Гласило Градске општине Барајево БРОЈ 50 Март 2013.

СА СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Освештани темељи нове цркве у
Гунцатима

• Барајево без генетски
модификоване хране

ИНТЕРВЈУ
Бранка Савић,
председница Градске
општине Барајево:
РЕЗУЛТАТИ ВИДЉИВИ,
НАРОЧИТО НА
ИЗГРАДЊИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Нови вртић у Насељу Гај

ПРВИ ПРИКЉУЧЦИ
НА ГАСНУ МРЕЖУ
ДО ПОЧЕТКА ГРЕЈНЕ
СЕЗОНЕ

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ
СТОЧАРА

СВЕ О СПОРТУ

Деца најугроженији учесници у
саобраћају

Са седница Скупштине Градске општине Барајево

5. седница Скупштине Градске општине Барајево

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ

Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево за
финансирање програма на који сагласност даје Скупштина Градске општине Барајево.
Средста процењеног вишка прихода наменског карактера у износу од 18,5 милиона динара биће искоришћена
за економско оснаживање породица избеглих и интерно
расељених лица и њихово стамбено збрињавање путем
набавке грађевинског материјала.
У сталну буџетску резерву планирана су средства
у висини од милион динара и о њиховом коришћењу
одлучује председник општине, на предлог органа управе
надлежног за финансије.
У текућу буџетску резерву планирана су средства у
износу од пет милиона динара, а ова средства могу бити
коришћена за непланиране сврхе или за сврхе за које се током године покаже да нису планиране у потребном обиму.
Капитални буџет за 2013. годину износиће 45 милиона динара. Планирано је да се ова средства искористе
за наставак изградње водовода у износу од 30 милиона динара, затим за завршетак радова на новом мосту
преко Барајевице седам милиона динара и за уређење
језера Дубоки поток три милиона динара. Са преосталих
пет милиона динара финансираће се израда пројектне
документације.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници
одржаној 28. децембра 2012. године донела је Одлуку о
буџету Градске општине Барајево за 2013. годину.
Буџет је утврђен у износу од 387.650.132,00 динара. Приходи остварени од накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, посебне накнаде за заштиту
и унапређење животне средине, закупа пословног простора и дела прихода од пореза на зараде усмеравају се

ДОНЕТА ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

на својој територији, а све у циљу ефикасне заштите људи,
материјалних и културних добара у ванредним ситуацијама.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем
у ванредним ситуацијама образује се Општински штаб за
ванредне ситуације.
Овом одлуком регулисана су сва важна питања битна за
функционисање цивилне заштите, како у погледу доношења
неопходних нормативних аката, тако и обезбеђења потребних средстава и опреме за личну, узајамну и колективну
заштиту.

На последњој седници у 2012. години Скупштина Градске општине Барајево донела је Одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Барајево. Доношење ове одлуке део је обавезе локалне
самоуправе да у складу са Законом о ванредним ситуацијама
организујe и плански увезују расположиве људске и
материјалне капацитете у оквиру система заштите и спасавања

ИМЕНОВАНИ ЧЛАНОВИ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Скупштина је донела Решење о
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације. Командант Штаба по
функције је председница општине Бранка Савић, а заменик команданта Раде
Стевановић, заменик председника општине. За начелника Општинског штаба
постављен је Слободан Стојићевић из Упра-

ве за ванредне ситуације. Именовани су
такође координатори аkтивности за случај
пожара и рушевина, клизишта, зимске
службе и поплава, као и 13 чланова Штаба.
Донет је и годишњи план рада
Штаба за ванредне ситуације којим су
утврђене најважније активности којима
ће се штаб бавити ове године, међу
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којима је формирање стручно-операривних тимова за спровођење појединих
задатака из надлежности Штаба,
предлагање Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите на територији општине, Одлуке о
предузећима, организацијама и службама опремљеним и оспособљеним за
заштиту и спасавање на територији општине Барајево и спровођење обуке чланова штаба цивилне заштите.
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БАРАЈЕВО БЕЗ ГЕНЕТСКИ
МОДИФИКОВАНЕ ХРАНЕ

директно подржава и подстиче традиционалну и органску
производњу у пољопривреди. Општина Барајево се такође
придружује другим општинама, градовима, регијама и
покрајинама у Европи и свету које су донела оваква и слична документа у намери да спрече, зауставе или ограниче
ширење генетски модификованих организама.

Скупштина Градске општине Барајево усвојила је на седници одржаној 28. фебруара Декларацију којом се територија Градске општине Барајево проглашава територијом без
производње, односно гајења и промета генетски модификованих организама и производа од генетски модификованих
организама.
Извршни органи и органи управе Градске општине
Барајево имају обавезу да у складу са својим овлашћењима
допринесу спровођењу слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о заштити животне средине, заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта,
развоју и унапређењу туризма, угоститељства и трговине,
здравственој заштити и планирању развоја.
Усвајањем ове Декларације Скупштина Градске општине Барајево показује бригу за заштиту здравља људи и
очување животне средине. На овај начин општина такође

ДОНЕТА НОВА ОДЛУКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

из прописа донетих након усвојених измена из области
народне одбране, ванредне ситуације, давања информација од јавног значаја и заштити података о личности, родне
равноправности и др.
Једна од значајнијих новина у овој одлуци је формирање
Одељења за друштвене делатности и правну помоћ које
је издвојено из Одељења за привреду чиме се добија
равномернија подела послова а истовремено се задржава
једноставна, економична и рационална организација.

Скупштина Градске општине Барајево донела је нову
Одлуку о унутрашњем уређењу Управе градске општине
Барајево. Разлози за доношење одлуке превасходно леже
у потреби да се олакша праћење и примена одлуке која
је три пута мењана и допуњавана 2009. и 2010. године.
Новом одлуком обухваћени су послови који произилазе

ПРОМЕЊЕНА ОСНИВАЧКА АКТА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

У складу са одредбама новог Закона о јавним
предузећима органи јавних предузећа су Надзорни одбор и
директор, а конкурси за директоре морају бити расписани
најкасније до 30. јуна 2013. године.

