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17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
ЗА 2019. ГОДИНУ

17. седницa Скупштине Градске општине Барајево 
oдржанa je 27. децембра 2018. године у малој сали 
Дома културе у Барајеву. Седницом је преседаво 
председник Скупштине општине Саша Пауновић а 
пред одборницима се нашло 19 тачака дневног реда. 
Чланови локалног парламента су усвојили Предлог 
Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2019. 
годину, Предлог Одлуке о организацији и функ-
ционисању цивилне заштите на територији Градске 
општине Барајево, Предлог Одлуке о некатегори-
саним путевима на подручју наше општине, Пред-
лог Одлуке о покретању Иницијативе за привати-
зацију Привредног друштва „Радио Барајево“ д.о.о. 
Усвојени су и Предлог Програма рада Скупштине 
Градске општине Барајево за 2019. годину, Предлог 
Кадровског плана Управе Градске општине Барајево 
за 2019. годину, Предлог Кадровског плана Право-
бранилаштва Градске општине Барајево за 2019. го-
дину као и Програм пословања ЈКП „10.октобар“ Ба-
рајево за 2019. годину. Једногласном одлуком такође 
су усвојени и Програм коришћења буџетске помоћи 
– субвенција ЈКП „10.октобар“ Барајево за изношење 
смећа за 2019. годину, Програм коришћења буџет-
ске помоћи – субвенција ЈКП „10.октобар“ Барајево за 
одржавање гробаља за 2019. годину затим Програм 

коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10.ок-
тобар“ Барајево за закуп пословног простора Црве-
ног крста за 2019. годину као и Програм коришћења 
буџетске помоћи – капиталних субвенција ЈКП „10.
октобар“ Барајево за набавку специјалног возила ау-
тосмећара – пресе за 2019. годину. Прихваћен је и 
План и програм рада Центра за културу Барајево за 
2019. годину затим Предлог Закључка о усвајању те-
кста Меморандума о сарадњи на успостављању по-
стројења за сепарацију и рециклажу комуналног не-
опасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац 
и ГО Барајево. Усвојен је и Предлог Годишњег плана 
рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине 
Барајево за 2019. годину затим Предлог Решења о ос-
нивању повременог радног тела за израду предлога 
назива улица на територији ГО Барајево а прихваћен 
је Извештај о извршењу буџета Градске општине Ба-
рајево за период 01.01. – 30.09.2018. године. Одбор-
ници су такође констатовали оставку в.д. директора 
ЈКП “10.ОКТОБАР“ Предрага Павловића. На место в.д. 
директора именован је Дарко Радивојевић. На крају 
скупштинског заседања председник наше општи-
не Слободан Бата Адамовић у име Градске општине 
Барајево је свим становницима честитао срећну Нову 
2019. годину.
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18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

18.седница Скупштине Градске општине Бараје-
во одржана је 22. марта 2019. године а пред од-
борницама се нашлo двадесет тачка дневног реда. 
Седницом је председавао председник Скупштине 
општине Барајево Саша Пауновић. Прва и најважнија 
тачка дневног реда била је Одлука о првом ребалн-
су буџета Градске општине Барајево. Ребаланс је ус-
војен једногласном одлуком присутних одборника 
који су такође усвојили и предлог Одлуке о измени 
Одлуке о организацији Управе Градске општине Ба-
рајево затим Извештај о раду Скупштине Градске 

вештај о гробљима на територији Градске општине 
Барајево са планом проширења и изградње новог 
гробља у МЗ Барајево.

Одборници су такође разматрали и усвојили и 
Информацију о водоснабдевању на територији Град-
ске општине Барајево и плановима развоја водоснаб-
девања. Прихваћени су Извештај о јавном превозу 
на територији Градске општине Барајево, Извештај о 
јавним набавкама Одељења за планирање, инвести-
ције и развој за 2018. годину као и Извештај о закупу 
пословног простора на коме је носилац права ко-
ришћења Градска општина Барајево за 2018. годину. 
Разматране су и усвојене Информације о остваривању 
социјалних права и породично-правне заштите ста-
новника општине Барајево за 2018. годину и о раду 
Канцеларије за младе. Усвојен је и  Извештај о реали-
зацији плана јесење сетве у 2018. години и припре-
мама за пролећну сетву на подручју наше општине 
затим годишњи извештај о раду Општинског штаба 
за ванредне ситуације за протеклу годину а усвојен 
је и предлог Решења о измени и допуни Решења о 
образовању Општинског штаба за ванредне ситуа-
ције. У оквиру последње тачка дневног реда одбор-
ници су постављали одборничка питања. 

Седници је присуствоваo 31 одборник. 

