Гласило Градске општине Барајево БРОЈ 55 Јун 2014.

КАТАСТРОФАЛНЕ ПОПЛАВЕ НИСУ ЗАОБИШЛЕ НИ БАРАЈЕВО

АНГАЖОВАНЕ СВЕ РАСПОЛОЖИВЕ
СНАГЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И
САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА

ПОПЛАВА

АНГАЖОВАНЕ СВЕ РАСПОЛОЖИВЕ СНАГЕ ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
КИША КОЈА ЈЕ НЕПРЕКИДНО ПАДАЛА ТРИ ДАНА, ОД 14. ДО 16. МАЈА, ИЗАЗВАЛА ПОПЛАВЕ КАКВЕ СЕ
У БАРАЈЕВУ НЕ ПАМТЕ. ПРИЧИЊЕНА ЗНАТНА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА. ГРАЂАНИ БАРАЈЕВА ПОКАЗАЛИ
ВИСОК НИВО СОЛИДАРНОСТИ, А ОМЛАДИНА МАСОВНО УЧЕСТВОВАЛА И ПОМАГАЛА ИЗГРАДЊУ НАСИПА У
НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ОПШТИНАМА
Штаб за ванредне ситуације је увео стално дежурство, а дежурне екипе комуналаца, ватрогасаца-спасиоца
и комуналне инспекције одазивале су се на позиве грађана и интервенисале тамо где је то било могуће. Из својих
кућа евакуисане су две породице које су смештене код
рођака.
Штета од поплава била би и већа да у Барајеву није
саграђана брана и акумулација Дубоки поток која је прихватила знатну количину падавина и тако спречила веће
изливање Барајевице.

У општини Барајево обилне падавине причиниле су
знатну материјалну штету. Поплављено је више десетина
кућа и помоћних објеката, а вода је оштетила и поплавила и више путева који су због тога били затворени за саобраћај, због чега је био промењен и ред вожње, тако да је
привремено обустављан аутобуски саобраћај у деловима
општине у којима су путеви поплављени.
Вода је оштетила пут Барајево – Бељина, на коме је због
одрона оштећен тротоар и део коловоза, тако да се саобраћај
на том делу пута одвија само једном коловозном траком.

ВОДА ПРОДРЛА У 188 ДОМАЋИНСТАВА
И НА 250 ХЕКТАРА ЗЕМЉИШТА
Према подацима Општинског
штаба за ванредне ситуације на подручју општине Барајево поплава је
угрозила 188 домаћинстава, односно 1100 становника. У 63 случаја
поплављен је стамбени део објекта,

у 14 случајева поплављена су само
дворишта, а у 11 дворишта и економски део домаћинства. Од јавних објеката биле су угрожене зграде Дома
здравља, Средње школе, основне школе у Бранићу и општине. Поплавом је
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било угрожено и неколико пословних
објеката у Барајеву као што су Слатка
кућа, Пиротехника, Агенција Радаковић и Макси дисконт, где су интервевисале дежурне екипе ватрогасаца и
комуналаца.

ПОПЛАВА
Поплава је угрозила и оштетила и већи број објеката инфраструктуре. У прекиду је био пут између Барајева и Великог Борка у Бождаревцу, где се вода сливала из пружног пропуста на мост и плавила га у висини од око 1 метар. Због тога
је у прекиду био и аутобуски саобраћај. Поплављен је био и
пут Барајево – Бељина, па је у периоду од 14. до 16. маја у прекиду био аутобуски саобраћај на линији Барајево-Бељина-Арнајево-Рожаци и Манић. Аутобуси нису саобраћали ни према
Обреновцу и једном делу Вранића.
Према подацима на основу пријава самих грађана поплављено је око 250 хектара пољопривредног земљишта.
У акцијама спашавања и помоћи биле су укључене све
расположиве снаге. Штаб за ванредне ситуације градске
општине Барајево одмах је увео непрекидно дежурство од 24
сата, а угроженом становништву, уз велико пожртвовање, сво
време помоћ су пружали припадници ватрогасно-спасилачке јединице из Барајева, екипе Јавног комуналног предузећа,
службе за хитну медицинску помоћ, запослени у Полицијској
станици Барајево, комунална и грађевинска инспекција.
У акцији спашавања угроженог становништва из поплављених домова евакуисано је седам лица и они су сви привремено смештени код родбине.
Штаб за ванредне ситуације донео је 17. маја одлуку да се
спроведе акција прикупљања помоћи за угрожене од поплава
и она се спроводи у сарадњи са Општинском организацијом
Црвеног крста. У овој акцији, која и даље траје, прикупљене
су знатне количине хране за бебе, млеко, флаширане воде,пелене, конзервиране хране, средстава за хигијену, постељине
и др.
Најугроженија општина у Србији која је претрпела и
највећу штету од поплава је Обреновац, са којом се Барајево
граничи. Многи становници ове општине спас и привремено уточиште нашли су код родбине и пријатеља на подручју
општине Барајево. Евидентирано је око 400 лица са подручја
Обреновца који су нашли уточиште у Барајеву и њима је обезбеђено све што им је било потребно.
Одмах после повлачења воде власници поплављених
кућа и других објеката отпочели су са чишћењем муља који
је вода нанела, што је омогућило да екипе за асанацију терена у најкраћем року обаве дезинфекцију, дезинсекцију и
дератизацију, како би се спречило евентуално појављивање
епидемије.
Имајући у виду катастрофалне последице поплава у Србији, посебно у суседним општинама Обреновац и Лазаревац,
Општинско веће донело је одлуку да се из буџета општине Барајево уплати два милиона динара на рачун града Београда
који је отворен за прикупљање помоћи пострадалим општинама из републике и града.
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ПОПЛАВА
Бранка Савић, председница Градске општине Барајево
и командант Штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево:

ИЗУЗЕТНА ОДГОВОРНОСТ И ТИМСКИ РАД
СВИХ ПОЈЕДИНАЦА И ОРГАНИЗАЦИЈА
УКЉУЧЕНИХ У РАД ШТАБА

Са седнице Штаба за ванредне ситуације

Jедини ваљан одговор на несрећу која је задесила
хиљаде људи у Србији током незапамћених поплава, била
је солидарност, пожртвованост и јединство грађана у помоћи угроженима. Сви су у тим данима морали заборавити
међусобне разлике, дајући све од себе како би допринели
побољшању тешке ситуације.
Општина Барајево је имала доста проблема током
трајања невремена, али су они били неупоредиво мањи
у односу на катасрофу која је задесила Обреновац, Лазаревац, Крупањ, Параћин, Ваљево, Смедеревску Паланку и
десетине других општина у којима су последице поплава
огромне. На нашој територији поплављено је преко 50 стамбених објеката, највише у центру Барајева, делу Бождаревца и Гунцатима, били су угрожени Дом здравља и Средња
школа у Барајеву и школа „Павле Поповић“ у Вранићу. Под
водом је било преко 200 ха ораница, путни правци према
Бељини, Ненадовцу и деловима Вранића и Бождаревца.
Оштећена је пруга Београд-Бар, кренула клизишта.
Десет дана су трајала 24-часовна дежурства општинских функционера и инспекцијске службе, који су одговарали и реаговали на све позиве грађана који су имали
проблема током невремена. Помоћ на терену пружали су
ЈКП „10. Октобар“, Ватрогасно-спасилачка јединица, Дом
здравља и полиција, такође 24 часа дневно. У изузетно тешким условима за рад, радници комуналног предузећа су
копали и чистили канале, пунили и постављали џакове са
песком, црпили воду из поплављених објеката, рашчишћавали и санирали оштећене локалне путеве, ватрогасци су

