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НОВА СКУПШТИНСКА 
ВЕЋИНА 

ИЗ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
СВЕ О СПОРТУ

СА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ 
440 МИЛИОНА ДИНАРА

СПОРТСКА ХАЛА 
ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

180 ГОДИНА ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

ОБНОВА СТЕПЕНИЦА НА 
МАЂАРСКОМ БРДУ

ПОЉОПРИВРЕДА

ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ САШОМ КОСТИЋЕМ

„НЕ ЖЕЛИМО ВИШЕ ДА БУДЕМО ГРАЂАНИ ДРУГОГ РЕДА“

ПРВИ ПУТ ПЕНЗИОНЕРИ БАРАЈЕВА ДОБИЈАЈУ СВОЈ КЛУБ. 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ЗАКАЗАНО ЗА 8. МАРТ

НАСТАВЉЕНА САРАДЊА 
ОПШТИНА БАРАЈЕВО И 
ГАЏИН ХАН
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26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Скупштина је на 26. седници која 
је одржана 16. децембра 2015. годи-
не донела Одлуку о распоређивању 
буџетских средстава месним зајед-
ницама. Ова одлука донета је како би 
се месним заједницама које имају на-
гомилане обавезе, првенствено због 
дугова за електричну енергију, омо-
гућило да деблокирају рачуне и на-
ставе са редовним функционисањем.

Средства је добило 11 месних 
заједница, а највећа дуговања имала 
је месна заједница Вранић, док је нај-
мање пара добила месна заједница 
Манић.

ОПШТИНА 
ПЛАЋА ДУГОВЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕНОВИРАЊЕ ЧЕСМЕ 
У БЕЉИНИ

Скупштина општине Барајево 
донела је Одлуку о реновирању спо-
мен чесме у Бељини у Београдској 
улици. Иницијатива за реновирање 
ове чесме потекла је од стране грађа-
на Бељине. Чесма се налази у оквиру 
просторне културно-историјске це-
лине Чаршија у Бељини која ужива 
статус културног добра.

Завод за заштиту споменика кул-
туре града Београда дао је начелну 
сагласност за извођење радова на по-
правци и уређењу простора спомен 
чесме.

Скупштина општине Барајево 
образовала је и Одбор за спровођење 

Одлуке о реновирању спомен чесме у 
Бељини на чијем је челу Благоје Тана-
сковић, а чланови су Миливоје Радо-
вановић и Златомир Николић.

На седници Скупштине Градске 
општине Барајево која је на захтев 
14 одборника одржана 3. децембра 
2015. године конституисана је нова 
скупштинска већина. Из власти су 
изашли социјалисти и самостални 
ДСС,  а ушли одборници Социјалде-
мократке странке. Нову коалицију 
подржали су одборници Демократске 
странке који су остали у опозицији.

За новог председника  општине 
уместо смењеног Велибора Новиће-
вића, који је на овој функцији про-
вео само два и по месеца, изабран је 
Саша Костић који је до сада вршио 
функцију председника Скупштине 
Градске општине Барајево. За пред-
седника Скупштине изабран је Бра-

нислав Мијаиловић а за његовог заме-
ника Драшко Симић. Нови секретар 
Скупштине је Јасмина Јовановић.

25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

НОВА СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА – САША КОСТИЋ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

На седници Скупштине изабра-
но је и ново Веће Градске општине 
Барајево.
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Скупштина је усвојила Информа-
цију о стању канализације на терито-
рији општине Барајево. Према пода-
цима Јавног комуналног предузећа 
„Београдски водовод и канализација“  
у систему одржавања овог предузећа 
су: кишна канализација насеља Гај, 
фекална канализација Насеља Гај, 
фекални колектор од Биодиска до Ба-
рајевске реке (биодиск више не постоји 
јер је изгорео),, канализација у центру 
Барајева. С обзиром да је биодиск изго-

рео све фекалне воде одлазе преко тзв. 
„сувог“ потока у Барајевску реку.

Београдски водовод и канализа-
ција посебно указује на проблем у ули-
ци Дује Дамјановића, поред Барајевс-
ког гробља где се налази депонија ЈКП 
„10. Октобар“. Због непажње приликом 
разастирања долазило је до продора 
земљаног материјала у канализацију 
кроз отворе на ревизионим силази-
ма, са којих су претходно покрадени 
заштитни поклопци због чега долази 

до загушења канализације која прола-
зи поред депоније. Као последица овог 
стања долази до изливања употребље-
них вода низ улицу Дује Дамјановића 
што директно угрожава здравље 
грађана и животну средину.

Да би се овакво стање превази-
шло Скупштина је наложила кому-
налној инспекцији и ЈКП „10. Октобар“ 
да свако у оквиру својих надлежности 
предузме све неопходне мере и актив-
ности у циљу отклањања свих недос-
татака на које је указано у поменутој 
информацији.

37 УЛИЦА НОСИ 
ИСТИ НАЗИВ У ВИШЕ 

СЕЛА И НАСЕЉА

Скупштина Градске општине 
Барајево усвојила је Извештај о нази-
вима улица и тргова и кућних броје-
ва на територији општине.

Констатовано је да је од прошлог 
разматрања овог извештаја октобра 
2014. године промењен назив само 
две улице и то: улица VI личке ди-
визије у Бождаревцу променила је 
назив у Улица Младена Пауновића и 
улица Београдског батаљона у Баће-
вцу у Улицу академика Петра Сте-
вановића. С обзиром да на подручју 
општине две или више улица, трго-
ва, заселака и других делова насеље-
них места не могу имати исти назив 

ЛОШЕ СТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

предстоји обиман посао да чак 37 
улица са истим именима у 18 насеља 
добије друга имена. Примера ради 
улице Десетог октобра и Космајска 
налазе се у шест месних заједница. 
Скупштина је наложила Одељењу за 

урбанизам, комуналне и грађевин-
ске послове да посредством секре-
тара месних канцеларија покрене 
поступак предлагања и давања ини-
цијатива за нове називе дуплираних 
улица.

27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Скупштина Градске општине Ба-
рајево на седници одржаној 29.12.2015. 
године донела је Одлуку о буџету Град-
ске општине Барајево за 2016. годину.

Буџет ГО Барајево за 2016. годину 
износи 422.891.781,00 динара и већи је 
у односу на 2015. годину за 21 милион 
динара.

БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ 440 МИЛИОНА ДИНАРА
Поред тога у буџет су укључена 

и наменски добијена средства у из-
носу од 14.632.970,00 динара, тако да 
укупан буџет за 2016. годину износи 
440.041.781,00 динара.

Процењени вишак прихода на-
менског карактера из ранијих година 
распоређен је тако што је највећи део 

средстава  у висини од 10,8 милиона 
динара опредељен  за набавку паке-
та грађевинског материјала за реша-
вање стамбених потреба избеглица 
и за пројекат „Побољшање безбед-
ности саобраћаја на територији ГО 
Барајево“ у висини од 3,2 милина 
динара.

Са 26. седнице скупштине



ЈКП „10. Октобар“ се највећим де-
лом финансира из сопствених прихо-
да, продајом услуга на тржишту. За 
2016. годину планирани су приходи у 
износу од 98 милиона динара и расхо-
ди у износу од 99.963.000 динара. Гу-
битак у износу од 1.963.000 динара 
ово предузеће планира да надокнади 
осталим приходима кроз наплату не-
наплаћених потраживања из 2015. 
године, тако да би пословну 2016. 
годину требало да заврши нето доби-
тком од 1.560.000 динара.

Скупштина градске општине Ба-
рајево на 27. седници одржаној 29. де-
цембра 2015. године донела је Одлуку 
о промени статута Градске општине 
Барајево. Овим изменама прецизи-
рано је да Градска општина Барајево 
доноси Програм развоја и изградње 
појединих делатности и стара се о 
унапређењу општег оквира за прив-
ређивање на територији општине.

Овим променама такође је ува-
жен налог Државне ревизорске ин-
ституције да се искључи могућност 
да заменик председника Скупштине 
може бити на сталном раду.

Јавно комунално предузеће „10. 
Октобар“ поред других делатности 
обавља и послове одржавања свих 
гробаља на територији општине Ба-
рајево. У 2015. години на овим посло-
вима остварен је приход у износу од 
4.446.244,92 динара, док су трошко-
ви на одржавању гробаља износили 
8.647.000,00 динара.

Да би се ови губици покрили 
општина ће у 2016. години у буџету 
обезбедити шест милиона динара на 
име субвенција за покриће губитака 
на пословима одржавања гробаља., 
Слично као и са субвенцијама за изно-
шење смећа ова средства ће се сваке 
године смањивати и очекује се да ће 
после 2019. године престати потреба 
за субвенцијама јер ће предузеће ове 
послове моћи да обавља у потпуности 
без помоћи општине.

Скупштина Градске општине Ба-
рајево донела је Програм коришћења 
буџетске помоћи субвенција за 2016. 
годину којим је предвиђено да се из 
општинског буџета на име субвен-
ција Јавном комуналном предузећу 
одобре средства у висини од 12 ми-
лиона динара. Оваква одлука је доне-
та како би се обезбедило несметано 
функционисање предузећа с обзиром 

Пословање Дирекције, односно 
реализација програма пословања и 
финансијског плана за 2016. годину 
финансираће се из буџета и ова сред-
ства износе 135.875.378,00 динара.

