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Из рада Скупштине ГО Барајево

19. седница

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2011. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Бара-
јево, на седници одржаној 30. децем-
бра 2010. године, донела је Одлуку о 
буџету Градске општине Барајево за 
2011. годину, који је у циљу ублажавања 
последица економске кризе и смањења 
буџетских расхода мањи за 10% у одно-
су на 2010. годину. То практично значи 
да ће сви буџетски корисници морати 
максимално да штеде и смање своје 
трошкове, али истовремено биће мање 
и пара за инвестиције.

Буџет Градске општине Барајево 
за 2011. Годину утврђен је у изно-
су од 337.301.298,00 динара. Прихо-
ди од законских трансфера у укуп-
ном износу од 201.867.000,00 динара 
распоређени су за финансирање рас-
хода класичне буџетске потрошње у 
износу од 170.262.000,00 динара, затим 
за финансирање прогрма Дирекције 

за развој и изградњу у износу од 
31.605.000,00 динара.

Приходи остварени од накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта, 
накнаде за загађивање животне сре-
дине, посебне накнаде за зашти-
ту и унапређење животне средине, 

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ

У складу са укупним сма-
њењем буџета за 2011. Годину 
умањен је и део средстава који 
чини капитални буџет и он ће у 
овој години износити 49 милиона 
динара. Највећи део ових средста-
ва у износу од 35 милиона динара 
ће се искористити за финансирање 
изградње водоводне мреже 
за месне заједнице Бељина, 
Арнајево, Рожанци и Манић.

годишње накнаде за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила и заку-
па пословног простора усмеравају се 
Дирекцији за развој и изградњу градске 
општине Барајево за финансирање про-
грама на који сагласност даје Скупшти-
на општине Барајево.

20. седница

НИЈЕ УСВОЈЕН ДНЕВНИ РЕД

Седница Скупштине општине Бара-
јево која је била заказана за 25. март 
2011. године трајала је само 30 минута. 
Одборници су минутом ћутања одали 
пошту настрадалима у НАТО агресији 
1999. године.

У дискусији о предлогу дневног 
реда одборник Зоран Марковић пред-

ложио је да се у дневни ред уврсти пред-
лог за разрешење директора Дирекције 
за развој и изградњу општине Барајево.

Одборник Добрина Дамњановић 
предложила је да на дневном реду 
буде утврђивање престанка манда-
та одборнику Бранку Трифуновићу и 
потврђивање одборничких мандата Ра-
дету Гајићу и Биљани Динчић са избор-
не листе „Барајево за европску Србију-

Борис Тадић“.
Предлог одборника Зорана Мар-

ковића усвојен је већином гласова, 
док предлог одборника Добрине 
Дамњановић није добио потребну 
већину гласова. Затим се гласало о 
предлогу дневног реда у целини, али 
ни овај предлог није усвојен јер није до-
био потребну већину гласова, па је сед-
ница завршена после само пола сата.

21. седница

ОСТАВКА ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ

Мада је на дневном реду 21. сед-
нице Скупштине општине Барајево био 
предлог за смену директора Дирекције 
за развој и изградњу општине Барајево, 
о овој тачки се није водила расправа јер 
је досадашњи директор Марко Малба-
ша поднео неопозиву оставку, што је 
само констатовано на овој седници.

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Општинско јавно правобранилашт-
во у претходном периоду, који обухвата 
2010. и почетак 2011. године, имало је у 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА

На дневном реду 21. седнице Скуп-
штине градске општине Барајево била 
је и Информација  о легализацији бес-
правно саграђених објеката за период 

11.5.2003. – 14.2.2011. године.
Одељењу за урбанизам, грађе-

винске и комуналне послове поднето 
је укупно 4559 захтева за легализацију, 
од којих је 1339 поднето још 2003. го-
дине, а по новом Закону о планирању 
и изградњи из 2009. године поднето је 
у законском року (до 11. марта 2010. 
године) 3220 захтева. До сада је издато 
укупно 80 грађевинских и употребних 
дозвола и 28 закључака о обустављању 
поступка, због одустајања странака.

На релативно мали број решених 
захтева највише је утицала чињеница 
да велики број захтева нема потпуну 
документацију , као и очекивање да 
ће услови за легализацију после изме-

не закона бити знатно повољнији због 
чега грађани избегавају да закључе 
уговоре са Дирекцијом за грађевинско 
земљиште.

Мада је било одређено да посло-
ве легализације од марта ове године 
преузме градска управа то се није де-
сило, па ће до даљњег по захтевима за 
легализацију објеката решавати управа 
градске општине Барајево.
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ФОРМИРАН ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ

Скупштина Градске општине Ба-
рајево, на седници одржаној 15. апри-
ла 2011. године донела је Решење о 
образовању Општинског штаба за ван-
редне ситуације на територији Град-
ске општине Барајево. За председни-
ка Штаба именована је Бранка Савић, 
председница општине Барајево, а за 
начелника Слободан Стојићевић, само-
стални полицијски инспектор у Мини-
старству унутрашњих послова, Упра-
ви за ванредне ситуације у Београду. 
Такође су изабрани координатори опе-
ративних активности у случајевима по-
жара и рушевина, поплава и клизишта, 
као и координатор зимске службе. Чла-
нови штаба су директори јавних кому-
налних предузећа и установа, као и ру-
ководиоци органа локалне самоуправе 
и стручњаци из појединих области за-
штите и спасавања.

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ

На 21. седници Скупшти-
не градске општине Барајево 
усвојени су извештаји о раду Скуп-
штине, Управе градске општине 
Барајево, Дирекције за развој и 
изградњу општине Барајево, ЈКП 
„10. октобар“  и Центра за културу 
за 2010. годину.

НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Скупштина Градске општине Ба-
рајево донела је решење о давању са-
гласаности на одлуку о ценама услуга 
ЈКП „10. октобар“ Барајево.

Повећане су цене изношења смећа 
која сада за домаћинства – ГУП прва 
зона износи 3,8 динара по метру ква-
дратном, за домаћинства дуж Ибарске 
магистрале. Насеља Мељак и Вранић 2. 
зона 1,7 дин/м2 и за сва остала насеља у 
трећој зони 1 дин/м2. Нова цена за при-
вреду је 9,8 дин/м2.

Ова одлука примењиваће се од 1. 
марта 2011. године.

Повећање цена се креће у грани-
цама дозвољеног за 2011. годину, али 
је реална цена коштања изношења 
смећа већа, тако да ни ово повећање 
није довољно да се обезбеди проста 
репродукција.

СЕТВА

Скупштина општине Барајево усво-
јила је Информацију о реализацији 
плана јесење сетве у 2010. години и 
припремама за пролећну сетву у 2011. 
години на територији градске општине 
Барајево.

Према подацима из ове инфор-
мације у јесењој сетви засејано је укуп-
но 1760 хектара, од чега је на 1000 хек-
тара засејана пшеница. Регистровани 
пољопривредни произвођачи који су 
осигураници фонда ПИО добили су 
од Владе Републике Србије новчана 
средства за регресирање минералних 
ђубрива у висини од 6.000 динара по 
хектару, за дизел гориво у висини од 
4.000 динара по хектару и за декла-
рисано семе 4.000 динара по хекта-
ру засејаних ратарских и повртарских 
култура.

Према плану коришћења ораничних 
површина за пролећну сетву 2011. годи-
не сетва ће се обавити на 3.360 хектара, 
од чега ће се на 1.000 хектара засејати 
пшеница, а 2.000 хектара поврћем .

раду 216 предмета у којима је заступало 
општину Барајево и по пуномоћју месне 
заједнице, Јавно комунално предузеће, 
Дирекцију за развој и изградњу, ЛУ 
„Мића Поповић“ и ПУ „Полетарац“, а у 
10 предмета Правобранилаштво је за-
ступало и Републику Србију.

У парничним предметима који су 
правоснажно окончани у овом периоду 
у корист општине и заступаних прав-
них лица решено је 95% предмета, а 
у протеклој години Градска општина 
Барајево на име трошкова сусдских 
пресуда није имала нити једну исплату.

Скупштина је такође дала сагласност 
да се цена воде на локалном водоводу 
„Витковица“ Равни Гај повећа на 44,72 
дин/м3, али ни нова цена не обезбеђује 
покривање трошкова, па ће Скупштина 
општине морати да обезбеди средства 
за покривање разлике између стварне 
цене коштања воде и одобрене према 
овој одлуци.

