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Са седнице Скупштине ГО Барајево

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ
Скупштина Градске општине
Барајево, на седници одржаној 28. децембра 2011. Године донела је Одлуку
о буџету градске општине Барајево за
2012. Годину.
Овом одлуком буџет општине Барајево утврђен је у износу од

послова града и градских општина
и утврђивању прихода и примања
која припадају граду, односно градским општинама у 2012. години, затим процењеног вишка прихода
наменског карактера у износу од
15.710.200,00 динара и меморандум-

накнаде за загађивање животне средине, посебне накнаде за заштиту
и унапређење животне средине,
годишње накнаде за моторна возила,
закуп пословног простора и дела прихода од пореза на зараде усмеравају
се Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево за финансирање програма на који сагласност даје Скупштина градске општине Барајево.
Средства процењеног вишка прихода наменског карактера
распоређују се Дирекцији за развој
и изградњу за покриће трошкова
куповине два стана зa решавање
стамбених проблема станара који
су становали у просторијама школе
у Арнајеву, затим за финансирање
пројеката намењених побољшању
услова становања, набавку грађевинског материјала за породице интерно расељених лица и избегличке
породице.

УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ
Скупштина ГО Барајево на
последњој седници у 2011. Години дала јесагласност на програме пословања за 2012. Годину
Дирекције за развој и изградњу општине Барајево, Јавног комуналног
предузећа „10. Октобар“ и Центра за
културу Барајево.

Са седнице Скупштине

385.345.200,00 динара, а састоји се од
примања текуће године у износу од
367.635.000,00 динара, утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење

ских ставки за рефундацију расхода у
износу од 2.000.000,00 динара.
Приходи остварени од накнаде за
коришћење грађевинског земљишта,

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ЗА 2012.
ГОДИНУ 50 МИЛИОНА ДИНАРА
Капитални буџет Градске општине Барајево за 2012. годину утврђен
је у укупном износу од 50 милиона динара.
Средства капиталног буџета у износу од 30 милиона динара распоређују се Јавном комуналном предузећу „10. октобар“ за
финансирање изградње секундарне водоводне мреже у Лисовићу и
Бељини и изградњу примарне водоводне мреже према Арнајеву,Манићу
и Рожанцима.
Средства у износу од 14 милиона динара користиће се за
суфинансирање завршних радова на фискултурној сали ОШ „Павле
Поповић“ у Вранићу.
Средства у износу од шест милиона динара распоређена су Дирекцији
за развој и изградњу, и то два милиона динара за реконструкцију тротоара у центру Барајева и четири милиона за одржавање некатегорисаних
путева.
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ПРИХВАЋЕН
УГОВОР О ОСНИВАЊУ
„ЕКО-ТАМНАВЕ“
Скупштина ГО Барајево на седници одржаној 28. децембра 2011.
Године прихватила је уговор о
оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу – Привредно друштво регионални центар за управљање
отпадом „ЕКО – ТАМНАВА“ ДОО
УБ.
Ово друштво за основну делатност има третман и одлагање отпада који није опасан, а делатност
ће се обављати преко регионалног
центра за управљање отпадом у
Каленићу.
Потписници овог уговора су
Град Ваљево, градске општине Обреновац, Лазаревац и Барајево, општине Уб, Владимирци, Лајковац,
Мионица, Коцељева, Осечина и
Љиг.

ИЗБОРИ НА СВИМ НИВОИМА 6. МАЈА
Председник Скупштине града Београда 13. марта 2012. године донео
је – ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНА
ГРАДСКИХ ОПШТИНА БАРАЈЕВО,
ВРАЧАР, ГРОЦКА, ЗВЕЗДАРА, ЛАЗАРЕВАЦ, МЛАДЕНОВАЦ, НОВИ
БЕОГРАД, ОБРЕНОВАЦ, ПАЛИЛУЛА, РАКОВИЦА, САВСКИ ВЕНАЦ,
СОПОТ, СТАРИ ГРАД, СУРЧИН И
ЧУКАРИЦА.
Изборе за одборнике у Скупштину градске општине Барајево спроводе изборни органи: Општинска
изборна комисија градске општине
Барајево и бирачки одбори.
Општинска изборна комисија
градске општине Барајево (ОИК)
16.03. 2012. године усвојила је: Упутство за спровођење избора одборника у Скупштину градске општине
Барајево са обрасцима (Упутство)
и Пословник ОИК-а који су одмах
објављени путем интернета (на сајту
Градске општине Барајево), а затим и
у „Службеном листу града Београда“.
Упутство и обрасце је могуће преузети и у седишту ОИК-а које се налази
у згради Скупштине градске општине
Барајево у Барајеву, Ул. светосавска
бр. 2.
У складу са важећим прописима
кандидате за одборнике у Скупштину градске општине Барајево могу
предлагати: регистроване политичке
странке, коалиције регистрованих
политичких странака и групе грађана
чије изборне листе својим потписима
подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној
листи. Потпис којим бирач подржава
изборну листу мора бити оверен у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа.
Изборна листа, на обрасцима
који су прописани Упутством, може
да се преда ОИК-у најкасније до
20. априла 2012. године до 24 часа.
Предлагач на изборној листи мора
имати најмање 11 кандидата за одборнике (1/3 од укупно 33 одборника
који се бирају у Скупштину градске
општине Барајево). Онај предлагач
који предложи 24 кандидата за одборнике испуњава услов да одреди
своје опуномоћене представнике у
изборним органима (ОИК-у и бирачким одборима), а што може учинити
најкасније до 30. априла 2012. године. На изборној листи међу свака
три кандидата по редоследу на листи

(прва три кандидат, друга три кандидата и тако редом) мора бити најмање
по један припадник оног пола који је
мање заступљен на листи. Подносилац изборне листе може повући
изборну листу најаксније до дана
утврђивања збирне изборне листе
(до 20. априла 2012. године).
На територији Градске општине
Барајево укупно има 28 бирачких
места.
Пошто се 06. маја 2012. године
истовремено одржавају и парламентарни избори, такође и избори
за одборнике у Скупштину града
Београда, бирачке одборе именује и
прописује правила за њихов рад Републичка изборна комисија.
До закључења бирачког списка
грађани могу извршити увид у бирач-

ки списак дела бираког списка за Град
Београд, ради провере података уписаних у бирачком списку (Излагање
дела бирачког списка за подручје
јединице локалне самоуправе). У
складу са Законом о јединственом
бирачком списку бирачки списак за
територију Републике Србије води
министарство надлежно за послове
управе (Министарство за људска и
мањинска права, државну управу и
локалну самоуправу). Наведено министарство закључује бирачки списак
15 дана пре дана одржавања избора
(20. априла 2012. године), а новина је
што 5 дана пре тог рока (најкасније до
15. априла) бирачи могу поднети захтев да гласају по месту боравка (уколико то не учине важи опште правило
да гласају по месту пребивалишта).
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ЗА ПЕРИОД МАЈ 2008. – ДЕЦЕМБАР 2011.ГОДИНЕ
Скупштина општине Барајево
конституисана је 11. јула 2008.године и до краја 2011. године одржала
је укупно 26 седница, на којима су
разматране 282 тачке дневног реда,
а седницама је просечно присуствовало 32 одборника.
Од укупно 256 материјала,
Скупштина је разматрала и усвојила
53 Одлуке и измене и допуне Од-

не Барајево, Одлука о утврђивању
празника општине Барајево, Одлука
о поверавању послова ЈКП „10.октобар“ Барајево, Одлука о прихватању
Уговора о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ и слично.
Скупштина је сваке године
усвајала следеће Извештаје и то:

Првослав Мандић, председник Скупштине ГО Барајево

лука, 64 Решења, 50 Извештаја, 40
Информација, 42 Плана и Програма и 7 осталих аката.
Предмет разматрања и усвајања
на Скупштини општине Барајево
између осталог биле су следеће
Одлуке:
Одлуке о верификацији мандата одборника у Скупштини општине, Одлуке о завршном рачуну
буџета општине Барајево за 2007.,
2008., 2009. и 2010.годину, Одлуке о
усвајању буџета општине Барајево,
као и Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету за све године мандатног периода, Одлука о усвајању
Статута Градске општине Барајево,
Одлука о усвајању Пословника,
Одлука о месним заједницама на
територији општине Барајево, Одлука о изменама и допунама Одлуке о закупу пословног простора на
којем је носилац права коришћења
Градска општина Барајево, Одлука
о измени Одлуке о унутрашњем
уређењу Управе Градске општи-

4

Извештај
Административномандатне
комисије
поводом
верификације и оставке одборника СО Барајево, Извештај о
извршењу буџета за све предметне године, као и Извештаје о раду
Општинске управе, Извештаје о
раду и пословању ЈКП „10.октобар“ Барајево, Дирекције за развој
и изградњу Градске општине
Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево, Центра за културу
Барајево, Извештаје о раду Скупштине општине Барајево за све године мандатног периода, Извештај
о функционисању система противградне заштите на подручју Градске
општине Барајево и слично.
Скупштина је у извештајном
периоду, поред осталих усвајала
следеће Информације:
Информација о реализацији
Програма одржавања, заштите и
развоја локалних и некатегорисаних путева, Информације о стању
у области спорта, Информације

