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17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

РЕБАЛАНС ЗА НОВЕ ПРОЈЕКТЕ
Скупштина Градске општине Барајево на својој 17.
Седници која је одржана 19. новембра 2014. године као најважнију тачку дневног реда имала је доношење одлуке о
првом ребалансу буџета општине за 2014. годину. Везане
за ову тачку биле су и остале тачке које су на овој седници
разматране а то су били ребаланси пословања Дирекције
за развој и изградњу општине Барајево, Јавног комуналног
предузећа „10. октобар“ и Центра за културу.
Образложење за предложене тачке дневног реда дала
је председница општине Бранка Савић која је истакла да је
усвајање ребаланса буџета и програма пословања јавних
предузећа неопходно како би се средства са пројекта који
објективно неће моћи да се реализују до краја године преусмерила на неке друге пројекте који могу бити реализовани
у овом року. Углавном се ради о средствима, истакла је председница општине, која су била планирана за нешто што није
зависило само од општине Барајево као што је прибављање
земљишта за резервоаре и приступне саобраћајнице мосту,
за шта је била неопходна сагласност Града Београда. Други
део средстава који је морао да буде пренамељен су срества
планирана за капелу. С обзиром да је због познате ситуације буџет општине усвојен крајем јуна није било довољно

времена да се сви послови обаве до краја године, посебно из
разлога што нису били урађени ни пројекти нити су били
решени имовински односи по питању земљишта за гробље.
Средства која су била предвиђена за ове намене преусмерена су за набавку нове количине камена за сређивање атарских путева. Захваљујући овом реблансу коначно су обезбеђена и средства за комплетну реконструкцију мале сале
у Дому културе у Барајеву у којој се поред састанака организују и бројне културне манифестације. Мала сала је због
неодржавања и дотрајалог крова прокишњавала и налази
се у таквом стању да се њено сређивање наметало као приоритет. После поправке крова на Дому културе стекли су се
услови да се сала уреди. Ребалансом су обезбеђена и средства да се у Дому културе у Барајеву замени дотрајали котао за централно грејање. Ребалансом су обезбеђена и средства за замену дотрајалих дрвених столица у Дому културе
у Барајеву, део средстава предвиђен је за Дом здравља за набавку најнеопходније опреме, затим за цркву у Гунцатима,
Средњу школу Барајево. Најзначајнија помоћ обезбеђена је
за Јано комунално предузеће „10. Октобар“ које је средсвима
које је обезбедила општина набавило два камиона смећарке, мали ровокопач идругу опрему.

18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 30. децембра 2014. године усвојила је други ребаланс буџета за 2014. годину и Буџет
општине за 2015. годину.
Ребалансом буџета за 2014. годину обезбеђена су додатна средства за
Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ у износу од шест милиона динара.
Ова средства барајевски комуналци

искористиће за покриће ненаплативих
потраживања.
Буџет Градске општине Барајево за
2015. годину износиће 394.752.840 динара, што је за 4,2% више у односну на
2014. Годину, односно општински буџет
у 2015. години биће већи за око 16 милиона динара.
Скупштина је на овој седници донела и одлуку о именовању директора

Јавног комуналног предузећа „10. октобар“. На ову функцију именован је
дипломирани економиста Слободан
Адамовић, који је до сада обављао функцију вршиоца дужности директора овог
предузећа.
Скупштина је такође донеле програм рада за 2015. годину и дала сагласност на програме рада Дирекције за развој и изградњу општине Барајево, Јавног
комуналног предузећа и Центра за културу за 2015. годину.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
У оквиру програмских активности
буџетом за 2015. Годину планирана су
средства за реализацију 15 пројеката.
Из биџета ће се финансирати активности у области стратешког, простор-

ног и урбанистичког планирања и за
ове намене предвиђено је нешто више
од 10 милиона динара. За разне активности у области комуналне делатности
утрошиће се 67,5 милиона динара углав-
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ном за водоснабдевање, уличну расвету, уређење, одржавање и коришћење
пијаца, јавну хигијену, уређивање и одржавање зеленила, одржавање гробаља
и погребне услуге.

Из рада Скупштине Градске општине Барајево
За област туризма планирано је милион динара, а ова средства намењена
су реализацији програма „Дани европске баштине“- 100 хиљада динара и изради публикације Споменици и спомен
обележја на територији Градске општине Барајево.
За развој пољопривреде биће издвојено 2,75 милиона динара, а средства
ће се искористити за доделу награда
стрелцима противградне заштите, посету пољопривредним сајмовима и финансирање невладиних организација.
За заштиту животне средине у
2015. Године биће издвојено три милиона динара, а највећи део средстава утрошиће се за набавку нових контејнера.

За путну инфраструктуру планирано је 31,6 милина динара и ова средства биће утрошена за одржавање путева који су у надлежности општине.
За основно образовање у 2015.
Години планирано је 20 милиона динара и ова средства ће, у складу са
надлежностима општине у овој области, бити искоришћена за текуће
поправке и одржавање школа, превоз
ученика, исхрану и смештај ученика и
набавку књига за одличне ученике и
школске библиотеке.
За функционисање локалних
установа културе у 2015. години из
општинског буџета биће издвојено
нешто преко 15 милиона динара.

За подршку локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, као и за подршку школском,
предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури и одржавање спортске инфраструктуре
биће издвојено 12,7 милиона динара.

За потребе локалне самоуправе
обезбедиће се око 230 милиона динара, а овде су планирана и средства за
месне заједнице и невладине организације, али и за реализацију пројекта
Канцеларије за младе „Учим да бих
радио“ и пројекат „Јачање образовне
структуре чланова пољопривредних
газдинастава“.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ
На 18. Седници Скупштина је донела Програм рада за 2015. Годину.
Планирано је да се до краја 2015. Године одржи пет седница, са укупно
57 тачака дневног реда.
Поред питања предвиђених програмом Скупштина ће разматрати
и друга питања када се за то укаже
потреба.
У овој години разматраће се и
неколико тема којих није било у програму за 2014. Годину. Тако ће се већ
на првој седници која треба да се
одржи у марту на дневном реду наћи
и извештаји о раду грађевинске и
комуналне инспекције,о јавним набавкама у 2014. Години, активности
канцеларије за младе. У току године
разматраће се информација о актив-

ностима Црвеног крста, Извештај о
инвестиционој изградњи, Извештај
о активностима Канцеларије за ло-

кални економски развој и Информација о водама на територији Градске
општине Барајево.

ДОНЕТА НОВА ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Скупштина Градске општине
Барајево на својој 18. Седници донел
је нову Одлуку о Општинском правобранилаштву. Разлог за доношење
нове одлуке је усклађивање са Законом о правобранилаштву и Одлуком о

Градском правобранилаштву. Новом
одлуком уређена су питања у вези делокруга, надлежности, организације,
положаја Општинског правобранилаштва, као и друга питања од значаја
за рад овог органа.
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Новина у овој одлуци је Општинског
правобраниоца
поставља
Скупштина на предлог председника
општине, а заменика Општинског правобраниоца поставља Скупштина на
предлог општинског правобраниоца.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ БАРАЈЕВА

УШТЕДЕ НА ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

и рад других корисника простора у овом објекту била
угрожена и отежана. Дирекција је због тога обезбедила
средства неопходна за реконструкцију комплетног система грејања у Дому културе. Инсталиран је нов котао
за централно грејање од 300 КW са свом пратећом опремом. Ради се о најсавременијем котлу на пелет са електронским управљањем и контролом рада који остварује

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево
спровела је поступак за набавку 3500 тона камена за пресипање и поправку локалних некатегорисаних путева. На
јавном позиву учествовало је шест понуђача. Као најповољнија прихваћена је понуда П.П. „Цевас“ из Лазаревца у
висини од 2.694.400 динара.
Дирекција је такође набавила 50 контејнера запремине 1,1 м3 за потреба Јавног комуналног предузећа „10.

Набављен камен за обнову некатегорисаних путева

знатне уштеде енергије. Процењена вредност овог посла
је била 2.360.000 динара. На тендер се пријавило шест понуђача, а као најповољнија прихваћена је понуда фирме
Ами-монтер доо из Крушевца од 1.872.000 динара. Искоришћеност котла, односно енергије је 92%, тако да скоро
и нема издувних гасова, па самим тим ни аерозагађења.
Како нам је рекао Владан Нинковић, помоћник директора Дирекције за развој и изградњу Барајева уградњом
новог котла и реконструкцијом комплетне котларнице са
електроопремом и пратећим уређајима у Дому културе у
Барајеву, трошкови грејања за све кориснике биће знатно
нижи.

