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ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десета седница Скупштине 

Градске општине Барајево којом је 
председавао председник Скупшти-
не Саша Пауновић одржана је 19. 
октобра а одборници су разматра-
ли 14 тачака дневног реда. Седни-
ци је присуствовало 29 одборника 
који су усвојили предлог Одлуке о 
четвртом ребалансу буџета Градске 
општине Барајево за 2017. годину, 
затим ребаланс Програма посло-
вања ЈКП „10.октобар“ за 2017. годи-
ну, измену Плана и програма рада 
Центра за културу Барајево за 2017. 
годину а усвојен је и предлог при-
оритета за Програм уређивања и 
доделе грађевинског земљишта за 
следећу годину. Чланови општин-
ског парламента су такође једно-
гласно усвојили и извештај о стању 
канализационе мреже на терито-
рији Градске општине Барајево са 
планом развоја, информацију о 
водама на подручју наше општине, 
извештај о називима улица и тргова 
и кућних бројева затим информа-
цију о реализацији жетве и тржиш-
ним вишковима као и информацију 
о туризму на територији општине 
Барајево. Усвојен је и предлог Ре-
шења о именовању Привремених 
савета месних заједница. Вршиоцу 
дужности в.д. директора Центара 
за културу Јасмини Прици проду-
жен је мандат за још годину дана 
а одборници су усвојили и пред-
логе Решења о измени и допуни 
Решења о разрешењу и именовању 
Општинске изборне комисије као и 
предлог Решења о измени Решења 
о избору чланова сталних Радних 
тела Скупштине Градске општине 
Барајево. Председник Скупштине 
Саша Пауновић обавестио је од-
борнике као и чланове општин-
ског руководства да се добитник 
општинског признања Дејан Цвет-

ковић одрекао новчаног дела на-
граде у корист Центра за смештај 
и дневни боравак деце и омлади-
не ометене у развоју који се нала-
зи у Шиљаковцу а новчаног дела 
награде у сврху помоћи изградњи 
православног храма „Цара Кон-
стантина и Царице Јелене“ у селу 

Каменица, општина Лепосавић, 
у јужној српској покрајини Косо-
во и Метохија одрекла се и фир-
ма „Златиборац“. Десетој седници 
Скупштине општине Барајево при-
суствовао је председник општи-
не Слободан Бата Адамовић као и 
чланови општинског Већа.
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ГРАДСКИ МЕНАЏЕР У РАДНОЈ ПОСЕТИ БАРАЈЕВУ

Градски мехаџер Горан Ве-
сић са сарадницима посетио је 
општину Барајево и са општин-
ским руководством разговарао о 
даљим плановима и улагањима у 
Барајево, које је по речима самог 
Весића најнеразвијенија београд-
ска општина.

Горан Весић је приликом посе-
те Барајеву обишао зелену пијацу и 
разговарао са грађанима, а такође 
је обишао и нови мост на Барајеви-
ци који је отворен за саобраћај 28. 
августа, на Дан општине.

- Пре две године овај мост 
није имао ни једну приступну са-
обраћајницу, јер су нам га таквог 
оставили пре три године, рекао је 
Горан Весић окупљеним грађани-
ма и новинарима. Требало је доста 
енергије да се реши имовина и да 
се мост стави у функцију и драго 
ми је да је општина Барајево ус-
пела да реши овај проблем. Мост 
је био као чардак, ни на небу ни 
на земљи и на њега нисте могли 
да се попнете ни као пешак, ни 
аутомобилом.

У међувремену смо ми као град 
Београд заједно са општином Ба-
рајево уредили обалу и поносан 
сам што је она овако уређена и 
наставићемо и даље са њеним 
уређењем. За нас је важно да свако 
место има свој центар града, своје 
шеталиште, место где ће људи да 
се окупљају.

Горан Весић је овом приликом 
подсетио и на друге значајне ин-
вестиције у општини Барајево у 
последње две године. Урађено је 
13 километара регионалних путе-
ва и око 20 км локалних путева и 
улица и најавио даља улагања не 
само у шеталиште већ и у проши-
рење водоводне мреже и путеве, 
нагласивши да се после више де-
ценија поново улаже у Барајево.