У 2016. години од капиталних ин-
вестиција планирано је: завршетак 
израде Плана генералне регулације 
Барајево I фаза 2,2 милиона динара, 
пројекти за изградњу објеката водос-
набдевања 3 милиона динара, набавка 
грађевинског земљишта за изградњу 
резервоара у Бељини 2 милиона дина-
ра, пројекат новог гробља у Барајеву 2 
милиона динара, пројекат и изградња 
спортске хале 11,4 милиона динара.

За текуће и инвестиционо одржа-
вање планирано је 39.630.000 динара 
и ова средства утрошиће се за одржа-
вање пијаце, чишћење јавних површи-
на, уређење зелених површина, јавну 
расвету, гробља, одржавање посло-
вног простора и путне инфраструкту-
ре за коју ће отићи укупно 20 милиона 
динара.

И ове године највише средста-
ва отићи ће за јавну расвету укупно 
46,5 милиона динара. Од тога стални 
трошкови планирани су у износу од 

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

УСВОЈЕН ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „10. ОКТОБАР“

ПРОМЕНЕ СТАТУТА

СУБВЕНЦИЈЕ И ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 12 

МИЛИОНА ДИНАРА

УСВОЈЕН ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ДИРЕКЦИЈЕ 

ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ

да садашње цене изношења смећа 
не покривају трошкове па се на овим 
пословима редовно остварују губици.

Јавно комунално предузеће „10. 
Октобар“ планира да у наредном пе-
риоду набави нове контејнере и по-
већа квалитет извршења услуга тако 
да ће се сваке године смањивати по-
требне субвенције, па ће после 2019. 
године предузеће радити у потпу-
ности без коришћења субвенција.

43 милиона динара, а 3,5 милиона ди-
нара за текуће поправке и одржавање.
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Општинско веће на седници одржаној 17. фебруа-
ра 2016. године, после спроведеног јавног огласа за по-
стављање начелника Управе градске општине Барајево, 
донело је одлуку о постављењу начелника Управе градске 
општине Барајево.

На ову функцију постављен је Ђуро Врањеш, дипло-
мирани правник који је до сада у општини Барајево вршио 
функцију општинског јавног правобраниоца.

ИЗ РАДА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ЂУРО ВРАЊЕШ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Општинско веће усвојило је, на 
предлог Иницијативног одбора „Ми-
лисав Чамџија“, програм обележа-
вања имена и дела Милисава Чамџије 
„Песма са Кумбаре“.

Општинско веће заузело је став 
да ће обележавање имена и дела Ми-
лисава Чамџије, бесмртног јунака 
Карађорђеве Србије, имати велики 
значај у области неговања традиције 
а истовремено бити и један од за-
мајаца развоја историјског туризма 
општине.

Овим програмом планира се низ 
активности током 2016. године, као 
што су постављање спомен плоче на 
Варош капији поводом 210. година ос-

Општинско веће донело је закљу-
чак да Јавном комуналном предузећу 
„10. Октобар“ уступи чистач снега – 

ПРИХВАЋЕН ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 
ИМЕНА И ДЕЛА МИЛИСАВА ЧАМЏИЈЕ

ГРТАЛИЦА 
УСТУПЉЕНА 

КОМУНАЛНОМ

лобођења Београда од турске власти, 
промоција другог издања књиге „Ми-
лисав Чамџија – бесмртна јуначина“, 
спортско такмичење „Чамџијин ви-
шебој“, фестивал родољубиве пое-
зије „Ој Србијо мила мати“, уређење 
Чамџијиног огњишта „Песма са кум-
баре“, а у програм ће бити укључени 
и извиђачи из одреда „Свети сава“ и 
„Шумадија“.

грталицу. Овај чистач снега мада ма-
лог капацитета даће у наредним зим-
ским сезонама значајан допринос да 
се благовремено уклони снег са тро-
тоара и паркинга, као и других мањих 
јавних простора, посебно око школа, 
здравствених установа и аутобуске 
станице.

Председник Скупштине Градске 
општине Барајево Бранко Мијаило-
вић заказао је за 4. нарт 28. седницу 
Скупштине Градске општине Бараје-
во са  24 тачке дневног реда.

На дневном реду ове седнице 
наћи ће се први ребаланс буџета за 
2016. годину, Предлог одлуке о из-
менама и допунама одлуке о уређи-
вању и одржавању гробаља и са-
храњивању на територији градске 

28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ЗАКАЗАНА ЗА 4. МАРТ

општине Барајево. Раправљаће се 
и о извештајима о раду у 2015. го-
дини Скупштине Градске општине 
Барајево,Управе Градске општине 
Барајево, Општинског правобрани-
лаштва, грађевинске и комуналне 
инспекције.

Скупштина би требало да усвоји 
и Извештаје о раду и пословању Ди-
рекције за развој и изградњу општи-
не Барајеву у 2015. години и Центра 

за културу, као и Годишњи план рада 
Штаба за ванредне ситуације за 2016. 
годину.

На дневном реду Скупштине су 
и извештаји о гробљима, о оствари-
вању социјалних права и породич-
но-правне заштите, као и информа-
ције о закупу пословног простора 
у друштвеној својини, водоснабде-
вању, јавном превозу и јавним набав-
кама у 2015. години.

5



ИНТЕРВЈУ СА САШОМ КОСТИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

НЕ ЖЕЛИМО ВИШЕ ДА БУДЕМО 
ГРАЂАНИ ДРУГОГ РЕДА

Председник Градске општине Барајево Саша Костић
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Грађани Барајева су оправдано 
незадовољни брзином решавања  на-
гомиланих проблема пре свега у об-
ласти комуналне инфраструктуре. 
Барајево је у саставу града Београда 
па би било нормално да се овакви 
проблеми брже решавају, али изгле-
да да то није тако. Који су то највећи 
проблеми и највеће препреке ка бр-
жем развоју Барајева и шта општина 
чини да да их превазиђе?

- Грађани потпуно оправдано пре-
ма својим потребама и својим пробле-
мима очекују да ми као локална само-
управа решавамо те њихове проблеме 
на нивоу општине. За сада је проблем 
око поделе послова и надлежности и 
овлашћења између Града и градских 
општина. Ми очекујемо да општина до-
бије нека већа и шира овлашћења у од-
носу на она која сада има. То очекујемо 
за врло кратко време с обзиром да пред-
стоји измена Статута Града Београда и 
измене Закона о локалној самоуправи. 
Те измене се припремају више од годи-
ну дана а и градске општине су биле 
укључене у смису давања примедби и 
предлога шта је то што је нама у доса-
дашњем раду и функционисању локал-
не самоуправе правило потешкоће и где 
смо наилазили  на проблеме у вези ре-
ализације задовољења потреба наших 
грађана. Ми имамо ту доста захтева од 
стране грађана а све је то везано и за 
доношење неких планских аката. До-
ношењем тих планских аката ми бисмо 
доста могли да утичемо на превазила-
жењу садашњих проблема што се тиче 
развоја општине Барајево. Ту мислим на 
планове детаљне регулације, урбанис-
тичко-техничка документа којима бис-
мо решили најважнија питања, везана 
за бржи развој општине.

Главни наш задатак и приоритет 
почетком ове године је управо израда 
2. и 3. Фазе Плана генералне регула-
ције после чега бисмо могли да уђемо у 

реализацију великог броја започетих 
активности.

Велики нам је проблем уређење 
центра Барајева, затим проблем пијаца, 

паркова, паркинг простора, саобраћај-
ница и изградња објеката. Све је то 
немогуће изградити без дозволе и без 
плана генералне регулације.

Хтео бих овде да истакнем једну 
реалност, мада то наши грађани до-
бро знају и препознају. Још увек смо ми 
грађани другог реда колико год да се 
челници Града труде у својим изјавама 
да то негирају, али реалност их деман-
тује. Не можемо рећи да постоји равно-
мерни развој свих градских општина. 
Ми као градска општина још увек не-
мамо план генералне регулације за на-
сеље Барајево тако да и даље не постоје 
услови за бржи развој Барајева јер не мо-
жемо да издајемо грађевинске дозволе.

Већ сам поменуо проблеме уређења 
центра Барајева, пијаца, паркова, пар-
кинг простора, али то је само део наших 
проблема. Инфраструктура у смислу 
саобраћајница је такође у веома лошем 
стању. Питање је када ће Дирекција за 
путеве града Београда кренути у реа-
лизацију наших програма које смо им 
доставили. Не можемо бити задовољ-

ни досадашњим учинком, односно ас-
фалтирањем улица на подручју наше 
општине јер асфалтирање пар кратких 
улица и сокака по одређеним селима не 

може да задовољи наше програме, јер 
су главне саобраћајнице у свим нашим 
селима у доста лошем стању. Из тог 
разлога очекујем и веће разумевање од 
стране градских челника, чешће дола-
ске у нашу општину како би се и лично 
упознали са свим овим проблемима.

Грађани су незадовољни и пре-
возом како на локалним линијама 
тако и на линијама према Београду. 
Шта општина чини да се ови пробле-
ми превазиђу?