Дом културе у Барајеву

Октобар“ у вредности од 1.617.000 динара. Процењена
вредност ове набавке била је два милиона динара. На тендеру је учествововало седам понуђача, а као најповољнија
изабрана је понуда фирме „Дириус“ доо из Београда.
Дом културе у Барајеву више од 30 година чекао је на
почетак озбиљне реконструкције која се наметала као неминовна да би се спречило даље пропадаље ове зграде у
којој је дешавају сва значајнија збивања из области културе. Посебно у лошем стању биле су велика и мала сала које
због прокишњавања, недостатка грејања и других недостатака готово да више нису ни биле у употребљивом
стању. Почело се, како и струка налаже, од реконструкције крова који је прокишњавао. У 2014. Години обављени
су радови да једном делу крова, а у овој години требало би
да буду завршени и комплетни радови на поправци крова,
што је и предуслов да се може уредити и реконструкција
мале сале, али и других просторија и санитарних чворова. У току су радови на уређењу мале сале и степеништа
са заједничким просторијама. Процењена вредност јавне
набавке за ове радове била је 3.200.000 динара, а од 10 понуђача као најповољнија изабрана је понуда фирме Енергинг доо из Београда која је износила 2.578.163,34 динара.
Дом културе у Барајеву већ годинама има велике проблеме са грејањем због чега је и његова делатност, али

За грејање Дома набављен најсавременији котао на пелет
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ПРОШИРЕНА МРЕЖА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Мрежа јавне расвете на подручју
Градске општине Барајево проширена је у 2014. години за нешто више од
4000 метара. Нову мрежу добили су
делови Вранића, Лисовића, Великог
Борка, Бождаревца, Баћевца, Мељака

и Средњег краја. За одржавање и проширење мреже уличне расвете задужена је Дирекција за развој и изградњу
општине Барајево, која је у 2014. Години само за њено одржавање, односно
замену прегорелих сијалица извдоји-

ла око 500 хиљада динара. Дирекција
за развој и изградњу општине Барајево издваја на годишњем нивио око 35
милиона динара за плаћење утрошене
електричне енергије. Остале трошкове јавне расвете финансирала је Управа за енергетику града Београда.
Како су нас обавестили у Дирекцији у 2015. Години очекује се још боља
сарадња са Градом и даље ширење
мреже јавне расвете.

ОБНОВА МОСТА НА
БАРАЈЕВИЦИ
Поплаве у мају 2014. године оштетиле су мост на Барајевици који је као прилаз до своје куће користила породица Јовановић. Практично они су од тада до своје куће
могли само пешице, а одсечено је остало и пољопривредно земљиште до кога се није могло прићи ни једном
пољопривредном машином. Како нам је рекао Владан
Нинковић из Дирекције за развој и изградњу Барајева
оштећења моста су била толика да никаква реконструкција није долазила у обзир већ се приступило изградњи
новог моста. Радови су поверени Јавном предузећу „Београдводе“ и коштаће нешто више од два милиона динара.

Председница општине и заменик директора Дирекције обишли
градилиште моста

РЕНОВИРАНА ВЕЛИКА САЛА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Прошло је више од 30 година а да се готово ништа није
улагало у Дом културе у Барајеву у коме је и седиште Центра за
културу и једина сала у којој је могуће организовати биоскопске
и позоришне представе и организовати друге културне и забавне програме. Оваква ситуација почела је полако да се мења.
Општина Барајево издвојила је средства да се коначно крене у
сређивање пре свега мале и велике сале Дома културе како би
и грађани Барајева добили простор у коме се могу квалитетно
организовати разноврсни уметнички и забавни садржаји.
Средства у висини од 4,2 милиона динара утрошена су за
набавку и уградњу нових седишта у великој сали у којој је комплено обновљен и под. Како је после спроведеног поступка јавне
набавке преостало још средстава она су искоришћена за хигијенско сређивање зидова и плафона који су били под мемлом
и буђи због прокишњавања крова, а такође је оспособљена и расвета у сали. Сада велика сала Дома културе у Барајеву има 160
седишта у партеру и 104 на балкону.
У реновираној сали већ 30. Јануара одржана је култна позоришна представа „Певај брате 2“, Све карте су биле распродате а
гледаоци су уживали не само у представи већ и комфору који им
је пружила „нова“ сала са удобним седиштима и грејањем које
поново ради како треба.

- Било је крајње време да и Барајево добије салу какву
имају и друге општине, каже директор Центра за културу
Дејан Игњатовић и да наши грађани осете да су и они део
Београда. Сређивање сале само је први и најважнији корак,
напомиње директор, а у плану нам је да уградимо и модерно
озвучење и набавимо дигитални пројектор за биоскопске
представе.

Нови изглед велике сале у Дому културе
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „10. ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

НОВИ КАМИОНИ И КОНТЕЈНЕРИ ЗА ЧИСТИЈЕ БАРАЈЕВО
Захваљујући помоћи општине
Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ набавило је крајем 2014. године

два камиона за одвожење смећа марке Мерцедес новије производње који
су, иако половни, у одличном стању.

Барајевски комуналци сада располажу са укупно пет возила за одвожење смећа, тако да по први пут имају
и ту могућност да једно возило држе
у резерви. Број возила за одвожење
смећа сада је оптималан, каже директор комуналног Слободан Адамовић
и омогућава редовно пражњење контејнера и одвожење смећа на депонију
у Винчи, тако да се неће поновити
ружна слика од пре неколико месеци
када се због квара камиона смеће гомилало око контејнера изазивајући
оправдано негодовање грађана.

У 2014. години набављено 50 контејнера. Нови контејнери и у 2015. години

Комунално сада располаже са довољно камиона за одвожење смећа

Камен за поправку некатегорисаних путева.
Радови почињу чим временске прилике то дозволе
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Овако се сваке године уништи
велики број контејнера

Комунално предузеће добило је
од Дирекције за развој и изградњу
општине Барајево 50 нових контејнера за смеће. Ови контејнери неће
одмах бити постављени на најкритичнија места већ ће се сачекати да
прође грејна сезона. Разлог је учестало паљење контејнера услед неправилног одлагања пепела у коме има
жара, па се сваке године на овај начин уништи велики број контејнера.
Вредност једног контејнера је око 30
хиљада динара, па се моле грађани да
обрате пажњу и не убацују жар са осталим смећем.

ГРАД ФИНАНСИРА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ У БАРАЈЕВУ
Наставак изградње водоводне
мреже за Лисовић, Бељину, Арнајево,Рожанце и Манић зависи од израде техничке документације која је у
плановима Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
предвиђена за 2015. Годину.
У овим плановима када се говори о објектима и мрежи водоснабде-

вања на територији општине Барајево за потребе изградње резервоара
„Брђански крај“ и „Врапчије брдо“
неопходно је урадити елаборат за решавање имовине, техничку документацију, локацијску дозволу и друге
пројекте пре почетка самих радова
и то ће бити приоритет за 2015. Годину. Изградња ова два резервоара

КОМУНАЛЦИ НАБАВИЛИ НОВУ ОПРЕМУ
У Јавном комуналном предузећу
„10. Октобар“ од 1. Јануара 2015. године формирана је нова радна јединица
која ће се бавити уређењем гробаља и

сахрањивањем. Средства за уређење
гробаља планирана су од стране Дирекције за развој и изградњу општине Барајево. Комуналци су набавили
и нову машину, ровокопач која ће се
првенствено користити на гробљима, с обзиром да је малих димензија.
Комунално предузеће је набавило и нови додатак за кресање шибља
поред пута који се монтира на већ
постојеће машине, па је комунално
спремно да у договору са „Београдпутем“ овабља послове одржавања пут-

ПОМОЋ ЗА ПРИВРЕДУ
ПОГОЂЕНУ ПОПЛАВАМА
Влада републике Србије је усвојила Уредбу о утврђивању државног
програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју.
Овом уредбом регулисана је додела
бесповратних новчаних средстава
оштећеним привредним субјектима који су на дан 31. Мај 2014. Године
имали до 50 запослених на одређено
и неодређено време.
Рок за подношење пријаве јединици локалне самоуправе за добијање бесповратних средстава по
овом програму је 15. Фебруар 2015.
Године. Износ бесповратних средстава одређује се у односу на број запослених на дан 31. Мај 2014. Године и
креће се од 240.000 динара за фирме

које су имале једног запосленог до
600.000 динара за привредне субјекте
које су имале од 26 до 50 запослених.
По програму помоћи Владе за
власнике стамбених објеката оштећених у мајским поплавама 2014. Године
поднето је укупно 84 захтева. Око 30
подносиоца захтева обавештено је да
не испуњавају услове за доделу ове помоћи а у 30 предмета вођен је управни
поступак, од чега је у девет случајева захтев усвојен и одобрена помоћ у
складу са условима из програма. Помоћ
је износила 120.000 динара а у ову суму
урачуната су средства која су оштећени претходно добили од општине.
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најбитнији је предуслов за наставак
изградње водоводне мреже за села
на југу наше општине до којих још
није стигао београдски водовод.
Планом Дирекције за 2015. годину планирана је израда планске
документације и извођење дела водоводне мреже у Лисовићу и Бељини.
Дирекција
за
грађевинско
земљиште и изградњу града Београда планирала је за 2015. Годину
и израду планске документације за
објекте и мрежу канализације на територији општине Барајево.
ног појаса, односно кресања шибља и
уређења канала поред пута.
Мада се не ради о великој инвестицији ипак треба поменути да је комунално предузеће набавило и неопходан
алат за механичаре, што ће допринети
ефикаснијем одржавању возног парка.
По први пут радници који раде на одвожењу смећа добиће радне униформе.

