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Ломљењем славског колача и 
Свечаном академијом општина Ба-
рајево обележила је 28. август, Велику 
госпојину, када је слава и дан општине.

У присуству свештеника и пред-
ставника општине, као и бројних 
гостију у општини је обављено сечење 

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНИ ДАН И СЛАВА ОПШТИНЕ

Наратор на Свечаној академији је 
био глумац Фуад Табуџић, док су у му-
зичком делу програма учествовали: 
Божидар Велимировић – професор у 
пензији Музичке академије у Новом 
Саду и студенти музичке академије 
Борисав Миљковић и Алекса Илић.

Председница општине Бранка 
Савић у име руководства општине 
честитала је дан и славу општине 
свим присутним учесницима и го-
стима свечане академије, истакавши 
да је 28. август већ два века симбол 
утемељења српске државе и почетка 
модерног развоја нашег друштва, јер 
је управо на тај дан 1805. године на 
скупштини одржаној у Великом Борку 
формиран Правитељствујушћи совјет 
српски – прва српска влада.

Председница општине је нагласи-
ла да су поред економске кризе, малог 
буџета и смањења свих инвестиција 
на подручју општине Барајево из-
вршени, или ће се реализовати до 
краја године сви најважнији радови: 
асфалтирање улица, резервоар „Вре-

Славског колача, док је пригодан про-
грам академије одржан у великој сали 
Дома културе.

Програм је почео химном у 
извођењу хора „Опленац“ из Тополе 
и поздравним речима председнице 
општине Бранке Савић. Том прили-
ком она је је изнела и краћи експозе 
који је праћен слајдовима на великом 
видео биму. Обухваћене су све об-
ласти живота и рада у Барајеву, као 
и постигнути резултати у протеклом 
периоду.

На свечаној академији су уру-
чена признања Правитељствујушћег 
сојвета сербског. Награде су уручили 
председница општине Барајево Бран-
ка Савић и председник Скупшине 
Првослав Мандић.

Златни печат Правитељствују-
шћег совјета сербског додељен је 
Цвију Бабићу директору Јавног 
предузећа Београдски водовод и 
канализација. Сребрни печат припао 
је др. Нади Јовановић Васиљевић до-
недавно директорки дома здарвља 
„Др. Милирад Влајковић“ из Барајева, 
док је Бронзани печат додељен 
Комесеријату за избеглице Републике 
Србије.

Плакете заслужним грађаним за 
изузетан допринос и постигнуте резул-
тате на територији опшине Барајево 
припале су Мирјани Јаковљевић, 
начелници Одељења за привре-
ду и друштвене делатности Управе 
градске општине Барајево, Славиши 

лине“, изградња магистралног цево-
вода до Бељине, наставак изградње 
фискултурне сале у Вранићу, уређење 
некатегорисаних путева, наставак 
реконструкције основних школа и 
други ургентни радови по месним 
заједницама. Црквена општина Ба-
рајево је започела изградњу капитал-
ног објекта намењеног за рад пред-
школске установе у Насељу Гај.

- Имамо много разлога да буде-
мо поносни на свој завичај, његову 
историју и традицију, истакла је 
председница општине Бранка Са-
вић, али и велику обавезу да гради-
мо садашњост и будућност и да од 
барајевских насеља створимо места 
у којима ће се лепше и квалитетније 
живети.

Програм је завршен духовним 
песмама М. Говедарице – Богородице 
дјево, Давора Јенка – Зидање Рава-
нице и Ј. Гавриловића – Оро се вије у 
извођењу црквеног опленачког хора.

Радовановићу – пољопривредном 
произвођачу из Шиљаковца, као и 
Невени Тољаги – библиотекару – про-
фестору руског језика Средње школе 
Барајево.

УРУЧЕНА ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА

Ломљење славског колача Добитници општинских признања

Поводом Дана општине у Дому културе одржана свечана академија

КРИЗА НИЈЕ ЗАУСТАВИЛА РАДОВЕ



Програмом радова Дирекције за 
путеве града Београда за 2011. годи-
нуи планирано је да се на подручју оп-
штине Барајево асфалтирају 23 улице 
у укупној дужини од око 16 км.. До 
закључења овог броја „Барајевског 
гласника“ завршено је асфалтирање 
16 улица укупне дужине 11,5 км, док 
су радови на преосталих седам улица 
били у току.

Како смо незванично сазнали 
постоји могућност да се план за ову 
годину прошири и да нови асфалт 
добије још девет улица на подручју 
Барајева, као и да су ураде неки тро-
тоари у централном делу Барајева.
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АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

МОГУЋЕ ПРОШИРЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2011.

Радови на изградњи водовода од 
резервоара „Врелине“ у Равном Гају 
до центра Бељине одвијају се по пла-
ну и биће завршени пре краја 2011. 
године. Ради се о веома сложеном и 
обимном послу, јер треба изградити 
велики број шахти које ће омогућити 
птикључење потрошача на главну во-
доводну мрежу.

Када буде завршена изградња 
главног цевовода, на мрежу ће прво 
бити повезани најважнији објекти 
у центру Бељине, као што су школа, 
дом здравља и дом културе, а у цен-
тру насеља, испред порте цркве, биће 
постављена јавна чесма коју ће моћи 
да користе сви грађани док се не завр-
ше неопходни радови на изградњи 
секундарне мреже, чиме ће се ство-
рити услови за прикључење свих 
домаћинстава на водоводну мрежу.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ЗА ЈУЖНИ ПРАВАЦ ОПШТИНЕ

РАДОВИ ТЕКУ ПО ПЛАНУ

Изградња водовода први приоритет општинског руководства

У Насељу Гај завршени су радови на ограђивању терена 
за мале спортове, а општина Барајево помоћи ће младима из 
овог насеља, који су недавно формирали фудбалски клуб који 
се такмичи у општинској лиги да добију и свој велики фудбал-
ски терен.

У овом насељу завршени су радови на поправци уличне рас-
вете, замењене су прегореле сијалице, па после дужег времена 
житељи овог насеља немају примедби на улично осветљење.

ОГРАЂЕНО МАЛО ИГРАЛИШТЕ, 
ИЗГРАДЊА ВЕЛИКОГ У ПЛАНУ

НАСЕЉЕ ГАЈ



Европска унијаУВОЂЕЊЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У БАРАЈЕВО
Општински пројекат

Пројекат финансирала 
Европска  унија
Funded by European Union

У оквиру активности на реализацији пројекта „Увођење 
географског информационог система у Барајеву“, који 
финансира Европска унија у оквиру Exchange 3 грант 
схеме, делегација Градске општине Барајево гостовала је 
19.09.2011. године у општини Власотинце.

Председник општине Власотинце Срђан Шушулић и 
председница општине Барајево Бранка Савић потписали 
су Меморандум о међусобној сарадњи ове две локалне са-
моуправе на реализацији пројекта . 

Програм Ehchange 3 усмерен је на увођење модела 
Европске уније у функционисање и побољшање капаци-
тета и ефикасности локалних самоуправа у Србији. Оп-
штина Власотинце је као једна од 4 пилот општине (Ле-
бане, Прокупље, Лесковац) 2008. године учествовала у 
реализацији пројекта, чији је основни циљ био да се успо-
стави ефикаснији приступ грађана просторно-планској 
документацији и допринесе оспособљавању општинских 
службеника за рад у географским информационим систе-

ДЕЛЕГАЦИЈА БАРАЈЕВА ПОСЕТИЛА 
ПАРТНЕРСКУ ОПШТИНУ ВЛАСОТИНЦЕ

мима, упознавање са методама прикупљања, моделирања, 
складиштења и организације података, као и практичан 
рад у ГИС софтверском окружењу.

Искуство општине Власотинце било је предмет 
презентације „ГИС као инструмент одрживог локалног 
развоја – Примена ГИС-а у локалној самоуправи 
Власотинце”, којој су присуствовали чланови пројектног 
тима и представници општине Барајево и Лазаревац.

MSP IPA

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
ГО БАРАЈЕВО - ПОЧЕТАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
У току је јавна расправа о нацрту Локалног плана 

управљања отпадом ГО Барајево. Нацрт документа може-
те погледати на сајту општине, у менију ПРОЈЕКТИ.

Ваше коментаре, примедбе и сугестије можете упути-
ти путем електронске поште на: otasevicnatasa@yahoo.com, 
путем поште на адресу ГО Барајево, Светосавска 2, 11460 
Барајево са назнаком “за Локални план управљања отпа-
дом” или се директно на поменутој адреси, обратити ко-
ординатору израде Локалног плана управљања отпадом, 
Наташи Оташевић, дипл. инг.

Израду Локалног Плана управљањa отпадом ГО 
Барајево, помогао је Пројекат ''Програм подршке општи-

нама IPA 2007'', који финансира Европска унија, а спрово-
ди конзорцијум партнера на челу са GIZ IS.