општине Барајево за 2018. годину,  Извештај о раду 
Управе Градске општине Барајево за период 01.01. 
– 31.12.2018.године као и Извештај о раду Правоб-
ранилаштва Градске општине Барајево за исти пе-
риод. Усвојен је и Извештај о реализацији годишњег 
програма пословања са финансијским извештајем за 
период 01.01. – 31.12.2018.године ЈКП „10.октобар“ 
Барајево као и први Ребаланс Програма пословања 
овог предузећа за 2019. годину. Усвојен је и Извештај 
о раду Центра за културу Барајево за протеклу го-
дину, Извештај о раду грађевинске и комуналне ин-
спекције Управе ГО Барајево у 2018. години и Из-
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ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ У 
БАРАЈЕВУ УРАЂЕНО 70 КИЛОМЕТАРА 

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Заменик градоначелника Го-

ран Весић, помоћник градоначел-
ника Александар Марковић и члан 
Градског већа Милош Дангубић 
обишли су 3. априла 2019. радове 
на изградњи водоводне мреже у 
Арнајеву у општини Барајево. До-
гађају су присуствовали председ-
ници општина Барајево и Лазаре-
вац Слободан Адамовић и Бојан 
Синђелић и в. д. директора ЈП „Ди-
рекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда” Душица 
Анђелковић.

Весић је прецизирао да је Град 
Београд издвојио око 72 милиона 
динара да се уради 20,3 километра 
водоводне мреже у Арнајеву и око 
13,3 километра у Рожанцима. 

– Осим ова 33 километра рађе-
но је још и у Лисовићу и Бељини, 
тако да је у последње четири годи-
не на територији Барајева урађено 
и до 70 километара водоводне 
мреже. Преостаје нам село Манић, 
где ће бити изграђен резервоар, 
што је тренутно у фази пројекто-
вања. Када буде и то завршено, 
моћи ћемо да кажемо да сва на-
сељена места у Барајеву имају воду, 
што је велика ствар и на шта сам 
веома поносан – истакао је Весић.

Он је прецизирао да ће на-
кон завршених радова конкретно 
на данас посећеној локацији бити 
прикључено око 500 домаћинстава 
и то у првом маху на магистрални 
цевовод, док ће се у међувремену 
пројектовати изградња резервора 
Врапчево брдо.

Заменик градоначелника је 
најавио да је у фази пројектовања 
и резервоар Дубрава који се нала-
зи у Лисовићу и који је важан јер 
ће се висински покрити одређени 
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БАРАЈЕВО И ЛАЗАРЕВАЦ 
ЗАЈЕДНИЧКИ РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Председници градских општина Барајево и Ла-

заревац, Слободан Адамовић и Бојан Синђелић, пот-
писали су 1. марта у Лазаревцу Меморандум о са-
радњи на успостављању постројења за сепарацију и 
рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на 
подручјима ове две суседне општине.

Председници две градске општине након потпи-
сивања су истакла да је овај меморандум од огромног 
значаја за грађане обе општине и да представља ва-
жан корак у заједничком раду на решавању питања 
одлагања комуналног отпада становника Барајева и 
Лазаревца. Стављањем потписа на овај меморандум 
представници општина Барајево и Лазаревац обаве-
зали су се да ће обезбедити услове за успостављање 
система за управљање комуналним неопасним отпа-
дом на својим подручјима, као дела свеукупног систе-
ма Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“.

Потписивању меморандума присуствовао је и 
председник Скупштине Еко-Тамнава Уб Ђорђе Мак-
симовић који је овом приликом најавио да се поче-

делови овог села, а резервоар ће користити и делови 
општине Сопот, односно домаћинства која се нала-
зе на самој граници две општине. Када се у Араповцу 
буде завршио резервоар, покриће се седам насељених 
места са територије Лазаревца, чиме ће се показати 
да ни они нису заборављени, истакао је Весић.

– Ради се корак по корак, односно радови имају 
свој ток и динамику. Ипак, може да се види да су ула-
гања у приградским општинама веома велика, чиме 
показујемо да смо променили политику града. Четири 
пута више средстава издваја се за приградске општи-
не него у периоду од 2008. до 2013. године. Сви ста-
новници Београда третирају се на исти начин и имају 
иста права – нагласио је Весић.

Председник општине Барајево Слободан Адамо-
вић је изразио је задовољство што у се овој општини 
испуњавају претходно дата обећања. 

– Показујемо колико смо одговорна власт и колико 
водимо рачуна о својим грађанима. Ускоро крећемо са 
гасификацијом Барајева, што је доказ да се на нашој 
општини стално гради и да ће тако бити и убудуће – 
рекао је Адамовић.

