у плану је изградња 
секундарне водоводне мреже у Манићу као и изградња свих 
недостајућих резервоара што ће у многоме допринети бољем 
водоснабдевању целе општине. 

У Насељу Гај биће успостављен нов систем за пречишћа-
вање отпадних вода. Биће реализован и план за решавање 
проблема канализације. Наставак комплетне реконструкције 
саобраћајне мреже биће један од главних задатака а током 
ове године извршићемо реконструкцију и изградњу тротоара 
у Светосавској улици у Барајеву као и тротоара у свим барајевс-
ким селима. Нови објекат Центра за социјални рад као и днев-
ни боравак за децу ометену у развоју биће саграђен у Насељу 
Гај. Реконструисаћемо и све Домове културе док ће језеро 
„Дубоки поток“  у функцији развоја туризма бити комплетно 
уређено.
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22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

На предлог председника Скупштине општине Саше 
Пауновића одборници су на 22. седници Скупштине  
ГО Барајево одржаној 20. децембра одлучивали по 23 
тачке дневног реда.

У оквиру прве и најважније тачке, одборници су 
изгласали буџет општине Барајево за 2020. годину. 
Предлог буџета образложио је председник општине 
Слободан Адамовић. Укупна средства буџета Градске 
општине Барајево за 2020. годину утврђена су у изно-
су од  784.367.701,80  динара, а у структури укупних 
расхода издаци за инвестиције учествују са 40,69 %.

Адамовић је посебно нагласио  да су најзначајнија 
капитална улагања у 2020. години у секторима спорта 
и комуналне делатности и то:

- Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље 
Гај-прва фаза – 163.200.000,00 динара

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

- Наставак изградње некатегорисаних путева – 
61.500.000,00 динара

- Израда планова детаљне регулације на гробљима 
у Гунцатима, Глумчевом брду, Мељаку, Бељини и Вра-
нићу – 15.000.000,00 динара

- Изградња дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и 
Глумчевом брду – 10.800.000,00 динара

- Изградња помоћног објекта - ограде на гробљу у 
Арнајеву – 5.158.060,00 динара.

Поред наведених пројеката планирана су и сред-
ства за израду пројектно-техничке документације за 
уређење гробаља у Вранићу и Барајеву и изградњу но-
вих капела на гробљима, за изградњу нове пијаце у Ба-
рајеву, другу фазу изградње спортске хале у  Барајеву 
и изградњу нових дечијих игралишта на територији 
наше општине.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Конститутивна седница Комисије за Планове, 
стручног радног тела општине, одржана је 29. јануара 
у просторијама ГО Барајево. Комисија је образована на 
седници Скупштине ГО Барајево одржаној 20.12.2019. 
године. Комисијом је председавао дип.инг.арх. Бра-
нислав Поповић кога је на ову функцију предложила 
Скупштина Града Београда.

Комисија је усвојила Пословник о раду као и Ини-
цијативу за израду Плана детаљне регулације државног 
пута првог реда бр. 22 - Ибарска магистрала. Коми-

сија је такоће разматрала предлоге локација за израду 
Планова детаљне регулације за проширење гробаља у 
Бељини, Вранићу, Глумчевом Брду, Гунцатима и Мељаку.

Како су изменама Статута Града Београда чланом 
40 општинама на приградском подручју поверени 
послови доношења Планова за подручје својих општи-
на Комисија ће на следећој седници донети Закључак о 
покретању Иницијативе за израду Планова генералне 
регулације одвођења отпадних вода за цело подручје 
наше општине.



