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4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
На дневном реду 4. Седнице Скупштине Градске
општине Барајево, која је одржана 28. Октобра 2016. Године било је укупно 14 тачака.
Пре преласка на дневни ред одборници су упознати
са неопозивом оставком директора Центра за културу
Дејана Игњатовића, као и одлуком одборника из ДСС-а
Дејана Дамевића и Данијеле Станисављевић да у будућем раду подржавају коалицију окупљену око СНС-а.
На овој седници, између осталог донета је Одлука о
трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за
2016. Годину. Овим ребалансом буџет општине увећан је
за 24.355.640,00 динара и то су средства добијена од Града Београда. Ова средства су распоређена тако да ће пет
милиона динара бити искоришћено за радове на шеталишту поред Барајевске реке, осам милиона за завршетак радова на мосту, а остала средства за одржавање некатегорисаних путева.
Скупштина је такође донела Одлуку о начину одлагања кућног смећа и смећа са јавних површина, којом је
одређено да се кућно смеће и смеће са јавних површина
може износити у контејнере, пластичне канте за одла-

гање смећа и у пластичне кесе. Овом одлуком стварају
се услови за боље одржавање чистоће и комуналне хигијене, али и већу наплату за извршене услуге изношења
смећа. Општина Барајево обезбедила је четири милиона
динара за набавку пластичних канти.
Скупштина је разматрала и дала позитивно мишљење на Нацрт плана генералне регулације за насеље
Барајево – фаза 1 са Извештајем о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину.
С обзиром да је досадашњи директор Центра за културу поднео неопозиву оставку Скупштина је донела решење о именовању дипл. правника Јасмине Прице за вршиоца дужности директора Центра за културу, на време
до једне године.
Скупштина је поред ових тачака дневног реда разматрала и усвојила и Информацију о реализацији жетве
и тржишним вишковима у 2016. Години, Извештај о стању
канализације на територији ГО Барајево са планом развоја, Извештај о називима улица и тргова и кућним бројевима и Извештај о развоју спорта са табелом потреба за
опремањем малих спортских терена.
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НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

вој које је преузело највећи део надлежности и послова
Јавног предузећа Дирекција за развој и изградњу општине Барајево за коју је покренут поступак ликвидације јер
по новом закону није више могуће да јавна предузећа
буду директни или индиректни корисниоци буџета. Такође је укинуто Одељење за друштвене делатности и правну помоћ и ови послови ће се обављати у Одељењу за
привреду. Једна одзначајних новина је и та да су инспекцијски послови сада организовани у посебном Одељењу
за инспекцијске послове, а послови који су се обављали
у Кабинету председника сада су у оквиру скупштинских
послова, док сам кабинет као посебна организациона јединица више не постоји.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници
одржаној 28. новемба 2016. године донела је нову Одлуку о организацији Управе Градске општине Барајево. У
циљу рационалније организације општинске управе и усклађивања са законским прописима организација управе
претрпела је значајне измене. Најважнија је да је формирано ново Одељење за планирање, инвестиције и раз-

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК
ЛИКВИДАЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ
На овој седници Скупштина Градске општине Барајево
донела је Одлуку о покретању поступка ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево.
Оваква одлука донета је јер су изменама Закона о
буџетском систему јавна предузећа, фондови и дирекције
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изостављени из дефиниције индиректних буџетских корисника, а то значи да се плате запослених у Дирекцији не
могу више исплаћивати из буџета. С обзиром да Дирекција
није у могућности да обезбеди сва неопходна средства
како би успешно пословала на тржишту Скупштина ГО
Барајево је због тога донела одлуку о покретању поступка
ликвидације Дирекције.
Права, обавезе, одговорности и имовину Дирекције
преузеће Градска општина Барајево која је и оснивач
Дирекције.

Разлог за доношење ове одлуке је ликвидација Дирекције за развој и изградњу општине Барајево са даном
1.12.2016. године која је обављала ове послове, па су ови
послови поверени комуналном преузећу.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАВИЋЕ СЕ И
ТУРИЗМОМ
Скупштина Градске општине Барајево донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе
културе – Центар за културу Барајево којом је делатност
ове устаноме проширена и на поље туризма. Центар ће
убудуће обављати и послове тур-оператора, посете музејима историјским местима, позориштима, музичким и
спортским манифестацијама. Центар ће такође пружати
помоћ туристима и посетиоцима, обезбеђивати туристичке информације и промовисати туристичку понуду.
Проширење делатности Центра за културу требало би
да да додатни импулс развоју туризма на подручју општине
Барајево, чији потенцијали ни изблиза нису искоришћени.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
ПОВЕРЕНИ НА УПРАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Скупштина Градске општине Барајево, на 5. седници
донела је Одлуку о поверавању на управљање сеоских,
пољских и некатегорисаних путева Јавном кимуналном
предузећу „10. октобар“ Барајево.

ИЗ РАДА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ОПШТИНА БАРАЈЕВО УТВРДИЛА
СВОЈЕ ПРИОРИТЕТЕ
Веће Градске општине Барајево, на седници одржаној
29. септембра 2016. године, усвојило је приоритете за програм уређења и доделе грађевинског земљишта на територији Градске општине Барајево за 2017. годину и своје
предлоге доставило Дирекцији за грађевинско земљиште
и изградњу Београда.
Међу приоритетима је израда 2. и 3. фазе Плана генералне регулације насеља Барајево, као и планова детаљне регулације Ибарске магистрале и језера Дубоки поток.
Израда ових планских докумената је неопходна како би се
створили услови за даљи развој дела Барајева који је њима
обухваћен јер је до њиховог доношења забрањено издавање грађевинских дозвола.
Један од приоритета општине је и изградња пута којим
би се повезао центар Барајева са зеленом пијацом, чиме би
се створили услови за формирање мањег занатског центра и решавање проблема паркинг простора.
Од највећег значаја за општину Барајево је наставак изградње водовода у јужном делу општине. Због тога је Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда
достављен предлог да се за 2017. годину планира пројектовање и изградња резервоара Врапче брдо и Брђански крај
у Бељини, резервоара Дубраве у Лисовићу и резервоара
Вис у Манићу, пројектовање и изградња секундарне водо-

водне мреже у Манићу, Лисовићу, 2. и 3. висинске зоне у
Бељини, као и за насеља Арнајево и Рожанци.
Међу приоритетима је и наставак активности на изградњи централног система за пречишћавање отпадних
вода и изградња фекалног колектора Међуречје.
Барајево има веома мало уређених зелених површина. Зато је један од приоритета прибављање земљишта
у јавној својини за изградњу парка у административном
центру општине, као и уређење слободних зелених површина у Насељу гај. У плану је и уређење приступног пута,
приобаља са делом плаже, бициклистичке и трим стазе
језера Дубоки поток како би се боље искористили туристички потенцијали Барајева.
Градској дирекцији је достављен и предлог за прибављање земљишта и уређење гробаља у Барајеву, Вранићу и Мељаку.
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ИНТЕРВЈУ: СЛОБОДАН АДАМОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