22. седница

ВЕРИФИКОВАНИ МАНДАТИ

На предлог Административно-
мандатне комисије Скупштина градске 
општине Барајево потврдила је ман-
дате одборницима Биљани Динчић, 
Радету Гајићу и Радославу Јовановићу 
са изборне листе „Барајево за европску 
Србију-Борис Тадић“.

Претходно је Скупштина конста-
товала престанак мандата Бранку 
Трифуновићу који је 13.1. 2011. године 
именован за помоћника председника 
општине, а ова  функциј  је неспојива са 
одборничким мандатом.

ИМЕНОВАН ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ

Скупштина Градске општине Барајево на 22. седни-
ци, одржаној 15. априла 2011. године, донела је Решење о 
именовању директора Дирекције за развој и изградњу оп-
штине Барајево.

За новог дирекрора Дирекције, на предлог 
Административно-мандатне комисије, именован је Зла-
томир Николић. У образложењу предлога за именовање 
стоји да је Златомир Николић  радио у СИЗ-у за грађевинско 
земљиште, Фонду за грађевинско земљиште и Дирекцији за 
грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево као 
стручни сарадник, заменик директора и директор, тако да је 
у потпуности упознат са развојном проблематиком Барајева 
и може да да пуни допринос у њиховом решавању. Златомир Николић
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Градска дирекција за путеве спрем-
но је дочекала почетак сезоне радова 
на обнови локалних путева, па су се 
машине за асфалтирање и на нашим 
путевима појавиле чим су времен-

У Равном Гају одвијају се интен-
зивни радови на изградњи резер-
воара „Врелине“ кључног објекта за 
водоснабдевање месних заједница у 
јужном делу општине Барајево. Пара-
лелно са изградњом овог резервоара 
радиће се и примарни цевовод. Како 
нас је обавестио Владан Нинковић ди-
ректор ЈКП „10. Октобар“  изградња 
цевовода  Ф 250 почеће најкасније по-
четком маја, а у првој фази цеви ће се 
положити до центра Бељине. О томе је 
ово предузеће већ склопило уговоре са 
Београдским водоводом и општином 
Барајево, која је обезбедила средства 
за ове радове у буџету за 2011. Годину.

НАСТАВЉА СЕ АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

ске прилике то дозволиле. Како нас 
је обавестио Михаило Милошевић, 
члан Општинског већа прво ће бити 
асфалтирани путеви који су по програ-
му требали да буду завршени прошле 
године, па је тако до закључења овог 
броја  „Барајевског гласника“ завршено 
асфалтирање Улице 4. Јула у Бељини у 
дужини од од 500 метара , затим ул. 7. 
Јула у Глумчевом Брду у дужини од 550 
метара и ул. Сремских партизана у Рав-
ном Гају  у дужини од 400 метара.

Ово је само почетак радова на 
модернизацији локалних путева на 
подручју наше општине у овој годи-
ни.  У једном од наредних бројева 
објавићемо детаљнију информацију 
када од надлежних добијемо конкрет-
не планове за радове у овој години.      

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА 
ПРЕМА БЕЉИНИ

Припрема подлоге за асфалтирање

Један од бројних путева који су први пут добили асфалт

Резервоар ће бити завршен до 1. августа 2011. године
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Општинско веће подржало је идеју да се, поред зелене 
пијаце у центру Барајева, отвори и зелена пијаца у Насељу Гај, што 
је био и захтев великог броја житеља овог насеља.

Члан Општинског већа Владета Вићентијевић, задужен за 
привреду и развој, још у децембру 2010. године упутио је допис 
директору градских пијаца са молбом да се општини Барајево 
уступи један број пијачних тезги које би послужиле за формирање 
пијаце у Насељу Гај и обн ову неисправних тезги на пијаци у 

Члан Градског већа Мирослав 
Чучковић посетио је 14. априла општи-
ну Барајево и са председницом општи-
не Бранком Савић, чланом Општин-
ског већа Владетом Вићентијевићем 
и помоћником председника Бранком 
Трифуновићем разговарао о актуелним 
проблемима и могућности да град по-
могне општини Барајево у њиховом 
превазилажењу у ситуацији када је оп-
штински буџет знатно умањен.

Што се тиче ИКЛ-а врло брзо, већ 
до краја априла месеца, планира се 
расписивање тендера, а већ су се Ми-
нистарству економије и регионалног 
развоја јавиле три фирме из иностран-
ства заинтересоване за киповину ИКЛ-а.

Када је у питању трансформација 
ПКБ-а општина Барајево ће граду доста-
вити документацију о имовини ПКБ-а на 
територији општине Барајево са циљем 

УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА У НАСЕЉУ ГАЈ

ГРАД ЋЕ ПОМОЋИ ОПШТИНИ 
БАРАЈЕВО

да се ова имовина стави у функцију 
развоја општине.

Члан Градског већа Мирослав 
Чучковић упознат је са проблемима око 
наставка изградње фискултурне сале у 
Вранићу и обећао да ће помоћи да се у 
Министарству економије и регионалног 
развоја обезбеде неопходна средства 
за завршетак ових радова, а део сред-
става биће издвојен и из општинског 
буџета.

Мирослав Чучковић је такође на-
поменуо  да ће се приликом ребаланса 
буџета града заузети да се обезбеде до-
датна средства градским општинама.

Тема разговора између осталог 
била је тренутна ситуација око ИКЛ-а, 
трансформација ПКБ-а у градско јавно 
предузеће, завршетак фискултурне 
сале у Вранићу и радови по месним 
заједницама општине Барајево.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ПОМОЋИ ГРАДСКИХ ПИЈАЦА

Барајеву. Руководство градских пијаца имало је пуно разумевања 
за овај захтев и Барајеву уступило укупно 30 тезги које су већ 
постављене на обе пијаце – 10 у Насељу Гај и 20 у Барајеву.

Како нас је обавестио Владета Вићентијевић у току су раз-
говори са генералним директором Градских пијаца Драганом 
Пушаром око доделе још две тезге са расхладним витринама за 
отворени простор које би служиле за продају млечних производа 
и јаја на пијаци у Насељу Гај.

Фискултурна сала у Вранићу - радови ће бити 
настављени

Мирослав Чучковић у посети општини Барајево

Директор Градских пијаца Драган Пушара показао је пуно 
разумевање за захтеве Барајева

Мала, али лепо уређена пијаца у Насељу Гај
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Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 12. 04. 2011. год. утврдила је 
Нацрт измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града Београда са 
Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину и на основу члана 50. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09)

О Г Л А Ш А В А
јавни увид у

Нацрт измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја 
града Београда са извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана 

на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду 
од 20. 04. 2011. год. до 20. 05. 2011. год., сваког радног дана од 9:00 до 18:00 часова.

JАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА предметног Нацрта плана одржаће се 12. 05. 2011. год. у 10:30 часова, у згради 
Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе, 
у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 31. маја 2011. године, у 13:00 часова. У току јавне седнице, сва 
присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу 
образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити 
Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр.43-45, најкасније до 20. 05. 2011. год.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ 
ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ И У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО – У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 8.00 ДО 16.00 ЧАСОВА  У ПЕРИОДУ ОД 20. 
АПРИЛА 2011. ГОДИНЕ ДО 20.МАЈА 2011. ГОДИНЕ

Општинско већа донелео је од-
луку да се из општинског буџета 
издвоји 500.000 динара на име помоћи 
јапанском народу за санирање по-
следица катастрофалног земљотреса. 
Јавно комунално предузеће «10. 
октобар» у ову сврху издвојило је 

У оквиру Управе Градске оп-
штине Барајево са радом је по-
чео контакт центар са циљем да 
се успостави боља комуникација 
са грађанима како би им општин-
ска власт на најбољи  и најбржи 
могући начин помогла да реше 
своје проблеме.

Преко фиксног телефона 8301-
277 грађани могу да поставе сва 
питања из надлежности локалне 
самоуправе, да пријаве своје ко-
муналне и социјалне проблеме, а 
одговор на свако питање добиће 
у најкраћем могућем року.

ПОМОЋ ЈАПАНУ ПОЧЕО СА РАДОМ 
КОЛ ЦЕНТАР
011/8301-277

100.000 динара. На овај начин општина 
Барајево и њени грађани изразили су 
солидарност са народом Јапана, који 
је до сада био један од највећих до-
натора у Србији, а општина Барајево 
је  од јапанског народа и владе добила 
вредан поклон у виду смећарке што је 
знатно допринело бољем одржавању 
комуналне хигијене на подручју наше 
општине.