Председник општине Барајево 
Слободан Адамовић је најавио, на 
основу информација из Београд-
ског водовода и канализације, да 
ће се наредне године обновити 
постројење у Насељу Гај за пре-

чишћавање отпадних вода. То је 
инвестиција од 30 милиона динара 
након чијег завршетка ће се у Ба-
рајевицу уливати пречишћена вода 
а самим тим решиће се и проблем 
непријатних мириса.

ПОНОВО СЕ УЛАЖЕ У БАРАЈЕВО
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АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА СВЕ 
ДОК ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ БУДУ 

ДОЗВОЉАВАЛИ
Уређење путне инфраструктуре је један од при-

оритета општине Барајево. Управо је асфалтирање 
нових путева и улица на подручју општине најбољи 
показатељ добре сарадње општине са Градом Бео-
градом. Радови на асфалтирању путева и улица на 
подручју Барајева наставиће се све док то временски 
услови буду дозвољавали. Председник општине Ба-
рајево Слободан Адамовић са најближим сарадници-
ма обишао је неке од путева који су ових дана добили 
нов асфалт. У Ненадовцу је нов асфалт у дужини од 
око 450 метара добила улица Бранислава Јовановића 
која је била знатно оштећена приликом извођења ра-
дова на реконструкцији пруге Београд – Бар. Радови 
су изведени у договору са Железницама Србије.

У Бождаревцу је асфалтирана Ливадска улица у 
дужини од око 350 метара, а у разговору са грађа-
нима председник општине Слободан Адамовић је 
рекао да ће и преосталих око 250 метара ове улице 

такође бити асфалтирано и да је то у програму за ас-
фалтирање улица и путева на подручју општине.

Општински функционери обишли су и улицу Ми-
лорада Иванковића у Шиљаковцу која је први пут до-
била асфалт у дужини од 450 метара.

Боривоје Павловић, члан Већа ГО Барајево дао 
нам је и податке и о улицама које су пресвучене ре-
циклираним асфалтом. У Лисовићу је рециклираним 
асфалтом пресвучено пет улица: Космајских партиза-
на, крак лево у дужини од 290 метара, Баба Катина, 
код школе 85 метара, Космајско-посавског одреда 
337 метара, Животе Јевтића 250 метара и Ратка Јев-
тића бр. 66-78 140 метара.

Завршени су радови на пресвлачењу рециклира-
ним асфатом у улици Богољуба Петковића у Барајеву 
и у месној заједници Глумчево Брдо три крака улице 
Бранислава Јовановића и четири крака Стара Липо-
вица, као и 250 метара кракова Миодрага Вуковића.
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АСФАЛТИРА СЕ РИПАЊСКИ ПУТ
У Барајеву су у току радови на 

санацији и асфалтирању Рипањског 
пута, који ће добити нов асфалт у 
укупној дужини од око 14 км, од 
Ибарске магистрале до Рипња. Ра-
дове, по програму“ Путева Србије“, 
изводи предузеће „Београд пут“. 
Тако ће ова саобраћајница која се 
налази на граници општина Бараје-
во и Вождовац и на којој се одвија 
јавни аутобуски превоз после дужег 
времена поново бити безбедна за 
саобраћај.

На подручју општине Барајево 
почели су радови и на асфалти-
рању преосталих деоница пута од 
Ибарске магистрале до Барајева и 

пута Барајево – Баћевац – Ибарска 
магистрала. 

Радове на асфалтирању Ри-
пањског пута обишао је члан Већа 
ГО Барајево Боривоје Павловић који 
је рекао да ће завршетком ових ра-
дова на територији општине сви 
регионални путеви бити обновље-
ни. Овако интензивни радови пока-
затељ су изузетно добре сарадње 
општине Барајево, Града Београда и 
Републике Србије, а на убрзаној об-
нови регионалних путева посебно 
је инсистирао председник општине 
Барајево Слободан Адамовић који 
нам је рекао да се управо радови-
ма на комуналној инфраструктури, 
као што су путеви, водовод, кана-
лизација и друго стварају услови за 
квалитетнији живот свих становни-
ка Барајева, али и шаље једна нова, 
лепша слика Барајева које настоји 
да буде што привлачније и за бу-
дуће инвеститоре.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА 
БАРАЈЕВО-БЕЉИНА

Почели су радови на рекон-
струкцији регионалног пута од 
Барајева према Бељини. Ова ре-
конструкција била је неопход-
на с обзиром на изузетно лоше 
стање пута због бројних неравни-
на и клизишта. Радове је обишао 
и председник општине Барајево 
Слободан Адамовић и чланови 
Већа ГО Барајево Боривоје Павло-
вић, Александар Делић, Милан Ди-
митријевић и Драган Радојичић.

