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Са седнице Скупштине ГО Барајево

Тек из трећег покушаја и два ме-
сеца после конститутивне седнице, 
Скупштина градске општине Барајево 
9. јула 2012. год. изабрала је председ-
ника општине и Општинско веће.

ИЗАБРАНО ОПШТИНСКО 
РУКОВОДСТВО

Седница је била заказана за 17 
часова, али је као и у претходна два 
покушаја била праћена протести-
ма одборника и присталица Српске 
напредне странке, Социјалистичке 

партије Србије и ДСС-а који су за-
узели велику салу СО Барајево, не 
дозвољавајући да се седница од-
ржи. У општој гужви и изузетно 
наелектрисаној атмосфери најдебљи 
крај извукао је секретар СО Барајево 
Милорад Шутоња који је добио више 
удараца у леђа, па је помоћ морао да 
затражи у Ургентном центру. Само 
захваљујући присуству великог броја 
полицајаца испред и у згради СО 
Барајево није дошло до озбиљнијих 
сукоба. У таквој атмосфери 17 одбор-
ника, који чине скупштинску већину, 
донело је одлуку да седница буде за-
творена за јавност. Због изузетно на-
пете ситуације ова седница је одржа-
на у другој службеној просторији уз 
присуство 17 одборника окупљених 
око ДС-а и групе грађана „Наше 
Барајево“. На седници је за председ-
ника општине изабрана Бранка Савић 
из ДС-а која је и до сада обављала ову 
функцију. За заменика председника 
општине изабран је Раде Стевановић 
(група грађана Наше Барајево). Такође 
је изабрано и девет чланова Општин-
ског већа, а за заменика председника 
Скупштине ГО Барајево изабран је 
Небојша Алексић.

Конститутивна седница Скуп-
штине ГО Барајево одржана је 8. маја 
2012. године и на њој су верификова-
ни мандати 33 одборника. Скупштин-
ску већину чине одборници окупљени 
око листе Драган Ђилас избор за 
боље Барајево и групе грађана Наше 
Барајево Раде Стевановић. За пред-
седника Скупштине изабран је Бранко 
Мијаиловић, а за секретара Милорад 
Шутоња, који је и до сада обављао 
ову функцију.

Скупштинску већину чине 10 од-
борника са листе Драган Ђилас избор 
за боље Барајево, три одборника са 
листе Група грађана Наше Барајево 
Раде Ставановић, уз подршку једног 
одборника са листе СПС-а и три од-
борника са листе напредњака.

Са конститутивне седнице СО Барајево

У општој гужви одборници су ипак успели да изгласају одлуку о затварању седнице за јавност

Велики број полицајаца спречио веће инциденте Секретару скупштине била неопходна 
медицинска помоћ
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На изборима за одборнике 
Градске општине Барајево на 
Ђурђевдан 2012. године гласа-
ло је 14.286 бирача, од 23.174 
колико их је уписано у бирачке 
спискове, односно 61,65%. На 
изборима је учествовало девет 
изборних листа, а цензус од 5% 
прешло је њих пет. Највише гла-
сова 3859 или 28,26% освојила 

Општинско већа Градске општине 
Барајево има 11 чланова. Скупштина 
градске општине Барајево, на предлог 
председнице изабрала је девет члано-
ва Општинског већа ГО Барајево, а 
председник општине и његов заменик 
по функцији су чланови Општинског 
већа.

На првој седници Општинског 
већа која је одржана 12. јула сви 
чланови Већа добили су конкрет-
на задужења у областима у којима 
ће моћи да дају највећи допринос. 
Саша Радовановић, предузетник из 
Арнајева, који је рођен 12.12.1963. го-
дине, задужен је за функционисање 
месних заједница, доношење про-
грама и праћење реализације про-
грама развоја и радова по месним 
заједницама. Живорад Милошевић, 
дипломирани инжењер, рођен 1974. 
године у Барајеву, запослен у ТЕНТ-у 
на месту руководиоца задужен је 
за унапређење енергетске ефикас-
ности, предлагање мера које ће 
се примењивати у циљу смањења 
потрошње енергије на територији 
ГО Барајево и праћење њихове 
реализације. Катарина Нешић апсол-
вент Пољопривредног факултета, 
рођена 1985. године, задужена је за 
спровођење стратегије и акционог 
плана политике за младе, као и да 
прати функционисање Канцеларије за 
младе и сарадњу са Центром за кул-
туру у реализацији културних програ-
ма. Предраг Павловић економиста, 
рођен 1975. године у Бождаревцу, за-
послен у Секретаријату за социјалну 
заштиту, задужен је за социјалну 
заштиту, дечију заштиту и бригу о 
старима, као и за питања мањина 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012. је листа Покренимо Барајево – 
Томислав Николић, затим листа 
Драган Ђилас Избор за боље 
Барајево 3448 гласова (25,25%), 
Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија србије 2100 гласова или 
15,38%, Демократска стран-
ка Србије – Војислав Коштуни-
ца 1155 гласова, односно 8,46% 
и Група грађана Наше Барајево 
Раде Стевановић 1058 гласова 
или 7,75%.

На основу ових резултата 
листа Покренимо Барајево – То-
мислав Николић освојила је 11 
одборничких места, листа Драган 
Ђилас Избор за боље Барајево 10 
одборничких места, листа Ивица 
Дачић- Социјалистичка партија 
Србије 6 мандата и листе Демо-
кратска странка Србије – Војислав 
Коштуница и Група грађана Наше 
Барајево Раде Стевановић, по три 
одборничка места.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ и маргинализованих група. Радиша 
Ђорђевић, дипломирани економиста, 
рођен 1965. године у Манићу, прет-
ходне четири године био на функцији 
помоћника председника ГО Барајево. 
Задужен је за економски развој ло-
калне заједнице и унапређење оп-
штег оквира привређивања у оп-
штини. Иван Иванковић менаџер 
маркетинга, рођен 1984. год. у 
Барајеву, у претходним годинама 
обављао функцију заменика пред-
седника Скупштине ГО Барајево. За-
дужен је да прати стање и предлаже 
мере за заштиту и унапређење жи-
вотне средине. Горан Маринковић 
приватни предузетник, рођен 1969. 
године у Вранићу, у претходном пе-
риоду био члан Општинског већа за-
дужен за спорт. Ново задужење му је 
развој мале привреде, одржавање и 

унапређење јавних објеката, објеката 
на грађевинском земљишту и јавним 
површинама и спортских објеката. 
Славољуб  Ћурчић,  пољопривредник, 
рођен 1959. године у Баћевцу, у три 
сазива био одборник СО Барајево 
и председник Спортског савеза 
Барајева. У Општинском већу за-
дужен је за унапређење спорта, 
праћење и организовање спорт-
ских такмичења и манифестација, 
и сарадњу са Спортским савезом 
Барајево. Славољуб Петровић, успе-
шан пољопривредник, рођен 1952. 
године у Бождаревцу био је одборник 
СО Барајево у претходном сазиву. Он 
ће као члан Општинског већа бити 
задужен за развој пољопривреде, 
уређење пољопривредног земљишта 
и уређење и одржавање атарских 
путева.

Са прве седнице Општинског већа
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Веома сам разочарана понаша-
њем појединих страначких одбора и 
одборничких група које је довело Оп-
штину у жижу интересовања медија 
и то као пример некултуре, примити-
визма и безакоња. Демократски прин-

ципи, закони и логика кажу да власт 
формира онај ко окупи скупштинску 
већину, тако да ми уопште нису јасни 
мотиви и циљ организатора протес-
них скупова, упадања у скупштинску 
салу, изазивања насиља и спречавања 
рада легално изабране скупштине. 
Оптужбе да су поједини одборни-
ци „купљени“ је лаж и више говори 
о онима који такве вести пласирају 
него о људима  које покушавају да 
таквим неистинама деградирају. 
Уосталом, Српска напредна странка 
није постојала нити учествовала на 
изборима 2008. године а имала је у 
СО Барајево одборничку групу од 6 
одборника који су мандате добили 
на листи Српске радикалне стран-
ке. Социјалистичка партија Србије је 
на тим изборима освојила 3 мандата 
да би годину дана пре нових избора 
имала 7 одборника и то узимајући 
одборнике коалиционих партне-
ра. Нико их тада није оптуживао за 
крађу, отимање, куповину и сл. Да-
нас су људи из Демократске странке 
„лопови“ иако су на изборима доби-
ли 10 мандата и толико одборника и 
даље имају. Одборници који са Де-
мократама чине скупштинску већину 
нису променили странку већ су се 
само определили да формирају власт 
и сарађују са људима у које имају 
поверења, са којима су и у претход-
ном периоду коректно сарађивали. 
Позиција Општине Барајево је неу-

поредиво боља уколико је локална 
власт у складу са влашћу у Београду, 
тако да су се одборници којима је 
развој Барајева на првом месту од 
почетка залагали за коалицију стра-
нака сличну градској. Остали су при 
таквом ставу и, пошто су одборници 
власници мандата, одлучили су да 
формирају скупштинску већину чију 
окосницу чини Демократска стран-
ка. Конституисана је Скупштина и 
изабрана извршна власт у којој има 
и искусних, способних и некорумпи-
раних кадрова и младих, образова-
них  људи, што је гаранција успешног 
функционисања и бржег решавања 
инфраструктурних и развојних про-
блема барајевске територије. Стран-
ке које су остале у мањини, односно 
у  опозицији, изазивањем нереда, 
насиљем и срозавањем институције 
Скупштине ГО Барајево, покушавају 
да спрече њено функционисање. 
Такво понашење штети свима а 
највише интересима и угледу наше 
општине, тако да поново апелујем 

на све представнике странака да још 
једном покушају да направе договор 
и пронађу компромис како бисмо 
заједничким снагама наставили да ре-
шавамо проблеме и развијамо своју 
локалну заједницу. 

