Спортску рубрику уређује

Дејан Ташић

8. КОЛО БЕОГРАДСКЕ БОКСЕРСКЕ ЛИГЕ

ЈАВОР ОДУШЕВИО,
ЈАЊИЋ НАЈБОЉИ БОКСЕР
У
организацији
Боксерског
клу-ба “Чолаковић” и Боксерског
савеза Београда у Спортском центру
“Чолаковић“ у недељу 30. октобра

Саша Ђорђевић, Првослав Мандић,
Синиша Чолаковић

Јањић у акцији (лево)

одржано је 8. коло Београдске лиге.
На овом боксерском спектаклу, који
је привукао пажњу целокупне домаће
боксерске јавности, наступило је 50
боксера а многобројни љубитељи
племените вештине имали су прилику
да током вишесатног програма уживају
у 25 одличних борби. Праве овације
доживео је Александар Јавор, такмичар
БК “Чолаковић“ који је просто
декласирао Бедеграјца који наступа за
БК “Професионалац“. Барајевска “браћа
Кличко” Велимир и Угрен Угреновић
наступили су са половичним успехом.
Велимир је савладао Менковића из
Смедерева док је Угрен поражен
од Димитријевића, боксера Гоше из
Смедеревске Паланке. Стручни жири је
за најбољег боксера ревије прогласио
Срећка Јањића такмичара БК“Гоша“
из Смедеревске Паланке. Најбољи
борац је већ поменути Александар
Јавор. Код пионира најбољи утисак је
оставио Марко Пешић (БК “Магнум“ Лесковац). Најуспешнији школарац је

Кристијан Јакију (БК“Светомир Белић“),
јуниор Стефан Караџић (БК “Металац“Краљево. Признање за најбољег
омладинца припало је Алекси Јањићу

Победа Александра Јавора

Велимир Угреновић (лево)

(БК “Гоша“) док је за најбољег страног
такмичара проглашен црногорски
боксер Видак Радоњић члан БК “Будва“.
Одлуком жирија признање за најбољег
такмичара у сениорској конкуренцији
отишло је у руке Александру Костићу
који брани боје Боксерског клуба
“Србија“ из Сурдулице. Награде и
признања најуспешнијим борцима
уручили су Фазлија Шаћировић
прослављени југословенски репрезентативац и познати естрадни
уметник Новица Здравковић. Плакете
за допринос популаризацији боксерске
вештине Боксерског савеза Београда
додељене су председнику Скупштине
општине Барајево Првославу Мандићу,
Саши Ђорђевићу председнику општине
Гаџин Хан и Синиши Чолаковићу,
председнику БК “Чолаковић”.
Боксерски клуб „Чолаковић“ још
једном је доказао да је спреман за
организацију и најелитнијих боксерских
приредби а велика признања овом
клубу припадају и за популаризацију
боксерске вештини у Барајеву о чему
говори све већи број полазника Школе
бокса која ради при овом клубу.

СПОРТИШ - СТОНИ ТЕНИС

НЕВЕНА И МИЛИЦА
ШАМПИОНКЕ БЕОГРАДА
Невана Нешић и Милица Јовичић,
ученице Средње школе Барајево, постигле су велики успех на градском
такмичењу у стоном тенису које је
одржано у оквиру система спортских
школских такмичења СПОРТИШ. Невена и Милица су под вођством професора Ненада Скокнића и Стеве
Јовићевића у екипној конкуренцији
надмоћно освојиле прво место док је
Невени у појединачној конкуренцији
припала сребрна медаља. Обе су чланице Стонотениског клуба „Барајево“
и у мају 2012.године представљаће
град Београд на државном првенству
за ученице средњих школа. Њихов

Гласило Градске општине Барајево БРОЈ 44 Децембар 2011.

ВОДА СТИГЛА У БЕЉИНУ

У овом броју:
Извештај са седнице
скупштине

Интервју
Ивана Иванковића
РЕНОВИРАНА АМБУЛАНТА У ВЕЛИКОМ БОРКУ

Потписан уговор
општине Барајево и
Федерације градова и
општина југоисточне
Европе
Акциони план за
већу безбедност у
саобраћају
50 година
Центра за културу

успех је још један доказ да сарадња
школа и спортских клубова може да
изнедри само позитивне резултате.

Руководство општине
Барајево свим
грађанима жели срећне
новогодишње и божићне
празнике

ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ

ВОДА СТИГЛА ДО БЕЉИНЕ

Са седнице Скупштине ГО Барајево

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ ПЛАН
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ГО БАРАЈЕВО 2011-2020.
На седници Скупштине општине Барајево одржане 4.
новембра 2011. године, усвојен је Локални план управљања
отпадом ГО Барајево 2011-2020.
Од изабраних општина за подршку изради секторских
планова на локалном нивоу, на основу Отвореног позива за локалне самоуправе, расписаног од стране пројекта
МСП ИПА 2007, финансираног од Европске уније, општина Барајево је прва спровела процес израде Локалног плана, процес јавне расправе и усвојила поменути документ.
План управљања комуналним отпадом има за циљ
успостављање одрживог управљања комуналним отпадом и као такав обухвата начине решавања низа задатака и даје детаљне активности, које заинтересоване стране треба да предузму да би се достигла визија и циљеви,
који су постављени у националној Стратегији управљања
отпадом.
Локални план управљања отпадом ГО Барајево је у
сагласности са следећим законским актима и плановима:
- Законом о управљању отпадом («Сл. гласник РС» бр.
36/09 и 88/10), дефинисана је обавеза израде локалних и
регионалних планова управљања отпадом, који требају
бити међусобно усаглашени и усаглашени са Стратегијом
управљања отпадом.

- У сагласности је са Регионалним планом управљања
отпадом за 11 општина Колубарског региона.
- У сагласности је са Стратегијом одрживог развоја ГО
Барајево 2010-2020. године.
Потребна инфраструктура за имплементацију секторског плана управљања отпадом:
- проширење обухвата сакупљања комуналног отпада;
- постављање контејнера за примарну селекцију отпада у циљу развијања рециклаже – “зелена острва”;
- изградња центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада – рециклажног дворишта у Барајеву;
- санација постојеће депоније у Барајеву.
Учешће у изградњи Регионалног центра за управљање
отпадом:
- изградња регионалне депоније;
- изградња постројења за сепарацију рециклабилног
отпада;
- изградња постројења за компостирање;
- изградња постројења за рециклажу грађевинског
отпада.
Заштита и унапређење животне средине у највећој
мери утиче на становнике локалне заједнице, тако да је
Локални план управљања отпадом ГО Барајево, рађен у
партципацији са грађанством и свим релевантним представницима институција, установа и организација са територије
Градске општине Барајево, чији ће представници учествовати у његовој каснијој имплементацији. Заједничким
ангажовањем, поштујући потребе различитих циљних група, обезбедићемо заштићену животну и радну средину.

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ
ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ
Скупштина општине Барајево, на
последњој седници која је одржана
4. новембра усвојила је Извештај о
функционисању система противградне заштите на подручју градске општине Барајево. Констатовано је да
се на територији општине Барајево
налази шест противградних станица,
а да због слабе заинтересованости

грађана за обављање ових послова
који су слабо плаћени једна станица
није активна.
Све ове протиградне станице
дејствују по налогу Радарског центра
„Букуља“, а брањена површина на
подручју општине Барајево је 21.200
хектара, од чега је 15.255 хектара
пољопривредно земљиште.