Радна јединица „Ласте“ у Барајеву 
добила је још један нов аутобус марке 
Маз који је од 16. новембра укључен 
у саобраћај. На овај начин испуња-
вају се не само обећања већ и обаве-
за „Ласте“ да обнови свој возни парк, 
након што је добила посао да у граду 
Београду  обавља послове превоза 
путника у наредних 10 година.

У претходном периоду „Ласта“ 
је набавила четири нова аутобуса 
за Барајево, генерално ремонтовала 
још неколико и са овим који је на-
бављен ових дана стварају се усло-

ЈОШ ЈЕДАН АУТОБУС 
ЗА БАРАЈЕВО

ви за значајно побољшање квалитета 
превоза.

Радна јединица „Ласте“ у Барајеву 
очекују да ускоро добију још један 
нов аутобус.
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ПРОГОНУ
Радови на комплетној рекон-

струкцији улице Милинка Јелића у 
Вранићу, познатијој као Прогон, која 
спаја центар Вранића са Ибарском 
магистралом су завршени. Пред-
седик општине Барајево Слободан 
Бата Адамовић обишао је са чла-
новима Општинског већа Боривојем 
Павловићем, Миланом Димитрије-
вићем и Александром Делићем 

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЈОШ ТРИ УЛИЦЕ У ВРАНИЋУ

екипу „Београд пута“ која изводи 
радове на овој деоници и том при-
ликом истакао да је завршетком 
овог инфраструктурног пројекта 
велики број становника Вранића 
који гравитирају ка овом подручју 
имају далеко бољу саобраћајну ко-
муникацију у односу на претходни 
период када овим путем практично 
није било могуће саобраћати.

Председник општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић и чла-
нови општинског већа Милан Ди-
митријевић, Боривоје Павловић 
и Александар Делић обишли су 
радове на реконструкцији делова 
улица Космајских партизана, Ми-
лана Миће Мијаиловића и Мило-
сава Зоке Ђорића у Вранићу. Завр-
шетком реконструкције поменутих 
улица наши суграђани имају мо-
гућност знатно боље саобраћајне 
комуникације са осталим деловима 
МЗ Вранић и осталих делова наше 
општине
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БОЉА ВЕЗА БАРАЈЕВА 
И СОПОТА

Председници општина Барајево Слободан Ада-
мовић и Сопота Живорад Милосављевић обишли су 
путеве који спајају ове две општине и договорили се 
о заједничком улагању у њихову изградњу. У плану су 
радови на насипању пута који спаја Манић и Губере-
вац, што ће бити најкраћа веза овог дела општине Ба-
рајево са суседним општинама Сопот и Младеновац.

Ово је још један пример добре сарадње општине 
Барајево са суседним општинама.

МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ПЕТ 
ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

У општини Барајево је 26. сеп-
тембра потписан записник о при-
мопредаји пет монтажних кућа за 
исто толико избегличких породица 
из Хрватске и Босне и Херцеговине.

Пет најугроженијих избеглич-
ких породица које имају преби-
валиште на територији општине 
Барајево на овај начин решило је 
најважније егзистенцијално пи-
тање захваљујући Регионалном 
програму стамбеног збрињавања 
који је спровео Комесаријат за из-

беглице и миграције у сарадњи са 
Јединицом за управљање пројекти-
ма у јавном сектору д.о.о. Београд.

Овај пројекат финансиран је 
из донаторских средстава којима 
управља Банка за развој Савета 
Европе. Програм се спроводи у са-
радњи са ОЕБС-ом и УНХЦР-ом, а 
финансиран је средствима Европ-
ске уније, која је највећи донатор.

Потписивању записника при-
суствовали су заменик председни-
ка општине Барајево Славко Гајић, 

чланови Већа Градске општине Ба-
рајево Александар Делић, Милан 
Димитријевић, Драган Радојичић, 
Иван Васиљевић и Саша Савић, 
као и помоћник повереника за из-
беглице при Комесаријату Ђорђе 
Несторовић.
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СЛАВКО ГАК У РАДНОЈ ПОСЕТИ 
ОПШТИНИ БАРАЈЕВО

Градски секретар за образо-
вање и дечју заштиту Славко Гак 
био је 8. септембра у радној посе-
ти општини Барајево и том прили-
ком обишао вртић који се налази у 
склопу Мисионарског центра у На-
сељу Гај. Том приликом разговарао 
је са запосленима у вртићу о њи-
ховим потребама и обећао да ће у 
оквирима могућности и законских 
надлежности помоћи предшколс-
ку установу. Он се такође похвално 
изразио о условима које овај обје-
кат пружа деци која у њему бораве.