Ватрогасно-спасилачка јединица Барајево одржала је 11. 
априла у центру Барајева  вежбу у којој су њени припадници 
показали високу спремност и обученост да брзо и ефикасно 
делују у ванредним ситуацијама. Приказано је спашавање 

ВАТРОГАСЦИ ПОКАЗАЛИ СВОЈУ СПРЕМНОСТ

лица из пожаром угроженог простора, гашење стамбеног 
простора и резервоара са нафтом и спашавање настрадалих 
у саобраћајној несрећи. Ватрогасцима из Барајева овом при-
ликом помагале су и колеге из Лазаревца и Звездаре.

Вежба је одржана поводом 12. априла дана ватрогасаца 
Барајева и 26 година постојања ове јединице.

Ватрогасци Барајева, како нас је обавестио  Миломир 
Иванковић, командир Ватрогасно-спасилачке јединице 
Барајево, до сада су у овој години имали укупно 48 
интервенција, најчешће на гашењу суве траве и шибља које 
пале несавесни  грађани. Миломир Иванковић и овим путем 
апелује на грађане да то више не раде јер није дозвољено 
спаљивање биљних остатака и стрништа, као ни паљење 
ватре ближе од 200 метара од шуме. За ове прекршаје 
предвиђена је законска казна од 10 до 50 хиљада динара.

У овиј години било је и неколико случајева да су горели 
стамбени објекти и аутомобили, али осим материјалне ште-
те, на сву срећу, није било људских жртава.
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Делегација Европске Уније у Србији потписала је уговоре 
са 38 општина/градова у Србији, чији су пројекти одобрени, на 
основу другог позива програма ЕXCHANGE 3, расписаног 18. јуна 
2010. год. Церемонији свечаног потписивања уговора, коју су 
организовале Делегација ЕУ и СКГО, 25.03.2011. године, у Бео-
граду, присуствовали су Божидар Ђелић, потпредседник Владе 
Републике Србије, Винсент Дежер, шеф делегације Европске 
Уније у Републици Србији, Саша Пауновић, председник СКГО и 
Општине Параћин и Ирина Славковић, менаџер  пројекта. Заме-
ник председника Градске општине Барајево, Игор Јевтић, оба-
вио је свечано потписивање Уговора у име општине Барајево.

Програм EXCHANGE 3 усмерен је на увођење ЕУ модела у 
функционисање и побољшање капацитета и ефикасности ло-
калних самоуправа у Србији. 

Општи циљ програма EXCHANGE 3 је да допринесе јачању 
капацитета локалних самоуправа у Србији за даље учешће у 
процесу децентрализације у складу са стандардима Европске 
уније. 

Крајњи корисници EXCHANGE 3 су градови и општине у 
Србији и њихови грађани као корисници побошљаних услуга 
својих локалних самоуправа.

Величина донације износи између 100.000 и 300.000 евра за 
финансирање подршке, студијских посета и мањих инвестиција 

У оквиру Програма подршке општина-
ма IPA 2007, ’’Добра управа, планирање и 
пружање услуга'', у изради Локалног плана 
управљања отпадом на територији Градске 
општине Барајево, пројекта финансираног 
од Европске Уније, у марту 2011. године je 
урађена анкета. Исту су спровели ЈКП “10. 
Октобар” Барајево и  ГО Барајево. Анкетни 
листићи су дистрибуирани путем уплатни-
ца инфо стана, њоме су обухваћени сви ко-
рисници ускуга ЈКП ''10. Октобар'' Барајево.

На анонимну анкету (постављено 7 
питања) је одговорило 85 корисника.

На питање: колико су задовољни услу-
гама ЈКП ''10. Октобар'' Барајево, 5 корис-
ника није дало оцену; 4 су дали оцену 5; 
8 је дало оцену 4; 24 је услуге комуналног 
предузећа оценило оценом 3; 20 корисни-
ка услуга дало је оцену 2; док је оценом 1, 
услуге комуналног предузећа оценило 24 
корисника. Просечна оцена ЈКП ''10. Окто-
бар'' Барајево је 2,35.

58% испитаних грађана сматра да се 
отпад редовно не одвози из њихове ули-
це. 41% грађана је мишљења да се отпад 
редовно одвози, 1% не обраћа пажњу на 
одвожење смећа.

82% грађана сматра да на територији 
ГО Барајево не постоји довољан број 
контејнера-канти, док се 18% изјаснило да 
постоји довољан број контејнера.

На питање да ли грађани врше при-
марну сепарацију отпада, 95% грађана је 
одговорило да не врше, а 5 % грађана да 
врше одвајање отпада. 

Најбољи начин информисања 
грађана, по мишљењу испитаних корис-
ника су: радио и телевизија (55%); следе 
новине (8%); трибине и семинари (2%); 
центар за информисање и образовање за 
заштиту животне средине (12%) и месне 
заједнице (23%).

Отпад на месту предвиђеном за одвоз 
одлаже 89% грађана, 4% грађана углавном 
не, 1% грађана понекад одложи на друго 
место, док 6% грађана никада не одлаже 
отпад на месту предвиђеном за одвоз.

Најчешћи коментари корисника 
услуга:
- Више контејнера и чешћи одвоз смећа
- Обезбедити канте за смеће за свако 
домаћинство
- Покупити смеће око контејнера и иза 
камиона 

ПОТПИСАН УГОВОР ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ БАРАЈЕВО 
У ОКВИРУ EXCHANGE 3 ПРОЈЕКТА

ДОНАЦИЈА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

(до 50.000 евра). Укупна вредност одобрених пројеката је 
6.829.654 евра, од чега 6.006.368 евра представља допринос 
ЕУ, док износ од 823.285 евра представља допринос локалних 
самоуправа. 

ГО Барајево је конкурисала за програм EXCHANGE 3, 
апликацијом пројекта ''Увођење географско – информационог 
система на територији Градске општине Барајево''.  У ту сврху 
одобрена су средства у износу од 127.350 евра. Партнери на 
пројекту су општина Власотинце и Градска општина Лазаревац.

АНАЛИЗА АНКЕТЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЈКП “10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО

- Редовна поправка контејнера
- Да контејнере после пражњења врате у 
нормалан положај
- Набавка контејнера за одвојено при-
купљање смећа
- Сакупљање кабастог смећа једном у три 
месеца
- Док се не стекну услови за набавку више 
контејнера да се изврши боља расподела
- Едукација грађана и кажњавање
- Културнији радници
- Чешће чишћење улица
- Канализациона мрежа

Највише коментара дали су станов-
ници Мељака.

Из прикупљених података, издвојили 
смо неке коментаре:

Да раде, колико их има, могли би 
све да очисте да се сија, али то није важ-
но, јер ово неће нико да чита и није вас 
брига!

Као што видите, углавном сам 
задовољна услугама ЈКП, када би грађани 
имали мало више културе и пружили 
максималну сарадњу било би много 
чистије!

ГРАЂАНИ ТРАЖЕ ВЕЋИ БРОЈ КОНТЕЈНЕРА 
И ЧЕШЋЕ ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА
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Општина Барајево отпочела је процес израде локалног 
плана управљања отпадом у сарадњи са пројектом MSP 
IPA 2007 »Програм подршке општинама IPA 2007 – Добра 
управа, планирање и пружање услуга» који финансира Ев-
ропска унија, а спроводи конзорцијум, на челу са GIZ IS.

ПОЧЕЛА ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

''БАРАЈЕВО - ЗЕЛЕНО СРЦЕ БЕОГРА-
ДА'', мото је Локалног еколошког акцио-
ног плана Градске општине Барајево. 
Младима је, као једним од најзначајних 
носиоца промена у очувању и 
унапређењу животне средине у будућем 
периоду, пружана могућност, да искажу 
своје идеје, размишљања, очекивања, 
решења.

Општина је у ту сврху расписа-
ла Јавни позив основним школама са 
територије Градске општине Барајево за 
креирање лога – визуелног идентитета 
акционог плана из области заштите жи-
вотне средине.

У креативној атмосфери, одржава-
ле су се радионице, на којима су учени-
ци V до VIII разреда, изражавали своје 
виђење здраве и очуване животне сре-
дине, решење проблема загађења, као 
и акције, које треба предузети, у циљу 
одржавања и унапређења животне 
средине.