4

одрађивали све најтеже послове укључујући и неколико
евакуација из најугроженијих кућа.
Велики посао је уследио након престанка падавина,
када се на нашој територији у домаћинствима рођака и
пријатеља, сместило преко 400 евакуисаних лица из Обреновца. Општински штаб за ванредне ситуације и Црвени крст су организовали пункт за прикупљање помоћи
од грађана и приступили евидентирању пристиглих породица и упућивању помоћи. Помоћ је стигла до свих евакуисаних, у свему што им је било најпотребније. Оно што
је недостајало, делом смо куповали, делом обезбедили од
градске организације Црвеног крста а имали смо и помоћ
ГО Стари Град. Дом здравља је здравствено збрињавао све
евакуисане као и грађане из суседних насеља обреновачке
и лазаревачке општине.
Организована је дезинфекција 17 стамбених и помоћних објеката. Дезинфекцију су извршили стручњаци
фирме „Еко Пест“, власника Петра Симића, као донацију
Општини Барајево.
Општински штаб је формирао потребне екипе: за клизишта, одроне и ерозије, за инфраструктуру, за оштећене
објекте, за пословне објекте и за штету у пољопривреди.
Све екипе су укључене у обилазак терена и свакодневно се
обрађују подаци.
ГО Барајево је уплатила два милиона динара на наменски рачун Града Београда за помоћ поплављеним
подручјима, чиме смо желели да допринесемо санирању
последица, пре свега, на територији својих суседа, општина
Лазаревац и Обреновац, са којима смо вишеструко повезани и чије нас је страдање дубоко потресло.
Општина је, такође, упутила помоћ евакуисаним лицима смештеним у СЦ Шумице којима су недостајала средства
за хигијену, вода, храна и пелене за бебе.
Оно што је било посебно упечатљиво током трајања
ванредног стања јесте изузетна одговорност и тимски рад
свих појединаца и организација укључених у рад Штаба.
Радници ЈКП „10. октобар“ су даноноћно дежурали и радили на терену, дежурни функционери су 24 сата били на
располагању грађанима и координирали све активности
надлежних органа и институција, ватрогасци су са својим
искуством били незаменљиви на терену, полиција, Црвени крст са преко 50 волонтера, Дом здравља, Центар за

ПОПЛАВА
социјални рад, Ветеринарска станица Београд, АС „Ласта“, Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу
Барајева, Електродистрибуција, Телеком, општинска инспекција, новинари
“Барајевског гласника“, возачи и други запослени у општинској управи,
Радио Барајево – сви су у свом послу
пружили максимум. Штаб за ванредне ситуације је свакодневно заседао,
доносио правовремене одлуке и уз
велику стручну помоћ припадника
Управе за ванредне ситуације Слободана Стојићевића, испунио све задатке на најбољи могући начин. Поред
чланова Општинског већа, Мирољуба
Љубинковића, Боривоја Павловића,
Горана Маринковића, Весне Ранковић,
Саше Пајовића и Славољуба Ћурчића,
који су били ангажовани од стране
Штаба, велики допринос су дали Саша
Костић, председник СО, Раде Стевановић, заменик председника општине,
Др Иван Сретеновић, директор Дома

здравља, Драгослав Минић, секретар
Црвеног крста Барајево, Дејан Игњатовић, директор Центра за културу,
Небојша Симић, начелник за урбанизам, помоћници Радиша Ђорђевић,
Бранко Трифуновић и Ивана Милошевић, директор ЈКП Слободан Адамовић и његов први сарадник Горан Поповић, командир Полицијске станице
Влада Лукић, шеф Ватрогасно-спасилачке јединице Миломир Иванковић,
шеф општинске инспекцијске службе
Ивица Јанковић, грађевински инспектор Предраг Дончић и сви комунални
инспектори. Одељење за привреду, са
начелницом Мирјаном Јаковљевић,
обрадило је све прикупљене информације, активности, одлуке, хуманитарну помоћ, евакуисана лица и у
виду извештаја редовно достављало
надлежним градским и републичким
институцијама. У току је евидентирање и процена штете на инфраструктури, објектима и пољопривредном

земљишту, што, такође, координира и
обрађује Одељење за привреду на основу извештаја комисија којима руководе Предраг Дончић, Боривоје Павловић и Мијушко Тешовић.
Велики број грађана је понудио
своју волонтерску помоћ као и куће
за смештај евакуисаних, више наших
привредника се укључило са својим
ресурсима да помогне Штабу у ефикаснијем деловању а много младих се
одазвало на позив за помоћ у спашавању поплављених и изградњи привремених насипа на најугроженијим
локацијама.
Захваљујем се свим сарадницима
на пожртвованом и одговорном раду а
грађанима и привредницима Барајева
на исказаној хуманости и солидарности, којом су допринели да у највећој
мери испунимо све своје обавезе за
које смо по закону надлежни и своју
потребу да будемо заједно са својим
народом у невољи која нас је задесила.

НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ БИЛО ДА ПОМОЋ
СТИГНЕ ТАМО ГДЕ ЈЕ НАЈПОТРЕБНИЈА
Две девојке, Ивана Милошевић, помоћница председнице општине и Весна
Ранковић, члан Већа општине Барајево,
у време ванредне ситуације дежурале
су равноправно са својим колегама из
Кризног штаба и помагале свима који су
се за помоћ обратили општини.
- Штаб за ванредне ситуације градске општине Барајево благовремено је
покренуо све расположиве капацитете
и приступио отклањању последица поплаве, каже Ивана Милошевић. Штаб
је непрекидно био на располагању
грађанима којима је вода поплавила
домаћинства, пољопривредна добра,
а био је и велики број пријава које су се
односиле на поплављене локале, саобраћајнице, прекид телефонских веза...
Штаб је у сарадњи са надлежним службама у најкраћем року приступао санирању пријављених штета, каже Ивана
Милошевић.

Катастрофалне поплаве су многе грађане Србије натерале да напусте своје домове, а не мали број њих
уточиште је пронашао на територији
општине Барајево.
- У сарадњи са Црвеним крстом Штаб
за ванредне ситуације је на три локације
припремио све што је било потребно за
колективни смештај угрожених, каже
за „Барајевски гласник“ Весна Ранковић.
Капацитети ових центара нису искоришћени јер су евакуисани уточиште
пронашли код родбине и пријатеља који
живе на територији наше општине. Евидентирано је око 400 лица на смештају
у око 100 домаћинстава. Већина их је са
подручја две најугроженије општине
Обреновца и Лазаревца, као и из Београда, Уба и Бајине Баште. Кризни штаб је
успоставио сарадњу са Домом здравља,
тако да су сва евакуисана лица имала
сву потребну здравствену заштиту.
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Ивана Милошевић и Весна Ранковић

Укидањем ванредне ситуације 23.
маја престала је надлежност Штаба за
ванредне ситуације и ове две шармантне даме добиле су прилику да се мало
одморе јер се посао евидентирања евакуисаних лица сада обавља у Црвеном
крсту, а све остале активности за отклањање последица поплава преузеле
су надлежне службе.

ПОПЛАВА

БАРАЈЕВО УПУТИЛО ПОМОЋ
УГРОЖЕНИМ ОПШТИНАМА
Градска општина Барајево је
уплатила два милиона динара на
наменски рачун Града Београда за
помоћ поплављеним подручјима,

чиме је дала допринос санирању последица, пре свега, на територији
својих суседа, општина Лазаревац и
Обреновац, са којима је вишеструко

ЦРВЕНИ КРСТ

повезана и чије је страдање посебно дубоко потресло све становнике
Барајева.
Општина је, такође, упутила помоћ евакуисаним лицима смештеним у СЦ Шумице којима су недостајала средства за хигијену, вода,
храна и пелене за бебе.

ПРЕКО ДВА И ПО ВАГОНА ПОМОЋИ
До 2. јуна у Црвеном крсту Барајева било је ангажовано 195 волонтера
и припадника ОВТЈ Црвеног крста. У
магацин Црвеног крста пристигло је
преко два и по вагона разне помоћи
од 150 донатора, која је одмах дељена
угроженима од поплава. Најдрагоценија помоћ, према подацима Црвеног
крста стигла је од Робне куће “Станојчић“, Млина из Вранића, Аутомеханичарске радње Раде Поповић из Вранића, Владана Нинковића из Великог
Борка, Основне школе „Кнез Сима
Марковић“, као и од Црвеног крста
Србије и Београда.
За помоћ се пријавило преко 200
породица досељених са поплављених подручја.

