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Са седнице Скупштине ГО Барајево

Друга седница Скупштине Градске општине Барајево 
која је била заказана за 23. август, одлагана је више пута, 
јер су представници опозиције указивањем на повреде по-
словника и инсистирањем на подели мандата онако како су 
они сматрали да је исправно, заправо онемогућавали да се 
седница одржи. Тек 6. октобра седница је приведена крају по 
утврђеном дневном реду, а одборници опозије су напустили 
салу.

Приликом првог покушаја одржавања 2. седнице 23. ав-
густа скупштинска већина успела је да усвоји само дневни 
ред са две тачке: Потврђивање мандата одборницима и од-
борничка питања.

Опозиција је инсистирала на томе да мандат треба да 
припадне Браниславу Петровићу са листе Демократске 
странке, који је најавио да ће свој глас дати опозицији која 
би тиме преузела власт у општини, док је владајућа већина 
тврдила да мандат припада Владану Нинковићу. Због настале 
ситуације седница је прекинута, а наставак заказан за 11. сеп-
тембар. У наставку седнице поново је дошло до неслагања 
по истом питању, с тим што су одборници опозиције тврдили 
да није усвојен ни дневни ред. Пошто није било компромиса 

На 3. седници Скупштине Градске општине Барајево 
усвојен је Ребаланс буџета општине Барајево којим је буџет 
за ову годину увећан за 8.807.969,21 динара и сада изно-
си 413.182.769,98 динара. Ова наменска средства, добијена 
од Града и Републике, биће искоришћена највећим делом за 
уређење атарских путева на територији општине и за еко-
номско оснаживање интерно расељених лица. Извршена је и 

на састанку шефова одборничких група договорено је да се 
наставак седнице одложи за 25. септембра, али седница ни 
тада није могла да се одржи па је настављена тек 6. октобра.

На овом наставку друге седнице председник Скупштине 
Бранислав Мијаиловић је истакао да је дискусија по 1. тачки 
дневног реда исцрпљена и ставио на гласање Извештај Адми-
нистративно-мандатне комисије о потврђивању мандата од-
борницима у Скупштини општине Барајево, која је већином 
гласова (17 „за“) донела одлуку о потврђивању мандата од-
борницима у Скупштини општине Барајево, и то: Владану 
Нинковићу, Снежани Ранковић, Ненаду Стеванчевићу и Вес-
ни Марић, са листе „Драган Ђилас – Избор за боље Барајево, 
затим Јасмини Јовановић и Немањи Стевановићу са изборне 
листе „ГГ наше Барајево – Раде Стевановић“.

одређена прерасподела појединих ставки у оквиру постојећег 
буџета па је тако увећана позиција за уређење некатегориса-
них путева за пет милиона динара, а већа средства добиће и 
Центар за културу, спортске и невладине организације.

2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО 3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

ПОСТАВЉЕНИ ВРШИОЦИ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 26. 
октобра 2012. године за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „10. октобар“ именовала је Миодрага 
Марјановића. Досадашњи директор Владан Нинковић изабран 
је за одборника СО Барајево, што је неспојиво са функцијом 
директора у јавном предузећу. Центар за културу Барајево 
такође је добио вршиоца дужности директора. На ту функцију 
именова је Зоран Поповић, а досадашњи директор Драгослав 
Јовичић – Уча стекао је услов за одлазак у пензију.

4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

НОВИ УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ

Скупштина општине Барајево на 4. седници именовала је 
председнике и чланове управних и надзорних одбора јавних 
предузећа и установа на територији општине Барајево. За 
председника Управног одбора ЈКП „10. октобар“ именован је 
Слободан Живанић, а за председника Ндзорног одбора овог 
предузећа именован је Слободан Михаиловић. За председни-
ка Управног одбора Дирекције за развој и изградњу општине 
Барајево именован је Велимир Михајловић, а Милан Бибић 
нови је председник Надзорног одбора Дирекције.Скупштина 
је на овој седници именовала Дејана Тмушића за председника 
Управног и Ненада Јевтића  за председника Надзорног одбора 
Центра за културу Барајево.