Управљање отпадом у складу са европским стандардима

Локални план управљања отпадом градске општине 
Барајево, израђен је у складу са Законом о управљању 
отпадом и важи за период до 2020. године. План 
утврђује основне проблеме у управљању отпадом и 
даје препоруке, односно циљеве за решавање проблема 
и уређење управљања отпадом у складу са европским 
стандардима.
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Пројекат спроводи 
конзорцијум који води

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ГРАДОВА И ОПШТИНА

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ

И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Програм подршке општинама IPA 2007
Добра управа, планирање и пружање услуга
Пројекат финансира Европска унија

План је израђен уз учешће свих заинтересованих 
организација и институција.

ЦИЉЕВИ ПЛАНА:

ЦИЉ 1. Проширени и ојачани административни 
капацитети на нивоу општине у области управљања 
отпадом

Оснивање Службе за заштиту животне средине 
у Општинској управи; Унапређење рада општинских 
инспекцијских служби и побољшање координације 
општинске, градске и републичке инспекције; Јачање 
административних капацитета за ефикасније спровођење 
прописа у области заштите животне средине у општини; 
Оснивање Фонда за заштиту животне средине.

ЦИЉ 2. Побољшана техничка опремљеност ЈКП

Прикупљање прецизних података о количинама oтпада 
који настаје на територији општине Барајево; Набавка 
контејнера и осталих посуда за сакупљање комуналног 
отпада; Одређивање локација за постављање контејнера 
за отпад; Обезбедити потребна техничка средства за 
ЈКП ‘’10. октобар’’ – набавка возила; Разрадити руте и 
динамику сакупљања отпада; Организација прикупљања 
кабастог смећа.

ЦИЉ 3. Трајно уклоњенe дивље депоније и подржана 
изградња регионалног центра за управљање отпадом

Учешће у изградњи регионалног центра за управање 
отпадом Каленић према националним прописима и 
ЕУ директивама и у складу са Стратегијом управљања 

отпадом Републике Србије 2010-2019.; Идентификација 
дивљих депонија; Израда техничке документације за 
санацију сметлишта; Санација и/или уклањање постојећих 
сметлишта.

ЦИЉ 4. Успостављен систем одвојеног сакупљања, 
сепарације и рециклаже отпада

Постављање контејнера за селективно сакупљање ре-
циклабилног отпада – зелених острва; Изградња центра за 
одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажног 
дворишта; Осигурати тржиште за одвојено сакупљени от-
пад; Успостављање система одвојеног сакупљања опасног 
отпада из домаћинстава.

ЦИЉ 5. Развијен и спроведен систем финансирања 
управљања отпадом на локалном нивоу

Реструктуирање ЈКП и одвајање послова управљања 
отпадом од других комуналних послова, и послова 
сакупљања отпада од послова третмана и одлагања; Под-
ршка формирању регионалног јавно комуналног предузећа 
за управљање центром за управљање отпадом; Приме-
на принципа пуне надокнаде трошкова за сакупљање и 
одлагање отпада.

ЦИЉ 6. Развијена јавна свест становништва о значају 
управљања отпадом

Развијање свести о потреби правилног поступања са 
отпадом, пре свега код деце и омладине; Имплементација 
програма за развијање свести јавности о одвојеном 
сакупљању и рециклажи; Побољшање система информисања 
грађана о питањима и проблемима управљања отпадом.

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ - ДА БАРАЈЕВО БУДЕ ЧИСТИЈЕ
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Почетак нове школске године са највише 
нестрпљења чекали су ђаци прваци. Њих тач-
но 241 село је 1. септембра први пут у ђачке 
клупе, а град Београд и општина Барајево обе-
збедили су им лепе поклоне у виду уџбеника и 
школског прибора. Највише првака уписано је 
у матичној школи у Барајеву – 74 првака, шко-
ли у Вранићу 43, Мељаку 21, Глумчевом Брду 
18 и Баћевцу 16, док у подручним одељењима 
у Рожанцима и Лисовићу 2 у први разред није 
уписано ни једно дете.

Пасарела на Ибарској магистра-
ли, стављена је у функцију 29. авгу-
ста. Пасарела је постављена на при-
оритетном месту, где је прелаз био 
најнебезбеднији, изјавио је помоћник 

у саобраћају тако и у установама где 
проводе највише времена. У протекле 
три године смо поставили осветљење 
у 90 одсто школских дворишта, 70 од-
сто школа је добило видео надзор, у 

ПЕШАЧКА ПАСАРЕЛА НА ИБАРСКОЈ 
МАГИСТРАЛИ

градоначелника Александар Шапић 
приликом обиласка објекта. Он је 
рекао да ће пешачке пасареле бити 
постављене у насељу Радиофар, као и 
у селу Раковица, док ће такав прелаз 
у Јајинцима бити монтиран почетком 
октобра месеца.

– Град Београд ће и у будуће по-
стављати овакве прелазе на местима 
која су, према проценама Министар-
ства унутрашњих послова, небезбед-
на. Град је у последње време много 
учинио за безбедност најмлађих, како 

више од 230 школа смо обновили вер-
тикалну и хоризонталну саобраћајну 
сигнализацију, а сада је већ постала 
традиционална акција ЈКП “Паркинг 
сервис”, “Ђаци вас моле, успорите 
поред школе” у којој сваке године 
више од 60.000 малишана прође обу-
ку и научи основе о безбедности у 
саобраћају. Око 90 одсто вртића је 
добило осветљење и видео надзор, а 
у току је постављање ограда око тих 
објеката које су висине  2,5 метара – 
истакао је Шапић.

Директор ЈКП “Београд-пут” Милу-
тин Штрбић је казао да је цео поступак 
око градње и постављања пасарела завр-
шен у рекордном року.

–  Ми смо пре само два и по месеца за-
почели израду пројектне документације. 
Имали смо веома рационалан приступ у 
изради ових пасарела, како би трошкови 
били мањи. Ово ће бити потпуно легал-
но пројектовани и изграђени објекти за 
мање од три месеца. Према његовим 
речима, на магистралним и регионалним 
путевима у околини Београда ће до краја 

године бити постављене још четири пе-
шачке пасареле.

Председница општине Барајево 
Бранка Савић рекла је да је то била 
најкритичнија тачка што се тиче без-
бедности у саобраћају. Како је додала, 
нова пасарела је од великог значаја за 
житеље тог дела Барајева у коме живи 
велики број деце која свакодневно путују 
у школу. 

ПОЧЕЛА ШКОЛСКА ГОДИНА

Пасарела на магистрали код скретања за Рипањ 
значајно допринела већој безбедности у саобраћају

Бранка Савић, Милутин Штрбић и 
Александар Шапић у обиласку радова

241 ПРВАК

Град Београд посебну пажњу поклања безбедности најмлађих учесника у саобраћају
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У оквиру манифестације „Дани ев-
ропске баштине“, која се на територији 
града Београда и градских општине 
одржава већ девету годину, у Барајеву 
је од 13. до 19. септембра у Средњој 
школи била постављена изложба под 
називом „Европске вредности Барајева 
у слици и речи“, а у галерији Центра за 
културу изложба фотографија кућа зи-
даних у духу старог градитељства, чији 
је аутор архитекта Јован Мирчетић.

У Дому културе у Вранићу 23. 
септембра одржан је хуманитар-
ни концерт на коме су учествова-
ла културно-уметничка друштва из 
Вранића, Великог Градишта и ансамбл 
„Szczyrzyc“ из Пољске.

Организатор концерта био је, на 
иницијативу Зорице Ристић, Савет 
родитеља Дневног боравка за децу 
ометену у развоју из Шиљаковца, а 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

Манифестација „Дани европске 
баштине“ одржава се сваког септем-
бра у земљама чланицама Савета Ев-
ропе. Циљ је међусобно зближавање 
становника старог континента кроз 
боље разумевање сопственог при-
родног и културног наслеђа. Тема 
овогодишње манифестације била је 
«Ризница наслеђа Европе - интегра-
тивна заштита културног и природног 
наслеђа».

ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ БАРАЈЕВА У СЛИЦИ И РЕЧИ

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА 
ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

иницијативу су подржали и помогли 
њену реализацију КУД „Вранић“ и Цен-
тар за културу.

Од продатих улазница и донација 
прикупљено је око 40 хиљада динара 
и ова средства биће искоришћена за 
побољшање услова рада у овом центру.

Поводом успешне реализације 
централне општинске манифестације 
„Барајеву у походе“, Центар за кул-

Центар за културу Барајево и ове го-
дине организовао је културно – забавни 
програм на отварању културно – спорт-
ске манифестације „Мељак 2011. годи-

туру организовао је 24. септембра у 
Барајеву вече фолклора, уз учешће 
културно-уметничких друштава из 
Барајева, Вранића и Пољске.

ЂАЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ

КУЛТУРНО СПОРТСКА 
МАНИФЕСТАЦИЈА МЕЉАК 2011.

не“ у Мељаку 5. августа. Музички ан-
самбл „Корона“ је извео сплет народних 
кола и песама које су стварали пре свега 
Мељачани Илија и Милија Спасојевић.