Претходне четири године су, упр-
кос економској кризи и смањеном 
буџету, биле успешне. Изграђено је 
много километара секундарне водо-
водне мреже, магистрални цевовод 

до Бељине, резервоар Врелине. Ас-
фалтирано је скоро 100 км улица 
по МЗ, реконструисан и стављен у 
функцију базен „Плешке“ и релизова-
но много других радова. У наредном 
четворогодишњем периоду  биће ас-
фалтирано још 100-тинак километара 
путева и изграђена секундарна мре-
жа у преосталим селима на југу оп-
штине, тако да на читавој територији 
више неће бити улица без асфалта ни 
домаћинства без градске воде. За-
почели су радови на гасификацији, 
одређене и купљене парцеле за 
изградњу мерно-регулационих ста-
ница, припремљена документација и 
сагласности за скори почетак радова. 
Урађени су припремни радови за ка-
нализациону мрежу у центру Барајева 
а у сарадњи са Институтом „Кирило 
Савић“ урадиће се пројекти сепарат-
них канализационих система за МЗ. 
Настављени су радови на изградњи 
фискултурне сале у Вранићу чији се 
завршетак очекује до јесени. Приво-
де се крају радови на вртићу у Насељу 

Гај који гради Црквена општина 
Барајево у сарадњи са Градом и Оп-
штином. Ових дана биће објављени 
тендери за  изградњу једног произ-
водног и једног спортског објекта на 
нашој територији. Надамо се да ће у 
наредном периоду бити још сличних 
пројеката чијом ћемо реализацијом 
решавати проблем незапослености у 
нашој општини и допринети њеном 
укупном развоју. 

БРАНКА САВИЋ , ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ - КОМЕНТАР НА ЗБИВАЊА ОКО ФОРМИРАЊА ОПШТИНСКЕ ВЛАСТИ

НЕОПХОДАН КОМПРОМИС У ИНТЕРЕСУ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Развој Барајева требало би да буде приоритет свих странака
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У великој сали Скуп-
штине градске општине 
Барајево 3. маја 2012. године, 
у присуству Градоначелника 
Београда Драгана Ђиласа, 
општинских и градских функ-
ционера и великог броја 
грађана свечано је уручена 

Од 25. до 27. маја у Националном парку 
Тара одржана је конференација под нази-
вом «Зелени округли сто 2012», коју је ор-
ганизовала Федерација градова и општина 
Југоисточне европе за заштиту животне 
средине у сарадњи са Balkans Environment. 
Међу учесницима ове конфернције се ис-
такла и Градска општина Барајево коју је 
представљао Иван Иванковић, тадашњи 
Заменик председника Скупштине општине 
а сада Члан Већа градске општине Барајево 
задужен за заштиту и унапређење животне 
средине.

Учесници објављују да је конференција 
успела, да је динамичним садржајем у доброј 
атмосфери дијалога, приближила јавне по-
литике у животној средини, открила разлике 
и добре праксе, утемељила визију и агенду 
да су европске вредности у животној среди-
ни прилично имплементиране у национал-
ним политикама и да постоји снажна воља 

УРУЧЕНА СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА 
ПРОЈЕКАТ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Барајево су у Децембру 2011. 
године потписале уговор о 
изради студије. Као један од 
најбитнијих планских докуме-
ната, студија као таква, обу-
хвата комплетну покривеност 
отпадних вода за територију 
општине Барајево. Обраћајући 

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ 
главног пројекта Фекалне 
канализације за градску оп-
штину Барајево. Федерација 
градова и општина Југоисточне 
европе за заштиту животне 
средине, која је финансира-
ла студију, и градска општина 

"ЗЕЛЕНИ ОКРУГЛИ СТО 2012"
да се иде напред у потпуном прихватању 
европске политике са националним еколош-
ким субјективитетом.

Учесници конференције су подржали 
све иницијативе које доприносе регионал-
ном јачању веза, изради програма пре-
кограничне сарадње и кретања отпада у 
региону, како би се успешно користили ре-
сурси за третман посебно опасног отпада.
Конференција ће наставити да промовише 
нова знања и трансфер технологија, како би 
се модернизацијом националних економија, 
штедели природни необновљиви ресурси а 
економије учиниле енергетски ефикасном.

SEEFED ће наставити да подстиче 
сарадњу међу учесницима конференције 
и да на изабраним радионицама у блиској 
будућности, обучи локалне тимове како 
да припреме администрацију и локалне 
ресурсе да користе средства фондова и 
успешно решавају крупне инфраструктур-

не пројекте. SEEFED ће наставити да пружа 
институционалну подршку на лобирању и 
добром позиционирању пројеката које „про-
изводе“ локални и национални тимови, како 
би новац транспарентно и успешно долазио 
у локалну средину и користио грађанима.

Учесници конференције између 
осталих били су директор SEEFED-а Ана 
Милошевић Тасоне, директор Emerald 
Consultant-а Џоана Филдер Мороц, заменик 
шефа ЕУ делегације у Србији Мр. Адриано 
Мартинс, и Ивица Радовић, помоћник мини-
стра Дулића.

се грађанима и медијима, 
Градоначелник Драган Ђилас 
је истакао важност сарадње 
градских општина са Европ-
ским институцијама а најбољи 
пример за то је Барајево. 
Решавање локалних проблема 
није политичка категорија, она 

зависи од људи који су спрем-
ни да зарад свога места, ули-
це, краја ураде оно што виши 
органи власти не виде или 
не препознају. У томе и јесте 
суштина локалног деловања 
власти које мора бити у сва-
ком случају концентрисано на 
решавање проблема грађана а 
један светли пример и пример 
добре праксе је свакако овај 
који Барајево дарује својим 
грађанима. Председница оп-
штине Бранка Савић истакла 
је да је ово последњи пројекат 
који је недостајао да се упот-
пуни документација како би 
се кренуло у реализовање 
пројекта канализације за 
Барајево. После решавања 
водоснабдевања територије 
општине, улазимо пуни опти-
мизма да ћемо за јако кратко 
време решити проблем от-
падних вода нашег Барајева 
и још једном показати да је 
БАРАЈЕВО - ЗЕЛЕНО СРЦЕ 
ГРАДА БЕОГРАДА, истакла је 
председница општине.

С тим у вези, тим инжи-
њерских стручњака израдио 
је студију изводљивости по 
најсавреманијим стандардима 

коју захтевају стандарди ЕУ. 
Ово је велики дан за општину 
Барајево јер ћемо решавањем 
питања канализације поста-
ти права урбана средина са 
комплетном решеном инфра-
структуром. То значи да ће 
се животни стандард грађана 
у сваком смислу повећати, 
али ћемо упоредно постати 
најпримамљивији део Београда 
погодан за инвестирање, иста-
као је Иван Иванковић Заменик 
председника Скупштине оп-
штине, који је представљајући 
градску општину Барајево у 
Европском парламенту, успео 
да излобира за средства која 
су потребна за финансирање 
студије изводљивости, и додао 
да је до овога свега дошло јер 
смо успели да део добре тим-
ске атмосфере на нивоу града 
Београда пренесемо на општи-
ну Барајево. Новчано, студија 
је коштала око 19.000 еура 
и предата је Градоначелнику 
Драгану Ђиласу и Председни-
ци градске општине Барајево 
Бранки Савић, а новац је обе-
збедила Федерација градова и 
општина Југоисточне европе за 
заштиту животне средине.