Председник општине Лазаревац Бојан Синђелић 
захавалио је Граду Београду на веома доброј сарадњи.

– Завршетком водовода који стиже са територије 
општине Барајево, решавамо североисточни део наше 
општине и пет села тог подручја ће добити воду. Поред 
веома добре сарадње са градом, проблеме заједнички 
решавамо и са суседном општином Барајево на корист 
свих наших становника – казао је Бојан Синђелић.

так радова на изградњи приступних саобраћајница 
и инфраструктуре ка будућој Регионалној депонији 
„Каленић“ може очекивати већ крајем ове године, док 
се радови на изградњи тела будуће депоније могу 
очекивати у наредној години.

Поред заменика председника ГО Лазаревац Ми-
лоја Живановића потписивању меморандума прису-
ствовали су и представници комуналних предузећа 
из ове две општине. 
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Поводом обележавања 20 го-
дина од НАТО агресије на Савез-
ну Републику Југославију Градска 
општина Барајево и Центар за 
културу организовали су, у великој 
сали Дома културе, Академију под 
називом „Да се не заборави 1999“. 
На самом почетку Академије при-
сутнима се обратио председник 
Градске општине Барајево Слобо-
дан Бата Адамовић следећим 
речима:  

„Даме и господо, пре двадесет 
година извршена је Нато агресија, 
напад 19 земаља на Србију, та-
дашњу СРЈ. За 78 дана бомбардо-
вања извршено је 2.300 ваздушних 

ОДРЖАНА АКАДЕМИЈА 
“ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 1999.“

доћи времена у којима се улога Уједињених нација 
неће доводити у питање, времена када ће бити не-
прикосновени документи који су усвојили органи за-
дужени за светски мир и безбедност.

Ми се морамо увек сећати свих жртава и бораца 
који су стали уз своју земљу, борили се и дали своје 
животе показујући како се воли Србија. Историја 
страдања се не сме заборавити јер ко то чини доз-
вољава да се она понови. Живела Србија!“ 

Након председниковог говора наступио је акапе-
ла хор „Србски православни појци“ који је за присутне 
извео сплет српских родољубивих народних песама.

Академији су присуствовали представници Војске 
Србије, председник Градске општине Лазаревац Бојан 
Синђелић, чланови општинског руководства као и 
бројни грађани.

удара на 995 објеката широм земље, а 1.150 борбених 
авиона лансирало је близу 420.000 пројектила укуп-
не масе 22.000 тона, 1.300 крстарећих ракета и из-
ручено је 37.000 „касетних бомби“ и употребљавана 
је забрањена муниција са осиромашеним уранијумом. 
Погинуло је 1500-2500 људи, међу њима 79 деце. 
Уништено је 25.000 стамбених објеката, путеви, ае-
родроми, болнице, Домови здравља, вртићи, школе, 
споменици културе и мостови. СРЈ је нападнута под 
изговором да је кривац за неуспех преговора у Рам-
бујеу и Паризу о будућем статусу покрајине Kосова и 
Метохије. Бомбардовање је престало али агресија и 
данас траје.

Србија је захваљујући председнику Александру 
Вучићу и Влади РС земља коју више нико не сме да 
нападне, земља поштована у свету и која верује да ће 



Председник општине Барајево Слободан Бата 
Адамовић и корисници помоћи потписали су уговоре 
о решавање стамбених потреба избеглица кроз купо-
вину сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи у 
грађевинском и другом материјалу за доделу помоћи 
за решавање стамбених потреба избеглих лица на те-
риторији Градске општине Барајево. Средства за ове 
намене обезбеђена су од Комесаријата за избеглице 
и миграције Републике Србије са учешћем Градске 
општине Барајево. Председник Адамовић овом при-
ликом изјавио је да је овај вид помоћи од изузетног 
значаја за обезбеђење бољих услова за живот поро-
дица корисника, као и то да ће наша општина наста-

Поводом обележавања Међународног дана ци-
вилне заштите одржана је прва редовна седница 
општинског Штаба за ванредне ситуације, На седници 
је  поред осталог разматран предлог одлуке о обра-
зовању јединица цивилне заштите опште намене,спе-
цијализованих јединица цивилне заштите за узбуњи-
вање, именовање повереника и заменика повереника 
цивилне заштите, за територију градске општине Ба-
рајево.Такође је разматран и предлог годишњег из-
вештаја рада штаба за 2018. годину. Седницом је 
председавао заменик комаданта Штаба за венредне 
ситуације  Славко Гајић. 

