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ИЗ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
На 3. седници Скупштине одржаној 26. августа донете
су одлуке о покретању процеса израде Акционог плана
за младе и Акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и миграције за период
2017-20121. године. На овој седници усвојен је и програм
развоја спорта за период од 2016-2018. године и Извештај о
извршењу буџета за првих шест месеци 2016. године.
Скупштина је донетела и Одлуку о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2016. годину, која су добитницима уручена на Свечаној академији поводом Дана
општине 28. августа.

ИЗ РАДА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ПРАЊЕ УЛИЦА

КАМЕН ЗА
НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

Веће Градске општине Барајево разматрало је Измене
и допуне програма чишћења и прања јавних површина у
2016. години.
Овим програмом је предвиђено да Јавно комунално
предузеће „10. октобар“ обавља свакодневно чишћење улица у центру Барајева, и то: Светосавске од Дома културе до
Дома здравља, крак Светосавске улице према Средњој школи, крак улице и паркинг код Дома здравља, крак Светосавске и паркинг поред Дирекције, Улица Миодрага Вуковића,
од Светосавске улице до Електрона, ул. Симе Марковића, од
Светосавске до Железничке улице. Свакодневно ће се чистити и пешачка стаза на Мађарском брду и површина око
Дома културе у Барајеву. Све ове улице и јавне површине
према овом плану предвиђене су за прање једном месечно.
Улице Цара Лазара, Царице Милице, 20. октобра, Барајевска и 1. нова у Насељу Гај чистиће се два пута недељно,
а прање ових улица обављаће се једном у два месеца.
Јавне површине око домова културе чистиће се и прати
према потреби.

Општина Барајево добила је од „Железница Србије“
3000 кубика камена који ће бити искоришћен за поправку и уређење некатегорисаних путева. На Већу Градске
општине Барајево утврђен је предлог допуна Програма
уређења ових путева на подручју општине. Реализацију
овог програма пратиће Милан Димитријевић, члан Већа
а Дирекција за развој и изградњу општине Барајево као
носилац посла склопиће уговор са извођачем ЈКП „10.октобар“ о условима и обиму посла и вршити надзор над извођењем радова.
Одлучено је да ће се прво кренути са насипањем пута
за ново гробље у Барајеву, а општинске службе су добиле
задатак да провере имовинско- правни статус свих путева
јер ће се радити само они који су на јавној површини, док
ће путеви који се налазе на земљишту које се још води као
приватно власништво сачекати да се њихов статус и формално реши.

НАГРАДА ЗА СТРЕЛЦЕ

РАДЕ ТАНАСИЈЕВИЋ ЗАДУЖЕН
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Веће Градске општине Барајево на седници одржаној
22. августа 2016. године одлучило је да се стрелцима на
противградним станицама на територији Градске општине Барајево доделе средства у износу од 25.000 динара по
стрелцу.
Оваква пракса у општини постоји од раније и представља мали подстицај и уједно признање за рад људи на протиградним станицама који су иначе изузетно мало плаћени
за овај посао и бројна дежурства која су за њих обавезна.

Веће Градске општине Барајево на својој другој
седници предложило је а председник општине Барајево прихватио предлог да се измени и допуни ресорно
задужење за члана Већа Радета Танасијевића који је
сада ресорно задужен за област инвестиција, развоја
и праћења реализације пројеката, унапређење услова
за развој привреде и повећања запослености, област
развоја и унапређења животне средине на територији
Градске општине Барајево.
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БЕОГРАД УЛАЖЕ ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА
У БАРАЈЕВСКО ЗДРАВСТВО
Добра сарадња Дома здравља са општином и Градом Београдом.
Обезбеђена значајна средства за побољшање квалитета здравствених услуга у Барајеву.
Општина Барајево поднела је Канцеларији за управљање јавним улагањима предлог финансирања ургентних радова на објектима здравства. Дом здравља „Др
Милорад Влајковић“ предложио је замену лименог крова

Још једна значајна помоћ Београда Дому здравља у
Барајеву огледа се у набавци два возила , једног путничког
аутомобила за потребе хитне помоћи и једног комби возила за превоз пацијената на хемодијализу. Укупна вредност ових возила је 3,6 милиона динара и већ је потписан
уговор за њихову набавку.
- Ово су до сада, каже директор Дома здравља Велибор Новићевић, највећа улагања у овако кратком времену коју смо добили од Града, па нам то гарантује да ћемо
и убудуће имати одличну сарадњу са Градом Београдом
и да ћемо здравствену заштиту подићи на још виши ниво.
Ових дана решен је још један велики проблем Дома
здравља који ову установу, али и околне стамбене и
пословне објекте, мучи више од једне деценије. Ради се
о кишној канализацији која није функционисала па се после сваке кише направи поплава испред хитне помоћи.

Председник општине са сарадницима посетио Дом здравља

који прокишњава. Поред тога на Дому од изградње 1978.
године није мењана столарија, улазна врата не дихтују па
је у зимском периоду због тога тешко угрејати зграду.
Направљен је пројекат за реновирање крова што ће
коштати око шест милиона динара, а за замену врата је потребно обезбедити два милиона динара.
Директор Дома здравља Велибор Новићевић каже да
ће Град Београд обезбедити 2,3 милиона динара за набавку неопходне медицинске опреме, као што су ЕКГ за Барајево и за амбуланту у Вранићу, теренски дефибрилатор
који хитна помоћ нема већ годинама а више је него неопходан, као и други медицински апарати. Такође је Граду
поднет и захтев да се набави неопходна опрема и за амбуланту за очне болести, а међу том опремом посебно се издваја апарат за мерење очног притиска који Дом здравља
у Барајеву нема већ годинама па су пацијенти принуђени
да на прегледе иду у Београд. Вредност ове друге набавке
коју је одобрио Секретаријат за здравство, износи око
500.000 динара. Велику помоћ Дом здравља, али и бројни
пацијенти имаће и од поправке рендген апарата који је у
квару више месеци па је Град Београд за поправку овог
апарата издвојио 750.000 динара. Захваљујући помоћи и
разумевању Града Београда грађани Барајева ће све мање
ићи у Београд ради здравствених услуга.