Црвени крст Барајева наставља
акцију солидарности за прикупљање
помоћи становништву угроженом од
поплава. Новчана средства се могу
уплатити на жиро рачун Црвеног кр-

ста Барајево за посебне намене:
- угроженим од поплава
200-2359780102879-45
- редован рачун Црвеног крста
200-2359780101879-38.

Волонтери Црвеног крста

ПРОРАДИЛИ ОДРОНИ И КЛИЗИШТА

Бујице су проузроковале и појаву
одрона и клизишта. Поново се активирало клизиште у Вранићу, које је
знатно оштетило улицу Павла Поповића која је затворена за саобраћај,
До одрона је дошло и на путу Барајево-Бељина на коме се саобраћај на
једном делу у дужини од око 100 метара одвија отежано, односно само
једном саобрачајном траком. У центру Барајева клизиште је угрозило и
пругу Београд—Бар.
Поред угрожености саобраћајница, клизишта која су се активирала
угрозила су и неке стамбене објекте,
посебно у Вранићу

Одрон на прузи Београд-Бар
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12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

ПРЕДСТОЈЕ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ
Учетвртак 27. марта 2014. године
одржана је 12. Седница Скупштине
градске општине Барајево на којој су
разматране 25 тачке дневног реда. Усвојени су програми рада Дирекције за
развој и изградњу општине Барајево,
Јавног комуналног предузећа и Центра за културу, што ће им омогућити
да несметано раде и у условима привременог финансирања.
Скупштина је формирала радно
тело са задатком да до наредне седнице предложи најповољнију локацију за
изградњу новог гробља у МЗ Барајево.
Скупштина је разматрала и Предлог одлуке о изменама и допунама
Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Барајево
и донела закључак да се избори за савете месних заједница распишу у року
од 90 дана од дана доношења Одлуке
о буџету градске општине Барајево за
2014. годину.
На овој седници усвојена је и Информација о пословном простору на
коме право коришћења има градска
општина Барајево. Дирекцији за развој

и изградњу општине Барајево наложено је да изради предлог новог ценовника закупа за пословни простор
којим газдује општина, чиме ће се у
ову област увести ред и обезбедити
да сви корисници пословног простора
редовно измирују своје обавезе према
општини.
Скупштина градске општине Барајево донела је Одлуку о подизању
спомен обележја (бисте) капетану
Драгићу Горуновићу, која ће бити постављена на тромеђи улица Глумчево
брдо, Дражановац и Вучинац, а потребна средства обезбедиће МЗ Глумчево Брдо .Капетан Драгић Горуновић
је позната историјска личност, војсковођа из Првог српског устанка, верни
следбеник кнеза Симе Марковића, родом из Барајева.
Донета је и Одлука о начину финансирања пројеката невладиних
организација на територији градске
општине Барајево којом су одређени
критеријуми, услови, начин и поступак финансирања пројеката невладиних, непрофитних и неполитичких ор-

ганизација из буџета градске општине
Барајево.
Скупштина је донела и Одлуку о
оснивању фонда за финансијску помоћ оболелима од тешких и ретких
болести. Фонд ће се финансирати из
добровољних прилога, дела средстава
применом института опортунитета,
по одлуци тужилаштва и других јавних прихода а користиће се за помоћ
оболелима од тешких и ретких болести који станују на подручју општине
Барајево.
Посебном одлуком регулисано
је и задовољење потреба и интереса
грађана у области спорта, односно
ближе су одређени услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета градске општине Барајево за ове сврхе.
Председник Скупштине градске
општине Барајево Саша Костић у своје
име и у име свих одборника честитао је
Бранки Савић из ДС-а и Марији Ђурђевић из СНС-а на избору на одборнике
у Скупштини града Београда и Владимиру Петковићу (СНС) на избору за
народног посланика у републичком
парламенту.

13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА КОМУНАЛЦЕ
Скупштина градске општине
Барајево на седници одржаној 29. априла донела је Одлуку о завршном
рачуну буџета ГО Барајево за 2013.
годину. Такође је донета и Одлука о
субвенционисању ЈКП „10.октобар“
Барајево којом се део нераспоређеног
вишка прихода утврђеног завршним рачуном буџета за 2013. годину у износу од 11.821.811,00 динара
распоређује ЈКП „10. Октобар“ на име
ненаплаћених потраживања за извршене комуналне услуге изношења
смећа и одржавања гробаља, чиме је

омогућен нормалан рад овог предузећа у наредном периоду. Одборници
Скупштине градске општине Барајево донели су и Одлуку о измени Одлуке о установљењу награда и других
јавних признања општине Барајево
којом се као облици јавног признања
утврђују Печат Правитељствујушћег
Совјета Српског и Плакета Правитељствујушћег Совјета Српског. До
ове измене као општинска признања
постојала су три Печата Правитељствујушћег Совјета – Златни, Сребрни и Бронзани.

7

Са дневног реда скинут је предлог решења о измени назива улице
Беградског батаљона у МЗ Баћевац,
а стручним службама је наложено
да припреме предлоге за промену
назива улица у свим случајевима где
постоје истоимени називи у две или
више месних заједница.

ДИРЕКЦИЈИ ПОВЕРЕНИ
ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА
И ОДРЖАВАЊА ДОМОВА
КУЛТУРЕ

Скупштин ГО Барајево донела
је Одлуку о изменама и допунама

Из рада Скупштине Градске општине Барајево
чега је један предмет завршен. Сви
подносиоци захтева за легализацију
благовремено су обавештени о документацији која им недостаје.

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ
О ОБРАЗОВАЊУ

Одлуке о промени оснивачког акта
Дирекције за развој и изградњу
градске општине Барајево. Овом
одкуком Дирекцији је поверено управљање над 19 домова културе и
седам других пословних објеката у
јавној својини Града чији је корисник
градска општина Барајево. Разлог за
доношење ове одлуке је у чињеници
да ни у једном правном акту до сада
нису били конкретно наведени
пословни објекти којима Дирекција
управља, а у току досадашњег рада
било је доста проблема приликом
раздвајања
прикључака
на
електро-мрежу, плаћања утрошене
електричне енергије и слично.

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ
О ИЗГРАДЊИ И
ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ ОБЈЕКАТА

Скупштина градске општине
Барајево усвојила је Извештај о изградњи и легализацији грађевинских објеката на територији градске
општине Барајево у 2013. години и
периоду од 1.1. до 17.4.2014. године.
На пословима урбанизма Одељење за урбанизам, комуналне и
грађевинске послове имао је у 2013.
години у раду укупно 167 предмета,
од чега је решено 93. Било је подне-

то 28 захтева за локацијске дозволе,
а решено 15, а од 133 информација о
локацији решено је 76. У 2014. години
од четири захтева за локацијске дозволе решен је један, а од 65 информација о локацији 46 је решено.
У оквиру грађевинских послова
у 2013. години од 35 захтева за издавање грађевинске дозволе за нове
објекте решено је 34. Донето је 25
решења о одобрењу извођења радова, а од 32 пријаве градње решено је
28. Издата је 51 употребна дозвола и
донета четири решења о уклањању
објеката.
У посматраном периоду 2014. године од седам захтева за грађевинску
дозволу за нове објекте решено је пет,
а донето је и 13 решења о одобрењу
извођења радова (од 14 захтева) и од
20 предмета за издавање употребне
дозволе решено је 12.
Из ових података може се закључити да се бележи благо повећање
броја захтева за изградњу објеката.
Међутим, послови легализације су у
стагнацији. Одељење за урбанизам и
грађевинске послове има у раду 2743
предмета легализације по захтевима који су поднети 2003.и 2009/2010.
године. У 2013. години примљено је
нових 54 предмета, а у 2014. години
још 411 захтева за легализацију, од