Уручењу Студије изводљивости присуствовао градоначелник Београда 
Драган Ђилас
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Од почетка године на подручју 
општине Барајево асфалтирано је 
пет улица, У Барајеву је завршено 
асфалтирање четири крака Свето-
савске улице у укупној дужини од 
око један километар. У Баћевцу 
је асфалтирана улица 6. личка у 
дужини од 1,3 км. У Гунцатима је 
асфалтирана улица Слободана 
Пенезића- крак Бабић и Шандрван-
ска, укупно 900 метара, затим 
Гробљанска са краком – 600 ме-
тара. Завршено је и асфалтирање 
Светосавске испред Белог лабуда 
према Гробљанској у дужини од 
око 600 метара. Такође су завр-
шени радови на асфалтирању пута 
Рожанци – Арнајево у дужини од 
1,7 км.

НАСТАВАК АСФАЛТИРАЊА 
ПОСЛЕ ТЕНДЕРА

У улици кнеза Симе Марко-
вића, од Барајева према Божда-
ревцу, уређен је и асфалтиран 
тротоар у дужини од око један 
километар на левој страни из 
правца Барајева, као и око 300 
метара тротоара са десне стране 
пута.

Према програму Дирекције 
за путеве планирано је да се у 
овој години на подручју општи-
не Барајево асфалтира 39 ули-
ца. Међутим, избори су утицали 
да се не спроведу благовреме-
но тендери за избор извођача 
радова, па ће се и на наставак 
асфалтирања у Барајеву сачека-
ти док се ова законска процеду-
ра не спроведе.

Гунцати - све више асфалтираних улица

Асфалт стигао до Ловачког дома

Тротоар важан за безбедност пешака Једна од улица асфалтираних ове године
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Врело лето у Барајеву са температурама и до 40 степе-
ни лакше се подносило поред базена и језера. И ове године 
општина Барајево обезбедила је за све грађана бесплатно 
коришћење два базена у Спортском центру Плешке, а многи 
су освежење нашли и на језеру Дубоки поток. Оно што је инте-

објеката неопходних за безбедно коришћење плаже. Због све-
га тога купање на овом језеру је заправо забрањено, а сви који 
ову забрану не поштују чине то на свој ризик. Надамо се да 
ће барем за следећу сезону бити обезбеђени макар основни 
услови у које спадају уређена плажа, спасилачка служба, ту-
шеви и санитарни чворови. Велика посета језеру Дубоки поток 
говори да је то пре свега неопходно, како би се изашло у сусрет 
бројним заљубљеницима у ово језеро, али је исто тако крајње 
време да се искористе туристички потенцијали барајевског 
језера.

Базени у спортском центру Плешке и ове године пружају 
најсигурније купање. Поред потпуно исправне воде на овим 
базенима ради и спасилачка служба и мада недостају многи 
пратећи садржаји овде се могу добити по повољним ценама 
безалкохолна пића и сендвичи, а посетиоцима је на располагању 
и терен за мале спортове.

ЛЕТО У БАРАЈЕВУ

ресантно у вези са барајевским језером је то да је популарније 
међу београђанима него међу барајевцима, који као да не 
схватају какав драгуљ им је на дохват руке у ово време троп-
ских врућина. Како смо сазнали од надлежних вода у језеру 
Дубоки поток је исправна за купање, а бројним посетиоцима 
овог језера обезбеђен је минимум услова за целодневни бора-
вак, било на сплаву или у објекту кајакашког клуба. Оно што 
је и даље проблем је неуређена плажа, а нема ни основних 

Од ове године грађанима Барајева су на располагању и 
базени у Гунцатима. У најлепшем дворишту општине Барајево 
смештена су три базена, али њихово коришћење наравно није 
бесплатно. Како смо сазнали од Милутина Ранђеловића влас-
ника фирме Номад лофт, у плану је изградња знатно већих ба-
зена од постојећих, али оно што је најважније у овој години 
посетиоци имају на располагању три базена. Цена целодневног 
коришћења ових базена је 300 динара, а после 15 часова плаћа 
се само 150 динара. Деца до 4 године не плаћају улаз, а цена 
за породице од четири члана је 500 динара. У овом комплексу 
могуће је доћи и на ноћно купање петком и суботом од 20 до 
23 часова. Треба поменути и то да на базенима ради и кафић у 
који могу свратити и они који не намеравају да користе базене.

Кајакашки и пливачки клуб Барајево, 
као ретко који спортски клуб у Барајеву, 
може да се похвали одличним условима 
за рад. То потврђује и Милош Томић, 
председник клуба, који каже да на 
барајевском језеру постоје идеални усло-
ви за тренирање, посебно од када је клуб 
добио на коришћење зграду на самој 
обали језера која је преуређена у клуп-

КАЈАКАШКИ КЛУБ 
СПРЕМА НОВЕ 

ШАМПИОНЕ

ске просторије, на којима им могу поза-
видети и много већи и старији клубови.

Велико је интересовање за члан-
ство у овом клубу, каже Милош Томић. 
До сада се у клуб учланило око 50 деча-
ка и девојчица, не само из Барајево већ 
и из Београда, а доња старосна грани-
ца за почетак тренинга је осам година. 
Тренинге води професионални тренер 
Славиша Стајовић из Наутичког клуба 
Београд.

Кајакаши имају своје редовне тре-
нинге уторком и четвртком од 11 до 13 
часова, а тренинзи пливања одржавају 

се суботом и недељом од 11 до 14 ча-
сова. Годишња чланарина за децу до 16 
година је свега 500 динара.

И ове године купање на базенима бесплатно

Велики број посетилаца језера Дубоки поток

Базени у Гунцатима
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Четвртак, 28. јун: Барајево - порта цркве 

„Спаљивање моштију Светог Саве„
 „ЈА ЗНАМ КУДА ИДЕМ И КОЈУ ИСТИНУ БРАНИМ”
9:00 часова : Литургија
10:00 часова : Парастос палим ратницима
20:00 часова : Свечаност отварања
Програм предшколаца
Реч добродошлице
Браћа Теофиловићи: етно музика
Слободанка Боба Латиновић: одломак из монодраме 
„Некад и сад” по писмима Милице Стојадиновић- 
Српкиње

Петак, 29. јун: Лисовић - терен за мале спортове

„ЛИСОВИЋ – СПАСОВИНА 2012. ГОДИНЕ”
21:00 часова : Свечаност отварања
Поздравна реч
Целовечерњи програм КУД-а „Вранић”
Ревијална утакмица

Четвртак, 12. јул : Преображење – Барајево 

„УПОЗНАЈ СВОЈЕ МЕСТО ДА БИ ГА ВОЛЕО”
11:00 часова – Дом културе Барајево
Промоција сајта Центра за културу Барајево
Изложба фотографија „Барајеву у походе у слици и 

Свечано отварање 4. Централне манифестације 
„Барајеву у походе“ одржано је на Видовдан 28. Јуна у 
Порти цркве „Спаљивање мошти Светог Саве“ у Багрдану.

Овогодишњи програм отворили су предшколци 
најстарије групе „Полетарац“ скечом „Геометрија и друга-
ри“ са текстом које су написале њихове васпитачице Рена-
та Вуксан и Брана Ћировић.

Водитељка програма Данијела Станисављевић по-
здравила присутне и истакла да ће манифестација и ове 
године трајати пуна два месеца, од Видовдана 28. јуна до 
Велике Госпојине 28. августа.

Присутнима се обратио прото јереј ставрофор на-
месник бељанички Видо Милић који је истакао значај Ви-
довдана у историји Срба.

Уметници светског гласа браћа Теофиловићи, Ради-
ша и Ратко су одушевили све госте Видовданске вечери 
својим наступом интерпретирајући етно песме, углавном 
са Косова.

Глумица Слободанка Боба Латиновић извела је 
део из монодраме „Некад и сад“ по писмима Милице 
Стојадиновић Српкиње iz 1858. године.