о враћању земље на подручју општине Барајево, Информације о
припремљености система одбране
од града, Информације о одвијању
саобраћаја на територији општине Барајево, о стању комуналне
хигијене и слично.
Од Планова и Програма усвајани су:
Програми рада Скупштине општине Барајево, Програми свих
јавних предузећа на територији
општине за све године мандатног периода, Оперативни план
одржавања локалних путева и улица на територији општине Барајево,
План коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине, Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у Градској
општини Барајево за период 2009
– 2013.година, Програме радова
по МЗ, План стратегије одрживог
развоја општине Барајево за период
2010 – 2020.године, Акциони план
за младе 2010 – 2014.година, Локални акциони план за унапређења
положаја жена ромске националности за период 2010 – 2015.година,
Локални план управљања отпадом
Градске општине Барајево 2011
– 2020.година, План коришћења
пољопривредног земљишта на
територији
Градске
општине
Барајево, План постављања објеката
за оглашавање на територији Градске општине Барајево и слично.
Од укупно 64 Решења колико
је Скупштина донела у мандатном
периоду најчешће су доношена
Решења о верификацији мандата,
о утврђивању престанка мандата
одборника, Решења о избору именованих, изабраних и постављених
лица, Решења о давању сагласности
на одлуке Управних одбора Јавних
предузећа, Решења о именовању
и разрешењу чланова Управних и
Надзорних одбора јавних предузећа
и слично.

Радна тела
Скупштине општине Барајево
У складу са Пословником Скупштине Градске општине Барајево,
Радна тела Скупштине образована

су ради разматрања и решавања
појединих питања из надлежности
Скупштине општине.
Радна тела у извештајном периоду одржала су укупно 102 седнице у оквиру којих су разматрала
укупно 391 тачку дневног реда које
су углавном биле уврштене у дневни ред Скупштине општине, а све у
циљу што квалитетнијег доношења
аката на седницама Скупштине
општине.
Од тога, Савет за привредна
питања, буџет и финансије одржао
је укупно 19 седница са 91 тачком
дневног реда.
Предмет разматрања на седницама овог Савета биле су углавном Одлуке о завршним рачунима
буџета општине Барајево за ман-

о одвијању саобраћаја на територији
општине Барајево, Информације о
стању комуналне хигијене и слично.
Савет за спорт и омладину, културу и образовање је одржао укупно 16 седница са укупно 44 тачке
дневног реда.
Предмет разматрања на седницама овог Савета биле су
Информације о стању у области спорта на подручју општине Барајево, Програми рада и
пословања ЈП за информисање
и културу и Центра за културу
Барајево по годинама за цео мандатни период, Извештај о раду и
пословању ЈП За информисање и
културу и слично.
Савет за пољопривреду одржао
је укупно 12 седница са 56 тачака

датни период, Одлуке о буџету и
Одлуке о изменама буџета Градске општине Барајево, Извештаји о
раду и пословању са Финансијским
извештајима свих јавних предузећа,
такође Програми рада и пословања
свих јавних предузећа и слично.
Савет за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине у мандатном периоду одржао
је 16 седница са 72 тачке дневног
реда.
Предмет разматрања на седницама овог Савета били су следећи
Програми и Извештаји и то:
Извештаји о раду и пословању свих
јавних предузећа по годинама за
цео мандатни период, Оперативни
план одржавања локалних путева и
улица, Програми рада и пословања
свих јавних предузећа по годинама
у мандатном периоду, Информације

дневног реда.
Предмет разматрања на седницама овог Савета биле су
Информације
о
реализацији
жетве и тржишним вишковима,
Информације о припремљености
система одбране од града на
територији
радарског
центра
„Букуља“, Извештај са изложбе крава сименталске расе у Бождаревцу,
Извештај о реализацији обавеза преузетих са државним секретаром за
пољопривреду, Извештај Комисије о
спровођењу акција о уређењу локалних и некатегорисаних путева, Планови коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине
Барајево, Информације о откупу млека на територији општине
Барајево, Информације везано за
субвенције вештачког осемењивања
грла која нису уматичена и слично.

Комисија за прописе одржала је
укупно 14 седница са укупно 42 тачке дневног реда.
Предмет
разматрања
ове
Комисије биле су Одлуке које
је усвајала Скупштина општине
Барајево, а задатак Комисије је био
да предлог Одлука размотри са
правног аспекта, тј. са аспекта законитости у поступку доношења
истих.
Административно-мандатна
комисија одржала је укупно 25 седница са 86 тачака дневног реда.
Предмет разматрања на седицама ове Комисије били су предлози
решења о избору и постављењу за
именована, постављена и изабрана лица, о избору и разрешењу
чланова Општинског већа, о избору и разрешењу директора свих
јавних предузећа, о разрешењу и
именовању председника и чланова
Управних и Надзорних одбора јавних
предузећа.
Административномандатна комисија давала је предлоге на Правилнике о изменама и
допунама Правилника о платама
лица која бира, поставља и именује
Скупштина општине Барајево, подносила је Извештаје Скупштини о
потврђивању, верификација и престанку мандата одборника у више
наврата, доносила је Решења за
годишње одморе изабраним, именованим и постављеним лицима,
давала је Предлоге о накнадама одборницима у Скупштини општине и
члановима Радних тела и слично.
Одборници
су
у
овом
извештајном периоду на седницама поставили око 150 одборничких
питања.
На нека питања одборници су
добили одговор одмах на самој
седници. На захтев одборника да
им се достави писани одговор,
Скупштинска служба је већи број
постављених питања обрадила или
проследила надлежним службама,
па после добијања одговора доставила писани одговор одборницима.
Кратко речено, Скупштина је
у овом периоду радила у складу са
Програмима рада које је усвајала
крајем текуће за наредну годину и
може се слободно рећи да је Скупштина у потпуности остварила своју
функцију у складу са законом, Статутом Града и Статутом Градске
општине, захваљујући првенствено
раду свих одборника, чланова радних тела, шефова одборничких група и професионалном раду Службе
за скупштинске послове.
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ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
ПРОВЕРА НАШИХ СПОСОБНОСТИ

Ванредна ситуација коју је прогласила Влада Републике Србије на целој
територији државе због проблема
изазваних незапамћеним снежним
падавинама и изузетно ниским температурама била је и јединствена
прилика да се провери оспособљеност
Општинског штаба за ванредне ситуације и свих установа које имају велику
улогу у оваквим условима.

чланова Штаба. Другим наређењем
наложено је Дирекцији за развој и
изградњу општине Барајево да због
ситуације изазване снежним падавинама
ангажује и приватну механизацију
како би се што брже очистили завејани
путеви и омогућио приступ свим
домаћинствима на подручју општине.
Председница општине Бранка
Савић посебно истиче акцију општине

Снег као инспирација - породице Јеловац и
Бранковић из Требежа направиле снешка
од 6 метара

Путеви затрпани снегом брзо су поново били проходни

Бранка Савић, председница штаба за
ванредне ситуације

Бранка Савић, председница општине Барајево и командант Штаба за
ванредне ситуације сматра да је Штаб
успешно обавио све задатке. Уведено је
непрекидно дежурство чланова штаба
који су поред послова координирања
рада свих служби и предузећа примали
и телефонске позиве грађана којима је
била потребна помоћ.
Како се брзо и одлучно реаговало
види се и из два наређења Општинског
штаба, једног од 6. фебруара којим се
наређује Јавном комуналном предузећу
да одмах организује 24-часовно
дежурство и свом расположивом
механизацијом ради на чишћењу свих
завејаних улица, тротоара, паркинга
и јавних површина. Упутство за
приоритетно чишћење у случају хитних
ситуација (болести, смртних случајева,
сметова, нефункционисања јавног
превоза и када се радило о потребама
старачких домаћинстава комуналци
су свакодневно добијали од дежурних
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и Организације Црвеног крста у којој
је подељено 25 пакета породицама
које су због настале ситуације биле
најугроженије. Пакети су садржали
основне намирнице, ћебад и кухињски
прибор.
Координатор зимске службе у
Штабу за ванредне ситуације Ненад
Стеванчевић каже за Барајевски гласник
да је сарадња са Београд путем била
добра и да су путеви на којима се
одвија аутобуски саобраћај одржавани
проходним, а само повремено су на
краће време скраћиване поједине
аутобуске линије.

