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Слободан Бата Адамовић, ко-
ординатор Oпштинског одбора  
Српске напредне странке Барајево, 
поново je изабран за председника 
Градске општине Барајево, након 
што је на изборима скоро седам-
десет процената бирача указало 

АДАМОВИЋ ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

поверење изборној листи СНС-а, 
“Александар Вучић - За нашу 
децу”. Адамовић је за председни-
ка општине изабран једногласно, 
с обзиром на то да су за њега гла-
сали сви одборници који су при-
суствовали седници Скупштине. 
За заменика председника општине 
изабран је са Славко Гајић са лис-
те Ивица Дачић - „Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС) - Драган Марко-
вић Палма“. Веће Градске општине 
Барајево чиниће девет чланова : 
Александар Делић, Иван Васиље-
вић, Драган Радојичић, Радиша 
Ђорђевић, Јелена Јанковић, Ми-
лан Димитријевић, Урош Нико-

лић, Урош Пауновић, Ненад Савић. 
За председника Скупштине Град-
ске општине Барајево, претходно 
је изабран Дарко Пауновић, а за 
заменика председника Скупштине 
Милорад Стевановић. Послове се-
кретара скупштине обављаће Иван 
Илић, док је за његовог заменика 
постављен Момчило Митровић. На 
седници је такође изабрана општин-
ска Изборна комисија а изабрана су  
стална радна тела Скупштине Град-
ске општине Барајево.
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Верификацијом одборничких 
мандата и избором председника и се-
кретара конституисана је Скупшти-
на Градске општине Барајево. 
На изборима за локални парламент 
одржаним 21. јуна листа Алексан-
дар Вучић – За нашу децу (Српска 
напредна странка) освојила је 24 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО
мандата, листа Ивица Дачић – „Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“ 5 мандата, лис-
ти Самостална српска странка – 
Андреја Младеновић припала су 3 
мандата, а један мандат освојила 
је изборна листа Др Војислав Ше-

шељ – Српска радикална странка. 
За председника Скупштине ГО 
Барајево изабран је одборник 
Српске напредне странке Дар-
ко Пауновић, док је за секретара 
Скупштине изабран Иван Илић. 
Конститутивном седницом пред-
седавао је најстарији одборник 
Славко Гајић, одборник Социјалис-
тичке партије Србије.

Са изборне листе Александар 
Вучић - За нашу децу:

• Дарко Пауновић, председник 
скупштине

• Тамара Брадарић
• Наташа Винш
• Желимир Вранешевић
• Зорица Вујовић
• Драган Вуксић
• Јована Гајић
• Весна Иванковић
• Радивоје Иванковић
• Владан Јешић
• Наташа Јојић
• Тамара Костић
• Владан Маринковић
• Валентина Марић

• Душан Марковић
• Жељка Милетић
• Славица Павловић
• Драгана Пајовић
• Јован Пантић
• Вујадин Пауновић
• Радослав Ранковић
• Нада Савић
• Саша Савић
• Славиша Станисављевић

Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)–
Драган Марковић Палма“:

• Милорад Стевановић, заменик 
председника скупштине

• Радиша Лазаревић
• Марина Марковић
• Бранислав Петровић
• Горан Поповић

Са изборне листе самостална срп-
ска странка-Андреја Младеновић:

• Немања Милосављевић
• Саша Пауновић
• Срђан Стевановић

Са изборне листе др ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА:

• Зоран Граовац

СПИСАК ОДБОРНИКА



Током трајања Ванредног ста-
ња, које је проглашено услед пан-
демије вируса ЦОВИД-19, Штаб 
за Ванредне ситуације Градске 
општине Барајево реаговао је пра-
вовремено по Уредбама и препо-
рукама Владе Републике Србије.
Ванредна седница Штаба одржана 

града на преузимању и расподели 
заштитне опреме.