ОТВОРЕНА ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА 
„БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ“

речи” 
Ликовни атеље Центра за културу Барајево - отварање
Рад колоније сликара
17:00 часова : Језеро „Дубоки поток”
Упознавање са привредно - туристичким и спортским 
значајем језера „Дубоки поток”
Музичко - поетски спортски програм „Језеро у слици, 
песми и речи”

„ДАНИ БУДИМИРА БУЦЕ ЈОВАНОВИЋА, МИЛИЈЕ 
И ИЛИЈЕ СПАСОЈЕВИЋА И РАДОЈА МИТРОВИЋ- 
БАРАЈЕВЦА”

Четвртак, 19. јул: Гунцати

21:00 часова : „ Рашири руке о мајко стара”
Концерт еминентних извођача изворне народне песме

Петак, 20.  јул: Гунцати

21:00 часова  „ С оне стране Липовице”
Вече Барајевских певача и инструменталиста народне 
песме

Субота, 21. јул: Гунцати

21:00 часова „Песмом те овом поздрављам”
Целовечерњи концерт КУД-а „Вранић”

Са свечаног отварања манифестације "Барајеву у походе"
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Четвртак, 26. јул: Галерија Центра за културу 

„ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА”
20:00 часова 
Културно – уметнички програм барајевске деце
рецитатори, глумци, певачи, балетани...

Четвртак, 02. август: Вранић – порта цркве Св. Илија

„САБОР СВ. ИЛИЈЕ”
20.00 часова
Духовна музика-хор
Поздравна реч
Програм КУД-ова
Наступ естрадних уметника

Четвртак, 09. август: Мала сала ДК у Барајеву

„ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО”
18:00 часова
Округли сто : „ Место и улога Павла Сретеновића у 
историји Србије”

„ДАНИ КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА”

Среда, 15. август: Велики Борак- Дом културе

20.00 часова Свечаност отварања
Дизање заставе уз песму „Востани Сербије”
Поздравна реч
Александар- Саша Дунић : монодрама „ Мудри и јуначки 
војвода Јанко Катић” по тексту Милована Витезовић

Петак, 17. август: Велики Борак

21.00 часова
Целовечерњи програм ФА „Шумадија”

Субота, 18. август: Барајево – Дом културе

„ЗАВИЧАЈУ НА ДАР”
18:00 часова 
Промоција књиге „Записи из Кусање” романописца 
Срђана Петровића
20:00 часова : Школа глуме Центра за културу Барајево
Позоришна представа „ Покондирена тиква”

Недеља, 19. август: Барајево- плато Дома културе

„ПРЕОБРАЖЕЊЕ  У БАРАЈЕВУ”
20.00 часова : „Барајевско посело”
Изложба народне радиности
Програм ФА „Шумадија”
Наступ естрадних уметника
Избор Мис Барајева

Понедељак, 20. август: Брајево – Дом културе

„ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ”
20.00 часоваКултурно- забавни програм удружења 
„Ново огњиште”
програм избеглих, прогнаних, досељених, расељених

Уторак, 21. август : Манић - Терен за мале спортове

„СЕЛО МОЈЕ ЗАВИЧАЈУ МИО”
20.00 часова
Целовечерњи концерт ФА „Шумадија”

Недеља, 26. август . Велики Борак- Трг палих бораца

„САБОР КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА „ОЛОВКО НЕ 
ЋУТИ” „
18.00 часова
Свечана песма „Ој Србијо мила мати”
Представљање Зборника Сабора
Извештај жирија
Уручење награда ствараоцима најбољих родољубивих, 
љубавних и мисаоних песама
Уметнички програм

Понедељак, 27. август : Велики Борак – Трг палих 
бораца

„ЗАКОН ЈЕ ВОЉА ВИЛАЈЕТА”
11.00. часова : Свечаност обележавања годишњице 
Прве Српске Владе
Интонирање химне „Боже правде”
Полагање венаца
Поздравна реч
Музичко – сценски програм

Уторак, 28. август : Барајево - Дом културе

„ДАН И СЛАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО”
11.00 часова : СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
Уручење признања
Музичко – сценски програм

Уторак, 28. август : Бељина- Порта цркве св. Архангела 
Михаила

„ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА”
20.00 часова
Уводна песма Љубе Недељковића
Програм ФА „Шумадија”
Наступ естрадних уметника народне музике

У току лета сваког понедељка и среде од 18:00- 20:00 
часова одржавају се часови балета, а сваког петка 
од 16:30- 19:00 часова радиће ликовна радионица за 
школску децу, као и школа глуме.
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И ове године фестивал народ-
не музике у Гунцатима под називом 
„Дани Будимира Буце Јовановића,  
Илије и Милије Спасојевић и Радоја 
Митровића Барајевца“ који се од-
ржава у част  четворице великана 
са ових простора, који су неговали 
шумадијски мелос и за собом остави-

ДАНИ БУДИМИРА БУЦЕ ЈОВАНОВИЋА, ИЛИЈЕ И МИЛИЈЕ СПАСОЈЕВИЋА И РАДОЈА МИТРОВИЋА БАРАЈЕВЦА

ли композиције за сва времен, приву-
као је бројну публику.

Организатор ове манифестације 
која је трајала три дана, од 19. до 

је око 1500 заљубљеника у народни 
мелос.  За разлику од ранијих година 
када су фестивал отварали политича-
ри ове године та част припала је сину 
и унуку Илије Спасојевића Бобану и 
Илији Спасојевић. У програму, који 
је трајао до дубоко у ноћ, учествова-
ли су Миланче Радосављевић, Бора 
Дрљача, Ангел Димов, Ера Ојданић, 
Раша Павловић, Иван Кукољ-Куки, со-
листа на виолини Живота Јовановић, 
Љиљана Александрић, Раде 

21. јула, био је Центар за културу у 
сарадњи са месном заједницом и 
фудбалским клубом Гунцате.

Најпосећеније било је прво вече, 
када је на бини у Гунцатина наступило 
преко 20 познатих извођача народ-
не музике, а њихов наступ пратило 

Петровић, Миленко Живковић, Цвеле 
Радовановић, Мића Станојевић – Пи-
романац, Зоран Поповић, Миливоје 
Ђуришић, Недељко – Неђа Костић, 

Ненад Капор, Мића Теофиловић, 
Драгица Стевановић, Мишко Павић, 
Џевад Ибрахимагић и Весна Ривас.

Другог дана фестивала пред око 
500 гледалаца наступили су Љуба 
Недељковић, Милета Марковић, 
Џевад Ибрахимагић, Светлана Цеца 
Станковић, Драган Илић Барајевац, 
Раде Гајић, Дане Синановић, Миле 

Ђедовић – Лав, Дејан Милановић, 
Мића Минић – Шале и Никола 
Урошевић – Геџа.

Трећег дана, већ по традицији, 
Културно-уметничко друштво из 
Вранића извело је пред око 400 гледа-
лаца целовечерњи програм.

Бобан и Илија Спасојевић 
отварају манифестацију

МУЗИКА ЗА СВА ВРЕМЕНА

Андрија Ера Ојданић

Бора Дрљача

Љиљана Александрић

Велико интересовање публике за изворну народну музику
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Поводом храмовне и славе села 
Свете Тројице, црквена општина 
Баћевац, месна заједница Баћевац 
и Центар за културу Барајево орга-
низовали су традиционалну мани-
фестацију „Дани културе“ која је 
одржана у недељу 3. јуна у препуној 
сали Дома културе у Баћевцу .

Манифестација је отворена Тро-
паром и кондаком духова у извођењу 
јереја Игора Обрадовића и Владе 
Димитријевића заједно са школским 
хором ОШ Кнез Сима Марковић из 
Баћевца.

Поводом сеоске славе Св. Тројица, савет месне заједнице 
Рожанци и омладина у сарадњи са Центром за културу 
Барајево организовали су изложбу под називом „Етно мотиви 
села Рожанаца“.

Изложба је одржана 3. јуна испред Дома културе у Рожан-
цима након завршетка традиционалне поворке Крстоноша. На 
изложби су били представљени радови рожаначких жена, а 
могли су се видети разноврсни ручни радови као и предмети 
из домаће радиности. 

Међу организаторима изложбе, својим ангажовањем 
посебно се истакао Бојан Мијаиловић који је истакао да је 
изложба била добро посећена и да је добила похвале и од 
редитеља Петра Станојолвића који је у Рожанцима снимио 
филм «Чекрк».

Организација изложбе послужила је и као добар повод за 
афирмацију имена и дела рожанчанина Јована Авакумовића, 
еминентног правника и председника Владе Краљевине Србије 
за време династија Обреновић и Карађорђевић. Усвојена 

У малој сали Дома културе у Барајеву 
31. маја 2012. године одржан је округли 
сто на тему „Знаменити људи и догађаји 
Барајева“. Овом приликом разговарало 
се о Јовану Ђ. Авакумовићу, председ-
нику Владе Србије, за време династија 
Обреновића и Карађорђевића који води 
порекло из ових крајева, тачније из 
Рожанаца.