Сређена кишна канализација код Дома здравља

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево обезбедила је средства а Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ заменило је 30 метара цеви и изградило потребне
шахтове, а уз помоћ Београдског водовода и канализације
прочишћена је кишна канализација и тиме коначно решен
овај вишегодишњи проблем.
Дом здравља ће уз помоћ општине и Дирекције за развој и изградњу општине уредити и простор и парк испред
своје зграде, где ће бити постављене клупе и уређене зелене површине. И овај посао обавиће радници Јавног комуналног предузећа „10. октобар“. Оспособљена је расвета,
промењене су сијалице а цео систем повезан на јавну расвету, тако да је цео простор око Дома здравља боље осветљен.
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ВЕЛИКИ БОРАК

ОБЕЛЕЖЕНА 211. ГОДИШЊИЦА
ФОРМИРАЊА ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋЕГ
СОВЈЕТА СРПСКОГ
У организацији Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и општине Барајево у
Великом Борку код Барајева обележе-

у Србији. На споменик кнезу Сими
Марковићу, поред представника Министарства, Војске Србије и општине
Барајево венце и цвеће положиле су и

На Велику госпојину, пре 211 година у Великом Борку, код куће кнеза Симе Марковића окупиле су се
најзначајније устаничке вође, на челу

на је 27. августа 211. годишњица формирања Правитељствујушћег совјета
српског, првог органа извршне власти

бројне делегације удружења бораца,
Удружења грађана „20. децембар“, потомака ратника Србије и грађана.

са Карађорђем и одржале скупштину на којој је формиран први орган
народне власти Правитељствујушћи
совјет српски. Био је то почетак
парламентаризма и демократије у
новијој историји Србије, била је то
прва влада на Балкану проистекла из
Скупштине. За председника Совјета
изабран је прота Матеја Ненадовић,
а за совјетника Београдске нахије
Павле Поповић из Вранића.
Присутним гостима на овој свечаности обратили су се Милан Поповић, помоћник министра и Слободан Адамовић, председник Градске
општине Барајево.
Милан Поповић, помоћник министра у свом обраћању окупљеним
грађанима нагласио је да је формирање Правитељствујушћег совјета
српског у Великом Борку био почетак

Делегација Барајева положила венац на споменик кнезу Сими
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савремено организоване државе, почетак јачања друштвеног, привредног и културног напретка Србије, што
је био и остао циљ сваке озбиљне др-

жаве прошлог и садашњег времена.
- Са тако сјајном прошлошћу,
рекао је на овом скупу председник
општине Барајево Слободан Адамо-

Речи кнеза Симе Марковића уклесане на његов споменик у Великом Борку: „Србија себе сматра
као независну државу. Никаква
данка не пристаје дати, нити ће
дизати оружје на своје савезнике“, актуелне су и данас, више од
два века пошто су изговорене.
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вић, Србија је сигурна у слободарску и демократску будућност, за коју
ћемо се и ми савременици борити и
зато не смемо у заборав бацити великане какви су Сима Марковић, Милисав Чамџија, Павле Поповић и други.
Свечаност је употпунио наш познати глумац Љувивоје Тадић који је
казивао делове из мемоара проте
Матеје Ненадовића.

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА
И ДАН ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Свечано и уз присуство бројних
гостију, међу којима је био и заменик
градоначелника Београда Андреја
Младеновић, члан Градског већа
Тања Поповић, као и представници
бројних установа и предузећа општина Барајево прославила је 28. августа
своју славу Велику Госпојину и Дан
општине.
Најпре је у малој сали Скупштине
општине обављен чин резања славског колача, а потом је у великој сали
општине одржана Свечана академија
поводом Дана општине.

Председник Скупштине Саша Пауновић и председник општине Слободан Адамовић
на свечаној академији

Обраћајући се присутнима на
Свечаној академији Саша Пауновић,
председник Скупштине
Градске
општине Барајево подсетио је све
присутне да Општина Барајево 28.
августа обележава своју крсну славу
Велику Госпојину, као и Дан општине
у знак сећања на формирање Правитељствујушћег совјета српског, прве
српске владе на Велику Госпојину
1805. године у Великом Борку.

- Доста тога смо урадили, доста започели, али доста тога тек нас
чека, рекао је председник Скупштине. Општина Барајево, наставио је
он, мора да почне нови живот, а то је
могуће само ако се ослободимо једног дугогодишњег модела схватања
власти у нашој општини, а то је да је
власт привилегија која се огледа у
личној користи, а не у могућности
да нешто корисно урадимо за нашу
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општину. Искрено верујем и обећавам да тако више неће бити.
Слободан Адамовић, председник Градске општине Барајево у свом
обраћању посебно је нагласио да су
урађене припреме за велике капиталне инвестиције на које је Барајево
чекало и више од 10 година и да је
задатак ове општинске власти да се
становницима општине Барајево, пре
свега младима омогуће што бољи услови за живот.
На Свечаној академији заслужним појединцима уручена су овогодишња призања општине Барајево.
Печат Правитељствујушћег совјета српског за 2016. годину припао је
градском менаџеру Горану Весићу
за изузетан допринос развоју Градске општине Барајево. У име градског менаџера који је био спречен
да присуствује свечаној академији у
Барајеву признање је примила Тања
Поповић, члан Градског већа.
Плакете
Правитељствујушћег
Совјета Српског добили су Владимир
Томић из Великог Борка за изузетане
резултате у пољопривредној производњи, Момчило Тришић – Винарија
„Тришић“ за допринос афирмацији
Градске општине Барајево, Бранислав
Ђурић за изузетан рад и допринос у
организацији Удружења пензионера „Пензионер“, Данило Дабетић из
Барајева, полицајац МУП-а Србије

Печат правитељствујушћег совјета је у име
Горана Весића примила Тања Поповић

Добитник Плакете Момчило Тришић

Добитник Плакете Бранислав Ђурић

Добитник Плакете Данило Дабетић

Добитник Плакете др Зорка Лазаревић

Добитник Плакете Владимир Томић

за изузетно залагање и постигнуте
резултате на расветљавању кривичних дела, смањењу кривичних дела
и побољшању стања безбедности на
територији Градске општине Барајево и др Зорка Лазаревић из Гунцата
дугогодишњи лекар Дома здравља у
Барајеву, сада у пензији, за изузетно
залагање у лечењу пацијената, као израз захвалности и поштовања и као
лекару и као човеку.

Заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић у свом
обраћању на Свечаној академији
поводом Дана општине Барајево је

истакао напоре које Град улаже у равномерни развој свих општина, како
оних централних тако и оних рубних
и да значајна средтва обезбеђује за
капиталне инвестиције и у општини
Барајево, посебно у изградњи путне

своје највише признање Печат Правитељствујушћег совјета српског Горану
Весићу, Градском менаџеру.
У програму поводом обележавања Дана и Славе општине Барајево
свој веома успешан наступ, пропраћен

Заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић

инфраструктуре, водовода и канализације. Општина Барајево је то и
препознала, рекао је он, додељујући
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овацијама, имала је и студенткиња етномузикологије, млада и талентована
Крагујевчанка Даница Крстић.

НЕВРЕМЕ У БАРАЈЕВУ

ЈАК ВЕТАР ЧУПАО ДРВЕЋЕ ИЗ КОРЕНА
Олујно невреме праћено обилном кишом које је захватило општину
Барајево у ноћи између 10. и 11. августа проузроковало је бројне проблеме, али и велику штету на објектима и пољопривредним парцелама.
Пријављена су и три удара грома у
грађевинске објекте.
На ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације која
је одржана 11. августа констатовано
је да је невреме највише погодило
подручја месних заједница Вранић,
Шиљаковац, Мељак, Баћевац, Велики
Борак,Гунцати, као и Липовицу. Јак ветар обарао је дрвеће које је покидало
електро мрежу па је прекинуто снабдевање електричном енергијом за
око 4000 домаћинстава. Ватрогасци,
али и екипе комуналног предузећа
уз помоћ екипе Градског зеленила
уклањали су у току ноћи порушена
стабла како би се омогућио несметани саобраћај. Многи стамбени и помоћни објекти остали су делимично
без црепа због јаког ветра, а има и
случајева да је оборено дрвеће пало
и на стамбене објекте изазавши мању
штету.
Како нас је обавестио Слободан
Адамовић, председник општине
Барајево и командант Штаба за ванредне ситуације формиране су две
комисије које су обишле терем и евидентирале штету у пољопривреди и
на грађевинским објектима. Од Елктродистрибуције Београд затражено је да у своје редовне активности
укључи уклањање грања испод електромреже и формира екипу за ноћна
дежурства и интервенције за подручје општине Барајево.
Јако невреме које је погодило
подручје наше општине причинило је штете и на пољопривреним
културама и објектима. Највећа
оштећења су претрпели пластеници
код којих је услед јаких удара ветра
дошло до цепања најлона и ломљења
конструкције.

Невреме оштетило многе пластенике

Председник општине са сарадницима обишао оштећене објекте

Страдали углавном кровови

Мање штете су настале на кукурузу
јер су спорадично обаране појединачне стабљике кукуруза. Мање штете
су настале и у воћњацима, јер је услед
ветра дошло до опадања плодова (на-
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рочито су штете изражене код шљиве),
а спорадично су и почупана стабла.
Председник стручне комисије за
евидентирање и процену штете на
грађевинским објектима Горан Попо-

вић за „Барајевски гласник” каже да
је комисија обишла све објекте чији
су власници пријавили штету од не-

времена. Укупно је било 38 оваквих
објеката а најчешћа и највећа штета
била је на крововима где су поломље-

ОЋЕ ГА ГРОМОВИ

- Сада сам већ помало забринут, каже Драгослав. Није
ово при пут да гром удари у моју противградну станицу.
Ове године ово је већ други пут да се то догађа, а и прошле
године гром је такође два пута погодио станицу. Пуцам у
Бога па ми он овако враћа, каже у шали Драгослав, а борба
је неравноправна јер је мени остала само једна ракета.

Олујно невреме 10. августа најдуже ће памтити Драгослав Јанковић из Великог Борка. Драгослав је стрелац на
противградној станици 73 на Борачком вису и те ноћи добио је наређење да испали ракету на градоносне облаке.
За њега је то већ одавно постала рутина па је брзо поставио две ракете на лансирну рампу и ушао у кућицу одакле
се ракете лансирају.
- Само што сам притуснуо дугме, прича он, није прошло ни неколико секунди и још се чуо звук ракете, када
се зачула експлозију. Није ми било јасно у први мах шта
се догодило, плашио сам се да је можда експлодирала
ракета која је остала на рампи. Тек када сам изашао из
кућице постао сам свестан да је гром ударио само на
две метра од мене. Погодио је бандеру на којој се налази
громобран који је муњу спровео у земљу. Није било неке
веће штете осим што је бандера са громобраном пала
поред кућице.

АМБРОЗИЈА

(Ambrosia artemisifolia)
Амброзија је једногодишња коровска врста, висине до 2 метра, у
горњем делу разграната, густо покривена вунастим длакама. Она је касно-пролећна врста, а оптимална температура за њено клијање и ницање
је од 20-22 º C. Цвета и плодоноси од
VII – IX месеца. Једна биљка може да
отпусти више од 1 милијарде поленових зрна. Семе одржава клијавост у
земљишту и до 40 година.
Поред уобичајене штете које наносе коровске биљке, Амброзија је изузетно алергена биљка која се опасно

ни црепови, а било је и оштећених
димњака. Штета је евидентирана и на
помоћним објектима.

шири на нашим просторима, и већ је
има у скоро свим општинама. На основу ранијих снимања терена, утврђена
је значајна присутност на територијама општина Младеновац, Сопот, Лазаревац и Барајево. Тренутно је њено
присуство ограничено на површине
поред пута, рудералним стаништима
и травњацима..
Једнини начин да јој се озбиљно
супроставимо јесте да је сузбијемо
у добро организованој акцији, пре
свега применити Уредбу о мерама
сузбијања и уништавања коросвке
биљке амброзије, укључити средства
јавног информисања. Све мере (механичке и хемијске) треба предузети
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пре цветања и полинације корова.
Константно едуковати становништво
о штетности овог корова и дужностима и мерама санкција које следују ако
се не поштују прописане мере.
Мијатовић Бојан дипл. инг.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ЛИСОВИЋУ
У Лисовићу – Старо село у току је изградња прве фазе
секундарне водоводне мреже у дужини од 10,5 км. Радове финансира Дирекција за грађевинско земљиште града
Београда, а извођач радова је “ДМ-Инвест“ из Смедеревске Паланке. Радови треба да буду завршени до краја 2016.
године.
- У овој фази је обухваћен део Лисовића где је могуће обезбедити снабдевање водом домаћинстава из постојећег резервоара „Врелине“ у Равном гају, каже заменик
председника Градске општине Барајево Славко Гајић. За
изградњу друге фазе секундарне водоводне мреже у Лисовићу и резервоара „Дубраве“ градска Дирекција ће расписати јавну набавку за избор извођача радова по систему
инжињеринга (пројектовање и извођење радова). Друга
фаза обухвата мрежу друге и треће висинске зоне Лисовића које ће се снабдевати из новоизграђеног резервоара
путем црпних станица и њеним завршетком комплетно
подручје Лисовића биће покривено водоводном мрежом.
- Планирано је, каже Славко Гајић, да се на крајевима
мреже која ће бити изграђена у првој фази омогући грађа-

Земеник председника општине Славко Гајић
обишао радове на изградњи водовода

нима да се до завршетка друге фазе водом снабдевају из
јавних чесама које ће поставити Београдски водовод.
Радови на изградњи прве фазе секундарне водоводне
мреже у месној заједници Бељина тренутно су обустављени због промене врсте цевног материјала, а до сада је
урађено више од 2/3 пројектоване водоводне мреже.