У току трајања Ванредног стања 
мере Владе републике Србије су 
се спроводиле преко надлежних 
органа управе ГО Барајево. Актив-
ности инспекцијских органа биле 
су усресређене на спровођењу по-

УСПЕШНА БОРБА ПРОТИВ КОРОНЕ

је 16. марта 2020. године а током 
трајања Ванредног стања налази-
ла се у сталном заседању. Прив-
ремено је формирана Радна гру-
па за координацију активности и 
праћење мера у условима прогла-
шеног Ванредног стања а остваре-
на је и блиска сарадња са Штабом 
за Ванредне ситуације града Бео-

штовања одлука које су се тица-
ле обуставе рада угоститељских 
објеката као и обуставе рада зеле-
них пијаца. На пољу дезинфекције 
ангажовано је ЈКП „10 Октобар“ 
Барајево које је вршило појачану 
дезинфекцију улица и улаза стам-
бених заједница. Од запослених у 
органу управе и Центру за културу 
ГО Барајево формиране су екипе за 
рад на терену као и кол центар ГО 
Барајево. ЈКП „10 Октобар“ Барајево 
је вршило и појачану дезинфекцију 
спољашњих делова простора До-
мова за стара лица на територији 
ГО Барајево. Такође је извршено и 
ангажовање повереника и заме-
ника повереника преко надлежног 
одељења за Савете месних зајед-
ница на подели оброка из Народне 
кухиње на пунктовима у Месних 
заједницама Насеље Гај, Мељак 
и Манић. Од Јединице за опште 
намене органа управе ГО Бараје-
во формиране су екипе за рад на 

терену чија је превасходна улога 
била помоћ старим лицима који-
ма је у току Ванредног стање било 
онемогућено кретање ван својих 
домова. За реализацију овог за-
датка ангажовани су и волонтери 
Црвеног крста.
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Заменик градоначелника Бе-
ограда Горан Весић и председ-
ник општине Барајево Слободан 
Адамовић положили су 5. јуна ка-
мен темељац за изградњу спорт-
ске хале у барајевском Насељу Гај. 
Весић је истакао да је изузет-
но задовољан због овог догађаја, 
јер, како каже, општина Барајево 
је једина од 17 градских општи-
на која нема овакав објекат. 
“Ово је пример каква је различитост 
у развијености Београда, када у не-
ким општинама имамо више хала, а 
у некима ни једну, што је и случај са 
другим објектима инфраструктуре. 
Због тога сам посебно срећан што 
смо дошли у ситуацију да Барајево 
почне са изградњом овог објекта. 
Спортска хала ће укупно коштати 
380 милиона динара - у првој фази 
изградње 160, а у другој 220 ми-
лиона динара”, рекао је Весић. Он 
је прецизирао да је сада у плану, у 
првој фази, изградња спортске хале 
од 2.500 квадратних метара, док 
ће површина терена на отвореном 
бити око 950 метара квадратних. 
“Коначно ће бити задовољене по-
требе читавог Барајева, а пре све-
га Насеља Гај за спортским игра-
лиштима и теренима. Захваљујем 
Општини Брајево која је нашла 
средства из свог буџета за овај 
пројекат, што је доказ да и Град 
Београд и ова општина имају боље 
финансијско стање. Све је то по-
следица политике и реформе 
које спроводи председник Репу-
блике Србије Александар Вучић, 
захваљујући којој у држави, али 
и у локалним самоуправама има-
мо више новца. Због тога конач-
но можемо да улажемо и у овакве 
пројекте на које су у Барајеву че-
кали више деценија уназад”, навео 

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ 
СПОРТСКЕ ХАЛЕ 

У БАРАЈЕВУ

је заменик градоначелника и до-
дао да нико до сада није успео да 
покрене изградњу оваквог објекта. 
Како наводи, у спортској хали деца 
ће моћи да тренирају, такмиче се и 
да имају услове као сва друга деца 
која живе на територији Београда. 
“Када видите кранове у Београду 
и више од 550 хиљада квадратних 
метара за које су издате грађевин-
ске дозволе, то значи да је наш град 
богатији, али и да је буџет Барајева 

богатији. Могу да се раде путеви, 
објекти, канализација, спортски 
терени и друго. Што се више у Бе-
ограду гради, пре ћемо решавати 
опште проблеме града”, рекао је он. 
Говорећи о почетку изградње хале, 
Весић је нагласио да је она доказ 
колико је политика Града успешна, 
имајући у виду да је могуће ради-
ти пројекте које до сада нико није 
желео да спроведе због других 
приоритета.