Славко Гак јеу разговору са 
председником општине Слобода-
ном Адамовићем изразио спрем-
ност да помогне Барајеву у по-
бољшању услова рада не само у 
предшколској установи, већ и у 
основним школама и најавио да ће 

ЛАЗАРЕВАЦ, БАРАЈЕВО И ЛАЈКОВАЦ ТРАЖЕ 
ВРАЋАЊЕ БЕОВОЗА

Председници општина Лазаревац Бојан Синђе-
лић, Барајева Слободан Адамовић и Лајковца Андрија 
Живковић покренули су иницијативу за поновно ус-
постављање полазака „Беовоза“.

веома брзо поново доћи у Барајево 
и обиће основне школе на тери-
торији општине. Посета градског 

секретара је још један показатељ 
добре сарадње општине Барајево 
и Града Београда.

Они су упутили допис Министарству грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и Железницама 
Србије у коме у име грађана ове три општине траже 
поновно увођење ове врсте железничког путничког 
саобраћаја. У допису се наглашава да је у периоду 
када је Беовоз саобраћао огроман број становника 
ових општина ( студенти, радници, пољопривредни 
произвођачи и други) користио тај превоз као најјеф-
тинији и најбржи превоз до Београда и да је интере-
совање за Беовоз и даље веома присутно.

Као један од аргумената за овај захтев наведено је 
и да је реконструкција овог дела барске пруге у поод-
маклој фази чиме ће у многоме бити скраћено време 
саобраћања Беовоза, што ће свакако у још већој мери 
повећати број путника.
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ПОЧЕЛА 
ДИСТРИБУЦИЈА 

КАНТИ ЗА СМЕЋE
Јавно комунално предузеће „10. октобар“ Барајево 

почело је дистрибуцију канти за смеће по домаћин-
ствима. Досадашња пракса да се кућно смеће одлаже 
искључиво у контејнере није се показала као најбоље 
решење,па је општина одлучила да се смеће убудуће 
одлаже и у канте које ће бити подељене домаћин-
ствима. Ових дана почела је реализација ове одлуке а 
канте се прво деле домаћинствима у насељу Требеж и 
дуж Рипањског пута.

- Поделом канти за смеће по домаћинствима на-
стојимо да ову услугу подигнемо на виши ниво, каже 
Предраг Павловић, директор ЈКП „10. октобар“. Поче-
ли смо од насеља Требеж а реакција грађана је пози-
тивна и они за ову нашу акцију имају углавном само 

позитивне коментаре. Зато ћемо наставити са овим 
послом и у другим месним заједницама, а приоритет 
ће нам бити насеља дуж Ибарске магистрале.

Из Јавног комуналног предузећа моле грађане за 
разумевање и позивају их да уколико буде проблема у 
реализацији ове акције то пријаве како би се сви евен-
туални пропусти благовремено отклонили.

КОМУНАЛЦИ 
ОБНОВИЛИ ВОЗНИ 

ПАРК
Јавно комунално предузеће „10. октобар“ проши-

рило је свој возни парк куповином камиона ИВЕКО, та-
козваног „путарца“, који може да превезе седам радника 
и потребну опрему за рад на терену. Директор кому-
налног предузећа Предраг Павловић задовољан је што 
је после дужег времена ово предузеће успело да купи 
нови камион какав им је недостајао у њиховом возном 
парку. Примопредаји новог возила присуствовао је и 
председник Градске општине Барајево Слободан Ада-

мовић који је изјавио да ће општина Барајево и даље 
финансијски помагати барајевске комуналце како би се 
што боље опремили за обављање основних делатности.