IN MEMORIAM

МАРКО МАТАНОВИЋ
1953 – 2014.
Марко Матановић, дипломирани инжењер организације
рада изненада је преминуо у Барајеву у 61 години живота. Био је
дугогодишњи руководилац у Индустрији котрљајућих лежајева у
Барајеву, где је радио на пословима руководиоца припреме производње и вршиоца дужности
директора. Био је и одборник у
Скупштини општине Барајево. На
свим пословима којима се бавио
залагао за она решења и одлуке
које су доприносиле развоју Барајева и стварању бољих услова
за живот свих грађана општине.

АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У 2014. ГОДИНИ

ШЕСТ УЛИЦА ДОБИЛО НОВИ АСФАЛТ
На подручју општине Барајево
у 2014. години асфалтирано је шест
улица у укупној дужини од око 4,5
км. Према подацима које смо добили
од члана Општинског већа Боривоја
Павловића у 2014. години асфалтиран је пут за Глумчево Брдо у дужини
од 500 метара, затим улица у центру
Насеља Гај у дужини од 300 метара. У
Баћевцу су асфалтиране Лисачка улица у дужини од 500 метара и четири
крака улице Мике Ћурчића у укупној
дужини од око 1,5 км. У Вранићу је асфалтирана улица Миливоја Стекића
у дужини од 600 метара и у Барајеву
Средњокрајска улица у дужини од
700 метара, као и 300 метара пута за
цркву у Средњем Крају. Овим свакако нису испуњена очекивања грађана с обзиром да преко 200 локалних
улица чека да добије асфалт. Разлог
зашто нису испуњени планови свакако се могу наћи у чињеници да је у првој половини године у Граду било на
снази привремено финансирање што

Једна од улица која је у 2014. години добила асфалт - пут за Глумчево брдо

је успорило реализацију планираних
радова.
Општина Барајево, односно
Општинско веће донело је одлуку
о приоритетима за асфалтирање у
2015. години и доставило је Дирек-

цији за путеве Града Београда. На овој
листи налази се 20 локалних улица, а
колико ће од тога и бити асфалтирано зависиће од планова градске Дирекције и средстава која буду опредељена за ове намене.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

ПРВИ СНЕГ НАПРАВИО ВЕЛИКЕ ПРОБЛЕМЕ
којима функционише јавни превоз одржава „Београдпут“,
али постоји велики проблем са одржавањем споредних
путева који нису ушли у програм зимског одржавања путева Градске дирекције за путеве а у њиховој су надлежности. Због тога су у ванредним околностима општина
Барајево и Дирекција за развој и изградњу били принуђени да укључе Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ на
пословима чишћења локалних споредних путева, посебно
у случајевима када је били неоподно хитно оспособити за
саобраћај путеве и улице где живе пацијенти који се редовно превозе на дијализу и у другим случајевима када
је било потребно брзо деловати а надлежне општинске
службе интервенисале су по сваком позиву грађана.

Први снег који је пао у децембру 2014. Године показао је
да све службе нису биле најспремније за благовремено деловање у таквим условима, а испољиле су се и неке друге
слабости у организацији послова на зимском одржавању
локалних путева. Локалне путеве на подручју општине на

Саобраћај био орежан.
Многе аутобуске линије скраћене,
па се тешко стизало до жељеног одредичта
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ОПШТИНА ОБЕЗБЕДИЛА ПРЕКО 5,6 МИЛИОНА
ДИНАРА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛА
•
•
•
•
•

Општина Барајево је у складу са својим надлежностима у 2014. Години финансирала текуће одржавање
школских објеката на својој територији. За ове намене из
општинског буџета утрошено је укупно 5.654.445 динара.
Овим средствима финансирани су следећи радови у
ОШ „Кнез Сима Марковић“:
• подополагачки радови у три кабинета матичне
школе,
• кречење фискултурне сале и анекса уз фискултурну салу,
• израда дренаже и тротоара испред зграде матичне
школе,
• замена лима на надстрешници изнад главног улаза
у матичну школу и поправка олука,

Кречење дела школе у Вранићу,
Замену паник расвете у Вранићу,
Израду и монтажу улазне капије у Шиљаковцу,
Замену улазних врата на школи у Вранићу,
Бетонирање делова тротоара око школе у Вранићу.

Школа у Мељаку - у плану уређење учионица
и постављање јавне расвете

• Израду главног пројекта за доградњу школе у
Мељаку;
• Реконструкцију летње позорнице у Вранићу;
• Израду хидроизолације на делу школе између сале
и анекса;
• Изградњу дренажног система око дела спортске
сале;
• Уградњу безбедоносног система за надзор уласка /
изласка у школи;

Школа у Манићу - планирано кречење у 2015. години

• постављање заштитне челичне ограде на спортском терену у издвојеном одељењу Бељина,
• израђен пројекат са техничком контролом за адаптацију и санацију крова у Равном Гају,
• израђен идејни пројекат за адаптацију, санацију и
реконструкцију просторија у издвојеном одељењу
у Гунцатима,
• израђен пројекат са техничком контролом за
увођење термо-техничких инсталација грејања у
издвојеном одељењу Велики Борак.

Сви пројекти који су израђени у 2014. години биће реализовани у 2015. години и они су планирани у финансијском плану школе и општине.
У 2015. години планирано је кречење издвојених
одељења школе у Манићу, Лисовићу 2, Бељини и Средњем
Крају.
У ОШ „Павле Поповић у 2014. ГО Барајево је у складу са
својим надлежностима финансирала:
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Према Плану инвестиционог одржавања за 2015.
Предвиђени су следећи радови:
• Сређивање дворишта школе ( према пројекту)
• Уређење задњег дворишта између спортске сале(топле везе) и анекса (кабинета техничког);
• уређивање задњег улаза у школу.
• бетонажа прилазних стаза и пожарног пута око
школе
• ограђивање комплекса школе и израда улазних капија(два ком);
• Кречење преосталих учионица у школи.
Мељак:.
• Кречење приземља ( две учионице, ходник, кухиња, предсобље);
• Постављање јавне расвете око школе;
Шиљковац:
• Ограђивање дела школског дворишта;
• Рушење пољског нужника.

СПОМЕН ДОМ У ВРАНИЋУ
ПОНОВО ЦЕНТАР КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА
После више од 25 година таворења Спомен дом у Вранићу полако враћа свој стари сјај, а самим тим и улогу коју је
некада имао у културном и друштвеном животу Вранића.
У Спомен дому реновиран је највећи део простора неопходан за функционисање Центра за културу, месне канцеларије и библиотеке и ове просторије стављене су у функцију..
Сређено је грејање, промењена столарија и завршен минимум радова да се у функцију стави и велика сала. Није било
потребно ни много времена а ни много пара да ови простори

Месна канцеларија сада је у Спомен дому

али и за наступе, а у дому у Вранићу тренутно ради и школа
манекенства.
Како нас је обавестио Зоран Поповић, помићник директора Центра за културу, већ у фебруару ове године у Дому
ће се организовати прве позоришне представе, књижевне
вечери и локовне изложбе. Остварена је и добра сарадња са
Основном школом „Павле Поповић“ из Вранића која такође
користи просторије у Спомен дому, а прави пример како то
треба да изгледа била је и овогодишња прослава Савиндана,
када је велика сала дома била попуњена до задњег места.

Спомен дом у Вранићу

поново оживе. Сада је у дому у функцији просторија месне
канцеларије и Центра за културу. У току су завшне припреме за почетак поновног рада библиотеке у Спомен дому и она
ће како је планирано почети са радом са читаоцима у априлу
2015. Године. Центар за културу опремио је неопходним намештајем и део простора у Дому где ће се убудуће организовати књижевне вечери, трибине и други програми, а обезбеђен је адекватан простор за пробе културно-уметничког
друштва и других учесника програма.
КУД „Вранић“и драмска секција при Центру за културу
са преко 30 чланова сада имају много боље услове за пробе,

Од априла почеће са радом и библиотека

ЈУБИЛЕЈ КУД-а „ВРАНИЋ“
КУД „Вранић“ обележава ове године два значајна јубилеја,
55 година рада и 30 година постојања под садашњим именом.
КУД је почео са радом 1960. године као фолклорна и драмска секција, о чему сведоче фотографије и сећања тадашњих чланова.
Друга значајна година у историјату КУД-а је 1985. година када су
се чланови овог друштва организовали као удружење и регистровали под називом „Културно уметничко друштво Вранић“ и
то име и данас носи.
Те две важне године у свом раду КУД ће обележити 11. априла заједничким концертом свих генерација чланова који ће
се одржати у великој сали Спомен дома у Вранићу, а концерт ће
носити назив „Сећаш ли се оног дана...“.