Ни пандемија корона виру-
са није успела да заустави радове 
на уређењу и санцији саобраћајне 
инфраструктруе у нашој општини. 
Од друге половине фебруара па 
до сада успешно је реконструисан 
и асфалтиран већи број путева и 

КОРОНА НИЈЕ СПРЕЧИЛА РАДОВЕ НА 
УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 

ОПШТИНИ БАРАЈЕВО

улица на целој територији Градске 
општине Барајево. Неке улице су 
по први пут пресвучене асфалт-
ним слојем као нпр. Улица Мило-
рада Бркића Ициног у дужини од 
750м, Западна улица у дужини од 
600м као и Јасеновачка улици која 
је асфалтирана у дужини од 560м. 

Такође је асфалтиран и крак Све-
тосавске улице чија је дужина 350 
метара. Завршени су и радови на 
асфалтирању дела пута у селу Ма-
нић у дужини од 150 м. Асфалти-
рано је и првих 650 м улице Мили-
воја Костадиновића у Арнајеву. Још 

две у низу улица које су по први 
пут добиле асфалт су улице По-
савских партизана у Шиљаковцу 
(400м) и Милорада Јовановића у 
Манићу (750м). У Старој Липови-
ци асфалтиран је крак улице ду-
жине 200 метара. Улице Војводе 
Степе у Гунцатима асфалтирана 
је у дужини од 370 м док је улица 
Татарински Гај у Бождаревцу ком-
плетно реконструисана и асфал-
тирана. Дужина ове улице износи 
700 метара.
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Завршени су радови на изградњи 
и опремању дечијих игралишта у 
Манићу, Вранићу и Требежу те су 
тако у нашој општини три игралиште 
предата најмлађима на коришћење. 
Ова игралишта су изграђена по нај-
вишим стандардима и у скаду са 
новим прописима о безбедности 
дечијих игралишта. 

Игралишта су опремљена нај-
модернијим справама са сигурнос-
ном гуменом подлогом и оградом, 
како би малишани у потпуности 
били заштићени.

Председник ГО Барајево је изја-
вио да је изузетно задовољан што 
је једно од игралишта постављено 
у Манићу, јер у јужним деловима 
општине није било пуно улагања 
и то ће у наредном периоду бити 
приоритет.

-Сматрам да су у времену Интер-
нета и мобилних телефона, боравак 

НАЈМЛАЂИМА ПРЕДАТА НА 
КОРИШЋЕЊЕ ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА  
У МАНИЋУ, ВРАНИЋУ И ТРЕБЕЖУ

на отвореном и физичка активност, 
како у физичком, тако и интелекту-
алном смислу, веома битни у развоју 
сваког детета и то је управо оно због 
чега смо одлучили да свака Месна 
заједница добије, најмање по једно 
игралиште. До краја године биће 
постављено још седам игралишта, 
а остатак почетком идуће године.  
Као што сам већ рекао чинимо све да 
Барајево буде лепше место за живот 
- изјавио је председник Адамовић.
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На инсистирање општин-
ског руководства и председника 
Слободана Адамовића, постигнут 
је договор са ЈВП ”Србијаводе”да се 
у њиховом Програму за 2020. го-
дину нађе и пројекат уређења ко-
рита Баћевачке реке.Радови су из-
ведени у дужини од 3км, а извођач 

УРЕЂЕЊЕ КОРИТА БАРАЈЕВСКИХ 
РЕКА И ПОТОКА

радова је било ЈВП “Београдводе”.  
 Након уређења корита Баћевачке 
реке, ЈВП “Београдводе” је наста-
вило реализацију Програма ЈВП”-
Србијаводе”, радовима на чишћењу 
корита Барајевице. 