ЧЕСМА НА 
БАРАЈЕВСКОМ ГРОБЉУ

Радници Јавног комуналног предузећа „10. ок-
тобар“ Барајево завршили су радове на постављању 
јавне чесме код старог Барајевског гробља. Чесма је 
постављена на иницијативу грађана а барајевски ко-
муналци најављују да ће ова акција бити настављена и 
да ће чесме бити постављене и на осталим гробљима 
која сада немају чесму, под условом да за то постоје 
техничке могућности.
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Добра вест из Дома здравља 
„Др. Милорад Влајковић“. До краја 
године  у ову здравствену установу 
стићи ће нов рендген апарат. Ди-
ректорка Дома здравља др. Свет-
лана Милановић каже да су због 
квара рендген апарата пацијенти 
из Барајева већ више од годину 
дана принуђени да користе услуге 
дома здравља у Сопоту или Бео-
граду, али да ће врло брзо, када се 
заврши комплетна процедура око 
набавке овог апарата, поново моћи 
ову услугу да добију и у Барајеву.

У циљу што квалитетнијег 
пружања здравствених услуга 
Дом здравља је извршио набав-
ку недостајуће опреме за хитну и 
специјалистичке службе, између 
осталог ЕКГ апарат, стречере, рес-
пиратор, транспортне ранце и др. 
За стоматолошку службе набавље-
на је нова столица и машина и то је 
прва набавка после више година за 
ову службу.

У току је поступак акреди-
тације Дома здравља која ће се 
спровести у периоду од 26. до 28. 
новембра и у којој ће бити оцењен 

ДОМ ЗДРАВЉА

РЕНДГЕН ДО КРАЈА ГОДИНЕ
квалитет рада у Дому здравља који 
ће после тог поступка добити ли-
ценцу за рад у наредном периоду.

Нажалост, из Дома здравља не 
стижу само добре вести. И у овој 
здравственој установи постоји 
проблем са обезбеђењем дефици-
тарних кадрова, пре свега офта-
лмолога и специјалисте ОРЛ којих 
тренутно нема на тржишту рада. 
Док се овај проблем не реши па-
цијенти из Барајева мораће да на 
прегледе иду у Сопот или неки 
други дом здравља у Београду.

Удружење пензионера општине Барајево укључило 
се у пројекат „Србија у нашим срцима“ и организова-
ло 10 бесплатних излета за пензионере. Пензионери 
ду посетили Нови Пазар, манастир Ђурђеви ступови, 
Смедерево (Смедеревска јесен), Мрчајевце (Купусија-
да), манастир Вујан, Тополу (Опленац, Опленачка бер-
ба), Торник Чајетина-Златибор, Смедеревску Паланку 
– манастир Копорин, Радовањски луг, Петроварадин, 
манастир Мала Раваница, Београд (Сава центар, 
Авала), Зрењанин-Царска бара, манастир Меланија, 
Сремску Митровицу (спомен гробље, Засавица).

БОГАТЕ АКТИВНОСТИ 
БАРАЈЕВСКИХ 
ПЕНЗИОНЕРА

Преко 530 пензионера, чланова Удружења имало 
је прилике да на овим излетима боље упозна ова за-
нимљива места и догађаје у Србији.

Чланови Удружења пензионера општине Барајево 
са две екипе (осам учесника) учествовали су на 10. јуби-
ларној Олимпијади здравља, спорта и културе у Врњач-
кој Бањи. Пензионери из Барајева најбољи резултат, 4. 
место, остварили су у шутирању на мале голове.
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ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
ЗА СЕНИОР КАРТИЦЕ

Град Београд је покренуо програм Сениор картице 
за све пензионере Београда и ове картице се потпуно 
бесплатно деле пензионерима од 1. новембра. Општина 
Барајево организовала је поделу ових картица у Услуж-
ном центру у згради општине и месним канцеларијама 
у Мељаку и Вранићу. Већ првих дана владало је велико 
интересовање барајевских пензионера за Сениор кар-
тицу која ће им омогућити да остваре бројне попусте и 
уштеде.

Председник Градске општине Барајево Слобо-
дан Адамовић позива све барајевске пензионере да се 
пријаве за Сениор картицу, а општински службеници ће 
им помоћи у попуњавању образаца и дати сва потребна 
обавештења.

- Град Београд је покренуо ову акцију како бисмо се 
и на овај начин одужили нашим најстаријим суграђани-
ма за све што су учинили за наш град и општину, каже 
председник општине. Пензионери ће са овом картицом 
моћи да остваре уштеде у свом буџету јер ће им многи 
производи и услуге бити доступни по нижим ценама. 
Град је већ обезбедио за све пензионере низ погодности 
за кориснике Београдске сениор картице. На пример, за 
150 динара добиће трајну чланарину у библиотекама 
чији је оснивач град Београд. Најстарији суграђани ће 
имати попуст од 30 до 50% у позориштима, Музеју гра-
да, Зоолошком врту, а ниже цене важиће за пензионере 
и у „Апотекама Београд“, „Ветерини Београд“ итд.