Вече је употпунио и Ме-
љачанин Милутин Јевтић - Буџа 
својим песмама. Програм је во-
дила Марија Вујовић ученица 
Средње школе Барајево. Након 
концерта отпочео је турнир у 
малом фудбалу. О спортском делу 
ове манифестације опширније у 
спортској рубрици.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

У оквиру дечије недеље, која се тра-
диционално одржава прве недеље окто-
бра, у згради СО Барајево 3. октобра 
2011. године домаћин деце Барајева, 
чланова ђачког парламента, био је за-
меник председника Скупштине општи-
не Барајево Иван Иванковић.

Он је децу упознао са радом СО 
Барајево и значајем тог рада за све ста-
новнике наше општине. Затим су деца 
постављала питања везана за развој оп-
штине и за побољшање услова за дечје 
активности, посебно у области спорта. 
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БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

Културно - спортска манифестација „Лисовић – 
Спасовина 2011“ одржана је по 32. пут у Лисовићу. 
Организатори и покровитељи ове манифестације су 
Општина Барајево, МЗ Лисовић и Центар за културу 
Барајево.

„ЛИСОВИЋ – 
СПАСОВИНА 2011.“

Након завршетка програма ликовне радионице 
„Ћирилица“ која је трајала 15 дана, у Галерији Центра 26. 
јула отворена је изложба радова ликовне радионице.

Изложбу је отворио директор Центра Драгослав 
Јовичић, а допунске информације о експонатима дала је 
магистар Наташа Делић реализатор поменуте радионице. 
Експонати представљају синтезу рада технике ручне изра-
де папира као подлогом за ћирилкички иницијал, где се 
преплићу неколико тема савременог друштва.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНЕ 
РАДИОНИЦЕ „ЋИРИЛИЦА“

Савез извиђача Србије организовао је од 4. до 18. 
јула боравак извиђача на Спортско рекреативном цен-
тру Плешке у Барајеву . Програм је обухватио летњу 
школу за вође чета у периоду од 4. до 9. јула, а све до 18. 
јула организован је једнодневни боравак београдских 
извиђача.

Центар за културу и Дирекција за развој и изградњу 
општине Барајево обезбедили су извиђачима бесплатан 
боравак на Плешкама, као и коришћење базена у овом 
спортском центру.

Реализаторе програма су посетили председ-
ник извиђача Србије, генерални секретар извиђача 
Србије, председник извиђача Београда и сарадник у 
Секретаријату за спорт и омладину Београда, оценивши 

100 ГОДИНА САВЕЗА 
ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ

"ЛОГОРСКЕ НОЋИ"

да су створени готови сви услови да Плешке постану 
један од скаутских центара Европе.

Централна општинска манифестација „Барајеву у походе“ завршена је ове године 28. августа обележевањем Славе 
и Дана општине Барајево. Пуна два месеца, од Видовдана па до Велике Госпојине, трајали су разноврсни културни, за-
бавни и спортски програми, тако да свима који су лето провели у Барајеву сигурно није било досадно. Значајно је и 
поменути да су сви програми били бесплатни, а да су поједини привукли и више хиљада гледалаца.

Општинску манифестацију је на Видовдан отворио Зоран Алимпић, заменик председника Скупштине града Београ-
да, а завршница манифестације била је 27. и 28. августа, када је у Великом Борку обележена 206. годишњица оснивања 
Правитељствујушћех совјета српског, а у Барајеву прослављена Слава и Дан општине Барајево.

Традиционално спортско дружење које траје две 
недеље и сваке вечери окупи по неколико стотина посети-
лаца, отворио је председник Скупштине општине Барајево 
Првослав Мандић. У оквиру сценско музичког програ-
ма са две нумере наступили су чланови хип-хоп групе 
„DAMAGE CREW“ из Барајева, познати репер Вуду Попај 
имао је свој получасовни наступ, док је својих 30 минута 
имала и млада Марина Станкић - финалиста ријалитија 
„Срећна звезда“ на ТВ Хепи. Марина је извођењем нумера 
и интерпретацијом потврдила да има анђеоски глас, као 
и да је с правом била финалиста популарног музичког 
такмичења.

Учесници радионице

Извиђачки логор
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БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

У организацији Центра за културу 
Барајево у Гунцатима су одржани тради-
ционални 9. по реду „Дани Будимира Буце 
Јовановића, Милије и Илије Спасојевића 
и Радоја Митровића Барајевца“. Програм 
ове општинске манифестације посвећен 
је музичарима који су песмом и колом не-

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

У част четири барајевска музича-
ра певали су њихове и своје песме: 
Недељко Билкић, Ангел Димов, Шеки 
Турковић, Никола Урошевић-Геџа, 
Хасан Дудић, Недељко-Неђа Костић, 
Светомир Цвеле Радовановић, Сне-
жана Јовановић–Шикица, Милен-

говали шумадијски мелос и представљали 
дуго година ствараоце изворне народне 
песме, афирмишући нове звезде естрад-
не музике као што су Шабан Шаулић, Зо-
ран Калезић, Бора Спужић Квака, Гвоз-
ден Радичевић, Вида Павловић...

Пред неколико хиљада гледала-
ца манифестацију је свечано отворио 
председник Скупштине Града Београда 

Александар Антић, који је обећао да ће 
Град помоћи да фестивал народне музи-
ке у Гунцатима добије шири, шумадијски 
значај. Добродошлицу је бројним учесни-
цима програма и посетиоцима пожелела 
и Бранка Савић, председница општине 
Барајево.

ко Живковић, Живота Јовановић 
(виолина), Ера Ојданић, Драган 
Марјановић-Мачак, Раде Гајић, Не-
над Јовановић, Раде Петровић, 
Миливоје Ђуришић, Јанко Глишић, 
Мишко Павић и многи други, а за-
пажен наступ имао је и мајстор 
на хармоници, син покојног Илије 
Спасојевића Бобан Спасојевић. 

Извођаче песама пратио је оркестар 
Зорана Влајића.

У току концерта здравичар 
Антоније је најавио десетоминутни 
аудио снимак беседе покојног Буце 
Јовановића, који је код публике изаз-
вао пуно емоција и сећање на једно 

време када су ови ствараоци златним 
нотама писали српску народну песму. 
Организована је и свечаност уручења 
плакета естрадним уметницима који 
су допринели да ова манифестација у 
потпуности заживи. Плакете је уручио 
директор Центра Драгослав Јовичић.

ФЕСТИВАЛ СА ПЕРСПЕКТИВОМ

Дружење је отворио здравицом 
здравичар Миленко Антонијевић 
Антоније.

Трећег дана Културно уметнич-
ко друштво из Вранића извело је 
целовечерњи програм пред око чети-
ри стотине гледалаца.

Недељко Билкић Светлана Танасић Бобан Спасојевић

Са свечаног отварања манифестације
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Друго вече, под називом „С оне 
стране Липовице“, пред око хиљаду 
гледалаца употпунили су Љуба 
Недељковић, Миленко Живковић, Ми-
лета Марковић, Раде Станимировић, 
Драган Илић - Барајевац, Светлана 
Цеца Станковић, Раде Гајић, Ненад 
Јовановић уз музичку пратњу орке-
стра «Корона».

Велико интересовање за фестивал у Гунцатима



Талентована деца из Барајева, 
углавном победници бројних 
такмичења у музици, глуми, писаној 
речи... приредили су 26. јула у 
Галерији Центра за културу изузе-
тан доживљај заинтересовним по-
сетиоцима. Своје умеће су предста-

БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

ДЕЦА СУ 
УКРАС СВЕТА

У Галерији Центра за култу-
ру Барајево 22. јула организова-
на је промоција књиге „Артемије 
тврди да...“ књижевнице Љиљане 
Живковић.

У роману писаном наизменич-
но у стиху и прози,на специфичан 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
 АРТЕМИЈЕ ТВРДИ ДА...

У суботу 13. августа на позорни-
ци испред Дома културе Кнез Сима 
Марковић у Великом Борку, специ-
фичним програмаом су отворени 
„39. дани кнеза Симе Марковића“. 

Програм је почео филмским 
приказом са прошлогодишњег 
обележавања годишњице Прве 
српске Владе, у коме је представљено 
полагање венаца званичника и 

39. ДАНИ КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА

"ВОЖД" У ВЕЛИКОМ БОРКУ
обраћање председнице општине 
Барајево.

Уз свечану песму манифестације 
„Востани Сербие“, уз интерпретацију и 
пратњу Вука Зекића, кнежеву заставу 
на јарбол је подигао ученик генерације 
ОШ Кнез Сима Марковић Александар 
Стевановић. После дизања заставе глу-
мац Лепомир Ивковић је извео моно-
драму „Вожд“, а баритон Београдске 

Традиционално 2. августа у порти 
цркве Свети Илија у Вранићу одржан 
је Сабор св. Илије. Програм су из-
вели црквени хор цркеве Св. Илија, 
КУД Вранић, КУД Диоген из Сурчина 
и интерпретатори народне музике 
Светлана Танасић и Ангел Димов, уз 
музичкиу пратњу музичког ансамбла 
«Корона».