8

На подручју општине Барајево у
систему образовања су две основне и
једна средња школа, као и Предшколска установа „Полетарац“.
Основна школа „Кнез Сима Марковић“ Барајево ради у 15 објеката.
Поред матичне школе има и 14 подручних одељења. Укупан број ученика је 1469, од чега 969 у матичној школи. У подручним одељењима најмање
ученика похађа школе у Лисовићу 2 и
Губеревцу – по шест ученика, Лисовићу 1 12, Рожанцима 10, Бождаревцу
19 итд.
Основна школа „Павле Поповић“
Вранић ради у три објекта, матичној
школи у Вранићу и подручним школама Мељак и Шиљаковац. Укупан
број ученика у школској 2013/14. години је 550, од тога 437 у матичној
школи, 94 у подручној школи Мељак
и 19 у подручној школи у Шиљаковцу.
Средња школа Барајево у овој
школској години има 591 ученика.
Постоје образовни профили у трогодишњем и четворогодишњем
трајању школског програма.
У оквиру трогодишњег школског програма постоје следећи
профили-занимања: трговац,мушки и женски фризер, руковалац
пољопривредне технике, аутомеханичар и аутолимар.
У оквиру четворогодишњег
школског програма постоје следећи
профили-занимања: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, економски техмичар и техничар
машинске обраде, Највеће интересовање влада за занимање економски
техничар и за ови занимање школује
се 240 ученика у Барајеву.
Предшколска установа „Полетарац“ своју основну делатност, цело-

Из рада Скупштине Градске општине Барајево
дневни боравак деце узраста од 1 до
6 година и припремни предшколски
програм деце од 6 до 7 година обавља
у објектима у Барајеву, Мељаку, Вранићу и Насељу Гај. Деца су распоређена у три групе: јаслена (104), вртићка
(305) и припремна (152). Припремни
предшколски програм ван седишта
„Полетарца“ одвија се и у подручним
одељењима Арнајево, Баћевац, Бождаревац, Велики Борак, Гунцати,
Глумчево Брдо, Лисовић, Манић, Равни Гај, Средњи крај и Шиљаковац, са
укупно 74 деце.

ЈАВНА РАСВЕТА
СА 12500 СВЕТИЉКИ

Скупштина градске општине Барајево усвојила је Информацију о јавном осветљењу. О јавној расвети на
подручју општине брине Дирекција
за развој и изградњу општине Барајево. Према подацима изнетим у овој
информацији на подручју општине
инсталирано је око 12500 уличних
светиљки са 77 мерних места, а према процени тренутно има око 2000
неисправних светиљки. Због велике
дужине уличне мреже долази до честих кварова, што утиче да и трошкови одржавања овакве мреже буду
велики, кварови су чести, а грађани
све незадовољнији због неисправног
осветљења.
Да би се ови проблеми превазишли неопходно је уградити још 40
мерних места за које је добијена сагласност ЕДБ-а. Динамика изградње
мерних места радиће се по приоритетима за најоптерећеније линије јавне
расвете. Поред тога постоје услови и
да се један број мерних места санира
што би такође утицало на бољи рад
уличне расвете. Једно од решења је
и увођење ефикаснијих светиљки,
као што су ЛЕД светиљке, које су
истина доста скупље, али су зато
знатно ефикасније по потрошњи и
дуготрајности.
За реализацију ових послова
потребно је обезбедити значајна

финансиијска средства, али би се
она вратила кроз уштеде електричне енергије и на одржавању јавног
осветљења.
Дирекција за развој и изградњу
има закључен уговор за одржавање
јавног осветљења са ЈКП „Јавно осветљење“ Београд. Утрошена електрична енергија плаћа се „Електродистрибуцији Београд“ и то доста
нередовно, па је ЕДБ-ом октобра прошле године потписан споразум о регулисању дуга који је на дан 31.7.2013.
године достигао износ од преко 15
милиона динара. Овај дуг Дирекција ће платити у 120 месечних рата.
Међутим, и после тог датума расла су
дуговања која сада износе око 9,5 милиона динара. Овај дуг биће измирен
из буџета општине Барајево.

МАЊЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Одборници Скупштине градске
општине Барајево разматрали су Информацију о безбедности становника
Барајева. У информацији је констатовано да на територији градске општине
Барајево, према подацима Полицијске
станице Барајево, у 2014. години, није
било нарушавања јавног реда и мира у
већем обиму, па је стање у овој области
оцењено као стабилно.
Стање криминалитета такође је
оцењено као задовољавајуће јер је од почетка 2014. године Полицијска станица
Барајево завела 63 кривичних дела, што
је за 30% мање у односу на исти период
прошле године, када су била евидентирана 89 дела. Од тежих кривичних
дела издвајају се једно кривично дело
разбојништва, два дела тешке крађе на
дрзак начин и шест дела неовлашћеног
коришћења туђег возила.
Да би безбедност грађана била на
још већем нивоу потребно је успоставити мониторинг центар и поставити
камере на кључне тачке у Барајеву, пре
свега у центру Барајева. Потребно је
такође организовати предавања у месним заједницама у циљу повећања безбедносне едукације.
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ЛОШЕ СТАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
Скупштина је разматрала и усвојила Информацију о стању животне средине на територији градске
општине Барајево. Мада је у информацији констатовано да је Барајево
„еколошка општина“ у којој нема индустрије, па самим тим ни великих
загађивача, са том констатацијом
нису сви били сагласни јер је животна средина угрожена неконтролисаном употребом разних хемијских
препарата у пољопривреди.
Опасност за животну средину
представља и велики број дивљих
депонија, испуштање канализације
и комуналних отпадних вода у реку
без икаквог третмана. Септичке јаме
које нису урађене према важећим
прописима и стално се изливају итд.
У информацији као основни
циљеви у наредном периоду помиње се трајно уклањање дивљих
депонија, постављање контејнера и
изградња центра за за селективно
сакупљање рециклабилног отпада. Потребно је такође оспособити
фекални колектор за рад и решити
проблем третмана отпадних вода
из постојећих канализационих мрежа. Постоји техничка документација
за примарну канализациону мрежу
за центар Барајева и сабирни канал
до постројења за третман отпадних
вода.
На стање животне средине утичу
и проблеми сакупљања и одвожења
смећа. Јавно комунално предузеће
нема довољан број возила за изношење смећа, а присутан је и проблем
недовољног броја контејнера што
све утиче на то да ниво комуналне
хигијене није на задовољавајућем
нивоу.

www.barajevo.org.rs

ПОПЛАВА

Подивљала Барајевица

Једна од поплављених њива

Њиве постале језера

Водопад тамо где га нико није очекивао

Једна од поплављених кућа

Многи нису стигли да изнесу ствари

Клизиште на путу Барајево-Бељина

Клизиште у Вранићу, ул. Павла Поповића
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ПОПЛАВА

Због високог водостаја мостови били угрожени

Нови мост у Барајеву једини пројектован и за овакве бујице

Језеро Дубоки поток прихватило вишак воде

Бујица оштетила бројне путеве

Испумпавање воде из једне од поплављених кућа

Избацивање муља из поплављене продавнице

Један од оштећених путева

Вода однела и асфалт
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Из рада Већа Градске општине Барајево

ДОНЕТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О
ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД
1.1. – 30.6.2014. ГОДИНЕ
Веће градске општине Барајево
на седници одржаној 30. априла усвојило је измене Одлуке о привременом финансирању градске општине

Барајево за период 1.1. – 30.6.2014.
године, којом је укључен вишак прихода исказан у Одлуци о завршном
рачуну ГО Барајево за 2013. годину.

Највећи део вишка распоређен је
Јавном комуналном предузећу „10. октобар“ Барајево у износу од 11.821.811
динара на основу Одлуке Скупштине
ГО Барајево о субвенционисању овог
предузећа, као и 2.422.813 динара за
извршење решења комуналне инспекције и Дирекцији за развој и изградњу
општине Барајево у износу од 7,5 милиона динара, од чега шест милиона за
покриће дуговања за јавну расвету.