Концерт се организује у сарадњи са Центром за културу Барајево и под покровитељством општине Барајево.
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ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Комесаријат за избеглице и општина Барајево у протеклом периоду пружили су значајну помоћ избеглим и интерно расељеним лицима, посебно у погледу решавања најважнијих питања за ова лица, а то је пре свега трајно решавање
стамбених питања. Крајем децембра 2013. Године извршена је
допуна грађевинског материјала за 16 породица избеглих и
осам породица интерно расељених лица, које нису добиле помоћ према уговору који је био склопљен са организацијом „Европска перспектива“. С обзиром да је Комесаријат обезбедио
и већа средства у овај пројекат укључено је још пет породица
интерно расељених лица. Општина Барајево била је у обавези
да у овом пројекту учествоје са 10% својих средстава, а у реализацоји читавог пројекта учествовале су, поред повереника
за избеглице и друге службе општине.
Током 2012/2013. Године од стране Комесаријата обезбеђени су и пројекти помоћи у економском оснаживању породица избеглих и интерно расељених лица у вредности од 4,5
милиона динара, а општина Барајево је била у обавези да обезбеди 10% од укупних новчаних средстава. Овим пројектом
помоћ су добиле 43 породице избеглих и интерно расељених
лица. Породицама је додељено 13 пластеника са комплетном
опремом и 30 пакета разног алата којим ће побољшати свој
економски статус и лакше се интегрисати у друштво.
Поред помоћи у грађевинском материјалу у јануару и октобру 2014. Године Комесаријат је обезбедио 75 пакета хране
за породице избеглих и прогнаних лица.
И у јуну 2014. Године спроведен је конкурс за интерно
расељена лица за грађевински материјал у вредности од 10
милиона динара, а општина је на име свог учешћа обезбедила милион динара. Максималан износ који је једна породица
могла да добије у материјалу у овом пројекту је 440 хиљада
динара. Пријавила се 61 породица, а грађевински материја
добило је 29 породица које ће на овај начин коначно решити
своје стамбено питање.
У склопу другог таласа Регионалног пројекта за стамбено збрињавање избеглица 5. Новембра 2014. Године објављен

је конкурс за доделу 120 монтажних кућа за 36 градова и
општина. За овај пројекат пријавило се 25 заинтересованих
породица.
Сваке године општина Барајево преко Комесаријата обезбеди помоћ у огревном дрвету за 25 најугроженијих породица
избеглих и интерно расељених лица, као и новчану помоћ за
лекове, такође за 25 најугроженијих породица.
Повереништво такође свакодневно у сарадњи са Комесаријатом и административно помаже породицама избеглих и
интерно расељених лица како би што лакше могла да остваре
своја права и интегришу се у локалну заједницу.

Заједно са Радишом Ђорђевићем, председником Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима и Богданом Маринковићем повереником Комесаријата
посетили смо Милана Новићевића који је избегао са Косова и
свој нови дом гради у Барајеву, тачније у Прокића крају. Он је
од Комесаријата добио грађевински материјал да би завршио
изградњу свог стамбеног објекта. Затекли смо како са мајсторима вредно ради и радо је пристао да се фотографише, како
сам каже са људима који су му доста помогли. Задовољан је
каже односом према њему и општине Барајево и Комесаријата без чије помоћи не би могао да заврши кућу за себе и своју
породицу.

ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ
ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Комесаријат за избеглице у сарадњи са Градском општином Барајево
обезбедио је средства у висини од 10
милина динара за породице интерно
расељених лица за набавку грађевинског материјала. Право на ову помоћ су
имале најугроженије породице које на
подручју општине Барајево имају стамбене објекте неусловне за становање.
На оглас за помоћ у грађевинском
материјалу пријавило се око 50 до-

маћинстава, а помоћ је добило 31 домаћинство. Они су 5. новембра 2014.
године у згради општине Барајево потписали уговор о реализацији доделе
ове помоћи.
Помоћ у грађевинском материјалу
до сада је добило преко 100 домаћинстава , а општина Барајево ће и у наредној години, у сарадњи са Комесаријатом
за избеглице, наставити да на овакав
начин решава преостале случајеве.
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ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
Председница општине Барајево
Бранка Савић донела је Решење о
именовању Комисије за координацију безбедности саобраћаја. Задатак
ове комисије на чијем челу је Небојша Симић је да ради на усклађивању
послова безбедности саобраћаја
на путевима на подручју градске
општине Барајево.
Комисија је одмах по конституисању обишла цело подручје општине
у циљу сагледавања стања на терену,
констатовала проблеме у саобраћајној инфраструктури и предложила
низ мера које треба хитно предузети да би саобраћај на подручју наше
општине био што безбеднији. Ове
мере достављене су Секретаријату
за саобраћај града Београда од кога
се очекује, с обзиром на надлежност
да предузме потребне мере. Комисија је констатовала да је неопходно
поставити саобраћајну сигнализацију на путевима где она недостаје,
али и изградити тротоаре, посебно
у близини школа, чиме би се повећала безбедност ђака. Предложене су
и неке друге мере, као постављање
„лежећих полицајаца“, уређење аутобуских стајалишта и др. За регулисање саобраћаја на најпрометнијим

раскрсницама, као што су раскрсница Светосавске и улице Миодрага
Вуковића у центру Барајева и раскрсница Светосавске и Мике Ћурчића,
комисија је предложила постављање
вертикалне светлеће сигнализације,
односно семафора, чиме би се повећала безбедност свих учесника у саобраћају, посебно пешака.
Општина Барајево је од Града Београда крајем 2014. Године добила
1.700.000 динара наменских средстава за финансирање безбедности сао-

браћаја на територији општине. Ова
средства одобрена су искључиво за
спровођење програма који се односи
на разне активност које се планирају
у основним школама, а за циљ имају
едукацију ученика и организацију
разних предавања и других активности са циљем побољшања безбедности ученика. Програм је рађен
у сарадњи са обе основне школе и
стручним организацијама и институцијама које ће бити ангажоване и
на његовој реализацији.

Предложена семафоризација раскрснице у центру Барајева

ДОНАЦИЈА ЗА ШКОЛУ
У ГЛУМЧЕВОМ БРДУ
Госпођа Мара Ђурасиновић која од своје 20 године
живи у Швајцарској, а има кућу у Липовици, донирала је
подручном одељењу ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Глумчевом Брду већи број спортских реквизита и друге опреме.
На списку поклона госпође Ђурасиновић нашле су се
четири струњаче димензије 100x200x5 cm, мрежа, рекети
лоптице за стони тенис, мрежа за одбојку, по две медицинске лопте и лопте за одбојку и кошарку и штоперица.
Школа је на поклон добила и видео бим (пројектор,
лап топ и платно), као и ласерски штампач.
Госпођа Мара Ђурасиновић одлучила је да ова средства донира баш школи у Глумчевом Брду јер је ова школа
подсетила на школу коју је похађала у Хрватској. У њеној
другој домовини обичај је да се после 50. године живота,

уместо поклона за рођендан, скупљају паре за неку донацију. Она је одлучила да та донација буде упућена школи у
Глумчевом Брду.
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У ДОМУ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО ОДРЖАНО
ПРЕДАВАЊЕ О ЗНАЧАЈУ РАНОГ ОТКРИВАЊА
РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
Рак грлића материце други је водећи узрок оболевања и четврти узрок умирања од рака међу женском популацијом у Србији. Годишње у нашој земљи од рака грлића материце умре око 450 жена, а око 1400 оболи.
У оквиру девете европске недеље борбе против рака
грлића материце у Дому здравља у Барајеву координатор
Превентивног центра др Тамара Кузмановић организовала је веома посећено предавање на коме је гинеколог др
Пантелић из Дома здравља у Барајеву говорио о факторима ризика и начинима лечања ове болести. Предавању
су присуствовали здравствени радици из Барајева као и
заинтересовани грађани. Др Пантелић је посебно истакао значај превентивних прегледа којима се готово сваки
случај рака грлића материце може спречити. Улога здравствених радника је од највеће важности и они су ти који
треба да објесне женама колики је значај раног откривања ове болести и превентивних прегледа који треба да
се обављају бар једном годишње.

Превентивни центар Дома здравља у Барајеву наставиће са праксом да се према смерницама календара за јавно
здравље свака недеља посвети борби против неке болести, а
следећа мини кампања биће посвећена борби против пушења.

САВЕТОВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Општина Барајево, у сарадњи са Привредном комором Београда, Задружним савезом Београда и Управом
за пољопривреду Градског секретаријата за привреду организовала је 29. Јануара Саветовање пољопривредника
општине Барајево. Саветовању је присуствовао изузетно
велики број заинтересованих пољопривредника и њих су
на отварању овог скупа поздравили Бранка Савић, председница општине Барајево и Зоран Милошевић председник Скупштине Привредне коморе Београда.
Излагања на семинару имали су Аркадије Нешковић
из Секретаријата за привреду града Београда који је говорио о мерама и активностима града Београда на подстицању и развоју пољопривреде у 2015. Години. Окупљеним
пољопривредним произвођачима о значају удруживања
у пољопривреди говорио је мр Велимир Радојевић из Задружног савеза Београда, док је о могућности примене
машинских прстенова говорио Миодраг Весели из Удружења пољопривредне и прехрамбене индустрије. На тему
„Избор ЗП хибрида за сетву у 2015. години“ говорио је
Марко Тадић из Института за кукуруз Земун Поље, док је
о осигурању у пољопривреди говорио Тихомир Миливојевић из ДДОР Нови Сад. Регина Васиљевић из овлашћене
сертификационе куће за Србију Control Union Danube гово-

рила је о сертификацији органске производње, а на тему
неопходности тестирања машина за примену пестицида
говорио је др Марко Урошевић са Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.
Присутни су са великом пажњом одслушали сва
излагања еминентних предавача, а општина Барајево
наставиће да организацијом сличних скупова помаже
пољопривредним произвођачима са своје територије да
стекну нова сазнања и информације које ће им помоћи у
свакодневном раду, али и планирању будуће производње.
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ВРАНИЋ НЕ МОЖЕ ДА ЗАБОРАВИ
Удружење „20. децембар“ и Центар за културу општине Барајево поводом седамдесетпрве годишњице покоља
народа Вранића од стране четника организовали су комеморацију под називом „Вранић не може да заборави“.
Вранић не може да заборави стравичну ноћ између
20. и 21. децембра 1943. године када су припадници четничког корпуса извршили незапамћен покољ недужног
народа Вранића. У тој ноћи ужаса страдало је 68 житеља
овог села од којих су 35 били жене и деца. Чак једанаесто-

ро деце било је старости до 15 година, а двоје је свирепо
убијено у колевкама, једно од годину дана и друго од само
пет месеци.
Бројне делегације, међу којима су биле и делегације
Удружења „20. децембар“, општине Барајево и СУБНОР-а
Београд положиле су цвеће и венце испред Спомен дома у
Вранићу, а у оквиру програма комеморације у сали Дома у
Вранићу приказан је документарни филм „Црна ноћ, црна
браћа“ аутора Ивана Мандића.

Са комеморације у Вранићу

Делегација општине Барајево полаже венце на спомен обележје

ОТКРИВЕНА БИСТА
КАПЕТАНА ДРАГИЋА
ГОРУНОВИЋА
У општини Барајево, уз присуство већег броја грађана,руководства општине,чланова удружења бораца и
потомака ратника откривена је 20. октобра 2014. године
биста капетану Драгићу Горуновићу.
Капетан Драгић Горуновић је био истакнути учесник
Првог српског устанка, близак сарадник војводе Симе
Марковића, једне од најважнијих личности устанка и касније првог српског министра финансија. Погубљен је од
стране Турака на Младенце 1817. године на месту где је
сада Библиотека Града Београда.
Биста капетану Горуновићу откривена је на дан када
Бероград слави годишњицу ослобођења у Другом светском рату, што симбилише континуитет борбе српског
народа за слободу. Биста је постављена на раскрници
Глумчевог брда, Вучинца и Дражановца и окренута је ка

Београду у чијем ослобађању од Турака 1806. године је
учествовао и сам Капетан Драгић Горуновић.
Аутор бисте је академски вајар Миломир Браћа Марковић из Великог Борка.
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ЦИВИЛНА ЗАШТИТА МОРА ДА СЕ УНАПРЕДИ
На иницијативу Председника и
уједно Команданта Штаба за ванредне
ситуације Градске општине Барајево а
након остварених консултација на нивоу Градског Штаба и Управе за ванредне ситуације у Београду одржан је низ
радних састанака са руководиоцима
правних субјеката градске општине Барајево, председницима савета и члановима савета месних заједница на тему
набавке средстава за личну, узајамну и
колективну заштиту, именовању Повереника и заменика Повереника цивилне заштите и месту и улози Месне заједнице у систему заштите и спасавања.
По основу покренуте иницијативе Основна школа Барајево и школа
Вранић са свим подручним одељењима по месним заједницама,Средња
школа,Дом здравља,Јавно комунално
предузеће и Дирекција за изградњу Барајева извршили су набавку неопходне
опреме из Комплета за пружање прве
медицинске помоћи, потребног броја
ватрогасних апарата, санитетских носила и комплета алата по основу Уредбе о обавезним средствима и опреми за
личну, узајамну и колективну заштиту
од елементарних непогода и других
несрећа У конструктивној и радној атмосфери представници савета месних

заједница подсетили су се на значај ангажовања у систему заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним
ситуацијама, Одлуком о месној самоуправи, Статутом општине и месне заједнице и другим прописима.
Са посебном пажњом извршен је
одабир кандидата у вези са предлагањем Повереника и заменика повереника цивилне заштите а затим разрађени методи обавештавања Штаба
о подацима са свог подручја који су од

значаја за планирање, организовање и
спровођење заштите и спасавања људства и материјалних добара.
Такође присутни су упознати са
будућом организацијом и начином
учествовања у организовању и оспособљавању грађана за спровођење
личне узајамне и колективне заштите, потреби сарадње са општинском

IN MEMORIAM

комисијом за процену штете настале
од елементарних непогода на свом
подручју, формирању привремених
радних јединица од својих грађана,
ради спровођења мера за ублажавање
и отклањање последица ванредних
ситуација на свом подручју, увођењу
дежурства у месној заједници у условима проглашене ванредне ситуације
а по наређењу председника општине
у функцији команданта штаба, покретању иницијативе за уградњу елемената заштите и спасавања у акте везане
за планирање, уређење и развој месне
заједнице, прикупљање и обједињавање мишљења грађана о питањима
од значаја за ванредне ситуације, организовању разних облика хуманитарне
помоћи на свом подручју, предлагању и
усклађивању програма за изградњу комуналне нфраструктуре са потребама
из области заштите и спасавања, усмеравању и коришћењу простора и одржавању објеката на територији месне
заједнице сходно потребама заштите и
спасавања, сарадњу у области заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама
са привредним друштвима и предузетницима, као и невладиним организацијама и цивилним друштвима на територији своје месне заједнице.

ВЕЛИКА ТРАГЕДИЈА У БЕЉИНИ
Незапамћена трагедија догодила
се у петак 26. децембра 2014. године у
Бељини када су у року од само 90 минута преминули супружници Зоран и
Вера Јовановић. Зоран је тога дана био
са својим колегама на прослави поводом наступајуће Нове 2015. године. Око
21 час супруга му је јавила да се не осећа
добро и Зоран је одмах пошао ка њиховој породичној кући у Бељини. Видевши
да му се супруга налази у тешком стању
Зоран ју је одмах сместио у аутомобил
са намером да је хитно одвезе у барајевски Дом здравља. Отишао је до своје
мајке рекавши јој да припази на децу
док он Веру превезе до Барајева. Када

Вера и Зоран Јовановић
се вратио до возила приметио је да Вера
не даје знаке живота. Скрхан болом
успео је да обавести Хитну службу барајевског Дома здравља као и неколико
најближих рођака и пријатеља. Хитна
помоћ је стигла веома брзо али је на жалост само могла да констатује Верину
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смрт. Док је медицинска екипа још увек
била у њиховом дому Зоран је рекао да
не зна како да трагичну вест саопшти
својим синовима. После само неколико
десетина минута од доласка Хитне помоћи Зоран се нагло срушио а сви напори присутних медицинара да га поврате у живот остали су безуспешни.
Иза Вере и Зорана остала су њихова
два малолетна сина Стефан од 11 и Лука
од 10 година.
Зоран Јовановић Шоле био је радник
Општинске управе у Барајеву, вредан и
савестан и као такав остаће у памћењу
колега, којима је био не само добар сарадник већ и одан друг и пријатељ.