- Желим овде да истакнем да су 
грађани у праву што су незадовољни 
функционисањем саобраћаја, односно 
аутобуског превоза, с обзиром на раз-
уђеност територије општине. Не могу 
да кажем да смо завовољни како ову 
услугу обавља „Ласта“ која има недо-
вољан број аутобуса и полазака,  а није 
добро ни стање исправности аутобуса. 
Све то не задовољава потребе наших 
грађана за квалитетним превозом. Број 
полазака је мали а додатно је смањен у 
дане викенда и у време школских рас-
пуста. Имамо велики проблем и незадо-
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вољство грађана Гунцата који су деце-
нијама принуђени да пешаче са главног 
регионалног пута јер је веома мали број 
полазака и пролазака аутобуса кроз 
њихово село. Због тога смо доставили 
Секретаријату за саобраћај захтев са 
предлогом да се уведе или појачан број 
полазака кроз село који би повезивали 
и Баћевац са Гунцатима или да се уведе 
линија минибуса који би саобраћао на 
сат времена од Меанчине, преко Гун-
цата и Баћевца до Ибарске магистра-
ле. Надамо се да ће градски челници и 
Секретаријат за саобраћај имати слуха 
за ове наше захтеве како би се овај про-
блем напокон решио и за Гунцате и за 
Баћевац.

Грађани неколико месних зајед-
ница на југу општине још нису до-
били воду из система Београдског 
водовода. Шта они могу да очекују у 
наредних годину или две дана?

- Села на југу општине су нам још 
увек у проблему јер немају воду из сис-
тема Београдског водовода и наш је 
приоритетан задатак да наставимо из-
градњу водовода за јужни крак. У плану 
је изградња резервоара Врапчје брдо 
и Брђански крај у Бељини и резерво-
ара Дубраве у Лисовићу и њиховом из-
градњом омогућиће ће се  снабдевање 
водом Арнајева, Рожанаца, Манића и 
Бељине. Имамо урађену пројектну до-
кументацију са грађевинским дозво-
лама, а решавање имовинских односа 
је делом реализовано 2015. године док 
већи део остаје да завршимо у првом 
кварталу 2016. године. У плану је и 
наставак изградње секундарне водо-
водне мреже у Лисовићу и Бељини и 
по програму градске дирекције то ће се 
радити врло брзо. За водоводну мрежу  
Лисовић и Бељина општина Барајево 
је израдила техничку документацију и 
доставила је градској дирекцији. Доку-
ментација са грађевинском дозволом 
за водоводну мрежу Арнајево, Манић 
и Рожанци треба да буде завшена у 
најкраћем року, у првом кварталу 2016. 
године.

Водоводна мрежа за Лисовић и 
Бељину почеће да се гради са првим ле-
пим данима у овој години.

Ипак има и добрих вести пре све-
га за најстарије и најмлађе наше суг-

рађене. Ускоро би требало да се отво-
ри Клуб пензинера и спортска хала 
код Средње школе у Барајеву. Када 
ће се то тачно десити?

Усвајањем буџета за 2016. годину 
и програмским активностима усклађе-
ним са планираним средствима створе-
ни су услови да већ у марту ове године 
почне изградња спортке монтажне 
хале код Средње школе у Барајеву. Ре-
ализацијом овог пројекта створиће се 
коначно услови за извођење наставе 
физичког образовања у адекватним ус-
ловима. Спортска хала биће доступна за 
коришћење свим спортским клубовима 
за тренинге и спортске манифестације.

Радимо и на решавању проблема 
обезбеђења адекватног простора и за 
најстарију популацију. До сада пензио-
нери нису имали ни услове ни адеква-
тан простор за окупљање, дружење и 
разне активности. Сада им је додељена 
просторија у Дому културе у Барајеву 
где ће бити клуб пензионера. Моја је 
жеља да сва удружења пензионера ре-
гистрованих на нашој општини и дру-
ге невладине организације користе 
тај простор за заједничке активности. 
Надам се да ћемо тако постићи један 
други циљ, коме и ја лично тежим, а то 
је да их објединимо све под једно удру-
жење, под  једну капу, тако да и на нашој 
општини, а и тамо где оду достојанстве-
но представљају  општину Барајево.

Барајево има и базене и језеро. 
Ипак када дође лето немају где да се 
освеже. Да ли ће се ове године та сли-
ка бар делимично поправити?

Постоји увек потреба и за размиш-
љање и за планирање уређења језе-
ра Дубоки поток и Спортског центра 
Плешке, пре свега базена у овом центру. 
Пуно тога нам недостаје. Не зна се шта 
пре треба грађанима, од најмлађих па 
до најстаријих генерација. У нашим 
плановима стоји да и то треба уради-
ти. Идемо по приоритетима и надам се 
да ћемо до летње сезоне у сарадњи са 
надлежним органима Града Београда 
и јавног предузећа Београдводе моћи 
да регулишемо саобраћајнице и при-
лаз језеру. У плану је и уређење плаже 
на овом језеру и ту су неки радови већ 
започети. Надам се да ће већ наред-
ног лета грађани Барајева моћи да се 

безбедно купају, а наше језеро има све 
предуслове да постане Ада Циганлија 
у малом. Можемо да привучемо велики 
број посетилаца из Београда и околних 
општина и тако подстакнемо и развој 
туризма на подручју наше општине.

Било би добро ако бисмо успели 
да удруженим снагама уредимо и по-
стојеће базене. Језеро и базени су само 
неки од наших ресурса који су недовољ-
но искоришћени за развој туризма, по-
себно сеоског туризма, а управо ту лежи 
наша шанса за убрзани развој. Друга ве-
лика шанса Барајева је у формирању ин-
дустријских зона, а близина Београда и 
добре саобраћајне везе добар су предус-
лов за реализацију ових идеја.

Буџет општине за 2016. годину 
већи је за 21 милион  од прошлого-
дишњег. Да ли сте задовољни виси-
ном средстава којима ће општина 
располагати у овој години?

Буџет Градске општине Барајево 
за 2016. годину износи 440 милиона 
динара и за 21 милион је већи у односу 
на буџет за 2015. годину. Буџет је сасвим 
коректан па смо могли да планирамо и 
реализацију одређених пројеката. Ту 
пре свега мислим на завршетак прве 
фазе и почетак друге фазе Плана гене-
ралне регулације. То изискује значајна 
средства али очекујемо и помоћ Града 
Београда посебно у реализацији за-
цртаних планова уређења гробаља на 
подручју општине, као и изградњи три 
капеле. Једну од ових капела градиће-
мо из сопствених средстава, а две као 
капиталну инвестицију града Београ-
да. Проблем гробаља је алармантан јер 
су између 80 и 90 посто гробаља већ 
попуњена и потребан нам је што пре 
план генералне регулације како бисмо 
определили простор за отварање нових 
гробаља.Посебно је ургентно питање 
решавања новог гробља за месне зајед-
нице Барајево и Насеље Гај. Планирамо 
изградњу градског гробља са свом по-
требном инфраструктуром чиме бис-
мо овај проблем решили дугорочно. У 
буџету за ову годину обезбедили смо, из 
наменски добијених средстава, помоћ 
избеглицама за набавку грађевинског 
материјала у износу од око 11 милиона 
динара и преко три милиона динара за 
побољшање безбедности саобраћаја.



Општина Барајево обезбедила је потребна средства  
за изградњу спортке хале за потребе Средње школе, која 
ће тако по први пут добити адекватне услове за извођење 
наставе физичког васпитања. Како смо сазнали у Дирек-
цији за развој и изградњу општине Барајево која ће распи-
сати тендер за ову халу ради се о балон хали која је знатно 
јефтинија, а пружа адекватне услове не само за наставу 
већ и за трененге бројних спортских клубова са подручја 
наше општине који ће такође имати могућност да у дого-
вореним терминима користе халу.

СПОРТСКА ХАЛА 
ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево 
расписала је тендер за поправку и насипање атарских пу-
тева на подручју општине. Овим тендером обухваћено је 
девет путева у укупној дужини од 6.900 метара. Радови 
би требало да почну чим се заврши тендерска процедура. 
Како нас је обавестио Саша Радовановић, члан Општин-
ског већа радиће се следећи путеви: пут за Јасење у Ма-
нићу, пут Кленовац-Пољане у Бељини, пут за Вотњачине 
у Лисовићу, пут за Велике дубраве у Вранићу, пут Старо 
село-Црквенац у Великом Борку, крак атарског пута за 
Водице у Гунцатима, пут за Репанчић у Арнајеву, пут за 
Врбље у Баћевцу и пут Водице-Обршинска у Гунцатима.

У плану за 2016. годину су и радови на још седам атар-
ских путева, а то су: пут за Павловац у Бождаревцу, Пата-

Први пут после Другог светског рата у Великом Борку 
на Светог Андреју Првозваног 13. децембра одата је почаст 
великом јунаку Првог српског устанка Милисаву Чамџији 

ОДАТА ПОЧАСТ ЧАМЏИЈИ

АТАРСКИ ПУТЕВИ 
ПРИОРИТЕТ ОПШТИНЕ

тир наставак Ливадске у Бељини, пут за гробље-Лучица у 
Лисовићу, Дивостин до пружног прелаза у Великом Борку, 
наставак Д.Николића-Прокић у Гунцатима, пут за Рупе у 
Баћевцу и Београдска-тунел у Глумчевом брду. 

који је давне 1806. године управо на овај дан први међу 
устаницима ушао у Београдску варош и песмом  објавио 
победу и ослобођење Београда.

Свечаност у Великом Борку под називом „Песма са 
Кумбаре“ организовао је Иницијативни одбор за обележа-
вање имена и дела Милисава Чамџије, Удружење потома-
ка ратника Србије, Удружење „20. децембар“ из Вранића, 
општина Барајево , извиђаки одред „Свети Сава“ и пред-
ставници речне полиције.

На споменик Милисава Чамџије бројне делегације 
положиле су цвеће и венце, изведен је пригодан програм 
а на јарбол је подигнута застава устаничке Карађорђеве 
Србије. У име општине Барајево цвеће су положили Саша 
Костић, председник општине и Бранислав Мијаиловић, 
председник Скупштине.