Зимска идила - снимио Младен Јаковљевић

Настојало се, каже Ненад Стеванчевић да се изађе у сусрет захтевима
грађана да се прочисте поједине
улице и у тим случајевима ангажована
је механизација Јавног комуналног
предузећа. Укупно 245 улица на
територији општине очишћено је од
снега, а већина улица чишћена је три
или четири пута. Да би све постигли
комуналци су радили у три смене са пет
машина, од којих су две биле погодне
за чишћење уских улица. Било је и
више случајева да је Штаб организовао
куповину основних намирница за оне
грађане који нису могли због болести,
снега и ниских температура сами да
оду до продавнице. Овим грађанима
намирнице су одношене до куће.

ВАТРОГАСЦИ
У ВАНРЕДНОЈ
СИТУАЦИЈИ
Ватрогасно спасилачка јединица
у време ванредне ситуације имала је
16 интервенција, углавном техничке

природе. Припадници ове јединице
помогли су једном инвалиду да после
указане лекарске интервенције стигне
од Ибарске магистрале до своје куће
у Мељаку . Том приликом су буквално
морали да носе овог инвалида без
једне ноге јер је пут био завејан.
Нажалост морали су да интервенишу и
у једној крајње непријатној и трагичној

ситуацији обију врата на кући у
Великом Борку у којој је пронађен
мртав старији човек. Ватрогасци су са
својом опремом 12 пута интервенисали
у Насељу Гај где су скидали леденице
са крова које су претиле да падну и
повреде пролазнике, а са специјалним
возилом учествовали су у пробијању
сметова у Арнајеву и Требежу.

ОШТЕЋЕНО ВИШЕ СТАМБЕНИХ И
ПОМОЋНИХ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА
Под теретом снега срушило се 10 помоћних објеката
на територији општине. Највећу штету имала је Милојка
Стајковић из Вранића којој је снег срушио објекат димензија
15 x 10 метара, а том приликом уништено је и неколико
пољопривредних машина. Значајна штета причињена је и
на помоћном објекту димензија 8 x 7 метара чији је власник
Миодраг Илић из Великог Борка.
Према подацима које смо добили од грађевинског
инспектора, поред наведених објеката снег је причинио
озбиљнију штету још на објекту фискултурне сале основне
школе у Барајеву, где су због прокишњавања оштећени плафони, зидови и подови.

ПОЉОПРИВРЕДА
ПРЕДАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

СТРУЧНА ПОМОЋ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

То је била прилика да се пољопривредници упознају са
новим сортама и хибридима јарих врста ратарског биља
које карактеришу високи приноси.

У Великој Сали општине Барајево 3. марта ове године
у организацији Одељења за привреду и друштвене делатности одржано је предавање и презентација хибрида и
сорти за пролећну сетву 2012. године, којој је присуствовао већи број пољопривредних произвођача са подручја
општине Барајево.
Предавачи су били: Милутин Ђокић из Института
за ратарство и повртарство из Новог Сада, др. Живота
Јовановић из Института за кукуруз Земун Поље, представник из хемијске куће Агромаркет и Инжењери Стручне службе Космај из Младеновца.

АГРОНОМИ ПОМАЖУ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
Министарство пољопривреде ангажовало је пет агронома асистената за
територију општине Барајево и они
су стационирани у следећим месним
заједницама: Вранић, Велики Борак Бождаревац, Лисовић и Рожанци.
Њихов посао је да обилазе регистрована пољопривредна газдинства и да
обрађују захтеве по Уредбама Министарства пољопривреде. Уговор са агрономима
асистентима потписан је 1. новембра 2011.
Године и траје до 27. јуна 2012. године.

РЕГРЕС ЗА ГОРИВО

РОБНА РАЗМЕНА

До 9. априла 2012. године подносе
се захтеви код Агронома асистената
за регресирано дизел гориво у висини
од 60 динара по литри горива и то за:

Почетком године спроведена је размена минералног ђубрива KAN 27%N
за меркантилну пшеницу и кукуруз рода
2011. године и меркантилну пшеницу рода
2012. године. Робна размена се извршила у
следећим паритетима:

- крмно биље 30 литара по хектару,
- житарице и индустријско биље 40
литара по хектару,
- ароматично и лековито биље 50
литара по хектару,
- поврће 75 литара по хектару,
- воће, винова лоза и садни материјал 100 литара по хектару,

- 1 кг минералног ђубрива за 1,4 кг
меркантилне пшенице рода 2011. године,
- 1 кг минералног ђубрива за 1,5 кг
меркантилне пшенице рода 2012. године,
- 1 кг минералног ђубрива за 1,6 кг
меркантилног кукуруза рода 2011. године.
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МНОГЕ УЛИЦЕ ПРВИ ПУТ ДОБИЈАЈУ АСФАЛТ
Програмом асфалтирања за 2012. годину обухваћени су
локални путеви у свим месним заједницама. Планирано је
да се ове године асфалтира 28 улица у укупној дужини од
око 22 км. Уколико се сви радови заврше у оптималном року
постоји могућност да се програмом обухвати још 11 улица у

и Тијановачка у Рожанцима. Ради се о улицама које су по
програму требало да буду асфалтиране у 2011. години. У
току су и радови на изградњи тротоара и то у ул. Живка
Стевановића од моста на Барајевици до скретања за
Лисовић у дужини од 1 км и ул. Симе Марковића дуж

Почетак уређења улице 7. јула у Мељаку

Тротоари за већу безбедност пешака

укупној дужини од 5,1 км и такав предлог упућен је Градској
дирекцији за путеве. Како нам је рекао Михаило Милошевић,
члан Општинског већа, од укупно 39 улица које су обухваћене
програмом чак 35 ће по први пут бити асфалтиране.
Радови су захваљујући лепом времену већ почели, а прво
ће се радити улице 7. јула у Мељаку, Чаирска у Стражарији

пута Барајево – Бождаревац, такође у дужини од 1км.
Ови тротоари биће од великог значаја за побољшање
безбедности пешака, посебно деце, јер се ради о врло
фреквентним путевима на којима се вози брзо па је
стално присутна опасност за пешаке који су принуђени да
се крећу коловозом.

НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ
ВОДОВОДА ЗА ЈУЖНИ ПРАВАЦ

ног цевовода у Бељини до будућег резервоара који ће
омогућити водоснабдевање Арнајева, Манића и Рожанаца. Радови би требало да почну у првој половини
априла ове године.

Пред крај 2011. Године завршени су радови на
изградњи примарног цевовода којим је вода из београдског водовода коначно , после вишедеценијског
чекања, стигла до Бељине. Прикључке до својих домова
први могу да очекују житељи Бељине и Лисовића чија
домаћинства гравитирају ка новоизграђеном водоводу.
У Јавном комуналном предузећу добилиу смо
важне инфомације које се односе на поступак и цену
прикључка на водовод. Пре свега услови за прикључење
на нови водовод добијају се у ЈКП „10. Октобар“. Заинтересовани грађани треба да прибаве уверење о
кућном броју и приложе фотокопију личне карте.
Пре прикључења на мрежу потребно је да се изгради шахт за водомер по условима које се добијају од
ЈКП. Цена која се плаћа за прикључак ЈКП „10. Октобар“ износи 25.000 динара а уплате се могу извршити
и на шеста месечних рата. У следећем кораку комисија
Београдског водовода излази на лице места, врши контролу прикључка а затим се прави уговор за накнаду за
прикључење која износи 35.000 динара, такође на шест
рата. Важно је напоменути да ова цена није ништа веће
од цене која важи за било који део Београда, чак је око
10.000 динара нижа.
Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ започеће
у 2012. години радове на изградњи секундарне мреже
у Лисовићу и Бељини и наставити изградњу примар-
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РЕЗЕРВОАР ВЕЛИКИ БОРАК
ПУШТЕН У РАД
Сви радови на изградњи резервоара у Великом Борку су завршени и он је после четири године од почетка
изградње пуштен у рад. Резервоар капацитета 1000 м3
знатно ће допринети стабилности водоснабдевања Великог Борка, посебно у летњем периоду.

Резервоар у Великом Борку

УТВРЂЕН НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Комисија за планове Скупштине
града Београда утврдила је Нацрт
просторног плана градске општине
Барајево са Извештајем о стратешкој
процени утицаја предметног плана на
животну средину. Овај нацрт био је
стављен на јавни увид од 31. Јануара
до 29. Фебруара 2012. Године у великој
сали Скупштине општине Барајево.
Општинско веће расправљало је о
Нацрту просторног плана градске оп-

штине Барајево и ставио низ примедби које ће по мишљењу Општинског
већа допринети побољшању квалитета овог изузетно значајног документа,
уколико буду прихваћене.
Јавна седница Комисије за планове
Скупштине града Београда одржаће
се 31. Марта 2012. Године и тада ће
моћи да се изнесу и образложе све
примедбе које су поднете у писаном
облику.

БИТКА ЗА БЕБЕ
У акцији „Битка за бебе“, под
покровитељством фонда Б 92 свој допринос дала је и општина Барајево.
Циљ ове акције је укидање ПДВ-а и
ограничавање марже на пелене, хрну
и опрему за бебе, чиме би родитељи у
првој години бебиног живота уштедели више од половине просечне српске
плате, а ова мера свакако би утицала
и на повећање наталитета.