СЕЛО ОТВОРЕНОГ
СРЦА УГОСТИЛО
ДЕЦУ ИЗ БАРАЈЕВА
И БЕОГРАДА
И ове године, 4. jануара, етно
домаћинство и ресторан „Зорнића
кућа“ у Баћевцу угостило је бројне
малишане и њихове родитеље из
Барајева, али и из Београда. За госте
из Београда за ову прилику организован је аутобуски превоз из центра Београда до самог ресторана,
као и повратак у Београд. Зорнића
кућа већ традиционално организује
ову манифестацију под називом
„Село отвореног срца“ у сарадњи са
Туристичком организацијом Београда и Општином Барајево.
Децу су дочекали и забављали
деда мраз, кловн, а организоване
су и бројне радионице, квизови,
дискотека, као и дружење са животињама, тако да ће малишани дуго
памтити овај догађај. За све посетиоце Зорнића кућа обезбедила је
бесплатна кувана пића, кромпир из
фуруне, вруће уштипке, кувана јела
и колаче.
Ово дружење имало је и хуманитарни карактер. Прикупљани
су и добровољни прилози који су
упућени Удружењу за борбу против
канцера код деце „Увек са децом“.

ДОНАЦИЈА ИЗ ОПШТИНЕ
КИДРИЧЕВО

ИГРАЧКЕ ЗА ДЕЦУ
БАРАЈЕВА
Делегација општине Кидричево, са којом општина Барајево већ
неколико година остварује успешну
сарадњу у многим областима посетила је општину Барајево 28. јануара
и том приликом уручила помоћ Црвеном крсту Барајева. Пријатељи из
Словеније донели су за децу Барајева
око 400 плишаних играчака, књиге и
слагалице, као и око 160 кг бомбона,
чоколада и других слаткиша.
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БАДЊЕ ВЕЧЕ
Овогодишња прослава бадње вечери у Барајеву, започета је у 17 часова, у храму Преноса моштију светог Николаја у Средњем Крају. Вечерње богослужење је служио
Архијерејски намесник бељанички и парох барајевски
протојереј ставрофор Видо Милић. У току богослужења
изнета је икона Рођења Господњег, после чега је народ
приступио целивању и помазивању. По устаљеној традицији, после службе деци су подељене бомбоне, а затим
се приступило освећењу бадњака и његовом полагању у
ватру. Прослава бадње вечери настављена је уз предиван
ватромет, послужењем народа куваним вином, чајем и
ракијом и уз песму Горана Марковића и музику Драгана
Барајевца.
У храму Спаљивања моштију светог Саве у Барајеву,
прослава бадње вечери започела је у 19 часова. Вечерње
богослужење је служио пензионисани парох сурчински
протојереј ставрофор Драгиша Топавловић. После службе
прочитана је посланица Његовог преосвештенства епископа шумадијског Господина Јована. Велики број верника,
те вечери, испунио је барајевску порту и предивно украшени храм поводом празника Рођења Спаситеља нашег
Господа Исуса Христа. После поделе слаткиша деци и освећења бадњака уследио је величанствени ватромет који
је омогућио барајевски Центар за културу. Народ је остао
до касно у ноћ и поред хладног времена служећи се куваним вином и чајем и забављајући се уз оркестар Миладина
Станковића.
И у другим храмовима у нашој општини служено је
вечерње богослужење и освећење и паљење бадњака.

ПРОСЛАВА БОЖИЋА У БАРАЈЕВУ
Поводом најрадоснијег хришћанског празника Божића, у свим храмовима Барајева и околине служена је
свечана Божићана литургија. Централна прослава је била у барајевском храму Светог Саве где се окупио
велики број верника са децом. Свету
литургију је служио парох барајевски
протојереј Видо Милић уз саслужење
пензионисаног пароха сурчинског
протојереја ставрофора Драгише Топавловића. У току службе прочитана
је посланица Његове Светости патријарха српског Господина Иринеја
а после тога се причестио велики број
верника.
После службе уследило је фотографисање свештеника са децом

нице испред цркве учествовали су
окупљени верници, а срећне руке овога Божића су били Данило Топаловић,
студент теологије из Барајева и деца
Милица Јовановић и Јована Милић.

и даривање деце поклонима, испод
бадњег дрвета, које је посебно украшено за празник, изузетним залагањем и трудом протинице барајевске Марије Милић.
Барајевска пекара Нана, сада
већ традиционално, припремила је
божићну чесницу. У ломљењу чес-
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
„ПЕВАЈ, БРАТЕ“ 2 ДЕО
У организацији Центра за културу Барајево у петак 30. јануара
2015. године одиграна је хит комедија „Певај, брате“ у Дому културе у
Барајеву.
Глумци Милан Васић, Андрија
Милошевић и Милан Калинић кроз
улоге у представи остварују најлуђе
снове. Изабрани су да бране боје Србије на Еуросонгу који се одржава
у Албанији. Представа је изазвала
велико интересовање публике, па
су карте распродате неколико дана

„ДЕДОВИНА КАО ИНСПИРАЦИЈА“
У Галерији Центра за културу
Барајево 15. Јануара 2015. Године отворена је изложба слика са ликовне
колније „Дедовина као инспирација“
која је одржана у јуну 2014. године у

породичној кући ликовне уметнице
Горинке Николић из Барајева.
Центар за културу Барајево већ
дуги низ година остварује одличну
сарадњу са ликовном уметницом и

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ

Програм је отпочео речима добродошлице директора Центра Дејана Игњатовића, а потом је уследио програм у којем
су учествовале вокална солисткиња Даница Крстић уз пратњу на гитари проф.
Саше Несторовића са три нумере и глумица Сузана Петричевић која је извела део
из позоришног комада „Последња шанса“.

У Галерији културе у Барајеву у
петак 26. децембра, Центар за културу Барајево је обележио свој дан.
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пред само извођење, а након представе остали су позитивни коментари и
добро расположење посетилаца.

професорком Средње школе Горинком Николић. Као плод те сарадње
родила се и ова фантастична изложба слика уља на платну. Учешће на
ликовној колонији „Дедовина као
инспирација“ узели су и Снежана
Ђурковић Богавац, власница школе
сликања „Арт Ас“ на Новом Београду,
Наташа Делић и Емил Васић професори ликовне уметности из Барајева,историчар уметности Милена Недељковић из Обреновца, и уметници
из Београда: Драган Ценић, Тања
Николајевић, Градимир Синђелић,
сестре Мина и Нина Чубриловић,
као и вајар из Великог Борка Миломир Марковић. За одлично расположење побрунуо се музичар Зоран
Кнежевић.
Изложба је отворена до 6. марта, а
сви заинтересовани грађани ће моћи
да је погледају сваког радног дана од
8 -15 часова.

НОВОГОДИШЊА
ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
Традиционално, Центар за културу Барајево организује новогодишњу позоришну представу за децу. Ове
године, Центар је ангажовао Аматерско позориште „Полетарац“. Они су извели представу за децу која носи назив
„Деда Мраз и тајна његовог огледала“, а одржана је у уторак 30. Децембра у Дому културе у Вранићу.

STAND- UP КОМЕДИЈА
СРЂАН ЈОВАНОВИЋ
У Центру за културу Барајево 22.
децембра 2014. године одржана је
Stand-up комедија првог и најпознатијег Stand-up комичара у Србији
Срђана Јовановића.
Наступ Срђана Јовановића изазвао је позитивне реакције и аплаузе
публике.

STAND- UP КОМЕДИЈА
НЕНАД ДАНИЛОВИЋ –
НЕША БРИЏИС

По први пут у Дому културе у
Вранићу 11. децембра у организацији
Центра за културу Барајево одржана
је Stand-up комедија.
Овога пута Центар је за улогу Stand-up комичара ангажовао
најбољег и најпопуларнијег на овим
просторима Ненада ДаниловићаНешу Бриџиса. На његов наступ нико
није остао равнодушан, па је вече
било испуњено смехом и одличним
расположењем.

STAND- UP КОМЕДИЈА
НИКОЛА СИЛИЋ, АНА
ЗЛАТАНОВИЋ И РАДОМИР
НЕСТОРОВИЋ

У Галерији Центра за културу Барајево одржана је 5. децембра 2014.
године је Stand-up комедија.
Stand-up комичар је особа која
хармоничним наступом настоји да

насмеје и забави публику. Управо ова
изражена карактеритика Stand-up
комичара и њихова динамика комуникације и блискост са публиком,
одвајају Stand-up комедију од на пример хумористичке монодрамe. Обично је stand-up комичар њен писац и
извођач.
Овога пута у улози Stand-up комичара нашли су се Никола Силић, Ана
Златановић и Радомир Несторовић.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
АУТОРКЕ САВЕ БАБИЋ

У Галерији Центра за културу Барајево 14. новембра 2014. године организована је изложба слика уље на
платну ауторке Саве Бабић. Изложба
је носила назив „Дар природе – стуб
времена“
Поред поздравне речи уреднице
програма Центра за културу Сање
Ивковић, своје критике о ауторки изложбе изнео је и професор ликовне
културе Вукосав Вуле Илић.
Посебан печат вечери, поред фантастичних слика ауторке, дали су и
момци из бенда „ЗАБИТ“, иначе учесници музичког такмичења „Ја имам
таленат“ .