РЕПРОГРАМ ЗА ДУГОВАЊА “ ИНФОСТАНУ“
Веће градске општине Барајево,
на седници одржаној 26.маја 2014.
године, донело је закључак којим
се утврђује потреба спровођења репрограма потраживања дуга за сва
физичка лица, кориснике комуналних услуга из категорије „стамбени
простор“.

Веће је препоручило Јавном комуналном предузећу „10. октобар“ и Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево да спроведу репрограм
потраживања за кориснике који се
налазе у систему „Инфостана“.
Репрограмом ће бити обухваћени
дужници по правоснажним судским

пресудама, дужници по поднетим решењима за извршење, дужници који
дугују више од шест месеци и они
који су потписали уговор о признању
дуга и плаћању на рате.
Репрограм ће бити спроведен у
складу са закључком Градског већа
од 19. маја ове године.

БОЉЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Дирекција за развој и изградњу
је са Јавним комуналним предузећем
потписала и уговор о одржавању
пољских, сеоских и осталих некатегорисаних путева на подручју општине
Барајево на којима је неопходна хитна интервенција, односно извођење
земљаних и других радова, као што је
крчење шибља и друго. У Дирекција
која је обезбедила средства очекују
да ће сви предвиђени радови бити изведени квалитетно и у року.

Дирекција за развој и изградњу
општине Барајево потписала је
уговор са Јавним комуналним предузећем „10. Октобар“ о услугама
одржавања јавних површина на територији општине. Овим уговором
прецизирана је обавеза комуналаца
у одржавању комуналне хигијене, ук-

лањању и одвожењу отпада са јавних
површина.
Ово практично значи да ће зелене површине, посебно у Насељу Гај, на
Мађарском брду, код Дома здравља,
али и око домова културе у свим месним заједницама бити много уредније ного сада.
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ОШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“

ФИСКУЛТУРНА САЛА ГОТОВА ДО ЈУЛА
Фискултурна сала Основне школе „Павле Поповић“ у Вранићу коначно би ове године требало да буде завршена. Радови, које изводи ГП „Кеј“
из Ваљева, налазе се у завршној фази
и треба још да се уреди ентеријер,
подови и завршно кречење, па се оче-

кује да сви ови радови буду завршени
до средине јула.
Средства су обезбеђена преко
Националног инвестиционог плана и
од стране општине Барајево. Фискултурна сала ће имати 1270 м2 корисне
површине. Директор школе Бобан

Платанић каже да ће завршетком
ове сале бити решен један велики
проблем јер се већ дуги низ година
настава физичког васпитања одвија у
малој сали која не испуњава ни минимум услова за организовање наставе.
Ипак, директор се нада ће и после завршетка нове хале мала сала остати
при школи с обзиром да би могла да
се користи као гимнастичка сала и
сала за мале спортове.
Након завршетка грађевинских
радова предстоји опремање нове фискултурне сала и уређење дворишта и
ту се очекује помоћ града Београда.
-Нова фискултурна сала, каже
директор школе, омогућиће не само
квалитетнију наставу већ и услове
да се омладина Вранића организовано бави спортом и након завршетка школе. План је да салу користе и
спортски клубови Барајева, као и други заинтересовани који гравитирају
ка овом подручју.

ИЗЛОЖБА СЛИКА И ОСЛИКАВАЊЕ КАМЕНА
У Галерији Центра за културу Барајево организована
је прва самостална изложба слика и осликаног камена ауторке Данке Јанковић.
Мотив ове изложбе коју је организовао Центар за културу Барајево је био осмех, а изложба је носила назив „Наш
осмех је другачији“. По први пут, Центар је имао прилику
да својим грађанима представи овакаве уметничке предмете што је изазвало велико одушевљење присутних.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ
Пригодним програмом Центар за културу Барајево је
обележио 23. aприл - Светски дан књиге и ауторских права.
Свечаност је одржана 23. априла у малој сали Дома културе у Барајеву. Том приликом, представљена су четири наслова ауторке Наташе Станић. Реч је о књигама „Звездани
градови“ „АстоЛагија“, „На хоризонту догађаја“ и „Мултиверзум љубави“.

STAND- UP КОМЕДИЈА
СА БАНЕТОМ ВИДАКОВИЋЕМ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„ШЕТАЧ“

У малој сали Дома културе у Барајеву 27. maja одржана је промоција новог романа Зорана Николића „Шетач“.
О роману је говорио књижевни критичар и лектор Петар
Арбутина, а делове из романа читала је Милица Иконић.
По речима Арбутине овим романом Барајево је по
први пут добило књижевну биографију. У дискусији о роману „Шетач“ учествовали су истакнути професори књжевности, новинари, ликовни уметници и студенти.

У Галерији Центра за културу Барајево 28 марта по други
пут је изведена Stand-up комедија.
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Stand-up комичар је особа која хармоничним наступом
настоји да насмеје и забави публику. Управо ова изражена
карактеритика Stand-uo комичара и њихова динамика комуникације и блискост са публиком, одвајају Stand-up комедију
од например хумористичке монодрамe. Обично је stand-up
комичар њен писац и извођач.

ПОТОМЦИ БРАНЕ ИСТОРИЈУ И ТРАДИЦИЈУ
Схвативши неопходност чувања
и неговања традиције Првог светског рата на изборној скупштини
Савеза потомака ратника Србије
1912-1920. година у Организацији
општине Барајево одржаној . априла
осмишљен је програм и план рада за
2014. годину.
Општински одбор на челу са
новоизабраним председником Мирославом Вуксићем Батом, потпредседником Надом Николић и секретаром Сањом Ивковић утврдио је
тежиште активности. Најзначајније
активности чланства и руководства
ће бити: кадровско јачање органи-

зације из редова младих, учешће на
завршној свечаности обележавања
стогодишњице Великог рата, посета војничком гробљу у Солуну (27. и
28. септембра), организовање свечаности поводом ослобођења општине Барајево (31. октобар), присуство
на видовданским православним
поменима (28. јун), расписивање литерачног темата под називом „Србијо у срцу те носим“ и више панел
расправа.
Већ 26. маја у свечаној сали
Скупштине општине Барајево одржана је панел расправа на тему „О
Принципу из принципа“. Уводну реч

је дао Др Раде Рајић. Учесници расправе су се једнозначно сложили да
је Гаврило Принцип у својој земљи
пуцао у окупатора, да му је непотребна рехабилитација и да је неприхватљива ревизија историје у режији
појединих великих сила.

ОБЕЛЕЖАВА СЕ 100 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА
ВЕЛИКОГ РАТА
Сарајевски атентат. Цер, Колубара... Солунски фронт. Барајевци у рату. Жртве. Одликовани. Ревизија
до јануара 1914. ту потребу исказао 26 пута. Тек 2013. године
Андрићев институт у Вишеграду обелоданио је документ у
облику писма гувернера БиХ Оскара Поћорека у коме се наводи искључива потреба за спремање Великог рата. Тражио
се само повод... И на Видовдан 28. jуна 1914. године у провокативној шетњи сарајевским улицама убијен је из два покушаја
Франц Фердинанд. Атентат је извршио гимназијалац Гаврило Принцип, члан босанске омладинске организације Млада
Босна.
Бечки кругови су овај догађај одмах приписали српској
влади користећи га као повод за остваривање својих циљева.
Када је Беч осигурао сарадњу Берлина без колебања је поставио 23. Јула неприхватљив ултиматум Србији. Сва посредовања
Русије, Енглеске, Француске и Италије остала су узалудна. Аустрија 28. Јула објављије рат Србији, а већ сутрадан бомбардује
Београд. Истог дана Немачка објављује рат Русији. За неколико
дан у рат улазе Велика Британија, Француска, Црна Гора при
чему се ствара Источни, Западни и Балкански фронт.