САБОР СВЕТОГ ИЛИЈЕ
Предиван амбијент, изванредан 

наступ културно-уметничких друштава 
и избор песама интерпретатора народ-
не музике оставили су изванредан ути-
сак на преко 1000 посетилаца.

Фестивалу фолклора у Вранићу 
присуствовали су и председници оп-
штина Барајево и Сурчин, Бранка 
Савић и Војислав Јаношевић.

вили Исидора Урекар, Магдалена 
Михајловић, Стефан Станимировић, 
Душан Стевановић, Милош Илић и 
Милица Иконић.

Исидора је рецитовала побед-
ничку песму са градског такмичењу 
младих песника под називом „Мајска 
песничка сусретања“, као и песму из 
тек штампане своје књиге „Ружа у 
срцу“. Магдалена је одпевала пему 
„Нек сунце сја“ којом је победи-
ла на градском такмичењу „Златна 

сирена“. Стефан и Душан су извели 
дијалог у улози Милашина и Злата-
не из култне ТВ серије „Село гори а 
баба се чешља“. Посебан доживљај 
присутнима је приредио студент му-
зичке академије Милош Илић, који је 
још једном показао да је прави вир-
туоз на хармоници. Студент матема-
тичког факултета Милица Иконић је 
одрецитовала своју песму „Опрост“. 
Учесници су од Центра добили при-
годне поклоне.

начин се кроз лик мачка Артемија 
размишља о филозофији живо-
та, срећи, усамљености, људима и 
њиховим судбинама. Промоцију 
књиге су заједно са Центром за кул-
туру организовали Књижевни клуб и 
библиотека „Јован Дучић“.

опере Вук Зекић је отпевао, уз клавир-
ску пратњу брата Стефана две музичке 
нумере „Веруј да те љубим“ и „Прича“.

КУД "Диоген"

Аутор и учесници

Стефан и Вук Зекић
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На велики православ-
ни празник Преображење 
Господње испред Дома 
културе у Барајеву, од-
ржана је традиционална 
манифестација «Барајевско 
посело».

БАРАЈЕВСКО ПОСЕЛО

БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

У оквиру свечаности „39. 
Дани кнеза Симе Марковића“ у 
уторак 23. августа, на Тргу палих 
бораца у Великом Борку, прика-
зан је историјски филм „Песма 
са Кумбаре“.

Пројекција је почела у 20,00 
часова, а на опште задовољство 
присуствовало је неколико де-
сетина гледалаца међу којима је 
било и школараца.

„ПЕСМА СА КУМБАРЕ“

У четвртак 18. августа у Галерији 
Центра за културу Барајево, одржано 
је Ауторско вече књижевника и про-
фесора географије из Гунцата Зорана 
Николића.

Том приликом књижевник је 
представио своје три до сада издате 
књиге, када је у питању стваралаштво 
за одрасле. Уводни осврт на живот и 
дело дао је директор Центра за кул-
туру Драгослав Јовичић, док је дело-
ве из књиге читала Милица Иконић 
– студент Математичког факултета у 
Београду.

Представљена је књига поезије 
„Сонет и звер“, прозе “Испит за ноћ“, 
као и књига драме „Светла у времену, 
иза...“.

Професор је покренуо и једну 
јако лепу иницијативу, а она гласи 
“Сакупити новац од продатих књига 
аутора који су промовисали своје 

АУТОРСКО ВЕЧЕ КЊИЖЕВНИКА 
ЗОРАНА НИКОЛИЋА

књиге у Центру за културу и купити 
пијанино, који ће Центру много зна-
чити за даље активности у области 
културе“. Идеја је наишла на опште 
одобравање присутних.

У организацији Центра за кул-
туру у Галерији Дома културе у 
Барајеву, 18. августа изложена је 
поставка фотографија кућа, чији 
је пројектант истакнути архитекта 
из Барајева Јован Мирчетић. На из-
ложби је приказано 32 фотографије 
на којима су куће које је овај ува-

НОВЕ КУЋЕ У СТАРОМ ДУХУ
жени архитекта пројектовао у 
шумадијском стилу.

И сам аутор изложбе је истакао да 
је фотографије сам радио и да се на њи-
ма најбоље види његов препознатљив 
стил пројектовања и пре свега очувања 
шумадијске куће која је под ударом ев-
ропских стилова ипак опстала.

делу програма наступили 
су певачи Недељко Билкић, 
Снежана Јовановић Шики-
ца, Зоран Поповић, Ненад 
Јовановић и Раде Гајић.

Све извођаче је пра-
тио оркестар Милана Ми-
нића, док је фолколораше 
пратио оркестак Драгана 
Јовановског, иначе орке-
стар који ради у оквиру ФА 
Шумадија.

У забавном делу прог-
рма одржана је и другу годи-
ну за редом манифестација 
избор за мис Барајева. 
Овогодишњу ленту најлеп-
ше девојке понела је мла-
да рускиња, иначе наша 
држављанка Алина Мен-

Пред неколико стоти-
на посетилаца наступили 
су чланови ФА Шумадија 
са својим програмом саже-
тим у три сегмента , игре из 
Србије, игре из Понишавља и 
игре из Пирота. У музичком 

шикова. За прву пратиљу 
изабрана је Данијела 
Сремчевић, док је титу-
лу друге пратиље поне-
ла Гордана Радовановић. 
Председница жирија је 
била прошлогоришња Мис 
Преображења Славица Пе-
тровић из Арнајева.
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У недељу 28. августа на игралиш-
ту за мале спортове у Манићу, одржа-
на је традиционална манифестација 

СЕЛО МОЈЕ ЗАВИЧАЈУ МИО

а целовечерњи концерт извео је 
Фолклорни ансамбл „Шумадија“ из 
Барајева.

Детаљ из представе 
"Живео живот Тола Манојловић"

Манифестацији је присуствовало 
руководство наше општине

ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У МАНИЋУ

Бројна публика је уживала у програму

Програм у Манићу употпунио је 
глумац из Малог Поповића Драган 
Стевановић са инсертом из монодра-
ме „Живео живот Тола Манојловић“.

У Манићу је одржан и тради-
ционалан турнир у малом фудбалу, 
о чему опширнији извештај можете 
наћи на спортским страницама.

БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

У организацији Центра за културу 
Барајево 22. августа у малој сали СО 
Барајево одржана је промоција књиге 
“Балкански ратови“, којој је при-
суствовао историчар Дејан Ристић. 
Књигу су издали Архив Србије и Ми-
нистарство рада и социјалне поли-
тике, у част 100 година Балканских 
ратова. Књига „Балкански ратови“ 
даје драгоцена сведочанства ових 
историјских догађаја, јер бележи бит-

Панел расправу на тему „Место и 
улога кнеза Симе Марковића“ органи-
зовао је 22. августа Центар за културу 
Барајево поводом 200 година постојања 
Министарства финансија. На расправу 
су поред професора историје позва-
ни и истакнути књижевници и исто-

ПАНЕЛ РАСПРАВА

МЕСТО И УЛОГА 
КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА

ричари, који проучавају и пишу о том 
времену, времену српских кнезова, 
великих превирања и оснивања првих 
министарстава у Србији.

Панел расправу је отворио и дао 
уводну беседу директор Центра за 
културу Драгослав Јовичић. Учешће 

у дискусији узели су и професори 
историје, академици, књижевници, а и 
обични грађани који воле и проучавају 
српску историју са веома квалитетним 
питањима која се тичу тога времена. 
Поред питања о животу и делу кнеза 
Симе Марковића, било је и питања која 
се тичу уџбеника историје у којима се 
веома мало говори о српским велика-
нима тога времена. Општи је закључак, 
да пажњу ученика треба много више 
усмерити на познавање национал-
не историје, од онога колико је она у 
њима заступљена.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„БАЛКАНСКИ РАТОВИ“

ке кроз фотографије и у њој се налази 
400 веома квалитетних фотографија 
из тог времена. Аутор фотографија је 
Рус Самсон Чернов, који је на овим 
просторима боравио за време Бал-
канских и Првог светског рата.

Према речима промотера Дејана 
Ристића, књига представља изузе-
так јер са мало текста и мноштвом 
фотографија приказује страдање и 
јунаштво наших предака .

Са промоције књиге 
"Балкански ратови"

„Село моје завичају мио“. Пред 
бројном публиком наступили су пе-
вачи Раде Гајић и Неша Јовановић, 
као и нова нада народне музике мла-
ди певач из Земуна Марко Ђаловић, 
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БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

У понедељак 3. августа одржан 
је помен српском јунаку из Првог 
српског рата Милисаву Чамџији. 
Надгробни споменик Милисаву 
Чамџији налази се у Великом Борку, 
недалеко од Горомаљског гробља, 
у воћњаку породице Иванковић, а 
помен је обавио свештеник цркве 

ПОМЕН МИЛИСАВУ ЧАМЏИЈИ
Светог Димитрија Горан Ракић у при-
суству родбине, грађана и представ-
ника општине.