РАДИМО И РАДИЋЕМО У ИНТЕРЕСУ
ГРАЂАНА И РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Прошло је шест месеци од
када је формирана нова општинска власт и од када сте Ви на челу
општине Барајево. Шта је за ово,
ипак, релативно кратко време испуњено из предизборних
обећања?
-Прво морам да кажем да ми
у предизборној кампањи нисмо
обећавали куле и градове. Били смо
увек реални, свесни колико заостајемо у односу на развијене општине и да се таква ситуација не може
преко ноћи преокренути. Освојили
смо више од половине мандата. Као
одговорни људи решени да раде
искључиво у интересу свих грађана
формирали смо општинску власт са
странкама са којима смо могли да
постигнемо договор око приоритета
у будућем раду, опредељени да интересе Барајева и његових житеља
ставимо на прво место и да одмах
почнемо да мењамо ствари које у
Барајеву стоје нерешене већ више
деценија.
Обећали смо пре свега велики и
пожртвовани рад свих представника
нове општинске власти јер се до резултата може стићи само напорним
радом и то смо, мислим и успели у
овако кратком времену. Морам овде
да напоменем да је нова општинска

власт формирана половином године,
дакле у време када није могла да утиче ни на доношење буџета општине
нити на планове јавних предузећа,
а овде пре свега мислим на планове и пројекте Дирекције за развој и
изградњу општине Барајево. Ипак,
успели смо да многе ствари покренемо, а резултати које смо постигли
видљиви су сваком грађанину наше
општине. То је само почетак. Прави
посао чека нас већ у наредној 2017.
Години када ћемо покренути већи
број пројеката, пре свега на плану
побољшања стања комуналне инфраструктуре. Као што смо и обећали радимо и радићемо у интересу
грађана и развоја општине Барајево.
Који су ваши приоритети
којима ћете посветити највећу
пажњу?

бију сва домаћинства на територији
општине;
- Да се савременим асфалтним
путевима може стићи не само до Барајева, већ и до сваког села;
- Да имамо уређене вртиће и
школе у којима ће наша деца имати
исте услове као у сличним установама у Београду.
Само тако ће Барајево постати
пријатно место за живот, развијати се и привлачити нове пројекте и
инвеститоре.
Одмах по формирању општинске
власти предузели смо низ мера и покренули већи број пројеката који су
веома брзо дали резултате. Ребалансом општинског буџета обезбедили
смо већа средства за изградњу водовода, уређење некатегорисаних путева, јавну расвету и изградњу балон

Барајево је најнеразвијенија
градска општина. Буквално све је
приоритет. Али, ако морам да се овде
определим онда бих истакао неколико ствари:
- Да исправну воду за пиће из
система Београдског водовода до-

спортске хале за потребе Средње
школе. Показали смо да је могућа
много боља сарадња општине са
Градом Београдом и Републиком Србијом и захваљујући овој сарадњи са
поносом се можемо похвалити брзом реализацијом неких за нас капи-
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талних инвестиција. Поменућу овде
асфалтирање пута Барајево-Липовица који је главна саобраћајница која
повезује Барајево са Београдом. Сви
знамо како је изгледао овај пут пре
само нешто више од месец дана, пун
рупа и опасан и за возила и за возаче,
а данас се можемо похвалити овом
модерном саобраћајницом. Асфалтиран је и део пута Барајево – Баћевац,
пут Вранић – Дражевац који повезује
општине Барајево и Обреновац, као
и неколико локалних путева. Имамо
добру сарадњу са „Путевима Србије“
па очекујемо да ће пут Барајево-Баћевац-Ибарска магистрала у 2017. Години бити у потпуности саниран, а исто
важи и за пут од центра Вранића до
Ибарске магистрале.

Град Београд улаже значајна
средства у циљу решавања неких од
најважнијих инфраструктурних про-
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блема. У току су радови на изградњи
водоводне мреже у Лисовићу и
Бељини, а очекујемо да ускоро
почну и радови који ће обезбедити
водоснабдевање и преосталих месних заједница Манића, Рожанаца
и Арнајева. Такође је у току израда
пројектне документације за изградњу централног система за пречишћавање отпадних вода, чиме се
ствара могућност изградње канализације на целом подручју општине.
Развој Барајева није могућ без
доношења одговарајућих планских
аката. Завршена је прва фаза Плана
генералне регулације која обухвата центар Барајева и Насеље Гај, а
предстоји нам израда друге и треће
фазе овог плана, као и плана детаљне регулације подручја Ибарске магистрале, чиме ће се омогућити легализација већ изграђених објеката,
као и изградња нових стамбених и
пословних објеката и објеката комуналне инфраструктуре уз Ибарску
магистралу. Планска документа су
нам неопходна како бисмо могли да
реализујемо бројне пројекте као што
су проширење и уређење градског
гробља, уређење центра Барајева,
спортске хале, пијаце, паркинг простора и др.
Неки пројекти који су зависили пре свега од општине успешно су реализовани или је њихова
реализација у току. Колико они
мењају слику о Барајеву?
-Поносан сам на реализацију неких, не тако капиталних пројеката,

али свакако пројеката који мењају
слику о Барајево и показују да се ствари могу мењати само уколико се
то хоће и уколико се то жели. Овде
пре свега мислим на реконструкцију
степеништа на Мађарском брду у

центру Барајево које су до недавно
биле опасне за употребу а сада лепо
изгледају и показују како и друге микро целине треба решавати. Ту је и
шеталиште поред Барајевске реке
које, иако још није завршено, већ
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сада привлачи пажњу посебно када
се сетимо како је корито ове реке
изгледало само два месеца раније
када је било ругло центра Барајева, а сада је ово леп простор који
ће пуну лепоту доживети наредне
године када се овде уреди и парк.
Радило се доста и на побољшању
безбедности у саобраћају, посебно у
близини школа где су обележени пешачки прелази, постављени лежећи
полицајци, а у сарадњи са Градом
Београдом реализован је пројекат
едукације најмлађих, ученика од 1.
до 5. разреда и предшколаца у циљу
повеаћања њихове безбедности у
саобраћају.
Нисмо заборавили ни наше најстарије суграђане. Заједно са фирмом“ Златиборац“ реновиарали смо
и опремили просторије у Дому културе у Барајеву за Клуб пензионера и по први пут смо обезбедили и
простор за потребе геронтолошког
центра који ускоро треба да почне
са радом.
Који су даљи планови?
У 2017. Годину улазимо са пуно
више оптимизма. Остварили смо добру сарадњу са градом Београдом.
Од Града очекујемо знато већа средства за асфалтирање локалних улица и путева. Имамо велике количине
рециклираног асфалта и камена који
смо добили од Железница Србије па
нас чека интензивна активност на
уређењу веећег броја некатегорисаних путева, почећемо и са уређењем
тротоара у центру Барајева, али и на
другим локацијама, посебно тамо
где је угрожена безбедност ђака.
Наставиће се изградња водовода,