Председник Градске општине Барајево Слободан 
Адамовић и помоћник председника Радиша Ђорђе-
вић примили су припаднике Првог ракетног диви-
зиона 250. ракетне бригаде ПВО, капетана Драгана 
Јовановића и старијег водника прве класе Звијездана 
Празину. Једна од тема разговора била је и обележа-
вање 20. годишњице погибије Петра Маснеца, на-
страдалог на ватреном положају у Арнајеву, које ће се 
одржати 11. маја 2019. године. 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ 
СА ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРИМИО ПРИПАДНИКЕ ПВО

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОДРЖАНА СЕДНИЦА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

вити да помаже и учествује у даљим пројектима Коме-
саријата за избеглице и миграције Републике Србије. 
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Председник Градске општине Барајево са својим 
сарадницима обишао је завршне радове у Улици Цара 
Лазара у месној заједници Насеље Гај. Улица је у пот-
пуности реконструисана што осим новог асфалта под-
разумева и постављање нових ивичњака, ревитализа-
цију постојећих паркинг места а посебно треба истаћи 
да ће бити обележено и неколико паркинг места која 
ће моћи да користе само особе са инвалидитетом. Ра-
дове је извело Јавно предузеће „Београд пут“.

РЕКОНСТРУИСАНА
УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА 

У НАСЕЉУ ГАЈ

АСФАЛТИРАН ПУТ КОЈИ 
СПАЈА СТАРО СЕЛО 

И СПАСОВИНУ

АСФАЛТИРАН ПУТ У 
ЗАСЕОКУ ОСРЕДАК У 

БЕЉИНИ

Председник Градске општине Барајево са својим 
сарадницима обишао је завршне радове у улици Доле 
Михаиловића у Лисовићу. Ова улица асфалтирана је 
у дужини од 1600 метара што значи да су коначно 
асфалтним путем повезани Старо Село и Спасовина. 
Посебно је значајна чињеница да је Лисовчанима ум-
ногоме олакшан прилаз сеоском гробљу пошто улица 
Доле Михаиловића пролази поред њега. Радове је из-
вело предузеће „Шумадија пут“. 

Председник Градске општине Барајево Слобо-
дан Бата Адамовић и члан општинског Већа Боривоје 
Павловић обишли су завршне радове на асфалтирању 
пута у засеоку Осредак у Бељини. Овај до сада нека-
тегорисани пут асфалтиран је у дужини од 250 мета-
ра а радове су обавили  радници Предузећа за путеве 
“Шумадија пут“.
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Радници предузећа „Београд пут“ завршили су ра-
дове на реконструкцији тротоара у центру Барајево. У 
овој фази асфалтирано је око 1200 метара тротоара, 
од моста на Барајевици до Дома здравља.

НОВИ ТРОТОАР 
У ЦЕНТРУ БАРАЈЕВА

САНИРАН ПРОПУСТ 
НА СУВОЈ РЕЦИ

УРЕЂЕНИ КОРИТО И 
МОСТ НА РЕЦИ МАРИЦИ 

У ВРАНИЋУ

Радници ЈВП „Београдводе“ привели су крају ра-
дове на санацији пропуста на Сувој реци у Лисовићу. 
Подсећања ради, водена стихија Суве реке и бујичних 
вода са брда, током поплаве у јуну, оштетиле су пропуст 
и тиме нарушиле његову стабилност. Инвеститор радо-
ва је Градска општина Барајево у сарадњи са Канцела-
ријом за управљање јавним улагањима Владе РС. 

Завршени су радови на уређењу корита и сана-
цији моста на реци Марици у Вранићу, које је извело 
ЈВП „Београдводе“. Мост је оштећен приликом поплава 
које су задесиле општину Барајево у јуну прошле годи-
не. Радове су обишли чланови општинског Већа, Ми-
лан Димитријевић и Боривоје Павловић. Инвеститор је 
Градска општина Барајево у сарадњи са Канцеларијом 
за управљање јавним улагањима Владе РС. 
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Паркирање возила на десној страни улице Ми-
одрага Вуковића,у центру Барајева није дозвољено. 
Постављањем ветрикалне сигнализације, односно 
знака који означава забрану паркирања, сви учесни-
ци у саобраћају који је не буду поштовали биће санк-
ционисани према важећем Закону о саобраћајним 
прекршајима.

Радници ЈКП „Зеленило-Београд“ приводе крају 
радове на изградњи дечијег игралишта и теретане 
на отвореном у Месној заједници Насеље Гај. Већина 
мобилијара је постављена, а преостали део ће бити 
уграђен по прибављању техничке документације нео-
пходне за добијање безбедносног сертификата. Тиме 

 Председник Градске општине Барајево обишао 
је завршне радове на санацији улице Маршала Тита 
у Мељаку. Радови на реконструкцији поменуте улице 
немају никакве везе са предстојећом реконструкцијом 
подвожњака на Ибарској магистрали (код фирме 
„Монтер“) већ искључиво са радовима у циљу побољ-
шања квалитета живота становника Мељака. Про-
лазак тешког теретног саобраћаја кроз Мељак биће 
забрањен. Радови на санацији и реконструкцији улица 
биће настављени и даље чиме ће се значајно побољ-
шати стање саобраћајне инфраструктуре на терито-
рији општине Барајево.