Скупштина Градске општине Барајево донела је одлуке
о промени оснивачких аката Јавног комуналног предузећа
„10. октобар“ и Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево.
Обавеза доношења ових одлука произилази из обавезе оснивача јавних предузећа да ускладе оснивачке акте
предузећа са одредбама Закона о јавним предузећима који је
ступио на снагу 25. децембра 2012. године. Јавна предузећа
имају рок од 30 дана да своја акта ускладе са оснивачким
актом.

БРАНКО ТРИФУНОВИЋ ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине Барајево тајним гласањем изабрали су за новог заменика председника Скупштине Бранка Трифуновића (ДС).
Претходно је Скупштина констатовала оставку
Небојше Алексића, досадашњег заменика председника.
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ИНТЕРВЈУ: БРАНКА САВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

РЕЗУЛТАТИ ВИДЉИВИ, НАРОЧИТО НА
ИЗГРАДЊИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Како оцењујете рад општинске власти у претходном четворогодишњем периоду?
Био је то прилично тежак период. За добре резултате и напредак
у развоју локалне заједнице треба
имати и адекватан буџет, што претходних година, због економске кризе,
није био случај. Ипак смо, захваљујући
доношењу добрих одлука о приоритетима, задовољавајућем ангажовању
Града на пословима који су у његовој
надлежности и остваривањем додатних прихода кроз аплицирање на разне конкурсе, успели да у великој мери
побољшамо ситуацију, нарочито на
изградњи инфраструктуре.
Који су најважнији реализовани
пројекти?

Најважнији је, сигурно, прва фаза
изградње водоводне мреже за јужни део
општине, која подразумева изградњу
резервоара „Врелине“ и магистралног
цевовода Лисовић – Бељина. Поред тога,
изграђена је секундарна мрежа у Великом Борку, Бождаревцу, делу Баћевца,
делу Вранића и делу Лисовића.
Протеклих година смо имали и
значајно инвестирање у путну инфраструктуру. Асфалтирано је близу 100
километара улица, чиме је преполовљен

број неасфалтираних, тако да је реално
очекивати да у наредних неколико година имамо асфалт до сваке куће.
Улагало се у уређење домова културе у Баћевцу, Великом Борку и Арнајеву,
а већи део објекта у Вранићу је адаптиран у предшколску установу.
Реконструисане су здравствене
станице у Бељини и Вранићу, као и амбуланта у Великом Борку. Дом здравља
у Барајеву је, такође, комплетно сређен
и опремљен претходних година, тако
да су нам сада сви здравствени објекти
у одличном стању.
Кроз текуће одржавање школских објеката, решени су највећи
проблеми матичних школа и то комплетна замена електроинсталација,
мокри чворови, столарија. Уведено је
грејање у школи у Бељини, расељени
станови из дела арнајевске школе,
сређена школа у Великом Борку, ограда у Рожанцима и слични ситнији радови по другим зградама. У наредних
пар година приоритет ће имати подручна одељења по селима.
Реконструисан је спортски комплекс „Плешке“ а у овој години планирамо да становници наше општине
добију још једно уређено јавно купалиште на језеру Дубоки поток.
Пошто смо пољопривредна општина, сваке године се улажу поприлична
средства и у уређење атарских путева.

У плану уређење плаже на језеру Дубоки поток

Шта грађани Барајева могу да
очекују у 2013. години?
Наставићемо изградњу водоводне
мреже у јужним селима и асфалтирање
улица по свим МЗ, уредићемо језеро
Дубоки поток, сређивати школске
објекте. Почетком марта планирано је
отварање вртића у објекту Мисионарског дома у Гају, као и здравствене амбуланте. У делу Дома културе у Гунцатима завршава се адаптација просторија
за предшколце. Средином 2012. године
је потписан уговор са новим извођачем
за завршетак фискултурне сале у
Вранићу. Суинвеститори су Општина

Наставиће се изградња водоводне мреже
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и НИП. Општина је своје обавезе према извођачу испунила, очекујем да то
ускоро учини и НИП како би објекат био
завршен.
Како видите политичку ситуацију у Барајеву?

Ситуација је стабилна. Скупштинска већина функционише добро иако
би имала већу сигурност уколико би
се проширила са још неком одборничком групом. У том смислу смо спремни
за договор и поделу власти и одговорности са странкама које су тренутно у
опозицији.

Развој Барајева - заједничка одговорност свих политичких чинилаца

ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ ПЛАНА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Комисија за планове Скупштине
града Београда, на седници одржаној
4.12.2012. године утврдила је Нацрт
Плана детаљне регулације постројења
за пречишћавање отпадних вода
„Међуречје“ са главним одводним
колектором од насеља Барајевоцентар, градске општине Барајево са
Извештајем о стратешкој процени
утицаја на животну средину и огласила јавни увид у наведени плански документ. Јавна презентација овог плана
одржана је 15. јануара 2013. године у
згради ГО Барајево.
Стручна објашњења у вези са
решењем из Нацрта плана давао је члан
радног тима за израду плана Душан
Алексић, д.и.а из Југословенског института за урбанизам и становање. Границом плана обухваћен је део територије
градске општине Барајево, односно делови катастарских општина Барајево,
Бождаревац и Велики Борак, укупне
површуне 12,39 ха, захватајући простор уз регулисано корито Барајевске

- Градска општина Барајево део
је Београда који нема уређен канализациони систем као и постројење за
пречишћавање отпадних вода, каже
Иван Иванковић, члан Општинског
већа задужен за животну средину.
Иако су идејни и главни пројекат за фекалну канализацију општине Барајево

реке. Локација Међуречје планирана
је низводно, на левој обали Барајевске
реке, на самом ушћу у Бељаницу, на
удаљености од око 7600м од планиране фекалне канализације. Границом је
обухваћен коридор за приводну инфраструктуру и приступне саобраћајнице,
ширине 10,0м-30,0м као и простор за
комплекс постројења површине 3,09ха.
Планирана је изградња колектора
који ће се користити за евакуацију отпадних вода из насеља Шиљаковац, Велики Борак, Арнајево, Манић, Бељина,

урађени још 1998. Године посао на
изградњи није био ни на видику. Да би
се уопште кренуло у изградњу овог капиталног објекта неопходно је било прикупити и од стране стручњака урадити
студију изводљивости отпадних вода на
основу конфигурације терена општине.
Тај акт је ГО Барајево добила 2012. године.
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Гунцати, Бождаревац, Лисовић, Баћевац, Рожанци и Барајево са насељем Гај,
односно оних који гравитирају сливовима Барајевске реке и Бељанице. Други део општине Барајево који се налази
источно од Ибарске магистрале гравитира токовима Марице и Врбовице и
није обухваћен овим Планом.
Капацитет колектора ће одговарати крајњем планираном капацитету постројења за пречишћавање
отпадних вода потребном за 45.000
становника.