у плану је изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода из
Насеља Гај, завршетак шеталишта
поред Барајевске реке.
Барајево има велике потенцијале
за развој пољопривреде и туризма и
општина ће максимално подстицати
ове две гране привреде. Локације
као Липовичка шума и језеро Дубоки поток препознати су као значајни ресурси и у плановима Београда
када је развој туризма у питању. Изградња мањих производних погона
у пословној зони Требеж и формирање нових индустијских зона такође је један од приоритета општине. Општина Барајево је спремна да у
складу са својим могућностима пружи сву потребну помоћ и подршку
привредницима који послују или ће
тек пословати у овој зони.
Као председник општине, заједно са својим сарадницима стално
сам на терену како бисмо у непосредном контакту са грађанима
чули који су то проблеми са којима
се сусрећу како бисмо их заједно решавали. Аргументи да општина није
за нешто надлежна више не важе
за ново руководство. Можемо, а то
и радимо, да покрећемо и она питања која формално нису у надлежности општине, али која можемо у
сарадњи са Градом и Републиком да
решавамо.
И на крају, Нову годину дочекаћемо у Барајеву које је за ову прилику окићено и украшено као никад
до сада. Опет захваљујући доброј сарадњи са Градом који нам је уступио
заиста лепу декоративну расвету
какву ће ретко која општина имати.
На крају желим да честитам свим
грађанима Барајева Нову 2017. годину, уверен да ће нам бити боља од
сада већ старе 2016. године, да ћемо
заједно успети да од Барајева направимо боље место за живот и рад и да
оно неће још дуго остати најнеразвијенија београдска општина.
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ДА ТРОТОАРИ НЕ БУДУ
КЛИЗАВИ ОВЕ ЗИМЕ

на степеништу на Мађарском брду где је велики број пролазника, али ће се такође користити и у другим пешачким
зонама, испред јавних институција, школа и вртића јер је
потпуно безбедно и не оставља никаква оштећења.

Општина Барајево добила је од фирме Aquastatin doo
из Београда вредну донацију која се састоји од 1000 литара специјалне течности Icemelt која служи за спречавање
појаве леда на путевима и пешачким зонама. Ова течност
је економичнија у односу на стандардну со јер је њена потрошња мања, а време деловања дуже. Користи се и као
превентива јер се њеним наношењем пре, или непосредно пре почетка падавина спречава задржавање снега и
онемогућава стварање леда.
Председник општине Барајево Слободан Адамовић
каже да ће ово средсво добро доћи да се спречи поледица

НАБАВЉЕНЕ КАНТЕ ЗА
СМЕЋЕ ЗА БАРАЈЕВСКА
ДОМАЋИНСТВА

Како смо обавештени од надлежних подела канти почеће u 2017. години када се набави и једно мање возило за
одвожење смећа које ће се користити за пражњење ових
канти.

Јавно комунално предузеће набавило је првих 1000
канти за смеће које ће бити подељене домаћинствима, а
њиховом употребом постепено ће се елиминисати контејнери који се нису показали као баш идеално решење за
барајевске прилике.
У буџету општине Барајево планирана су средства за
набавку 2000 канти које ће бити дате на коришћење домаћинствима која ће се о њима старати па се очекује не
само да ће ове канте дуже трајати, већ ће и Барајево бити
много чистије.

ОПШТИНА ДОНИРАЛА ОПРЕМУ
ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Општина Барајево обезбедила је
500.000 динара које је Спортски савез искористио за набавку спортске
опреме и полигона са разноврсним

реквизитима за све школе на подручју
општине Барајево. Реквизити и полигони намењени су углавном ученицима од 1. до 4. разреда, а по програму
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који је Спортски савез осмислио за
школски спорт.
Ове реквизите школама је уручио председник општине Барајево
Слободан Адамовић, који је са својим
сарадницима, члановима Већа ГО Барајево Иваном Васиљевићем и Миланом Димитријевићем, присуствовао
15. децембра такмичењу ученика од
1. до 4. разреда основних школа „Кнез
Сима Марковић“ из Барајева и „Павле
Поповић“ из Вранића под називом
„Мале олимпијске игре“ које су организоване у новој фискултурној сали у
Вранићу и где су ови реквизити и полигони први пут коришћени.

САРАДЊА ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО И ЦРВЕНОГ КРСТА
Члан општинског Већа задужен за социјалну и дечију
заштиту Ненад Савић уручио је Црвеном крсту Барајева
неколико пакета гардеробе, која ће бити неопходна социјално угроженом становништву у наступајућим хладним данима.
Црвени крст редовно организује акцију прикупљања
половне гардеробе и обуће за социјано угрожено становништво наше општине, поручио је секретар Црвеног
крста Барајево Никола Минић.

САРАДЊА ОПШТИНЕ И „ЗЛАТИБОРЦА“
НА ОБОСТРАНО ЗАДОВОЉСТВО
Председник општине Барајево Слободан Бата Адамовић разговарао је са Пеђом Бабурским, представником фирме „Златиборац“ која је иначе водећа у Региону
у области производње сухомеснатих производа. Тема
разговора била је успостављање озбиљне сарадње између Општине Барајево и предузећа „Златиборац“ а
председник општине Слободан Адамовић и господин
Бабурски сложили су се да чињеница да „Златиборац“
поседује један од већих погона у нашој општини, у индустриској зони Требеж, отвара простор за запошљавање
већег броја наших суграђана а такође се стичу и услови
за заједничку привредно-туристичку промоцију наше
општине и овог великог привредног колектива. Уколико
сарадња Општине и „Златиборца“ буде донела конкретне
резултате створило би се „плодно тло“ да и други велики
привредни субјекти отворе своје погоне и инвестирају у

нашу општину што би аутоматски довело и до смањења
броја назапослених, нарочито младих житеља Барајева.
Разговорима је присуствовао и члан Општинског већа
Александар Делић.