Цвеће на гроб овог великог 
јунака положила је делегација општи-
не Барајево, на челу са помоћником 
председника општине Бранком Три-
фуновићем (на слици).

Овогодишњи Сабор књижевног 
стваралаштва „Оловко не ћути“ одржан 
је традиционално 26. августа на Тргу па-
лих бораца у Великом Борку, а окупио 
је око стотину књижевних стваралаца 
из целе Србије и дијаспоре.

Присутне госте речима добродо-
шлице је поздравила председница оп-
штине Бранка Савић, а потом се присту-
пило полагању венаца на Спомен бисту 

САБОР КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА „ОЛОВКО НЕ ЋУТИ“ док је награде за мисаону поезију након 
упечатљиве беседе поделио члан жирија 
Предраг Богдановић - дугогодишњи се-
кретар Удружења књижевника Србије

Због спречености председника 
жирија Сабора Радомира Андрића, 
иначе предесника Савеза књижевника 
Србије да присуствује завршној свеча-
ности, награде је уручила предесни-
ца Књижевног клуба «Јован Дучић» из 
Барајева Љиљана Вукић.

Музички дело програма својим пес-
мама улепшао је истакнути естрадни 
уметник Жарко Данчуо.

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ ПЕСНИЦИМА
кнеза Симе Марковића поводом 200 
година Министарства финансија. Венац 
на спомен бисту су положили представ-
ници општине Барајево, Центра за кул-
туру Барајево и Књижевног клуба „Јован 
Дучић“.

Свечано уручење награда за ми-
саону, љубавну и родољубиву поезију 
обавила је члан жирија за љубавну 
поезију књижевница Весна Алексић, 

И ове године традицио-
нално 26. августа на Тргу па-
лих бораца у Великом Борку 
је представљено ново издање 
књиге Сабора књижевнг ствара-
лаштва „Оловко не ћути“. Ово је 
већ 13. издање књиге у којој су 
награђени и похваљени радови 
књижевног конкурса. Оно што 
је специфично за ово издање 
је то да су у њему објављени и 
радови књижевних стваралаца, 
прошлогодишњих победника из 
области дечијег песничког свара-
лаштва, писаца за децу, кратких 
прича, афоризмама и здравице.

КЊИГА САБОРА 
КЊИЖЕВНОГ 

СТВАРАЛАШТВА

У организацији Центра за кул-
туру Барајево и Удружења „Ново 
огњиште“ 27. августа у великој сали 
Дома културе у Барајеву, одржано је 
традиционално дружење избеглих, 
расељених, прогнанаих и досељених 
под називом „Завичајно вече“.

У културно-забаном програмом 
наступили су КУД Петрова Гора 
са групом певача, Браћа Подинар-
ци, затим Миле Делија и Драган 
Комазец.

Посебну арому програму су 
дали најмлађи интерпретатори из 

ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ
Лакташа и Ораховца, као и музички 
ансамбал Драгана Шуше.

Родољубива поезија
Веселин Гајдашевић, Фекетић 
Љубавна поезија
Љубомир Вујовић, Београд
Мисаона поезија
Миодраг Милуновић С. Паланка

Најбољи:
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Основна школа „Кнез Сима Мар-
ковић“ из Бождаревца обележила је 25. 
августа значајан јубилеј – 120 година рада 
и постојања. Рођендан је прослављен у 
просторијама школе у оквиру Централне 
општинске манифестација „Барајеву у по-
ходе“. Након поздравне речи, коју је при-
сутнима упутила директорка школе Зорица 
Јовановић - Стевановић, уследио је програм 
под називом „100% зелено“.

Презентације о раду еколошке секције 
припремила је Биљана Поповић, наставни-
ца разредне наставе на чију је иницијативу 

је аутор изложбе фотографија „Објективом 
кроз Бождаревац“ чије се уметничко 
изражавање базирало на екологији. Дивље 
депоније, неодговорни власници кућних 
љубимаца (напуштене животиње и бачени 
животињски лешеви), загађена река... тужна 
су слика и, на жалост, доказ еколошке не-
културе појединих грађана.

Зелена представа „Еколошко от-
режњење“ имала је за циљ да утиче на 
свест свих присутних да у будућности воде 
више рачуна о животној средини. Певање 
„Рођенданске песме“ уз гашење свећица 

и основана секција школске 2005/2006. 
године, а ради развијања еколошке свести 
и еколошке савести ученика - еколошки 
пожељног понашања у складу са принципи-
ма одрживости, етичности и права будућих 
генерација на очувану животну средину, 
природу и биодиверзитет.

У дворишту школе, уследио је модно-
еколошки перформанс (еко ревија од ре-
циклираног материјала) „Trash, fashion and 
nature” (Смеће, мода и природа). Током 
ревије присутнима су предочене неке 
чињенице о пластичним кесама од којих је 
већина модела, које су мале манекенке про-
шетале пистом, и направљена. На модној 
ревији су, осим одеће, приказани и пред-
мети као што су накит, ташне, шешири... 
Циљ ревије био је да се скрене пажња на 
штетност производње танких пластичних 
кеса, као и штетност њихове употребе због 
немогућности брзе разградње и загађења 
земљишта. Једна пластична кеса произве-
де се за мање од секунде, употреби се и 
баци након неколико минута, а након тога 
загађује нашу околину деценијама.

Да ли је Бождаревац „прави божији 
дар“ с обзиром на природна богатства 
којима место располаже и како се његови 
становници опходе према њему одгонетнуо 

на неизоставној рођенданској торти (у об-
лику Старе школе у Бождаревцу) и поклон 
изненађења остављени су за крај дружења. 
Као поклон школи за 120-ти рођендан деца 
су формирала број 120 од 120 џакова ли-
менки које су затин дистрибуиране у реци-
клажни центар РИКЕН д.о.о. у Београд.

Од почетка сарадње са РИКЕН Фон-
дом за повраћај и рециклажу лименки, са 
овом испоруком, школа у Бождаревцу са-
купила је преко три тоне искоришћених 
алуминијумских лименки.

Значајном јубилеју присуствовале 
су бројне званице, међу којима и Марија 
Грубачевић, помоћник секретара за за-
штиту животне средине Града Београда, 
Зорица Билић и Пиеро Ремити, експерти за 
општинско планирање ГТЗ ИС, Ивана Ци-

120 ГОДИНА ШКОЛЕ 
У БОЖДАРЕВЦУ

Модна ревија изазвала велику пажњу Детаљ из представе "Зелено отрежњење"

У Летопису школе је записано: 
"Основна школа у Бождаревцу почела је 
са радом септембра 1891. године под на-
зивом "Српска народна школа у Бождарев-
цу". Рад је започела у стамбеној згради која 
је тада прилагођена за школску наставу. 
Школа је основана на иницијативу грађана 
Бождаревца.

Од 1843. године па до 1891. годи-
не деца из Бождаревца су одлазила у 
баћевачку школу. С обзиром да тада 
школовање није било обавезно, број ђака 
је био мали.

Први учитељ ове школе је био 
Василије Матејић који је радио са сва чети-
ри разреда. Поред ученика из Бождаревца 
у школу су долазили и ученици из Барајева 
и Баћевца.

Постоје два сачувана документа у 
којима се говори о времену изградње нове 
школске зграде у Бождаревцу. У једном 
извештају је записано да је нова школа са-
зидана 1897-1898. године, а у другом стоји 
да је сазидана 1906. године. Оба извештаја 
су послата у Министарство просвете.

Није јасно зашто у ова два извештаја 
постоји разлика о времену градње нове 

ваделиц и Горан Карић представници РИ-
КЕН д.о.о., Бранка Савић, председница оп-
штине Барајево, пријатељи школе, садашњи 
и бивши ученици и радници, будући ђаци 
прваци, родитељи...

школске зграде од осам година. Можда је 
прва година, година изградње, а друга, го-
дина потпуног опремања нове школе.

Од отварања школе 1891. године па 
све до 1927. године, ђаци су уписивани у 
књигу: УПИСНИК КРАЉЕВСКЕ СРПСКЕ 
НАРОДНЕ ШКОЛЕ БОЖДАРЕВАЦ, а од 
1927. до 1945. године у нови Уписник.

За ову школу је интересантан податак 
да су у њој радиле три генерације Матејића. 
После Василија, у школи је десетак година 
радио син Драгољуб са супругом Дарин-
ком, а касније, од 1941. до 1973. до одласка 
у пензију ради унук првог учитеља, деда 
Васе, Слободан Матејић са супругом Ма-
рином. Слободанов старији син Славољуб, 
четврти је по реду учитељ из ове куће, али 
није радио на подручју ове школе."

БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ
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Под покровитељством Владе Ре-
публике Србије у суботу 27. августа 
у Великом Борку, обележена је 206.
годишњица оснивања Прве српске Владе 
-Правитељствујушћег совјета сербског.

Свечана церемонија је почела 
интонирањем химне и полагањем ве-
наца на Спомен бисту српског кнеза 
Симе Марковића. Венце су положи-
ле делегације Министарства рада и 
социјалне политике Републике Србије, 
Градске општине Барајево, Удружења 

бораца од 1912-1920. Београда, Барајева 
и Обреновца.

Поздравну реч присутнима упутила 
је председница општине Барајево Бран-
ка Савић. Оснивање Совјета, истакла је 
Бранка Савић, једна је од најзначајнијих 
одлука устаничких првака предвођених 
Карађорђем, међу којима се истицао 
кнез Сима Марковић када је Србија, 
после вишевековне отоманске вла-
давине, кренула путем обнове своје 
државности.

У режији Јована Ристића, глумачка 
тројка на челу са Небојшом Кундачином 
извела је музичко – сценски програм 
по сценарију Милована Витезовића. 
Тежиште драмског програма је било 
на разговору Карађорђа , Кнеза Симе 
Марковића и Божидара Грујовића о 
идеји и поруци значајног дела проф. 
Харковшког универзитета „Слово“, 
којим је ударен темељ демократије 
Србије с посебним слоганом „Закон је 
воља вилајета“.

ОБЕЛЕЖЕНА 206. ГОДИШЊИЦА 
ОСНИВАЊА ПРВЕ СРПСКЕ ВЛАДЕ

БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ

У порти цркве Св. Архангела 
Михајла у Бељини одржана је завршна 
свечаност Централне општинске 
манифестације „Барајеву у походе“ 
„Шумадинка јечам жела“.

Програм је почео речима добро-
дошлице протонамесника бељанског 
Јовице Ескића. Који је свим бељанцима 
честитао преславу Велику Госпоину и 

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ У БЕЉИНИ

пожелео да им и ово вече прође лепо 
и што бољем расположењу.

Традиционално дружење отпо-
чело је песмом Љубе Недељковића 
„Шумадинка јечам жела“у његовом 
извођењу по којој ово дружење и 
носи назив. У музичком делу програ-
ма наступали су: Данка Стоиљковић, 
Марија Трајковска, Неша Јовановић, 

„ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА“

Раде Гајић, Мића Минић – Шале, Ни-
кола Урошевић Геџа и Драган Илић 
– Барајевац.

Свој програм имали су и чланови 
ФА „Шумадија“ из Барајева извевши 
игре из Ниша и игре из околине Пиро-
та, док су најмлађи чланоци одиграли 
игре из централне Србије. Певаче је 
пратио оркестар Животе Јовановића.Неша Јовановић и Раде Гајић
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Чау-чау је пас који је вековима био на кинеском 
двору. Кинески цареви држали су га као чувара, ло-
вачког пса али, пре свега, да би величали своју моћ и 
богатство. Неговале су га слуге специјално обучене 
само за њих. Од његове длаке ткали су се теписи, а од 
коже правила одела. Нажалост, чау-чау се налазио че-
сто и на дворској трпези, па је служио и за јело. Сум-
рак кинеских царева повлачи са собом и смањење 
броја ових паса, па су се многи од њих нашли код бо-
гатих трговаца и племства. Међутим, за време тзв. ки-
неске културне револуције ови пси готово да су били 
уништени. Захваљујући будистичким калуђерима, 
као и оним примерцима који су се нашли у Европи, а 
касније и у Америци, раса је успела да опстане.   Ин-
тересантна је легенда о његовом плавом језику који 
га и чини толико различитим од других раса. Наво-
дно, када је настајао свет и када су звезде усађиване у 
небо, падали су многи комади неба на земљу. Једини 
пас који је смео да додирне те комаде неба био је чау-
чау. Зато он и данас, по древном предању, има плав 
језик

Један од највећих успеха, ако не и највећи, од оснивања 
општинског Кинолошког друштва остварио је брачни пар 
Костадиновић из Барајева са својим љубимцем, псом 
CRIMSON red-Henry. Хенри је са непуних једанаест ме-
сеци побрао значајна признања на бројним кинолошким 
изложбама, а освојио је и шампионат Србије разреда 
младих паса. Најзначајнија признања освојена су на На-
ционалним изложбама паса у Сурчину и Врњачкој Бањи, 

ландских и североамеричких линија паса. Мирољуб Мики 
Костадиновић и његова супруга Мира (познати барајевски 
фризери) истичу да им је жеља да расу чау чау у Србији 
издигну на највиши европски ниво и због тога су се одлу-
чили за набавку женке ROSSY and SHAGIO-CHEN BELLA 
такође из познате Мађарске одгајивачнице ROSSY. Они 
планирају и оснивање одгајивачнице ове врсте паса у 
Барајеву, а да би свој наум спровели у дело неопходна је 
набавка још једне квалитетне женке. Костадиновићи кажу 
да су потребна велика одрицања и огромна материјална 
улагања(посебно за специјалну врсту хране)како би се 
постигао светски изложбени ниво. Врхунски одгој паса 
почев од власника захтева и строгу дисциплину која се 
огледа у стриктном поштовању времена за храњење, сва-
кодневне шетње, одређеној врсти дресуре... Велику помоћ 
приликом одабира паса Костадиновићи су имали од Зора-
на Прентића секретара Кинолошког друштва Барајева као 
и од Иве Тарабић врхунског познаваоца расе чау чау.

КОСТАДИНОВИЋИ У ВРХУ СРПСКЕ КИНОЛОГИЈЕ

ЧАУ ЧАУ - ПАС КОЈИ ЈЕ 
ДОДИРНУО НЕБО

као и на интернационалној изложби у Соко Бањи. У Сур-
чину је освојен победнички пехар за првака расе, као и 
признања за прво место у категоријама ФЦИ група и 
најлепшег јуниора, док се у конкуренцији за најлепшег 
зрелог пса изложбе Хенри пласирао на друго место. Само 
недељу дана касније, на ЦАЦ изложби у Врњачкој Бањи 
Хенри је проглашен за апсолутног победника, а такође су 
му припале и награде за првака расе, ФЦИ групе као и 
пехар за друго место у категорији најлепших јуниора. Ни 
интернационална ЦАЦИБ изложба у Соко Бањи није про-
шла без значајних признања. Хенри је проглашен за првака 

расе, а припао му је и пехар за треће место у категорији 
ФЦИ младих паса. Председик жирија на свим набројаним 
изложбама био је генерални секретар Кинолошког саве-
за Србије Махмуд Ал Дагистани који слови за једног од 
водећих светских кинолога.

Хенри припада раси кинеских паса CHOW CHOW(Чау 
чау) и набављен је у Мађарској у једној од најбољих ев-
ропских одгаивачница CRIMSON које се бави одгојем хо-

КИНОЛОГИЈА
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SPORT

Барајевски каратсти, чла-
нови Карате клуба“Сенсеи“ 
освојили су девет медаља 
на 21. ИНТЕР КАРАТЕ КУ-
ПУ - ЛАЈКОВАЦ 2011. који 
је 18. септембра одржан у 
организацији Карате клуба 
“Железничар“. Прва места 
и златне медаље припале су 
Емилији Атанасијевић, Ни-
колини Ђукић, Валентино 
Тинтору и Дарку и Марији 
Јовановић. Друго место у 
својој категорији освојила 
је Кристина Савић док су 
се бронзаним одличјима 
окитили Пантелија Савић и 
Срђан Добричић. Такмичење 
у Лајковцу одржано је по 

Пет селекција Кошарка-
шког клуба „Барајево“ 
спровело је у Врњачкој 
Бањи завршне припреме 
пред наступајућу такми-
чарску сезону. Десетоднев-
не припреме имале су за 
циљ побољшање техничко-
тактичких елемената ко-
шаркашке игре као и по-
бољшање опште физичке 
припремљености барајев-
ских кошаркаша. Услови за 

Крос малих шампиона 
одржан је ове године, 21.ав-
густа, у Великом Борку у 
оквиру манифестације Дани 
Кнеза Симе Марковића. На 
овој атлетској приредби на-
ступило је неколико стоти-
на такмичара из Ваљева, 
Крупња, Смедерева, Велике 
Моштанице, Сремчице, Пан-
чева, Параћина, Латковића, 
Ивањице и Барајева. Одржа-
не су 33 трке у старосним 
категоријама од предшколаца 
до ветерана. Млади барајевски 
атлетичари освојили су 17 
медаља. Једину златну освојио 
је Немања Крстовић, док 
су сребрна одличја припала 
Александри Петровић,  Уро-
шу Васићу, Ивану Иванковићу, 
Горану Петровићу и Радо-

Тијана Поповић, чла-
ница Стонотениског клуба 
Барајево, пласирала се на 
позицију од 5. до 8. места 
на првом бодовном турниру 
за млађе кадеткиње који је 
одржан 26.августа у Чоки. 
Овим резултатом Тијана је ис-
такла кандидатуру да на пре-

ТИЈАНА СВЕ БЛИЖЕ "ТОП 12"

осталих шест турнира обе-
збеди пласман на позицију 
која ће јој омогућити учешће 
на турниру ТОП 12, који ће 
бити одржан крајем маја 
следеће године. Топ 12 је 
најзначајнији стонотениски 
турнир у свим категоријама, 
а шест првопласираних прак-

КРОС МАЛИХ ШАМПИОНА

миру Степановићу. Брон-
зане медаље освојили 
су Андријана Николић, 
Јован Трајковић, Наташа 
Петровић, Петар Поповић, 
Денис Црномарковић, Ми-
лица Стојановић, Алекса 
Мијаиловић, Јован Иванковић, 
Алекса Госић, Душан Петровић 
и Љубиша Ристић.