Студију пројекта отпадних вода и фекалне канализације општине Барајево
финансирала је Федерација градова и
општина југоисточне европе за заштиту животне средине са седиштем у Бриселу, и на тај начин помогла општини
Барајево да употпуни документацију
како би изградња почела.

РАДЕ СТЕВАНОВИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ПРВИ ПРИКЉУЧЦИ НА ГАСНУ МРЕЖУ
ДО ПОЧЕТКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ
Почетком фебруара у Барајеву је
одржан састанак представника општине и фирме Евроенергија на коме је
било речи о досадашњим активностима на плану гасификације општине, као
и о плановима за ову годину.
Раде Стевановић, заменик председника општине Барајево изјавио је
за „Барајевски гласник“ после овог састанка да се налазимо само на корак
од добијања грађевинске дозволе да
би се кренуло са реализацијом овог
пројекта.
Потребно је да се прибави још само
сагласност Путева Србије па се очекује
да већ у јуну ове године крену радови од Мељака преко Гунцата према
Барајеву, а први корисници на гасовод

би требало да се прикључе пре почетка
овогодишње грејне сезоне, обећавају
представници Евроенергије.
- У наредном периоду, каже Раде
Стевановић локална самоуправа
спровешће озбиљну кампању како би
се грађанима и другим потенцијалним
корисницима објасниле све предности коришћења овог енергента, а све
у циљу обезбеђења што већег броја
прикључака, јер ће од тога у највећој
мери зависити цена прикључка. Према садашњим калкулацијама ова цена
требало би да износи од 500 до 600 евра
по прикључку. Грађани ће благовремено бити обавештени када ће, где и на
који начин моћи да поднесу захтев за
прикључак на гасну мрежу.

КАКО СУ ТЕКЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА
ГАСИФИКАЦИЈУ БАРАЈЕВА
- Скупштина општине Барајево донела је Одлуку о приступању гасификацији
општине Барајево 25.05.2005. године, а
28.12.2007. године Одлуку о поверавању
послова пројектовања, изградње, управљања и одржавања дистрибутивне гасоводне мреже на територији општине Барајево, којом су послови поверени
предузећу Евроенергија д.о.о. из Београда, каже Живорад Милошевић, члан Општинског већа, задужен за енергетску
ефикасност.
Евроенергија је у мају 2012. године
поднела захтев за издавање локацијске
дозволе Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, чиме је отпочео поступак прикупљања свих потребних
услова које издају надлежна предузећа и
службе (ЕДБ, БВК, Београд воде, ЈП Путеви
Србије, Секретаријат за саобраћај, животну средину, и др) а на основу којих ће се
радити техничка документација за потребе прибављања грађевинске дозволе и
извођење радова.

Ово је прва фаза која обухвата изградњу
гасовода средњег притиска Мала Моштани-

Раде Стевановић

Представници Евроенергије изразили
су спремност да помогну општини Барајево
у реализацији пројеката водоснабдевања
и третмана отпадних вода, с обзиром да
имају приступ европским фондовима из
којих се финансирају овакви пројекти.
Евроенергија је прибавила земљиште за изградњу мерних станица –
закупила у Мељаку и Гунцатима, док се
у Барајеву ради о земљишту ГО Барајево.
Прибављена је сагласност Енергогаса и општине Обреновац јер је

Договор са извођачима радова на гасификацији општине

ца - Мељак, примопредајне мерне станице
Барајево, гасовод средњег притиска Мељак
- Гунцати - Барајево са мерно регулационим станицама Мељак, Гунцати, Барајево.
Изградњом ове фазе стекли би се услови
да се на дистрибутивни систем прикључе
индустријски потрошачи, мала привреда,
комунални потрошачи и домаћинства.
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прикључак на магистрални гасовод у
Малој Моштаници ГО Обреновац.
При крају је прибављање свих потребних услова и сагласности и израда
техничке документације тако да се у
наредних месец два може очекивати
и издавање локацијске и грађевинске
дозволе.

ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР СЛАВКО БОЖИЋ - ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ СРПСКОГ ГРАДИТЕЉСТВА

ТЕМЕЉИ НА КОЈИМА ЋЕМО ОПСТАТИ
Пролазећи кроз Гунцате нашу
пажњу привукло је прелепо двориште
уређено зналачки и са пуно љубави у
коме доминирају стари објекти као што су

је да се сачува од заборава нешто што
представља старо народно градитељство,
а то је пре свега обавеза свештеника. Господин Божић са поносом показује два

вајати и млекар, али и многи етно предмети који су у овим крајевима били у употреби пре једног или два века. У дворишту ове
лепе куће затекли смо власника Славка
Божића протојереја ставрофора старешину храма светог Ђорђа на Бановом Брду,
који је већ више од 20 година житељ општине Барајево.
- Мотив да у своје двориште пренесем овакве објекте, каже господин Божић,

вајата у свом дворишту старих преко 100
година и млекар који је стар око 150 година. Овде су и многи стари етно предмети
отргнути од заборава који чине збирку
на коју је њихов власник посебно поносан.
Господин Божић из ове збирке посебно
издваја колевку стару ореко 100 година и
ћилим који је ткала његова мајка
- Врло рано сам отишао на богословију,
после основне школе, каже протојереј

ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
1120 ЈЕДИНИЦА КРВИ
Општинска организација Црвеног крста Барајево у 2012.
години организовала је више акција добровољног давања
крви у којима је прикупљено 759 јединица крви, што је за око
18% више у односу на 2011. годину.
План за 2013. годину је да се прикупи 1120 јединица
крви и организује 10 акција давања крви. У току године
организоваће се и више акција у договору са Противтерористичком јединицом у Липовици, чији припадници су редовни
даваоци.
До сада су организоване две акције у марту месецу.
Следећа је 11. априла у Средњој школи, затим 13. маја и 5.
августа у центру Барајева и 8. јуна у центру Вранића када ће
доћи трансфузиомобил. Следећа акција је 4. новембра у оп-

ставрофор Славко Божић. Практично био
сам истргнут из завичаја, наравно својом
вољом и све време сам имао потребу и
касније када сам завршио богословију и
војску и оженио се и службујући по Косову чезнуо сам за завичајем и на крају је Бог
дао да сам свој завичај успео да остварим
овде у Гунцатима. Свестан сам да и деца
треба да имају свој завичај и да иду увек
на једно место где ће им бити лепо, да
тако изграђујемо псохолошко упориште
у себи. То сам приметио и код сина који
је докторирао у Америци и увек када се
враћао у Србију прво је са аеродрума долазио у Барајево. Човек који није ни на чему
утемељен тај човек тоне као кућа на песку.
Зато желим да и други ово виде, не да се
хвалим, него да једни друге подстичемо да
темељимо оно што је вредно и што ће нам
бити темељ на коме ћемо опстати.

штини Барајево, 12. новембра у Средњој школи Барајево. У
ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу акција ће се организовати 16.
децембра и последња планирана акција прикупљања крви
биће у Барајеву 23. децембра.
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Из рада Општинског већа

ОСНОВАНО
УДРУЖЕЊУ СТОЧАРА

- Задовољан сам што смо после свих ових година успели да оснујемо ово удружење, каже Томислав Јовановић. Оно
ће много значити свима нама посебно у правцу решавања
проблема обележавања и матичења грла. Преко удружења
пољопривредници ће лакше и брже бити информисани о новим уредбама и субвенцијама.

На иницијативу пољопривредника који се баве сточарством Општинско веће донело је одлуку да се ова иницијатива
помогне и финансијски тако што ће се из општинског буџета
за ову годину издвојити 1.120.000 динара, колико износе минимални трошкови за набавку најосновније опреме и плата за
једног запосленег са завршеним Пољопривредним факултетом сточарског смера.
Сточарство је приоритетна грана пољопривреде којом се
бави већи број пољопривредника, а преко 50 газдинстава има
20 и више грла крупне стоке (краве музаре и јунад у тову) а
последњих година повећава се и број произвођача који се баве
гајењем оваца и свиња. Међутим, све више до изражаја долазе
проблеми везани за матичење грла што је један од најважнијих
услова за остваривање субвенција од стране Министарства
за пољопривреду. Формирањем удружења сточари добијају
„базу“ где могу да решавају све текуће проблеме који се односе
на матичну службу и све друге административне послове.
- Формирање удружења сточара, каже за „Барајевски гласник“ Славољуб Петровић члан Општинског већа задужен за
област пољопривреде допринеће унапређењу сточарства, а
сточари ће лакше остваривати своја права из ове области.

Томислав Јовановић, председник Удружења сточара

Нови председник удружења сточара Томислав Јовановић
осврнуо се и на актуелне проблеме у производњи млека насталих коришћењем заражене сточне хране што је утицало на појаву алфа токсина у количинама знатно већим од
дозвољених и прописаних. На подручју општине Барајево,
каже он није било таквих проблема и откуп млека текао је у
континуитету. Проблеми су остали исти они као и до сада, а
то је кашњење у испалати за откупљено млеко и неисплаћене
премије од стране државе. Удружење ће , нада се он, помоћи да
се и ови проблеми превазиђу.

ИЗЛОЖБА КРАВА

Општина Барајево заједно са Градом Београдом
помоћи ће и ове године организацију изложбе крава сименталске расе. Значај овакве изложбе је у стимулисању
пољопривредника ка производњи што квалитетнијих грла
и њихово учешће на другим изложбама регионалног карактера. Процењује се да је за организацију овакве изложбе потребно обезбедити око 650 хиљада динара.

Славољуб Петровић, члан Општинског већа

Удружење ће имати и улогу да помогне младима који
започињу овај посао. Општина ће, каже Петровић, у почетку финансијски помоћи рад овог удружења, а касније ће оно
кроз чланарину и друге врсте прихода прећи на самостално
финансирање.
Оснивачка Скупштина удружења сточара одржана је 18.
фебруара 2013. године уз присуство преко 60 пољопривредних
произвођача. Они су једногласно донели одлуку о оснивању
удружења под називом Удружење пољопривредних произвођача, узгајивача стоке и живине општине Барајево. За председника
удружења изабран је Томислав Јовановић, за заменика Бранислав Деветаковић и за секретара Милосав Борисављевић.

ПОМОЋ МЛАДИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
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Општинско веће донело је одлуку да у 2013. години издвоји из општинског буџета 600.000 динара на име
једнократне помоћи за шест младих пољопривредних
произвођача који ће тако лакше започети сопствену
производњу. Предвиђено је да се за област повртарства за
набавку комплене опреме за пластенике обезбеди три пута
по 100.000 финара, као и за доделу воћних садница, такође
три пута по 100.000 динара.

Из рада Општинског већа

И ОВЕ ГОДИНЕ ПОСЕТА
САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Општина Барајево сваке године организује за своје
пољопривредне произвођаче посету Сајму пољопривреде
у Новом Саду. У последње две године општина Барајево
имала је прилику да на позив Привредне коморе Београда
на њиховом штанду представи своје потенцијале у области
пољопривреде. Ова традиција наставиће се и ове године, а
неопходна средства у висини од 200.000 динара обезбеђена
су у буџету. Ове године планира се и посета Шљивијади у
Осечини.