„БГ РЕКЛАМ“ ШИРИ СВОЈЕ КАПАЦИТЕТЕ
Привредно друштво „БГ Реклам“ које послује од 2013.
године у индустријској зони „Требеж“ и запошљава 150
радника планира у наредном периоду значајно проширење производних капацитета у које ће инвестирати три
милиона евра. Ова фирма планира да до краја 2016. године
70% своје производње пласира на инострана тржишта.
„БГ Реклам“ је посетио председник општине Барајево
Слободан Адамовић коме је руководство фирме изнело
планове развоја који се базирају на већ склопљеним уговорима. Да би се задовољила повећана тражња „БГ Реклам“ мора значајно да повећа своје капацитете.
Председник општине Барајево Слободан Адамовић
пружио је пуну подршку плановима развоја ове фирме и
обећао сву помоћ коју општина може да пружи, поготово

при обезбеђењу локације за изградњу нових капаците,
јер је то и интерес општине с обзиром да се планира отварање око 100 нових радних места у наредне две до четири
године.
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ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Припремио Драгослав Јовичић Уча

200 ГОДИНА ОД СМРТИ СОВЈЕТНИКА
ПАВЛА ПОПОВИЋА
- Одрастао у свештеничкој породици
- Миротворац и ратник
- Први совјетник Београдске нахије
- Члан Народне канцеларије
„Благо томе ко довијека живи имао се рашта и родити“ рече и написа
велики Његош. Управо смисао Његошевих мисли оживотворен је у животу
и делу војника, миротворца и државника Павла Поповића из великог шумадијског села Вранића.
Досељење из Груже
Павлови родитељи, мајка Милица и отац Тодор, живећи претходно у
Крштеној Србији средином 18. века доселише се у Вранић из Груже са синовима: Димитријом, Павлом, Атанасијем
и Јованом. Димитрије и Атанасије се
определише за свештенички позив,
Јован би предодређен да обавља домаће послове у породичној задрузи, а
Павле за народне послове, јер се одликовао тачношћу, упорношћу, одважношћу и стрпљењем. Презиме Поповићи
вероватно добише по свештеничком
позиву најугледнијих људи њиховог
рода.
Корисник књиге и мача
Павле уз браћу свештенике „се
учио мало књизи“. Знао је читати те је
спадао у десетак писмених људи Посавине. Војничку каријеру је стицао у
Кочиној крајини, па након сукоба са јаничарима 1795. године постао је посавски буљубаша, а београдски паша Хаџи
Мустафа познат по надимку „српска
мајка“ даде му пет дуката за исти број
посечених јаничарских глава.
Лична популарност и углед породице уз његову урођену тактичност
су га препоручили народу Вранића,
па постаје и њихов кмет. Бринући о
животу људи постаје пријатељ са Симом Марковићем, Јанком Катићем,
Хаџи Рувимом и Васом Чарапићем. Са

борачким кнезом Симом се окуми, а
са арнајевским „великим Чиком“ из
рода Николићи се ороди. Неформално двовлашће у Београду га натера да
истовремено сарађује са Турцима и
са јаничарима. Посебно пријатељство
је створио са конатичким субашом
Аганлијом.
Избегао „сечу кнезова“
Јаничари 1801. године убише Хаџи
Мустафу те наста страховлада четворице дахија: Мула Јусуфа, Фочић
Мехмед аге, Кучук Алије и Аганлије.
Одговор дахија на припреме оружаног
отпора је „сеча кнезова“. Захваљујући
Павловом пријатељству са Аганлијом
на његов „миг“ преко заменика вранићког субаше Мехмеда, Павле се
склони у буковачку шуму недалеко од
хана на Окапинама, а по позиву ту се
склонише са угледним Вранићанцима
и његови пријатељи Сима Марковић и
Јанко Катић.
Покушај мира у Дрлупи
Устанак је букнуо у целој Шумадији.
Пале се ханови. Хан у Вранићу запали Милисав Чамџија. Павле прихвата
Аганлијин план о помири те одлази 25.
фебруара 1804. године са Посавцима и
Аганлијом у космајско место Дрлупу у
кућу Јанка Јевића на преговоре са Карађорђем. Преговори не успевају.
Оружане борбе се настављају.
Устаници су створили знатну слободну територију. Павле учествује у раду
Прве устаничке Скупштине у Остружници и у неуспешним преговорима са
Турцима у Земуну о миру уз посредовање аустријског генерала Женеја.
Павле ратник
Устаници освајају Карановац, Ужице... Побеђују на Мишару, а на Светог
Андреју 1806. године улазе у Београдску варош. Пада и тврђава на Белу
недељу 1807. године. Дахије беже из
Београда. Павле не учествује само у
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директним борбама за Београд, јер
је био тешко рањен у сукобу са крџалијама још јануара месеца. Ипак, улази
у ослобођену варош и спасава Аганлијину жену Рнушу од хира устаника.
Дахије беже чамцем низ Дунав, али их
сачекују устаници на острву Ада Кале.
Глава Аганлијина никад није изложена уз сумњу да је луцидни Павле и ту
умешан.
Постаје члан Совјета...
Градећи систем државне власти
устаничке Србије Павле Поповић на
Скупштини у Великом Борку августа
1805. године на Велику Госпојину би
изабран за члана Совјета – Прве српске Владе и ту часну оперативну дужност је вршио предано више година.
Стекао је велико поверење Карађорђа.
Обављајући дипломатске послове одлазио је у руски главни стан да тражи
помоћ, путовао као правдољубив човек да обузда поједине старешине од
претераног богаћења.
... и вилајетски судија
Карађорђе губи поверење у многе
старешине, посебно у Петра Добрњца
и Станоја Главаша, па 18. фебруара 1813.
године формира Вилајетски суд. За
великог вилајетског судију поставља
Илију Марковића, а Павла Поповића за
његовог помоћника.

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Павлу је најтеже било да по граничним шанчевима на Дрини и Чачку
обзнани садржај Букурештанског мировног уговора о миру између Русије
и Турске који је донет 28.маја 1812.
године. Српска депутација у којој су
били Сима Марковић и Павлов синовац Лазар Поповић успела је само да у
одредбе тог уговора унесе осму тачку
која је Србима обећавала амнестију
и аутономију уз повратак Турака у
градове.
Турци надиру
Српска војска без помоћи Русије
која је била на путу Наполеоновог освајачког рата и паљења Моске трпела
је поразе. Бројни турски војници били
су жељни освете. Београд пада 5.октобра 1813. године. Аустроугарски двор
обавештава болесног Карађорђа преко поп Луке да „прима“ српски живаљ
у њихову земљу „два сата у дубину“.
Највећи број старешина се сместа у
манастир Фенек. Павле тешка срца
прелази Саву и са породицом борави
у Сурчину и Јакову.
Павле тражи и помаже
Из Срема почетком 1814. године
српске војводе и свештена лица траже помоћ од руског цара Александра.
Павле Поповић са групом утицајних