У оквиру Система спорт-
ских такмичења (СПОРТИШ 
2011-12) у Барајеву је у уторак 
27. септембра одржано оп-
штинско школско такмичење 
основаца у атлетици. Учени-
ци барајевске основне шко-
ле „Кнез Сима Марковић“ 
и Основне школе „Павле 
Поповић“ из Вранића надме-
тали су се у тркачким дисци-
плинама 100 м, 300м, 600м, 
800м, штафети 400х100м као 
и у техничким дисциплинама 
скок у даљ и бацање кугле. 
У конкуренцији дечака и 
девојчица који похађају пети 
и шести  разред успешнији су 
били ученици из Вранића, док 
су у конкуренцији седмих и 

СПОРТИШ - АТЛЕТИКА

Валентино Титор, Ни-
кола Ранковић и Срђан 
Добричић, чланови Ка-
рате клуба “Сенсеи“ 
представљаће нашу земљу 
на предстојећем Европ-
ском првенству у каратеу 
које се 30. октобра одржа-
ва у Бечу, главном граду 
Аустрије.

осмих разреда тријумфовали 
барајевски основци. Побед-
ници ће учествовати на град-
ском школском такмичењу 
које ће бити одржано среди-
ном октобра. Ову атлетску 
приредбу организовале су 
основне школе из Барајева и 
Вранића у сарадњи са Спорт-
ским савезом наше општине.

ТРОЈКА НА ЕВРОПСКОМ 
ПРВЕНСТВУ

правилима Српске карате 
федерације HACHI-0-KAI и 
на њему су сем каратиста из 
Србије наступили и такмича-
ри из Републике Српске.

рад били су на врхунском 
нивоу а током припремног 
периода одиграно је и седам 
утакмица на којима су наши 
кошаркаши забележили чак 
шест победа. Све утакми-
це игране су у спортској 
хали“Владе Дивац“ а скор 
од шест тријумфа довољно 
говори о квалитету рада са 
младим играчима и вели-
ком таленту који поседују 
барајевски кошаркаши. 

БАРАЈЕВО И ВРАНИЋ 
ПОДЕЛИЛИ ТРОФЕЈЕ

БУДУЋИ АСОВИ

ПРИПРЕМЕ ЗА БУДУЋНОСТ

ПЕТОРО ЗЛАТНИХ У ЛАЈКОВЦУ

Тијана Поповић

Први наступ и први трофеј:
Александра Петровић

тично чини српску државну 
репрезентацију. 

Од барајевских стоноте-
нисерки у Чоки су наступиле 
и Емилија Поповић, која је, 
иако много млађа од својих 

конкуренткиња, успела да се 
пласира међу 16 најбољих, 
док је Ранка Алић избори-
ла пласман од 17-24. места, 
а  учествовала је и Тијана 
Петровић.

Емилија Поповић и
Тијана Петровић
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32. НОЋНИ ТУРНИР У ЛИСОВИЋУ

Ноћни турнир у малом фудбалу, 
који је ове године одржан по 32. пут у 
Лисовићу, завршен је тријумфом екипе 
„Шесторица величанствених“. Они су у 
одлучујућем мечу за победнички пехар и 
вредну новчану награду савладали еки-
пу „Губитници у најави“ резултатом 2:0. 
Голове за победнички састав постигли 
су Момић и З.Војводић. „Шесторици“ је 
ово већ трећа узастопна титула што их 
је сврстало у ред најуспешнијих екипа 
у тридесетдвогодишњој историји тур-
нира на Спасовини. Само финале про-
текло је у знаку фер плеја а неколико 

Током последњих осам годи-
на најпрепознатљивији актери ли-
совачког турнира свакако су били 
Невена Веселиновић и Срђан 
Стевановић, судијски пар који 
је својом арбитражом у знатној 
мери допринео да традиционални 
„Ноћни турнир“ постане спортска 
манифестација којом доминира 
фер-плеј. По завршетку последње 
финалне утакмице овај врхун-
ски тандем арбитара објавио је 
да се више неће активно бавити 
суђењем а нама остаје да се у име 
свих поклоника фудбалске игре 
Невени и Срђану захвалимо на 
свему што су у протеклих осам го-
дина учинили на популаризацији 
фудбала у нашој општини.

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ - ТРЕЋИ ПУТ

НЕВЕНА И СРЂАН 
СЕ ОПРОСТИЛИ ОД 

СУЂЕЊА

стотина поклоника „игре на петопарцу“ 
задовољно је напустило трибине лисо-
вачког комплекса.

Финално вече отворили су петлићи 
а победнички пехар припао је екипи 
„Чолаковић 1“ која је у одлучујућем 
мечу савладала састав“Чолаковић2“ 
резултатом 6:2. Стрелци за победнике 
били су Грубјешић са три погодка док су 

се Чучковић, Милошевић и Д. Павловић 
по једном уписали у листу стрелаца. За 
поражени састав двоструки стрелац био 
је Н. Павловић.

У конкуренцији пионира славила је 
екипа“Пицерија М.Б.Арнајево“ која је 
резултатом 5:0 савладала вршњаке из 
тима“ Дом за старе Ивановић“. Тријумфу 
Арнајеваца највише је допринео Илић са 

чак четири погодка као и Лукић који је 
једном савладао противничког голмана.

Код кадета Колубара је савладала 
Шиљаковац после бољег извођења пе-
нала (3:2) а финални меч је у регуларном 
току завршен без победника (1:1). Стрел-
ци су током игре били Петковић за Колу-
бару и Цветковић за Шиљаковац.

Најуспешнији јуниорски састав 
била је екипа „Зидар престиж“. Зидари 
су у борби за победнички пехар голо-
вима Гвозденовића2 и Турковића савла-
дали „Фешн скај“ са 3:1. Једини погодак 
за другопласирану екипу постигао је 
Милојевић.

Шесторица величанствених

ЗИДАР ПРЕСТИЖ

ПИЦЕРИЈА МБ

КОЛУБАРА

ЧОЛАКОВИЋ 1
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Од 21. до 27. августа у органи-
зацији Месне заједнице Манић а под 
покровитељством Скупштине општи-
не Барајево одржан је пети Ноћни тур-
нир у малом фудбалу. У сениорском 
финалу састале су се екипе „Месара 
Иванковић“ и „Добри момци“. „Меса-
ри“ су после одличне игре убедљиво 

У финалу Ноћног турнира који је, 
у оквиру манифестације „Дани Кнеза 
Симе Марковића“, одржан у Великом 
Борку састале су се екипе „Спектар“ 
и „Месара Уна“. Спектровци су по-
сле боље игре савладали противнич-
ки састав резултатом 7:2 и заслужено 
освојили пехар намењен победнику 
турнира.

Месна заједница и Фудбалски 
клуб Мељак организовали су више 
него успешно од 5. до 15. августа 
Ноћни турнир у малом фудбалу. За 
прво место и вредну новчану награ-
ду која је износила 150 хиљада ди-
нара борило се 16 екипа од којих се 
седам надмеће у званичним лигама 
малог фудбала. На турниру је уче-
ствовала готово комплетна српска 
репрезентација у малом фудбалу 

НОЋНИ ТУРНИР "МАНИЋ 2011"

МЕСАРИ БОЉИ ОД 
ДОБРИХ МОМАКА

тријумфовали резултатом 9:2 и заслу-
жено пригрлили победнички пехар и 
вредну новчану награду. У кадетској 
конкуренцији Екипа „Кафе Чаробњак“ 
из Венчана савладала је ТЕК Слогу из 
Великих Црљана са 4:2. И ова спорт-
ска манифестација остаће упамћена 
по одличној организацији, спорт-

ском понашању актера на фудбал-
ском терену као и бројним пратећим 
садржајима који су организовани у 
оквиру Ноћног турнира у Манићу.

НОЋНИ ТУРНИР "МЕЉАК 2011"

НАДМАШЕНА СВА ОЧЕКИВАЊА
што довољно говори о квалитету 
овог такмичења. Осим квалитетног 
фудбала куриозитет мељачког тур-
нира представља и просек од више 
од хиљаду гледалаца сваке вечери.