У име Организационог одбора Драгослав Јовичић Уча 
представио је програм даљег обележавања имена и дела 
Милисава Чамџије. Између осталог најављено је поди-
зање пригодног меморијалног центра у Великом Борку 
у Горњој мали где је Чамџија сахрањен поред свог брата 
Иванка.
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Дирекција за развој и изградњу општине Барајево 
обезбедила је средства за реконструкцију степеница на 
Мађарском брду које повезују центар Барајева са лока-
цијом на којој се налазе аутобуска станица, Дом здравља, 
школе и др.

Степениште на Мађарском брду није обнављано више 
година и тренутно је у изузетно лошем стању, тако да се 
његова реконструкција наметнула као приоритетан зада-
так. Радове ће извести барајевско комунално предузеће а 
почеће чим то временски услови буду омогућили.

ОБНОВА СТЕПЕНИЦА НА 
МАЂАРСКОМ БРДУ

Удружење „20. децембар“ организовало је 20. децем-
бра комеморацију поводом седамдесетдруге годишњице 
покоља 68 становника Вранића од стране четника под на-
зивом „Не смемо заборавити“. Венце на спомен обележје 
у Вранићу положиле су делегације Удружења „20. децем-
бар“, општине Барајево, СУБНОР-а Београда, Барајева, Уба, 
Лазаревца, VI личке дивизије, Нове комунистичке партије 
и СКОЈ-а, Удружења „Милисав Чамџија“ из Великог Борка, 
ветерана ратника Србије, Удружења Жене у црном и анти-
фашиста из Хрватске, Босне и Србије.

Обраћајући се присутнима Владан Пантић, председ-
ник Удружења „20. децембар“ је између осталог рекао:

-ту смо да се поклонимо невиним жртвама четничког 
лудила и пира који се догодио пре 72 године када је уга-
шено 68 живота. Био је то један од најсвирепијих четнич-
ких злочина током Другог светског рата. Због свега што је 
Вранић доживео  и преживео ми смо данас ту да се сетимо 
прошлости због будућности, да освежимо успомену на 
сваку невину жртву.

НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ
Драмска уметница Сташа Радуловић рецитовала је 

поему под називом „Кћи партизана“ коју је написала Те-
одора Поповић, ученица осмог разреда Основне школе 
„Павле Поповић“ из Вранића.

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о 
озакоњењу објеката којим је регулисан поступак озакоњења 
објеката и то по захтевима који су поднети до 29. јануара 2014. 
године у складу са ранијим прописима о легализацији, као и 
за објекте за које није поднет захтев за легализацију а који су 
видљиви на сателитском снимку из 2015. године.

Да би легализација уопште била могућа потребно је 
да грађани имају доказ о праву својине на објекту и одгова-
рајућем праву на грађевинском земљишту на коме је изграђен 
објекат. Суштинска разлика између новог закона о озакоњењу 
и ранијих прописа о легализацији је у томе што се по новом 
закону поступак озакоњења покреће и одвија по службеној 
дужности, али се прихватају и захтеви поднети до 29. јануара 
2014. године као и документација поднета уз те захтеве уко-

лико одговара стандардима утврђеним новим законом.
Предмет озакоњења не могу бити објекти који су из-

грађени на земљишту непогодном за грађење (клизишта, 
мочварно тло и др.), објекти изграђени од материјала који не 
обезбеђује трајност и сигурност објекта, објекти изграђени 
на површинама јавне намене, као ни објекти за које је одбијен 
захтев за легализацију.

Процењује се да на територији општине Барајево има око 
7000 нелегално саграђених објеката, а у општини је запослен 
само један грађевински инспектор што ни у ком случају није 
довољно за обиман посао који предстоји. Оппштина је због 
тога тражила да се одобри запошљавање већег броја инспек-
тора, а како смо сазнали за сада се може очекивати позитиван 
одговор само за пријем још једног инспектора.

НА ТЕРИТОРИЈИ БАРАЈЕВА ОКО 7000 НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА
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Јубилеји се славе а људи и инсти-
туције се помињу по делу. Општина 
Барајево почетком ове календарске 
2016. године по Грегоријанском или 
пак 7524. године по најстаријем рачу-
нању времена записаном у Библији 
има право на славље и помињање. 

Пре 180 година након донетог 
Сретењског устава 1835. године, Ус-
тавним законом из 1836. године, за 
време владавине кнеза Милоша Обре-
новића оформљене су на територији 
садашње општине осам општина: 
Арнајево, Барајево, Баћевац, Бељина, 
Бождаревац, Велики Борак, Вранић 
и Лисовић. Насеља Гунцате и Мељак 

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Припремио Драгослав Јовичић Уча

10

180 ГОДИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Општина са више почетака – Радисав Рајко Димитријевић први председник 

садашњег подручја општине, а Саша Костић 14.

су била у саставу општине Баћевац, 
Шиљаковац у оквиру Великог Бор-
ка, а Манић и Рожанци су припадали 
Бељини. Тадашње општине су имале 
најчешће три запослена лица: начел-
ник, писар и пандур са ограниченим 
надлежностима.

Потреба да општина – комумна 
(komunis-заједница општег) буде ме-
сто где грађани треба да остварују 
највећи део својих интереса, права, 
дужности и обавеза настала је још у 
15. веку а прву практичну примену 
имала 1871. године у кратком по-
стојању Париске комуне.

Та идеја је оживотворена у Србији 

тек 1. јула 1955. године увођењем ко-
муналног система на седници Репу-
бличког већа Народне скупштине Ре-
публике Србије када је донет Закон о 
подручјима срезова и општина. Указ 
о проглашењу Закона под инвентарс-
ким бројем 359 потписали су 11. јула 
потпредседник Народне скупштине 
Душан Петровић-Шане и председник 
Извршног већа Јован Веселинов.

Поменутим законом подручје 
општине Барајево са седиштем у Ба-
рајеву чине насељена места: Бараје-
во, Баћевац, Бождаревац, Гунцати и 
Лисовић, док такође тада формирану 
општину Бељину чине поред Бељи-



11

вешком интернирцу из Манића, за 
општину Бељина. Од почетка просто-
рије председника општине, које су се 
налазиле у садашњем Дому културе 
у Багрдану где ради библиотека биле 
су место сталног договора за акцију 
и доношење одлука. Рајко неуморно 
ради на формирању органа, избору и 
оспособљавању кадрова и системат-
ском развоју општине у свим сегмен-
тима живота и рада.

Тада се постављају темељи 
планског развоја пољопривреде. 
У друштвеном сектору засађено је 
470 хектара плантажних воћњака. 
Пољопривредна задруга „Бараје-
во“ развија кооперативне односе са 
индивидуалним пољопривредним 
произвођачима и има седам продав-
ница пољопривредних производа у 
Београду. Организује се курс за 40 
тракториста и воћара уз сигурно за-
послење. Први воз почиње да превози 
путнике већ 1959. године. Завршена 
је електрификација села. Граде се пу-
теви са тврдом подлогом и 50 стано-
ва. Бруто производ се упетостручио.

Рајко по природи господствен, пе-
дантан, без порока, са изграђеним ау-
торитетом успео је да у великој мери 
успостави систем и у друштвеним 
делатностима. Формира се Библио-
тека, Народни уневирзитет и Центар 
за културу. Специјалистичке службе 
отпочињу рад у Дому здравља, као и 
здравствена амбуланта са зубарском 
службом у Великом Борку. У Борку 
се обезбеђују услови и започиње рад 
осмогодишње школе. Утврђује се по-
треба писања и штампања моногра-
фије „Барајево и околина“ која излази 
из штампе 1964. године. Већ је штам-
пана књига „Стазом безумља“ Бори-
воја Марјановића Боцуле о гнусном 
злочину над цивилима у Вранићу. 
Омладина организује општинску 
фудбалску лигу.

Одлуком Народног одбора 
општине Барајево административ-
ни центар насеље Багрдан добило 
је 1961. године статус приградског 
насеља, а насеља Бељина и Вранић 
постала су локални центри општине.

Свој пословни успех Рајко је за-
окружио одлукама општине и Бео-

града па је од 21. маја 1963. године 
општина Барајево ушла у састав гра-
да Београда. Тим одлукама престаје 
шестогодишње и непосредно радно 
ангажовање Радисава Димитрије-
вића на дужностима у општини Ба-
рајево, а даље је увек помагао када је 
било потребе и жеље нових челника.

Радни резултати, систематич-
ност и смисао да може у улози вође 
окупљати око себе већи број активис-
та су га препоручили, па је обављао 
дужност посланика у Скупштини 
Републке Србије. У пензију је отишао 
радећи у служби Градског комитета 
Савеза комуниста, најчешће на стату-
тарним питањима.

Иначе, Радисав Рајко Димитрије-
вић је рођен 11. марта 1924. године у 
Баћевцу у породичној кући оца Бого-
сава и мајке Лепосаве. У младости се 
укључио у организовани вид борбе 
против окупатора у Другом свет-
ском рату. У послератном периоду 
обављао је више, пре свега политич-
ких функција попут секретара Коми-
тета СК у општинама Лазаревац и Уб, 
као и секретара Народноослободи-
лачког одбора Посваског среза. Умро 
је 31. децембра 2004. године у Београ-
ду. За собом је оставио кћер и унучиће 
васпитавши их у духу идеја у које је 
веровао.