УСВОЈЕН ПЛАН КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Скупштина општине Барајево усвојила
је план коришћења пољопривредног
земљишта у 2011. и 2012. години. Констатовано је да је у протеклих неколико
година дошло до великог смањења површина под пољопривредним културама,
које су сада мање за преко 10.000 хектара, а разлог је несигурност пласмана
пољопривредних производа, лош паритет
цена, застарелост механизације, смањење
сточног фонда и све већи одлазак мла-
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дих у градове. Због свих ових негативних
фактора очекује се смањење површина
под пшеницом и кукурузом за око 20%, а
код осталих култура и знатно више. Овим
планом предвиђено је да се у јесењој сетви ове године засеје укупно1160 хектара и
у пролећној сетви 2012. године1.485 хектара. Према подацима стручне службе
чак 10.185 хектара на подручју општине
Барајево чини необрађено и запуштено
земљиште.

Стручне
службе
општине
Барајево обишле су све противградне станице и констатовале недостатке које треба уклонити до почетка
следеће сезоне.
Систем противградне заштите
прешао је из надлежности Републичког хидрометеоролошког завода на
Сектор за ванредне ситуације МУП-а
Републике Србије, па се очекује да ће
и локалне самоуправе имати убудеће
знатно веће обавезе у области противградне заштите.

10 МИЛИОНА
ДИНАРА ЗА ВРТИЋ
Скупштина општине Барајево на
седници одржаној 4. новембра донела је Одлуку о ребалансу буџета за
2011. годину којом је буџет увећан за
10 милиона динара. Ради се о средствима које је град Београд пренео
општини Барајево, а која ће се користити за покриће дела трошкова
изградње мисионарског дома Црквене општине Барајево у оквиру кога је
планирана предшколска установа.

Воду прво добиле школе у Лисовићу и Бељини, као и амбуланта и дом културе у Бељини.
У центру Бељине у рад пуштена јавна чесма.
Новоизграђена магистрална водоводна мрежа од резервоара Врелине до Бељине у дужини од 10 км
свечано је пуштена у рад 29. новембра. Радове на изградњи ове мреже
финансирала је општина Барајево и
у ту сврху издвојила из свог буџета
око 70 милиона динара, док је град
финансирао изградњу резервоара
Врелине.
Бранка Савић, председница
општине Барајево обраћајући се
многобројним грађанима и представницима средстава јавног информисања истакла је да су грађани
Бељине после вишедецинијског
чекања коначно добили воду, а да се
на мрежу већ сада може прикључити
око 1000 домаћинстава. Она је
такође обећала да ће у наредне две
до три године градску воду добити
сви становници Бељине, Арнајева,
Рожанаца и Манића, за шта је потребно иуградити још један резервоар и секундарну мрежу.
Бранка Савић и председник
Скупштине града Београда свечано су пустили у рад јавну чесму у
центру Бељине, а воду су прво добили ђаци школе у овом месту,
као и дом здравља и дом културе. Прикључивање домаћинстава
обављаће се сукцесивно како се буде
завршавала секундарна мрежа.
Александар Антић посебно је истакао значај водовода у Бељини за
подизање квалитета живота грађана
овог дела Барајева и истакао да је
у протекле три године град финансирао асфалтирање око 70 улица
на подручју општине Барајево у
настојању да обезбеди равномеран
развој свих делова града.. Он је посебно нагласио да се град чврсто
држи датог обећања да ће асфалт
стићи до сваке куће.
Иван Сретеновић, директор
Дома здравља из Барајева истакао
је огроман значај новог водовода
који ће решити и већ дуго присутне
здравствене проблеме становништва
овог дела општине Барајево које је до
сада често оболевало од нефритиса,
тешког бубрежног обољења које се
јавља због несиправне воде за пиће.
Радове на изградњи примарног
цевовода извело је Јавно комунално
предузеће „10. октобар“ из Барајева

које има вишегодишње искуство на
оваквим пословима. Од директора
овог предузећа Владана Нинковића
сазнали смо да сва домаћинства која
гравитарају ка новој мрежи могу већ

овог захтева треба да приложе
фотокопију решења о кућном броју
и фотокопију личне карте. Накнада
за прикључење моћи ће да се плати
у више месечних рата.

Александар Антић и Бранка Савић свечано пустили у рад новоизграђени водовод

сада поднети захтев за прикључак
након чега ће добити услове за
прикључење. Образац захтева може
се добити у комуналном предузећу,
а грађани приликом подношења

У 2012. години наставиће се
изградња примарне мреже и према
осталим насељима на југу општине, а у
плану је и изградња секундарне мреже
у Лисовићу (Спасовина и Старо село).

Води су се највише обрадовали најмлађи
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У 2011. ГОДИНИ
Градска дирекција за путеве у
2011. години на подручју општине
Барајево у потпуности је реализовала програм радова на обнови и
асфалтирању локалних путева. Првобитно је било предвиђено да се програмом обухвате 23 улице, али је
касније програм проширен са још девет улица. До средине децембра путарима је остало да асфалтирају још две
улице и ураде тротоаре такође за две
улице. Како ови радови нису завршени у 2011. години они ће бити приоритет за наредну годину.
Градска дирекција за путеве доставила је општини Барајево програм
асфалтирања за 2012. годину. Овим
програмом су обухваћене све месне
заједнице, а у плану је асфалтирање
39 улица и путева у укупној дужини
од 27 км. Из овог програма посебно
издвајамо путеве којима се први пут
асфалтом спајају нека суседна села,
као што су путеви Бељина – Велики
Борак и Рожанци – Арнајево.
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У Великом Борку 16.12.2011.,
након обимних радова на реновирању, са радом је почела амбуланта
која је у саставу Дома здравља „Др.
Милорад Влајковић“ из Барајева.
Опремање
амбуланте
новим
намештајем помогле су општине
Барајево и Стари Град.
Како нас је обавестио др Иван
Сретеновић директор Дома здравља
за сада ће у овој амбуланти два
пута недељно, уторком и петком,
у преподневним часовима радити
лекар опште медицине и медицинска
сестра, што ће за око 1400 житеља

овог места много значити јер више
неће морати да путују више од 10 км
до Барајева код лекара. Здравствене
услуге у новој амбуланти моћи ће
да добију и житељи суседних места
Шиљаковац, Баћевац и Бождаревац.
Општина Барајево је због тога
упутила захтев Градској дирекцији
за јавни превоз да се уведу два
нова аутобуска поласка на линији
Барајево-Велики Борак-Шиљаковац,
чиме би се створили услови да услуге
амбуланте у Великом Борку користи
знатно већи број грађана. У том
случају лекар у овој амбуланти радио

МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ ЗА РОМЕ

ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
За неопходне радове на
одржавању и поправци некатегорисаних путева из буџета општине
Барајево за 2011. годину издвојено је
10 милиона динара. Овим средствима туцаником је насуто и поваљано
укупно 8.800 метара некатегорисаних путева. Радови су извођени у месним заједницама Бељина, Барајево,
Лисовић, Бождаревац, Мељак, Глумчево Брдо, Баћевац, Вранић, Велики
Борак и Рожанци. За ове радове утрошено је укупно 3.895 метара кубних
туцаника.
На иницијативу грађана месних заједница Глумчево Брдо и
Шиљаковац више улица и крака који
спајају поједине делове ових месних
заједница са асфалтним путевима пресвучено је рециклираним асфалтом
који је Србија пут бесплатно уступио,
док је Дирекција за развој и изградњу
општине Барајево сносила трошкове
рада неопходне механизације.
Према подацима које смо добили
од Милашина Петровића, иницијатора

РЕНОВИРАНА АМБУЛАНТА
У ВЕЛИКОМ БОРКУ

ове акције у месној заједници Глумчево Брдо Србија пут је уступио око
1000 метара кубних рециклираног
асфалта, а грађани су сносили само
трошкове превоза. Овим асфалтом
саниране су четири улице и четири крака која излазе на улицу Стара
липовица.