Жири, у саставу професора ликовне 
уметности: Тања Веселиновић, Наташа 
Делић и Емил Васић, одлучио је да лого 

ских планова на локалном нивоу, на основу Отвореног по-
зива за локалне самоуправе, расписаног од стране пројекта 
MSP IPA 2007. Између ГО Барајево и пројекта MSP IPA 2007, 
15. децембра 2010. године у Београду је потписан Мемо-
рандум о разумевању, којим се одређују детаљи пружања 
техничке подршке и план активности процеса израде ло-
калног плана управљања отпадом општине Барајево.

Након потписивања Меморандума о разумевању, 
Општинско веће општине Барајево, донело је Закључак о 
покретању процеса израде секторског плана за управљање 
отпадом и именовало координатора, који ће деловати као 
одговорни менаџер за спровођење активности на изради 
плана. Именован је и координациони тим и радна група, 
коју чине представници јавних предузећа, предшколских 
и других установа са територије општине, Дома здравља, 
професори и наставници основних школа и Средње школе 
Барајево, невладиних удружења, председници Савета мес-
них заједница, чланови Општинског већа и представници 
цивилног сектора.

Од почетка реализације пројекта одржане су четири 
радионице, намењене члановима Координационог тима 
и члановима Радне групе, на којима су представљени: 
методологија израде локалног плана управљања отпадом 
(кроз детаљно представљање појединачних корака, састав 
и структура плана за управљање отпадом, обрађена че-
тири поглавља, спроведено анкетирање грађана општине 
Барајево.

Локалног еколошког акционог плана 
буде цртеж Драговић Игора, ученика V-1 
ОШ ''Павлe Поповић'' Вранић.

Поред цртежа, који ће у периоду 
2011-2015., бити заштитни знак Локалног 
еколошког акционог плана, ГО Барајево 
је симболично наградила и других 10 
радова, који су на врло оригиналан на-
чин осликали Барајево, као ЗЕЛЕНО СРЦЕ 
БЕОГРАДА. Аутори истих су:
- Милош Николић V/5 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Ђорђе Станисављевић V/5 (ОШ ''Кнез 
Сима Марковић'')
- Огњен Стојишић VII/4 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Никола Мушкиња VII/4 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Катарина Илић VII (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Јелена Лазаревић VII/6 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Милица Васић VIII/6 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Tеодора Поповић VIII/6 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')

  ОДАБРАН ЛОГО ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА

- Сара Јовановић VIII/6 (ОШ ''Кнез Сима 
Марковић'')
- Ана Глишић VIII/3 (ОШ ''Павлe Поповић'' 
Вранић).

Општина Барајево се овом прили-
ком захваљује ученицима и запосленима 
ОШ ''Кнез Сима Марковић'' и ОШ ''Павлe 
Поповић'' Вранић на указаном поверењу, 
успешној сарадњи и пријатној атмосфе-
ри, која је красила пут одабира лога.

Oпштина Барајево једна је од петнаест општина у Репу-
блици Србији, која је изабрана за подршку изради сектор-

У име општине меморандум је потписала Бранка Савић, 
председница општине Барајево
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Фото галерија

Игор Жмирић први допливао до Часног крста на Богојављење 13 величанствених

Ломљење чеснице у Цркви Светог Саве у Барајеву Марија Гајић, Марија Јелић и Стеван Бојковић 
пронашли златнике у чесници

Прослава Светог Саве Црвени крст Барајева у прва четири месеца ове године организовао 
две акције добровољног давања крви у Барајеву. Крв дало 180 
давалаца

ЈАНУАР - АПРИЛ
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Дешавале су се и овакве ситуације, ако са паркинга уместо у рикверц 
кренете напред

Паркинг у центру Барајева је проширен и ограђен, па је сада и 
безбедност возача и њихових аутомобила побољшана

Савладали технику сликања на стаклу. Ученици и предшколци, њих 38, 
похађало је радионицу коју је водила Наташа Делић

Роми Барајева прославили своју славу Свету Бибију. Најсвечаније је 
било у новом храму у Лисовићу који је посвећен овој светици.

Хуманитарна утакмица Баћевац - Звезда (омладинци)

Градска дирекција за путеве и ове године има у плану асфалтирање 
већег броја путева и улица на подручју општине Барајево

11
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Центар за културу Барајево у прва 
четири месеца организовао је низ кул-
турних и забавних програма, самостал-
но или у сарадњи са другим установама, 
најчешће са библиотеком и Књижевним 
клубом „Јован Дучић“ и организацијом 
„Деца Барајева“, школама и предшкол-
ском установом. Центар за културу се 
увек трудио да буде добар организа-
тор и домаћин ових манифестација, 
а оно што највише радује и даје запо-
сленим у овој установи подстрек за још 
бољи рад је све бројнија публика која 
са интересовањем не само прати већ и 
учествује у многобројним програмима.

ИЗЛОЖБЕ

У галерији Дома културе у Барајеву 
поводом обележавања школске славе 
Свети Сава организована је у јануару из-
ложба слика професора ликовне култу-
ре, а своје радове изложили су Вукосав 
Илић, Емил Васић, Горинка Николић и 
Наташа Делић.

Професор Горинка Николић имала 
је у Галерији Дома културе и самосталну 
изложбу слика поводом обележавања 
8. марта Међународног дана жена.

Овај празник обележен је и 
продајном изложбом сребрног наки-
та који је дизајнирао и израдио Бора 
Стајић из Барајева.

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА

У малој сали Дома културе у 
Барајеву 25. марта организовано је 
ауторско вече књижевника Миливоја 
Бјелетића који је овом приликом про-
мовисао свој богати књижевни рад 
који се састоји од 13 дела, а посебну 
пажњу привукао је његов последњи 
роман „Учитељица буба Мара“ који го-
вори о периоду окупације и страдања у 
Јасеновцу. Учитељица Мара Копривица 
из Барајева била је инспирација писцу 
за настанак овог дела. У препуној сали 
о животу и делу Миливоја Бјелетића, 
који је део свог радног века провео и 
као председник општине Барајево, го-
ворили су Раша Лазић, новинар и афо-
ристичар угледног листа „Јеж“, проф. 
Љиљана Вукић, др. Добривоје Костић 
књижевник и лекар, као и пензиониса-
ни судија из Барајева Миша Радуновић.

Центар за културу у сарадњи са 

Књижевним клубом „Јован Дучић“ 
организовао је 8. Априла ове го-
дине промоцију књиге Јелисавете 
Даниловић „Кад љубав изгуби госпо-
дара“. О делу и лику ауторке гово-
рио је новинар Ратомир Лазић. Иначе 
Јелисавета Даниловић добитник је гра-
мате патријарха Павла за свој хумани-
тарни рад.

ОДРЖАНА ОПШТИНСКА СМОТРА 
РЕЦИТАТОРА

У малој сали Дома културе 
у Барајеву 22. марта одржана је 
општинска смотра рецитатора у 
организацији библиотеке „Јован 
Дучић“ из Барајева, организације 
„Деца Барајева“ и Центра за културу 
Барајево.

У категорији нижих разреда 
убедљиво прво место заузела је Иси-
дора Урекар из подручног одељења из 
Арнајева, друго место поделили су Дар-
ко Симић и Милица Живаљевић док су 
треће место заузели Иван Нешковић и 
Марија Радовановић.

У категорији средњег узраста (V 
– VIII разреда) одлуком жирија прво 
место припало је Бранку Марковићу 
друго место поделиле су Алексан-
дра Станисављевић и Тијана Поповић 
док је треће место припало Николи 
Лазаревићу.

Међу средњошколцима прво 
место заузела је Александара Арсе-
нијевић, друго су поделили Стефан 
Станимировић и Маја Тадић док су се 
на треће место пласирале Кристина Ке-
лер, Марија Вујовић и Драгана Јандрић.

ПЕСНИК СА СВОЈИМ НАЈМЛАЂИМ ЧИТАОЦИМА
“ЖИВА БИБЛИОТЕКА” - АКЦИЈА ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ

БОГАТ КУЛТУРНИ ПРОГРАМ

Центар за културу Барајево, Књи-
жевни клуб и Библиотека „Јован 
Дучић“ придружили су се акцији 
Вечерњих новости под називом 

„Жива библиотека“ која има за циљ 
приближавање књиге ученицима 
удаљених школа, пре свега у рурал-
ним срединама.