ВОДА СА "ТОЧКИЋА" НИЈЕ ЗА ПИЋЕ
Решењем републичког санитарног инспектора
забрањено је коришћење за пиће воде са извора „Точкић“
у Барајеву због микробиолошке неисправности. Градској
општини Барајево је наложено да постави таблу са упозорењем „ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ“ све док се лабораторијском
анализом не потврди супротно

ДОГОВОРЕНА САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ЦЕНТРОМ ЗА
СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Представници Градског центра за социјално предузетништво-директор Миодраг Пешић и његов сарадник
Ранко Капларски посетили су 26. августа општину Барајево. Они су обавили разговор са председником ГО Барајево
Слободаном Адамовићем и чланом већа ГО Барајево Ненадом Савићем. Представници Центра упознали су руководство општине Барајево са радом и програмом Центра,
који за циљ има инклузију у радну заједницу социјално угрожених категорија, особа са инвалидитетом, самохраних
мајки, младих без родитељског старања итд. Такође, Градски центар је представио и неколико својих пројеката за
које је конкурисао преко еврпоских фондова. На састанку
је договорена будућа сарадња између ГО Барајево и Градског центра за социјално предузетништво. Циљ је, да се
преко ове институције, што више младих особа са инвалидитетом и социјално угрожених катеогрија са територије

Са састанка у кабинету председника општине

Општине Барајево активно укључи у друштвени живот,
преко програма запошљавања, информатичке обуке, и
других врста едукације.
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АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА НАСТАВЉА СЕ
У ГУНЦАТИМА И АРНАЈЕВУ
На подручју општине Барајево
у току је асфалтирање пута Вранић
– Дражевац (радови су завршени

на деоници од центра Вранића ка
Дражевцу у дужини од око 1,4 км).
Завршено је такође асфалтиарање

БАРАЈЕВО ДОБИЈА
ПРВО ШЕТАЛИШТЕ
У Барајеву су почели радови на уређењу шеталишта
дуж Барајевске реке од моста у центру Барајева до новог
моста код цркве.
У првој фази планирано је да се у доњој зони десне
обале реке уреди пешачка стаза ширине три метра, а у
горњој зони од моста до пијаце такође ће бити уређена
пешачка стаза ширине три метра као и бициклистичка
стаза ширине 1,6 метара. За изградњу пешачке и бициклистичке стазе употребиће се Бехатон бетонске плоче
које су отпорне на све временске прилике. У плану је и
постављање првог јавног тоалета са више кабина, а сви
радови требало би да буду завршени до краја септембра
ове године.
Радове изводи ЈП Београдводе, а средства је обезбедила Дирекција за развој и изградњу општине Барајево.

Карађорђеве улице у Мељаку, а машине се ускоро селе у Гунцате где ће
бити асфалтирана улица Добросава
Николића и Арнајево где је у плану
асфалтирање улице Београдског
батаљона.
Према речима Боривоја Павловића, члана Већа Градске општине
Барајево, овим не би требало да се
закључи списак улица које ће у овој
години бити асфалтиране јер се очекује да ће ребалансом буџета бити
обезбеђена додатна средства за ове
радове.
Знатно већи број улица требало
би у овој години да буде пресвучен
рециклираним асфалтом. Обезбеђене су значајне количине овог асфалта а радови ће се одвијати према утврђеним приоритетима.

Корито и обала Барајевске реке, иако у самом центру
Барајева, до сада су били потпуно запуштени и обрасли у
коров. Грађани Барајева најзад ће имати уређен део центра за шетњу и вожњу бицикла, без страха од саобраћаја.
Шеталиште ће грађанима Барајева много значити и као
краћи пут до цркве и пијаце.

УРЕЂЕЊЕ МАЂАРСКОГ БРДА
На Мађарском брду у Барајеву завршени су радови
на реконструкцији степеништа. Упоредо са овим радовима радници Јавног комуналног предузећа „10. октобар“ уређују и земљиште дуж целе трасе степеништа где
ће бити постављене клупе, али и парковски мобилијар,
љуљашке, клацкалице и др. Такође ће бити постављена и
додатна расвета, па ће најзад Мађарско брдо постали права оаза за све житеље овог насеља.
Средства за ове радове обезбедила је Дирекција за
развој и изградњу општине Барајево.
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УПИСАНО 246 ПРВАКА

У две барајевске основне школе у
овој школској години уписано је укупно 246 првака, 12 више у односу на
2015. годину.
У ОШ „Кнез Сима Марковић“ уписан је 181 првака. Матична школа у
Барајеву уписала је 86 првака, док је
нових ђака у подручним одељењима
знатно мање. Највише првака уписано
је у подручним одељењима Баћевац и
Гунцати по 14 и Глумчевом брду 13, Равном Гају 10, Бождаревцу девет, Великом Борку осам, Средњем крају седам,
Манићу шест, Арнајеву и Рожанцима
по четири, Лисовићу I три, док је у Лисовићу II и Губеревцу уписан само по
један ђак првак.
У ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу
уписано је укупно 65 првака, од чега
31 у матичној школи, 29 у подручном
одељењу у Мељаку и пет у Шиљаковцу.