О његовој улози на тадашњој 
политичкој сцени Србије говорили су 
професор историје Ненад Савић и 
књижевник Радиша Радојичић. Опширан 
и квалитетан увод дао је директор Центра 

ОКРУГЛИ СТО
ЈОВАН Ђ. АВАКУМОВИЋ

за културу Барајево Драгослав Јовичић 
Уча. Он је посебно обратио пажњу на 
детаље из живота Јована Ђ. Авакумовића, 
његовом детињству, породици Јеремић 
одакле Јован вуче своје корене, као и 
његовом политичком ангажовању. Про-
фесор Ненад Савић је говорио о политич-
ким приликама у периоду од потписивања 
Устава 1888. година до Мајског преврата 
1903. године, док је књижевник Радиша 
Радојичић дао осврт на породично стабло 
породица Јеремић и Авакумовић. Учитељ 
школе у Рожанцима Душан Мијаиловић 
је истакао да архива школе у Рожанци-

ма има један од највреднијих Летописа 
тога времена са подацима о породицама 
Јеремић и Авакумовић.

ДАНИ КУЛТУРЕ У БАЋЕВЦУ Одломак из беседе „Утешитељ“ 
прочитао је отац Игор Обрадовић. Ду-
ховну песму „Тројице пресветла“ извео 
је хор школе под уметничким руковод-
ством Љубе Конте. У наставку програ-
ма подељене су награде ученицима за 
најбољи ликовни и литерарни рад на тему 
„Мотиви из народног живота. Беседу о 
ЋИРИЛИЦИ говорио је Никола Кулић. 
На крају програма отворена је изложба 
под називом „Додири“ академских вајара 
Александра и Олгице Куцина. Према ре-
чима аутора изложбе Александра Куцине 
тема и инспирација за радове у дрвету 
била је молитва. У другој просторији 
Дома, налазила се и етно поставка експо-
ната из збирке Радојице Госића Белог.

ЕТНО ИЗЛОЖБА 
У РОЖАНЦИМА

је иницијатива младих Рожанаца да се формира удружење 
грађана Јован Ђ. Авакумовић.

Манифестацији су просуствовали поред свештеника 
Јовице Ескића, председница општине Бранка Савић, помоћник 
председнице Бранко Трифуновић, члан Општинског већа 
Михајло Милошевић као и директор и помоћник директора 
Центра за културу Драгослав Јовичић и Зоран Поповић.
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У оквиру манифестације „Упознај 
своје место да би га волео“, после отварања 
атељеа, на Петровдан 12. јула 2012. године 
на језеру „Дубоки поток“, одржана је 
једнодневна ликовна колонија.

На колонији је узело учешће седам 
сликара из Уба, jeдан из Београда и троје 

Након вишемесечног осмишљеног 
рада проф. магистра Наташе Делић от-
ворен је сликарски атеље Центра за кул-
туру Барајево. Професор Факултета ли-
ковне уметности Слободан Роксандић 
је и формално отворио атеље.

„Атеље ће имати значајно место и 
улогу у развоју ликовне уметности“ ис-
такао је професор Роксандић и нагла-
сио да атеље и дари природе могу бити 
изузетна инспирација сликара како Бео-
града, тако и студената Универзитета.

У петак 8. јуна у великој сали 
Дома културе у Барајеву чланови 
драмског студија који постоји у окви-
ру Центра за културе Барајево, извели 
су премијерно позоришну представу 
под називом „Поздрави неког“. Шко-
лу глуме води глумац Фуад Табучић, а 
полазници драмског студија су изве-
ли интересантан комад у коме су по-
ред глумачког дара показали и велики 
таленат за сценски наступ и мјузикл. 
Тема представљеног комада говори о 
судбини деци која се налазе у поправ-
ном дому.

Центар за културу Барајево пово-
дом обележавања Дана Русије обезбе-
дио је гостовање позоришта „Кључ“ из 
Набережина Чорни – област Татарстан 
крај града Казања из Русије. Руски глум-
ци су извели позоришну представу Анто-
на Павловича Чехова „Летња романса“. 
Представа је одржана у основној школи 
Кнез Сима Марковић уз присуство више 
од 100 ученика који уче руски језик.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 
„ПОЗДРАВИ НЕКОГ“

Прво глумачко искуство чланова 
драмског студија, публика је поздра-
вила громогласним аплаузом.

ОТВОРЕН СЛИКАРСКИ АТЕЉЕ

ГОСТОВАЊЕ 
РУСКОГ 

ПОЗОРИШТА

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЈЕЗЕРО“
из Барајева. Тема колоније је била сликање 
језера техником уље на платну. Такође на 
језеру у просторијама кајакашког клуба 
дванаесторо деце школског узраста који 
похађају програм ликовна радионица 
акварел техником је учествовало на 
ликовној колонији.

Ведрина и младост добро увеж-
баног и талентованог глумачког пара 
Димитрија Русова и Гуљназ Јагодине са 
добро осмишљеном режијом Софије 
Федјокине и музиком су одушевили 
публику.

На језеру Дубоки поток 12. јула 
формиран је вод извиђача – поре-
чана, које чине чланови кајакашког 
клуба из Барајева. Том приликом 
новопримљени извиђачи су поло-
жили завет и постали саставни део 
одреда извиђача „Шумадија“.

КАЈАКАШИ 
ПРИМЉЕНИ У 

ИЗВИЂАЧЕ У манастиру „Тресије“ на Иван-
дан, 7. јула библиотека Града Београда 
и центри за културу општина Сопот, 
Младеновац и Барајево представили 
су  новонаписане књиге. Песме, приче, 
драме књижевника Зорана Николића, 
зборник Сабора „Оловко не ћути“ и 
проспект „Рајића куће“ наишле су на 
добар пријем љубитаља писане речи.

КЊИГЕ БАРАЈЕВА У 
СОПОТУ

Проф. Слободан Роксандић свечано отворио 
сликарски атеље
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У петак 11. маја у Арнајеву је одржана 
комеморација у знак сећања на погинулог војника 
Петра Маснеца, који је за време НАТО агресије 
11. маја 1999. године херојски изгубио живот.

ЛИТЕРАРНО-ЛИКОВНИ КОНКУРС „ПЛАВА ПТИЦА“ - 
СЕЋАЊЕ НА ПЕТРА МАСНЕЦА

УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ 
У СРЕДЊЕМ КРАЈУ

ФОТО ВРЕМЕПЛОВ

Захваљујући Зори Ђорђевић из Барајева, у овом броју 
објављујемо фотографију ученика основне школе у 

Средњем крају која је снимљена 1933. године

Церемонију је званично отворио поручник 
Лабовић који је поздравио присутне и подсетио 
на лик и дело војника.

Венце на гроб Петра Маснеца положили су 
родитељи погинулог војника, делегација Против-
ваздушне јединице из Београда, делегација 250. 
ракетног пука, општине Барајево, месне заједнице 
Арнајево, Удружења бораца, Центра за култу-
ру Барајево, удружења „Завичај“, као и мештани 
Арнајева.

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК ПАЛИМ 
БОРЦИМА У ЛИСОВИЋУ

Центар за културу Барајево у част сећања 
на великог хероја који је погинуо на нашој 
територији је по други пут организовао литерар-
но – ликовни конкурс под називом „Плава птица“. 
У конкурс су били укључени ученици ОШ „Кнез 
Сима Марковић“ из Арнајева, Бељине, Манића и 
Рожанаца, као и њихови предшколци. Награде за 
најбоље радове је уручио господин Маснец, отац 
погинулог јунака.

Председница општине Бранка Савић и председник СУБНОР-а 
Добросав Богдановић на свечаности поводом откривања 
споменика палим борцима НОР-а, 11. маја у Лисовићу

Градски секретаријат за саобраћај – Дирекција за 
јавни превоз, финансирао је постављање 150 аутобуских 
стајалишта на периферији града и у општинама Обрено-
вац, Младеновац, Лазаревац и Барајево. Што се општине 
Барајево тиче, на најпрометнијим станицама постављено 
је 20 ових модерних аутобуских стајалишта.

НОВА СТАЈАЛИШТА
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Министарство економије и регионалног развоја заврши-
ло је поступак јавне набавке за наставак радова на изградњи 
спортске сале у Вранићу. За извођача радова одређено је 
привредно друштво „Кеј“ д.о.о. из Ваљева које је започело ра-
дове 9. јула, а рок за завршетак свих радова је четири месеца.

Средства за завршетак сале у Вранићу, коју ће пре све-
га користити ученици ОШ „Павле Поповић“ обезбедили су 
Министарство економије и регионалног развоја у износу од 
30,5 милиона динара и општина Барајево у износу од 14 ми-
лиона динара.