Финални сусрет који је одигран 
пред препуним трибинама припао 
је екипи „Месара Уна“ која је резул-
татом 7:2 декласирала противнич-
ку екипу“Теријери“. Организатори 
заслужују све честитке на до сад по-
стигнутом а турнир у Мељаку има 
више него лепу перспективу тако да 
се већ наредне године може очеки-
вати и много већи број учесника

НОЋНИ ТУРНИР "В. БОРАК 2011"

СПЕКТАР 
ПОБЕДНИК

Барајевски спортисти уче-
ствовали су на културно-спортској 
манифестацији  „Дани Заплања“ која 
је 7. и 8.августа одржана у Душнику у 
организацији општине Гаџин Хан. Нашу 
општину представљали су полазници 
Фудбалске школе“Чолаковић“, затим 
чланови истоименог боксерског клуба 
као и фудбалски ветерани из Барајева. 
У конкуренцији клубова из Смедерев-
ска Паланке, Трстеника, Смедерева, 
Ниша, Крушевца и Лесковца барајевски 

боксери оставили су најбољи утисак и 
измамили овације бројних љубитеља 
племените вештине који су посматра-
ли ову боксерску ревију на отвореној 
сцени. Гостовање барајевских спорти-
ста у Гаџином Хану била је прилика за 
успостављање бројних веза између две 
општине, на само на спортском плану, 
а у барајевској делегацији били су и 
председница општине Бранка Савић 
као и председник Скупштине општине 
Првослав Мандић.

САРАДЊА БАРАЈЕВА И ГАЏИНОГ ХАНА

Финалисти
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Спортску рубрику уређује

Дејан Ташић

После три одиграна кола у 
Општинској фудбалској лиги Барајева на 
челу табеле издвојила се екипа Бељине 
која има стопостотан учинак од три по-
беде. Бељанци су у трећем колу савла-
дали Гунцате са 2:1. На другом месту 

Такмичење у Другој београдској 
лиги-група Сава полако се захукта-
ва а после шест одиграних кола на 
челу табеле налазе се екипе Бурова 
и Забрежја са 16 освојених бодова. 
Од 14 тимова који наступају у Другој 
лиги чак три су са подручја општи-
не Барајево. Највише успеха за сада 
има екипа Вранића која се налази на 
шестој позицији са девет освојених 
бодова док је ФК “Барајево“ дванести 
са четири бода. На деоби последњег 
и претпоследњег места је млада еки-
па Лисовић1977 која ће до краја се-
зоне имати заиста тежак задатак да 
очува друголигашки статус. Локални 
дерби између Вранића и Барајева, 
који је одигран у осмом колу, при-
пао је домаћим   фудбалерима који 
су захваљујући троструком стрелцу 
Спасојевићу славили са 3:0.

Фудбалери Баћевца после осам оди-
граних кола у Првој београдској лиги 
заузимају солидно седмо место са 12 
освојених бодова колико има и осмо-
пласирана екипа Борца из Лазаревца. 
Баћевчани су забележили три победе 
и исто толико нерешених резултата уз 
два пораза. У осмом колу Баћевац је по-
ражен на свом терну резултатом 1:0 од 
Ц.Звезде (ММЛ). После четвртог кола 
на место шефа стручног штаба ангажо-
ван је прослављени прволигашки тренер 
Боривоје Бора Радука који је љубитељима 
фудбала познат и по томе што је створио 
сјајну генерацију фудбалера предвођену 
Коларовим, браћом Дудић... 

Међутим ни он се није дуго задржао 
на клупи Баћевчана. После пораза у  

Ветерани Барајева нису блиста-
во започели нову сезону у Првој 
лиги и после шест одиграних сус-
рета налазе се на седмој позицији 
са седам освојених бодова ко-
лико имају и екипе Будућности и 
Синђелића. На врху табеле пози-
ционирали су се Полицајац и БАСК  
са 12 бодова док бод мање на 
трећем месту има екипа Сурчина 
тако да ће борба за титулу ове се-
зоне бити далеко неизвеснија него 
предходних.

1 BUROVO 6 5 1 0 17 : 1 16
2 ZABREŽJE 6 5 1 0 18 : 7 16
3 B S K (Brajkovac) 6 4 2 0 9 : 1 14
4 PALEŽ 6 3 1 2 10 : 6 10
5 MLADOST (Baroševac) 6 3 1 2 10 : 9 10
6 VRANIĆ 6 3 0 3 13 : 9 9
7 TEK SLOGA (Veliki Crljeni) 6 2 2 2 11 : 14 8
8 MLADOST (Čibutkovica) 6 2 1 3 13 : 15 7
9 KRTINSKA 6 2 1 3 3 : 6 7

10 BORAC (Ušće) 6 2 1 3 12 : 19 7
11 NAPREDAK (Medoševac) 6 1 2 3 5 : 12 5
12 BARAJEVO 6 1 1 4 8 : 13 4
13 LISOVIĆ 1977 6 0 2 4 4 : 10 2
14 BUDUĆNOST (Zvečka) 6 0 2 4 6 : 17 2

1 RADNIČKI (Novi Beograd) 8 7 1 0 20 : 7 22
2 IM RAKOVICA 8 7 0 1 23 : 6 21
3 PKB KOVILOVO 8 5 2 1 19 : 8 17
4 CRVENA ZVEZDA (MML) 8 5 0 3 13 : 7 15
5 PIK ZEMUN 8 5 0 3 12 : 8 15
6 MILUTINAC (Zemun) 8 4 2 2 15 : 11 14
7 BAĆEVAC 8 3 3 2 7 : 6 12
8 BORAC (Lazarevac) 8 4 0 4 13 : 17 12
9 KOMGRAP 8 3 2 3 10 : 10 11

10 ŠUMADIJA (Šopić) 8 3 2 3 7 : 9 11
11 STRELAC (Miislođin) 8 3 1 4 12 : 12 10
12 BRODARAC VINER 8 3 1 4 14 : 20 10
13 POŠTAR ZVEZDARA 8 2 3 3 10 : 13 9
14 VRČIN 8 3 0 5 9 : 17 9
15 PRVA ISKRA (Barič) 8 2 1 5 13 : 15 7
16 RUDAR (Zeoke) 8 1 2 5 4 : 10 5
17 DUNAVAC (Grocka) 8 0 2 6 6 : 18 2
18 POLICAJAC 8 0 2 6 6 : 19 2

1 BELJINA 3 3 0 0 16 : 2 9
2 OFK MELJAK 2 2 0 0 4 : 1 6
3 VELIKI BORAK 3 1 1 1 8 : 3 4
4 ŠILJAKOVAC 3 1 1 1 4 : 3 4
5 BORAC (Arnajevo) 2 1 0 1 6 : 3 3
6 BOŽDAREVAC 3 1 0 2 4 : 7 3
7 GUNCATE 3 1 0 2 4 : 9 3
8 ROŽANCI 3 1 0 2 3 : 9 3
9 MLADOST GAJ 2011 2 0 0 2 2 : 14 0

последњем колу Радука је напустио клуб 
а на место шефа стручног штаба имено-
ван је Небојша Ђукановић.

ПРВА БИП БЕОГРАДСКА ЛИГА

ЗОНА СВЕ ДАЉА
ДРУГА БИП БЕОГРАДСКА ЛИГА

ВРАНИЋ ШЕСТИ

ОПШТИНСКА ЛИГА БАРАЈЕВА

БЕЉИНА ИСТАКЛА КАНДИДАТУРУ 
ЗА ТИТУЛУ 

налази се екипа Мељака са два освојена 
бода мање од водеће екипе.Велик Бо-
рак и Шиљаковац освојили су по чети-
ри док су на деоби од 5.-8.места екипе 
Борца(А),Бождаревца,Гунцата и Рожана-
цаса са три освојена бода. Без бодова је 
екопа Младост Гај2011. Ова такмичарска 
сезона биће занимљива и по томе што 
ће у општинској лиги после паузе од го-
дину дана неиграња такмичарских утак-
мица наступати и састав ОФК Гунцати а 
у лиги се појавила и екипа Младост из 
Насеља Гај која ће своје утакмице као 
домаћин играти на терену у Бождаревцу.

ПРВА ЛИГА ВЕТЕРАНА

ВЕТЕРАНИ 
НЕ БЛИСТАЈУ

Фудбалски савез Београда и АД 
БИП (Београдска индустрија пива) 
потписали су спонзорски уговор. Уго-
вор су потписали Миливоје Драганић, 
генерални директор АД БИП, иначе 
Барајевац, председник ФС Београда, 
Ратомир Бабић и генерални секретар 
ФС Београда Јован Шурбатовић. Од ове 
спортско – пословне сарадње највише 
користи имаће фудбалски клубови који 
се такмиче у сениорским лигама ФСБ.

БИП НОВИ СПОНЗОР ФСБ

Шурбатовић, Бабић и Драганић