ГЛУМЧЕВО БРДО

САМИ РЕНОВИРАЛИ ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ
Предшколски припремни програм
у Глумчевом брду постоји још од 1981.
године и у континуитету траје до данас.
Драгица Радојичић ради као васпитачица више од 28 година у Глумчевом брду.
-Од када смо се услели, каже она,
објекат није реновиран. Први пут ове
године, на иницијативу родитеља одлучили смо да урадимо нешто добро
за нашу децу, да променимо столарију
која је била трула, да ставимо ламинат
уместо дотрајалих плочица и старог
патоса.
Ова иницијатива је била пун погодак. Родитељи су се максимално
одазвали, сакупљено је преко 1000
евра, а укључили су се и грађани, комшије и они који су некада имали децу у
предшколској установи , а ко није могао
новчано помогао је својим радом. Свој
допринос дала је и Месна заједница
Глумчево брдо која је обезбедила ламинат за једну радну собу. Тако је заједничким снагама сређена једна соба, а онда
се прикључила и предшколска установа која је обезбедила новац за још троје
врата и прозора.

-Буквално од 17 м2 колико смо у
почетку имали пре реновирања, каже
Драгица Радојичић сада имамо на располагању 50 м2 па можемо примити
и више деце. До сада је био случај да

уписане деце, јер добар глас се далеко
чује.
Жеља васпитачице Драгице за
сада није испуњена. Број деце се чак и
смањио. Можда ће овај текст у „Барјев-

су многи родитељи из Липовице своју
децу водили у предшколске установе
на Видиковцу због лоших услова у Глумчевом брду. Надам се да ћемо сада када
су услови много бољи имати и више

ском гласнику“ навести родитеље да
провере услове за боравак у предшколској установу у Глумчевом брду и
ипак се определе да своју децу упишу
овде.
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Барајево ноћу

У БАРАЈЕВУ СЕ ПОШТУЈЕ ЗАСТАВА
Мада је законом регулисано како изгледа застава Србије и како се истиче у пракси то се ретко где поштује јер се
заставе углавном каче вертикално, мада је застава хоризонтална тробојка са пољима одозго црвено, плаво, бело.
Од недавно испред главног улаза у зграду општине у
Барајеви заставе су окачене онако како то доликује и како
то закон налаже. Вијори се народна застава како је то прописано за локалне самоуправе, а државна застава (са малим грбом РС) само у дане државних празника. Постављен
је и рефлектор који заставе осветљава у току ноћи, јер је
законом изричито наглашено да се заставе истичу ноћу
само ако су на одговарајући начин осветљене.
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ОДРЖАН САБОР СВЕТОГ ИЛИЈЕ
У ВРАНИЋУ
Већ по традицији у порти цркве
Светог Илије у Вранићу, 2. августа, под
покровитељством општине Барајево
организована је општинска манифестација „Сабор светог Илије“. Ова
манифестација која је замишљена
као смотра фолклора окупила је ове

године више културно-уметничких
друштава. Сабор Светог Илије отворио је председник општине Барајево Слободан Адамовић који је у име
општине пожелео добродошлису
свим гостима, али и бројној публици.Поред домаћина КУД-а „Вранић“
Сабор је отворио председник општине
Слободан Адамовић

наступили су и КУД „Илићка“ из Брчког, КУД „Колубара“ из Великих Црљена, Буњевачки културни центар „Таванкут“ и КУД „Бајмок“. Наступили су
и хор цркве светог Илије из Вранића и
певачица изворних народних песама
Биљана Коњевић, а цео програм који
су успешно организовали и реализовали Центар за културу Барајево и
КУД „Вранић“ трајао је преко два сата.

ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА
Традиционална манифестација
која носи назив „Шумадинка јечам
жела“ по песми нашег суграђанина и
познатог вокалног солисте Љубе Недељковића, одржана је 28. августа на
велики православни празник „Велику
Госпојину“ у порти цркве „Свети Ар-

хангел Михајло“ у Бељини. Пред више
стотина посетилаца програм је отпочео песмом „Шумадинка јечам жела“
у извођењу Дејана Пешића, а затим
се присутнима обратио и старешина
цркве у Бељини протојереј Јовица
Ескић. Потом су се бројној публици
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представили млади фолклораши,
чланови ФА Шумадија, сплетом игара из Србије и Шумадије. У наставку
програма наступила је реномирана
естрадна уметница Мира Шкорић
и Иван Коругић уз пратњу оркестра
Дејана Пауновића Рамба.

ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ
„ОЛОВКО НЕ ЋУТИ“ 2016
Завршна свечаност Фестивала
поезије „ОЛОВКО НЕ ЋУТИ“ одржана
је 20. августа 2016. године у великој
сали Дома културе. И ове године носилац целокупног програма био је
Центар за културу Барајево, а свечаности је присуствовало преко 70 књижевника из Србије, Црне Горе, Босне и
Херцеговине и Македоније.
Овогодишњи чланови жирија
били су: за дечију и поезију за децу
књижевник Драгослав Учарчина, за
љубавну књижевница Милица Мима
Дмитровић, за мисаону Радован Маринковић и за родољубиву Милка
Стефановић.
Плакете и похвале награђеним и
похваљеним песницима фестивала
уручили су чланови жирија, а програм музичким нумерама употпунио
је солиста Енес Љајић.
По додели награда дружење је
настављено читањем награђених
песама. На фестивалу је промовисан
нови билтен са награђеним и похваљеним песмама „Оловко не ћути“.

1. награда - Љубавна поезија
Милован Бајовић Бајо, Аранђеловац

ЈОШ ТЕ ВОЛИМ
Поздрављам те ружо у пупољку
Росо љетна са јелових грана
И најљепши цвијете мирисни
Из безбрижних младалачких дана.

Жао ми је што тада не смједох
То да кажем и теби и свима
Не бих данас крио те у срцу
Ко највећу тајну у грудима.

Зоро рана и лијепи дане
И чаробна са небеса дуго
Због љепоте, љупкости и шарма
Вољећу те још дуго и дуго.

Сад када се предам сјећањима
И помислим патила си и ти
Због судбине молим те мрзи ме
Ако ће ти то бол ублажити.

Своју сам ти младост даривао
Дал’ си знала ја ни сада не знам
Али то је таштина једина
Коју гладном забораву не дам.

То се веле прва љубав зове
Пуна жеља без краја и броја
Данас само једна је остала
Још те волим најмилија моја.