Тренутно је у току извођење 
радова на санацији плочастих 
пропуста и осигуравању обала 
и дна корита потока Ненадовац. 
 Поводом поменутих радова пред-

седник општине Слободан Адамо-
вић је још једном нагласио, да су ови 
радови потврда једне дугорочне и 
надасве успешне сарадње коју ГО 
Барајево има како са ЈВП “Београд-
воде”, тако и са ЈВП “Србијаводе”. 
- Заиста сам више него задовољан 
сарадњом са Београдводама, дос-
та тога смо урадили, али нас тек 
очекује велики посао. Ових дана 

су у току договори око заједнич-
ке сарадње на реализацији једног 
великог пројекта који се односи на 
уређење језера Дубоки поток. Знам 
да је било доста обећања од стра-
не мојих претходника, везано за 
језеро, без конкретне реализације, 
али ја нећу пуно говорити о томе, 
већ ћу дати све од себе да се овај 
пројекат оствари.



9

Возни парк ЈКП „10. октобар“ је богатији за још 
једно возило за одвожење отпада. Уз помоћ Градске 
општине Барајево купљен је нови камион марке „Иве-
ко“, запремине 7 кубних метра, који ће се користити 
за пражњење канти, које се већ дуже време дистри-
буирају домаћинствима на територији наше општине.

Како би ЈКП „10. октобар“ извршавало послове који 
су му поверени, односно како би што боље водило 
рачуна о чистоћи наше општине. Градска општина 
Барајево ће и даље наставити да као оснивач помаже 
ЈКП-у у опремању неопходном механизацијом. Набав-
ком овог камиона за одвожење отпада се стичу услови 
и за наставак поделе канти за смеће.

ЈОШ ЈЕДНА "СМЕЋАРКА" У ВОЗНОМ 
ПАРКУ ЈКП "10. ОКТОБАР"

У циљу ефикаснијег и бољег одржавања хигијене 
општине, у Насељу Гај је постављено више од педесет 
нових модерних контејнера. Ради се о новим контеј-
нерима са пластичним поклопцем и уграђеном пе-
далом за отварање чиме је омогућено знатно лакше 
одлагање смећа. Контејнери су постављени у оквиру  
редовног годишњег плана унапређења  начина од-
лагања комуналног отпада и подизања нивоа кому-
налне хигијене на територији општине. Овим путем 
ЈКП “10. октобар” апелује на грађане да правилним ко-
ришћењем чувају контејнере, да би што дуже били у 
употреби.

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ КОНТЕЈНЕРИ У 
НАСЕЉУ ГАЈ
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Полагањем венаца и одавањем 
државних и војних почасти испред 
споменика кнезу Сими Марковићу 
у Великом Борку, обележена је 
215. годишњица оснивања Прави-
тељствујушћег совјета српског.

27. августа 1805. године, у Ве-
ликом Борку у кући кнеза Симе, 
тада Симеона Марковића, осно-
ван је Правитељствујушћи совјет 
сербски. Био је то најзначајнији 
потез устаничких првака пред-
вођених Карађорђем, усмерен 
ка успостављању органа из-
вршне власти у једној држави у 
настајању.

Правитељствујушћи совјет срб-
ски обједињавао је напоре устани-
ка и доприносио да се са успехом 
развија ослободилачка борба. Фор-
мирањем совјета стварени су усло-
ви за бржи економски, друштвени о 
културни развој Србије.

Иако је деловао свега неко-
лико година Правитељствујушћи 
совјет српски представљао је, по-
ред скупштине устаничких првака, 
први стални орган власти, чиме 
је Србија кренула путем обнове 
државности након вишевековне 
отоманске владавине. За првог 
председника Совјета изабран је 
Прота Матеја Ненадовић, а за пр-
вог совјетника Београдске нахије 
Павле Поповић.

Државној церемонији, чији је 
организатор био Одбор Владе Ре-
публике Србије за неговање тра-
диција ослободилачких ратова, 
присуствовали су представници 
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, 
Министарства одбране и Војске Ср-

У ВЕЛИКОМ БОРКУ ОБЕЛЕЖЕНА 
215. ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА 

ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋЕГ СОВЈЕТА СРПСКОГ
бије, руководство Градске општине 
Барајево на челу са председником 
Слободаном Батом Адамовићем 
као и представници бројних Уд-
ружења опредељених за него-
вање традиција ослободилачких 
ратова Србије. Венац на спомен 