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА ДЕЦИ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Делегација Центра за културу Барајево је 16. jануара посетила Центар
за децу ометену у развоју у Шиљаковцу. Том приликом директорки
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Центра уручени су хуманитарни
пакетићи за децу обезбеђени донацијом Центра за културу Барајево.

ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКИХ
РАДОВА МИРОСЛАВА
МАНОЈЛОВИЋА

У Галерији Центра за културу Барајево 15. Децембра 2014. године отворена је самостална изложба уметничких радова (рељефи, портрети,
скулптуре...) аутора Мирослава Манојловића. Изложба је носила назив
„Трагање за хармонијом“.
У наставку вечери, присутни су
уживали у пригодној музици младог
и талентованог финалисте шоуа „Ја
имам таленат“ кантаутора Николе
Радовића.

Ученици музичке школе „Даворин Јенко“ из Барајева одржали
су 8. децембра 2014. године концерт у пуној сали Дома културе у
Барајеву. Публикама је овацијама
поздравила учеснике концерта
који су после само годину дана
учења показали завидно умеће.

SPORT
ОНИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 2014.
Избор за најбоље спортисте Барајева у организацији Спортског савеза
наше општине одржан је 29.
децембра у свечаној сали
Скупштине општине. Управни одбор Спортског савеза и
овога пута је имао тежак задатак да од бројних барајевских спортиста, који су током 2014. године постизали
врхунске резултате, изабере
оне најбоље. Ипак све одлуке
су донете једногласно а признања намењена најуспешнијима припала су следећим
спортистима:
За најбољу сениорку
проглашена је Арианна
Илић, чланица Коњичког
клуба „Импулс Плус“ која је
током прошле године на так-

мичењима Отвореног првенства Србије у даљинском јахању освојила три прва и два
друга места. На Балканском
првенству, које је одржано у
нашој општини, Арианна је
била вицешампионка док је
на ФЕИ такмичењу у Бугарској такође била друга.
Најбољи сениор током
2014.године био је Ненад
Јевтић, члан Кошаркашког
клуба „Барајево“. Ненад је
кошарком почео да се бави у
матичном клубу а наступао
је и за Раковицу, Чукарички,
Умку, Раднички из Обре-

Спортску рубрику уређује

Дејан Ташић

каријери, иако рођена 1999.
године, до сада освојила
више од 50 трофеја. Тијана
са својим клубом тренутно

новца а кошаркашко знање
стицао је почевши од „бетон
лиге“ па до Прве савезне
лиге Србије. Ненад је у барајевском клубу ангажован
и као играч и као тренер а са
својим саиграчима из екипе
освојио је Летњу сениорску
лигу а тренутно наступа у
Другој српској кошаркашкој
лиги са великим шансама да
он и његове клупске колеге
тријумфују и у овом степену
такмичења.
За најбољег јуниора
проглашен је Угрен Угреновић, који са успехом брани
боје Боксерског клуба „Чолаковић“. Угрен је актуелни првак Београда а наступио је за
националну селекцију наше

земље у руском граду Анапа
на недавно одржаном јуниорском Првенству Европе.
У конкуренцији јуниорки признање намењено
најбољој отишло је у руке
Тијани Поповић, такмичарки Стонотениског клуба „Барајево“ која је у досадашњој

наступа у Другој лиги Србије
а била је и учесник престижног такмичења ТОП 12.
Активни је учесник на свим
школским такмичењима у
стоном тенису а била је првак свих београдских школа
док је на републичком нивоу
освојила треће место.
УО је једногласном
одлуком
за
најбољег
кадета прогласио Николу
Ранковића, члана Карате
клуба Сенсеи“ и носиоца браон појаса-1.КЈУ, који је током
прошле године освојио две
златне и једну сребрну медаљу чиме је колекцију од-
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личја у досадашњој каријери
увећао на 24 златне, 19 сребрних и 8 бронзаних медаља.
Најбоља кадеткиња
је ,каратисткиња Емилија
Антанасијевић,
носилац
плавог појаса-5.КЈУ. Она је и

добитник плакете ГО Барајево за остварене резултате у
области спорта а током 2014.
године освојила је две златне и једну бронзану медаљу.
Емилија Поповић, која
са успехом наступа за Стонотениски клуб Барајево,
проглашена је за најбољу
пионирку. До сада је освојила 79 медаља и 8 пехара а на

ранг листи Стонотениског
савеза Србије тренутно се
налази на деветој позицији.
Са својим клубом такмичи
се у Другој лиги Србије а на
школском такмичењу београдских Осонвних школа у
појединачној конкуренцији
била је прва а исти успех
остварила је и у екипној конкуренцији. На републичком
нивоу припало јој је треће
место.
Признање намењено
најбољем пиониру припало је кошаркашу Стефану
Маринковићу,
капитену
пионирске селекције Кошаркашког клуба „Барајево“. Сте-
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а своје кошгетерско умеће
све чешће демонстрира под
противничким
обручима
тако да се неретко дешава да
утакмицу заврши и са више
од 30 постигнутих поена.
За најбољег фудбалера
у нашој општини проглашен
је Марко Маринковић, који
носи дрес ФК“Вранић“. Марко је наступао и у фудбалској

српској репрезентативки у
боди билдингу.
Најуспешнији спортски колектив у нашој
општини је Стрељачки клуб
“Барајево” који је током протекле такмичарске сезоне

Плакете за постигнуте
резултате током 2014. године припале су Кошаркашком
клубу „Барајево“, Боксерском
клубу “Чолаковић“, Стонотениском клубу“Барајево“
и Коњичком клубу „Импулс
Плус“.
Захвалнице за спортску сарадњу и изванредне резултате постигнуте у
области школског спорта
додељене су директорима
и активима наставника физичке културе основних школа“Кнез Сима Марковић“ из
Барајева и „Павле Поповић“
из Вранића као и Средње
школе“Барајево“.
Захвалнице су такође
додељене и Градској општи-

забележио низ врхунских
резултата. На Првом Купу
Србије такмичари овог клуба су уекипној конкуренцији
заузели четврто место, На
трећем такмичењу из исте
серије Драгомир Иванковић
био је други док се екипа
пласирала на треће место. На
четвртом Купу Александар
Иванковић је у појединачној конкуренцији надмоћно
тријумфовао. Највећи успех
остварен је у финалу овог
такмичења пошто је барајевска екипа убедљиво освојила
прво место и велики прелазни пехар намењен победнику.

ни Барајево, Радио Барајеву,
Барајевском гласнику, Полицијској станици Барајево, Дому здравља „Милорад
Влајковић“ као и барајевском
Центру за културу. Захвалнице су додељене и свим клубовима члановима Спортског
савеза Барајева.
Плакете, признања и захвалнице најбољим спортистма, спортским колективима
и јавним установама уручили
су Славољуб Ћурчић, председник Спортског савеза
Барајева и Душко Илић, потпредседник ове спортске
организације.

представљају општину Барајево и ван граница наше
земље додељено је Бранки
Јовановић, прослављеној

фан је одличан ученик а са
лакоћом успева да усклади
школске и спортске обавезе

нутно са баћевачким клубом наступа у Зонској лиги
Београда.
Најперспек тивнији
млади спортисти у мушкој и женској конкуренцији
су Василије Маринковић,
члан Стонотениског клу-

ба Барајево и Тијана
Н и к о л и ћ ,т а к м и ч а рк а
Стрељачког клуба Барајево.
Василије је током прошле
године освојио десет медаља
док је Тијана на Првенству
школи Црвене Звезде а бранио је и боје ФК “Чукарички“.
Један је од најзаслужнијих за
успех клуба из Вранића који
је у рекордном року успео да
из Општинске дође до Прве
београдске фудбалске лиге.
Током недавно завршене
полусезоне Маринковић је
постигао 11 голова а исто толико пута је био и асистент
својим саиграчима.
Најбољи млади фудбалер је Александар Марковић, чувар мреже ФК“Баћевац“. Марко је бранио боје и
фудбалских клубова „Графичар“ и „Полицајац“ а тре-

Србије,које је одржано на
стрелишту у Ковилову, била
трећа а такође је на два такмичења одржана у нашој
општини једном била друга
а једном јој је припало треће
место.
Посебно признање намењено врхунским спортистима који на најбољи начин
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АСОЦИЈАЦИЈА „СПОРТ ЗА СВЕ“ БАРАЈЕВО
ДОБИТНИК ЗНАЧАЈНОГ ПРИЗНАЊА
ЗА АФИРМАЦИЈУ РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА
Асоцијација „Спорт за све“
Барајево овогодишњи је добитник плакете за афирмацију рекреативног спорта на подручју
Републике коју им је доделио Савез за рекреативни спорт Србије.
Тим поводом делегацију Асоцијације коју су чинили Слободан Настасић Боша и Нада Николић примила је 19. децембра председница
Градске општине Барајево Бранка
Савић која им је честитала на овом
значајном признању, и истакла да
ће као и претходних година Градска општина Барајево наставити

да помаже Асоцијацију као и друге невладине организације. Председница је овом приликом најавила конкурс за финансирање
пројеката невладиних организација
који ће ускоро бити објављен, и охрабрила госте да учествују на њему.
Представници Асоцијације „Спорт
за све“ Барајево су, уз подсећање на
бројне активности на афирмисању
рекреативног спорта у којима су
учествовали, захвалили на подршци
општине у претходном периоду и изразили очекивање да ће та сарадња и
у будуће бити успешна.