У месној заједници Шиљаковац
акцију иницијатори ове акције били су
Драган Тешовић и Љиљана Стоиљковић
и према информацијама које смо од
њих добили у овој месној заједници
пресвучено је укупно 900 метара путева, за шта је употребљено 300 кубних
метара рециклираног асфалта.

Медицинско особље Дома здравља
„Др. Милорад Влајковић“ из Барајева,
лекар опште медицине и патронажна сестра, редовно (једном месечно),
обилазе ромско насеље у Липовици.
Приликом ових посета лекар прегледа
и даје савете пацијентима и уколико
је потребно упућује их да помоћ потраже код лекара специјалиста у Дому
здравља у Барајеву.

Недавно смо са медицицинским
особљем посетили ово контејнерско
насеље у коме живе Роми расељени из
нехигијенског насеља испод Газеле а
повод је била појаве ваши и шуге, што
иначе није ретко у условима колективног становања. Урађен је ванредни преглед, а житељима овог насеља
подељени су неопходни лекови које
је донирала општина Барајево. Лекар

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛА ХИГИЈЕНЕ

НАЛОЖЕНО СПРОВОЂЕЊЕ
СТРОЖИЈЕГ РЕЖИМА ХИГИЈЕНЕ
У оквиру редовне контроле хигијене
радних површина, прибора, опреме и
уређаја на одељењима деликатеса коју
редовно спроводи Републичка санитарна инспекција- Одсек за санитарни
надзор, на подручју општине Барајево
узето је 11 брисева са руку запослених
лица и 33 бриса са радних површина,
прибора и уређаја. Резултати који су
стигли из овлашћених лабораторија говоре да се на одељењима деликатеса
не води довољно рачуна о хигијени и
дезинфекцији јер је пронађено 13 неисправних брисева. Изречено је исто
толико мандатних казни у укупном износу од 65.000 динара и донето седам
усмених решења којима је наложено
спровођење строгог режима хигијене
на одељењу деликатеса.
С обзиром да су ови резултати
лошији у односу на претходну годину
санитарна инспекција планира да у наредном периоду појача контролу.

Општина Барајево позната је између
осталог и по добрим ресторанима, нарочито онима на Ибарској магистрали,
па је у њима и чешћа контрола санитарне инспекције. Према подацима које
смо добили од републичке санитарне
инспекције контрола ресторана извршена је у октобру и новембру, а резултати
показују да гости у овим објектима не
треба да брину када је у питању исправност намирница и хигијена у објектима.
Наиме извршена је контрола у осам
угоститељских објеката на Ибарској
магистрали и нису утврђеби никакви санитарно-хигијенски недостаци. У
свим објектима постоје одговарајући
услови за безбедно чување хране,
прописане декларације за све животне намирнице, а редовно се спроводе и превентивне мере дератизације,
дезинфекције и дезинсекције.
Санитарна инспекција извршила је
и редован преглед централне кухиње

би свакодневно јер би имао довољан
број пацијената.
Како смо сазнали разматра се
и могућност да се у договору Дома
здравља, општине Барајево и црквене
општине Барајево отвори амбуланта
и у новом објекту вртића који се
гради у Насељу Гај.

и сестра су овом приликом демонстрирали употребу лекова и тако је
овај проблем благовремено и успешно
превазиђен.

Предшколске установе „Полетарац“ и
такође није пронашла никакве неправилности које би утицале на квалитет и исправност намирница које се припремају
за најмлаже житеље Барајева.
ОСНОВНА ШКОЛА

ПОМОЋ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
Захваљујући средствима која
су обезбеђена у буџету општине
Барајево завршени су радови на
санацији и адаптацији свих санитарних просторија у основној
школи „Кнез Сима Марковић“ у
Барајеву, чиме је решен овај велики дугогодишњи проблем за
чије решавање је било неопходно
обезбедити значајна финансијска
средства. Захваљујући средствима
буџета општине Барајево за текуће
одржавање основних школа такође
су завршени радови на реновирању
фискултурне сале матичне школе у
Барајеву.
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УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БАРАЈЕВА
У БРИСЕЛУ
Од 8. до 11. октобра 2011. године
Заменик председника Скупштине општине , одборник у Скупштини града
Београда, Иван Иванковић боравио
је у тродневној радној посети Европском парламенту у Бриселу где је презентовао потенцијале градске општине Барајево. У овом броју Барајевског
гласника објавићемо интервју са њим.
Господине Иванковићу, одакле је потекла иницијатива за пут
у Брисел?

једини имали овакав вид презентације.
Посебно смо правили плакате на
којима је поред упечатљивог натписа БАРАЈЕВО ЗЕЛЕНО СРЦЕ ГРАДА
БЕОГРАДА - БЕСПРЕКОРНО ЧИСТА
СРЕДИНА биле и слике пејзажа наше
општине. Ја сам своје излагање изнео присутнима на Енглеском језику
како би ме страни инвеститори и
министи ЕУ могли боље разумети.

наше не могу похвалити. Овде пре
свега мислим на оне пројекте који се
тичу очување и унапређења животне
средине. Мислим да тога имамо, а поред тога смо као Скупштина општине
усвојили све најважније акте који регулишу на прани начин ову тематику.
Знамо да је кост у грлу Барајеваца
проблем са канализацијом за коју
имамо пројекат. Резултат моје посе-

- Добио сам позив од SEEFED-a
(South-East European Federation of
Cities and Regions for the Environment),
организације која се бави сарадњом
градова и региона југоисточне европе
са европским институцијама у Бриселу.
Позив сам добио како би учествовали
као градска општина на конференцији
која је била организована у Европском
парламенту. Конференција је носила
назив „Енергија и заштита животне
средине- Фокус на западни Балкан“.
Колико се земаља представило на конференцији и како
оцењујете презентацију наше оп- Након конференције упућене су изузетно позитивне критике на рачун
штине у Бриселу?
презентације.
- Јако пуно Европских земаља се
Колико ће нам тај први самопријавило за конференцију, али је
могућност да презентују свој град стални искорак ка Бриселу донеили општину као говорници имали ти инвестиција и инвестиционих
само они који су имали шта да понуде улагања у Барајево?
том широком аудиторијуму. Ми смо
По моме скромном мишљењу,
се представили видео презентацијом
општине коју смо титловали на језик много. Пре свега треба имати у виду
разумљив свим присутнима у парла- да ми као општина имамо квалитетне
менту и морам напоменути да смо пројекте којима се и веће општине од

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

„ПЕВАМО ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА“
На иницијативу Зорице Ристић 12. новембра у „Кафеу 9“ у Барајеву одржан је
хуманитарни концерт за децу са посебним
потребама Дневног боравка у Шиљаковцу.
Организатори су били Центар за културу Барајево, Дечији дом из Шиљаковца и
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Кафе 9. Хуманитарни концерт намењен
деци са посебним потребама подржала
је и продукцијска кућа „Grand-production“
на челу са Сашом Поповићем омогућивши
Зведама гранда да то вече наступају у
Барајеву. ма у Шиљаковцу.