2. награда - Љубавна поезија
Жељка Вранешевић, Велики Борак, Шиљаковац

МОЖДА
Дoк шeтaш у прирoди
Oбрaти пaжњу
Moждa сaм oнa срнa
Штo плaшљивo aли грaциoзнo
кoрaчa
Пoљeм joш зeлeнoг житa
Или сaм oнa птицa
Штo цвркућe у лeту
И нeштo тe успут питa
A кaд зaлeгнeш у трaву
И пoглeдoм пoчнeш прaтити
Oблaкe штo пo нeбу плoвe
Moждa ћу тaд бити шaрeни
лeптир
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Кojи ти сe спуштa нa уснe
Дa тe зaгoлицa и прoбуди
Нeкe oсeћaje нoвe
Aкo нoћу шeтaш пoглeдaj нeбo
Moждa сaм мeсeц
Кojи упрaвo нa твojу кoсу
Пoсипa joш мaлo свoг срeбрнoг
сjaja
Oсврни сe oкo сeбe
Moждa сaм ту изa тeбe
Или тe прoстo сaмo у мислимa
прaтим
Гдe гoд дa крeнeш
Бeз пoчeткa и бeз крaja ...

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Припремио Драгослав Јовичић Уча

У БОРКУ ЈЕ ПИСАНА СРПСКА ИСТОРИЈА
ПРВА СРПСКА ВЛАДА ФОРМИРАНА 1805. ГОДИНЕ У БОРКУ
•
•
•

Прота Матеја Ненадовић први
председник Владе
Павле Поповић из Вранића, постаје совјетник
Установљен систем пошта Србије

У актуелној Србији пракса је да јавно мњење, а и многе институције постојање српске државе приписују Немањићима, а да се српски народ, рекло
би се посебно по нашој православној
цркви, препознаје тек од Христа. Обе
тврдње имају своје упориште, али вео
заборава покрива чињенице да је српски народ живео и неколико хиљада
година пре нове ере. Из тог праисторијског, односно предачког периода
баш по њиховом богу Ану и богињи
Ани и данас знатан број српских личних
имена се завршава управо слоговима –
ан и – ана.
Судбина становништва општине
Барајево и поред коренитих демографских промена у великој мери је пратила судбину древних и ближих предака
без обзира да ли је територија била
поробљена од Келта, Авара, Римљана,
Угара, Турака, а у новијој историји од
Германа. У миленијумској и вековној
борби бранећи своје огњиште кад год
су могли Срби су стварали институције
државног система. Ипак и заборав ма
каква била не сме истиснути из српског
бића Винчанско писмо или истине да су
Срби градили древне градове Вавилон
и Петру, па и египатске грађевине.
Срби дижу устанак
Крајем 18. и почетком 19. века у Европи владају репресивни режими. Турска са Селимом III спроводи реформе, а
Свиштевским миром из 1791. године и
Срби који су се у Кочиној Крајини борили на страни Мађара добију амнестију
и повластице. Ипак, доласком Јаничара у Београд повећавају се порези и
зулуми, па Срби решише да се ослобо-

де вишевековног турског ропства, па
после скупова у Копљарима, Буковцу
и Орашцу одлучише да се дигну на устанак, а за вођу изабраше Карађорђа
Петровића.
Устанак се убрзо распламсава. Стварањем слободне територије устанак
поприма ослободилачки карактер,
па настаје потреба уређења државне
власти. Прва десетодневна устаничка
скупштина одржана у Остружници започета на Васкрс 1804. године ударила
је темеље унутрашњег уређења устаничке Србије, али није јасно дефинисала поделу власти.
На слободној територији осећале су се три изражена центра војне и
политичке моћи. Центри су имали територијални карактер и везивали су
се за поједине устаничке прваке (Карађорђе, Ненадовићи, Петар Добрњац
са Миленком Стојковићем) што је код
Карађорђа изазивало осећање и животне угрожености.
Нижу се ратне победе
Ратним победама у 1804. и почетком 1805. године ублажава се снага подела. Први пут у мају дејствују
код Београда устанички топови. Српска војска 12. јула заузима Карановац
(Краљево), 22. јула Ужице, а 6. августа
на Иванковцу побеђује и турску војску
под командом Хафис паше. Након победе на Карановцу по идеји Божидара
Грујовића, професора Харковшког универзитета, а на наговор проте Матеје
Ненадовића у селу Врело, код Чачка,
Карађорђе обећава да ће на Скупштини формирати Совјет и себе растеретити неких важних обавеза.
О реализацији ове идеје прота у
својим мемоарима записа: „Пишемо
Карађорђу да дође у Боговађу уочи
Велике Госпође... да оближњи крајеви
за хиљаду људи за Скупштину потребе
донесу...и са радошћу чекамо да нам
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дође господар Ђорђе... и да чинимо параде и церемоније... Пред мрак 14./27.
августа дође татарин (весник) и донесе
нам од Карађорђа писмо да он у Боговађу не може доћи, но да је наредио да
буде Скупштина у Борку, код кнез Симине куће, но ми тамо да идемо...“
Скупштина је одржана на Велику
госпојину уз присуство око хиљаду
виђенијих људи Србије. Карађорђе је
готово без протокола најпре разрешавао питања попуне џебане, наплате
пореза, обнове цркава и манастира,
а одлучено је да се уведе систем разношења службених пошиљки стварањем пошта и мезулана. На протино
подсећање о оснивању Совјета у помирљивом тону Карађорђе невољно
рече:
„Којекуде! Ето Скупштине па бирајте најбоље и кога хоћете!“
Формирана прва Влада Србије
По припремљеном сценарију Божидар Грујовић, прашки ђак, одржа
ватрени говор о улози Совјета и значају поделе власти по свом познатом

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
трактату, под називом „Слово“ истакавши „да је закон воља вилајета“. Његова начела посташе основ демократских процеса будућих генерација.
Скупштина одлучи по угледу на Русију да формира Правитељствујушћи
совјет српски, први извршни орган
народне власти Србије у коме свих
дванаест нахија морају имати своје
представнике а да их народ бира и издржава. На предлог Ваљеваца за председника Совјета Скупштина изабра
проту Матеју Ненадовића, а за секретара Божидара Грујовића.
Прота у даљем раду Скупштине
представи на нахијским скупштинама
изабране совјетнике: Весу Веселиновића из Љубинића (Ваљевска нахија),
Коју Ивановића из Свилеуве (Шабачка
нахија), Јанка Ђорђевића из Коњске
(Смедеревска нахија), Стојана Протића
из Берчића (Рудничка нахија) и Павла
Поповића из Вранића (Београдска нахија). После представљања Карађорђе
изненађујући одреди седиште Совјета
и поручи проти:
„Сад узми их и води у Вољавчу и
старајте се како вас Бог учи, а ја ћу ускоро тамо доћи...!“
Прорадио систем пошта
По завршетку рада Скупштине
новоизабрани совјетници повукоше
се и у кнез Симиној кући донеше неколико одлука. Божа Грујовић их записа:
„Свака нахија да сазове од старешина,
буљубаша, калуђера и попова, кметова
и од обичног народа скупштину, да између себе они изаберу најправдољуби-