САНАЦИЈА УЛИЦЕ МАРШАЛА ТИТА У МЕЉАКУ

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ И 
ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ У НАСЕЉУ ГАЈ

ће најмлађи становници овог дела општине добити 
ново игралиште са реквизитима за игру, мобилијаром 
и клупама, док ће нешто старији становници насеља 
имати прилику за рекреацију као и да слободно време 
проведу на отвореном. 

ЗАБРАЊЕНО ПАРКИРАЊЕ НА ДЕСНОЈ СТРАНИ 
УЛИЦЕ МИОДРАГА ВУКОВИЋА
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Свечаним резањем славског колача, изложбама и 
пригодним приредбама приређеним  специјално за 
ову прилику у обе основне школе, као и у Средњој 
школи Барајево прослављена је 27. јанура школска 
слава Савиндан.

Свечаности су поред наставника, ученика и њихо-
вих родитеља присуствовали и бројни гости, пред-
ставници општине Барајево и Установа са територије 
општине. Била је то и прилика да се школе пригод-
ним поклонима и захвалницама одуже појединцима и 
колективима који су у претходних годину дана дали 
значајан допринос раду ових школских установа.

 У ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу 29. марта одр-
жано је друго такмичење за ученике четвртог разреда 
„Полигон спретности“.

Такмичење је одржано у оквиру реализације 
пројекта развоја школског спорта и школских спорт-
ских секција који финансира ГО Барајево.

Учествовало је 10 основних школа са територије 
града Београда са укупно 124 такмичара и 50 пратио-
ца екипа (директори школа и учитељи).

Такмичење је свечано отворио председник Град-
ске општине Барајево Слободан Адамовић,  а побед-
ник је ОШ „Павле Поповић“ из Вранића.

ПРОСЛАВЉЕН САВИНДАН

ОДРЖАН ДРУГИ ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ

  Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Чукарица - ОК Барајево позива сва лица муш-
ког пола рођена 2001. године и старијих годишта, која из одређеног разлога нису уведена у војну еви-
денцију у календарској години у којој су навршила 18 година живота, да се јаве у Центар Министарства 
одбране Чукарица - општинска канцеларија Барајево, улица Светосавска бр.2, спрат 2, канцеларија бр.3, 
ради увођења у војну евиденцију.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:00 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, др-
жављанство Републике Србије доказује се изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављан-
сву, а у иностранству-важећом путном исправом. Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, 
ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике 
Србије. 

ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
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Председник општине Барајево Слободан Бата 
Адамовић примио је 18. марта Светислава Мијато-
вића из Барајева, једног од најмлађих доктора наука 
у историји Физичког факултета у Београду и сигурно 
најмлађег доктора наука у историји наше општине. У 
разговору са председником Адамовићем Светислав се 
осврнуо на свој животни пут за који се не може рећи да 
је био посут цвећем.

У избегличкој колони која је 1. маја 1995. из Окучана 
у Славонији кренула за Србију, налазио се и тада чет-
ворогодишњи Светислав.

Тежак животни пут, који је прошао са својом поро-
дицом, направио је од Светислава озбиљног човека, 
држећи га чврсто на земљи и поред свих успеха и при-
знања које је добио.

- У колони која је кренула из Славоније био сам 
са мајком и једногодишњом сестром. После неколико 
дана смо дошли у Барајево, јер је деда седамдесетих 
година прошлог века ту направио кућу - прича Светис-
лав. - Иако услови за живот нису били идеални, роди-
тељи су се потрудили да се то не осети ни минимално, 
на чему сам им вечно захвалан.

Одмалена се видело да је надарен за математику, 
из које је у осмом разреду отишао на прво такмичење.

- Моја љубав према природним наукама је била ве-
лика. Када је на ред дошао упис у средњу школу - ди-
леме није било. Математичка гимназија у Београду је 
била први и једини избор - каже Светислав.

 Једну од најтежих средњих школа у Србији завр-
шио је у рекордном року. Успео је да паралелно завр-
ши трећу и четврту годину, и понесе Вукову диплому.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИМИО НАЈМЛАЂЕГ 
ДОКТОРА НАУКА У ИСТОРИЈИ БАРАЈЕВА

- Професори су ме подржали у тој намери, јер сам 
прво морао да пишем молбу наставничком већу. Они су 
сви до једног одобрили моју иницијативу и на крају је 
то испало одлично - поносно истиче Светислав, који је 
и на републичком такмичењу из физике у трећој години 
средње школе однео прву награду.