ГАСИФИКАЦИЈА
У оквиру програма гасификације
градске општине Барајево прибављени су услови СРБИЈАГАСА из Београда на основу којих је планирано да
место прикључења гасовода средњег
притиска за Барајево на постојећи

гасовод буде на територији општине
Обреновац.
Представници општине Барајево
Владета Вићентијевић, члан радне групе
У сарадњи Дома здраваља из
за гас на нивоу града Београда и Нада
Обрадовић начелник Одељења за урба- Барајева и Канцеларије за младе у
низам и комуналне делатности и пред- Барајеву су били постављени пунставници Евроенергије гас доо посетили ктови за прикупљање потписа подсу општину Обреновац и са надлежним ршке овој акцији и том приликом
разговарали о даљим активностима на прикупљено је 670 потписа грађана.
гасификацији. На основу споразума општине Барајево и општине Обреновац
општина Барајево ће водити поступке
издавања локацијске и грађевинске дозволе и за део гасовода који се налази
на територији Обреновца.
Еколошка секција Основне шкоУ наредном периоду ће се у договору са ГО Обреновац дефинисати тачна ле „Кнез Сима Марковић“ органилокација примопредаје гасне станице у зовала је 22. марта испред зграде
општине Барајево продајну изложбу
Малој Моштаници.
прердмета израђених од рециклираних материјала. У овој школи је
старије од 45 година, самохране мајке, такође у току велика еколошка акција
избегла и расељена лица. Детаљније прикупљања електронског, електричинформације могу се добити на тел. ног и папирног отпада. У склопу
061/6530 536.
ове акције у дворишту школе биће
1. априла постављени одговарајући
контејнери.

ЕКОЛОШКА
СЕКЦИЈА

Владета Вићентијевић, члан Општинског већа

АКЦИОНИ ЦЕНТАР
СОЦИЈАЛНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У Барајеву је прошле године основано удружење грађана „Акциони центар социјалног предузетништва“ као
невладина, нестраначка и непрофитна организација. Удружење је урадило
пројекат под називом „Комунални јавни
радови у Барајеву“, а у завршној фази је
организовање сакупљања и откупа електронског отпада у Барајеву. Удружење
такође припрема акцију упознавања
становништва са могућностима и економским потенцијалима узгајања култивисаних боровница.
Амбиције овог удружења су и далеко веће, па се већ сада размишља о
оснивању првог социјалног предузећа
које би запошљавало инвалиде, особе

САТ ЗА НАШУ
ПЛАНЕТУ

Акција „Сат за нашу планету“
одржава се ове године шести пут у
свету, а четврти пут у Србији. У 2012.
години Београд ће бити један од градова који се прикључује овој акцији
која ће бити реализована гашењем
декоративног светла. Секретаријат
за заштиту животне средине позива
све грађане, предузећа и установе да 31. марта 2012. године у 20,30
часова угасе своја светла на сат времена и придруже се овој глобалној
акцији.
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50 ГОДИНА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ У БАРАЈЕВУ
Прва установа културе на
територији општине Барајево основана је далеке 1961. године под називом Културни центар Барајева и од
тада па до данас Центар је претрпео
разне трансформације. Центар за
културу Барајево под данашњим називом постоји од 2008. године. Од
тада Центар за културу Барајево

Програм је отпочео одломком из монодраме „Костур са
Вида“ аутора Милована Ђоковића
а у извођењу глумца лазаревачког
театра Зорана Белошевића. Учесници програма били су и Милица
Иконић - добитница многобројних
признања на књижевним конкурсима широм Србије, затим Ирена

Са прославе значајног јубилеја Центра за културу

даје велики допринос напорима да
Барајево буде препознатљиво по
културним дешавањима.
Центар за културу Барајево
пригодним програмом обележио
је 29. децембра 2011. године важан
јубилеј - 50 година постојања установе културе у Барајеву.
Мала сала Дома културе у
Барајеву била је премала да прими
све госте и званице који су дошле да
пропрате програм који је поводом
Јубелеја припремио Центар.

Илић која је на хармоници извела
Трогласну Инвенцију. Сестре Комазец Маја и Милица су отпевале циклус косовских песама, док
их је на хармоници пратио Драган Јовановски шеф оркестра ФА
„Шумадија“. Дивним песмама програм је завршио гитариста Владимир Прванов.
Центар за културу Барајево је
за свој јубилеј даривао повеље, плакете и захвалнице институцијама,
организацијама и појединцима који

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА
ДРЖАВНОСТИ

филм „Кнежевина Србија“ редитеља
Здравка Шотре, а школска деца су рецитовала песме српских песника након чега је отворена изложба њихових
фотографија.

Центар за културу и општина
Барајево обележили су Дан државности Републике Србије 15. фебруар.
Веома занимљиву беседу о
историјату наше државе на балканском и панонском простору кроз векове дао је академик Иновационих
наука др. Раде Рајић.
У част Дана државности у Галерији
је приказан домаћи документарни

10

„ЖЕНИ С ЉУБАВЉУ“
Програм прославе Дана жена
одржан је 7. марта у Дому културе у
Барајеву, а отпочео је поделом цвећа,
омажом о жени новинара Раше Лазића и
музиком професора Зорана Кнежевића.

су свих ових година давали несебичан допринос оживотворењу програма културе у Барајеву. Међу добитницима признања нашли су се и
радници Установе који су у њој провели свој радни век или бар један
део.
Након поздравне речи и осврта
на вишегодишњи рад Центра, директор Драгослав Јовичић Уча уручио је за резултате на оживотворењу
програма установе повеље, плакете
и захвалнице.
За изузетан допринос раду
и развоју ове установе од њеног
оснивања па све до данашњих
дана додељене су повеље Скупштини општине Барајево, Радовану Богдановићу, Александру
Петровићу, Радивоју Митровићу и
Бранки Савић.
Плакете су уручене предтавницима основних школа „Кнез Сима
Марковић“ и „Павле Поповић“ , као и
Средње школе, затим Предшколској
установи „Полетарац“, Дирекцији
за развој и изградњу Барајево,
Јавном комуналном предузећу „10.
октобар“, Књижевном клубу „Јован
Дучић“, Библиотеци „Јован Дучић“,
Радио Барајеву, Фолклорном ансамблу „Шумадија“, КУД-у Вранић и
Српској православној цркви.
Такође, плакете су добили и
досадашњи председници општине,
директори Центра и један број истакнутих радника у култури.
Центар за културу поделио је и 50
захвалница појединцима и установама за предан рад и вишегодишњу
сарадњу на оживотворењу програма
установе културе, што симболизује
педесет година постојања.
У наставку програма одржан је традиционални концерт ФА „Шумадија“.
Поред домаћина Фолколорног ансамбла “Шумадија“ програм су употпунили гости, чланови КУД- а „Миломир
Петровић “ из Сремчице.
Концерт је почео предивним песмама у извођењу новоформиране певачке
групе Фолклорног ансамбла „Шумадија“.
То је уједно била промоција групе
девојака које плене интерпретацијом
изворних народних песама а које су од
скора и саставни део ФА „Шумадија“.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

„УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ“
У четвртак 26. јануара 2012.
године у великој сали дома културуре
у Барајеву, свечано и достојно лика
Светог Саве прослављена је школска
слава Свети Сава. Светосавску
академију „Ускликнимо с љубављу“ и

ове године су организовали ОШ „Кнез
Сима Марковић“, ОШ „Павле Поповић“
из Вранића, Средња школа из Барајева
и Центар за културу Барајево.
Посланицу његовог преосвештенства Владике шумадијског Јована

Са Светосавске академије

прочитао је архијерејски намесник
бељанички високопречасни Видо Милић
протојереј ставрофор. Светосавску
академију игром су употпунили чланови
Фолклориног ансамбла „Шумадија“ .
Центар за културу Барајево већ
традиционално, у част Светог Саве првог српског просветитеља, на
Светосавској академији додељује Плакете ученицима генерације. Тако је било и овога пута. Награде ученицима
генерације за школску 2010/2011.
годину уручио је директор Центра за
културу Драгослав Јовичић Уча. Ученик
генерације Средње школе из Барајева
је Светлана Пантић из Бељине, ученик
генерације из ОШ „Павле Поповић“
из Вранића је Марија Станковић из
Мељака, док је најбољи ученик школске
2010/2011. ОШ „Кнез Сима Марковић“
Александар Стевановић из Барајева.
Центар за култуту је Зорану
Стевановићу, Ацином оцу, даривао
фотографију – триптих манастира Хиландар, као породици која је дала два
ученика генерације.