Са седнице Општинског већа

Доношењем ове одлуке стекли су се услови да општина Барајево конкурише за средства која је Европска унија
обезбедила за трајно решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије. У наредних пет
година Европска унија ће за ове намене издвојити око
280 милиона евра, а део тих средстава требало би да буде
пласирам и на подручје наше општине, која већ сада за
ове намене може да понуди инфраструктурно опремљено
земљиште.

ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РЕШАВАЊУ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА
Општинско веће Градске општине Барајево на седници одржаној 11. фебруара донело је одлуку о утврђивању
потреба за решење стамбених питања избеглица на
територији Градске општине Барајево.
Овом одлуком је, на основу анкете спроведене од стране повереника за избеглице. утврђено да је за решавање
стамбених потреба избеглица са пребивалиштем на подручју општине Барајево неопходно обезбедити 39 стамбених јединица, 10 сеоских кућа са окућницом, 64 пакета грађевинског материјала за започете а недовршене
објекте и адаптацију старих стамбених објеката и 11 монтажних кућа за кориснике који имају плац у власништву.
Општинско веће је за решавање стамбених потреба избеглица определило локацију у Насељу Гај и
издвојиће три милиона динара у 2013. Години за подршку
реализације овог пројекта.

СРЕДСТВА ЗА КАМПОВАЊЕ
НАЈМЛАЂИХ ЂАКА

Општинско веће одлучило је да са по 5000 динара, помогне боравак ученика најмлађег узраста из Основне школе
„Кнез Сима Марковић“ у објектима Центра дечијих летовалишта, где ће за њих бити организоване едукативне, еколошке и радионице народне традиције. Захваљујући овој помоћи
200 ученика из Барајева имаће прилику да у јуну ове године
учествује у раду неких од наведених радионица.

УСВОЈЕН ПРОСТОРНИ
ПЛАН ОПШТИНЕ
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, усвојила је Просторни план Градске општине Барајево. Циљ израде Просторног плана је дефинисање
планског основа за коришћење, уређење и заштиту простора
градске општине Барајево у складу са принципима одрживости.
Просторним планом дефинисана је основна визија развоја
општине Барајево, која има значајну улогу у полицентричном
развоју региона Београда и која је виђена као приступачна и конкуретна, атрактивна за инвестирање у области пољопривреде и
малих и средњих предузећа, са потврђеним туристичко рекреативним и природним вредностима.
Просторним планом дефинисан је будући развој саобраћаја
и саобраћајне инфраструктуре, водопривредне инфраструкту-
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ре, одвођења и третмана отпадних вода, енергетске , телекомуникационе и комуналне инфраструктуре.
За грађане општине Барајево најинтересантније је
утврђивање намене земљишта. На територији обухваћеној
границом Просторног плана, издвојено је грађевинско,
пољопривредно, шумско и водно земљиште. Имајући у виду
планиране намене као и став да нема потребе да се у већој мери
проширују грађевинска подручја насеља, већ да се само врши
погушћавање у оквиру постојећих подручја, нема значајне разлике између постојећег коришћења земљишта и планираних
намена. Пропозицијама просторног развоја јасније се утврђују
правила уређења и изградње мрежа и објеката инфраструктуре
(објеката саобраћаја и саобраћајних површина, објеката водопривредне и хидро-техничке инфраструктуре, објеката енергетске,
телекомуникационе, техничке и комуналне инфраструктуре),
као и правила уређења и изградње површина и објеката јавне
намене и изградња заштићених зона.

ОСВЕШТАНИ ТЕМЕЉИ
НОВЕ ЦРКВЕ У ГУНЦАТИМА
Његово преосвештенство епископ шумадијски господин
Јован служио је 16. марта 2013. године свету архијерејску
литургију у Гунцатима, уз саслужење свештенства. После
литургије, уз присуство већег броја грађана, владика је
обавио чин освећења темеља новог храма у Гунцатима,
посвећеног покрову пресвете Богородице.

Милић, испуњење вишегодишње жеље мештана села Гунцати да имају богомољу у свом селу. Ово је иначе седма црква на
подручју општине Барајево, а трећа која се гради после Другог светског рата, односно у задњих 10 година.

Владика Јован освештао темеље нове цркве

Са свете архијерејске литургије у Гунцатима

Црквена општина Баћевац и мештани села Гунцати започели су изградњу нове сркве у Гунцатима, код фудбалског
игралишта. Новчану помоћ за изградњу ове цркве дала је и
општина Барајево, али и многи мештани својим добровољним
прилозима.
До сада су урађени земљано бетонски радови, лежећа плоча, као и зидине у висини одакле почињу сводови. Радови ће
бити настављени на пролеће, а материјал је обезбеђен. У току
2013. Године требало би да буду завршени сви грађевински
радови. Подизање ове цркве је, каже пројереј ставрофор Видо

Црква у Гунцатима - испуњење вишегодишње жеље мештана

ПРИ КРАЈУ ИЗГРАДЊА НОВОГ
ВРТИЋА У НАСЕЉУ ГАЈ
Црквена општина Барајево приводи крају радове на
изградњи мисионарског центра у Барајеву – Насеље Гај. На
овај начин испуњава се тестамент почившег Ђорђа Илића
из Барајева који је црквеној општини Барајево оставио свој
легат у Београду, а од ових средстава, после продаје легата,
Црквена општина Барајево је изградила мисионарски центар. Изградњу овог објекта помогли су и Скупштина Града
Београда, односно Секретаријат за дечију заштиту и Општина Барајево, а Секретаријат је обезбедио и сав намештај и други инвентар за потребе вртића који ће радити у овом објекту.
Протојереј ставрофор Видо Милић каже да ће у овом
објекту који има око 1600 м2 бити могуће организовати разне садржаје, па је тако у плану да се највећи део објекта усту-

пи за потребе вртића, а своје место ће наћи и музичка школа
„Даворин Јенко“ из Раковице са којом је већ потписан уговор
да овде отвори истурено одељење основне музичке школе.
Црквена општина Барајево је спре-мна да део простора у
овом објекту уступи Дому здравља Барајево ради отварања амбуланте за потребе становника Насеља Гај.