обележје кнезу Сими Марковићу 
испред Градске општине Барајево 
положили су председник општине 
Слободан Бата Адамовић, пред-
седник Скупштине општине Дарко 
Пауновић и заменик председника 
општине Славко Гајић. 
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ГО Барајево је резањем слав-
ског колача обележила своју славу 
Велику Госпојину и Дан општи-
не. Председник ГО Барајево, 
Слободан Адамовић честитао је 
свим суграђанима славу и иста-
као да му је  изузетно жао пошто 
због корона вируса слава и Дан 
општине нису моглу бити про-
слављени као претходних година. 
“Ове године само обележавамо, 
овај за нас важан празник, ду-
боко уверени да ћемо следеће 
године моћи да га прослави-
мо на начин као што смо то чи-
нили у претходном периоду.  
Данас смо прославили скромно због 
пандемије која нас је задесила и 
наша је дужност да се прилагодимо 
насталим околностима, али не забо-
рављамо празник и настављамо да 
га славимо, јер је данашњи празник 
уједно и крсна слава наше општи-

ПРОСЛАВЉЕНА ОПШТИНСКА 
СЛАВА И ДАН ОПШТИНЕ

не” рекао је председник Адамовић. 
“Пожелео бих свима да се чувају и 
брину једни о другима, ово је вре-
ме које захтева од свих нас велику 
одговорност, јер ћемо само тако сви 
заједно следеће године прославити 
у много бољим условима” поручио 
је Адамовић. 

Полагањем венаца на спомен 
обележје палим борцима у Дру-
гом светском рату испред Дома 
културе у Баћевцу и споменика 
борцима Балканских ратова и Пр-
вог светског рата у порти цркве 
у Баћевцу, у суботу 4. јула 2020. 
године обележен је Дан борца.  

ДАН БОРЦА
У име ГО Барајево венце на 
споменике положио је члан 
општинског Већа, Ненад Савић.  
Председник УБНОР-а Барајево Ми-
рољуб Љубинковић својим говором 
подсетио је  присутне на значај 
овог датума, посебно ставивши 
акценат на велике борбе које је и 

у Првом и у Другом светском рату 
изнео српски народ, а којој су зна-
чајан допринос дали и борци из 
барајевског краја.



 Епископи Српске православне цркве влади-
ка Јован и владика Георгије служили су 12.јуна 
прву литургију у Храму Светог Јована Крсти-
теља у Мељаку у присуству великог броја верни-
ка. Владика шумадијски Јован дао је свој благо-
слов да се од сада у овом Храму, који је још увек 
у изградњи, може служити литургија сваке недеље 
као  и у време црквених празника. Ово је трећа по 
реду црква која је се гради уз помоћ ГО Бараје-
во у протекле четири године. Литургији је прису-
ствовао и председник Градке општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић са својим сарадницима. 

ПРВА ЛИТУРГИЈА У ХРАМУ СВЕТОГ 
ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У МЕЉАКУ

Наш поштовани колега Златомир Николић Златко изненада је пре-
минуо 8. априла 2020 године у 58. години живота. Златомир Нико-
лић је рођен 1962. године у Лисовићу. Завршио је Грађевинско тех-
ничку школу-хидротехничког смера у Београду. Већи део свог радног 
века провео је на пословима уско везаним за развој општине Бараје-
во радећи у СИЗ-у за грађевинско земљиште, Фонду за грађевинско 
земљиште и Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево као 
стручни сарадник, заменик директора и директор. Био  је један од 
најкомпетентнијих кадрова општинске управе и врстан познавалац 
развојне проблематике општине Барајево и начина на која се иста 
решава. Златко је био изузетно систематичан и одговоран према по-
вереним задацима. Своје организационе способности формирао је и 
као резервни војни старешина . Био је члан Социјалистичке партије 
Србије од њеног оснивања.