Узроци и поводи рата
Берлински конгрес је 1878. године одредио границе многих држава али није унео спокој међу државама и народима
Европе, а посебно Балкана. Германи никада нису одустали од
политичког утицаја и територијалних претензија на Балкан.
Доласком династије Карађорђевића на власт слаби утицај
Аустрије у Србији. Без сагласности учесника Версајског мира и
жеље већинског Српског народа Аустрија 6. Октобра 1908. године анектира Босну и Херцеговину.
Развој водећих капиталистичких држава и јачање њихових империјалистичких претензија доводи до формирања
два војно-политичка блока: Централних сила (Немачка, Аустро-угарска, Италија-Тројни савез) и Атанте (Велика Британија, Француска и Русија).
Шири се незадовољство. Ратне претње су учестале. На Балкану се воде два Балканска рата. У Европи се буди национална
свест многих народа и јача борба за радничка права. Млади
врло често атентате користе као средство борбе.
Престолонаследник Франц Фердинанд, иначе клерикалнo наклоњен, ствара пројекат тријалистичке Велике Аустрије. Поред Аустрије и Угарске планирано је да трећа јединица буде углавном територија која је обухватала словенске
народе на Балкану. Влада предратно стање. Гроф Франц Конрад фон Хицендорф је у улози шефа Генералштаба већ 1906.
године предлагао да се против Срба поведе тзв. Превентивни
рат. Војни министар Хју Стречент наводи да је само исти гроф

Рат траје и престаје
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„И још се усијане цеви топова и пушака нису охладиле ни
проливена крв осушила, Србија је 1914. почела да крвари. Све
што је било способно да носи пушку отишло је у рат. А после
битке на Церу и велике победе Српске војске над Аустри-угарским хордама ратно поприште је обухватало и овај крај“.(цитат
из књиге „Барајево и околина“).

Одликовани

Ређају се велике битке. Цер, Гучево, Мачков камен, Колубара, Београд, Сувобор, Кајмакчалан, Битољ са променљивим
исходом. У Барајеву: Парцански вис, Мељачки Тараиш, Борачке
Равнице. Липовичка шума су места малих али значајних битака
које су водиле Дринска и Шумадијска дивизија као и Обреновачки одред. Под притиском бројније непријатељске војске Српска
војска се повлачи преко Албаније. Опустишена и попаљена села,
упропашћена имовина, тифус, колера и терор освајачке војске
над цивилима су десетковали становништво нашег краја.
После трогодишњег ропства након пробоја Солунског
фронта 31. Октобра 1918., на Светог Луку Српска војска под командом војводе Петра Бојовића ослобађа територију општине
Барајево а сутрадан и Београд.

За испољену храброст знатан број ратника са подручја
Барајева је одликован, пре свега Карађорђевом звездом. На
својим грудима Златну Карађорђеву звезду су с поносом носили: Миливоје Николић (Гунцати), Љубомир
Трифуновић и Драгољуб Миловановић (Велики Борак),
Ранко Огњановић и Михајло
М. Пантић (Манић), Владимир Живковић (Бождаревац), док су Танасије Николић
(Баћевац) и Станко Пауновић
(Лисовић) носили Звезду сребрног сјаја.
За подвиг на Рајцу поднаредник Драгољуб Миловановић је добио и највиши орден за
храброст на бојном пољу, док је Танасије Николић према неким изворима 12 пута одликован.

Свесне жртве

Многи нису доживели радост победе. На ратним бојиштима, логорима и на кућном прагу живот је дало преко 2000 Барајеваца. У знак сећања и поштовања у црквама су на спомен
плочама исписана имена палих ратника поименично за свако
село. Споменик палим Гунцаћанима, Баћевчанима и Бождаревчанима подигнут је у порти цркве у Баћевцу. Спомен чесма Тројан постављена је 1929. године у центру Багрдана и обновљена 2009. године симболично нас сећа на те дане. Имена
Барајеваца исписана су на хумкама спомен гробља на Зејтинлику, Виду, Крфу (Грчка), у Чешкој, Мађарској, Румунији, Тунису и на највећем српском гробљу у Матхаузену (Аустрија). Јединствена спомен обележја изграђена су у Барајеву, Лисовићу,
Мељаку, Вранићу, Арнајеву, Манићу... а крајпуташи само означавају расутост српских жртава.
Поред професионалних историчара значајан допринос да
се од заборава отргну догађаји и људи који су у њима учествовали дају и многи други заљубљеници у историју, чувари наше
историје и традиције, попут Мирослава Николића из Гунцата
који је прикупио вредну колекцију медаља, докумената и других предмета везаних за историју

Некад било, а сад ...

Најављено је да ће 28. Јуна ове године заједничким снагама Аустрије, Немачке и Француске у Сарајеву музичким
спектаклом и другим манифестацијама бити обележена 100
годишњица Првог светског рата. Сама идеја да почетак рата
буде померен месец дана уназад и изједначен са атентатом
сведочи не само о накнадном плаћању империјалистичких
рачуна, већ и по термину немачког социолога Макса Вебера о
слабоумности.
Настојању да се тако сакрије чиљеница да је Велики рат
почео нападом на Србију сада се придружују и нове форме...
Зашто? А потомци ...?

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈА
У недељу 11. маја у Арнајеву је одржана комеморација у знак сећања на погинулог припадника Војске Савезне Републике Југославије Петра Маснеца који
је за време НАТО агресије тога дана 1999.
године херојски изгубио живот.
Венце на гроб Петра Маснеца положили су родитељи погинулог војника,
делегација Против ваздушне јединице
из Београда, делегација 250. ракетног
пука као и делегације општине Барајево,
Месне заједнице Арнајево, Удружења бораца, Центра за културу Барајево, удружења „Завичај“ као и мештани Арнајева.

У име општине на спомен обележје хероју венац је положио Саша Радовановић,
члан Већа Градске општине Барајево
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Уча

Важни телефони
Градска општина Барајево

Дом Здравља Барајево

•
•
•

Централа 8302-115, 8302-126
Матичар 8302-628
“Барајевски гласник” 8302-272

•
•

Комунална инсп. 8302-144
Грађевинска инсп. 8301-985

•
•
•
•
•

8300-186
Хитна помоћ 8300-186
Апотека 8300-542
Вранић 8332-012
Бељина 8321-011

•

Централа 2816-008

•

8302-109

•

8302-146

•
•

8301-361
-управник 685-695

•
•
•

Дирекција 8302-105
ЈКП „10. октобар“ 8303-782
Центар за културу 8302-110

•

8300-401

•

8301-451, 8301-415

•
•

Барајево 8301-140
Арнајево 8321-068

Управа јавних прихода Града
Београда одељење Барајево

•

193, 8300-151

8302-637

•
•

„Кнез С. Марковић” 8300-124
„П. Поповић” 8332-022

•

8300-426

•

8300-194

•
•

Барајево 8300-114
Вранић 8332-268

Инспекцијске службе

Одељење унутрашњих послова:

Општински орган за прекршаје:

Јавна предузећа:

Радио Барајево

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Града
Београда одељење Барајево
•

2041-314, 2041-363

Савез Самосталних Синдиката
Београда - Општински Одбор
Барајево

Ветеринарска амбуланта

Пошта Барајево

Центар за Социјални рад

8300-141

•

8300-434

•
•

Барајево 8301-198
Липовица 8300-399

•

8302-107

•

8302-132

•

8300-424

•

8300-389

•

8301-380

•
•
•
•
•

Барајево 8303-641
Вранић 8332-017
Баћевац 8303-338
Бељина 8321-422
Лесковац 8181-262

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Арнајево 8321-041
Барајево 8302-100
Баћевац 8302-169
Бељина 8321-030
Бождаревац 8301-550
Велики Борак 8354-148
Вранић 8332-030
Глумчево брдо 8325-795
Гунцате 8300-150
Лисовић 8301-707
Манић 8321-533
Мељак 8340-030
Рожанци 8321-042
Шиљаковац 8354-044