те, посете градске општине Барајево
Бриселу је потписивање уговора о изради студије изводљивости пројекта
канализације у Барајеву.
Ово је први корак сарадње овакве врсте и наравно биће их још пуно,
најбитније је да се Барајево равномерно развија и да своје инфраструктурне капацитете подигне на ниво које му
и припада. Грађанима Барајева желим
срећну Нову Годину и Божићне празнике у нади да ће нам наредна година
бити још боља него претходне.

ПОТПИСАН УГОВОР ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
И ФЕДЕРАЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Општина Барајево и Федерација
градова и општина југоисточне Европе за заштиту животне средине потписали су у просторијама
општине Барајево уговор којим су
регулисана међусобна права и обавезе у изналажењу могућности за
обезбеђивање средстава за израду
студије изводљивости и генералних пројеката за пречишћавање
отпадних вода, односно канализационе мреже на подручју општине
Барајево.
У име општине Барајево уговор је потписала председница општине Барајево Бранка Савић, а у
име Федерације градова и општина
Југоисточне Европе председник ове
федерације Зоран Милинковић.
Председница општине Барајево изразила је задовољство потпиивањем овог уговора којим се
отварају могућности обезбеђења
финансирања тако важног инфраструкторног пројекта, као што је

одвођење отпадних вода с обзиром да општина Барајево није у
могућности да сама финансира
овакве капиталне пројекте и да
је ово наставак реализације започетих пројеката после до сада
најобимнијих радова на изградњи
водоводне мреже на територији
општине.
До потписивања овог уговора дошло је после посете заменика
председника Скупштине општине
Барајево Ивана Иванковића Европском парламенту октобра ове године
када је присуствовао конференцији
на тему Енергија и животна средина:
фокус на Западни Балкан на којој је
имао запажени наступ.
Прердседник Федерације градова и општина Југоисточне Европе Зоран Милинковић је похвалио
општину Барајево за досадашњи
труд и сарадњу и истакао да је ова
федерација поносна што у својим
редовима има Барајево као једног

од својих чланова и да очекује да општина Барајево постане лидер у региону по питању иновација, очувања
животне средине и надасве лидер у
регионалној сарадњи.

Бранка Савић и Зоран Милинковић након
потписивања уговора

ПРОБЛЕМ ПЕРЦЕПЦИЈЕ
Центар за културу Барајево и
Месна заједница Вранић организовали су 26. новембра у великој сали
спомен дома у Вранићу пројекцију
документарног филма „Проблем
перцепције“ аутора Ивана Мандића.
Филм говори о страдању невиних
грађана од стране четника за време
Другог светског рата у Рајковцу, Друговцу и Вранићу.
У Рајковцу су 1942. године
убијени народни херој Даринка
Радовић и њене две ћерке, у Друговцу је 1944. године извршена одмазда
када је убијено око 40 грађана, а у
Вранићу је 1943. године на зверски
начин заклан 71 становник овог села,
међу којима је био велики број жена
и деце.
Аутор филма не доноси свој суд
него оставља гледаоцима да после
потресних сведочења преживелих и
родбине, али и оних који су учествовали у егзикуцији, сами донесу суд
о овим догађајима који ће по својој
свирепости заувек остати упамћени
у историји.

- Част ми је да Вам се обратим
на скупу којим изражавамо своје
поштовање према жртвама злочина и
желимо да, кроз сећање на њих, још
једном подсетимо на праве вредности
на којима мора да почива наше друштво
како њихова, иначе ужасна и бесмислена смрт, не би била и узалудна, рекла
је Бранка Савић, председница општине
Барајево на скупу у Вранићу.
Злочин који се десио у Вранићу,
наставила је она, у ноћи између 20. и
21. децембра 1943. године, спада у оне
догађаје који поништавају саму идеју
човека и човечности и припада црним
страницама наше историје у времену
када је Србија на прогресивној страни човечанства као антифашистичка
земља. Победа антифашизма је победа
хуманистичке идеје и основна баштина
Европе која данас постоји само зато
што се определила за антифашизам.
На томе је сазидана наша данашња
цивилизација и та истина и сећање су
кичма и разум не само Европе него и
света. Због тога Дан победе над фашизмом на Црвеном тргу у Москви славе

Спомен соба у кући Пантића у Вранићу

руски и амерички председник, намачка
канцеларка, француски, јапански и британски премијер. Њихови народи данас живе у миру. Фашизам је побеђен,
сломљен и кажњен.
Нама је место на тој страни света.
Догађај у Вранићу и сви слични злочини су лична и национална срамота
и нико нема право на релативизацију,
заборављање и изједначавање. Зато
је идеја овог скупа данас – позив на
поштовање и солидарност са жртвама и њиховим потомцима и позив да
заједничко сећање буде темељ наших
основних вредности, наше културе и
политике и правила нашег друштвеног
живота у садашњости и у будућности.“
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50 ГОДИНА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
У општини Барајево обележава се 50 година установе културе. Овај значајан јубилеј обележиће се организацијом
низа занимљивих културних и забавних програма..
Програм је почео годишњим концертом Фолклорног ансамбла „Шумадија“ 3. децембра у сали Дома културе
Барајево,а завршна свечаност је 30. децембра.
У овом периоду организоваће се бројне изложбе, књижевне вечери.
Пре 50 година, 26. децембра 1961. године, Народни одбор општине Барајево донео је одлуку о спајању барајевске
библиотеке и Дома културе у новоформирану установу под називом „Културни центар“ и поставио проф. Бранка
Мутића за управника.

10 ГОДИНА ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА „ШУМАДИЈА“

ИЗЛОЖБА ДОКУМЕНАТА

КАКО СУ ДАНЦИ И БУГАРИ СПАСЛИ
СВОЈЕ ЈЕВРЕЈЕ
Поводом Дана Уједињених нација
за миграције и стране раднике Светски музеј дијаспоре и сеоба и Центар
за културу Барајево, у сарадњи са
Градском општином Барајево, организовали су изложбу докумената „Како
су Данци и Бугари спасили своје
Јевреје“. Фотографије грађана из Бу-

гарске и Данске који су се највише
ангажовали у спашавању својих
суграђана, жртава фашистичког погрома, ризикујући при том сопствене
животе, биле су изложене у малој сали
ГО Барајево од 15 – 22. децембра.
Отварању изложбе су присуствовали
директор Светског музеја дијаспоре и

Фолклорни ансамбл „Шумадија“ из Барајева обележио је у суботу 3. децембра десетогодишњицу постојања
и успешног рада. Овај значајан јубилеј прослављен је традиционалним годишњим концертом пред препуном салом
Дома културе у Барајеву. У програму који је трајао преко
два сата учествовали су чланови сва три ансамбла.
Фолклорни ансамбл „Шумадија“ на овом јубиларном
концерту имао је и увек драге госте и старе пријатеље из
Немачке и Бугарске - ансамбл из Рудолсштата и „Дани“
из Дупница у Бугарској који су ове године по трећи пут
гостовали у Барајеву.