IN MEMORIAM
ЗЛАТОМИР НИКОЛИЋ ЗЛАТКО 

(1962-2020.)
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Будућим лекарима, инжењерима, програмерима, 
уметницима...желим срећан полазак у први разред и 
да пре свега постану добри људи. Желим да вас за-
молим да се чувате и да чувате једни друге, да будете 
добри другови, да поштујете наставнике и родитеље 
и себи и Барајеву стварате бољу будућност. Такође, 
свим осталим ђацима желим успешну школску годину” 
- овако је председник ГО Барајево, Слободан Адамо-
вић честитао ученицима полазак у школу. Адамовић 
је додао да ове године ученици неће имати прили-
ке да се друже као раније, али да се од свих нас, па 
и од најмлађих захтева да се прилагодимо насталим 

Веће Градске општине Барајево 
донело је одлуку о награђивању 
ученика завршних разреда ос-
новних школа са територије наше 
општине који су носиоци при-
знања „ученик генерације“ и „Вуко-
ве дипломе“ за школску 2019/2020 
годину. Лап топ рачунаре, као 
ученици генерације, добили су 
Јана Иванковић из Основне школе 
„Кнез Сима Марковић“ – Барајево 
као и Давид Михаиловић ученик 
Основне школе “Павле Поповић“ 
из Вранића. Таблет рачунарима, 
као носиоци „Вукове дипломе“, 
награђени су ученици ОШ “Кнез 
Сима Марковић“: Никола Врањеш, 
Лена Зарић,Јана Иванковић, Сте-
фан Ристић, Јована Петровић, Ру-
жица Витомировић, Сара Бркић, 
Богдан Богдановић и Нина Митић 
као и ученици ОШ “Павле Попо-
вић“ Исидора Весић и Сергеј Џогаз. 
Председник ГО Барајево Слобо-
дан Адамовић је у име општине и 
у своје име честитао ученицима на 
оствареним резултатима, пожелео 

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ 
ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
им још много успеха и захвалио се 
родитељима и наставницима, на 
подршци овој талентованој деци. 
Посветити пажњу, препознати и 
подржавати таленат који се крије 
у ученицима је, како је нагласио 
Адамовић, изузетно племенит циљ 
и задатак који може послужити као 
пример целом нашем друштву. Ова 

деца су прави понос Барајева, и 
по мојим надањима то су ти уче-
ни и талентовани млади људи чис-
тих срца који ће изградити једну 
лепшу и бољу будућност – рекао је 
Адамовић. Ове године су због тре-
нутне епидемиолоке ситуације на-
граде нашим најбољим ученицима 
достављене на кућну адресу.

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА 
ПРВАЦИМА

околностима. ГО Барајево је и ове године обезбедила 
пакете основног школског прибора за све прваке са 
територије наше општине.
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Ватрогасна јединица у Барајеву,  добила је ново 
модерно ватрогасно возило. Овим поводом Ватро-
гасну јединицу су посетили начелник Управе за ван-
редне ситуације у Београду Раде Милошевић и пред-
седник ГО Барајево. Начелник Милошевић сматра да 
ће се са овим ватрогасним возилом повећати мобил-
ност и спремност у акцијама гашења пожара и допри-
нети бржем спасавању угрожених лица и смањењу ма-
теријалне штете. По речима председника ГО Барајево 
Слободана Адамовића, ово возило биће од великог 
значаја за читаву општину Барајево. Адамовић је овом 
приликом у име ГО Барајево ватрогасцима уручио ра-
чунарску опрему. Милошевић и Адамовић су такође 
разговарали о уређењу просторија у којима се налази 
Ватрогасна јединица Барајево.

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БАРАЈЕВО 
ДОБИЛА ЈОШ ЈЕДНО ВОЗИЛО И 

РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ

На територији Градске општине Барајево 15. јуна су 
уведене две нове аутобуске линије Саобраћајног пре-
дузећа “Ласта”: линија 5519 од Барајево до Баћевца и 
линија 5528 од Барајева до Шиљаковца.

Општинско руководство истиче да ће општи-
на увек када је у могућности изаћи у сусрет при-
оритетним потребама грађана, поготово када 
је у питању превоз који је од суштинског значаја 
за функционисање једне територијалне целине. 

МИНИ-БУС ЛИНИЈЕ 
КА БАЋЕВАЦУ И 
ШИЉАКОВАЦУ



Доласком јесени отпочеле су припреме за бербу 
кукуруза као главне житарице на нашем подручју и 
најзаступљеније културе на нашим њивама.