Републичка Управа Јавних
Прихода - одељење Барајево

Елекгродистрибуција Барајево

Београдски водовод

Земљорадничке задруге

Ватрогасна служба Барајево

Основне школе

Средња школа Барајево

Управа за јавна плаћања
- експозитура Барајево

Библиотека “Јован Дучић”

Национална служба за
запошљавање

Црквене општине

Предшколска установа
„Полетарац”

Млин

8300-009, 8301-512

•

8302-177

•

8301-388

Аутобуска Станица „Ласта”

•
•

Комерцијална банка 8302-142
Агробанка 8302-399

•

8300-346

Беовоз – Информације

•

8301-321

•

33-70-031, 33-70-032

•

8300-316

Ловачко удружење Барајево

•

Бензинске пумпе

•

Црвени Крст Барајево

Републички Геодетски завод
- одељење Барајево

Банке

Спортски савез Барајево

Комесаријат за избеглице
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Месне канцеларије

SPORT
БЕОГРАДСКА ЗОНА

БАЋЕВАЧКИ БРОД У МИРНОЈ ЛУЦИ
Иако је до краја Првенства остало
да се одигра још три такмичарска
кола извесно је да ће се Фудбалски
клуб Баћевац и следеће сезоне
такмичити у Београдској зони.
Баћевчани тренутно заузимају шесту
позицију на табели са 42 освојена
бода из 28 одиграних утакмица. До
краја такмичења екипа из Баћевца
у 32.колу гостује екипи Звездаре
док се у следећем колу, као домаћин,
састаје са ПКБ-ом из Падинске Скеле.
У последњем колу, које је на програму
15.јуна фудбалери Баћевца биће
слободни. Прво место и титулу првака
Зоне, са тренутно освојених 65 бодова,
практично је обезбедила екипа
ИМТ док се на другој позицији са пет

бодова заостатка у односу на лидера
првенства налази ГСП Полет. Што се
тиче борбе за опстанак већ дуже време
је извесно да ће Зону напустити екипе
Ресника и Радничког из Рудоваца а
за позиције које гарантују опстанак
бориће се екипе Палилулца, Врчина,
Балкана из Миријева и Графичара. Три
кола пре краја такмичења фудбалери
и руководство екипе из Баћевца могу
полако да сумирају утиске. Мада су на
почетку сезоне амбиције Баћевчана
биле знатно веће,у односу на тренутни
пласман, ипак се може констатовати
да пласман у горњем делу табеле у
дебитантској сезони у Београдској
фудбалској зони представља велики
успех а играње у овом степену

Табела:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ИМТ
ГСП ПОЛЕТ
Ц. ЗВЕЗДА (ММЛ)
РАДНИЧКИ (Н.БГ)
ЖЕЛЕЗНИЧАР
БАЋЕВАЦ
П К Б (П.Скела)
ЛЕПУШНИЦА
СРЕМЧИЦА
ЗВЕЗДАРА
ПАЛИЛУЛАЦ
ВРЧИН
БАЛКАН МИРИЈЕВО
ГРАФИЧАР
РЕСНИК
РАДНИЧКИ (Рудовци)
РАДНИЧКИ (Руд.)
ВРЧИН

27
27
27
28
27
28
28
28
27
28
27
27
27
27
27
28
7
6

21
18
16
13
12
12
11
10
11
9
8
8
6
6
6
4
1
1

2
6
5
5
6
6
7
8
5
10
6
5
10
8
3
4
2
1

4
3
6
10
9
10
10
10
11
9
13
14
11
13
18
20
4
4

52
46
45
36
38
45
39
31
34
31
16
21
30
24
21
19
3
4

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

14
7
20
43
25
34
31
32
38
28
30
33
42
34
61
56
12
10

65
60
53
44
42
42
40
38
38
37
30
29
28
26
21
16
5
4

такмичења је свакако немерљиво
искуство за предстојеће фудбалске
битке које следе у наредним сезонама.

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА - ГРУПА Б

ВРАНИЋ У СИГУРНОЈ ЗОНИ,
БОРАК СЕ БОРИ ЗА ОПСТАНАК
До краја такмичења у Првој београдској лиги –група Б остало је
да се одигра још два кола а на питања ко ће освојити титулу и која
ће се екипа следеће сезоне такмичити у Београдској зони одавно
је дат одговор. Прво место, давно
пре завршетка Првенства, осигурала је екипа Степојевац Вага која
је у 23 утакмице остварила чак 20
победа уз три нерешена резултата
и са 63 освојена бода наприкосновено држи прву позицију на табели. На другом месту налази се
Будућност из Звечке са 48 бодова.
Далеко неизвеснија биће борба за
треће место на табели пошто се
за ту позицију равноправно боре
екипе Вранића, Младости из Барошевца и Прве искре из Барича.
Вранић и Младост тренутно имају
по 37 бодова а уз бок им је са бо-

дом заостатка и утакмицом мање
екипа Прве искре. Вранићанци у
претпоследњем колу гостују Борцу из Лазаревца док се у последњој
утакмици првенства на домаћем
терену састају са екипом Кртинске. Без обзира на коначан пласман
фудбалери Вранића у потпуности
могу бити задовољни оствареним
резултатима у овој сезони. За разлику од Вранићанаца фудбалери
Великог Борка до самог краја Првенства водиће тешку борбу за опстанак у овом такмичарком рангу.
Борчани су после катастрофалног
старта у пролећном делу првенства успели да консолидују своје
редове и са умереним оптимизмом
очекују последње две утакмице.
Распоред им баш и не иде на њихову воденицу пошто се у претпоследњем колу, на свом терену, сас-
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Табела:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА
БУДУЋНОСТ (Звечка)
ВРАНИЋ
МЛАДОСТ (Барош.)
ПРВА ИСКРА (Барич)
СТРЕЛАЦ (Мислођин)
ШУМАДИЈА (Шопић)
НАПРЕДАК (Медош.)
БОРАЦ (Лазаревац)
ВЕЛИКИ БОРАК
ЗАБРЕЖЈЕ
МЛАДОСТ (Цветовац)
КРТИНСКА
ПОСАВИНА (Стубл.)

23
23
24
24
23
23
24
24
23
24
23
24
24
24

20
15
11
11
11
9
10
10
9
8
8
8
7
0

3
3
4
4
3
6
3
3
5
7
4
3
5
3

0
5
9
9
9
8
11
11
9
9
11
13
12
21

85
50
49
38
51
28
29
35
39
29
26
28
24
13

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

20
21
42
35
38
26
28
40
35
35
36
46
38
84

63
48
37
37
36
33
33
33
32
31
28
27
26
3

тају са директним конкурентом за
опстанак екипом Забрежја док се
на затварању такмичења састају са
тренутно петопласираном Првом
искром из Барича. Надамо се да
ће Велики Борак успети да из ова
два сусрета оствари резултат који
ће му донети опстанак у Првој београдској лиги.

SPORT
ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА БАРАЈЕВА

РУШАЊ ШАМПИОН
Такмичење
у
Општинској
фудбалској лиги Барајева окончано је
тријумфом екипе ФК Рушањ. Рушањци
су освајањем титуле аутоматски
изборили пласман у виши ранг и
следеће сезоне ће се такмичити у Првој
београдској лиги. Јесењу полусезону
Рушањ је завршио са стопроцентним
учинком остваривши пет победа из
пет одиграних утакмица. Тај податак
као да је успавао играче Рушња који
су у наставку првенства остварили
само две победе, претрпели су
два пораза и једну утакмицу су
одиграли нерешено. Боља од лидера
првенства била је млада и изузетно
перспективна екипа Лисовић 1977
која је будућег члана Прве београдске

лиге савладала резултатом 1:0 и
показала да екипе из наше општине
неће дозволити Рушањцима да се без
отпора прошетају кроз првенство.