Мисионарски центар у Барајеву
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ОДРЖАНА ТРИБИНА
„БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ“
У малој сали Дома културе у
Барајеву 11. марта одржана је трибина под називом „Безбедност у
саобраћају“. Уводничари су били
директор Агенције за безбедност
саобраћаја Стојадин Јовановић и
службеник Агенције Ђорђе Врањеш.
Трибини су присуствовали представници општине, полиције, директори школа, Јавних предузећа, установа, представници Ласте, чланови
ђачког парламента као и многобројни
грађани.
На трибини је констатовано да
је Барајево једна од најугроженијих
градских општина када је у питању

безбедност учесника у саобраћају.
Констатовано је да хитно треба предузети мере ка побољшању безбедно-

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДРЖАВНОСТИ,
УСТАВНОСТИ И ВОЈСКЕ
Поводом Дана државности 14. фебруара 2013. године у малој сали Дома
културе у Барајеву у организацији Центра за културу, Савеза потомака рат-

ника Србије и Књижевног клуба „Јован
Дучић“, одржан је пригодан програм.
Програм су отворили ученици
ОШ „Кнез Сима Марковић“ драмским

ИЗЛОЖБА СЛИКА САВЕ БАБИЋ
У Галерији Центра за културу 26. јануара отворена
је изложба слика Саве Бабић из Глумчевог Брда. Присутне је у име организатора поздравила Сања Ивковић
изневши кратку биографију младе сликарке и истакавши њен сликарски пут још од првих потеза четкицом, а о свом стварању говорила је и сама ауторка.

приказом. Након поздравне речи
водитељке Данијеле Станисављевић,
гостима су се обратили др Рајко Рајић
и свештеник Радивоје Митровић.
Такође, у програму су учествовали
проф. Љиљана Вукић, и многи други
песници који су прочитали неке од
својих ауторских песама.

присутнима се обратио председник УО Културне заједнице
Крајине и председник Удружења Славонаца Жељко Кукић
који је са неколико реченица исказао своје мишљење и
поштовање према ауторки и њеним сликама. Ауторка изложбе Анка Куколеча је поздравила све присутне, а програм
је употпунила и Маријана Борковића која је прочитала једну
песму из своје збирке.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
АНКЕ КУКОЛЕЧЕ
Центар за културу Барајево је у Галерији Центра 4. марта
2013. године организовао отварање изложбе слика „У сусрет
пролећу“ ауторке Анке Куколече.
Отварању изложбе су присуствовали бројни љубитељи
ове врсте уметности. Након поздравне речи водитељке,

сти, пре свега ученика у близини школа као и на самој аутобуској станици.
Општина ће у складу са новим
законом формирати Савет за безбедност у саобраћају који ће предложити
конкретне мере да се уочени недостаци што хитније отклоне.
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ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО

БЕЗ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ТЕЖЕ ДО
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Из Дома здравља Барајево још једном
апелују на све становнике наше општине
који то до сада нису урадили да изаберу
свог лекара, јер само тако могу оверити
здравствене књижице и остварити сва
права везана за здравствену заштиту .
Обавезу да имају изабраног лекара опште
праксе, стоматолога и гинеколога испунило је око 70% грађана. Незапослени право
на здравствену заштиту могу остварити
преко Тржишта рада. Изабраног лекара
најчешће немају грађани старости између

20 и 30 година јер ова популација најмање
користи лекарску заштиту.
Др. Иван Сретеновић, директор Дома
здравља посебно наглашава проблем
коришћења услуга гинеколога јер изузетно мали проценат жена има изабраног
гинеколога, па иако на једног гинеколога
иде преко 6000 пацијенткиња ни један не
може да испуни норму. Због тога се слабо
спроводи превентива у овој области а то
је најбољи начин да се спрече понекад и
тешке последице по здравље жена.

Заказивање прегледа код лекара
опште праксе у Дому здравља Барајево
може се обавити преко телефонског броја
8300-541. У току је поступак набавке нове
телефонске централе уз помоћ општине
Барајево па ће преко овог броја моћи да се
закажу прегледи код свих лекара.

Становници Насеља Гај ускоро ће
највероватније основну здравствену заштиту моћи да потраже и у новом објекту
који у овом насељу гради Црквена општина Барајево.
Планира се да у Насељу Гај буде отворена амбулата у којој ће сваког дана радити лекари опште праксе и педијатри.

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА
ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА

АМБУЛАНТА У НАСЕЉУ ГАЈ

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА
Град Београд је у 2012. години обезбедио нешто више од
8,6 милиона динара подстицајних средстава у области сточарства. Овим средствима купљено је 37 јуница холштајнфризијске расе, старости од 25 до 30 месеци, периода стеоности 5 до 7 месеци. Ради се о бесповратним средствима, а
заинтересовани сточари, носиоци пољопривредног газдинства имали су право да на овај начин набаве једну квалитетну стеону јуницу за коју су издвојили око 79 хиљада динара,
односно 25% пуне цене, док је пуна цена износила око 234
хиљада динара по грлу. Основни услов да се конкурише за ова
средства био је да газдинство поседује најмање три а највише
15 уматичених грла.
Са подручја наше општине Влада Деспотовић из Барајева,
Марко Илић из Вранића и Срећко и Милија Николић из
Арнајева конкурисали за ову врсту помоћи и они су свој сточни фонд увећали за по једно грло.
Посетили смо домаћинство Срећка и Милије Николић у
Арнајеву да проверимо шта ова помоћ значи посебно у ово време
кризе када је тешко одвојити не тако мала средства за набавку

УВОДИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ
ЗДРАВСТВЕНИ КАРТОН
У Дому здравља Барајево ускори
треба да почне примена електронског
здравственог картона. Када се овај
систем ухода и формирају базе података
пацијенти ће знатно мање чекати на
прегледе.

ПРЕВЕНТИВНА АКЦИЈА

На подручју наше општине у
току је испитивање и скрининг дела
становништва, које за циљ има рано
откривање рака дебелог црева. Ова
тешка болест у већини случајева је
излечива уколико се на време открије.
Испитивање се врши код особа старих
између 50 и 70 година.