приказана су два документарна филма из Данске и Бугарске у којима су
обрађена ова догађања, злочин нациста и херојство и солидарност обичних људи.
Представници Светског музеја
дијаспоре и мањина уручили су у Великом Борку повељу овом селу чији
су мештани у Другом светском рату
сачували Јеврејина Стевана Адута, а
у Мељаку је положено цвеће на спомен бисту Мике Којадиновића Коена,
Јеврејина који је 1936. године, на предлог кмета Јована Лазаревића изградио
школску зграду и поклонио је селу.

Са отварања изложбе у Барајеву

ЗАБОРАВЉЕНИ ГЕНОЦИД

МУЗИЧКО - ПОЕТСКО ВЕЧЕ

ВИНО И ГИТАРЕ
У четвртак 15. децембра у малој
сали Дома културе у Барајеву, одржано је музичко - поетско вече под
називом „Вино и гитаре“. Дружење
уз староградску и евергрин музику
организовао је Центар за културу у
част годишњице постојања установе
културе у општини Барајево.
Вече евергрина пуно романтике,
љубави и емоција публици су даривали музичари из Крагијевца на челу
са баритоном Милошем Радовићем.
Милош је музичку школу завршио у
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класи познате оперске певачице и
професорке Радмиле Бакочевић. За
клавиром Милоша је пратио његов
старији брат и професор Музичке
школе у Крагујевцу Стефан Радовић.
Сјајног баритона и одличаног интерпретатора староградске песме на виолини је пратио још један млади професор, и то виолине - Стефан Илић.
Оно што је код посетилаца изазивало
додатну пажњу и усхићење су и стихови које је говорио дипломирани
глумац Владимир Ђорђевић.

ПОЧЕЈА СА
РАДОМ ШКОЛА
БАЛЕТА
У оквиру Центра за
културу Барајево 7. децембра почела је да ради школа балета
Ово је први пут да у
Барајеву заживи једна
оваква школа, која већ
има 11 полазница. Школу
балета води Милица Комазец, млада балерина из
Сремчице.

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН
СЕЋАЊА НА РОМЕ СТРАДАЛЕ У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
Поводом 16. децембра Националног дана сећања на Роме страдале у
Другом светском рату делегација општине Барајево, на челу са председницом општине Бранком Савић и замеником председника општине Радишом
Ђорђевић положила је цвеће на спомен обележје у Мељаку, месту из којег
је у Другом светском рату у логор на
Бањици одведено 17 рома, од којих је
већина стрељана у овом логору.
Повод да се 16. децембар узме као
дан сећања на Роме страдале у Другом
светском рату је наредба Хајнриха Химлера од 16. децембра 1942. године за систематско упућивање Рома у концентрационе логоре ради њихове ликвидације.

сеоба, господин Зоран Јовичић, представници ове организације Светлин
Ковачев из Бугарске, Стефани Кропф
из Швајцарске, Никша Булатовић
из Црне Горе, као и представник
Јеврејске општине Београд, господин
Александар Гаон. Приликом отварања

Геноцид над Ромима у Другом
светском рату представља једну од
најтрагичнијих епизода тог оружаног сукоба која је код савремених генерација
скоро потпуно заборављен. У овом геноциду страдало је између 220.000 и
500.000 Рома из више европских држава.

Радиша Ђорђевић и Бранка Савић положили венац на спомен обележје у Мељаку
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ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА
ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
Савез потомака ратника Србије
1912-1920. године, Општина Барајево
и Центар за културу Барајево организовали су на светог Луку 31. октобра обележавање 92. годишњице
ослобођења Барајева у Првом светском рату.
Тим поводом на спомен чесму
Тројан у центру Барајева положени су
венци Савеза потомака ратника и општине Барајево, а пригодан програм
поводом обележавања овог значајног
датума организован је у великој сали
Скупштине општине Барајево, уз присуство више од 100 званица и потомака ратника. Заслужним појединцима
и удружењима повеље и захвалнице уручио је заменик председника
Савеза потомака ратника свештеник Радивоје Митровић. Највећа
признања - Повељу Савеза потомака добили су Драгиша Дамњановић,

Црквена општина Барајево и „Српско
огњиште“.
Традиционално, поводом Дана
ослобођења Барајева, спроведен је литерални наградни конкурс под називом „О,
Србијо мила мати“ за ученике основних
и средње школе, а награде најуспешнијим
ученицима уручили су председница оп-

БАРАЈЕВО ЧУВА ТЕКОВИНЕ
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ
Поводом 10. октобра, Дана
ослобођења општине Барајево у
Другом светском рату делегације
СУБНОР-а општине Барајево, Града
Београда и општине Чукарица положиле су венце на спомен обележја палим ратницима свих ослободилачких
ратова Србије у Липовици, Вранићу и
Мељаку.
Представници СУБНОРА-а, као
и многи грађани посетили су и спо-

мен собу у кући Пантића у Вранићу
која чува успомену на 10 чланова
ове породице које су четници зверски ликвидарали у ноћи између 20. и
21. децембра 1943. године, када је у
овом селу заклан 71 становник, међу
којима је било 35 жена и деце, нека
још у колевци.
Илија Радаковић борац VI личке
дивизије подсетио је све присутне на
ток борби за ослобађање Барајева

ПОВЕЋАН БРОЈ КОРИСНИКА
НАРОДНЕ КУХИЊЕ
Најсиромашнији грађани општине Барајево, према најновијим
подацима њих 550, једини оброк
свакодневно добијају у народним
кухињама. На подручју општине
Барајево формирана су четири пункта народне кухиње и то у Манићу,
Насељу Гај, Мељаку и Липовици.
Како нас је обавестио Радиша Ђорђевић, помоћник председника
општине
Барајево
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задужен за социјална питања ова четири пункта задоваљавају потребе
најсиромашнијих житеља Барајева,
јер су пунктови распоређени тако
да корисници ових услуга не морају
да користе аутобуски превоз до
пункта народне кухиње, који је често био скупљи и од самог топлог
оброка.
Право на бесплатни оброк имају
породице које остварују право на

штине Бранка Савић и директор Центра
за културу Драгослав Јовичић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„СРБИЈО, МАЈКО И
МАЋЕХО“
Поводом обележавања Дана
ослобођења Барајева у Првом
светском рату Центар за културу организовао је промоцију
књиге „ Србијо, мајко и маћехо“
аутора Луке Николића који је и
поред оскудне историјске грађе
после пет година упорног истраживачког рада успео да заврши
ово значајно дело које говори о
60 хиљада српских ратника који
су се у северној Африци лечили
и припремали за одлучне битке
на Солунском фронту.
Посебно поглавље ове књиге
чини списак умрлих ратника, са
шематским приказом гробаља,
посебно оног у Бизерти.