САША КОСТИЋ 
14. ПРЕДСЕДНИК

У председничку, пожељну, а поне-
ки пут врућу столицу, по задатку, из-
бору, нужности и неодољивој жељи 
изабрано је у општини Барајево више 
председника, а 14. је Саша Костић.

По месту рођења по тројица су 
из Баћевца и Бождаревца, по двоје 
из Вранића, Барајева, Лисовића и 
некадашње Републике БиХ. Најду-
жи мандат од осам година и три ме-
сеца имала је једина председница 
Бранка Савић из Вранића, а потпуни 
двоструки Милован Дачић из Божда-
ревца. Најмлађи са 36 године на пред-
седничку дужност је ступио Милан 
Дамјановић, а са 56. година најста-
рији је био Драгослав Димитријевић 
Бели. Четворица су преминула.

Први председник 
Радисав Рајко Димитријевић

не и насеља – села Арнајево, Манић и 
Рожанци. Велики Борак и Шиљако-
вац припадају општини Степојевац, а 
Вранић и Мељак општини Умка.

Општине Барајево и Бељина се 
интегришу 1. јула 1957. године, а 1. 
јануара 1960. године после расфор-
мирања општина Умка и Степојевац 
у састав тадашње општине Барајево 
улазе Вранић, Мељак, Велики Борак 
и Шиљаковац. Тако је настало и те-
риторијално се дефинисало садашње 
подручје општине Барајево. Кључну 
улогу у томе је имала политика, а у тој 
сфери у вишим органима власти имао 
је значајан утицај и тадашњи пред-
седник општине Барајево Радисав 
Рајко Димитријевић.

ПРВИ ПРЕДСЕДНИК 
РАДИСАВ РАЈКО 

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Након обједињења општина Ба-
рајево и Бељина, Радисав Рајко Ди-
митријевић преузима дужност пред-
седника новостворене општине под 

именом Барајево 15. јула 1957. годи-
не, а административно се прекидају 
мандати председнику Миловану Да-
чићу за тадашњу општину Барајево и 
Павлу Павловићу, преживелом нор-
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У Галерији Центра за културу Барајево у децембру 
2015. године организована је прва самостална изложба 
сликарке Маријане Борковић.

Изложба је носила назив „Осмех душе која плаче“ и на 
њој је представљено више од 20 радова рађених технике 
пирографија са елементима осликавања икона. Пирогра-
фија је древна вештина украшавања дрвета или других 
материјала и своди се на сагоревање подлоге контролиса-
ном применом загрејаних предмета као што су лемилица, 
термокулатор и пирограф. Пирографија захтева доста вре-
мена јер се у потпуности ради руком, а свака линија се по-
себно исцртава. Маријана је на изложби представила своје 
радове рађене дужи низ година што је изазвало велико ин-
тересовање и одушевљење присутних.

У малој сали Дома културе у Ба-
рајеву одржана је 11. децембра 2015. 
године промоција треће збирке песа-
ма ауторке Наде Стевановић из Баће-
вца. Књига носи назив „Извор вода 
жуборила“.

 О књизи су говорили рецензент 
књижевник Љиљана Вукић, др Дра-
ган Павловић, Драгослав Јовичић Уча, 
афористичар и новинар Раша Лазић и 
академик др Раде Рајић, а песме је чи-
тала млада Милица Иконић.

 У малој сали Дома културе у Ба-
рајеву у петак 25. децембра Центар за 
културу Барајево је обележио свој дан 
- Дан Центра.

Програм је отпочео речима добро-
дошлице директора Центра Дејана Иг-
њатовића, а потом је уследио програм 
у коме су учествовале млада вокална 

ИЗЛОЖБА
АУТОРКЕ МАРИЈАНЕ БОРКОВИЋ

- ПИРОГРАФИЈА

На отварању изложбе приређен је музички део у коме 
су наступиле младе и талентоване чланице групе Уна, чији 
је уметнички руководилац Маријана Борковић.

Позоришна представа
 „СОКИН И БОСИНА“

ПРОМОЦИЈА 
КЊИГЕ НАДЕЖДЕ 

СТЕВАНОВИЋ

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ЦЕНТРА
солисткиња из Крагујевца Даница 
Крстић уз музичку пратњу Ивице 
Ђокића и Александра Савића док је 
сјајним интерпретацијама сонгова и 
одломцима из текстова Душка Радо-
вића, Матије Бећковића и Бранислава 
Нушића „Приче о љубави“ говорила 
глумица Атељеа 212 Горица Поповић.

У организацији Центра за кул-
туру одржана је представа „Сокин и 

Босина“ 10. децембра у Дому култу-
ре у Барајеву у извођењу драмских 

уметника Звездара театра.
Сјајан глумачки тандем и њихо-

ва енергија су представили предста-
ву на прави начин. Ликови велике 
таште и свекрве, мудре снаје и скром-
ног зета су заинтригирали публику 
која је са великим интересовањем 
ишчекивала расплет њихове комли-
коване ситуације. У представи су 
играли глумци Љиљана Благојевић, 
Калина Ковачевић, Соња Кнежевић и 
Виктор Савић.

Једна од слика је поклоњена делегацији Руске федерације која је 
посетила изложбу
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Традиционално, Центар за кул-
туру Барајево организује нового-
дишњу позоришну представу за децу. 
За нову 2016. годину, Центар је ангажо-
вао Аматерско позориште из Београда 
које је извело две представе за децу 29. 
децембра са почетком у 12:00 и 13:00 
часова у Дому културе у Вранићу.

За децу из Барајева Центар је ан-
гажовао Дечије позориште „Талија“. 
Они су извели две представе „Магична 
новогодишња јелка“, а одржане су 30. 
децембра са почетком у 09:00 и 11:00 
часова у Дому културе у Барајеву.

За Дан жена 8. март Центар 
за културу обезбедио је госто-
вање кабареа Радета Марјановића 
„Нека стара добра времена“. Гости 
кабареа биће Тања Бошковић и 
Снежана Савић. Представа је у уто-
рак 8. марта у великој сали Дома 
културе у Барајеву, са почетком у 
20 часова.

У издању Центра за културу и 
општине Барајево из штампе је изашла 
књига „Крст у времену - меморијална и 
сакрална баштина општине Барајево“.

Ова публикација настала је са 
циљем да се евидентирају, докумен-
тују и представе спомен обележја и 
споменици од културног значаја који 
се налазе на територији општине 
Барајево. Како је у уводу ове књиге 
наглашено материјали који су широј 
јавности презентовани у овој моно-
графији треба да помогну да се вред-
ности једног места не забораве јер су 
део баштине, део идентитета и целине 
једног народа и те вредности треба 
неговати.

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ

КРСТ У ВРЕМЕНУ
У рецензији ове монографије коју 

је урадио проф. др Александар Кадије-
вић, редовни професор Филозофског 
факултета посебно се истиче научно 
утемељен и критички раслојен текст 
који је по значају пионирски јер у до-
маћој културној исторографији баца 
најцеловитије светло на предметну 
тему. 

У њему су методолошки уједначе-
но приказани меморијални и сакрал-
ни споменици са подручја барајевске 
општине, компаративно сагледани у 
ширем културном контексту.

Монографија „Крст у времену - 
Меморијална и сакрална баштина 
општине Барајево“ је прва књига ау-

торке Милене Недељковић истори-
чарке уметности која је рођена 1990. 
године, а 2013. године дипломирала је 
на одељењу историје уметности Фило-
зофског факултета у Београду. 

НОВА ДОБРА СТАРА 
ВРЕМЕНА

КРЕМЕНИТЕ ЊИВЕ 
Млади археолог Алекандар Ја-

блановић је у галерији Центра за кул-
туру 25. фебруара представио архео-
лошки локалитет Кремените њиве, 
који обухвата 18 хектара неолитског 
насеља на делу Барајева између ос-
новне школе и ИКЛ-а, и део је Винчан-
ске културе. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ 
ЛОКАЛИТЕТА



 Спортски центар „Чолаковић“ и 
Ловачко удружење „Мића Поповић” 
били су 26. децембра прошле годи-
не домаћини сусрета представника 
општине Барајево и општине Гаџин 
Хан. Овај сусрет уприличен је као 
наставак успешне сарадње ове две 
општине која траје већ неколико го-
дина уназад. Та сарадња се пре свега 
заснива на размени искустава из об-
ласти привреде, а затим и на сарадњи 
у области културе, туризма и спорта, 
као и упознавања са најразличитијим 
аспектима позитивне праксе у управи 
једне локалне јединице власти. У име 
општине Барајево госте са југа Србије 
поздравио је председник општине 
Саша Костић који је том приликом 
истакао да овакви сусрети доприносе 
бољем разумевању специфичности 
сваке локалне заједнице понаособ и 
решавању проблема у свим аспекти-
ма живота истих. Председник општи-
не Гаџин Хан Саша Ђорђевић напо-
менуо је том приликом да наше две 
општине иако удаљене 260 км једна 
од друге имају много тога заједнич-

ког. Присутни су током свечане вече-
ре имали прилику и да погледају фи-
лмове о привредним, туристичким, 
културно-уметничким и спортским 
потенцијалима општина Барајево и 
Гаџин Хан. Посебно интересантно 
је поменути да је у делегацији Гаџи-
ног Хана било и 12 чланова Ловач-
ког удружења „Заплање“ на челу са 

НАСТАВЉЕНА САРАДЊА ОПШТИНА 
БАРАЈЕВО И ГАЏИН ХАН

председником Удружења Проданом 
Вељковићем. Ловци из Гаџиног Хана 
су у суботу 27.децембра учествовали 
у лову на подручју наше општине а 
такође су посетили и бројне турис-
тичко-историјске локације које нашу 

општину чине специфичном и позна-
том у целој Србији. Директор СЦ“Чо-
лаковић“ и председник истоименог 
Боксерског клуба Синиша Чолаковић, 
који је пре пар година био и главни 
иницијатор успостављања сарадње 
општина Барајево и Гаџин Хан, каже 
да ће конкретни резултати сарадње 
на спортском плану бити видљиви 
у најскорије време и то у виду орга-
низовања неколико спортских мани-
фестација на којима ће учествовати 
нјабољи спортисти из ова два места.