вијег човека у кога сви имају поверења и да га закуну да ће са осталим
совјетницима о свом народу српском
беспристрасно бригу водити. Тек кад
се закуну скупштина ће му издати пуномоћје са потписом свих учесника.“
Да се закључити да је тада и по
први пут употребљен печат Совјета.
Први распис Владе однели су у шест
нахија поштари, пошавши из куће Миловановића која и данас постоји, а у
време устанка је била и централна архиварница Србије.
По тумачењу појединих историчара ова по реду трећа Скупштина
после остружничке и пећанске имала
је секундарни циљ да успостави примат војвода Западне Србије над Карађорђем остављајући му само војну
власт. Прваци Источне Србије нису
узели учешће на њој изражавајући
неутралан став. Одлука Скупштине да
све нахије буду представљене у Совјету осујетила је план Ваљеваца, па је
Скупштина завршена у помирљивом
тону и рекло би се без победника.
То је један од разлога што одржана
Скупштина и њене одлуке нису и историјски афирмисане, али су биле нотиране у уџбеницима историје 60-их
година прошлог века.
Утемељени
принципи демократије
Избор совјетника на скупштини
устаничке Србије у Борку и доношење
одлука о начину избора нових Совјетника представља пример како се народном вољом непосредним путем
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бирају органи народне власти. На тај
начин, по први пут, у Србији, а рекло
би се и у Европи, на практичан начин
су утемељени принципи демократије,
поделе власти и парламентаризам, а и
зачеци државне управе. Уз пад феудалног система успостављене су и основе
републиканског облика владавине. За
европске народе, па и светске, то је био
сан.
Достојно обележена 200.
годишњица
Ангажовањем и аутора овог текста
28. августа 1999.године др. Жарко Обрадовић у улози заменика министра
Владе Републике Србије за локалну
самоуправу отворио је рељефну плочу Совјета вајара Миломира-Браће
Марковића на Дому културе у Великом
Борку.
Поводом 200. годишњице утемељења Совјета, односно Прве српске
Владе у Борку је у организацији Владе
Републике Србије одржана републичка свечаност уз присуство премијера
Војислава Коштунице са министрима, великим дипломатским кором,
страним амбасадорима и црквеним
достојанственицима. Од тада се сваке
године на месту формирања Совјета у
Борку 27. августа (по Радошу Љушићу
Велика Госпојина је у 19. веку била 27.
августа) обележава тај значајан догађај
српске историје.
Нови Дан општине
Ценећи значај догађаја у Борку
општина Барајево прогласила је тај дан
за Дан општине, а највиша признања
у виду Печата совјета и плакете додељују се најуспешнијима на свечаној
академији.
Шта и како даље? И прота Матеја
Ненадовић примајући дужност изрече:
„Шта нам сада треба радити?“Данашње
време је боље од времена из доба устанка и највероватније ће уследити на
свим нивоима власти израда оперативних програма који афирмишу идеје
скупштине у Борку. Ова српска Влада
и ново општинско руководство показаће снагу и дар, а време је најстрожи
судија.

КИК-БОКС

БРАЋА СТЕВАНОВИЋ УЗОРНИ СПОРТИСТИ
Браћа Радоје и Јован Стевановић из Мељака можда нису довољно познати у Барајеву, али у Србији па и
Европи сигурно јесу. Ради се о младим људима који тек
што су завршили средњу школу а већ су врхунски спортисти. Обојица су репрезентативци Србије у кик боксу и
саватеу, а колико су добри у овим спортовима сведоче
бројне медаље и пехари које су освојили на кадетским,
јуниорским и сениорским првенствима Европе, Балкана
и Србије. И не само то. Обојица су узорни омладинци и
одлични ученици, а убеђени смо биће и добри студенти.
Браћа Јован и Радоје су завршила Средњу бродарску
школу у Београду, Јован као одличан а Радоје као врло
добар ученик. Због школе али и тренинга годинама су из
Мељака до Београда путовали два пута дневно. Времена за учење није увек било довољно. Зато су користили
време које су проводили у превозу од куће до школе или
тренинга и учили у аутобусу, три сата дневно.
Имали су и срећу да су уписали баш Бродарску школу у којој се изузетна пажња посвећује спорту и младим
спортистима. Њихов тренер Дејан Гавриловић који је
уједно и наставник физичког васпитања у школи где се
одржавају и тренинзи каже да је веома поносан на Јована и Радоја.
-Овде се каже он, негује пре свега спортски дух и фер
плеј. Веома сам радостан и поносан на то што они нису
поборници никаквог насиља ван тренинга и ван такмичења. На самом тренингу веома су пажљиви према почетницима и вежбачима чија техника није на завидном
нивоу. Борилачки спортови су заправо средсво за сузбијање агресије. Свако дете које је у сали није на улици и
оно ће се највероватније развијати у позитивном смеру.
Поносан сам и на то што је Јован Стевановић ове године
уписао Факултет спорта и физичког васпитања и сугуран
сам да ће он бити успешан наставник физичке културе
у добар педагог, управо због тога што је он са 19 година
већ постао врхунски спортиста и освајач медаља на свим
такмичењима и као сениор, јуниор и као кадет. Надам се
да ће општина Барајево препознати таленте браће Стевановић помоћи им да отворе школу кик бокса и створе
нове шампионе из Барајева.
И други брат Радоје планира да настави даље школовање. Конкурисао је у Академији за националну безбедност, а уколико ту не успе има намеру да као и брат упише
Факултет спорта и физичке културе.
-Млади, сматра он, превише времена проводе на улици или уз комјутере и мобилне телефоне. Вишак енергије
и слободног времена млади најбоље могу да искористе

бавећи се спортом. Дођете у салу и истрошите се на тренингу, а после обавезно осмех на лице. Кик бокс и савате
није за силеџије, јер се у овим спортовима негује пре свега фер плеј. Такмичари се после међусобних борби загрле, оду заједно на пиће, друже се. У сталном смо контакту
са другарима из репрезентације који нису из Београда,
али и са онима из иностранства, Италије, Немачке...
Браћа Јован и Радоје Стевановић спремни су да своје
знање пренесу и на младе из Барајева . Надају се да ће
се и у Барајеву створити услови да се отвори школа кик
бокса јер младима треба пружити прилику да се спортом
баве на квалитетан начин. Општина Барајево, уверени
смо, помоћиће им у томе.