На подручју општине Барајево ор-
ганизована су четири сусрета ђака са 
нашим познатим песником Љубивојем 
Ршумовићем. На дан Матерњег језика 
21. Фебруара Ршумовић је посетио 
ђаке подручних одељења у Манићу и 

Бељини, а 8. Априла у Великом Борку 
и Шиљаковцу где је посетио и Центар 
за дневни боравак деце ометене у 
развоју која су такође присуствовала 

разговору песника са ђацима подруч-
ног одељења ОШ „Павле Поповић“.

Песник је приликом ових сусрета 
ученицима поклонио књиге за школ-
ску библиотеку, читао своје песме и 
одговарао на безброј питања учени-
ка. Акцији се придружила и председ-
ница Књижевног клуба „Јован Дучић“ 
Љиљана Вукић која је такође читала 
своје песме.
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У понедељак, 25 априла, другог 
дана Васкрса, у порти цркве Свети Сава 
у Барајеву, одржана је изложбено-
продајна манифестација „Барајевски 
медењак“. Изложбу је организовало 
Друштво пчелара из Барајева у сарадњи 
са општином Барајево. 

Поред пчелара из Барајева, 
манифестацији су присуствовали и пче-
лари из Крагујевца, Ниша, Ваљева. На 
двадесетак штандова су изложене раз-
личите врсте меда и производа, као што 
су восак, полен, прополис и козметички 
препарати. Поред меда и других пче-
ларских производа посетиоци су могли 
погледати и купити опрему која се ко-
ристи у пчеларству. Скупу је присуство-
вао проф. др. Кулић.  Он је присутним 
пчеларима одржао кратко предавање. 
“Друштво пчелара Београд“ доделило је 
захвалницу пчеларима Барајева. Овом 

У петак, 8 априла у сали дома култу-
ре Барајево одржана је трибина под на-
зивом „Формула наде“. Гост трибине био 
је Захарије Трнавчевић, који је и идејни 
творац овог мултимедијалног пакета за 
самоучење из области пољопривреде и 
сеоског туризма. Трибини је присуство-
вало око 50 пољопривредника и неза-
послених пољопривредних техничара. 

Пројекат „Формула наде“ обухвата 
око 40 различитих занимања у оквиру 
пољопривреде. Цео пројекат је у ДВД 
форми и осим информација о делатно-
сти, пружа и информације о могућности 
кредитирања, набавци квалитетног 
садног и семенског репроматеријала, 
грла стоке. Господин Трнавчевић је 

Пољопривреда

БАРАЈЕВСКИ МЕДЕЊАК
догађају су присуствовале и чланице 
удружења „Домаћа радиност Барајево“ 
са својим рукотворинама. Оне су за ову 

У циљу боље и благовремене припреме 
за пролећну сетву Земљорадничка задруга 
„Барајево“ и општина Барајево организова-
ли су за све заинтересоване пољопривредне 
произвођаче стручна предавања у сарадњи 
са фирмом „Викторија-логистика“ чији 
су стручњаци говорили о сетви, зашти-
ти индустријског биља и испитивању 
земљишта. Том приликом предузеће за 
производњу, прераду и промет кукуруза и 
осталих ратарских култура „Хибрид“ одржа-
ло је презентацију нових сорти кукуруза, 
а представници стручне пољопривредне 
службе „Космај“ презентовали су нове уред-
бе Министарства за пољопривреду које се 
тичу сточарства и ратарства.

Пољопривредна саветодавна и 
стручна служба – Младеновац спро-
води акцију бесплатне агрохемијске 
анализе земљишта за све регистро-
ване пољопривредне произвођаче, 
која обухвата испитивање кисело-
сти земљишта, калцијум-карбоната, 
калијума, фосфора, азота и хумуса, 
као и препоруку за употребу врсте и 

прилику умесиле медењаке којима су 
се могли засладити посетиоци. 

Манифестацију је отворила пред-
седница Општине Барајево госпођа 
Бранка Савић, а куд Вранић је извео 
сплет игара из Србије. 

„ФОРМУЛА НАДЕ“
представио и образложио нека од тих 
занимања. 

Посебан акценат на овој триби-
ни стављен ја на младе људе који су 
завршили пољопивредну школу, а на-
лазе се на тржишту рада. Овом при-
ликом предочене су им могућности 
и предности бављења неким од 
понуђених занимања, као и могућност 
самозапослења. 

Трибини је присуствовала председ-
ница општине Барајево, госпођа Бран-
ка Савић. Она је истакла важност овог 
пројекта, као и спремност Општине 
Барајево да помогне младим људима 
који желе да се баве пољоприврдом 
као основном делатношћу.

СТРУЧНИ САВЕТИ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

БЕСПЛАТНА АГРОХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА

количине ђубрива. Овим се постиже 
рационалнија производња са већим 
приносима и мањим улагањима.

Сви заинтересовани регистро-
вани произвођачи ради додатних 
информација могу се јавити стручној 
служби  ради добијања детаљнијих 
и додатних информација на телефон 
011/8231-331 или 8233-417.
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Пољопривреда

Још пре осам година писали смо 
у Барајевском гласнику о Владимиру 
Томићу који је тада, на изненађење 
својих познаника, али и самих 
укућана одлучио да напусти посао 
у Београдском водоводу и да се у 
потпуности посвети пољопривреди. 
Тада смо у нашем листу о овом младом 
и амбициозном  човеку објавили текст 
под насловом „Верује у успех“. Многи су 
сумњали у то јер „државни „ посао ипак 

на фарми има 35 грла, од тога 18 музних 
крава, шест приплодних јуница, шест 
јунади у тову и пет телади. Комплетна 
ратарска производња која се обавља 
на 12 хектара сопственог имања и 
15 хектара узетих у закуп стављена 
је у службу сточарске производње. 
Приноси су више него солидни – у 2010. 
години остварен је принос кукуруза 
од 10 тона по хектару сувог зрна и 
тритикала од 6,5 тона. Фарма Томић 

даје неку сигурност, али је Владимир 
био одлучан да своју будућност ипак 
потражи у пољопривреди и средства 
која је од отпремнине добио од 
Београдског водовода уложио је у ову 
производњу.

Недавно смо Владимира  поново 
посетили на његовом имању у Великом 
Борку да проверимо да ли је његов 
оптимизам био оправдан и да ли се 
заиста може солидно живети само од 
пољопривреде. Одмах нам је пало у 
очи да се ово газдинство у потпуности 
променило. Изграђена је нова штала, 
објекат за прераду млека и производњу 
сира који испуњава све потребне 
стандарде и који је регистрован 
у Министарству пољопривреде и 
Управи за ветерину, силос за кукуруз 
капацитета 40 тона, хала за смештај 
пољопривредне механизације. 

Владимир Томић је у међувремену 
направио праву породичну фарму, што 
му је од почетка и био циљ. Почео је са 
стадом од пет музних крава, а тренутно 

располаже и са свом неопходном 
механизацијом у коју спадају три 
трактора, преса за балирање сена, 
сило комбајн, тракторска прскалица, 
сејалица за кукуруз, грајфер итд. У 2010. 
Години газдинство је произвело 92.000 
литара млека, које се прерађује у сир, 
па је тако преко београдских пијаца 
у прошлој години пласирано преко 
15.000 кг пуномасног сира. Ова фарма 
је у 2010. години произвела и 11000 кг 
јунећег меса.

Владимиру на породичној фарми  
помажу супруга и брат Александар. 

Посла има много, али заједничким 
снагама ипак успевају да све постигну. 
Мислим да смо пуно урадили у ових 
неколико година, каже Владимир. 
Наравно, нећемо овде стати јер нам 
је циљ да ову производњу и даље 
унапређујемо и повећавамо.  Цена 
млека у откупу је ниска, па смо од самог 
старта одлучили да млеко не предајемо 
већ да покренемо производљу сира 
јер се тако остварује знатно већа 
зарада. Производимо квалитетан сир 
који пласирамо углавном на појаци на 
Видиковцу где имамо сталне муштерије 
тако да продамо све што произведемо.

Добри резултати које ова фарма 
постиже нису остали незапажени 
ни од стране надлежних у општини 
Барајево, која се труди да, у складу 
са својим могућностима помогне 
пољопривредну производњу, па је 
предложила  Владимировог млађег 
брата Алелксандра за награду коју 
додељује град Београд за постигнуте 
резултате у области пољопривреде.