ДВЕ НОВЕ ЛИНИЈЕ БГ ВОЗА, 
ОД БАРАЈЕВА ДО ЦЕНТРА ГРАДА

ЗА 38 МИНУТА
Заменик градоначелника Горан Весић присуство-

вао је 15. децембра пуштању у саобраћај две нове 
линије БГ воза које грађанима Лазаревца и Бараје-
ва омогућавају директну везу са центром Београда. 
Овом значајном догађају су поред господина Весића 
присуствовали и председник Градске општине Ба-
рајево Слободан Бата Адамовић са сарадницима као 
и главни градски урбаниста Марко Стојчић, чланови 
Градског већа Зоран Адамовић, Елена Билић, и Милош 
Дангубић као и градски секретари за саобраћај и за 
јавни превоз Душан Рафаиловић и Јовица Васиљевић.

– Обезбедили смо брзу и квалитену везу грађани-
ма Барајева и Лазаревца са центром Београда. Путо-
вање од центра Лазаревца до Вуковог споменика ће 
трајати тачно 63 минута, а од центра Лазаревца до 
БАС-ове станице се путује 80 минута под условом да 
није саобраћајни шпиц. Обезбедили смо шест полаза-
ка дневно радним данима, викендом четири поласка, 
а уведене су две нове линије, Лазаревц-Овча-Лазаре-
вац и Лазаревац-Ресник-Лазаревац – рекао је Весић.

– Обухваћена су оба шпица и ово омогућава да 
грађани Лазаревца и Барајева живе у уређеном граду, 
да имају обезбеђен превоз до центра града. Ово значи 
да Београд постаје права престоница, а то не може 
да постане док се не обезбеди квалитена саобраћајна 
веза за све грађане Београда без обзира у ком делу 
града живе – истакао је Весић.

– Наша главна линија БГ воза која иде од Батајни-
це до Београд-центра и Овче нажалост тренутно са-
обраћа на сваких 60 минута због ремонта пруге. Када 
се заврши ремонт 2021. године она ће се вратити на 
стари режим, односно на 10 минута у вршном часу, а 
20 ван њега. Поред тога отворили смо линију Београд 
центар-Ресник, од 1. септембра спојили смо Младе-
новац и Сопот са Београдом тако да је од данас већи 
део приградских општина повезан БГ возом – истакао 
је Весић.

– Када то будемо завршили, све приградске 
општине, изузев Гроцке, биће повезане линијама лаке 
градске железнице са центром града. Ова пруга није 
направљена јуче, она постоји овде деценијама и ра-
није је неко могао да БГ воз споји са приградским 
општинама. Зато сам посебно поносан, јер на овај 
начин показујемо колико су нам важни грађани Бео-
града у ком год делу града да живе. Важан нам је и 
комфор грађана – истакао је Весић.

Он је позвао грађане да користе БГ воз јер је брз, 
јефтин и квалитетан превоз и захвалио свима који 
су yчествовали у реализацији јер, како је рекао, када 
се заједно ради може да се уради нешто корисно за 
грађане. 
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Председник општине Барајево Слободан Бата 
Адамовић је истакао да успостављање нових линија 
много значи грађанима Барајева, али и Лазаревца. 

– Надам се да ћемо коначно реализовати идеју да 
Барајево и Лазаревац више не буду крај Београда, већ 
његов почетак, а ово је свакако пут ка томе – рекао је 
Адамовић.

РЕД ВОЖЊЕ
Лазаревац-Овча Овча-Лазаревац
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Завршена је друга фаза радова на изградњи и 
уређењу капела на гробљима у Барајеву, Лисовићу и 
Вранићу. Прва и друга фаза радова подразумевају из-
градњу самих објеката и уређење њихових екстерије-
ра(постављање столарије, уређење фасада) као и  из-
градњу мокрог чвора и електроинсталационе мреже. 
Ускоро се очекује и опремање унутрашњег простора 
новоизграђњних капела чиме ће ови објекти бити при-
ведени својој намени и  стављени у пуну функцију.