ИЗЛОЖБА СЛИКА „КАРУСЕЛ“
Поводом 8. марта Међународног
дана жена у малој сали општине
Барајево отворена је изложба слика Слободана Недељковића, бившег
начелника Службе за урбанизам општине Барајево. Архитекта и сликар
Слободан Недељковић ствара под
псеудонимом Макс Булин.

Изложбу слика уље на платну под
називом „Карусел“ отворила је председница општине Барајево Бранка
Савић. Посетиоцима се обратио и аутор
објаснивши своје мотиве и цитирајући
већи број изрека славних личности о
жени. О сликама и аутору на поетски
начин је говорио песник Петар Пајић.

ПРОМОЦИЈА ЕДИЦИЈЕ

са својим сарадницима и ученицима.
Студије су настале у оквиру пројекта
Српске краљевске академије а данас
је права библиофилска реткост или је
веома мали број институција, библиотека и појединаца које их поседују.
После једног века, пред читаоцима је поново фототипско
издање Српске краљевске академије:
„Насеља, порекло становништва и
обичаји српских земаља“.
Едиција „Корени“ наредних година дариваће српској култури библиотеку у више од 80 књига, у којима ће
на једом месту бити сабране студије

„КОРЕНИ“

У галерији Центра за културу Барајево 15. марта одржана је
промоција едиције „Корени“, издавача ЈП „Службени гласник“, уредника
Слободана Гавриловића.
Ово капитално издање представио је прирађивач и аутор поговора
Бранислав Чиликовић. Он је истакао
да је рад на истраживању насеља започео знаменити научник Јован Цвијић

које су темељ за проучавање порекла
српских породица и њихових миграционих кретања и обичаја.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
МОМЧИЛА БЈЕКОВИЋА
У склопу програма обележавања
Дана жена Центар за културу је у својој
Галерији 7. марта организовао изложбу
слика дипломираног сликара Момчила
Бјековића. Заинтересовани љубитељи
сликарства, слике Момчила Бјековића ће
моћи да погледају до 15. априла.
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Општински пројекат
Европска унија

УВОЂЕЊЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У БАРАЈЕВО

ЗАВРШНОМ КОНФЕРЕНЦИЈОМ ОБЕЛЕЖЕН
КРАЈ ПРОЈЕКТА
Градска општина Барајево је једна од 38 општина у Србији
које су одабране за финансирање општинских пројеката у оквиру Програм Exchange 3. Као што је познато Програм Exchange
финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске
уније у Републици Србији, а спроводи га Стална конференција
градова и општина. Протекла је година дана од момента
потписивања уговора између Градске општине Барајево и
Делегације Европске уније о финансирању пројекта “Увођење
географског информационог система у Барајеву”.
У петак, 23.03.2012. године одржана је завршна конференција
којом смо обележили крај пројекта уз присуство гостију из партнерских општина Власотинце и Лазаревац, Пројектног центра
Лазаревац, Привредне коморе Београда, Сталне конференције
градова и општина, директора и представника јавних предузећа
и установа, невладиних организација са територије Општине.
Правовремени приступ тачним информацијама је захтев
савременог друштва у свим областима и предност имају средине које се успешно прилагођавају овом захтеву.
То није нимало једноставно, ни организационо ни
финансијски.
Масу података који се сада чувају у облику огромног
броја табела и спискова треба претворити у информације и
знање и омогућити ширем кругу крајњих корисника да до тих
информација дођу.
Зато је ту ГИС.
Када смо доносили одлуку о самом пројекту имали смо у
виду наше потребе и жеље :
- да убрзамо проток информација између одељења и служби у оквиру наше Управе, првенствено на пословима планирања
и урбанизма, инспекцијским пословима, пословима планирања
свеукупног развоја локалне заједнице:
- да омогућимо размену информација између јавних
предузећа, установа и Управе
- да резултати рада сваког појединца, служби и пре-дузећа
буду видљиви и доступни

ЈАПАНЦИ ЗАДОВОЉНИ
КОРИШЋЕЊЕМ
ЊИХОВЕ ДОНАЦИЈЕ
Представници Владе Јапана посетили су седиште Јавног комуналног
предузеаћа „10. Октобар“ Барајево
где су се у разговору са представницима овог предузећа и председницом
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- да омогућимо лакши и бржи приступ широј јавности и корисницима услуга одређеним информацијама, да побољшамо и
унапредимо пружање услуга грађанима, предузећима и крајњим
корисницима
Ове жеље преточене у низ конкретних циљева у потпуности
су остварене у протеклих 12 месеци. Набављена је одговарајућа

опрема – софтверски програм са лиценцама и компјутери, организована је обука за 16 запослених из Управе, ЈКП “10.октобар” и Дирекције за развој и изградњу Барајева. Али, налазимо
се на почетку. Створена је основа за даљи развој и унапређење
програма, промене начина рада у Управи и јавним предузећима
и усвајање нових и јединствених процедура на сваком радном
месту, служби и одељењу. Створили смо услове за формирање
квалитетне базе података и одрживост самог пројекта. Огроман посао је пред свима, да се на прави начин искористи ова
донација.
Одељење за привреду и друштвене делатности

општине Бранком Савић информисали о искуствима у коришћењу
њихове донације, која се састојала у
куповини пресе за сакупљање кућног
смећа. Били су јако задовољни што за
протекле три године није било никаквих већих проблема и што је њихова
донација одиграла значајну улогу у
одржавању комуналне хигијене на
подручју општине Барајево.

ПОМОЋ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ЖИТЕЉИМА НАСЕЉА ГАЈ

ПОПРАВЉЕН ЛИФТ
На молбу скупштине станара зграде у ул. Цара Лазара
бр. 3 у Насељу Гај Општинско веће на седници одржаној
15. децембра 2011. године предложило је да се из средстава буџета, а у складу са одлуком Скупштине општине
Барајево о престанку рада Фонда солидарне стамбене
изградње доделе средства у износу од 328.800,00 динара
на име побољшања услова становања у овој згради, односно за поправку лифта.
Скипштина станара ове зграде обратила се са молбом
општини Барајево да им одобри новчану помоћ за поправку и пуштање у рад лифта који од 1990. године када
је објекат усељен није радио, а у међувремену је дошло
до оштећења инсталација и других проблема због чега је
затражена понуда овлашћених сервисера. С обзиром да је
сума коју је требало платити била превисока за станаре
ове зграде они су се за помоћ обратили општини која је
одлучила да у целости сноси ове трошкове, па су тако ста-

САГРАЂЕН ЈОШ ЈЕДАН
ЛОВНИ ОБЈЕКАТ

нари ове зграде после 22 године коначно могли да користе
лифт који ће много значити посебно старијим станарима
и инвалидима.
Своју захвалност станари су исказали и скромном
свечаношћу поводом поправке лифта на коју су позвали и
председницу општине Барајево Бранку Савић.

Станари нису могли да поправе лифт без помоћи општине

служити ловцима Бождаревца и шире за разна дружења и
организовање ловачких манифестација.

У организацији ловачке секције Бождаревац ЛУ “Мића
Поповић“ Барајево у току марта ове године изграђена је
велелепна ловачка кућа у етно стилу.Према речима члана радне групе за изградњу ловца Миломира ЈовановићаБелог кућа је саграђена на имању Здравка Нешића из
Бождаревца који је дозволио градњу на свом земљишту.
Ловачка кућа је саграђена средствима прикупљеним
организовањем туристичког лова,средствима самих ловаца, прилозима донатора и учешћем ловаца и грађана у
добровољном раду.Ловачка кућа је саграђена у прелепом
природном амбијенту, поред чувеног „Лазиног извора“,
познатом по изузетно чистој води за пиће.Ловачка кућа ће

РОМИ
ПРОСЛАВИЛИ
СВЕТУ БИБИЈУ

ци општине Барајево честитали су
славу свим Ромима Барајева. Славње
је настављено у кругу породице и
пријатеља.

Већ по традицији Роми Барајева
прославили су своју славу свету
Бибију у храму у Лисовићу који је
посвећен овој светици. Представни-

СУБНОР БАРАЈЕВА ОДРЖАО
ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Заузет је став да треба радити
на подмлађивању организације,
пре свега пријемом у чланство потомака бораца НОР-а и
свих оних који ће чувати светлу
традицију антифаштичке борбе.

МЛАДИ ЋЕ
НАСТАВИТИ
ТРАДИЦИЈУ
Удружење бораца НОР-а
Барајево одржало је 21. марта
2012. године годишњу скупштину.
На скупштини је заузет одлучан
став да се не може изједначити
улога четника и партизана.

Са Скупштине СУБНОР-а
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БОЖДАРЕВАЦ - БОЖЈИ ДАР
Већ годинама уназад месна
заједница Бождаревац држи примат
по улагању у инфраструктуру. О томе
шта је урађено у претходном периоду разговарали смо са дугогодишњим
председником Савета МЗ Бождаревац Радославом Јовановићем.