које су се 10. октобра 1944. године
одвијале у Мељаку, а у којима је он
учествовао са својом јединицом.

Са свечаности у Мељаку

материјално обезбеђење, као и породице које због других социјалних
индикација нису у могућности да
задовоље основне животне потребе
стара и изнемогла лица без помоћи
сродника, породице са корисником
додатка за туђу помоћ и негу, породице чији је приход по члану испод
минималног нивоа социјалне сигурности за појединца.
Народна кухиња на подручју
општине Барајево поново је почела са радом пре нешто више од две
године, када је били само 40 корисника, да би тај број данас нарастао на 550 корисника из социјално
најигроженијих породица.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ
У САОБРАЋАЈУ
Град Београд је у оквиру
стратегије о безбедности саобраћаја
за потребе општине Барајево израдио посебан акциони план. Податак
да се на територији општине Барајево
годишње у просеку догоди преко 240
саобраћајних незгода у којима преко
50 људи бива повређено а од тога њух
четворо смртно страда представља
јасно упозорење и захтева хитне промене и унапређење услова у којима се
саобраћај одвија.
На основу спроведеног истраживања и законских одредаба акционим планом предложен је низ мера
које се морају спровести како би се
повећала безбедност саобраћаја. Ту
пре свега спадају мере и активности
на унапређењу стања путне мреже и
саобраћајне сигнализације, затим на
повећању безбедности најрањивијих
учесника у саобраћају као што су
пешаци, бициклисти, старије осо-

бе и особе са посебним потребама. Посебна пажња посветиће се
саобраћајном васпитању, едукацији и
информисању учесника у саобраћају,
пре свега оних најмлађих.
Локална власт у Барајеву поставила је себи амбициозан план да у
наредном периоду од пет година преполови број саобраћајних незгода и
да у истом проценту буду смањене и
последице ових незгода.

ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

ПРОБЛЕМЕ ЧЕСТО СТВАРАЈУ НЕСАВЕСНИ
ГРАЂАНИ
Наш читалац Јован Јојић из Вранића
у писму редакцији „Барајевског гласника“ износи проблем који лично њега
тишти, али како сам каже тај проблем
имају и готово сви други становници
наше општине. Ради се о нередовном
одношењу смећа, али и још већем проблему који стварају сами грађани.
„То би још било и подношљиво,
пише Јован, да наш народ у контејнере
не убацује свашта почев од угинулих
животиња до грања од орезивања
воћа, ружа, траве, столарије, пластике. Све то, каже он, прекопају мачке и
кучићи, а ветар развеје по путу и околним двориштима.
Најгоре је сматра Јован зими када
почиње да се у контејнере баца пепео, односно жар. Ватра не само да
уништава контејнере којих ионако
нема довољно него и загорчава живот
људима чије су куће у близини.
Јован Јојић пита да ли и у
барајевским селима могу да се користе
канте за смеће за сваку кућу. Тада, сматра он, људи не би бацали у своје канте
све оно што сада бацају у контејнере,
а улице би нам биле чистије, околина
здравија, а комуналци би имали мање
посла.

Ово питање поставили смо и
ми директору Јавног комуналног
предузећа „10. октобар“ из Барајева
Владану Нинковићу.
Основни разлог зашто се овакав
систем са кантама за смеће не уводи и
у Барајеви је недостатак новца. Општина у овом тренутку не може да издвоји
неопходна средства за набавку канти и
возила која су опремљена за такав начин скупљања смећа. Други разлог је
што на територији општине има велики
број уских споредних улица где камиони не могу да уђу. Барајево је донело
План управљања отпадом, каже директор Нинковић и очекује се да ће наредних година многи проблеми у овој
области бити превазиђени, а оно што
ће у најкраћем року бити предузето је
набавка нових контејнера.

ФОРМИРАНА
РАДНА ГРУПА ЗА
ГАСИФИКАЦИЈУ
У Барајеву је 1. децембра одржан први састанак радне групе
за гасификацију општине Барајево
која има задатак да успостави бољу
сарадњу и комуникацију између општине и пројектанта и учествује у
припремама за израду пројекта. Испред општине Барајево у овој радној
групи су Владета Вићентијевић, члан
Општинског већа, Нада Обрадовић
начелник Одељења за урбанизам
и Златомир Николић, директор
Дирекције за развој и изградњу општине Барајево.
У првој фази гасификације
пројектом ће се обухватити мрежа средњег притиска од места
прикључења на постојећи гасни систем до мерно регулационих станица
и дистрибутивне гасне мреже кроз три
насеља, Мељак, Гунцате и Барајево.
Директор комуналног предузећа
слаже се са констатацијом Јована
Јојића да грађани треба више да воде
рачуна о контејнерима јер су они
заједничка својина свих грађана. Посебно апелује на грађане да не бацају
жар у контејнере јер је ватра до сада
оштетила или уништила велики број
контејнера, а набавка нових је изузетно скупа.

ЗИМСКА СЛУЖБА

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА
ПО УТВРЕНОМ ПЛАНУ
И ове године Београд пут биће задужен за зимско одржавање путева на
територији општине Барајево. Иако до
закључења овог броја „Барајевског гласника“ нисмо добили потврду очекује се
да ће наше комунално предузеће бити
подизвођач и с обзирим на вишегодишње
искуство и солидну механизацију којом
располаже не би требало да буде већих
проблема ни ове зимске сезоне.
Приоритет приликом чишћења
путева и бацања соли и ризле имаће
путеви на којима се одвија аутобуски
саобраћај. Општина ће помоћи да се
очисте и остали локални путеви, према
већ постојећем плану, како би се живот
на подручју општине и у овим отежаним
условима одвијао без већих проблема.
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ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА

У БАРАЈЕВУ ПОВЕЋАН БРОЈ СТАНОВНИКА
Према првим резултатима пописа
становништва, домаћинстава и станова
који је обављен у 2011. години у Србији
живи 7.120.666 становника, што је за
377.355 мање у односу на попис из 2002.
године. У београдском региону пописано
је 1.639.121 становник, а у 2002. години
је било 1.576.124, тако да повећање броја

становника износи 62.997, односно 4%.
Од 168 општина у Србији (без КиМ)
пад броја становника забележен је у
146, а у 85 општина број становника је
смањен за 10 и више процената. Само
у 22 општине забележено је повећање
броја становника.
Једна од малобројних општина у

Србији где је дошло до повећања броја
становника је општина Барајево која
сада има укупно 27.036 становника и налази се на петом месту у Србији са 9,7%
повећања броја становника. Од београдских општина већи проценат имају само
општине Звездара и Гроцка.
У табели која следи приказан је број
становника, број лица у иностранству,
укупан број домаћинстава и укупан број
станова на подручју општине Барајево и
појединачно у свих 13 насеља.
Интересантан је податак, који уједно
говори са каквим проблемима се сусреће
Србија, је да у нашој држави има 11
насеља без становника и чак 975 насеља
са мање од 100 становника.

"О ЧЕМУ МЛАДИ
ОДЛУЧУЈУ?"