расних грла. Милија Николић каже да му је оваква помоћ добро
дошла да повећа свој фонд у коме већ има 20 крава, Дневно, каже
он, млакери „Границе“ из Младеновца преда 200 литара млека,
што је на годишњем нивоу око 60 хиљада литара, а набавка нове
јунице под овако повољним условима, каже он била је шанса
коју није желео да пропусти. Нова јуница лепо се адаптирала на
услове у новој штали - и већ је добила и име - зваће се Јелена, а
кум је био Никола, седмогодишњи Милијин унук.

Срећко Николић поред јунице Јелене коју је купио захваљујући
помоћи града Београда
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Важни телефони
Републички Геодетски завод
- одељење Барајево

Градска општина Барајево

Дом Здравља Барајево

•
•
•

Централа 8302-115, 8302-126
Матичар 8302-628
“Барајевски гласник” 8302-272

•
•

Комунална инсп. 8302-144
Грађевинска инсп. 8301-985

•
•
•
•
•

8300-186
Хитна помоћ 8300-186
Апотека 8300-542
Вранић 8332-012
Бељина 8321-011

•

Централа 2816-008

•

8302-109

•

8302-146

•
•

8301-361
-управник 685-695

•
•
•

Дирекција 8302-105
ЈКП „10. октобар“ 8303-782
Центар за културу 8302-110

•

8300-401

8301-451, 8301-415

Барајево 8301-140
Арнајево 8321-068

Управа за јавна плаћања
- експозитура Барајево

•

•
•

Управа јавних прихода Града
Београда одељење Барајево

•

193, 8300-151

Библиотека “Јован Дучић”

8302-637

•
•

„Кнез С. Марковић” 8300-124
„П. Поповић” 8332-022

•

8300-426

•

8300-194

•
•

Барајево 8300-114
Вранић 8332-268

Инспекцијске службе

Одељење унутрашњих послова:

Општински орган за прекршаје:

Јавна предузећа:

Радио Барајево

Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Града
Београда одељење Барајево
•

2041-314, 2041-363

Савез Самосталних Синдиката
Београда - Општински Одбор
Барајево

Ветеринарска амбуланта

Пошта Барајево

Центар за Социјални рад

Земљорадничке задруге

Ватрогасна служба Барајево

Основне школе

Средња школа Барајево

Предшколска установа
„Полетарац”

Млин

•

8300-177

•

8301-388

•
•

Комерцијална банка 8302-142
Агробанка 8302-399

•

8300-346

Беовоз – Информације

•

8301-321

•

33-70-031, 33-70-032

•

8300-316

Аутобуска Станица „Ласта”

•

8300-434

•
•

Барајево 8301-198
Липовица 8300-399

•

8302-107

•

8302-132

•

8300-424

•

8300-389

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Републичка Управа Јавних
Прихода - одељење Барајево

Елекгродистрибуција Барајево

Београдски водовод

8300-009, 8301-512

Ловачко удружење Барајево

8300-141

Бензинске пумпе

•

Црвени Крст Барајево

•

Банке

Спортски савез Барајево

Комесаријат за избеглице
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Црквене општине

Месне канцеларије

www.barajevo.org.rs
opstina@barajevo.org.rs

ДО ЧАСНОГ КРСТА ПРВИ ДОПЛИВАО
ЗДРАВКО ЂУРЂИЋ
У суботу 19. јануара пливањем за Часни крст на језеру
Дубоки поток обележено је Богојављење, празник крштења
Господа Исуса Христа. Ни хладно барајевско језеро није спречило десет храбрих младића да препливају стазу дугу 33
метара, чија дужина симболизује број година живота Исуса Христа. Свечаности је присусвовао велики број грађана,
свештенство и представници општине Барајево, на челу са
председницом општине Бранком Савић.
Први до Богојављенског крста допливао је Здравко Ђурђић, други је био Душан Млађен, а трећи Филип Младеновић..
У надметању за Часни крст поред тројице првопласираних
учествовали су Крсто Радеч, Вања Младеновић, Никола
Чолић, Мирко Марковић, Иван Ђорђевић, Никола Јањик и

Славен Шотра. Покровитељи ове манифестације били су
Црквена општина Барајево, Општина Барајево, Центар за
културу, Предшлолска установа „Полетарац“, Противтерористичка јединица, Јавно комунално предузеће...

КИНОЛОГИЈА

АЗРА ДРУГА НА 53. МЕЂУНАРОДНОЈ
ИЗЛОЖБИ ПАСА У БЕОГРАДУ
Одгајивач Слободан Ерић из Лисовића са својим љубимцем, енглеским поентером, Азром остварио је велики успех
на 53. Међународној изложби паса свих
раса која је 10. марта одржана на Београдском сајму. Ово је једна од највеђих изложби паса у региону а бројни посетиоци
су имали прилику да виде чак 1168 паса
из 23 земље. Своје љубимце представили
су одгајивачи и власници из Француске,
Немачке, Шпаније, Аустрије, Италије,
Холандије, Хрватске, Словениије, БИХ…
Азра је у категорији енглеских поентера

у конкуренцији 64 пса освојила изванредно друго место у РЦАЦ верзији. Ово
није једини успех ове љупке керуше али
свакако да је најзначајнији. Азра је до
сада освојила прва места на ЦАЦ изложбама у Јагодини, Врњачкој Бањи и Тополи док је у Сурчину на ЦАЦИБ изложби
проглашена за најлепшег пса. Слободан
каже да је његов љубимац стар две године и да потиче из његове одгајивачнице
а напомиње и да ускоро треба очекивати
још шампионских примерака из истог
легла.
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SPORT
МЕМОРИЈАЛ "РАЈКО ЖИЖИЋ"

БАРАЈЕВЦИМА ПРВО И ДРУГО МЕСТО
Најмлађе селекције Кошаркашког
клуба Барајево још једном су обрадовале спортску јавност наше општине и
доказале да је овај клуб неисцрпан извор талената у игри под обручима. На
Меморијалном турниру "Рајко Жижић" у

Селекција 2003.