КАПЕЛЕ НА ГРОБЉИМА У БАРАЈЕВУ, 
ЛИСОВИЋУ И ВРАНИЋУ УСКОРО У ФУНКЦИЈИ

8

Радови на гасификацији наше општине настављени 
су и током фебруара и одвијају је се према предвиђе-
ном плану и динамици. Повољне временске прилике 
омогућиле су радницима Предузеће “Промонт“ да у 

РАДОВИ НА ГАСИФИКАЦИЈИ ТЕКУ 
ПРЕМА ПЛАНУ

Вранићу започну ископавање канала у које ће затим 
бити спуштене цеви за гасовод. Радови се тренутно 
одвијају на три локације у овој Месној заједници и то 
у правцу  ка центру Вранића и Ибарској магистрали.



9

НАСТАВЉЕНО 
АСФАЛТИРАЊЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА

Градска општина Барајево уговорила је рекон-
струкцију 24 некатегорисана пута на целој територији 
општине у вредности од 44 милиона динара и у уку-
пној дужини од преко 5 километара. Радове, који су 
добрим делом већ завршени, изводи предузеће „Шу-
мадијапут“. У току је уређење банкина у Арнајеву, док 
ће асфалтирање преосталих деоница бити наставље-
но у зависности од временских прилика.

У току је комплетна реконструкција Јасеновачке 
улице у Средњем  Крају у дужини од 560 метара. Ова 
улица ће по први пут бити асфалтирана а осим новог 
асфалтног слоја биће уређени и канали за одвод ат-
мосферских вода.  Радове на реконструкцији изводе 
радници Предузећа за путеве „Шумадија пут“. Рад-
ници овог Предузећа су искористили повољне вре-
менске услове да започну и припремне радове који ће 
омогућити асфалтирање крака  улице Миленије Ива-
новић у Баћевцу у дужини од 200 метара. Према речи-
ма надлежних из Градске општине Барајево радови на 
санацији, реконструкцији постојећих и изградњи но-
вих путева и улица у нашој општини биће настављени 
темпом који буду диктирале  временске прилике.

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У НАШОЈ 
ОПШТИНИ И ТОКОМ ФЕБРУАРА



ЈКП ”Јавно осветљење” Београд од 01.01.2020. године преузима Комуналну делатност 
обезбеђења јавног осветљење на територији општине Барајево.

Кварови на мрежи јавног осветљења се пријављују Кол центру који ради 24 часа, на 
телефоне 

011/4405-100 и 069/202-4000 или на маил reklamacije@bg-osvetljenje.rs

Захтеви за унапређење и адаптацију мреже јавног осветљења подносе се на адресу:

Град Београд
Градска управа
Секретаријат за енергетику
Тиршова бр. 1/III
11000 Београд

Број телефона: +381(11)360-5855
емаил: energetika@beograd.gov.rs

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ОБАВЕШТЕЊЕ
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ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА 
У ГУНЦАТИМА

Након завршетка радова на гасификационој мре-
жи у Гунцатима радници ЈКП“Београд пут“започели су 
изградњу тротоара у овој Месној заједници. У првој 
фази биће изграђено око 400 метара тротоара у ули-
ци Слободана Пенезића Крцуна, док ће преосталих 
2600 метара који обухватају и улицу Палих бораца 
бити урађено у другој фази чији се почетак ускоро 

очекује. Према речима надлажних у Градској општи-
ни Барајево планирано је да у свакој Месној заједници 
буду изграђени тротоари. Такође се током ове године 
очекује и реконструкција и изградња тротоара(тамо 
где га тренутно нема) и у главној барајевској улици 
Светосавској.
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ЈКП “БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ СТИПЕНДИРА ОСАМ 

БАРАЈЕВСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА
У Средњој школи у Барајеву, у среду 15. јануа-

ра, потписан је уговор о стипендирању ученика ове 
школске установе - смер „инсталер“ и ЈКП “Београд-
ски водовод и канализација“. На задовољство ученика, 
њихових родитеља, колектива Средње школе као и 
локалне заједнице ђаци  ће бити стипендирани у из-
носу од 11500 динара месечно у трајању од две годи-
не, односно до завршетка школовања. По завршетку 
школовања за осам стипендираних ученика обезбеђе-

но је запослење у ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација“ а стипендисти су по уговору у обавези да у том 
предузећу проведу најмање пет година. Потписивању 
уговора о стипендирању су поред ученика и њихових 
родитеља присуствовали и директор ЈКП “Београдски 
водовод и канализација“ Драган Ђорђевић, председ-
ник Градске општине Барајево Слободан Бата Адамо-
вић, директор Средње школе Братољуб Станисавље-
вић као и професор практичне наставе Никола Минић.