ФИТНЕС ПАРК И У БАРАЈЕВУ
У оквиру акције „Београд дише
пуним плућима“ помоћник градоначелника Београда Александар Шапић
иницирао је изградњу теретана на отвореном у свим градским општинама.
Захваљујући помоћи Града један овакав модеран фитнес центар у природи отворен је и у парку код Средње
школе у Барајеву. Опремљен је свим
неопходним справама за вежбање а

користе га највише ученици средње и
основне школе у Барајеву.
Како сазнајемо од надлежних
у општини у 2012. години општина ће помоћи да се у свим месним
заједницама на територији Барајева
уреде простори за игру малишана и
опреме неопходним реквизитима, као
што су љуљашке, клацкалице, кошеви
и др.

Млади општине Барајево имали
су прилике да кроз дијалог и отворену
дискусију под називом „О чему млади
одлучују“, искажу своје ставове, идеје
и предлоге на тему личног развоја и
друштвеног ангажмана.
На основу досадашњих истраживања дошло се до закључка да млади
људи нису упознати на који начин могу
утицати на дешавања у свом окружењу.
Домаћини скупа били су Богдан
Маринковић, координатор канцеларије
за младе Барајево, проф. Др Жарко Требјешанин, психолог и мр Лазар
Марићевић, психолог и Центар за развој
Србије. Свим учесницима овог скупа
уручен је примерак Приручника за слободу избора и друштвени активизам.

НАДА ЗА ДЕЦУ
Организација „Нада за децу“ у
сарадњи са Канцеларијом за младе организује акцију прикупљања
играчака за сиромашну децу за које
играчје често представљају само
неиспуњен сан. „Усрећите своје мале
другаре и донесите за њих играчке
старе“ је парола под којом се води
ова акција, а сви који могу и желе да
помогну треба да се јаве на тел. 7872130 Канцеларија за младе општине
Барајево.
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ПОЉОПРИВРЕДА

НАГРАДА ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ
Славиша Радовановић из Шиљаковца живи од пољопривреде и за
резултете које је постигао у овој
производњи добио је значајно општинско признање за 2011. годину- Плакету Правитељствујушћег
совјета. Тим поводом посетили
смо Славишу на његовом имању
у Шиљаковцу и уверили се да овај
млади човек заиста може бити пример многим како се озбиљним и
тешким радом и од пољопривреде
може сасвим добро живети.
Славиша Радовановић обрађује
око 90 хектара земље. Своје има
само пет хектара а остало узима у
закуп, мада како сам каже за већину
парцела које обрађује не плаћа
ништа јер је власницима земљишта
најважније да на њивама не расте
коров. На овим површинама Славиша у току године произведе око 42
тоне уљане репице, 82 тоне пшенице и 120 тона кукуруза. Да би постигао да на време заврши све послове Славиша је наравно морао да
набави и сву потребну механизацију

међу којом се посебно истиче трактор ПУМА 155 KEIS који за један сат
преоре хектар земље. Овај модеран
трактор знатно олакшава све послове на њиви. Возач у њему има клима
уређај, музику, а заштићен је и од
спољашње буке.
Славиша Радовановић задовољан је оним што је до сада пости-

гао, али наравно жели да његово
домаћинство и даље напредује. Већ
је поднео захтев за кредит и очекује
да ће ускори изградити савремену
фарму за 60 товних јунади од које
очекује знатно веће приходе, с обзиром да од ратарске производње
може обезбедити највеће количине
хране потребне за тов.

Славиша Радовановић

КУКУРУЗ ОБРАН НА ХИЉАДУ ХЕКТАРА
Берба кукуруза на око 1000 хектара колико је овом култиром засејано
у пролећној сетви обављена је благовремено, а остварени приноси крећу
се око пет тона у зрну по хектару што
је на нивоу очекиваног, али је због
временских услова квалитет зрна
лошији.
Највеће количине кукуруза од око
5000 тона колико би требало да износи укупна производња на подручју
општине завршиће као сточна храна,
с обзиром да је Барајево пре свега
сточарски крај.

ЈЕСЕЊА РЕЗИДБА
ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
На нашем подручју није препоручљиво вршити резидбу
воћака и винове лозе у току јесени. Ова мера се не спроводи у јесен из разлога што у току зимског периода температуре се могу спустити и до двадесет степени испод нуле па
може доћи до оштећења појединих гранчица и грана. Овако
оштећене биљке су подложније нападу патогених гљива у
пролеће што у многоме може умањити принос и скратити
животни век биљака.

ЗАШТИТА СТАБАЛА ВОЋАКА ОД ГЛОДАРА
У току зимског периода глодари наносе велике штете у
воћњацима. Постоји више начина да одбраните воћке од глодара. Ограђивање воћњака је скуп и мање ефикасан метод. Један
од бољих и јевтинијих начина је сечење пластичних џакова на
траке и умотавање дебла и рамених грана. Постоје и хемијска
средства којима се могу премазати воћке. Она се могу наћи у
боље снабдевеним пољопривредним апотекама. Недостатак
ове мере заштите је што се ова средтва брзо испирају услед снега и кише и њихова ефикасност се битно смањује.
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ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА

ДРУГА БЕОГРАДСКА ЛИГА

ОДЛИЧНИ
ВРАНИЋАНЦИ

БАЋЕВАЦ У СРЕДИНИ
Фудбалери Баћевца завршили су јесењи део првенства у Првој
београдској лиги на осмом месту са
освојена 23 бода. Баћевачки састав је
током целе полусезоне играо по систему топло хладно о чему говори и скор
од шест победа, исто толико пораза и
пет нерешених резултата. Остаје нада
да ће Баћевчани у наставку првенства
консолидовати своје редове и умешати са у борбу за горњи део табеле. О
нападу на прва два места која доносе пласман у већи степен такмичења
из ове перспективе илузорно је и
размишљати.
Титулу јесењег првака освојио је
ФК“ИМ Раковица“ са 42 бода. Следе
Раднички са Новог Београда са 35,
ПКБ Ковилово са 34 и Црвена звезда
са 33 освојена бода. Неславну титулу

„фењераша“ понео је Полицајац који
је у 17 утакмица сакупио само шест
бодова и готово је извесно да ће на
крају сезоне изгубити прволигашки
статус.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

IM RAKOVICA
RADNIČKI (Novi Beograd)
PKB KOVILOVO
CRVENA ZVEZDA (MML)
PIK ZEMUN
ŠUMADIJA (Šopić)
BRODARAC VINER
BAĆEVAC
MILUTINAC (Zemun)
STRELAC (Miislođin)
VRČIN
RUDAR (Zeoke)
KOMGRAP
BORAC (Lazarevac)
POŠTAR ZVEZDARA
PRVA ISKRA (Barič)
DUNAVAC (Grocka)
POLICAJAC

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
11
10
11
9
8
8
6
6
7
7
6
5
6
4
5
4
1

0 3 45 : 9
2 4 31 : 15
4 3 33 : 14
0 6 35 : 15
2 6 25 : 21
3 6 20 : 15
2 7 32 : 33
5 6 15 : 13
5 6 27 : 31
2 8 23 : 29
1 9 20 : 27
4 7 16 : 24
4 8 21 : 26
1 10 26 : 36
6 7 16 : 22
3 9 22 : 37
3 10 20 : 34
3 13 13 : 39