Браћа Стевановић са тренером Дејаном Гавриловићем

Свакодневни тренинзи пут ка успеху
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ДАНИ КАЈАКА У БАРАЈЕВУ

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА БАРАЈЕВСКА КАЈАКАШЕ
У циљу промоције веслачког спорта и потенцијала туристичко-спортске локације језара“Дубоки поток“ Кајак
клуб“Барајево“ организовао је 30.јула спортску манифестацију „Дани кајака“. У оквиру ове манифестације одржана је
и четврта традиционалана кајакашка регата“Барајево 2016“,
односно редовно коло мини кајак лиге Србије и Београда
за пионире и пионирке у категоријама МК1 и МК2. Учествовало је девет екипа и то: Марина из Прогара, Забрежје,Змај
из Земуна, Филип Вишњић из Вишњићева, БСК из Борче, НК
Београд, Навигатор из Панчева, Лиман из Новог Сада и домаћин Кајак клуб “Барајево“. Барајевски млади кајакаши су
освојили једну златну и две бронзане медеља. Најсјанијим

одличјем окитила се Јована Констадинов која је наступила
у комбинованој посади четверца(кајакашице из различитих клубова) на 500 метара док су треће место и бронзане
медаље освојили женски четверац(девојчице рођене 20052006. год) у саставу Марија Илић, Теодора Констадинов, Теодора Јовановић и Христина Дивац као и мушки двосед у
саставу Урош и Немања Ђорић, иначе браћа близабци, на
деоници од 500 метара. Тренер барајевских кајакаша Славиша Стајовић истиче да је веома поносан на своје пулене с
обзиром да веслају у кајацима који су стари преко 30 година и једва испуњавају услове за безбедан плов. Он апелује
на све људе добре воље да помогну у набавци нових кајака
и весала како би барајевски кајакаши могли равноправно
да се надмећу са својим спортским ривалима .

“ПАВЛЕ КОЛОР“
ОСВОЈИО ПЕХАР
У Мељаку је од 20.јула до 4.августа одржан традиционални Ноћни турнир у малом фудбалу“Мељак 2016“.
На турниру је наступило 16 екипа које су своје фудбалско
знање били у прилици да представе бројном фудбалском
аудиторијуму а трибине спортског комплекса у Мељаку су
из вечери у вече биле све пуније. У мечу који је одлучивао
победника у сениорској конкуренцији састале су се екипе „Павле Колор“ и ФК“Мељак“. После четрдесет минута
беспоштедне борбе и правог фудбалског рата победник
није био познат пошто су обе екипе у регуларном делу постигле по један погодак тако да су о освајачу турнира одлучивали ударци са беле тачке. У овом „пенал рулету“ присебнији су били фудбалери екипе „Павле Колор“ који су
после одлучујуће серије пенала тријумфовали резултатом
3:2. Највеће заслуге за тријумф победничке екипе припадју
голману Марку Росићу који је уједно од стране организатора проглашен најбољим чуваром мреже целог такмичења.
Признање за најбољег играча припало је Денису Инаито-

вићу који је бранио боје ФК“Мељак“. У конкуренцији јунира прво место освојила је екипа“Дрим тим“. Организатори
су се и ове године потрудили да све протекне у најбољем
реду, мада су им велике проблеме задавале нестабилне
временске прилике, а препуне трибине терена за мале
спортове у Мељаку потврђују да ова спортска манифестација поприма димензије веома озбиљног спортског
такмичења.
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Спортске стране уређује Дејан Ташић

SPORT

И БАРАЈЕВО ДОБИЛО ФУДБАЛСКУ КЊИГУ

У малој сали Дома културе у Барајеву, у среду 7.
септембра, одржана је промоција књиге „Фудбал у
општини Барајево“ аутора
Милорада Јанковића Јаће.
У књизи је представљен

историјат свих клубова са
територије наше општине
а аутор је читаоцима представио и многе познате
спортске раднике који су
оставили велики траг у барајевском фудбалу али и
спорту уопште. Јанковић
је обраћајући се присутнима истакао да је писање
о „најважнијој споредној
ствари на свету“-фудбалу,
у општини Барајево, било

Иван Васиљевић, Милорад Јанковић Јаћа и Саша Пауновић

истовремено и лако и компликовано. Он каже да је
већина спортских радника
и некадашњих фудбалера
овај пројекат схватила као
озбиљан и историјски и да
је последњи моменат,да се
отргне од заборава, све оно
што се дешавало у свету
фудбала на овим просторима пре више деценија.
Веома је битно да наредна
покољења добију праву
и реалну слику о спортско-фудбалским збивањима
у нашој општини. Међутим,
каже Јанковић, није све
ишло глатко приликом стварања овога дела пошто
је било и оних који су олако
прихватили идеју о писању
историјата барајевског фудбала а напор и труд аутора схватили,благо речено,
неозбиљно. Они су, према
његовим речима, били у
мањини тако да је „Фудбал

у општини Барајево“ ипак
угледао светлост дана.
Промоцији књиге присуствовали су председник
Скупштине општине Барајево Саша Пауновић, заменик
председника
Скупштине
Милорад Стевановић као
и Иван Васиљевић члан
Општинског већа задужен
за спорт. Треба напоменути
да је објављивање овог изузетно значајног дела у потпуности финансирао Спортски савез општине Барајево.

ВОЖДОВАЦ ПРВИ НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ
Обележавајући велики православни празник
Преображење Фудбалски
клуб „Барајево“ је и ове године 19.августа организовао турнир млађих категорија. Ова традиционална
спортска приредба окупи-

ла је младе фудбалере из
четири фудбалска клуба
а поред екипе домаћина
наступили су и ФК “Вождовац“, Фудбалска академија
“Николић“ и ФК “Борац“
из Арнајева. По изузетно
топлом и спарном време-

ну најбоље су се снашли
првотимци Вождовца који
су забележили све три победе и надмоћно освојили
прво место. Друго место,
захваљујући бољој гол
разлици,припало је екипи Борца док се на треће

место пласирала екипа
Барајева која је као и екипа из Арнајева остварила
по једну победу, нерешен
резултат и пораз. Четврто
место заузела је Фудбалска
академија „Николић“ која је
забележиласва три пораза.