Срба пише аустријском цару писмо и
тражи од њега да обезбеди Србима
голи живот, а Павле Сретеновић из
Лисовића се обраћа пруском краљу
Виљему IV. Помоћи готово да и нема.
Оставши у Србији кнез Милош
Обреновић диже на Цвети 23. априла 1815. године Други српски устанак.
Павле се враћа у земљу и ставља се
у службу устаника. Почетни успеси
на бојном пољу код Чачка, Љубића,
Дубља, Смедерева, створили су солидну почетну позицију за преговоре
са Турцима што Милош чини. Павле му
помаже. Милош успешно преговара
са Марашли Али пашом избегавајући
екстремног Кушид пашу.
Деоба власти
Устаничке акције су престале, а
Милош са Марашлијом октобра 1815.
године незванично оснива Народну
канцеларију коју чине српски кнежеви, са потребом да буде највише судско и административно тело. Петар
Николајевић Молер је вршио функцију председника канцеларије, а наизменично Павле Поповић и Лисовчанин Павле Сретеновић посташе њени
чланови. Лазар Поповић је био главни
њен писар, добивши по томе и надимак „писар Лаза“.

Умире у Вранићу
Милош временом умешно учвршћује власт. Са јаничарима гуши
сурово Хаџи Проданову буну и обрачунава се са неистомишљеницима. Према тврдњи свештеника Тодора, Павловог сина јединца са вранићким кнезом
Павлом Марковићем Павле организује
бекство кнеза Сима Марковића из Милошевог притвора. Милош га није дирао знајући да су му се приближавали
последњи часи. Умро је 8./21. децембра
1816. године, а сахрањен је у црквеној
порти у Вранићу. На надгробној плочи пише „Врсни Србин, борац за ослобођење народа и оточества свог...“.
Није заборављен
Павле Поповић није заборављен.
У Вранићу основна школа носи његово
име, као и улица. Хроничар Радмила
Васиљевић написа књигу „Павле Поповић из Вранића, и војник и саветник како ваља“. У музеју у Београду се
чува Павлова пушка жуте боје украшена многим украсима. Иницијатива
свештеника Радивоја Митровића да
се ове године обележи 200-годишњица његове смрти доби подршку од
општинске власти на радост и задовољство потомака, грађана Вранића и
шире околине.

Трагом пожутелих фотографија
Педантни историографи забележили су да се у Маузолоју на Виду именом и презименом налазе кости 1232
српска ратника.
На крфу у Српској кући бројни експонати сведоче о
времену страдања. Међу њима је и фотографија изнемоглог и болесног Симе Танасковића из Бељине кога
болничари носе ка последњем одредишту наде.
Његови посмртни остаци су расути у дубини Јонског мора чинећи са безброј других „плаву гробницу“.
У Бељини га је оплакала бројна породица, а посебно синови Живан и Боривоје, као и кћери Милица, Љубица и
Зорка.
Свој живот за отаџбину дадоше још и шесторо браће
Танасковићи: Драгомир, Никола, Милосав, Тихомир, Обрад и Танасије. Да се зна, а да се никад не заборави!
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ИЗ ЛАСТЕ ОБЕЋАВАЈУ
БОЉИ ПРЕВОЗ
Миодраг Кркаловић, руководилац ПО Ласта „Авала“
био је са сарадницима 23. децембра у радној посети Барајеву и са председником општине Барајево Слободанамо
Адамовићем разговарао о унапређењу превозу путника.
Договорено је да Ласта сагледа могућност да се за
подручје општине Барајево ангажују аутобуси новије производње, као и да се ускладе поједини поласци са потребама путника.

ПОСТАВЉЕНЕ ТРИБИНЕ НА
ТЕРЕНУ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ
У НАСЕЉУ ГАЈ
У насељу Гај завршени су радови на постављању трибина на малом спортском терену, тако да је ово сада један
од најбоље опремљених терена на подручју општине.
Спортски савез и општина Барајево наставиће у 2017.
години са опремањем малих спортских терена и у другим
месним заједницама.

ЗИМА ПОВЕЋАВА ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА
Ових дана све је више посла за
ватрогасце. Углавном због људског
немара долази до пожара, настају велике материјалне штете на стамбеним
и помоћним објектима, а ватрогасци
нажалост често могу само да локализују пожар да се не би прошири на
околне објекте. А штете могу да буду
заиста катастрофалне. Тако смо недавно у Бождаревцу снимили кућу
Драгана Миловановића, боље речено
зградиште, јер је кућа готово у потпуности изгорела заједно са намештајем

и другим стварима, укључујући и лична документа власника.
Пожари на стамбеним објектима
у зимском периоду најчешће настају
због неправилног одржавања димњака који нису очишћени и припремљени за зиму, али и због неисправних
електроинсталација, посебно у случајевима када власници оставе укључене грејалице и када нису код куће.
Најбоља заштита од пожара је
превенција. Зато стручњаци саветују
да позовете мајсторе да вам прегле-

У 2016. ГОДИНИ ОРГАНИЗОВАНО
11 АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
Организација Црвеног крста Барајево у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије спровела је током децембра две акције за грађанство и
једну у Средњој школи. Прикупљено је 60 јединица крви, а Црвени крст се
овом приликом захваљује грађанима и ученицима на хуманости и ширењу
овако добре идеје као што је добровољно давалаштво крви. На територији
општине Барајево у 2016. години организовано је 11 акција добровољног давања крви.
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дају електроинсталације или очисте
димњаке ако то дуго нисте радили.
Није претерано скупо а може да спречи настанак заиста великих штета.

УРЕЂЕНО 12 КИЛОМЕТАРА АТАРСКИХ ПУТЕВА
Општина Барајево је у другој половини 2016. године уложила преко 20
милиона динара за уређење атарских
путева на свом подручју. Радило се у
готово свим месним заједницама а укупна дужина уређених атарских путева у
овом периоду је преко 12 километара.
Према подацима које смо добили
од Милана Димитријевића. члана Већа
Градске општине Барајево, урађени су
следећи путеви: Бождаревац - пут за
Павловац, Манић - пут за Јасење, Бељина - пут Кленовац - Пољане, Бељина
- Пататир наставак Ливадске, Лисовић
- пут за Вотњачине, Лисовић - пут за
гробље - Лучица, Вранић - пут за Велике

Дубраве, Велики Борак - Дивостин до
пружног прелаза, Велики Борак - Старо
село - Црквенац, Гунцати - крак атарског пута за Водице, Гунцати - наставак
Д. Николића - Прокић, Арнајево - пут
за Репанчић, Баћевац - пут за Врбље,
Баћевац - пут за Рупе, Гунцати - Водице
- Обршинска, Глумчево брдо - Београдска - тунел.
Веће Градске општине Барајево
усвојило је Програм уређења некатегорисаних путева на територији ГО
Барајево којим је обухваћено још 20
некатегорисаних, односно атарских путева. До сада је урађен пут у Арнајеву у
дужини од 400 метара, Вранићу - атар-

АТАРСКИ ПУТЕВИ-ЛИСОВИЋ

ски пут Угари у дужини од 300 метара и
земљани радови на путу у Рожанцима у
дужини од 400 метара. Радови ће бити
настављени све док временски услови
то буду дозвољавали, а путеви који не
буду завршени ове јесени биће урађени
на пролеће 2017. године.