Почетак вегетације одликовао се високим темпе-
ратурама које су биле изнад просека за то доба го-
дине. Такође прва половина пролећа била је сушна и 
са мало падавина. Пољопривредници су већ почетком 
априла отпочели са сетвом кукуруза у тада суву земљу 
чекајући кишне падавине. Обзиром да је цео април 
био сушан пољопривредници су почели да сумњају у 
годину и њену родност јер осим кукуруза и жита, ли-
ваде и остале културе су чекале кишу да би могле да 
наставе са даљим растом и плодоношењем. Међутим 
почетком маја ситуација се нагло мења када почиње 
кишни период који је трајао цео месец након чега су 
осим кукуруза и остале културе јако позитивно реаго-
вале што се и показало касније у вршају који је вратио 
наду пољопривредника у родност године. Током лета 

ОЧЕКУЈЕ СЕ ОДЛИЧАН 
ПРИНОС КУКУРУЗА

био је добар распоред падавина што је погодовало 
кукурузу а и осталим усевима. На површинама под 
кукурузом на којима су спроведене све агротехничке 
мере очекује се одличан принос. На нашој општини 
кукуруз се највише бере берачима а задњих година се 
све више уводе и комбајни у берби кукуруза.

У Гунцатима ће ускоро бити 
стављен у функцију још један 
објекат спортско-рекреативног 
карактера. Ради се о Пансиону за 
коње-Тешић, власника Жељка Те-
шића, који у модерно опремљеним 
објектима омогућава пружање ус-
луга смештаја коњских  грла. Та-
кође постоје и адекватни терени и 
опрема за бављење рекреативним 

ПАНСИОН ЗА КОЊЕ У 
ГУНЦАТИМА

и спортским јахањем  а Панси-
он поседује и  објекте за смештај 
приплодних грла. У складу са по-
требама потенцијалних корисника 
обезбеђени су храна и простир-
ке за ове племените животиње. У 
оквиру Пансиона за коње-Тешић 
биће организована и школа јахања 
а постоји и могућност теренског 
јахања. Од осталих садржаја се из-
дваја пешчани мањеж као и десет 
боксова за боравак и смештај коња. 

Пансион се налази у Гунцатима у 
Обршинској улици бр.14.
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Представници ФСС и ФСБ по-
сетили су Барајево и у оквиру ак-
ције доделе спортске опреме клу-
бовима широм Србије поклонили 
опрему за девет наших клубова. 
Церемонији доделе спортске опре-
ме у Барајеву су присуствовали ви-
соки функционери ФСС и ФСБ као и 
председник ГО Барајево Слободан 
Бата Адамовић.

Председник ГО Барајево Слобо-
дан Адамовић се захвалио ФСС и 
ФСБ на помоћи коју пружају клу-
бовима и рекао да ће општина и у 
наредном периоду наставити да из-
дваја средства за развој спорта, као 
што је то и до сада чинила.

ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ ДОБИЛИ 
ОПРЕМУ, У НАЈАВИ ТЕРЕН СА 

ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ
 - Спорт је веома важан и зах-

ваљујући спорту се деца склањају са 
улице а изузетно је важан и за развој 
сваког детета и човека. ФСС улаже 
велике напоре на популаризацији 
фудбалске игре и спорта уопште. 

Трудимо се да у целој Ср-
бији створимо адекватне услове за 
бављење фудбалом, а једна од тих 
акција је и опремање клубова не-
опходном опремом и постављање 
терена са вештаљком травом. Са 
општинским руководством је дого-
ворена једног таквог терена на иг-
ралишту ФК Барајево - истакли су 
представници кровне организације 
фудбалског спорта Србије. 

Захваљујући одличној сарадњи 
ГО Барајево са Фудбалским савезом 
Београда, ФК Барајево добио је 150 
нових столица у бојама српске за-
ставе. Подсећамо да су сви фудбал-

НОВЕ СТОЛИЦЕ 
НА ТРИБИНАМА ФК БАРАЈЕВО

ски клубови недавно добили опрему 
и да је тада договорен наставак са-
радње, што је врло брзо резултирало 
набавком столица. ФСБ  препознаo je  
ГО Барајево као општину, која улаже у 

развој спорта. Из општинског буџета  
издваја се преко десет милиона дина-
ра за ове намене тако да овакав вид 
помоћи представља велики подстицај 
на популаризацији спорта у Барајеву.