У организацији Канцеларије за пољопривреду 
Градске општине Барајево, у понедељак 3. фебруара, 
одржано је предавање намењено пољопривредним 
произвођачима са подручја наше општине.

Као и сваке године тема је била предстојећа сет-
вена сезона као и заштита и нега усева. Стручна пре-
давања одржали су:

Стефан Ђурђевић, представник Института за ра-
тарство и повртарство из Новог Сада који је пред-
ставио нове хибридне сорте кукруза затим Милош 
Нешковић представник Галенике фитофармације чије 
се предавање односило на средства за заштиту ра-
тарских усева. Говорио је и Марко Тадић, из Института 
за кукуруз-Земун поље, представивши нове хибриде 
ове семенске куће. Агнеш Балог, у име Агромаркета, 
представила је нова средства за заштиту биља. Чла-
нови Пољопривредне стручне саветодавне службе из 
Младеновца присутним пољопривредницима објас-

ПРЕДАВАЊЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

нили су актуелне подстицаје које пољопривредни-
ци могу остварити код Министарства пољопривреде 
док су представници Дунав осигурања предочили 
пољопривредницима које све врсте осигурања могу 
користити на својим домаћинствима и газдинствима.



У суботу, 8. фебруара 2020. године, Његово Пре-
освештенство Епископ шумадијски Господин Јован, 
служио је свету Литургију у храму Преноса моштију 
светог Николаја у Средњем Крају а дочеку Владике 
присуствовао је велики број верника.

Владика се после прочитаног Јеванђеља обратио 
присутним верницима беседом о светој Литургији као 
Царству Небеском. Епископ је нагласио да се Царство 
Небеско задобија већ у овом свету. “Ми долазимо на 
овај свет вољом Божијом и сваки је човек одговоран 
за време у које долази на овај свет. Господ свакога од 
нас позива понаособ, а човек често загуши себе када 
о себи високо мисли. Човек не треба себе да пред-
ставља да је виши од других. Треба нам пристојан 
живот”, истакао је владика. “Ми често изговарамо реч 
човек, а она нам заиста много значи. Свето писмо и 
свети оци нам наглашавају да је човек икона Божија, 
и када грешимо ми помрачујемо лик Божији у нама. 
Ми хришћани знамо да је Бог постао човек и баш због 
тога треба да водимо рачуна како је узвишено бити 
човек. Често чујемо како човек устаје на човека и човек 
је у опасности. Међутим, човек је у највећој опаснос-
ти од самога себе. Он када пропада за собом вуче и 

ВЛАДИКА ЈОВАН СЛУЖИО СВЕТУ ЛИТУРГИЈУ 
У ХРАМУ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ 

НИКОЛАЈА У СРЕДЊЕМ КРАЈУ

другога и то је велика опасност. Зато имајмо стида и 
будимо људи као што нас учи наш патријарх Павле”, 
закључио је Епископ Јован.

У току литургије одржан је и помен за упокојене, а 
после причешћа Епископа и свештенства, причестили 
су се и бројни верници. Након литургије и причешћа 
Епископ је дао даља упутства за наставак фрескописа 
у светониколајевском храму. 
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Свечаним резањем славског колача, изложбама и 
приредбама приређеним специјално за ову прилику 
у обе основне школе, Средњој школи Барајево и ба-
рајевским вртићима прослављена је 27. јанура школ-
ска слава Савиндан.