ни Барајево који ће бити искоришћен у 2017. години за поправку већег броја атарских путева.

Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ користи и последње дане ове године, док временске прилике то дозвољавају, да обави послове на уређењу атарских путева. Ових дана
раде на путу код улице Милована Стевановића у Лисовићу који
ће након завршетка земљаних радова бити насут каменом добијеним од Железница Србије.
Како нам је рекао Боривоје Павловић, члан Већа Градске
општине Барајево железница ће уступити сав камен после реконструкције пруге од тунела Ненадовац до Лазаревца општи-

ЖЕЛЕЗНИЦА УСТУПИЛА КЕМЕН
ЗА ПОПРАВКУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Општина Барајево постигла је споразум са „Железницама Србије“ којим је Барајеву уступљено 3000 м3 камена
који ће остати приликом реконструкције пруге. Овај камен искористиће се за насипање путева који до сада нису
имали чврсту подлогу, каже Боривоје Павловић, члан
Већа Градске општине Барајево.

Пут после насипања каменом

Пут пре поправке

Раднике ЈКП „10. октобар“ затекли смо како овим
каменом насипају крак улице Миодрага Вуковића (код
штала) који ће омогућити грађанима који имају куће и
земљиште преко реке Барајевице да и колима стигну до
својих имања.
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ИЗ РАДА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
Центар за културу Барајево у протекла три месеца организовао је више позоришних и биоскопских представа,
промоција књига и изложби слика, тако да се слободно
може рећи да је ова јесен била испуњена културним догађајима. Љубитељи филма су имали прилику да одгледају
филмове „Тајне авантуре кућних љубимаца“, „Дом госпођице перегрин“, „Јесен самураја“, „Тролови 3д“ и „Стадо“ а
пројекције су организоване у Барајеву и Вранићу.
Организовано је и неколико изложби ликовних радова
у Галерији Дома културе. На изложби уметничких радова
под називом „Потпуно другачији свет“ представила су се
четири ликовна уметника Данка Јанковић (осликавање камена, дрвета, стакла), Дина Пријић (воштане боје), Стефан
Несторовић (оловка) и Ђорђе Добројевић (графика).
На ликовној колонији „Културно наслеђе“ која је организована у порти цркве светог Илије у Вранићу, а у оквиру
Дана европске баштине учешће је узело девет сликара из
Барајева и Београда. Учесници колоније били су Горинка
Николић, Светлана Петковић, Наташа Делић, Тања Веселиновић, Недјељко Вуксан, Анка Куколеча, Данка Јанковић,
као и две младе уметнице ученице ОШ „Павле Поповић“ из
Вранића Ангелина В. и Јана Јелић. Уметници су своје слике
поклонили Центру за културу за сликарски атеље.
У Галерији Центра своју самосталну изложбу слика под
називом „Концерт боја“ имала је Светлана Петковић, дипломирани сликар зидног сликарства и ово је била њена трећа
самостална изложба.
За љубитеље књига организоване су три промоције
књига. Јелена Бачић Алимпић представила је своју трилогију „Казна за грех“. Представљена је на једној од промоција
и роман „Пливач“ аутора Андрије Терзића који је ушао и у
ужи избор за Нинову награду.
Посебну пажњу привукла је промоција књиге „Српско
срце Јоханово“ аутора Веселина Џелетовића који говори о

нелегалној трговини људским органима на Косову и Метохији који је доживео чак 14 издања и преведен на неколико
светских језика.
Центар за културу није запоставио ни позоришне представе. У представи „Браколомије“ запажене улоге остварили су глумци Александар Срећковић Кубура, Калина Ковачевић, Ненад Стојменовић и Бојана Стефановић. У великој
сали Дома културе у Барајеву изведена је и представа под
називом „Пази шта желиш“. У овој љубавној комедији играли су Радован Вујовић, Александар Радојичић и Александра
Томић. Љубитељи позоришта имали су прилику да одгледају и кабаре Ланета Гутовића под називом „Обично вече“.
Они који воле стенд ап комедије могли су да погледају
у дому културе у Вранићу и Барајеву нову комедију Срђана
Динчића „Ђаво из јагоде“.

Са промоције књиге „Српско срце Јоханово“

„Ђаво из јагоде“

Са самосталне изложба ауторке Светлане Петковић у Галерији Центра

Са промоције књиге „Казна за грех“
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ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
Ове године Србија се прикључила
иницијативи Савета Европе да Дани европске баштине буду обележени заједничком темом „Културно наслеђе и
заједнице – живети с наслеђем“, наглашавајући вредност и потенцијал културног наслеђа као ресурса одрживог
развоја и квалитета живота. Ова тема
је одабрана са циљем да се истакне
значај и рад заједница - удружења, породица, група пријатеља и других који
управљају својим културним наслеђем
и штите га на бројне начине, надајући
се да ће на овај начин, подизањем

свести о значају сопственог окружења
и културног наслеђа у њему, и други
бити инспирисани да се брину о свом
и заједничком наслеђу.
У основним школама у Барајеву
и Вранићу, као и у Средњој школи и
галерији Центра за културу Барајева
организоване су изложбе у којима су
представљени најважнији културно –
историјски споменици на територији
ГО Барајево.
Поред изложби у основним школама одржана су предавања на тему
„Културно-историјска баштина општи-

не Барајево“. Предавање су одржали
члан општинског већа професор Ненад Савић, и професори историје две
барајевске основне школе Мирјана
Петровић и Урош Миливојевић.

ОБУКА ДЕЦЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
У САОБРАЋАЈУ
Општина Барајево обезбедила је у буџету за 2016. година 3.200.000 динара наменских средстава за побољшање
безбедности саобраћаја на територији општине. Ради се
о средствима која је општина добила од Града Београда,
односно Секретаријата за саобраћај која су после спроведеног јавног конкурса пребачена Предшколској установи
„Полетарац“, Основној школи „Кнез Сима Марковић“ Барајево и Основној школи „Павле Поповић“ Вранић. У све
три установе успешно је, у периоду од 18. до 20. октобра,

реализован програм едукације деце предшколског узраста и основаца од 1. до 4. разреда о безбедности саобраћаја.
Агенција „Асоцијација“ из Земуна спровела је програм који
за циљ има да се деца упознају са саобраћајним прописима
и како се правилно прелази улица, како би била што безбеднија у саобраћају.
Марко Рунац из Агенције „Асоцијација“ каже да су деца
веома заинтересована за ову обуку која се обавља на полигону који је опремљен семафорима, саобраћајним знацима,
пешачким прелазима и аутомобилима на ножни погон. Све
што виде и науче овде, каже он, представља верну симулацију онога што их чека у стварним ситуацијама на улици и
помоћи ће им да се безбедније понашају у саобраћају.

ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ У
САОБРАЋАЈУ
У центру Барајева затекли смо раднике „Београдпута“
који су обележили све пешачке прелазе, а најважније и оне
код школе и вртиће што ће свакако повећати безбедност у
саобраћају, посебно за пешаке и децу.
Да су деца увек у првом плану уверили смо се и у
Средњем крају где је вертикалном и хоризонталном сигнализацијом обележен пут код основне школе и ова акција
наставиће се и у другим месним заједницама.
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НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ
Удружење „20. Децембар“ из Вранића и Центар за
културу Барајево организовали су испред Спомен дома
у Вранићу 20. Децембра комеморацију поводом седамдесет треће годишњице од покоља 68 недужних житеља
Вранића који су починили четници Драже Михаиловића.
Венце на спомен обележје у Вранићу положиле су
делегације Удружења „20. Децембар“, општине Барајево,
СУБНОР-а Београда, Барајева, Сурчина, Уба, Нове комунистичке партије и СКОЈ-а, Комунистичке партије, 6.личке дивизије „Никола Тесла“, затим делегације бораца и
потомака Губеревац, Удружења пензионера Барајево,
Центра за културу Барајево и делегација Жена у црном и
антифашиста из Тузле и Загреба.
Владан Пантић, председник удружења „20. Децембар“ обраћајући се присутнима подсетио их је да је

покољ народа у Вранићу када је страдало 68 житеља
Вранића, од којих 35 жена и деце, те ноћи 20. Децембра
1943. Године извршио први батаљон Авалског корпуса,
који је био регуларна јединица четничког покрета под
командом Драже Михаиловића. Био је то један од најсвирепијих четничких злочина у Другом светском рату. Зато
се он оштро супроставио рехабилитацији Драже Михаиловића и других издајника и запитао се „Куда смо то
кренули и где ћемо то стићи? Зар је дошло време да све
оно са чим треба да се дичимо и поносимо, да славимо и
поштујемо, да све оне најсветлије вредности бацамо под
ноге и оскрнавимо лажима небројене жртве.
У програму који је уприличен овом приликом у Спомен дому учествовали су наши истакнути драмски уметници Василија Кокотовић и Бранко Ћурић.

НОВА ПРОДАВНИЦА У ВРАНИЋУ
Један од највећих трговинских ланаца у Србији
Delhaize d.o.o. отворио јепродавницу и у Вранићу. Нова
продавница допринеће бољем снабдевању житеља Вранића који ће имати прилику да у њој нађу много већи асортиман робе, повољније цене и услове плаћања. Свечаном
отварању присуствовао је и председник општине Барајево Слободан Адамовић са својим сарадницима.

Нова продавница улепшала центар Вранића

Део Дома културе пре реновирања

Продавница има 140 м2 и налази се у склопу Дома културе у просторијама које су до недавно коришћене као
школска фискултурна сала. Значајно је свакако поменути
да отварањем ове продавнице запослено 10 нових радника из Вранића, а оплемењен је и простор испред продавнице, тако да су сви на добитку.
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ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА БАРАЈЕВА –
ЗАМЕНА ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА И ПРЕКО ИНТЕРНЕТА
Општина Барајево је у просторијама Канцеларије за младе у Барајеву и месне канцеларије Вранић
омогућила пензионерима са подручја наше општине да захтеве за

замену старих здравствених књижица поднесу и преко интернета.
Како смо сазнали од члана Већа
Градске општине Барајево Александра Делића пензионерима у елек-

КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА У
НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА
У Барајеву су 25. новембра 2016. године свечано отворене нове просторије клуба пензионера које се налазе у
згради Дома културе у центру Барајева.

тронском пријављивању за замену
здравствених књижица помажу запослени у општинској управи као и
општински функционери.

Опремање клуба посебно је помогла наша угледна
фирма „Златиборац“ која има добру сарадњу са општином
Барајево и која је као друштвено одговорна фирма понудила своју помоћ на чему јој је удружење пензионера из
Барајева захвално.
Нове просторије клуба пензионера, каже Бранислав
Ђурић, координатор свих активности при опремању нових просторија клуба, биће за сада отворене понедељком,
средом и петком од 8 до 13 часова и биће убудуће место
на коме ће се пензионери дружити, али и обављати многе
друге активности и организовати такмичења у шаху, доминама, пикаду, показати своје вештине у плетењу, везу...
Пресељење клуба пензионера у нове просторије
омогућиће реализацију старе идеје о отварању геронтолошког дневног центра у Барајеву. Председник општине
Барајево Слободан Адамовић каже да је Град Београд
обезбедио средства за опремање простора у Дому културе које су до сада користили пензионери за потребе Геронтолошког центра који би требало да буде отворен до
краја ове године.

ПЕНЗИОНЕРИ
ДОБРИ СПОРТИСТИ
Удружење пензионера „Пензионер“ из Барајева организовало је за своје чланове, у сарадњи са општином
Барајево, спортска такмичења у више дисциплина. Прво
место у шаху заслужено је припало Милутину Јелићу,
други је био Радиша Павловић, а трећи Бранислав Ђурић.
У доминама је прво место припало Живанки
Петровић, друго Верици Шкрњуг и треће Љубици
Димитријевић.
У пикаду прво место је освојила екипа у саставу: Душанка Петровић, Живанка Петровић и Верица Шкрњуг.
Друго место заузела је екипа у сатаву: Славица Стевановић, Бојана Кнежевић и Дино Станојевић, док је трећа
била екипа за коју су наступали Лепосава Николић, Миливоје Поповић и Бранислав Ђурић.
На скромној свечаности која је организована у новим
просторијама Удружења пензионера медаље најбољим
спортистима пензионерима уручио је председник
општине Барајево Слободан Адамовић.
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72. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА
БАРАЈЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Свечаном академијом СУБНОР-а
општине Барајево и полагањем венаца на спомен плочу на згради основне
школе у Мељаку и спомен обележја у
Липовици и Баћевцу обележена је 72.
годишњица ослобођења Барајева у
Другом светском рату. Овај дан се обележава у знак сећања на 10. октобар
1944. године када је Трећа бригада 6.
пролетерске дивизије „Никола Тесла“,
после тешке вишечасовне борбе у
незадрживом јуришу скршила отпор
немачких окупаторских трупа у згради школе у Мељаку и ослободила овај
крај.
Цвеће на спомен обележја положили су представници општине
Барајево, СУБНОР-а, секција јединица
које су учествовале у завршним борбама за ослобођење овог краја и удружења грађана.
У великој сали Скупштине општине Барајево одржана је Свечана академија на којој је председник СУБНОР-а
Београда Боро Ерцеговац уручио
чланске књижице новим члановима

борачке организације и захвалнице
за успешну сарадњу коју је добила и
општина Барајево.
Председник општине Барајево
Слободан Адамовић обраћајући се на
Свечаној академији посебно је нагласио да је антифашизам тековина којом
се сви у свету поносе па не постоји ни

један разлог да се ми тога стидимо.
Сви који су се борили у том времену,
рекао је он, подједнако су заслужни
што је данас наша земља демократска
и окренута универзалним вредностима које гради онај део човечанства
који је био наш савезник у Другом
светском рату.