 У свечаној сали Дома културе 
у Барајеву 5.фебруара обележено је 
25 година од оснивања Удружења 
бораца и Удружења ратних војних 

Поводом најрадоснијег хришћанског празника Бо-
жића, у свим храмовима Барајева и околине служена је 
свечана Божићана литургија. Централна прослава је била 
у барајевском храму Светог Саве где се окупио велики 
број верника са децом. Свету литургију је служио парох 
барајевски протојереј Видо Милић a току службе прочи-
тана је посланица Његове Светости патријарха српског 
Господина Иринеја а после тога се причестио велики број 
верника.

 

 ПРОСЛАВА БОЖИЋА У БАРАЈЕВУ

РАТНИ ВЕТЕРАНИ 
ПРОСЛАВИЛИ 

ЈУБИЛЕЈ

ветерана 1991.-1999.године. Просла-
ви су поред чланова удружења при-
суствовали и председник општине 
Барајево Саша Костић и чланови 
Општинског већа а испред Органи-
зације бораца присутне је поздравио 
председник тог удружења Миодраг 
Радивојевић.

Традиционално ломљење чеснице
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У суботу, 6. фебруара 2016. го-
дине на празник Свете Ксеније Пе-
тровградске, Његово Преосвештен-
ство епископ шумадијски Господин 
Јован, служио је у храму Преноса 
моштију светог Николаја у Барајеву. 
Владику је дочекао велики број 
верног народ са децом. Епископу су 
саслуживали протојереј-ставрофор 
Видо Милић и Љубиша Смиљковић 
и јереји Драган Поповић и Владимир 
Димић.

У току литургије одржан је и по-
мен за упокојене, а после причешћа 
епископа и свештенства, причест-

СЛУЖЕЊЕ ЕПИСКОПА У БАРАЈЕВУ

У организацији општинске зајед-
нице голубара, која има преко 150 ре-
гистрованих голубара, организова-
но је током 2015. године такмичење 
голубара у категоријама јуниора и 
сениора.

У категорији јуниора најбоље ре-
зултате постигли су: 1.Милан Ракић 
8h54’, 2.Ђорђе Милићевић 8h8’, 3. Го-
ран Васиљевић 7h48’.

Укатегорији сениора прва три 
места заузели су: 1 .Мирослав Стева-
новић 13h48’, 2. Милан Ракић 13h39’, 
3. Драгољуб Поповић 10h38’.

Општина Барајево помогла је ре-
ализацију општинског такмичења 
голубара, па је на прослави која је ор-

Академик иновационих на-
ука пуковник др Раде Рајић, тво-
рац Раића куће „Српско огњиште“ 
у Баћевцу изненада је преминуо у 
64. години живота. Сахрањен је 2. 
јануара на београдском гробљу 
Орловача уз присуство чланова 
породице, бројних пријатеља и 
сабораца.

Општина Барајево, Град и 
Република изгубили су непоко-
лебивог патриоту, публицисту, 
моралисту и борца за правду.

Свечаним резањем славског колача, изложбама 
и пригодним приредбама спремљеним специјално за 
ову прилику у обе основне школе, као и у Средњој шко-
ли Барајево прослављена је 27. јанура школска слава 
Савиндан.

Свечаности су поред наставника, ученика и њихових 
родитеља присуствовали и бројни гости, представници 
општине Барајево и установа са територије општине. 
Била је то и прилика да се школе пригодним поклонима 
и захвалницама одуже појединцима и колективима који 
су у претходних годину дана дали значајан допринос 
раду школа.

НАЈБОЉИ БАРАЈЕВСКИ ГОЛУБАРИ

ио се велики број деце и верног на-
рода. На крају литургије епископ је 
одликовао барајевског свештеника 
Владимира Димића достојанством 

IN MEMORIAM

протонамесника истакавши при 
том да га црква позива на ревност и 
послушност. 

После литургије и послужења у 
парохијском дому уследила је трпе-
за љубави у барајевском ресторану 
Грош за све присутне. 

У СВИМ ШКОЛАМА ПРОСЛАВЉЕНА 
ШКОЛСКА СЛАВА

ганизована крајем децембра прошле 
године заједница голубара своју зах-
валност изразила доделом захвални-
це председнику општине.

РАДЕ РАЈИЋ
1951-2015.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Прва пролећна заштита више-
годишњих воћних засада је постала 
сваке године редовна мера и сматра 
се првом заштитом. У циљу пости-
зања што већег приноса, приликом 
извођења ове мере потребно је бла-
говремено обавити зимски преглед 
засада и утврдити врсте и степен 
присуства патогена и штеточина. 
На тржишту постоји довољан број 
ефикасних препарата којима се може 
смањити бројност штетних биолош-
ких агенаса и олакшати заштита ве-
ликог броја воћних врста и винове 
лозе. 

Циљ извођења зимско-пролећ-
не заштите је смањење потенцијала 

Јесења сетва се није одвијала према 
очекивању, али су ипак засејане пла-
ниране површине под стрним житима, 
на територији општина које покрива 
наша служба. Сада је прилика да се 
прихрањивањем и другим мерама неге 
постигне што већи принос. Улагање 
ће се сигурно вратити, али закасне-
ли рокови сетве, редукована обрада и 
изостанак НПК ђубрива се неће моћи 
компезовати. 

Сетвени и предзимски период про-
изводне 2015/2016. године, погодовао 
је стрним житима. Температуре су од-
говарале овим засејаним културама. 
Снежни покривач је заштитио засеја-
на поља од мраза, тако да је сада јако 
важно обавити прихрањивање ових 
култура, али је такође јако битно да у 
року од седам дана од прихрањивања 
падне бар 10 литара кише по квадрат-
ном метру. Потребе пшенице и других 
стрних жита за азотом се подмирују 
ђубривима из резерви земљишта(око 
30-40 %својих потреба за азотом. 

ПРИХРАЊИВАЊЕ ОЗИМИХ СТРНИХ ЖИТА

ЗИМСКО-ПРОЛЕЋНА ЗАШТИТА 
ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Прихрањивање је једна од најва-
жнијих агротехничких мера у про-
изводњи жита. Применом азота пре 
почетка пролећног дела вегетације 
озимих стрних жита обезбеђује се 
биљкама довољна-оптимална количи-
на овог хранива до краја вегетације. 

Највећи захтеви стрних жита пре-
ма азоту су управо у фазама бокорења 
и у почетку влатања. То је период од 10-
15. марта па до 5-10 априла, у зависнос-
ти од рокова сетве и године. 

Одређивање оптималне дозе азота 
је свакако најтежи део посла. Свака сор-
та пшенице такође има своје специфич-
не захтеве према минералној исхрани, 
посебно према азоту. Значајна је такође 
и густина усева. Најчешће су то дозе око 
60-80 кг/ха чистог азота, и ову количи-
ну треба делити на два дела, тј. у првом 
прихрањивању се користи већа доза, а 
у другом, корективном, остатак. 

Прихрану треба обавити растури-
вачима, који треба да су добро подеше-
ни, а друго прихрањивање се не мора 

обављати по целој површини, већ само 
на појединим деловима где је плодност 
слабија. 

Јако је важан избор ђубрива за 
прихрану стрних жита. На избор 
ђубрива утиче пХ вредност земљишта 
и утврђени дефицит азота. Ђубриво 
АН (33% азота), или УРЕА (46% азо-
та) имаће предности на земљишти-
ма неутралне реакције. На киселим 
земљиштима је боље користити КАН 
(27% азота), а како су досадашње ана-
лизе показале, на територији наше 
Службе су преко 70% површина киселе 
реакције. 

У сваком случају, произвођачима 
се саветује да ураде анализу земљишта 
и утврде оптималну дозу за сваку пар-
целу. Тако ће се постићи максимални 
могући принос на свакој парцели у 
овој години, избећи опасност од по-
легања, уштедети новац и повећати 
конкурентност. 

ПССС Младеновац
Виолета Величковић дипл. инг. 

штетних биолошких агенаса у те-
кућој вегетацији. За неке штеточине 
ово може бити и пресудно када се 
посматра успех у сузбијању током 
вегетације (штитасте ваши). Праг 
штетности за сваку штеточину се 
мора утврдити како би се донела од-
лука да ли, када и којим препаратима 
треба извести заштиту. Приликом 
резидбе се скидају преостали муми-
фицирани плодови који су један од 
извора заразе за наредну вегетацију. 
Заоравање опалих листова на дуби-
ну од 20 цм, такође се сматра врло 
важном непестицидном мером која 
смањује потенцијал заразе. У про-
леће увек треба плиће обавити орање 

него у јесен, како се не би извадило 
заорано лишће које у себи има инфек-
циног потенцијала. Неки воћари, који 
су затравнили међуредни простор 
у свом засаду, уместо јесењег орања 
практикују да сакупе опало зараже-
но лишће и изнесу га из воћњака. 