колу у неизвесном мечу савладали КК
АББА из Барича резултатом 29:25, затим је декласирана екипа Студента из
Ваљева са 48:18, у трећем колу пала је и
селекција Зајечара а резултат је гласио
46:14 док је у одлучујућем, финалном

победе. У првом колу барајевски кошаркаши били су бољи од својих вршњака
из КК Радивоје Кораћ (32:27) док су у
другом мечу резултатом 41:30 савладали изабрану селекцију КК Аранђеловац.
У финалном сусрету барајевски кошар-

Селекција 2002.

мини баскету који је одржан од 10. до 13.
јануара млади барајевски кошаркаши
су остварили велики успех освајањем
првог и другог места. Селекција кошаркаша рођених 2003. године у фуриозном
стилу је освојила турнир остваривши
све четири победе уз фасцинантну кош
разлику од +85. Барајевци су у првом

мечу, са двадесетједним поеном разлике савладана и екипа КК ББ Младеновац
резултатом 37:18. Барајевску селекцију
са клупе је предводио перспективни кошаркашки стручњак Микица Јефтић.
Секекција играча рођених 2002. године такође је остварила велики успех
освајањем другог места уз две остварене

каши су поражени од екипе ALL STAR
резултатом 43:37 али ни тај пораз не
умањује велики успех који је остварен
под диригентском палицом проф. Ненада Јевтића.
Овакав резултат је само потврда дугогодишњег стручног рада са
најмлађим категоријама.

ПРВЕ У
БЕОГРАДУ

на треће место док је истоветан успех
остварила и мушка селекција у истој
старосној категорији.

10 МЕДАЉА
У КРАЉЕВУ

Ученице барајевске Основне школе “Кнез Сима Марковић“ постигле су
велики успех на градском школском
такмичењу у малом фудбалу. Оне су
у конкуренцији ученица петих и шестих разреда убедљиво освојиле прво
место и понеле титулу најбоље школске селекције Града Београда. Њихове
старије другарице у конкуренцији седмих и осмих разреда пласирале су се

ШКОЛСКИ СПОРТ
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На 4. школском регионалном такмичењу у каратеу, које је одржано 16.
марта у Краљеву, барајевски школарци, ученици Основне школе Кнез Сима
Марковић, освојили су 10 медаља и то
пет златних, једну сребрну и четири
бронзане.
Наша школа проглашена је за
најуспешнију, у категорији четвртих
разреда, у конкуренцији 37 школа.

Спортску рубрику уређује

Дејан Ташић

SPORT
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ
ЗА 2012. ГОДИНУ
На пригодној свечаности која је уприличена поводом краја спортске сезоне у
2012. години Комисија Спортског савеза
Барајева прогласила је најуспешније спортисте наше општине који су својим резултатима обележили протеклих 365 дана. У
конкуренцији за избор најбољих нашло
се двадесетпет појединаца и пет спортских клубова а Комисија је прогласила
најуспешније у тринаест категорија.
За најуспешније у сениорској конкуренцији проглашени су Ариана Илић такмичарка Коњичког клуба Импулс плус и
Љубомир Гајић који са успехом брани боје
Фудбалског клуба Баћевац. Престижно
признање намењено нај-бољој јуниорки
припало је Тијани Поповић чланици
Стонотениског клуба Барајево док је у
мушкој конкуренцији за најуспешнијег
јуниора општине Барајево проглашен
млади боксер Велимир Угреновић који
наступа за Боксерски клуб Чолаковић.
У конкуренцији кадеткиња титулу
најбоље понела је Исидора Тмушић чланици Кајакашког клуба Барајево док је за
најбољег кадета у прошлој години проглашен Петар Анђелковић играч Кошаркашког клуба Барајево. Најбоља пионирка је
Тијана Петровић из Стонотениског клуба
Барајево док је у истој категорији у мушкој
конкуренцији признање Спортског савеза
додељено Филипу Марјановићу фудбалеру ФК Баћевац.
Као и протеклих година проглашен
је и најуспешнији спортски клуб у нашој
општини а овога пута, више него заслушено, титула намењена најбољем спортском
колективу општине Барајево припала је
Карате клубу Сенсеи.
Спортски савез је наградио и
најперспективније младе спортисте тако
да је у овој категорији за најперспективнију спортисткињу изабрана стонотенисерка Емилија Поповић док је у конкуренцији
дечака награда уручена Страхињи Марићу који такође са успехом наступа за Стонотениски клуб Барајево.

Најбоља сениорка - Ариана Илић

Најбољи сениор - Љубомир Гајић

Спортски савез је наградио и најбоље
фудбалере који наступају у клубовима
са територије наше општини. Признање
за најбољег фудбалера додељено је Саши
Шпољарићу фудбалеру ФК Велики Борак док је за најбољег младог фудбалера
Барајева проглашен играч ФК Баћевац
Немања Гајић.
За посебан допринос у развоју и
популаризацији школског спорта као и
за спровоћење и реализацију система

школских такмичења СПОРТИШ уручене
су захвалнице директорима и активима
наставника школа из наше општине. Захвалнице за спортску сарадњу уручене
су и Градској општини Барајево, Радио
Барајеву, Полицијској станици Барајево,
Барајевском гласнику, Специјалистичкој
ординацији медицине спорта Драган
Остојић, Центру за културу као и свим
клубовима који се такмиче под окриљем
Спортског савеза Барајева.

КАРАТЕ КЛУБ «СЕНСЕИ» - НАЈБОЉИ КЛУБ

404 МЕДАЉЕ ЗА ШЕСТ ГОДИНА
Kарате клуб Сенсеи проглашен је
за најуспешнији спортски колектив у
општини Барајево а такмичари који
наступају за овај клуб само током 2012.
године освојили су чак 72 медаље и то
38 златних, 18 сребрних и 16 бронзаних

. Од оснивања клуба 2006. године до
данас укупно су освојене 404 медаље (168
златних, 118 сребрних и 124 бронзане)
тако да тај податак сврстава Карате клуб
Сенсеи у ред најуспешнијих у историји
наше општине.