Са санитарним инспектором Зора-
ном Нешићем обишли смо 11. јула зеле-
ну пијацу у Барајеву, како би проверили 
колико се поштују прописи о условима 
продаје млечних производа и јаја. Изу-
зетно је опасно, каже Зоран Нешић про-
давати ове производе у летњем периоду 
на барајевској пијаци, јер за то не постоје 
прописани санитарно-хигијенски и тех-
нички услови, као што су клима уређаји 

У оквиру акције ''Очистимо Србију 
2012'', у суботу 9. јуна 2012. године, од-
ржана је радна акција ''Велико спремање 
Србије'' на територији Градске општине 
Барајево

У спровођењу акције су учество-
вали ученици Oсновне школе ''Кнез 
Сима Марковић'' Барајево, ученици 
подручног одељења Основне школе 
''Кнез Сима Марковић'' у Бождарев-
цу, ученици Основне школе ''Павле 
Поповић'' у Вранићу, ученици Средње 
школе Барајево, становници Насеља 
Гај, Барајева, волонтери и запослени у 
Градској општини Барајево.

У дворишту школе ''Кнез Сима Мар-
ковић'', вршена је примарна сепарација 
отпада: папирни, пластични и електрон-
ски отпад. Сакупљено је око три тоне 
старог папира.

Чланови еколошке секције ''Кнез 
Сима Марковић'', сакупили су више од 
1000 kg старе хартије, 40 kg лименки и 40 
комада разноврсног електричног и елек-
тронског отпада. Било је ту старих радио 
апарата, фенова за косу, пегли, усисива-
ча, мобилних телефона, монитора.

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА 
''ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ 2012''

ЗАВРШЕТАК СПОРТСКЕ САЛЕ У 
ВРАНИЋУ ДО НОВЕМБРА 2012.

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

У свим школама очишћена су школ-
ска дворишта, уређени шумски појасеви, 
вршено је кресање, шибља, грања, 
кошење траве. У дворишном делу Основ-
не школе ''Павле Поповић'' у Вранићу, 
ангажована је механизација ЈКП ''. Окто-
бар Барајево'' на црпљењу воде из базе-
на, након чега је извршено сакупљање 
отпада из истих.

Централну улицу у Барајеву и 
Мађарско брдо, чистили су станов-
ници Барајева и запослени у општи-
ни, док су становници Насеља Гај 
уређивали простор око стамбеног 
комплекса.

На прикупљању отпада je ангажо-
вано Јавно комунално предузеће ''10. 
Октобар'' Барајево.

Учествовало је 1000 волонте-
ра. Сакупљено је 1400 кеса са от-
падом и 25 м3 отпада прикупљеног 
механизацијом.

унутар хале за продају ових производа и 
расхладне витрине. Одговорни у Јавном 
комуналном предузећу, које управља 
пијацом у Барајеву морају да спрече 
продају млечних производа и јаја на от-
вореном делу пијаце, каже санитарни 
инспектор и упозорава грађане да не 
купују овако изложене и лако кварљиве 
производе када су високе температуре, 
јер је ризик од тровања храном велики.

Настављена изградња спортске сале у Вранићу

Највреднији били ученици основних школа

ОПАСНА ПРОДАЈА МЛЕЧНИХ 
ПРОИЗВОДА НА ПИЈАЦАМА

Санитарни инспектор у контроли 
на зеленој пијаци у Барајеву
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Општина Барајево и ове годи-
не организовала је посету међу-
народном сајам пољопривреде у 
Новом Саду. Интересовање је било 
велико па су из Барајева кренула 
три аутобуса са укупно 130 путника.

Као гост на сајамском штанду 
Привредне Коморе Београда пред-
ставила се и општина Барајево 
и пољопривредни произвођачи 
са наше општине, и то: Урош 
Вићентијевић из Бељине као 
произвођач печурака шампињона, 
Верица и Горан Новковић пчелари 
пчеларског друштва из Барајева 
са својим производима, Удружење 
Народна радиност из Барајева, ор-
ганска фарма „Лаф“ са својим про-
изводима власника Радивојевић 
Миодрага и Зоране Гајић из 
Барајева, фарма кока носиља влас-
ника Свете Трајковића из Великог 
Борка, произвођачи шитаке печу-
рака Славица и Славко Радаковић 
из Лисовића, „Димси“ – погон за 
прераду меса власнице Милине 
Мирчетић из Гунцата, Органска 
фарма „Невен“ из Мељака са које 
је представљен бесквасни хлеб 

На подручју општине Барајево 
ове године под стрним житима било 
је око 1.160 хектара. Од тога под пше-
ницом је засејано око 800 ha, под 
јечмом око 110 ha, под тритикалом 
око 200 ha и под овсом око 50 ha.

Овогодишњи принос пшени-
це на територији општине Барајево 
процењује се на око 3,5 до 4t/ha, 
јечма на око 3 до 3,5 t/ha, тритикала 
на око 3,5 до 4 t/ha и овса на око 3 t/
ha.

Прва половина вегетације била је 
са нижим температурама, честим па-
давинама и мање сунчаних сати. То је 
довело до успореног раста и развоја 
стрних жита и до померања почетка 
жетве за око 15 дана. У другој полови-
ни јуна месеца наступиле су изразито 
високе температуре које су довеле до 
смањења хектолитарске масе и ниске 
влажности зрна која се кретала од 10 
до 11%. Упркос лошим временским 
условима принос стрних жита је био 
задовољавајући на њивама на којима 

ПОСЕТА САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
У НОВОМ САДУ
добијен од органски произведених 
житарица, Средња пољопривредна 
школа из Барајева.

Посетиоци су имали прилику да 
се упознају са најсавременијом по-
љопривредном механизацијом, сред-

ЖЕТВА СТРНИХ ЖИТА 2012. ГОДИНЕ

је правилно примењена агротехника 
у оптималним роковима.

Изразито високе температуре 
током друге половине јуна и прве 

половине јула месеца негативно 
ће се одразити на принос и квали-
тет кукуруза који је засејан на 800 
хектара.

ствима за заштиту биља и другим 
производима , али и да по повољним 
ценама купе репроматеријал и 
успоставе везу са произвођачима 
и дистрибутерима пољопривредне 
опреме и репроматеријала.

Жетва обављена благовремено - принос нешто изнад просека
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Градска општина Барајево
Централа 8302-115, 8302-126
Матичар 8302-628 
“Барајевски гласник” 8302-272

Инспекцијске службе
Комунална инспекција 8302-144
Грађевинска инспекција 8301-985

Одељење унутрашњих послова: 
Централа 2816-008

Општински орган за прекршаје: 
8302-146

Јавна предузећа:     ...
Дирекција за грађевинско 
земљиште 8302-105
ЈКП „10. октобар“  8303-782 
Радио Барајево 8301-451, 8301-415

Савез Самосталних Синдиката 
Београда
 - Општински Одбор Барајево 
8300-009, 8301-512

Црвени Крст Барајево 
8300-177

Ловачко удружење Барајево 
8301-388

Аутобуска Станица „Ласта” 
8300-346
Беовоз – Информације 
33-70-031, 33-70-032

Дом Здравља Барајево 8300-186 
Хитна помоћ 8300-186
Апотека Дома здравља Барајево 
8300-542 
Здравствена станица Вранић 
8332-012 
Здравствена амбуланта Бељина 
8321-011

Ветеринарска амбуланта 
Барајево 
8302-109

Пошта Барајево 
8301-361 
-управник 685-695

Центар за Социјални рад 
8300-401 

Земљорадничке задруге 
Барајево 8301-140 
Арнајево 8321-068 

Ватрогасна служба Барајево 
93, 8300-151

Основне школе 
„КнезСима Марковић” 8300-124
 „Павле Поповић” Вранић 8332-
022

Средња школа Барајево 
8300-426 
Предшколска установа 
„Полетарац” 
8300-194 

Млин 
Барајево 8300-114 
Вранић 8332-268 

Банке
Комерцијална банка 8302-142 
Агробанка 8302-399
Косовско Метохијска Банка - 
Мељак 8340-638 

Спортски савез Барајево 
8301-321 

Комесаријат за Избеглице 
(Сима) 8300-316

Републички Геодетски завод
- одељење Барајево 8300-141 
Републичка Управа Јавних 
Прихода  
- одељење Барајево 8300-434 

Бензинске пумпе 
Барајево 8301-198 
Липовица 8300-399

Елекгродистрибуција Барајево 
8302-107 

Београдски водовод 
8302-132 

Управа за јавна плаћања 
- експозитура Барајево 8300-424

Библиотека Јован Дучић” 
Барајево 8300-389 

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

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

Важни телефони
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SPORT

Традиционални „Ноћни тур-
нир“ у малом фудбалу одржан је на 
Спасовини, од 29. јуна до 10. јула по 
тридесеттрећи пут и у сваком погледу 
испунио је очекивања и организатора и 
бројних поклоника фудбалске игре. За 
изузетно вредне новчане награде над-
метала се 41 екипа у четири старосне 
категорије (18 сениори, 7 кадети, 8 пио-