Свечаности су поред наставника, ученика и њихо-
вих родитеља присуствовали и бројни гости, пред-
ставници општине Барајево и установа са територије 
општине. Била је то и прилика да се школе пригодним 
поклонима и захвалницама одуже појединцима и ко-
лективима који су претходних година дали значајан 
допринос раду ових школских установа. 

ПРОСЛАВЉЕН СВЕТИ САВА
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ДАНИ СЕЋАЊА НА 
МИЛИСАВА ЧАМЏИЈУ

Градска општина Барајево и Одред извиђача „Све-
ти Сава“ из Београда и ове године обележили су хе-
ројски подвиг који је 13. децембра 1806. године при-
ликом ослобођења Београда извео Борчанин Милисав 
Чамџија. У суботу 14. децембра на месту где је са-
храњен Милисав Чамџија окупили су се представни-
ци ГО Барајево, Одреда извиђача „Свети Сава“, као и 
потомци Милисава Чамџије и мештани Великог Борка. 
Опело у част једног од најхрабријих Срба с почетка 
19. века одржао је свештеник Горан Ракић. Након тога 
присутни су положили венце на Чамџијин гроб. У име 
ГО Барајево венац на гроб српског јунака из времена 
Првог и Другог српског устанка положио је члан Већа 
ГО Барајево Ненад Савић. 

У барајевском Дому културе богатим програмом и 
уз присуство великог броја званица и бројне публике 
26. децембра је свечано обележено 58 година од ос-
нивања Центра за културу Барајево. Програм је запо-
чео отварањем изложбе слика насталих на ликовној 
колонији у Липовачкој шуми у оквиру манифестације 
„Дани европске баштине“ а присутне госте, поздрави-
ла је в.д. директора Весна Ранковић. 

Прослава је настављена у великој сали уз кабаре 
„Да, то су били дани“, који је обогаћен мноштвом му-
зичких нумера вешто утканих у радњу. У кабареу су 
учествовали глумци Небојша Дугалић, Борис Пинго-
вић и Нина Ћосић. По завршетку кабаретске предста-
ве за  све госте приређен је пригодан коктел у малој 
сали Дома културе уз музику Бенда Треф. 

58 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ



Наша млада стонотенисерка, чланица Стоноте-
ниског клуба „Барајево“ Душица Тодоровић, браниће 
као члан државне репрезентације боје Србије на два 
престижна међународна турнира за јуниоре и кадете 
који ће се одржати током фебруара и марта у Чешком 
месту Ходонин и у италијанском Лињану. Оба турнира 
се бодују за светску ранг листу.

ДУШИЦА ТОДОРОВИЋ ПОД ЗАСТАВОМ 
СРБИЈЕ У ЧЕШКОЈ И ИТАЛИЈИ

Кадетска селекција Кошаркашког клуба Барајево 
остварила је велики успех на 16. међународном „Бо-
жићном турниру“ који је крајем 2019. године одржан 
у Поречу. Барајевски кошаркаши су у изузетно јакој 
конкуренцији освојили друго место и тако на најбољи 
начин представили свој клуб, општину и државу. На 
турниру је учествовало преко 3000 кошаркаша и ко-
шаркашица и Србије, Словеније, Хрватске, Италије, 
Француске, Немачке, Аустрије и Швајцарске. Утакмице 
су игране у халама у којима се одржавало и протекло 

Тим поводом, делегацију Стонотениског клуба 
„Барајево“ у којој су били први тренер клуба Љуби-
ша Петровић, Душица Тодоровић и Тијана Поповић, 
угостили су председник општине Слободан Адамо-
вић и члан општинског Већа Иван Васиљевић, који су 
гостима пожелели пуно успеха на наредним такми-
чењима и истакли спремност Градске општине Бараје-
во да безрезервно подржи перспективне спортисте са 
територије наше општине.