Пензионери из Барајева моћи ће да користе све ове 
погодности у Београду, као и у бројним продавница-
ма у граду и општини , а очекује се да ће се број про-
дајних места на којима се остварује попуст бити знатно 
проширен.

У општини Барајево првих дана ове акције попус-
те за пензионере обезбедили су СТР ММП „Станојчић“ 
из Мељака који одобрава попуст од 5% на целокупан 
асортиман, осим беле технике, за готовинско плаћање 
и плаћање чековима 6 месеци, ВИС-КОМЕРЦ из Мељака 
који одобрава попуст од 5% на материјале за кречење, 
10% на молерске алате , декоративни стиропор и бе-
тонску галантерију, Друштво за производњу, промет и 
услуге „Плоча“ одобрава попуст од 5% на производе који 
се праве код њих (кулије и терацо плоче, степеништа, 
бетонске жардињере, ивичњаци...), СЗТР „Драча“ 5% на 
грађевински материјал и опрему, боје, лакове, електро 
материјал, водовод и канализација и др. из свог асорти-
мана, осим на белу технику.

Председник општине Барајево Слободан Адамовић 
истиче да је општина и до сада на разне начине пома-

ОБЕЛЕЖЕН 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН 

СТАРИЈИХ ОСОБА 
Поводом Међународног дана старијих особа који 

се, Одлуком Генеалне скупштине Уједињених нација 
из 1990. ,сваке године у целом свету обележава 1.ок-
тобра у Клубу пензионера у барајевском Дому култу-
ре одржан је шаховски турнир на коме је учествова-
ло двадесетак наших старијих суграђана. Пехаре и 
медаље најуспешнијим учесницима уручио је пред-
седник општине Барајево Слободан Бата Адамовић 
а турниру је присуствовала и помоћник председника 
општине Весна Ранковић. Након завршетка такмичења 
организован је и пригодан коктел за све присутне.

гала пензионере преко њихових удружења, а посебно 
је од стране пензионера добро прихваћена акција ор-
ганизовања једнодневних излета. Председник општине 
овом приликом позива све власнике трговинских и дру-
гих радња за промет робе и услуга да се прикључе овој 
акцији и омогуће попуст за власнике Београдске сениор 
картице јер ће од тога и сами имати корис преко по-
већаног промета.



13

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УРУЧИО 
ПОМОЋ ДЕВЕТОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 

СТАМЕНКОВИЋ
Председник општине Барајево 

Слободан Бата Адамовић посетио 
је у Мељаку деветочлану породицу 
Стаменковић и уручио им донацију 
– шпорет на чврсто гориво и три 
кубика дрва за огрев. У организацији 
Центра за културу Барајево крајем 
августа је одржана манифестација 
„Изађи ми на теглу“(такмичење у 
прављењу ајвара) а првопласирана 

екипа „Вранић1“главну награду - 
шпорет, поклонила је у хуманитарне 
сврхе. Одлучено је да ова донација 
буде додељена породици Стамен-
ковић. Дрва за огрев обезбедила је 
Градска општина Барајево.

„На нама као представницима 
Градске општине Барајево је да по-
могнемо свуда где је то потребно 
без обзира да ли се ради о социјално 

угроженим породицама из Мељака, 
Шиљаковца,Манића,Арнајева... Као 
што видите, општина делује и пома-
же свима којима је помоћ неопходна, 
рекао је Слободан Адамовић.

Витомир Стаменковић има сед-
моро деце, и заједно са њима и 
супругом живи у веома тешким ус-
ловима.Он је истакао да је пријат-
но изненађен донацијом и посетом 
председника Адамовића као и да 
је презадовољан чињеницом да је 
општинско руководство решило да 
помогне баш његовој породици.

„Ми живимо од повремених 
послова које успем да пронађем. 
Месечно од тих послова једва могу 
да зарадим за најосновније потребе 
мојих укућана. То је све што имамо. 
Дугујем велику захвалност председ-
нику општине на овој помоћи која ће 
нам у предстојећем зимском перио-
ду бити од велике користи“, рекао је 
Стаменковић.