Табела:

Победу против освајача титуле
првака, у последњем колу, остварили
су и играчи Борца из Арнајева који су у

НЕСВАКИДАШЊИ ПОДВИГ ЧУВАРА МРЕЖЕ ВЕЛИКОГ БОРКА

И ЧИЛАВЕРТ БИ ПОЗАВИДЕО
Александар Спасић, голман фудбалског клуба Велики Борак, учинио
је нешто што ће се дуго памтити у фудбалском свету и вероватно у догледно
време неће бити превазиђено. Наиме
он је у 16.колу Прве београдске лиге
– група Б против екипе Младости из
Барошевца, која је одиграна 30. марта
у Великом Борку, у 25.минуту сусрета
успео да заустави ударац противника
са беле тачке. На почетку другог полувремена досуђен је казнени ударац
за Борчане а одговорност за извођење
једанаестерца преузео је управо Спасић. Шут са пенала био је назаустављив
тако да је Спасићев колега из екипе
Младости био приморан да вади лопту
из мреже. Ова чудна прича се ни овде
не завршава пошто је Спасић пет минута пре краја сусрета извео и слободан
ударац са ивице гостујућег казненог
простора а лопта је опет завршила иза
леђа противничког голмана. Спасићу
је ово био први погодак у каријери из
слободног ударца а до сада је у званич-

правој голгетерској канонади славили
резултатом 6:3. Без целог плена Рушањ
је остао и у Бељини пошто су домаћи
фудбалери успели да одиграју нерешено
са лидером а резултат тог меча гласио је
2:2. Резимирајући завршено првенство
у Општинској лиги Барајева долази
се до закључка да је зарад подизања
ниво фудбалске игре и стварања веће
конкуренције неопходно пронаћи
начин да се у ово такмичење поново
укључе екипе Бождаревца, Гунцата,
Шиљаковца, Насеља Гај...

ним утакмицам постиго и два гола из
игре. Док је бранио боје ФК Лисовић
он је против Турбине постигао погодак шутем од гола до гола у 35. секунди утакмице а док је носио јединицу
Дорћола из дегажмана је савладо голмана екипе ОФК Младеновац. Јунак
ове приче каже да му голмански узор
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није славни парагвајски чувар мреже
Чилаверт, познат по својим голманским бравурама и погоцима из слободних удараца, већ голман Реал Мадрида
чувени Икер Касиљас.

SPORT
КАЈАК КЛУБ БАРАЈЕВО

НАСТАВЉЕН НИЗ МЕДАЉА
Седма међународна“Ђурђевданска регата“ и „Трофеј Београда“ одржани су 10.маја на Ади Циганлији.
Сем српских кајакаша на овим такмичењима наступили су и такмичари
из Босне и Херцеговине и Хрватске.
Барајевски кајакаш, Јован Ћурчић,
у дисциплини К1(кајак једносед) на
деоници од 500 метара у узрасној
категорији такмичара рођених 2004.
године освојио је златну медаљу. Његов брат Страхиња је на истом такмичењу и у истој дисциплини заузео
треће место (такмичари роћени 2003.
године). За трећу медаљу барајевског
Кајак клуба постарала се Милица
Илић којој је у категорији пионирки
(К2-500м) припала бронзана медаља.

Барајевски кајакаши су предходно, 19.априла, у Борчи у првом колу
Мини лиге Београда такође освојили
три медаље. Јован Ћурчић је био први
у својој дисциплини, сребром се окитила Милица Илић док се на трећи
степеник победничког постоља попео Страхиња Ћурчић.

Страхиња Ћурчић

Јован Ћурчић

Милица Илић (десно)

КАРАТЕ КЛУБ СЕНСЕИ

ОСМИ КАРАТЕ-ДО КУП 2014
У Спортском центру „Луси“ у
Шиљаковцу, 1.јуна, одржан је 8.традиционални „КАРАТЕ-ДО СЕНСЕИ
КУП 2014“ у организацији Карате
клуба Сенсеи из Барајева. На овом
престижном такмичењу наступило је 50 такмичара из шест клубова.
Учествовали су каратисти из Карате клубова Железничар - Лајковац, Лавље срце - Зајечар, Шогун
- Мајданпек, Кнез Лазар - Ћуприја,

Реикон - Краљево и Сенсеи - Барајево. Барајевски каратисти освојили су
11 медаља и то девет златних и две
сребрне. Најсјанијим одличјима окитили су се Емилија Антанасијевић,
Кристина Савић, Владимир Правиловић, Срћан Добричић, Матеја Стевановић, Мира Вујичић, Милан Росић
и Никола Ранковић (два злата у дисциплинама кате и борбама). Сребрне
медаље припале су Валентину Тинтору и Сари Стевановић.
У оквиру такмичења пред комисијом Савеза каратеа Србије одржано
је и полагање испита за карате звање
КЈУ, односно стицање карате појаса.
Спортски клуб Сенсеи из Барајева још једном је потврдио способност
да веома успешно организује спортске приредбе са великим бројем
учесника.
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Дејан Ташић

SPORT
ПОМОЋ КЛУБОВИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ФСО ОБРЕНОВАЦ
Обреновац и његова околина се полако опорављају од опрема и документација...) и помоћ им је неопходна како би се
последица катастрофалних поплава. Фудбалски клубови што пре опоравили и наставили да нормално функционишу.
са територије ФСО Обреновац су претрпели огромну штету
Пошто су многи клубови, институције и друге
(оштећени терени, клупске просторије, уништена спортска организације изразиле жељу да изврше директне донације на
текуће рачуне клубова који су претрпели највећу материјалну
штету од поплава, Барајевски гласник и Фудбалски савез
Београда овом приликом објављује бројеве њихових рачуна
на које се може уплатити новчана помоћ.
ФК „Раднички“ - 205-24508-90
ОФК „Забрежје“ - 205-58920-62
ФК „Будућност“ (Звечка) - 330-42000251-08
Потопљени стадион ФК Раднички Обреновац

СОЛИДАРНОСТ СА СПОРТСКИМ ПРИЈАТЕЉИМА
ИЗ ЗВЕЧКЕ
Фудбалски клуб Лисовић 1977
уступио је свој стадион екипи Будућност из Звечке која, због катастрофалних поплава, није у могућности
да утакмице Прве београдске лиге
– група Б игра на свом терену. Звечанци су прву утакмицу као домаћини
одиграли у Лисовићу 4. јуна (заостала
утакмица 23.кола) против екипе Младости из Барошевца. Том приликом
руководство и чланови ФК Лисовић су
целокупан приход од продатих улазница као и средства прикупљена од

донација чланова клуба у износу од
20000 динара уступили спортским
пријатељима из Звечке.

Фудбалски клуб Баћевац још
једном је показао солидарност као и
много пута до сада када је требало
помоћи онима којима је помоћ неопходна. Руководство и чланови клуба
организовали су од 18.-25.маја акцију
прикупљања помоћи намењену угроженима у катастрофалним поплавама које су погодиле нашу земљу. Том
приликом прикупљена су значајна

материјална средства у виду великеколичине конзервиране хране, хране
за бебе, флаширане воде, пелена, средстава за хигијену и одеће а прикупљена помоћ прослеђена је у прихватне
центра Црвеног Крста у Барајеву и
Новом Београду. Треба рећи и да је ФК
Баћевац обезбедио и камион песка за
пуњење џакова који су постављани на
критичним местима у нашој општини.

Помоћ Лисовчана се није на томе
завршила пошто је председник лисовачког клуба Дарко Нешић, у име
Клуба и његових чланова, уручио Звечанцима комплетну гарнитуру нових
дресова. Фудбалери Будућности су
још једном били домаћини у Лисовићу
и то у утакмици 25.кола против Стрелца из Мислођина.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Баћевачки клуб је тако наставио
традицију организовања хуманитарних акција пошто се треба сетити да је
овај клуб организовао и хуманитарну
утакмицу у којој су се састали првотимци ФК Баћевца и омладинци Црвене Звезде.Средства прикупљена на
том сусрету била су намењена пострадалима у разорном земљотресу који је
2010. године погодио регион Краљева.