Бождареац – Баћевац, Бождаревац
– Лисовић (Бараке), а онда су почели
интензивни радови на асфалтирању
осталих локалних путева. Ту смо
јасно одредили да приоритет имају
најдужи путеви и они путеви којима
мештани најдуже путују до првих ау-

Пут до гробља асфалтиран 2011. године

Бождаревац до недавно није
имао ни један асфалтирани пут, а
главни путеви којима се одвијао аутобуски саобраћај били су готово
непроходни. Најпре је асфалтиран

тобуских станица. Урађени су путеви
у Длачици, Татарији, пут до Базића и
прошле године пут до гробља. Укупно за шест година асфалтирано је
преко 20 км путева. Ове године ас-

наши планови остваре следеће године биће асфалтиран и засеок Кућине
а након тога и Татарија. Принцип
рада је такав да пратимо изградњу
водоводне мреже, односно после
изградње водовода долази изградња
пута.
Не подржавају сви овакав начин рада, каже Радослав. Међутим,
систем рада свуда по мало дефинитивно није дао резултате, па смо зато
одлучили да комплетно решавамо
комуналне и све друге проблеме у
засеоку у ком изводимо радове, тако
да ће ове године стићи и струја и
расвета на месно гробље и надам се
још једна трафо станица око које су
активности у току.
Урађено је доста и на изградњи
јавне расвете и надам се да ће се врло
брзо осветлилти и засеок Кућине.
Бождаревац је село специфично
и по томе што га пруга и река секу
готово по средини читавом дужином. У селу постоје три пружна прелаза и осам мостова. И прелази и
мостови обновљени су и ограђени
по свим прописима и квалитетно.
У току су активности на изналажењу решења за нову парцелу месног гробља, а у плану је откуп веће
парцеле на којој ће бити изграђен и
вишенаменски објекат у оквиру кога
ће бити и капела и сала за парастосе.
Користим прилику да се у име
свих грађана Бождаревца захвалим
градоначелнику Београда и председници општине Барајево на томе што
су имали разумевања за наше проблеме и што су нам највећим делом
излазили у сусрет и решавали проблеме који нас годинама тиште.

БОЖДАРЕВАЦ

На реду асфалтирање у насељу Чешмарија

пут Барајево – Велики Борак, који
кроз Бождаревац пролази у дужини од шест километара, затим пут
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фалт ће добити засеок Чешмарија и
то све три улице у овом засеоку а асфалт ће стићи до свачије куће. Ако се

Према подацима до којих смо
дошли у литератури нема поузданих података о настанку имена
села Бождаревац, већ само неке
претпоставке.
Највероватнија
је она да је село добило име по
месту на коме се налази. Богатство које је природа подарила
овом месту, као што су плодна
земља, бројни извори питке воде,
шуме, пашњаци и потоци, његови
становници сматрали су божјим
даром, па је вероватно тако и настало име овог села.

БЕЉИНА ОКОСНИЦА РАЗВОЈА ЈУГА ОПШТИНЕ
Село Бељина налази се јужно
од општинског средишта Барајева,
на путу Београд - Космај и с обзиром да се развијало поред важне
саобраћајнице формирало се као
друмско насеље са кућама и другим
зградама груписаним уз сам пут. Због
свог географског положаја Бељина
има важну улогу у развоју јужног дела
општине Барајево и представља заправо центар овог дела општине коме
гравитирају села Манић, Рожанци и
Арнајево .
Бељина је пред крај 2011. Године добила воду из система Београдског водовода и то представља почетак решавања највећег проблема
овог насеља, чији су житељи управо
због недостатка квалитетне воде
деценијама били угрожени и често
оболевали од нефретиса, опасног бубрежног обољења.
Свега неколико месеци од овог
историјског догађаја за Бељину и
њене становнике посетили смо ово
село и са Драганом Марковићем,
чланом Савета месне заједнице и
Ненадом Петровићем одборником у
Скупштини градске општине Барајево
разговарали о томе шта се од тада
променило у Бељини и шта још треба
учинити да би се решили проблеми
које највише муче житеље овог места.
-Грађани су, наравно, задовољни
што је вода коначно стигла и у
Бељину, каже Драган Марковић. Оно
што је најважније вода је уведена у
основну школу, Дом здравља, Дом
културе, продавнице, а за све грађане
који чекају прикључакј ту је јавна
чесма на којој се могу снабдети исправном водом. За сада само мали
број домаћинстава прикључио се на
локални водовод. Наши саговорници
имали су само речи хвале за раднике
ЈКП „10.октобар“ који су на изградњи
водовода радили ударнички, често и
суботом и недељом, па очекују да ће
тако бити и ове године када се планира наставак изградње секундарне мреже која ће омогућити да вода
стигне у све крајеве Бељине.
Последњих година асфалтирано
је више локалних путева на подручју
Бељине, каже Ненад Петровић. У
наредном периоду треба завршити асфалтирање улица у Марковића
крају и Милановићима, као и део
пута према сеоској шуми. Од великог значаја за село биће и завршетак
пута за Велики Борак који је у плану
за 2012. Годину.

Бељина, за разлику од других
села, нема већих проблема са аутобуским превозом, мада наши саговорници сматрају да би требало да буде
више полазака за Сопот, посебно због
одласка у суд, што је од интереса и за
житеље Барајева и других насеља, а
споменули су и то да би редовније
требало мењати прегореле сијалице
на јавној расвети.
Урош Вићентијевић међу првима
је увео воду. То му како каже много
значи не само због потребе његовог
домаћинства за квалитетном и потпуно исправном водом за пиће, већ
и због посла којим се бави, а то је
производња печурака.

много рада и средстава а крајњи резултат је увек неизвестан, јер чак и
када све протекне у најбољем реду
оно што се произведе тешко се прода.
Пољопривреда је запостављена, каже
Мирослав, цене репроматеријала
стално расту а на крају је тешко наћи
купца.
Мирослав Петковић тренутно
има стадо од 140 оваца, све послове
обављају он и супруга и само кад
мора ангажује радну снагу са стране. Како сам каже није му тешко да
ради и производи, страх га хвата
када свој производ треба да прода
јер нема организованог откупа па је
остављен на милост разним накупцима. Зато сматра он држава још више
мора да подржава пољопривреду,
обезбеђењем повољнијих услова
набавке репроматеријала и већих
субвенција.

ИМЕ СЕЛА
БЕЉИНА
Урош Вићентијевић више не брине да ли ће
имати довољно воде

У Бељини смо посетили и
домаћинство Мирослава Петковића
који се бави и ратарском и сточарском производњом. Њега муче
исти проблеми као и све друге
пољопривреднике- треба уложити

Постоје два извора о имену
села Бељина. По првом извору име села је настало по реци
Бељаници на којој су жене белиле
(прале) платно (веш), а по другом
име је добило по турском паши
Бељи, који је имао свој хан у реону потеса Ћиперовац.

Мирославу Петковићу није тешко да ради, тешко му је што свој мукотрпни рад не може да наплати
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ШКОЛА, ДОМ
ЗДРАВЉА И
ЦРКВА
Школа у Бељини основана је
још средином 19. века, када су два
имућна сељанина платила долазак
учитеља у село.
Тренутно школу похађа 120 ученика од 1. до 8. разреда. Недавно је
у школу стигла вода што је решило
један велики проблем, али су остали други – мала фискултурна сала,

лоша ограда око школе, нема тротоара
од школе до продавнице у центру села,
лоша изолација зидова итд.
Дом здравља у Бељини изграђен
је још 1932. године, а базен у склопу
Дома здравља 1935. године. Тренутно
у реновиранаом Дому здравља раде
лекар опште праксе и медицинска сестра. Некада је ова установа радила
као болница, имала рентген, зубну
ординацију, апотеку, лабораторију, 10
кревета за лежеће пацијенте. Базен,
један од првих у предратној Србији,
потпуно је запуштен и готово се више
и не види од смећа.

Црква у Бељини изграђена је на
овим темељима средином 18. века,
али постоје писани подаци да су још
средином 16. века овде постојали
верски објекти.

ЛУ "МИЋА ПОПОВИЋ" - СЕКЦИЈА РАВНИ ГАЈ

ЛОВЦИ ПОМОГЛИ ДА
ДИВЉАЧ ПРЕЖИВИ ЗИМУ
Ни незапамћено ниске температуре које су
током јануара и фебруара оковале Барајево и целу
Србију нису спречиле чланове Ловачке секције Равни
Гај да организују прехрану
дивљачи у делу барајевског
ловишта који је под њиховом
јурисдикцијом. Равногајски
ловци, предвођени својим
груповођама, су у ловиште

изнели око 250 кг кукуруза у зрну и 65кг соли које
им је за ту прилику обезбедило матично Ловачко
удружење“Мића Поповић“.
Сем ове количине хране
ловци су од својих средстава набавили и 1250 кг кукуруза у клипу и 250 кг детелине луцерке а сваки члан
секције је обезбедио и око
пет килограма разних жи-

тарица намењених прехрани
дивљачи. Целокупна количина хране дистрибуирана је
у 11 хранилишта за срнећу
дивљач и два хранилишта за
дивље свиње док је храна
намењена ситној дивљачи
распоређена у 32 хранилишта. Поред активности на

ШАРЕНА ПОВОРКА НА БЕЛУ НЕДЕЉУ
Традиција одржавања
Беле недеље у Бождаревцу
настављена је и ове године.
У намери да очувају и
негују народну традицију
ученици подручног одељења Основне школе “Кнез
Сима Марковић” организовали су 23. фебруара мас-

кенбал поводом Беле недеље.
Након припреме и облачења костима, маскирана и
бучна поворка кренула је од
куће до куће, изводила разне игре и забављала мештане пожелевши им родну и
берићетну годину, здравље и
напредак.