БАРАЈЕВСКИ КАДЕТИ ДРУГИ НА МЕЂУНАРОДНОМ 
КОШАРКАШКОМ ТУРНИРУ У ПОРЕЧУ

Европско првенство у рукомету. Барајевски кадети  су 
током турнира савладали екипе „Камник“ из Слове-
није, „Арезе“ из Италије, „Сан Масађно баскет“ из Швај-
царске као и италијанску „Ћезену“, а у финалном мечу 
положили су оружје пред екипом „Сава“ из Београда. 
За ову генерацију барајевских кадета познаваоци ко-
шаркашког спорта са правом тврде да је то вероватно 
и најбоља генерација у богатој историји нашег клуба 
што потврђује и чињеница да у Квалитетној кадетској 
лиги Београда тренутно заузимају прво место.
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Традиционална манифеста-
ција проглашења најбољих спор-
тиста и клубова током протекле 
године одржана је у организацији 
Спортског савеза Барајева 27. де-
цембра у свечаној сали Дома кул-
туре у Барајеву. Избор спортисте 
године окупио је и овом приликом 
велики број спортиста и спортских 
радника који су током предход-
них година доказали да је наша 
општина прави расадник спорт-
ских талената. Присутне су биле 
и живе легенде барајевског спор-
та који су својим резултататима 
заувек постали назаобилазни део 
спортске историје нашег места. 
Управни одбор Спортског савеза 
који је одлучивао о додели при-
знања најбољима и овога пута се 
суочио са тешким задатком како 
између толико добрих изабрати 
најбоље. Ипак све одлуке су доне-
те једногласно.

За најбољег сениора током 
2019. године проглашен је Душан 

НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ БАРАЈЕВА 
У 2019. ГОДИНИ

Николић, члан Стрељачког клуба 
„Барајево“ и стандарди члан ре-
презентације Србије. Признање за 
најбољу сениорку припало је Тија-
ни Поповић чланици Стонотенис-
ког клуба. 

Управни одбор је за најбољу 
јуниорку Барајева прогласио Лауру 
Николић која се такмичи у дресу 
ОРК „Пионир“ док је у мушкој кон-
куренцији титула најбољег јуниора 
припала Николи Јовичићу кошар-
кашу КК “Барајево“. Најбољи кадет 
у протеклој години био је млади 
кошаркаш Алекса Веселиновић а 
најбоља кадеткиња стонотенисер-
ка Душица Тодоровић. Члан Карате 
клуба “Сенсеи“ Богдан Михајловић 
проглашен је за најбољег пионира 
док је ласкаво признање за најус-
пешнију пионирку припало Андреи 
Јеремић из Стонотениског клуба 
“Барајево“. Најбољи фудбалер у 
сениорској конкуренцији је Дра-
ган Гогић играч ФК „БСК 1926“ из 
Баћевца а у конкуренцији младих 

фудбалера за најбољег је изабран 
Марко Павловић који брани боје ФК 
“Борац“ из Арнајева. За најперспек-
тивније младе спортисте у женској 
конкуренцији изабране су Нина 
Дачић – Стонотениски клуб „Ба-
рајево“ и Анђелина Митровић – Ка-
рате клуб “Сенсеи“ док су најперс-
пективнији млади спортисти у 
општини Барајево у мушкој кон-
куренцији Филип Спасојевић члан 
ФК “Борац-Арнајево“ као и Михајло 
Пајовић из барајевског Кошаркаш-
ког клуба. За најуспешнији спорт-
ски колектив у нашој општини, 
једногласном одлуком Управног 
одбора Спортског савеза, прогла-
шен је Кошаркашки клуб „Барајево“.

Захвалнице за спортску са-
радњу додељене су Градској 
општини Барајево, Полицијској 
станици, Центру за културу, ОШ 
“Павле Поповић“, ОШ “Кнез Сима 
Марковић“, Средњој школи „Ба-
рајево“ као и Предшколској уста-
нови „Полетарац“.