Одлука коју високошколску установу уписати за 
Светислава није била нимало лака. Бирао је између Ма-
тематичког и Физичког факултета и Информатике. На 
крају, верује да је изабрао прави пут, јер је његова ге-
нерација, која се сматра за најбољу у историји Физичког 
факултета, названа златном. Уписао је смер теоријска 
и експериментална физика и завршио га са просечном 
оценом 10.

После завршеног мастера 2015. године, Светислав 
је уписао докторске студије и остао да ради и да се 
усавршава на факултету. Докторирао је 1. марта ове 
године, и тако постао други најмлађи доктор наука на 
Физичком факултету у историји.

Захваљујући Милораду Јев-
тићу, приватном предузетнику из 
Мељака, барајевски Дом здравља 
„Др.Милорад Влајковић“ добио је 
рачунар најновије генерације (са 
свом припадајућом опремом). Гос-
подин Јевтић је такође донирао и 
комплет постељина и јастука за 
целокупно одељење Хемодијализе 
а у изради су и мајице са логоом 
Хитне службе која функционише у 
оквиру Дома здравља “Др. Мило-

ДОНАЦИЈА БАРАЈЕВСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА
рад Влајковић“. Захваљујући се на 
донацији директорка ове здравс-
твене установе Данијела Новако-
вић је истакла да су врата Дома 
здравља у Барајеву широм отворе-
на за све људе добре воље који по-
пут Милорада Јевтића желе да по-
могну да се квалитет здравствених 
услуга у нашој општини подигне 
на виши ниво. Такође се захвали-
ла и локалној самоуправи и Граду 
Београду на реализацији плани-

раних пројеката санације објекта 
Дома здравља а у циљу подизања 
нивоа комфора пацијената свих 
старосних доби.



ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Припремио: Драгослав Јовичић Уча
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У трговачкој породици оца 
Марка, по коме и доби презиме, 
1758. године рођен је у Великом 
Борку Симеон – Сима Марковић ис-
такнути војвода и успешан држав-
ник Карађорђеве Србије. Својом 
биографијом исписао је значајне 
странице српске историје и ство-
рио предуслове да Велики Борак 
и Општина Барајево стекну статус 
знаменитих места државе Србије.

Постаје успешан кнез

Као двадесетогодишњак Сима 
се бори одважно против Тура-
ка у стварању слободне терито-
рије под називом Кочина крајина 
(1787.-1791.). После крвљу угушене 
буне и прогона Срба ипак фер-
манима београдског паше хаџи 
Мустафе „српске мајке“, попут Грка 
у Мезеји, Срби добијају један вид 
аутономије.

Народ се враћа из избеглиштва, 
а и досељава из јужних и северних 
крајева бирајући себи старешине. 
У подељеној само судској власти 
између кадија и кнезова, Сима по-
стаје утицајан кнез са сопственом 
војном посадом.

Отпор дахијама

Успостављено стање наруша-
вају јањичари доласком са азијског 

СИМА МАРКОВИЋ, ПРВИ МИНИСТАР 
ФИНАНСИЈА СРБИЈЕ

• Домаћин и трговац
• Војсковођа и дипломата
• Ослобађа Београдску варош
• Постаје попечитељ касе народне

српског Вожда, а Посавци су му ис-
казивали трајну лојалност.

Прва Влада у његовој кући

Безрезервно међусобно пове-
рење Карађорђа и Борачког кнеза 
доказано је одлуком да се Трећа 
устаничка Скупштина на којој је 
установљен Правитељствујушћи 
Совјет српски – први орган изврш-
не власти у новој историји Србије 
одржи у Борку 27.августа 1805.го-
дине код Симине куће.

Ослобађа Београдску 
варош

Водећи безпоштедну борбу у 
десетогодишњем војевању кнез, 

ратишта. Убивши пашу 1801. годи-
не они успостављају власт преко 
дахија. Настаје време намета, беш-
чашћа, зулума, отимачина...

Народ то не може отрпети, па 
угледни Срби централне Шума-
дије, после договора у Копљарима 
и Буковцу, на скупу у Орашцу 15. 
фебруара 1804. године на Сре-
тење, формално подигоше устанак. 
Ваљевци се томе убрзо придру-
жише скупом у Бранковини. Кнез 
Сима и Павле Поповић покушавају 
да пламен прве српске револуције 
сведу у преговарачке токове у Др-
лупи 24. фебруара организујући 
директне преговоре Карађорђа 
и Аганлије. Помирење не успева, 
па се Космајци и Посавци убрзо 
крајем априла придружише устан-
ку прихвативши Карађорђа за вођу.