Пререгистрација пољопривредних 
газдинстава и регистрација нових завр-
шена је 1.маја. Нове уредбе министар-
ства пољопривреде излазе током маја 
месеца. Информације о новим уред-

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА И УРЕДБЕ
бама можете наћи на сајту министар-
ства пољопривреде. Такође све неоп-
ходне информације можете добити у 
канцеларији за пољопривреду Општине 
Барајево или на тел. 8302-115 локал 102.

ПОРОДИЧНА ФИРМА ТОМИЋ

РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ

Нова штала породичне фарме Томић



У циљу реализације програма 
за трајну интеграцију избеглица и 
збрињавања интерно расељених лица, 
обављене су активности везане за 
помоћ у стварању и побољшању услова 
становања наведених структура.

У оквиру тога, имајући у виду до-
наторска улагања настављена је ак-
тивност усмерена на убрзанију и ко-

37 породица, а у другој половини го-
дине нових 68 пакета за најугроженије 
породице.

На осхову исказаних потреба и 
пирмљених захтева, Комесаријат 
за избеглице је одобрио помоћ за 
превазилажење здравствених про-
блема и набавку лекова за 13 породи-
ца у износу од 195.000 динара, која је 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И 
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

реализована према одлуци комисије и 
критеријумима из правилника о доде-
ли помоћи. Пореде тога, истовремено 
је испоручено огревно дрво за 17 угро-

начну реализацију помоћи у испоруци 
грађевинског материјала од стране 
Грчке невладине организације «Европ-
ска перспектива» за 30 породица избе-
глица и интерно расељених лица у вред-
ности од 95.000 еура средтава Европске 
комисије за развој.

Поред овог пројекта, реализована 
је помоћ у грађевинском материјалу 
у вредности од 15.000 еура за 9 поро-
дица, према донацији Комесаријата за 
избеглице, односно буџета Републике 
Србије, као и пројекат за 19 породи-
ца избеглица и интерно расељених 
лица  у вредности од 26.250 еура, чија 
реализација је почела марта месеца 
2011. године.

Наведене активности извршава-
не су предходним оглашавањем, 
формирањем комисија, прикупљањем 
пријава, обиласком породица како 
би се спровођење одлука Комисија 
за реализацију пројеката настави-
ло преко Комисије за јавне набавке, 
потписивањем уговора између Општи-
не и корисника и испоруком материјала 
према појединачним спецификацијама.

Почетком 2010. године исплаћена 
је једнократна помоћ за 4 породице са 
здравственим и социјалним проблеми-
ма у укупној висини од 48.000 динара, 
подељена помоћ у пакетима хране за 

еура, реализоване од стране невлади-
не хуманитарне организације ,,Интер-
сос,, која је обухватила пластенике за 
10 породица, један пољопривредни 
прикљчак, једну пољопривредну маши-
ну и део сточног фонда за 2 породице.

У циљу реализације Локалног ак-
ционог плана и Програма за трајну 
интеграцију од стране општине, а пре-
ко Повереништва, упућен је захтев са 
образложењем Комесаријату за избе-
глице и изражена спремносто општине 
Барајево да учествује у пројекту Банке за 
развој Савета Европе везан за становање 
у заштићеним условима (изградња згра-
де на понуђеној локацији) и изградњу 
монтажних кућа (доделом плацева на 
комуналном уређеном земљишту), пу-
тем кредитне линије и важећим банкар-
ским условима.

Према динамици предвиђеној за 
2011 годину, а на основу специфичних 
циљева, садржаних у Локалном акцио-
ном плану за унапређење положаја 
избеглих и интерно расељених лица 
у ГО Барајево, планнирано је да се за 
најмање 6 породица које имају започет 
и недовршен стамбени објекат додели 
грађевински материјал.

У сарадњи са донаторским орга-
низацијама и Комесаријатом за избегли-
це, као и УНХЦР-ом у плану је додела па-
кета помоћи за покретање породичног 
посла, односно средстава намењени 
пољопривреди и занатству.

У циљу трајног решавања стам-
беног питања избеглих и интерно 

жених породица избеглих и интерно 
раѕељених лица у укупном износу од 
238.000 динара.

Знатан део ангажовања повере-
ништва односио се на утврђивање 
потреба, обилазак породица и 
организацију испоруке помоћи у окви-
ру италијанске донације од око 18.900 

расељених лица са КиМ подстанара, 
изнаћи могућност за откуп једног или 
два сеоска домаћинаства у зависности 
од спремности донатаора и учешћа 
потенцијалних користника да на Оп-
штини која нема колективни центар, 
издвоји средства за наведену компо-
ненту помоћи.

Помоћник председника општине Радиша Ђорђевић постарао се да грађевински 
материјал стигне до оних којима је најпотребнији

Пластеници значајна помоћ за избеглице
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Поводом 22. априла Дана планете 
Земље представници еколошке секције 
школе из Бождаревца, Барајева и 
Бељине посетили су Бранку Савић, пред-
седницу општине Барајево. Том прили-
ком информисали су је о резултатима 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

МЛАДИ ЖЕЛЕ ЗДРАВУ И НЕЗАГАЂЕНУ 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

акције која је спроведена током фебруа-
ра 2011. године - примерима позитивног 
и негативног утицаја антропогеног факто-
ра на животну средину у ГО Барајево. Сви 
уочени примери истраживаног подручја 
забележени су и фотографисани, након 

чега је урађена презензација и панои 
са позитивним и негативним утицајем.  
Канализациони испусти у реку (загађена 
Барајевица), неисправне чесме 
(расипање воде), неправилно одлагање 
комуналног отпада – препуне канте за 
отпад, преврнути и оштећени контејнери 
на улици, дивље депоније, пластичне 
флаше и лименке у природи, опушци од 
цигарета на аутобуским стајалиштима 
и по тротоарима, уништене клупе у 
парку, ружни и непристојни графити 
на фасадама зграда и стајалишту бео 
воза, неодговорни власници кућних 
љубимаца – пси луталице и бачени 
животињски лешеви су само неки од 
уочених примера негативног утицаја 
човека на животну средину. На жалост, 
има их много више него позитивних.  
Похваљујемо акције чишћења отпада из 
природе, станаре зграде у Светосавској 
улици у центру Барајева који брину о 
изгледу зелене површине испред своје 
зграде, редовно косе траву и негују 
руже, Етно домаћинство и ресторан 
“Зорнића кућа” у Баћевцу и напоре 
опшине Барајево на изради Локалног 
еколошког акционог плана (ЛЕАП-а) и 
Локалног плана управљања отпадом. Чланови еколошке секције са председницом општине

На градском такмичењу у певању 
“Златна сирена” одржаном у Дечјем 
Културном Центру, представници 
Барајева су у конкуренцији свих град-
ских општина остварили изузетне 
резултате. У никад јачој конкуренцији- 
по оцени жирија, у такмичењу које се 
одржава више од 20 година, Магдалена 
Михаиловић је у жанру дечја класична 

УСПЕХ БАРАЈЕВСКИХ ЂАКА

У четвртак 17. марта у малој сали 
Дома културе у Барајеву одржано је 
књижевно - историјско вече под нази-
вом „Видовдан на Виду“. Аутор вечери 
је био проф. Дејан Лазаревић, а органи-
затор Центар за културу Барајево. 

„ВИДОВДАН НА ВИДУ“
КЊИЖЕВНО – ИСТОРИЈСКО ВЕЧЕ

Вече је почело немим филмом „Гол-
гота Србије“, Југословенске кинотеке. 
Филм се бави  трагедијом српских бо-
раца Солунског фронта, Балканских ра-
това, Церском битком, Кајмакчаланом, 
преласком српске војске преко Алба-

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕВАЊУ

песма, а у категорији од 4. до 6. разреда 
освојила прву награду, а Алекса Савић је 
у жанру дечја забавна песма у категорији 
7. и 8. разред освојио специјалну награ-
ду, која је чак јача од прве награде а 
ретко се додељује, и то само за изузетно 
надахнуту интерпретацију. 