За коштичаве воћне врсте са 
заштитом се почиње у јесен, по опа-
дању скоро свих листова. Применом 
препарата на бази бакра дезинфикују 
се места где је лист био, а не изводи се 
заштита листова. 

Препрати на бази минералног 
уља (Галмин, Нитропол, ЕОС) нису 
фитотоксични, на њих инсекти и 
гриње не стварају резистентност и 
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не уништавају предаторе, јер се при-
мењују пре него што се они појаве, док 
је у пракси доказано да се могу меша-
ти са бакарним препаратима што је 
значајна уштеда у гориву и времену. 
Пожељно је да су засади орезани и да 
су гране истарупиране или изнешене 
из засада, па тада да се, са исправним 
прскалицама, по оптималном вре-
мену, изведе заштита са 1. 000 до 1. 
500 л воде по ха (потребно је темељ-

но купање, јер се ради о контактним 
препаратима). Код свих фунгицида 
каренца је ОВП (обезбеђена временом 
примене). 

Коврџавост листа брескве се 
мора спречити, јер се не може ле-
чити, па се са заштитом брескве од 
коврџавости листа почиње по опа-
дању листова у јесен, а наставља у 
пролеће пред пуцање пупољака. У 
пракси се често закасни, па се и поред 

изведене заштите појаве симптоми. 
Више третмана се мора обавити до 
појаве зелене тачке која се сматра као 
последња фенофаза у борби против 
ове врло опасне болести на брескви 
(јесење и пролећно плаво и на крају 
примена препарата на бази Цирама, 
Хлорталонила, Додина, Дитианона и 
др. ). 

ПССС МЛАДЕНОВАЦ
Бојан Мијатовић дипл. инг

Пољопривредна стручна и савето-
давна служба из Младеновца одржала  
је 11. фебруара у малој сали општине 
Барајево предавање на тему нових 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ПРАВИЛНИКА 
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У понедељак 22.02.2016. године у 
великој сали општине Барајево одржа-
но је предавање за пољопривреднике 
које је теметски било везано за пред-
сетвену припрему земљишта и избор 
хибрида кукуруза за пролећну сетву.

Новитете из Института за ратарств 
и повртарсrво из Новог Сада презенто-
вао је Милутин Ђокић, дипломирани 
инжењер ратарства и промотер ове 
куће, коме се пољопривредници могу 
обратити и за сва додатна питања која 
су везана за ратарске усеве, а односе се 
на куповину и набавку семенске робе, 
као и препоруке у вези сетве и агротех-
ничких мера. 

Нове и постојеће хибриде кукуруза 
који су створени у Институту за куку-
руз Земун Поље представио је дип.инж. 
ратарства Марко Тадић који је испред 
ове куће задужен за подручје општине 
Барајево.

Представници Екоплант-а пред-
ставили су нове препарате на нашем тр-
жишту. Ова фирма је представник руске 

ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИКА
фирме НЕСТ М. Производи ове фирме 
представљају биостимулаторе који по-
мажу биљкама у стресним ситуацијама 
(када су изложене мразу, граду, висо-
ким температурама и пестицидима) 
обзиром на све израженије и учесталије 
климатске екстреме.

Експерти из Пољопривредне стру-
чне и саветодавне службе из Младе-

Правилника Министарства пољоприв-
реде. Нови Правилници  односе се  на 
субвенције и подстицаје које ће Минис-
тарство додељивати пољопривредним 

произвођачима у 2016. години, и то на 
подстицаје по хектару за биљну произ-
водњу, регрес за ђубриво, подстицаје 
за товна грла и млечне краве, овце, тов 
свиња, као и за повраћај дела средстава 
за купљену механизацију.

Све новине се такође могу погледа-
ти на сајту Министарства пољопривре-
де www.mpzzs.gov.rs.

новца одржала су и три предавања на 
следеће теме:

• Гајење поврћа на отвореном 
простору - дипл.инг. ратарства 
Виолета Величковић;

• ИПАРД програм - дип. инг 
пољопривреде Радмила 
Копривица

• Зимска заштита воћа - дипл.инж. 
заштите биља Бојан Мијатовић

Предавању је присуствовало 35 
пољопривредника.

Предавање је оворио члан општинског Већа задужен за пољопривреду Зоран Јовановић
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Димитрије Гајић рођен је 2. октобра 
1886. године у Баћевцу од оца Матеје и 
мајке Јелице, као шести од укупно се-
дам синова. О њему није сачувано мно-
го података осим да је био кројач. Када 
је избио Први светски рат Димитрије је 
мобилисан у 7. пук Дунавске дивизије- 
коњица. Преживео је и албанску голготу 
да би на Солунском фронту био рањен.

И овде заправо почиње прича о суд-
бини Димитрија Гајића која га је одве-
ла далеко од његовог родног Баћевца. 
Често чујемо да живот пише романе, а 
животна прича Димитрија Гајића и ње-

ДИМИТРИ ПРОНАШАО РОЂАКЕ У БАЋЕВЦУ

гових потомака баш изгледа као плод 
маште неког писца. Рањеног војника 
Димитрија 1917. године пребацују на ре-
хабилитацију у француски град Тулон. 
И баш као у неком роману заљубљује се 
у медицинску сестру Ангелину Секонди 
која је радила у Црвеном крсту. Ни Анге-
лина није остала равнодушна па су убр-
зо склопили брак у коме су добили двоје 
деце сина Марка и ћерку Антоанету. У 
Тулону, где је отворио и кројачку радњу, 
Димитрије је живео све до своје смрти 
1955. године.

Димитрије је свој родни Баћевац по-
сетио само једном 1927. године са женом 
Ангелином и децом Марком и Антоа-
нетом када је био гост на свадби једног 
свог рођака и од тада нико у Баћевцу, па 
ни најближа родбина, није ништа чуо о 
Димитрију.

Све до пред крај лета 2015. године 
када се Димитри, праунук оног Ди-
митрија који је отишао у Велики рат 
и никад се више није вратио да живи 
у свом родном Баћевцу, појавио у Ба-
рајеву и у матичној служби затражио 
извод из књиге рођених за свог праде-
ду Димитрија. Био је изненађен када је 
сазнао да у општини ради његов рођак 
Дејан Гајић са којим се том приликом 
упознао али је тај сусрет кратко трајао 
и оставио многа питања без одговора.

Димитри се вратио у Париз где 
сада живи, а Дејан је заинтригиран 

се сусретне са својим рођаком и каже 
да је сада на њима да наставе даљу 
комуникацију и одржавају породичне 
везе.

Димитри је студирао и завршио 
психологију, говори седам језика, а у 
потрази за својим коренима уписао је 
славистику на Сорбони. Из прича сво-
га деде Марка знао је да је пореклом 
из Србије и заинтересован својим пре-
зименом и пореклом најзад се обрео у 
Баћевцу.

-Дошао сам по први пут у Србију 
прошлог лета, каже Димитри Гајић. 

овим несвакидашњим сусретом про-
верио податке и установио да је у 
блиским рођачким односима са Ди-
митријем и путем друштвених мрежа 
успео да са њим успостави контакт. 
Убрзо након тога Димитри је изразио 
жељу да дође у Баћевац и упозна се са 
родбином. До посете је и дошло 25. Ок-
тобра прошле године када је у дому 
Дејана Гајића приређен породични 
ручак и упознавање са многобројном 
родбином из фамилије Гајић. Димитри 
је био изузетно задовољан и срећан 
што је за кратко време упознао готово 
целокупну родбину и имао прилику да 
упозна родно место свог прадеде и ње-
гове знаменитости.

Дејан Гајић од кога смо и чули ову 
причу не крије задовољство што је по-
сле толиких година судбина хтела да 

Све што сам знао пре тога је да је мој 
прадеда рођен у Баћевцу. Нисам очеки-
вао после толико година да тамо још 
има чланова фамилије, али сам срео 
прво Дејана који ме је упознао и са ос-
талим члановима фамилије и било је 
то заиста фантастично сазнање да се 
они још сећају да је мој прадеда имао 
породицу у Француској. Увек сам волео 
Србију иако је нисам познавао. Сада 
студирам српски језик и надам се да ћу 
чешће долазити у Србију и сазнати још 
више о историји моје фамилије.

Димитри је након повратка у Па-
риз пренео својим родитељима лепе 
утиске из ове посете и они су такође 
изразили жељу да посете родно место 
свог претка из Баћевца. До ове посете 
ће, каже Дејан Гајић, доћи највероват-
није већ на лето ове године.

Димитрије Гајић (лево) у Великом рату Димитри и Дејан Гајић настављају породичне везе
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Наставак такмичења у Зонској 

фудбалској лиги Београда и Првој 
београдској лиги заказан је за суботу 
12-ти март. Пролећни део првенства у 
Београдској зони фудбалери Баћевца 
дочекују на 12. позицји са 11 освоје-
них бодова а први меч Баћевчани ће 
одиграти у Остружници против еки-
пе Борца. У Првој београдској лиги 
– група Б екипа Великог Борка стар-
тује са 12-тог места на табели са исто 
толико освојених бодова док екипа 
Борца из Арнајева у наставак такми-
чења улази са последње позиције и 
пет бодова на свом бодовном конту. 
Противник Борчана у првом пролећ-
ном колу на терену у Лазаревцу биће 
екипа Борца док Арнајевци гостују 
екипи Младости из Цветовца. Наста-

У организацији Спортског савеза Барајева и Спортско 
рекреативног центра“Чолаковић“, 27.децембра прошле 
године одржано је спортско рекреативно такмичење у ма-
лом фудбалу на коме је наступило шест екипа: ОУП Бараје-
во, Електродистрибуција, Општина Барајево, Шиљаковац, 
Арт и екипа Меки. У борби за победнички пехар састале су 
се екипе АРТ и Полиције а екипа АРТ је убедљиво тријум-
фовала резултатом 7:1.