Дочек у Борку

На путу у посавско место 
Остружница на заказану Прву сед-
ницу пројектоване Скупштине ус-
таничке Србије састављену од свих 
кнезова и представника свештен-
ства која је одржана 5. – 15. маја 
1804. године, пред Васкрс код куће 
кнеза Симе у Борку Карађорђу се 
припреми најсрдачнији и најброј-
нији дочек сељана шире околине. 
Од тада кнез Сима постаје најдо-
следнији и највернији сарадник 

Обер кнез Београдске нахије
Симеон – Сима Марковић
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обер-кнез, па војвода Сима Марко-
вић се истиче у борбама за Иванко-
вац, Ужице, Карановац – Краљево 
Пожаревац, , Параћин, Бијељину, 
Јању, Соко Град, Шабац, Делиград, 
Крушевац... Он са Вулетом Колар-
цем прави план у Коларима и руко-
води другим ослобођењем Смеде-
рева (29. новембар 1805. године). 
На Мишару (13. – 15. август 1806. 
године) предводи преко хиљаду 
Посаваца, а после једногодишње 
опсаде Београда на Светог Андреју 
Првозваног 13. децембра 1806. го-
дине са војском пробија бедеме уз 
помоћ још једног Борчанина Ми-
лисава Чамџије и ослобођа Бео-
градску варош. Карађорђевићи уз 
част тога догађаја Светог Андреју 
преузеше за своју крсну славу.

Одбија понуду Порте

Кнез Сима се одликовао 
храброшћу, одлучношћу и чвр-
стином. У Смедереву где је до но-
вембра 1807. године било седиште 
Совјета изабран је за његовог 
председника. На понуду Порте – 
турске Владе, да за добијање пот-
пуне аутономије Србија пошаље на 
Руско-турски фронт 20.000 ратни-
ка он 31. марта 1807. године јетко 
одговара: „Србија себе сматра не-
зависном државом. Никаква данка 
неће дати нити ће дизати оружје на 
своју православну браћу.“

Његова кућа постаје школа

У кнежевој кући која се налази-
ла југоисточно од садашњег Дома 
културе у Великом Борку окупљали 
су се утицајни људи Србије раз-
мењујући искуства, а и описмења-
вана деца, пре свега, богатих тр-
говаца. Чести гости су били, поред 
Карађорђа, Младен Миловановић, 
Павле Поповић, Јанко Катић, Божи-
дар и Иван Грујовић...

нансија државе Србије. Вожд пре-
узе и улогу председника Совјета, а 
министарске улоге добише Доситеј 
Обрадовић – просвета, Јаков Нена-
довић – унутрашња дела, Младен 
Миловановић – војска и Петар До-
брњац – правда.

Из Борка 
на Дринско ратиште

Наполеон припрема рат-
ни поход на Русију. Турци и Руси 
окончавају вишегодиши рат Бу-
курештанским миром 14./28. маја 
1812. године где Сима учествује 
као руски савезник. Наполеон пали 
Москву, али не успева да покори 
Руску царевину. Турци желе ући у 
градове. Срби бране своју терито-
рију, а на Петровдан 1813. године у 
Борку се по Карађорђевој наредби 
бр. 1675 сакупи посавска војска и 
после причешћа у Лесковачкој црк-
ви Светог Димитрија оде на Дрин-
ско ратиште.

Сима организује одбрану у ре-
ону Дрине са 10.000 војника. Турци 
надиру, а падом Београда 5.окто-
бра 1813. године је угушен Први 
српски устанак.

Кнез избеглица

Кнез Сима прелази Саву. Одмах 
је стављен под надзор аустријских 
власти и са многим устаничким пр-
вацима борави у манастиру Фенек. 
Касније га пребацују у Марибор, па 
се у Борак враћа крајем 1814. го-
дине када га Милош пензионише, 
што је био први акт пензионисања 
неке личности у држави. Он ипак 
и даље наставља да се бави трго-
вином, а помало и политиком.

Симина буна

Сима подржава устанак Мило-
ша Обреновића, али не трпи ње-

На договору у Борку 1808. го-
дине уз учешће руског и аустријс-
ког изасланика, Родофиникина и 
Гранберга, усаглашен је текст о 
уставном уређењу Србије по коме 
Србија одлуком Скупштине у То-
поли 28.децембра те исте године 
поста наследна монархија.