је решавао питање освајача турнира у 
сениорској конкуренцији састале су се 
екипа Запис и екипа Гунцаћани. Финална 
утакмица је обиловала узбуђењима и по-
тезима који су мамили аплаузе навијача 
обе екипе који су испунили трибине до 
последњег места. Гунцаћани су имали 
већу подршку са трибина али су се у 
мечу за титулу ипак боље снашли играчи 

"ЗАПИС" ОСВОЈИО ЛИСОВИЋ

нири и 8 јуниори). Љубитељи игре “ на 
петопарцу“ сваке вечери су у великом 
броју испуњавали трибине у Лисовићу 
уживајући у мајсторијама правих умет-

ника малог фудбала. Финалне вечери 
осам најбољих екипа борило се за по-
бедничке пехаре и новчане награде, а 
највеће интересовање изазвао је сус-
рет у сениорској конкуренцији којим 
је и званично затворена ова већ култна 
спортска манифестација. У мечу који 

Записа који су тријумфовали резултатом 
4:1. Највеће заслуге за победу припадају 
троструком стрелцу Милановићу. По-
годак за Запис постигао је и Ерцег док 
је једини гол за Гунцаћане дао Радовић. 
Победничкој екипи припала је награда 
у износу од 120.000 динара док је дру-
гопласирани састав инкасирао 30.000. У 
јуниорском финалу састале су се екипе 
Јога Бонито и Лабанда Њола. После ре-
гуларног дела резултат је био нерешен 
2:2 тако да је одлука о победнику донета 
после извођења пенала. После удараца 
са беле тачке пехар намањен победнику 
отишао је у руке играча Јоге Бонито који 
славили резултатом 4:3.

Пенали су донели одлуку о побед-
нику и у конкуренцији пионира. За ти-
тулу првака бориле су се екипе Варвари 
и Моштаница, а успешнији извођачи пе-
нала били су Варвари који су победили 
резултатом 2:1 (у регуларном делу било 
је 2:2).

У категорији кадета пахар наме-њен 
најбољој екипи припао је екипи Нес-

тквик која је резултатом 2:1 савладала 
Стовариште Чамџија.

Фудбалском клубу Лисовић1977 као 
организатору и овога пута треба одати 
признање за изванредну организацију, 
а љубитељима малог фудбала остаје 
да сачекају годину дана како би поно-
во присуствовали новом фудбалском 
спектаклу.

Победници турнира - екипа "Запис"

Другопласирана екипа - "Гунцаћани"

Екипа "Нестквик" - кадети

Екипа "Варвари" - пионири

Препуне трибине у финалу

Екипа "Јога Бонито" - јуниори

33. НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ - ЛИСОВИЋ 2012
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SPORT

Шеснаестогодишњи Урош Пауновић 
из Барајева могао би да постане нове 
звезда на српском фудбалском небу. 
Фудбалом је почео да се бави 2005. годи-
не и прошао је кроз све млађе селекције 
Фудбалског клуба Барајево. 2009. године 
проглашен је и за најбољег младог игра-
ча наше општине. Урош игра на позицији 
крила и тренутно брани боје ФК Чукарич-
ки који се такмичи у Првој кадетској лиги 
Србије у којој наступају и најбољи кадети 
Црвене Звезде, Партизана, Војводине.... 
Остаће упамћен и његов дуел са Фили-
пом Јанковићем из Црвене Звезде, за кога 
већ сада многи европски клубови нуде 
милионске суме у еврима, приликом не-
давног сусрета њихова два тима. И мада 

Барајевски фудбалски ветерани пла-
сирили су се на пету позицију у Првој лиги 
ветерана и на тај начин још једном успеш-
но репрезентовали нашу општину. Они 
су у 22 сусрета забележили 11 победа, 9 
пораза и 2 нерешена резултата. Борба за 
титулу првака одлучена је у последњем 
колу, а прво место припало је Милутин-
цу захваљујући победи против БАСК-а, 
на гостујућем терену, резултатом 3:2. 
Њихови пратиоци, екипа Сурчина, су сав-
ладали Бело Поље у правој голеади резул-
татом 7:6 али то ипак није било довољно 
за освајање титуле. Лигу напуштају Бело 
Поље и Сремчица.

ВЕТЕРАНИ

РАЂА СЕ НОВА ФУДБАЛСКА 
ЗВЕЗДА

игра на позицији крила Урош је због своје 
брзине био задужен да чува најбољег 
Звездиног фудбалера и тај посао је одра-
дио на маестралан начин. Неколико пута 
су са трибина младом Пауновићу упућене 

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ПЕТАР МАСНЕЦ

Меморијални турнир „Петар 
Маснец“ одржан је по други пут у 
Арнајеву од 11. до 20. маја. На турни-
ру је наступило 12 екипа, а победнич-
ки пехар припао је екипи Полицијска 
станица Барајево која је у финалу 
савладала екипу „Златна млазница“ 
резултатом 9:4. Пехар победнику уру-
чио је Јосип Маснец, отац Петра Мас-
неца, војника СРЈ који је 11. маја 1999. 
године погинуо у Арнајеву приликом 
НАТО бомбардовања наше земље..

Спортски центар “Луси“ у Шиљаковцу био је 3. јуна 
домаћин „6. КАРАТЕ ДО КУП-а СЕНСЕИ 2012“ који је и 
овог пута организовао Спортски клуб Сенсеи из Барајева. 
На овом реномираном такмичењу наступило је неколико 
десетина каратиста из целе Србије, а највише успеха има-
ли су такмичари из Крагујвца, Чачка, Лајковца и Барајева. 
Барајевски каратисти освојили су укупно 12 медаља а 
златна одличја припала су Емилији Атанасијевић, Кри-
стини Савић, Милану Росићу, Валентину Тинтору, Матеји 

БАРАЈЕВСКИ ПОЛИЦАЈЦИ 
ОСВОЈИЛИ ПЕХАР

6. КАРАТЕ ДО КУП 
СЕНСЕИ 2012

КАРАТЕ Стевановићу, Лазару Танасијевићу, Срђану Добричићу 
и Јовици Јеремићу. Сребрне медаља освојили су Тијана 
Добричић и Никола Ранковић, док су се бронзаним окитили 
Сара Стевановић и Дарко Јовановић. На овом карате тур-
ниру, поред такмичења одржано је и полагање за ученичка 
и предмајсторска звања у карате спорту.

праве овације због сјајних потеза којим 
је Јанковића практично „ставио у џеп“. 
Урош Пауновић је и победник такмичења 
у Адидас Предатор лиги, а на бројним 
турнирима је проглашаван за најбољег 
играча и најбољег стрелца. Пред Урошем 
је блистава фудбалска каријера, а читао-
ци Барајевског гласника ће у будућности 
сигурно имати прилику да читају о успе-
сима овог младог спортисте.

ПЕТО МЕСТО УСПЕХ

Дуел Пауновића и Јанковића

Урош Пауновић
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Фудбалски клуб Баћевац организовао је 16. и 17. 
јуна, по дванаести пут, дводневни „Меморијални турнир 
Никола Стевановић-Црвић“ на коме су наступиле екипе 
Вранића, Мељака, Бељине и домаћина Баћевца. У финал-
ном сусрету екипа Баћевца савладала је Вранић резулта-
том 2:1, док је у борби за треће место Екипа Мељака била 
боља од Бељине тријумфовавши са 3:0.

У Смедеревској Паланци је од 8. до 10. јуна одржано 
Првенство Србије у боксу за младе и елиту. На такмичењу 
је учествовало 85 боксера из целе земље а Велимир 
Угреновић, члан Боксерског клуба „Чолаковић“, више него 
успешно је репрезентовао свој клуб али и целу општину 
Барајево. Млади Угреновић је у конкуренцији младих, 
категорија до 75кг, освојио сребрну медаљу и свом бога-
том низу трофеја додао и титулу вицешампиона Србије. 
Он је у финалном мечу, после жестоке борбе, пора-
жен од знатно искуснијег Видовића из Боксерског клуба 
„Лозница“.