Иначе Алекса већ четири године за 
редом осваја специјалну награду. Магдалена Михаиловић

није као и Плавом гробницом и ос-
трвом Видо. Потом су посетиоци  пуна 
два сата уживали у говорништву профе-
сора Лазаревића.  Професор Лазаревић 
је историјске догађаје поткрепио 
својим дивним песмама писаним о ве-
личини и храбрости српских јунака тога 
доба. Одличан познавалац историје, 
заљубљеник у живот и књижевност 
успео је да све вредно из себе пренесе 
публици. 
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SPORT
ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

  До краја првенства у Општинској 
фудбалској лиги Барајева остало је да 
се одиграју још само четири кола а још 
увек се не назире расплет нити која ће 
екипа понети титулу и изборити плас-
ман у Другу београдску лигу. Чак три 
претендена за прво место налазе се у 
оквиру разлике од само једног бода 
што гарантује неизвесност до самог 
краја а првак лиге се највероватније 
неће знати до последњег кола. Екипе 
Бељине и Лисовћа 1977 имају по 24 
освојена бода а фудбалери Бељине 
су у благој предности због нешто 
боље гол разлике. Одмах из њих, са 
само бодом заостатка, налази се еки-
па Борца из Арнајева која такође има 
велике шансе да се умеша у борбу за 
сам врх односно место које води у 

виши ранг такмичења. Одлука о прва-
ку пашће у међусобним мечевима ова 
три клуба а већ у 11.колу у Бељини 
се састају истоимени клуб и Борац из 
Арнајева. У 13.колу на програму је сус-
рет између Лисовића 1977 и Борца док 
ће у последњем првенственом турну-
су копља укрстити Бељина и Лисовић 
тако да ћемо највероватније тек тада 
сазнати који ће клуб следеће сезоне 
представљати нашу општину у Другој 
београдској лиги.

У циљу развоја школског спорта  и 
побољшања услова за бављење спор-
том ученика који похађају школе на 
територији наше општине, Градска оп-
штина Барајево издвојила је значајна 
средства за набавку реквизита и опреме 
неопходне за реализацију такмичења у 
Систему школског спорта – СПОРТИШ.  
Спортску опрему и реквизите добиле 
су Основне школе у Барајеву и Вранићу 
као и Средња школа „Барајево“.

У организацији Коњичког клуба “Им-
пулс плус“, Спортског савеза Барајева и 
Градске општине Барајево, 26. фебруара, 
одржан је семинар на коме су стручни пре-
давачи обрадили три врло значајне теме 
из области спорта и спортског живота.

О значају спорта, спортске рекре-
ације и рекреације уопште занимљиво 
предавање одржао је професор Срђан До-
шен. О спречавању допинга у спорту, и по-
губном утицају стимулативних средстава 
на спортску каријеру и живот спортиста, 
говорили су представници АДАС-а (Анти 
допинг агенција Републике Србије). Пози-
тиван утицај спорта и рекреације на лица 
са посебним потребама била је тема о којој 
су говориле професорка дефектологије 
Арианна Илић и Емина Казазовић.

Такмичари карате клуба „СЕНСЕИ“ 
од почетка године па до краја априла 
наступали су са великим успехом на 
бројним такмичењима у земљи и ино-
странству. Барајевски каратисти су у том 
периоду освојили чак 47 медаља и то 17 
златних, 16 сребрних и 14 бронзаних. 
Чланови карате клуба „Сенсеи“ учество-
вали су на 8.Краљевачком победнику, 
Вашиде купу у Београду, Карате купу 
Тигар у Крагујевцу, 9.Фудокан карате 
купу у Чачку... Посебно треба издвојити 
њихово учешће на међународном Са-
круа Купу у Зомбателу у Мађарској 
са кога су се вратили са три златне и 
једном сребрном медаљом. Прва ме-
ста у својим категоријама освојили су 

  У Врњачкој Бањи одржан је турнир 
„ТОП 24“ за млађе кадеткиње на коме 
су наступиле и три барајевске стоноте-
нисерке. Тијана Поповић заузела је 14 
место а недостајала јој је само једна 
победа да се пласира међу 12 најбољих 
млађих кадеткиња у Србији. Милица 
Николић била је шеснаеста док је Ранка 
Алић такмичење завршила на седам-
наестом месту.

На првенству региона Београд за 
млађе кадеткиње, чланице Стонотени-
ског клуба“Барајево“ Тијана Поповић, 
Ранка Алић и Милица Николић освојиле 
су друго место пошто су у финалу пора-
жене од екипе земунске Младости ре-
зултатом 3:2. Претходно су барајевске 
стонотенисерке савладале Црвену 
звезду, Добановце и Ђурђев град из 
Смедерева. Ово је свакако велики успех 

одличје припало Николи Ранковићу. 
Ови резултати уливају оптимизам 
пред предстојеће Европско првен-
ство које ће се од 18.-22.маја одржати 
у новобеоградској Хали спортова. На 
континенталном првенству боје Србије 
браниће једанаесторо чланова Кара-
те клуба“Сенсеи“ што представља још 
једну потврду одличног рада са млади-
ма у овом барајевском клубу.

пошто је екипа СТК“Барајево“ била да-
леко најмлађа на турниру.

Исте играчице наступиле су 
и на првенству региона Београд 
за кадеткиње где су у веома јакој 
конкуренцији освојиле треће место.

МРТВА ТРКА У ТРОЈЕ

КАРАТЕ

ОД ЈАНУАРА 
47 МЕДАЉА

СТОНИ ТЕНИС

УСПЕСИ У НИЗУ

НОВИ РЕКВИЗИТИ

БЕЗ СПОРТА СЕ 
НЕ МОЖЕ

СПОРТСКИ СЕМИНАР

1 Бељина 10 8 0 2 33 : 7 24
2 Лисовић 1977 10 7 3 0 29 : 5 24
3 Борац (Арнајево) 10 7 2 1 30 : 7 23
4 ОФК Мељак 10 5 0 5 26 : 13 15
5 Рожанци 9 3 2 4 14 : 14 11
6 Велики борак 10 3 2 5 11 : 17 11
7 Бождаревац 10 1 0 9 4 : 34 3
8 Шиљаковац 9 0 1 8 4 : 54 1

Анђела Карић, Катарина Павловић и 
Доротеја Станковић док је сребрно 

17



SPORT

1 Шумадија (Шопић) 16 11 4 1 33 : 8 37
2 Напредак (Медошевац) 16 11 3 2 33 : 16 36
3 ТЕК Слога 17 10 4 3 41 : 19 34
4 Кртинска 17 9 1 7 34 : 27 28
5 Б С К (Брајковац) 17 8 3 6 28 : 20 26
6 Будућност (Звечка) 16 7 3 6 21 : 20 24
7 Вранић 17 6 2 9 22 : 37 20
8 Младост (Чибутковица) 17 5 4 8 29 : 30 19
9 Младост (Барошевац) 17 5 4 8 28 : 30 19

10 ОФК Забрежје 17 5 4 8 28 : 34 19
11 Барајево 16 5 4 7 15 : 24 19
12 Борац (Ушће) 16 4 3 9 27 : 44 15
13 Слобода (Стубица) 17 2 1 14 14 : 44 7

1 Железник Лавови 24 22 0 2 82 : 23 66
2 Лепушница 24 17 2 5 48 : 22 53
3 Баћевац 24 13 7 4 34 : 21 46
4 Змај (Земун) 24 12 6 6 44 : 26 42
5 Комграп 24 10 5 9 30 : 28 35
6 ПКБ Ковилово 24 8 10 6 35 : 29 34
7 Поштар Звездара 24 8 10 6 26 : 20 34
8 Полицајац 24 9 6 9 30 : 34 33
9 Дунавац (Гроцка) 24 8 8 8 31 : 28 32

10 Рудар (Зеоке) 24 8 7 9 27 : 30 31
11 ИМ Раковица 24 8 6 10 35 : 31 30
12 ПИК Земун 24 9 3 12 26 : 39 30
13 Борац (Лазаревац) 24 7 8 9 37 : 41 29
14 Б С К (Батајница) 24 7 8 9 26 : 30 27
15 Стрелац (Мислођин) 24 6 2 16 23 : 46 20
16 Обилић 24 5 4 15 22 : 57 19
17 Подунавац (Ритопек) 24 4 6 14 11 : 30 18
18 Прва искра (Барич) 24 5 2 17 25 : 57 17

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА

ДРУГА БЕОГРАДСКА ЛИГА

ВЕТЕРАНИ - ПРВА ЛИГА

Фудбалери Вранића и Барајева 
имаће изузетно тежак задатак да у 
последњих седам кола изборе опстанак 
у Другој београдској лиги-група Сава 
пошто се налазе у групи од шест тимова 
који су у директној зони испадања. 
Вранићанци тренутно заузимају седмо 
место са 20 освојених бодова док екипа 

На изборној Конференцији фудбал-
ских клубова општине Барајево за де-
легата у Скупштини фудбалског савеза 
Београда, за перид од 2011. до  2012.
године, изабран је Раде Младеновић – 
Ракац, представник Фудбалског клуба 
Барајево.