Сваке године ученици
из Бождаревца и њихова
учитељица подсећају на старе и помало заборављене
обичаје, на велику радост наших најстаријих
суграђана који их позивају
да их посете и наредних година, са жељом да у Србији

Основна школа у Бељини

прехрани дивљачи чланови
равногајске ловачке секције
укључени су тренутно и у
изградњу још три хранилишта
за срне и срндаће а у току су
и радови на постављању две
високе „чеке“. Према речима
чланова ове секције ловци
из Равног Гаја се труде да наставе традицију својих предходника Миће Поповића,
Бране Димитријевића, Владимира Павловића, Бошка
Петровића и многих других
и са поносом истичу да су
напред набројани били и
утемељивачи организованог
лова у Барајеву.
оваквих поворки буде још
више.

БЕЛА НЕДЕЉА
Бела недеља је последња седмица зимског периода, пред
Васкршњи пост, а последњи дан ове недеље се зове Беле покладе.
Покладе се прослављају и међу православцима и међу католицима. Карневали се, широм света, одржавају непосредно пред
пост и означавају његов почетак. И најпознатији карневал у Рију
је прослава поклада. Реч карневал потиче од латинске речи царне вале што значи ’’збогом месо’’.
Некада су, и у Србији, током Беле недеље ишле маскиране поворке људи, нагарављених лица и прерушених – у оделима
обученим наопако, огрнутим животињским кожама. Они су звонили клепетушама, галамили и сакупљали дарове.
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Нажалост, данас је у Србији све мање поворки.
Беле покладе су дан за праштање. Верници једни од других траже опроштај како би ’’чисте душе’’ отпочели пост. Ово
је весео дан, пун шала, песме, радости. У домовима се спремају
богате трпезе, пуне разних ђаконија.
Према веровању у том периоду је нарочита опасност претила од вештица. Веровало се да оне лете око куће, па се предузимао низ мера за заштиту од њих: људи су се мазали белим луком,
везивале су се вериге, у ватру се стављао рог или парче коже да
би их дим отерао, на прозоре се стављало глогово трње и покривачи да се светлост из куће не би видела напољу.

БАРАЈЕВО - ГРАД
ОТВОРЕНОГ СРЦА

По први пут барајевци су се могли провозати кочијама
породице Станковић, која је пуна четири сата превозила
заинтересоване посетиоце на релацији Дом културе црква у Багрдану.
Комплетан програм преношен је путем таласа Радио
У недељу 1. јануара испред Дома културе у Барајеву Барајева.
по први пут је одржана манифестација „Град отвореног
срца“. Организатори манифестације су били Скупштина
града Београда, општина Барајево, Радио Барајево и Центар за културу Барајево.
Манифестација која је трајала пуна четири сата од
12,00 до 16,00 је имала за циљ да у новој години подсети све грађане, како младе тако и оне старије, да су град
Београд и Општина Барајево увек отворени за сарадњу и
дружење а у Нову годину се ушло управо тако, уз дружење
и забаву. У програму су учествовали глумац Александар
Кањевавац, аниматор Саша Стевановић – Гуса који је пуна
три сата забављао и анимирао децу и афористичар Ратомир Раша Лазић. Од 15,00 до 16,00 часова одржан је
и једночасовни концерт музичког ансамбла „Корона“.
Општина Барајево је за овај дан обезбедила пригодне
поклончиће за децу .

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

КРВ УВЕК ПОТРЕБНА

више аквија које имају за циљ едукацију добровољних
давалаца, популарисање давалаштва крви и стимулисање
добровољних давалаца.

Општинска организација Црвеног крста Барајево
спровела је у 2011. Години осам редовних и две ванредне акције давања крви. Ванредне акције одржане су у јуну
и августу када су највеће несташице крви и када је крв
најпотребнија. Укупно је у свим акцијама прикупљена 651
јединица крви чиме је годишњи план остварен са 65,1%.
План да се на подручју општине Барајево, с обзиром на
број становника , сакупи 977 јединица крви је према оцени општинског Црвеног крста нереалан јер на подручју
општине нема високошколских установа и постоји само
једна средња школа, привреда је неразвијена, а на селу је
све већи број старачких домаћинстава.
Без обзира на ова наведена ограничења Уредбом
Владе Републике Србије о прикупљању резерве крви потребно је прикупити 4% јединица крви у односу на број
становника, односно укупно 1120 јединица крви у 2012. Години. Да би се овако амбициозан план остварио Општинска организација Црвеног крста планира спровођење

ПРОЛЕЋНО
УМИВАЊЕ
БАРАЈЕВА
Прве лепе дане после отапања
снега Јавно комунално предузеће искористило језа почетак велике акције
чишћења Барајева. Први задатак био
је чишћење простора око контејнера
који је био у најлошијем стању јер
није било могуће изношење смећа
због великог снега. У Насељу Гај и
центру Барајева завршено је прање
и чишћење улица од ризле бачене у
зимском периоду.
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БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ

ПРЕКО ЛЕДА ДО ЧАСНОГ КРСТА
У четвртак 19. јануара пливањем
за часни крст на језеру Дубоки поток обележено је Богојављење, празник крштења Господа Исуса Христа.
Ни залеђено барајевско језеро није
спречило девет храбрих младића
да препливају стазу дугу 33 метара,
чија дужина симболизује број година
живота Господа Исуса Христа. Свечаности је присусвовао велики број
грађана, свештенство и представници
општине Барајево, на челу са председницом општине Бранком Савић,
као и командант ПТЈ Горан Драговић.
У надметању за часни крст учествовали су Жељко Милошевић,
Бојан Шотра, Бојан Мијаиловић,
Немања Чолаковић, Крсто Радеч, Никола Бојић, Милан Васиљевић, Роберт
Каришик и Душан Млађен. Први до
Богојављанског крста допливао је Никола Бојић, други је био Крсто Радеч,
а трећи Душан Млађен.
Покровитељи ове манифестације
били су Црквена општина Барајево,
КИНОЛОГИЈА

ХЕНРИЈУ ТРИ ТИТУЛЕ
На јубиларној 50. Међународној изложби паса свих раса ЦАЦИБ, која је иначе најпрестижнија у нашој земљи и означава почетак такмичарске сезоне, пас
расе Чау чау Кримсон-ред-Хенри, власника Мирољуба и Мире Костадиновић
из Барајева, освојио је три награде. Хенри је био најбољи у категорији ЦАЦ затим у категорији ЦАЦИБ, а припала му
је и титула првака расе. Ово такмичење
одржано је 18.марта у Београду а главни
судија целе изложбе била је Галина Киркитсказа из Русије.

Општина Барајево, Центар за културу, Предшколска установа „Полетарац“, Противтерористичка јединица,
Јавно комунално предузеће и пекаре
„Нана“ и „Драгана“.