На Меморијалном карате турниру „Милош Мркаљ 
2016“ који је 21.фебруара одржан у Сивцу такмичари 
Спортског клуба Сенсеи освојили су две медаље. У поје-
диначној конкуренцији у дисциплини ката Милану Ро-
сићу припала је златна медаља док је у истој дисциплини 
у женској конкуренцији Миљана Џунић освојила сребрну 
медаљу.

 Наши каратисти били су успешни и на MICULASH 
CHAMPIONSHIP SUBOTICA 2015 које је одржано 22.но-
вембра у организацији Српске карате федерације HACHI-
O-KAI. Прво место у дисциплини КАТА појединачно за-
узела је Емилија Антанасијевић, друга је била Миљана 
Џунић док је бронзано одличје отишло у руке Катарине 
Маринковић.

ПРОЛЕЋНА ПОЛУСЕЗОНА ПОЧИЊЕ 12. МАРТА
ФУДБАЛ

1 ГРАФИЧАР 14 10 3 1 32 : 6 33
2 Б С К 1925 (Бат.) 14 10 2 2 22 : 7 32
3 ПРВА ИСКРА 14 9 4 1 37 : 10 31
4 ЛОКОМОТИВА 14 7 4 3 20 : 8 25
5 ТОРЛАК (Кумодраж) 14 7 4 3 17 : 15 25
6 БАЛКАН МИРИЈ. 14 6 3 5 19 : 19 21
7 ЈЕДИНСТВО (Сур.) 14 5 5 4 21 : 15 20
8 СРЕМЧИЦА 14 4 6 4 18 : 14 18
9 ЗВЕЗДАРА 14 4 5 5 15 : 17 17
10 П К Б (П.Скела) 14 4 2 8 10 : 19 14
11 БОРАЦ (Остр.) 14 3 3 8 15 : 24 12
12 БАЋЕВАЦ 14 3 2 9 15 : 35 11
13 ХАЈДУК 14 3 2 9 14 : 35 11
14 ЛЕПУШНИЦА 14 1 7 6 13 : 27 10
15 ВРЧИН 14 2 2 10 16 : 33 8

1 НАПРЕДАК (Мед) 13 9 1 3 28 : 9 28
2 БУДУЋНОСТ (Зв) 13 8 3 2 32 : 9 27
3 БОРАЦ (Лаз) 13 7 5 1 15 : 8 26
4 МЛАДОСТ (Баро) 13 7 2 4 24 : 17 23
5 ЗАБРЕЖЈЕ 13 7 2 4 25 : 20 23
6 ТЕК СЛОГА 13 6 3 4 35 : 19 21
7 МЛАДОСТ (Цве) 13 6 3 4 19 : 13 19
8 РАДНИЧКИ (Руд) 13 5 3 5 23 : 20 18
9 СТРЕЛАЦ (Мисл) 13 5 1 7 19 : 23 16
10 ШУМАДИЈА (Шоп) 13 4 3 6 13 : 17 15
11 ПОЛЕТ (Граб) 13 4 0 9 20 : 33 12
12 ВЕЛИКИ БОРАК 13 3 3 7 12 : 28 12
13 МЛАДОСТ (Чиб.) 13 3 1 9 10 : 30 10
14 БОРАЦ (Арнајево) 13 1 2 10 9 : 38 5

вак такмичења у Општинској лиги 
Барајева заказан је за 9.април.

БЕОГРАДСКА ЗОНАПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА

АРТ САВЛАДАО ПОЛИЦИЈУ

НОВИ УСПЕСИ БАРАЈЕВСКИХ 
КАРАТИСТА

БАРАЈЕВЦИ ДЕВЕТИ
Кошаркашки клуб Барајево после 17 одиграних утак-

мица налази се на солидном деветом месту табеле Прве 
међурегионалне лиге са седам остварених победа и десет 
пораза уз 24 освојена бода. Барајевски кошаркаши су у по-
следњем одиграном колу у гостима савладали екипу Ас-
тре резултатом 94:82.

19



SPORT
Спортске стране уређује Дејан Ташић

 Избор за најбоље спортисте Ба-
рајева у организацији Спортског савеза 
наше општине одржан је 29.децембра у 
свечаној сали барајевског Дома културе. 
Управни одбор Спортског савеза и овога 
пута је имао тежак задатак да од бројних 
барајевских спортиста, који су током 
2015.године постизали врхунске резул-
тате, изабере оне најбоље. Ипак све од-
луке су донете једногласно а признања 
намењена најуспешнијима припала су 
следећим спортистима и колективима: 

 Најуспешнији спортски колектив 
у нашој општини је Kошаркашки клуб 
“Барајево” који је током протекле так-
мичарске сезоне остварио историјски 
успех пласиравши се у Прву српску ко-
шаркашку лигу. Клуб у свом саставу 
има и пет селекција млађих категорија 
које такође бележе врхунске резултате 
у својим такмичарским групама.

 За најбољу сениорку и овога пута 
проглашена је Арианна Илић,чланица 
Коњичког клуба „Импулс Плус“ која је 
током прошле године на такмичењима 
Отвореног првенства Србије у даљин-
ском јахању освојила прво место у укуп-
ном пласману а исти резултат поновила 
је и на на Балканском првенству. Титула 
победника припала јој је и на ФЕИ так-
мичењу у Бугарској док је круна сезоне 
био победнички наступ на 52. Љубичев-
ским коњичким играма.

 Најбољи сениор током 2015. го-
дине био је Марко Петровић, члан Ко-
шаркашког клуба „Барајево“. Марко је 
кошарком почео да се бави у матичном 
клубу а наступао је и за Кошаркашки 
клуб Авала са којим је 1999 године осво-
ијо Првенство Београда у јуниорској 
конкуренцији.У Другој савезној лиги 
бранио боје КК Раднички а наступао је 
и за Беко, Раднички Београд, Кикинду и 
Колубару.

 За најбољег јуниора проглашен је 
Угрен Угреновић, који као члан Боксер-
ског клуба „Чолаковић“ остварује врхун-
ске резултате. Угрен је репрезентативац 
наше земље у категоријих младих бок-

сера а у категорији боксера до 81 кг Уг-
реновић је актуелни шампион државе. 
Током прошле,2015.године, са великим 
успехом учествовао је на Међународном 
турниру”Никола Пављуков” у руском 
граду Анапи као и на Турниру “Златна 
рукавица” који је одржан у Суботици. 
Угреновић је на међународним турни-
рама у Панчеву и Лесковцу проглашен 
за најбољег учесника.

 У конкуренцији јуниорки при-
знање намењено најбољој припало је 
Александри Маљковић, такмичарки 
Стрељачког клуба „Барајево“ која је 
наступила на свим званичним такми-

категорије Фудбалског клуба Велики 
Борак

 Теодора Констатинов и Марија 
Илић поделиле су признање намење-
но најуспешнијој пионирки. Чланице 
су Кајак клуба Барајево и такмиче се у 
Првој републичкој и Првој београдској 
кајак лиги. Обе наступају у дисциплина-
ма МК1 И МК2.

 Признање намењено најбољем пи-
ониру припало каратисти Ђорђу Радма-
ну, такмичару Спортског клуба Сенсеи. 
Ђорђе је носилац 7. КЈУ-оранж појаса а у 
2015. години освоијо је три медаље и то 
све три златне.

НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ 2015.

чењима Стрељачког савеза Србије за ле-
теће мете. Александра је на Међународ-
ном Гран При такмичењу у Осијеку била 
друга, на Меморијалу Милан Шотра та-
кође друга а исти резултат забележила 
је и на турниру Трофеј Барајева. На Гран 
Прију Пераци у Београду била је четвр-
та. Прва места Александра је освојила 
на Првенству Србије, турниру „Сретење” 
као и на финалу „Лиге Ловачког савеза 
Србије”.

 УО је једногласном одлуком за 
најбољег кадета прогласио Томислава 
Шкоба, рођеног 1999 године, члана Ко-
шаркашког клуба Барајево.

 Најбоља кадеткиња је ,фудбалерка 
Анђела Миловановић, која у Општин-
ској лиги Лазаревца наступа за млађе 

 За најбољег фудбалера у нашој 
општини проглашен је Драган Гогић, 
који носи дрес ФК “Баћевац“. Драган је 
рођен 1994.године а до прошле сезоне 
играо је за ФК Вранић када прелази у ре-
дове баћевачког зонаша.

 Најбољи млади фудбалер је Алек-
сандар Лукић, који брани боје Фудбалс-
ког клуба Вранић. Прве фудбалске кора-
ка начинио је у Школи фудбала Луси из 
Шиљаковца а до сада је на више турни-
ра проглашаван за најбољег стрелца и 
најбољег играча такмичења.

 Најперспективнији млади спорти-
сти у мушкој и женској конкуренцији су 
Немања Тришић, члан Фудбалског клу-
ба Баћевац и Миљана Џунић,такмичар-
ка Спортског клуба Сенсеи. 