Преговори у Букурешту

У неколико наврата због муд-
рости и преговарачког дара као 
Карађорђев изасланик у иностран-
ству заступао је српске интере-
се. У Букурешту 1809. године од 
кнеза Позорског тражио је да ру-
ска војска пређе преко Дунава и 
помогне устаницима. У неколико 
наврата је (1811.-1812.) боравио на 
руском двору у Санкт Петербургу, 
а руски цар Александар га уз ука-
зано поштовање одликује орденом 
Свете Ане другог реда.

Постаје попечитељ касе 
народне

Јачајући своју улогу на мали Бо-
жић 1811. године реконструишући 

Квита са потписом Попечитеља касе 
народне

састав Совјета – Владе уз поделу 
конкретних послова и овлашћења 
на предлог Карађорђа Скупштина 
поново оформи Совјет од пет по-
печитеља. Кнез Сима је постављен 
за попечитеља касе народне по-
ставши тиме први министар фи-
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Трагом пожутелих фотографија

гову самовољу. У порти Лесковачке цркве Свети Ди-
митрије на наговор виђенијих људи подиже буну под 
именом Симина буна уз учешће шест нахија. Милош је 
ефикасно у крви гуши, предајући Симу Марашли Али 
паши, а Турци га на Младенце 22. марта 1817. године 
заједно са Барајевцем Драгићем Горуновићем на ло-
кацији испред данашње библиотеке Града Београда 
погубише.

По тврдњи његове кћери Стане удате за новог се-
кретара Совјета Стевана Филиповића у Руми сахрањен 
је у порти београдске Саборне цркве крај десне пев-
нице. Све што имаше у Борку му је спаљено и одузето.

Ипак, враћавши се из породичног збега најмлађа 
Симина кћер Мара управо на том згаришту формира 
породицу по којој фамилија доби презиме Марић. У 
архивама града Марибора је записано да је Сима са 
сином боравио у том граду и да је имао још две кћери.

Заборав

Утицајни историчари писајући модерну историју 
Србије као да су заборавили значај и дела Борачког 
кнеза. Министарство финансија га не помиње, а и 
Карађорђевићи га избрисаше из сећања. Додуше, у 
Орашцу у Музеју је коректно представљен баррељеф-
ном поставком, а у Београду му дадоше, не случајно, 

улицу у којој се налази седиште Патријаршије Српске 
православне цркве, као и у Смедереву и Крагујевцу.

Незаборав!

Општинске власти, а ни Борчани у складу са својим 
могућностима га не заборавише. Највећа школа у Ба-
рајеву носи његово име. Најдужа улица у Борку и она 
на путу ка Бождаревцу су њему намењене. На Тргу па-
лих бораца у центру села постављена је спомен биста 
крај које се одвија програм обележавања оформљења 
Прве српске Владе.

Шта даље

Најновија чврста опредељења бројне и стабилне 
скупштинске већине општине да развија програме 
туристичких потенцијала општине Барајево су прили-
ка да се уради пројектна документација и постепено 
систематски уређује центар места у коме је формира-
на Прва српска Влада са музејском поставком, спомен 
поштом, бистама значајних личности и црквом Светог 
Ђорђа.

За нови почетак довољно је да се уреди кнежев 
извор под именом Кнежевац који се налази крај пута 
Барајево – Бељина крај моста Ћупријака на Бељаници. 

Посебно у летњим данима некада се на сеос-
ким вашарима, црквеним и манастирским сабори-
ма окупљао народ из околних села. Тако је то било 
и у селима општине Барајево.

Девојке су за сваки сабор понешто од одеће 
пренављале, а најбоље другарице су на вашар из-
лазиле са истом одећом, па и обућом, и тако биле 
препознатљиве. Кола су играна на више места, по 
страначкој или по месту становања.

Сабори су били места где се стичу нова поз-
нанства и обнављају стара, посебно девојака и 
младића. Родитељи су се распитивали за момке, 
односно девојке, тражећи по њима праву прилику 
за своју децу. А данас...

ДРАЖИ ВАШАРА

Паулина и Љубица у истотипним хаљинама већ су 
биле спремне за предстојећи вашар
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У порти цркве Спаљивање моштију Светог Саве у 
Барајеву, 29. априла, другог дана Васкрса, одржана је 
по десети пут манифестација „Барајевски медењак“. 
Ова промоција меда, пчелињих производа и пче-
ларске опреме окупила је, као и претходних година, 
бројне излагаче из Барајева и целе Србије.

Манифестацију су организовали Градска општи-
на Барајево, Пчеларско друштво Барајево и Центар за 
културу Барајево. У оквиру манифестације одржана је 
и трибина и додела признања заслужним појединци-
ма и удружењима која су у протеклом периоду дали 
значајан допрпинос развоју и унапређењу пчеластва 
у Србији.

БАРАЈЕВСКИ МЕДЕЊАК 2019.