Угреновић је својој ниски одличја додао и титулу прва-
ка Београда, на такмичењу које је одржано 25. јуна док је 
његов клупски колега Немања Чолаковић освојио треће 
место и бронзану медаљу у сениорској конкуренцији у 
супертешкој категорији (+91кг)

Омладински кошаркашки клуб „Бамби Барајево“ је 
један од ретких спортских клубова у нашој општини који 
је превасходно опредељен раду са женском популацијом. 
Клуб постоји од 2009.године и има једну такмичарску 
селекцију која наступа у кадетској Квалитетној лиги Бео-
града и Регионалној лиги Београда. Барајевске кадеткиње 
биле су убедљиво најмлађе у тим лигама и сходно томе нису 
оствариле запаженији резултат. При клубу функционише и 
школа кошарке (1999-2005. г.) а тренинзи се одржавају ви-
кендом у Спортском центру „Луси“ у Шиљаковцу и школ-
ским салама у Барајеву и Вранићу. Тренери у клубу су Иван 
Михаиловић и Игор Јозић, који су носиоци звања опера-
тивног тренера са плавом лиценцом, који истичу да већ 
следеће сезоне можемо очекивати много боље резултате 

кошаркашица овог клуба. Све информације о условима 
учлањења у клуб можете добити на телефон 063/8895541.

ВЕЛИМИР УГРЕНОВИЋ ВИЦЕШАМПИОН 
СРБИЈЕ У БОКСУ

БОКСЕРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ЕЛИТУ

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „НИКОЛА СТЕВАНОВИЋ-ЦРВИЋ“

ДОМАЋИН ОСВОЈИО 
МЕМОРИЈАЛ

БАРАЈЕВСКИ ГЛАСНИК ПРЕДСТАВЉА

ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ 
„БАМБИ БАРАЈЕВО“

Велимир Угреновић - црни дрес
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Спортску рубрику уређује
Дејан Ташић

1 БЕЉИНА 16 14 0 2 65 : 19 42
2 ОФК МЕЉАК 16 13 0 3 48 : 11 39
3 БОРАЦ (Арнајево) 16 10 1 5 48 : 23 31
4 РОЖАНЦИ 16 7 2 7 27 : 31 22
5 ГУНЦАТЕ 16 5 2 9 22 : 34 17
6 МЛАДОСТ ГАЈ 2011 16 4 3 9 23 : 43 15
7 ШИЉАКОВАЦ 16 4 3 9 16 : 41 15
8 ВЕЛИКИ БОРАК 16 4 2 10 23 : 37 14
9 БОЖДАРЕВАЦ 16 4 1 11 15 : 48 13

1 ЗАБРЕЖЈЕ 26 20 2 4 72 : 21 62
2 ВРАНИЋ 26 20 1 5 68 : 25 61
3 БУРОВО 26 15 6 5 65 : 25 51
4 БОРАЦ (Ушће) 26 15 3 8 62 : 61 48
5 КРТИНСКА 26 12 4 10 47 : 30 40
6 БУДУЋНОСТ (Звечка) 26 11 6 9 50 : 44 39
7 МЛАДОСТ (Барошевац) 26 11 4 11 53 : 59 37
8 ПАЛЕЖ 26 8 10 8 39 : 33 34
9 ТЕК СЛОГА (В.Црљени) 26 9 7 10 65 : 60 34

10 МЛАДОСТ (Чибутковица) 26 9 1 16 55 : 80 28
11 НАПРЕДАК (Медошевац) 26 7 6 13 35 : 37 27
12 БАРАЈЕВО 26 6 3 17 29 : 61 18
13 ЛИСОВИЋ 1977 26 5 3 18 27 : 71 18
14 Б С К (Брајковац) 26 4 4 18 21 : 81 16

1 ИМ РАКОВИЦА 34 26 4 4 81 : 24 82
2 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ММЛ) 34 23 5 6 79 : 36 74
3 РАДНИЧКИ (Н.Београд) 34 20 5 9 66 : 30 65
4 ПКБ КОВИЛОВО 34 19 8 7 64 : 28 65
5 БАЋЕВАЦ 34 14 9 11 42 : 36 51
6 ШУМАДИЈА (Шопић) 34 13 8 13 36 : 32 47
7 ВРЧИН 34 14 4 16 46 : 51 46
8 БРОДАРАЦ ВИНЕР 34 14 4 16 49 : 64 46
9 ПИК ЗЕМУН 34 13 6 15 44 : 48 45

10 КОМГРАП 34 13 5 16 40 : 47 44
11 МИЛУТИНАЦ (Земун) 34 12 7 15 60 : 73 43
12 РУДАР (Зеоке) 34 11 9 14 33 : 44 42
13 БОРАЦ (Лазаревац) 34 12 5 17 53 : 61 41
14 СТРЕЛАЦ (Миислођин) 34 12 4 18 50 : 77 40
15 ПРВА ИСКРА (Барич) 34 10 8 16 48 : 69 38
16 ПОШТАР ЗВЕЗДАРА 34 10 7 17 34 : 47 37
17 ДУНАВАЦ (Гроцка) 34 9 5 20 42 : 65 32
18 ПОЛИЦАЈАЦ 34 6 7 21 36 : 71 25

ПРВА БЕОГРАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ДРУГА БЕОГРАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА - ГРУПА САВА

ОПШТИНСКА ЛИГА

Фудбалери Баћевца завршили 
су такмичење у Првој београдској 
фудбаској лиги на високом петом 
месту остваривши 14 победа, 9 не-
решених резултата и 11 пораза. 
Пласман на пету позицију свакако 
је задовољавајући, али руководство 
клуба најављује неколико појачања 
током летњег прелазног рока и 
најављује да су амбиције клуба за 
следећу сезону далеко веће и да би 

Фудбалери Бељине освојили су титу-
лу првака општинске лиге и на тај начин 
обезбедили пласман у Другу београдску 
лигу-група Сава. Бељанци су током већег 
дела првенства водили мртву трку са еки-
пом Мељака, али су захваљујући својим 
сјајним наступима и неколико киксева 
Мељачана ипак први прошли кроз циљ. У 
последњем колу , на игралишту у Бељини, 
састале су се управо ове две екипе. Тај меч 
је био само престижног карактера и није 
имао никакав такмичарски значај, пошто 

Само бод је недостајао фудбалерима 
Вранића да од следеће такмичарске сезоне 
буду чланови Прве београдске фудбалске 
лиге. И мада се током већег дела првен-
ства наговештавало да би два првопласи-
рана клуба могла да уђу у Прву београдску 
лигу то се ипак није догодило тако да ће у 
вишем рангу наступити само првопласира-
на екипа Забрежја. Вранићанцима остаје 

БАЋЕВЧАНИ ПЕТИ
прави успех био заузимање једног од 
прва два места која воде у Београд-
ску зону. Титулу првака освојила је 
ИМ Раковица док је пласман у виши 
ранг обезбедила и другопласирана 
Црвена Звезда из Малог Мокрог 
Луга. Неславна титула „фењераша“ 
припала је екипама Дунавца из Гроц-
ке и Полицајца тако да ће се ови 
клубови следеће сезоне такмичити у 
Другој београдској лиги.

БЕЉИНА ПРВАК ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ
су домаћини већ раније обезбедили титу-
лу првака. Мељачани су славили резулта-
том 5:1 али то није омело играче домаћих 
и бројне навијаче да након последњег 
судијског звиждука прославе титулу оп-
штинског фудбалског првака. Упаљено је 
и неколико бакљи, а славље је потрајало да 
раних јутарњих часова.

На треће место пласирала се екипа 
Борца из Арнајева, четвртопласирана је 
екипа ФК Рожанци, пети је ФК Гунцати, 
шесто место заузела је екипа Младост 

Гај 2011, која је уједно и најпријатније 
изненађење читавог првенства. У доњем 
делу табеле позиције су заузеле екипе 
Шиљаковца, Великог Борка и Бождаревца.

нада да ће већ следеће године успети да 
остваре зацртани циљ и постану један од 
чланова прволигашког каравана. Што се 
остала два клуба са територије наше оп-
штине тиче фудбалери Барајева успели 
су да изборе опстанак са 18 освојених 
бодова. То нажалост није успело младој 
екипи Лисовић 1977 која је освојила исти 
број бодова као и Барајево, али ће се због 

слабијег међусобног скора следеће сезоне 
такмичити у Општинској лиги.ВРАНИЋУ НЕДОСТАЈАО САМО БОД 

ЗА ПРВУ БГД ЛИГУ

ФК Мељак ће се следеће 
сезоне такмичити у Другој БГД 
лиги пошто је откривено да 
екипа Борца из Ушћа уопште 
није била регистрована тако да 
ће Мељачани заузети њихово 
место.

Последња вест
МЕЉАК ИПАК 

У ДРУГОЈ БГД ЛИГИ