ВРАНИЋ НИЈЕ ЗАБОРАВИО
Поводом 75. годишњице страдања 39 недужних грађана Вранића
од стране казнене експедиције нацистичке Немачке удружење грађана
„20. децембар“ организовало је 15. октобра комеморацију жртвама. Помен
невиним жртвама одржали су прота
Радивоје Митровић и јереј Дарко
Павловић. Венце испред Спомен дома

у Вранићу положиле су делегације Удружења „20. децембар“, општине Барајево, СУБНОР-а Барајево, делегација
секције Прве пролетерске бригаде и
делегација 6. личке дивизије.
Председник удружења „20. децембар“ Владан Пантић у свом обраћању присутнима на комеморацији
рекао је да је тог 15. октобра 1941.

године угашено 39 живота житеља
Вранића који су страдали само зато
што су припадали свом народу. Ми
немамо право, рекао је он, ни да опростимо ни да заборавимо овај злочин.
Морамо да учинимо све да сећање на
невине жртве траје док је овог народа
и памћења. Наш задатак је да чувамо и
сачувамо успомену на наше очеве, дедове и прадедове који су својим животима обележили пут којим треба да се
крећемо, а то је пут истине и правде,
пут части и поштења.
Комеморацији у Вранићу присуствовали су председник општине Барајево Слободан Адамовић и чланови
Већа Александар Делић, Раде Танасијевић и Милан Димитријевић.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА
БАРАЈЕВА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Полагањем венаца на спомен обележје палим ратницима за слободу Србије, у Глумчевом Брду, обележена је 98.

Удружења потомака ратника Србије 19121920. године као и делегација СУБНОР-а,
а ученици подручног одељења Основне

годишњица ослобођења Барајева у Првом светском рату. Венце су положиле
делегације Градске општине Барајево,

школе“Кнез Сима Марковић“ из Глумчевог Брда извели су пригодан програм.
Председник удружења Савеза потомака

ОДАТА ПОЧАСТ
МИЛИСАВУ ЧАМЏИЈИ
На светог Андреју првозваног у Великом Борку одржана
је свечаност под називом „Песма са Кумбаре“ на којој је одржан парастос и одата почаст великом јунаку из Првог српског
устанка Милисаву Чамџији који је давне 1806. године на овај
дан први међу устаницима ушао у Београдску варош и песмом објавио победу и ослобођење Београда.

ратника Србије Мирослав Бата Вуксић
том приликом захвалио се директорки
Културног центра Барајево Јасмини Прици на изузетној сарадњи ове културне
институције са Удружењем потомака .
Била је то прилика да се присетимо тих
тешких али славних дана далеке 1918.
године, када су јединице 1. армије војводе Бојовића, на светог Луку, ослободиле
територију наше општине, да би већ следећег дана, 1. новембра, била ослобођена и српска престоница Београд
Поводом обележавања ове годишњице у згради Скупштине општини
Барајево организован је пријем за чланове Удружења потомака ратника Србије
1912-1920. године а заменик председника
општине Славко Гајић истако је велики
значај обележавања једног овако важног
датума који ће заувек бити упамћен у
славној слободарској историји општине..

Бројним окупљеним грађанима обратио се и председник
општине Барајево Слободан Адамовић.Он је подсетио на херојски подвиг Борчанина Милисава Чамџије који је обећао
лично вођи Првог српског устанка Карађорђу да ће први
ући у Београд и то обећење испунио и то песмом седећи на
отетом турском топу на бедему на почетку садашње Кнез
Михаилове улице у Београду. Председник општине Барајево
је обећао и сву помоћ општине да се реализије иницијатива о уређењу простора у Великом Борку где се нализи гроб
Милисава Чамџије који ће се звати „Чамџијино огњиште“.
Општина Барајево обезбедила је и средства за израду плоче
која ће подсећати на јунаштво Чамџије, а која треба да буде
постављена на згради бивше кафане „Руски цар“ у Београду.

IN MEMORIAM

Ратомир – Раша Лазић
1944. – 2016.
Цвеће и венце на споменик бесмртној јуначини Милисаву
Чамџији положили су представници општине Барајево, потомака ратника Србије и удружења пензионера, Основне школе
„Кнез Сима Марковић“ одреда извиђача „Свети Сава“, Центра
за културу Барајева и потомци Милисава Чамџије.
На свечаности је подигнута застава устаничке Карађорђеве Србије, а ученици основне школе „Кнез Сима Марковић
извели су одломке из дела Бранислава Нушића „Опсада
Београда“.
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Новинар, афористичар, дугогодишњи директор
НИП „Јеж“ и кошаркашки радник Ратомир – Раша Лазић преминуо је 30. октобра 2016. године.
У Барајеву популарност је стекао у реализацији
своје вишегодишње радио-емисије на Радио – Барајеву „Шапутање са Рашом“ и сталном стручном помоћи у раду Центра за културу Барајево.
Испраћен је од породице и бројних пријатеља 2.
новембра и сахрањен на Топчидерском гробљу.

И БАРАЈЕВО ДОБИЛО НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ
Фото: Александар Ђорђевић

По први пут Барајево је добило новогодишњу декорацију каква доликује општинском центру. Заиста је лепо увече видети светла три велике и
неколико мањих јелки на платоу испред Дома културе. Цео центар Барајева
декорисан је разнобојним украсима који су поставњени на бандерама, али
и четинарима испред зграде општине. Велика украсна јелка постављена је
и испред Спомен дома у Вранићу. Како сазнајемо сва декорација остаће у
Барајеву и користиће се и наредних година.
Да не заборавимо да похвалимо и ЈКП „Јавно осветљење“ из Београда које је уступило општини ову декоративну расвету, а то је само још један доказ добре сарадње општине са Градом Београдом и овим јавним
предузећем.