Посети породици Стаменковић 
присуствовала је и Јасмина При-
ца директорка Јавног предузећа 
за културу која је истакла да је ово 
само једна од бројних хуманитар-
них акција коју је у последњих не-
колико месеци Центар за културу у 
сарадњи са Градском општином Ба-
рајево успешно реализовао и да је 
превасходни циљ ових акција помоћ 
најугроженијим породицама и поје-
динцима са подручја наше општине.



14

УРУЧЕНА ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
У кабинету председника општине 25. септембра 

уручена су општинска признања добитницима који из 
оправданих разлога нису били у могућности да при-
суствују свечаној академији поводом Дана општине 
Барајево 28. августа.

Председник општине Слободан Адамовић и 
председник Скупштине Саша Пауновић уручили су 
Печат Правитељствујушћег совјета српског Бранис-
лаву Поповићу директору Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда које је добио за из-
узетан допринос развоју Градске општине Барајево у 
реализацији програма водоснабдевања.

Плакета Правитељствујушћег совјета српског уру-
чена је Пеђи Бабурском представнику Регионално 
продајног центра „Златиборац“ који је ово значајно 
признање добио за допринос развоју општине, ус-
пешну сарадњу са локалном заједницом и учешће у 
хуманитарним активностима.

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ НАЦИОНАЛНЕ 
КУЛТУРЕ, ТРАДИЦИЈЕ И ФОЛКЛОРА

У четвртак, 28.09.2017. у малој сали Спомен дома 
у Вранићу одржано је предавање на тему национал-
не културе, традиције и фолклора, као и однос да-
нашњих генерација према томе. Предавање је одржао 
етномузиколог Илија Спасојевић, у оквиру пројекта 
„Пружам ти руку“ који финансијски подржава ГО Ба-
рајево, а носилац пројекта је Културно уметничко 

друштво Вранић. Предавању су присуствовали број-
ни грађани, представници невладиних организација, 
свештеници из Вранића и Гунцата, представници биб-
лиотеке „Јован Дучић“ Барајево, основне школе „Павле 
Поповић“ Вранић, локалних медија, Центра за културу 
Барајево, као и етнопсихолози, филозофи, педагози и 
музиколози.
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Угледни мали привредник Ба-
рајева преминуо је 7. Новембра 
2017. Године. У свом скоро три-
десетгодишњем бављењу малом 
привредом његови купци су га 
упознали као човека који је спре-
ман да више учини за друге него 
за себе. Увек насмејан, пун шале, 
предусретљив и несебичан да 
своје искуство без резерве прене-
се другима. Иван је био изузетно 
редак човек са пуно оптимизма и у  
изузетно тешким ситуацијама. Ус-
пешно је обављао своју делатност 
и у санкцијама и у ратним услови-
ма. Трудио се да за најбољи ква-
лите има најнижу цену у свом „Су-

IN MEMORIAM

ИВАН ОБРЕНИЋ
власник СТР „Супер Дућан“  

(1956 – 2017.) 

пер Дућану“, без обзира да ли 
је радио у закупљеном киоску 
или у сопственим средствима 
изграђеном пословном прос-
тору у центру Барајева. Био је 
велики хуманиста и дародавац 
у многим хуманим акцијама, 
а посебно у изградњи цркве 
„Свети Сава“ у Барајеву.

Иван је иза себе оставио 
супругу Милину и ћерке Љу-
бицу и Јелену и његов понос 
унука Михаила, Јелениног сина. 
Његова породица, цела фами-
лија, сви пријатељи и другови 
са поносом и захвалношћу ће 
се сећати ИВАНА.

КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СМРТИ 
БРАНИСЛАВЕ ЈОВАНОВИЋ

Поводом смрти наше истакнуте спортисткиње Браниславе Јо-
вановић, у великој сали Градске општине Барајево 16. новембра је 
одржан комеморативни скуп у организацији Градске општине Ба-
рајево и Спортског савеза Барајево. 

Комеморацији су, поред породице, присуствовали представни-
ци Градске општине Барајево, Спортског савеза, спортских клубова 
као и бројни грађани.