ФУДБАЛ КРЕЋЕ У МАРТУ
Фудбалска лопта поново ће се
закотрљати половином марта на
барајевским фудбалским теренима
и теренима клубова који наступају
у лигама под окриљем Фудбалског
савеза Београда. Барајевски клубови настављају такмичење у Зонској
лиги Београда (Баћевац), Првој београдској лиги-група Б(Велики Борак и Вранић) и Општинској лиги
Барајева. Фудбалери Великог Борка
имају највише разлога за оптимизам пошто су јесењи део првенства
у Првој београдској лиги завршили
на изванредној трећој позицији са
само два бода заостатка у односу на
другопласирану екипу Напредка из
Медошевца. Екипа Вранића, у истом
степену такмичења, налази се на
11.месту и предстоји јој тешка борба
за опстанак.
У Зонској лиги Београда фудбалери Баћевца завршили су први део
такмичења на деветој позицији и у
наставку првенства покушаће да поправе свој пласман и приближе се водећим екипама.

У Општинској лиги Барајева велика битка за прву позицију и место
које гарантује пласман у Прву београдску лигу водиће екипе Барајева
и Борца из Арнајева пошто Барајевци после осам одиграних утакмица
имају само три бода предности у односу на спортске ривале из Арнајева.
Све у свему очекује нас бурно
и изузетно занимљиво фудбалско
пролеће а све резултате и дешавања
на зеленим фудбалским теренима
барајевске општине моћи ћете да
пратите на страницама Барајевског
гласника.

ЗОНСКА ЛИГА БГД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА
Ц. ЗВЕЗДА (ММЛ)
ЖЕЛЕЗНИЧАР
ЈЕДИНСТВО (Сурчин)
ГРАФИЧАР
СРЕМЧИЦА
ЛЕПУШНИЦА
РАДНИЧКИ (НБ)
БАЋЕВАЦ
П К Б (П.Скела)
ВРЧИН
БАЛКАН МИРИЈЕВО
ЛОКОМОТИВА
ЗВЕЗДАРА
БОЛЕЧ

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8
7
8
7
6
6
6
5
4
5
4
3
2
3
2

4
6
3
5
4
3
2
4
5
1
3
5
6
3
4

2
1
3
2
4
5
6
5
5
8
7
6
6
8
8

29
29
18
21
15
27
20
16
13
7
14
18
7
11
13

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
11
13
12
14
16
23
14
12
19
27
23
17
28
22

28
27
27
26
22
21
20
19
17
16
15
14
12
12
10

ПРВА БГД ЛИГА - ГРУПА Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ПРВА ИСКРА (Барич)
НАПРЕДАК (Медош.)
ВЕЛИКИ БОРАК
ШУМАДИЈА (Шопић)
ЗАБРЕЖЈЕ
МЛАДОСТ (Барош.)
МЛАДОСТ (Цветовац)
МЛАДОСТ (Чибутк.)
БУДУЋНОСТ (Звечка)
СТРЕЛАЦ (Мислођин)
ВРАНИЋ
БОРАЦ (Лазаревац)
РАДНИЧКИ (Рудовци)
РУШАЊ

13 12 1 0 43
13 9 2 2 33
13 8 3 2 28
13 8 1 4 30
13 6 2 5 25
13 6 2 5 28
13 4 6 3 19
13 5 3 5 16
13 4 3 6 21
13 4 3 6 17
13 4 1 8 22
13 4 0 9 15
13 2 0 11 11
13 0 3 10 11
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:
:
:
:
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:
:
:
:
:

10
15
9
16
18
23
11
19
24
23
22
33
54
42

37
29
27
25
20
20
18
18
15
15
13
12
6
3

ОПШТИНСКА ЛИГА
1
2
3
4
5
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БАРАЈЕВО
БОРАЦ (Арнајево)
БЕЉИНА
ЛИСОВИЋ 1977
МЕЉАК

8
8
8
8
8

6
5
3
2
2

1
1
0
2
0

1
2
5
4
6

18
16
11
12
8

:
:
:
:
:

6 19
8 16
17 9
14 8
20 6

SPORT
КК БАРАЈЕВО НА ПРАГУ ИСТОРИЈСКОГ УСПЕХА
Сениорска селекције Кошаркашког клуба Барајево, у дебитанској сезони у Другој српској лиги, бележи
фантастичне игре и резултате. После
осам одиграних кола барајевски ко-

оградских прволигашких клубова,
који игра на позицији плејмејкера а
који је уједно и први стрелац екипе. У
међувремену стасале су млађе генерације барајевског клуба предвођене

шаркаши налазе се на изванредном
другом месту са скором од шест победа и само два пораза уз више него
импресивну кош разлику од 654:571.
У шест утакмица из којих су наши играчи излазли као победници просечна кош разлика износила је 13 поена у
корист барајевске екипе. Најубедљивија победа остварена је у петом колу
против КК Витез 2 са 31. поеном разлике. Једина два пораза претрпели
су против тренутно првопласиране
екипе Гроцке, на гостујућем терену, и
у првом колу против екипе Рас, када
су као домаћини барајевски кошаркаши, због проблема са недостатком
адекватног простора за организовање утакмица Друге српске лиге,
тај меч били приморани да одиграју
на терену школе „Уједињене нације“
у Београду. На почетку сезоне екипу
је напустио велики борац и играч Петар Скокнић који се отиснуо у Америку а као појачање пристигао је Марко
Петровић, дугогодишњи играч бе-

Лазаром Симићем и Пеђом Лазићем
који ће са осталим младим кошаркашима нашег клуба представљати
окосницу тима у наредном периоду.
Наставак такмичења заказан је за
21. фебруар када КК Барајево игра
против „дужника“ из првог дела сезоне КК „РАС“. Све утакмице као домаћини барајевски кошаркаши сада
играју на терену Спортског центра
„Луси“ у Шиљаковцу. Досадашње меРБ

Екипа

чеве барајевског клуба у овом спортском здању пратио је велики број
љубитеља кошарке а посебно треба
истаћи изузетан спортски амбијент
који на свакој утакмици стварају барајевски навијачи. Из клуба посебно
истичу подршку коју имају од барајевског Спортског савеза као и од
великог броја људи добре воље који
су препознали неоспорну вредност
и таленат барајевских кошаркаша.
Барајевска екипа ће покушати да у
другом делу сезоне избори пласман
у виши степен такмичења а састав
који ће покушати да оствари овај за-

цртани циљ изгледа овако: Душан
Ташић, Марко Петровић, кап. Ненад
Јевтић, Душан Вучетић, Милан Лазаревић, Миодраг Цветиновић, Миомир
Делић, Светомир Ђорђевић, Пеђа Лазић, Лазар Симић, Милош Благојевић,
Марко Јовановић, Алекса Илић, Петар
Анђелковић , Милош Петровић и шеф
стручног штаба Микица Јевтић.

Одиг.

Поб.

Пор.

Кош +

Кош -

Раз.

Бодови

1. КК Гроцка

8

7

1

675

504

171

15

2. КК Барајево

8

6

2

654

571

83

14

3. КК Сурчин Добан.

8

6

2

613

572

41

14

4. КК Борча

8

4

4

608

588

20

12

5. КК Рас

8

4

4

620

558

62

12

6. ШКК Звездара 2

8

3

5

522

606

-84

11

7. КК Милан Тривић 2

8

3

5

537

591

-54

11

8. КК Звезда

8

2

6

489

538

-49

10

9. КК Витез 2

8

1

7

449

639

-190

9

23

Јануар
пон

уто

сре

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
Април
пон

6
13
20
27

Фебруар
чет

пет

суб

нед

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

уто

сре

чет

пет

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Јул
пон

6
13
20
27

5
12
19
26

сре

чет

2 3
9 10
16 17
23 24
Мај

4
11
18
25

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

пон

сре

чет

пет

суб

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

4
11
18
25

уто

уто

5
12
19
26

6
13
20
27

пет

суб

нед

уто

сре

чет

пет

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

уто

6
13
20
27

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

уто

сре

сре

чет

пет

суб

нед

6
13
20
27

7
14
21
28

нед

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Септембар
чет

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
2431
25 26 27
пон

уто

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
2330 2431
25 26
Јун

пет

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Новембар

сре

пон

1
8
15
22
29

Август

Октобар
пон

пон

Март

чет

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
2330
24 25 26

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Децембар
пет

6
13
20
27

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