42
35
34
33
29
27
26
23
23
23
22
22
19
19
18
18
15
6

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

БЕЉИНА ЈЕСЕЊИ ПРВАК
Фудбалери Бељине у великом
стилу завршили су јесењи део сезоне
у Општинској лиги Барајева. Они су
током целе сезоне били изразито доминантни а у последњем колу су на

од екипе Великог Борка која је славила резултатом 2:0. На другу позицију
пласирала се екипа Мељака са шест
победа и два пораза и освојених 18
бодова док је трећепласирана екипа

Екипа Фудбалског клуба Вранић
представља најпријатније изнанађење
у првом делу сезоне Друге београдске фудбалске лиге-група Сава.
Вранићанци су јесењу полусезону
завршили на одличној трећој позицији
са 25 освојених бодова уз учинак од
осам победа, четири пораза и један
нерешени резулта и са оствареном
гол разликом 32:18. Остале екипе из
наше општине не могу се похвалити
успешним резултатима пошто екипа
Барајева заузима 12.место са 11 бодова док је млади састав Лисовић 1977
чврсто прикован за дно табеле са
само пет бодова из 13 мечева тако да
ће Лисовчанима бити изузетно тешко
ако не и немогуће да у пролећној полусезони задрже статус члана Друге
београдске лиге. Врх табеле чврсто
држи Забрежје са 34 бода док је са
шест бодова мање на другом месту
екипа Бурова.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ZABREŽJE
BUROVO
VRANIĆ
MLADOST (Baroševac)
TEK SLOGA (Veliki Crljeni)
BUDUĆNOST (Zvečka)
KRTINSKA
PALEŽ
BORAC (Ušće)
B S K (Brajkovac)
NAPREDAK (Medoševac)
BARAJEVO
MLADOST (Čibutkovica)
LISOVIĆ 1977

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
8
6
5
5
6
4
5
4
3
3
3
1

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

1
1
4
4
4
4
6
4
6
5
6
8
9
10

43
33
32
24
31
21
14
14
30
18
12
23
25
5

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

14
5
18
19
26
22
15
12
38
21
21
34
45
35

34
28
25
21
19
19
19
17
17
16
13
11
10
5

ГРАДСКА
ОПШТИНА
БАРАЈЕВО

www.barajevo.org.rs

гостујућем терену у мечу који је директно одлучивао коме ће припасти
титула јесењег шампиона савладали
одличан састав Мељака резултатом
2:0. После девет одиграних кола екипа из Бељине је освојила 21 бод уз
учинак од седам победа и један пораз.
Једини пораз на изненађење многих
али сасвим заслужено доживели су
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Борац-Арнајево сакупила 16 бодова.
Пријатно изненађење представља
пласман Великог Борка на четврту позицију. Затим следе Рожанци и Шиљаковац са 12 односно 11
бодова док три последња места
заузимају Бождаревац(6), МладостНасеље Гај(4) и екипа Гунцата(3). До
закључења овог броја Барајевског

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BELJINA
OFK MELJAK
BORAC (Arnajevo)
VELIKI BORAK
ROŽANCI
ŠILJAKOVAC
BOŽDAREVAC
MLADOST GAJ 2011
GUNCATE

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
4
4
3
2
1
1

0
0
1
2
0
2
0
1
0

1
2
2
2
4
3
6
6
7

27
18
22
18
14
9
11
8
6

:
:
:
:
:
:
:
:
:

6
7
9
7
17
10
24
28
25

21
18
16
14
12
11
6
4
3

гласника Фудбалски савез Београда
још увек није одредио тачан датум
наставка такмичења односно почетка пролећног дела сезоне.

ДОРОТЕЈА СТАНКОВИЋ ДВОСТРУКА СВЕТСКА
ШАМПИОНКА, ЕМИЛИЈА АТАНАСИЈЕВИЋ
ТРЕЋА НА СВЕТУ
Велики успех оствариле
су барајевске каратисткиње
на 4. Светском првенству у
Фудокан-шотокан каратеу
које је од 16-18.децембра
одржано у новобеоградској

Хали спортова. Репрезентативке Србије Доротеја
Станковић из Барајева,која
наступа за Карате клуб
„Вашиде“-Београд
постала је двострука светска

Доротеја Станковић, Сара Савовић и Јованка Милошевић

шампионка док је Емилија
Атанасијевић (Карате клуб
„Сенсеи-Барајево)освојила
бронзану медаљу. Доротеја је
тријумфовала у појединачној
конкуренцији, у категорији
пионирки, у дисциплини кате
а злато јој је у истој дисциплини припало и у екипној
конкуренцији заједно са колегиницама из репрезентације
Саром Савовић Маћић и
Јованком Милошевић.
Емилија
Атанасијевић
по-казала је изузетну вештину и више него заслужено
освојила треће место и бронзану медаљу у дисиплини кате
појединичано - конкуренција
млађе пионирке. Успех наших каратисткиња је утолико
већи ако се зна да је на овом
такмичењу које је одржа-

Емилија Атанасијевић

земље. На Светском првенству учествовали су и Кристина Савић, Анђела Карић
и Срђан Добричић(сви из
КК“Сенсеи-Барајево).

ФУДБАЛ

НИКОЛА РАНКОВИЋ ПРВАК ЕВРОПЕ,
ВАЛЕНТИНО ТИНТОР ВИЦЕШАМПИОН
Још један велики успех остварали су барајевски каратисти, чланови
Карате клуба“Сенсеи“, бранећи боје
репрезентације наше земље. На Европском првенству у каратеу које
је, у организацији Европске и Светске и Будо Федерације Hachi-o-kai,
одржано у Бечу 30.октобра Никола
Ранковић постао је првак Старог континента у појединачној конкуренцији
у дисциплини Ката док се Валентино
Тинтор окитио вицешампионском
титулом. Запажен успех остварио је
и Срђан Добричић који је освајањем
четвртог места показао да израста у
врхунског каратисту. На европском
првенству наступило је више од 700
спортиста из 19 европских земаља.

но у организацији Светске
Фудокан Шотокан Карате
Федерације наступило преко 1200 такмичара из 52

ВЕТЕРАНИ ПЕТИ
Ветерани Барајева завршили су
јесењу полусезону у Првој лиги на солидном петом месту са малим бодовним заостатком у односу на водеће
клубове тако да не би било изненађење да се на пролеће Барајевци упусте
у борбу за сам врх табеле на коме
се тренутно налазе БАСК и Сурчин.
Наши „старци“ су забележили пет
победа, два нерешена резултата и четири пораза, освојили 17 бодова уз
гол разлику 33:25. Мало изненађење
представља и тек трећа позиција
екипе Полицајца дугогодишњег неприкосновеног владара елитног такмичења у конкуренцији ветерана.

Валентино, Срђан и Никола

ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА 30. ДЕЦЕМБРА
Спортски савез Барајева ће и ове године организовати Избор
најбољих спортиста наше општине. Свечана церемонија проглашења
најуспешнијих спортиста у свим узрасним категоријама биће одржана 30.
децембра у малој сали Дома културе у Барајеву са почетком у 18часова.
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