ФОТО ВРЕМЕПЛОВ

БАРАЈЕВО ПРЕ
ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА

ПОЗИВАМО ЧИТАОЦЕ КОЈИ ПОСЕДУЈУ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ НАШИХ КРАЈЕВА,
ЉУДИ И ДОГАЂАЈА, ДА ИХ ДОСТАВЕ РЕДАКЦИЈИ БАРАЈЕВСКОГ ГЛАСНИКА КОЈА
ЋЕ ОДАБРАНЕ ОБЈАВИТИ
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SPORT
ПРВА БЕОГРАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

БАЋЕВАЧКО ПРОЛЕЋЕ
Фудбалери Баћевца успешно су
стартовали на почетку пролећног
дела првенства у Првој београдској
лиги. Баћевчани су у првом колу наставка такмичења(18.коло првенства)
на гостујућем терену у Шопићу савладали домаћу екипу Шумадије резултатом 1:0 а једини стрелац на мечу
био је Игор Марковић. Овом победом
Баћевац је претекао Шумадију која се
у том тренутку налазила на прилично
високом шестом месту. Недељу дана
касније, на свом терену, млади играчи Баћевца дочекали су екипу Бродарац Винер и истим резултатом као
и у Шопићу укњижили су три нова
бода на свој поприлично добар бодовни салдо. Победу домаћину на овом
мечу поново је донео Марковић. По-

сле два одиграна кола у пролећном
делу такмичења Баћевчани се налазе
на задовољавајућем шестом месту,
са освојених 29 бодова, колико има и
седмопласирана екипа Милутинца уз
нешто слабију гол разлику. Што се тиче
борбе за титулу првака Прве београдске лиге можемо рећи да је она одавно одлучена пошто прво место чврсто
држи екипа ИМ Раковица са, чини се,
недостижних 48 бодова односно седам више у односу на првог пратиоца
екипу Радничког са Новог Београда.
Борба за друго место и преосталу
позицију која води у Београдску зону
биће далеко неизвеснија него трка за
титулу пошто су сем Новобеограђана
претенденти за улазак у виши ранг и
екипе ПКБ Ковилово са 38 бодова и

Црвена Звезда из Малог Мокрог Луга
са бодом мање у односу на „воћаре“.
На зачељу табеле, чврсто прикован за
дно са само шест освојених бодова је
Полицајац, некадашњи прволигаш док
ће се за опстанак водити љута битка
пошто се чак седам екипа од 11-17. места налази у релативно малом бодовном оквиру од само седам бодова.
1
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9
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15
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18

IM RAKOVICA
RADNIČKI (Novi Beograd)
PKB KOVILOVO
CRVENA ZVEZDA (MML)
PIK ZEMUN
BAĆEVAC
MILUTINAC (Zemun)
ŠUMADIJA (Šopić)
BRODARAC VINER
VRČIN
STRELAC (Miislođin)
RUDAR (Zeoke)
PRVA ISKRA (Barič)
POŠTAR ZVEZDARA
BORAC (Lazarevac)
KOMGRAP
DUNAVAC (Grocka)
POLICAJAC
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1
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ДРУГА БЕОГРАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА - ГРУПА САВА

ОПШТИНСКА ЛИГА

ФК ВРАНИЋ - БИТКА ЗА ДРУГО МЕСТО

БЕЉИНА И МЕЉАК
НАСТАВЉАЈУ ТРКУ

Екипа Вранића пропустила је
лепу прилику да се победом против
Кртинске у другом колу пролећног
дела првенства приближи на само три
бода другопласираној екипи Бурова
и пласману који води у виши степен
такмичења односно Прву београдску
фудбалску лигу. На жалост навијача
овог клуба Вранићанци су поражени
минималним резултатом 1:0 што наравно не значи да треба дићи руке
од борбе за другу позицију. У прилог
томе иде и добра игра и победа од 2:0
у првом колу наставка првенства против екипе Младости из Чибутковице.
До краја такмичења остало је да се
одигра још 11 првенствених кола тако
да су у игри још 33 бода што значи
да су све могућности отворене и да
пласман у Прву београдску лигу није
неостварив циљ. Док се Вранићанци
боре за сам врх екипа Барајева грчевито тражи сламку спаса у покушају
да задржи статус београдског друголигаша. После пораза од 3:0, на
свом терену, у 14.колу од ТЕК Слога
из Великих Црљена Барајевци су се
већ наредне недеље пренули и на
изненађење многих забележили минималну али изузетно вредну побе-

ду на врућем терену у Звечкој против екипе Будућности. ФК Барајево
тренутно заузима 12.позицију са 14
освојених бодова а само бод мање
има тринаестопласирана Младост
која опасно „дише за врат“ у борби
за очување друголигашког статуса.
Сигурни путник у општинску лигу је
млада и неискусна екипа Лисовић
1977 која са само 5 освојених бодова
чврсто „држи фењер“ друголигашког
каравана. Ова чињеница никако не
би требало да утиче на самопоуздање
младих и веома талентованих играча
Лисовића већ напротив треба да им
представља велико искуство у наставку фудбалске каријере.
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ZABREŽJE
BUROVO
VRANIĆ
MLADOST (Baroševac)
KRTINSKA
TEK SLOGA (Veliki Crljeni)
BORAC (Ušće)
PALEŽ
BUDUĆNOST (Zvečka)
NAPREDAK (Medoševac)
B S K (Brajkovac)
BARAJEVO
MLADOST (Čibutkovica)
LISOVIĆ 1977
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Наставак првенства у Општинској
фудбалској лиги Барајева заказан је за
1.април а у првом колу састају се Младост Гај 2011 - Бељина, Шиљаковац
- Бождаревац, Гунцате Борац
Арнајево, Велики Борак – Рожанци
док је екипа Мељака слободна.

ФК Бељина

ФК Мељак
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BELJINA
OFK MELJAK
BORAC (Arnajevo)
VELIKI BORAK
ROŽANCI
ŠILJAKOVAC
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MLADOST GAJ 2011
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8
8
8
8
8

7
6
5
4
4
3
2
1
1

0
0
1
2
0
2
0
1
0

1
2
2
2
4
3
6
6
7

27
18
22
18
14
9
11
8
6

:
:
:
:
:
:
:
:
:

6
7
9
7
17
10
24
28
25

21
18
16
14
12
11
6
4
3
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Дејан Ташић

ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА БАРАЈЕВА

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА
Спортски савез Барајева прогласио
је најбоље спортисте и спортисткиње у
прошлој години. За најбољег сениора
проглашен је играч Фудбалског клуба
Баћевац Љубомир Гајић док је најбоља
сениорка у прошлој години била Милица Јовичић чланица Стонотениског
клуба „Барајево“. Награда намењена
најбољем јуниору припала је Велимиру Угреновићу такмичару Боксерског
клуба „Чолаковић“ док је признање
за најбољу јуниорку отишло у руке
Марији Јовановић, такмичарки Карате
клуба „СЕНСЕИ“. Алекса Ђорђевић,

који брани боје Стонотениског клуба
„Барајево“ проглашен је за најбољег
кадета а у конкуренцији кадеткиња
награда је припала Анђели Карић
из Карате клуба „СЕНСЕИ“. Милош
Ђорђевић, кошаркаш КК“Барајево“ је
најбољи пионир, а најбоља барајевска
пионирка је стонотенисерка Тијана
Поповић. За најбољег фудбалера Изборна комисија Спортског савеза прогласила је Владимира Пантића, члана
Фудбалског клуба Борац из Арнајева
док је Јовица Станић из Фудбалског
клуба Вранић најбољи млади фудбалер

ЕМИЛИЈИ ЗЛАТО У КРАЉЕВУ,
КРИСТИНИ У ЧАЧКУ
Емилија Атанасијевић, чланица Карате клуба „Сенсеи“ освојила
је златну медаљу на међународном
карате турниру „9. Краљевачки победник 2011“ у дисциплини кихон
кумите (договорени спаринг) док је у
дисциплини ката освојила друго место. У истој дисциплини њене клупске колеге Валентино Тинтор и Јовица
Јеремић освојили су сребрне медаље,
свако у својој старосној категорији.
Ово престижно такмичење одржано
је 4.марта у организацији Регоналног
краљевачког карате савеза и Карате
клуба Реикон из истог града а уче-

ствовало је 615 такмичара из 63 клуба
и то из Србије, Црне Горе, Македоније,
Словеније и Републике Српске.
Прво коло Фудокан карате
лиге одржано је 11.марта у Чачку у
организацији Фудокан карате савеза
Србије. Барајевски каратисти, чланови карате клуба Сенсеи, освојили су
по једну златну, сребрну и бронзану
медаљу. Најсјајније одличје припало је
Кристини Савић која је била најбоља
у катама док је у истој дисциплина
Емилија Атанасијевић заузела друго
место. Емилија се у договореном спарингу пласирала на треће место.

на територији наше општине. Најбољи
спортски клуб у 2010. години био је
Стонотениски клуб Барајево а проглашени су и најперспективнији млади
спортисти. У мушкој конкуренцији то је
Лазар Маринковић (Кошаркашки клуб
Барајево) а код девојчица награђена је
Анђелија Стевановић из Одбојкашког
клуба “Барајево“. Први пут је додељено
и признање врхунским спортистима који се такмиче у клубовима ван
окриља нашег Спортског савеза. Ова
награда је отишла у руке кошаркашу
Мирославу Томићу који наступа за суперлигашку екипу Раднички из Београда. Уручене су и захвалнице представницима школа са наше територије за
изузетну спортску сарадњу и допринос
у развоју спорта у Барајеву.

14 МЕДАЉА
У ЋУПРИЈИ
На Школском првенству основних и средњих школа у фудокан
каратеу које је одржано 18. марта у Ћуприји барајевски каратисти
освојили су 14 медаља и то четири
златне, шест сребрних и четири бронзане медаље. Сви освајачи медаља
су чланови Карате клуба Сенсеи
из Барајева а на овом такмичењу
представљали су Основну школу
„Кнез Сима Марковић“, Средњу школу Барајево и Основну школу „Душко
Радовић“ из Сремчице. На првенству
су наступили такмичари из 78 школа
са простора целе Републике Србије.