 Прослављена српска репре-
зентативка у бодибилдингу Бра-
нислава Бранка Јовановић (48) 
трагично је изгубила живот у 
тешкој саобраћајној несрећи која 
се догодила у недељу око 17 ча-
сова у близини Ковачице. Бранка 
је била вишеструка светска и ев-
ропска шампионка, неколико пута 
првакиња Балкана а више пута је 
проглашавана и за најбољу спор-
тисткињу Барајева. Несрећа се 
догодила приликом повратка са 
Светског првенства у бодибил-
дингу које је одржано у Румунији а 
на којем је Бранка заузела четврто 
место. Она је радила и као опера-

тивни тренер у Бодибилдинг фит-
нес клубу „Бим џим“ у Барајеву. У 
истој несрећи страдала је и шес-
наестогодишња Милица Беслаћ, 

једна од најперспективнијих нада 
овог спорта, такође такмичарка 
клуба „Бим џим“ као и њена мајка 
Тања. 
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„Слобода је право да се чини 
све што закон допушта“ запи-
са француски мислилац Шарл Луј 
Монтескје. За остварење тог пра-
ва многи слободоумни људи су 
затварани, а и многи жртвоваше 
своје животе. Српски песник Бран-
ко Миљковић њима у помен записа 
чувене стихове: „Хоће ли слобода 
умети да пева, као што су сужњи 
певали о њој“.

Сан о слободи
Борба за слободу и људско 

достојанство не престаје и да-
нас готово на свим континентима. 
Зар отпор сили, ратни сукоби, из-
беглиштво, тероризам, па можда и 
„божије прилике“ нису само про-
дукти те борбе која је почела мно-
го раније. 

„Велика повеља слободе“
Приликом сукоба енглеског 

краља Џона (Јована) и племства 
– барона у предграђу западног 
Лондона у Ранимиду потписана је 
15. јуна 1215. године Magna carta 
libertatum – Велика повеља слобо-
де којом се ограничавала моћ и 
енглеског краља. Она је, иначе, 
први корак увођења у праксу од-
редби једног правног акта којим 
се човеку даје право на суђење и 
правду, без обзира што је у своје 
63. тачке штитила, пре свега, ин-
тересе племства. Било је то време 

Припремио: Драгослав Јовичић Уча

„СЛОВО О СЛОБОДИ“ СРПСКА 
„MAGNA CARTA LIBERTATUM“ 

ОБЗНАЊЕНА У БАРАЈЕВУ
• Слобода је живот
• Проф.др. Божидар Грујовић творац српске Повеље
• „Закон је воља вилајета“
• Велики Борак, српски Ranimid

када се ништа није могло урадити 
без благослова римског папе, па и 
крунисање српског краља Стефана 
Првовенчаног (1217.године). По-
веља се и данас изучава готово на 
свим факултетима права на свету.

„Душанов законик“
У Србији је на Сабору властеле 

и црквених великодостојника, на 
Вазнесење Господње 21. маја 1349.
године, у Скопљу донет Душанов 
законик. Његовим одредбама су, 
у великој мери, у Средњовековној 
српској држави, урађени прописи 
који су важили за цара, али и за све 
његове поданике. 

Како постати модерна држава
Након вековног робовања под 

Турцима за време почетних успеха 
Прве српске револуције 1805. го-
дине на челу са Карађорђем, учени 
људи , а и устаничке вође, су поче-
ли да чине конкретан план о ства-
рању модерне државе, при чему су 
поимање слободе и демократије 
била основна начела. 

У шумадијском селу Врело 
договорише се Ненадовићи са 
Карађорђем да треба радити на 
успостављању система власти у 
Србији. Ненадовићи ангажоваше 
одмах Теодора Филиповића про-
фесора Харковшког универзитета, 
а доктора историје права, рођеног 
у Руми, пореклом баш из Врела да 

ради на стварању једног уставног 
акта који бар теоријски обезбеђује 
да Србија буде модерна држава 
Европе. 

Теодор постаје Божидар
Знавши да угарске власти не 

би благонаклоно гледале на ње-
гов ангажман у Србији, чију борбу 
нису баш ни подржавале, у дого-
вору са митрополитом Стефаном 
Стратимировићем у Сремским 
Карловцима, Теодор промени име 
и презиме и на јесен 1804.године 
ступи преко Русије у Србију под 
именом Божидар Грујовић.

Совјет формирати што пре
Од тада Божа, како су га нај-

чешће ословљавали сарадници, 
предано радише неколико месеци 
на задатом уставном акту корис-