Барајевски фудбалски ветерани на-
правили су прворазредно изненађење 
савладавши у првом колу пролећног дела 
сезоне  у Првој лиги ветерана водећу еки-
пу Полицајца резултатом 4:2. Овај успех 
добија додатно на значају ако се узме у 
обзир податак да су „плавци“ доживели 
први пораз у протекле три године и да су 
у истом периоду били суверени владари у 
највишем степену такмичења некадашњих 
фудбалских асова. Стрелци за нашу екипу 
били су браћа Жунић, Милорад (2 погодка) 
и Слободан, као и Савић док су погодке за 
Полицајац постигли Пантовић и Јосиповић. 
За Полицајац су наступили прослављени 
ас Црвене звезде и Тотенхема Горан 
Буњевчевић као и Ненад Ванић који је 
такође пре неколико сезона са великим 
успехом носио црвено-бели дрес.У настав-
ку такмичења Барајевци су савладали еки-
пу Плави 2000 као гости резултатом 6:2 док 
је на барајевском стадиону савладан Ми-
лутинац са 2:0. Наши ветерани забележили 
су и два нерешена резултата и то против 
Будућности из Добановаца (1:1) и Институ-
та(2:2). Ветерани Барајева тренутно држе 
трећу позицију на табели са само бодом 
заостатка у односу на другопласирану еки-
пу Синђелића из Угриноваца. 

Наставак првенства у Првој 
београдској лиги донео је фудбалери-
ма Баћевца два велика тријумфа али 
и пар неочекиваних резултата тако 
да се после 23 одиграна кола и даље 
налазе на трећој позицији која не до-
носи пласман у виши ранг такмичења. 
Баћевчани су у пролећном делу сезоне 
савладали два бивша прволигаша, и то 
екипу Железника на домаћем терену 
резултатом 1:0 док су као гости славили 
истоветним резултатом против екипе 
Полицајца. Савладана је и екипа Прве 
искре минималним резултатом 1:0. 
Међутим славље због поменутих успе-
ха помутили су пораз од 1:0 од екипе 
Лепушнице, директног конкурента за 
пласман у Београдску зонску лигу, као и 
нерешени резултати се Рударом из Зео-
ка(0:0), Раковицом (1:1) и екипом Дунав-
ца(0:0). До краја такмичења остало је да 
се одигра још 11 кола а бодовна раз-

лика од пет бодова између Баћевчана 
и другопласиране екипе Лепушнице 
није недостижна. Из баћевачког клуба 
поручују да их није напустио оптими-
зам и најављују беспоштедну борбу зе 
друго место до последњег кола.

Барајева дели 8.-11. место са 19 бодова 
и најслабијом гол разликом у односу 
на тимове Младости из Чибутковице, 

Младости из Барошевца, и Забрежја 
који су освојили исти број бодова као 
и Барајевци. Све у свему очекује нас 
занимљив и неизвестан расплет у 
Другој БГД Лиги а фудбалери Вранића 
и Барајева мораће да „оставе срце 
на терену“ ако желе да се и следеће 
сезоне такмиче у друголигашком 
друштву.

БАЋЕВАЦ ТОПЛО-ХЛАДНО

ВРАНИЋ И БАРАЈЕВО У 
БОРБИ ЗА ОПСТАНАК

"УХАПШЕН"
ПОЛИЦАЈАЦ

РАДЕ МЛАДЕНОВИЋ 
ДЕЛЕГАТ У 

СКУПШТИНИ ФСБ

1 Полицајац 17 14 2 1 69 : 26 44
2 Синђелић (Угриновци) 17 11 1 5 36 : 25 34
3 Барајево 17 8 6 3 44 : 29 30
4 Б А С К 16 8 2 6 42 : 33 26
5 Будућност (Добановци) 17 8 1 8 37 : 43 25
6 Сурчин 16 7 3 6 36 : 34 24
7 Институт 17 5 6 6 36 : 29 21
8 Плави 2000 17 6 2 9 40 : 49 20
9 Железник 17 6 2 9 41 : 55 20

10 Милутинац 17 4 7 6 36 : 36 19
11 Бело поље 17 3 6 8 34 : 46 15
12 Б С К 17 1 2 14 17 : 63 5
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Спортски савез Барајева 
прогласио је најбоље спор-
тисте и спортисткиње у 
прошлој години. За најбољег 
сениора проглашен је више-
струки светски и европски 
шампион у боди-билдингу 
Зоран Јовановић док је 
најбоља спортисткиња у 
прошлој години била Јована 
Дамњановић чланица Сто-
нотениског клуба „Барајево“. 
Награда намењена најбо-

љем јуниору припала је 
Лазару Милићевићу, чла-
ну Кошаркашког клуба 
„Барајево“ док је признање 
за најбољу јуниорку отишло 
у руке Марији Јовановић, 
такмичарки Карате клуба 
„СЕНСЕИ“. Душан Николић, 
који брани боје Стрељачког 
клуба „Барајево“ прогла-
шен је за најбољег кадета а 
у конкуренцији кадеткиња 
награда је припала Анђели 

Карић из Карате клуба 
„СЕНСЕИ“. Мартин Тмушић, 
кошаркаш КК“Барајево“ је 
најбољи пионир а најбоља 
барајевска пионирка је сто-
нотенисерка Ранка Алић. За 
најбољег фудбалера Управ-
ни одбор Спортског саве-
за прогласио је Љубомира 
Гајића, члана Фудбалског 
клуба Баћевац док је Дра-
ган Гогић из Фудбалског 
клуба Вранић најбољи мла-

ди фудбалер на територији 
наше општине. Најбољи 
спортски клуб у 2010.годи-
ни био је Фудбалски клуб 
Баћевац а проглашени су 
и најперспективнији мла-
ди спортисти Барајева. 
У мушкој конкуренцији 
то је фудбалер Никола 
Грубишић (ФК Барајево) а 
код девојчица награђена је 
Емилија Поповић из Стоно-
тениског клуба“Барајево“.

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ БАРАЈЕВА

ОНИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ПРОШЛУ ГОДИНУ

Зоран Јовановић Јована Дамњановић Лазар Милићевић Марија Јовановић

Душан Николић Анђела Карић Мартин Тмушић Ранка Алић

Љубомир Гајић Драган Гогић Емилија Поповић Никола Грубишић



Спортску рубрику уређује

Дејан Ташић

Фудбалери Баћевца и 
омладинског тима Црвене 
звезде одиграли су 13. марта 
хуманитарну утакмицу а цело-

ХУМАНИТАРНА ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА ЗА ПОМОЋ КРАЉЕВУ

ЗВЕЗДАШИ И БАЋЕВЧАНИ ИГРАЛИ ЗА 
КРАЉЕВЧАНЕ

купан приход од продатих 
улазница намењен је Краљеву 
за санирање последица разор-
ног земљотреса који је недавно 

прикупљено више од 50000 ди-
нара.  Мада резултат овог меча 
није био у првом плану гледао-
ци су имали прилику да уживају 

у изванредној фудбалској 
представи која је на крају 
завршена тријумфом црвено-
белих нада. Београћани су 
тријумфовали резултатом 2:1 
мада су домаћини средином 
првог полувремена, погот-
ком Бранковића, крунисали 
до тада бољу игру и теренску 

иницијативу. После водећег 
гола Баћевчана омладинци 
Звезде су преузели потпуну 
контролу ситуације на тере-
ну и у року од четири минута 
потпуно преокренули ре-
зултат у своју корист. Прво је 
Степановић у 38. минуту од-
личним ударцем из слободног 
ударца изједначио резултат 
на 1:1 да би већ у 42.минуту 
Радовановић, после одлично 
организоване акције црвено–

белих, фантастичним лобом са 
неких двадесетак метара савла-
дао голмана домаћих Јеремића 
и тако поставио коначан резул-
тат овог изузетно занимљивог 
сусрета. У наставку меча није 
било погодака али су виђене 

погодио овај град. Том прили-
ком продато је 330 улазница и 

бројне шансе и атрактивни по-
тези играча оба тима тако да су 
присутни гледаоци задовољни 
напустили спортски комплекс у 
Баћевцу.

Утакмици је присуствовала и 
председница општине 
Бранка Савић

Атрактивни потези обележили меч

Изједначујући погодак црвено-белих