ВЕРИФИКОВАНИ МАНДАТИ
ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПУТЕВЕ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Пред закључење овог броја „Барајевског 
гласника” стигла је пресуда Управног суда 
којом је потврђена одлука Општинске 
изборне комисије да мандат припада Владану 
Нинковићу.
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После паузе од неколико месеци настављено је асфалтирање локалних пу-
тева на подручју наше општине.  Звршено је асфалтирање улице Космајских 
партизана (Грабовац) у Лисовићу у дужини од 500 метара, и улице Миливоја 
Миће Стајковића у Вранићу у дужини од 1500 метара.

Дирекција за путеве града Београда унела је у свој план за 2013. годи-
ну асфалтирање 35 локалних путева и улица на подручју општине Барајево, у 
укупној дужини од око 23 км. Према овом плану асфалт ће добити по једна или 
више улица у свакој месној заједници.

У општини Барајево у току су радови на проширењу 
и реконструкцији водоводне мреже. Јавно комунално 
предузеће „10. октобар“ тренутно изводи радове у месној 
заједници Лисовић, насеље Ћоринац, где ће на нову мрежу 
бити прикључено око 50 домаћинстава. У плану је и завр-
шетак изградње секундарне  мреже у Лисовићу у свим ули-
цама које излазе на регионални пут за Бељину, тако да се 
може очекивати да сва домаћинства у овим улицама воду 
добију до краја ове године.

Јавно комунално предузеће наставило је радове на 
даљој изградњи примарног цевовода од Бељине према 
Манићу и Арнајеву, а динамика радова зависиће од испоруке 
материјала од стране Београдског водовода и канализације, 
као и од обезбеђења средстава у буџету општине Барајево. 

НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

У ТОКУ РАДОВИ НА 
ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

У оквиру Одељења за општу упра-
ву Градске општине Барајево почела је 
да ради Месна канцеларија у Насељу 
Гај, која се налази у просторијама 
Месне заједнице у улици 20.октобра.

Планирано је да се у њој, када буде 
комплетно опремљена, обавља пријем 
поднесака за Управу Градске општине 
Барајево, пријем грађана и пружање 
потребних обавештења, овера пот-
писа,преписа и рукописа, издавање 
потврда о животу и издржавању.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ МЕСНА 
КАНЦЕЛАРИЈА У НАСЕЉУ ГАЈ

У просторијама месне канцеларије 
обављаће се и стручни и админи-
стративни послови за потребе месне 
заједнице и њених органа.Такође ће 
се издавати уверења о чињеницама о 
којима се у месној канцеларији води 
службена евиденција и експедоваће 
се пошта у изузетним случајевима.

У новој месној канцеларији 
обављаће се послови припреме би-
рачког места за одржавање избора, 
као и провере на терену чињеница у 

вези ажурирања пробног бирачког 
списка. Такође ће се радити и админи-
стративни послови у вези са послови-
ма одбране у ванредним ситуацијама.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

У току су радови на уређењу некате-
горисаних путева у месним заједницама 
Лисовић и Манић. Од посебне је важно-
сти завршетак пута у Манићу који спаја 
општине Барајево и Сопот.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ГРОБАЉА

Радници Јавног комуналног предузећа 
„10. октобар“ радили су интензивно овог 
лета на уређењу зелених површина у цен-
трима месних заједница и тиме омогућили 

несметано одржавање бројних културних 
и спортских манифестација.

Барајевски комуналци били су ан-
гажовани и на редовном одржавању 
гробаља на којима је завршено друго 
кошење траве и кресање шибља и другог 
ниског растиња,

ИЗ РАДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „10. ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

У 2013. АСФАЛТ ЗА 35 УЛИЦА
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Према процени комисије штета коју је суша причини-
ла кукурузу, али и осталим пољоптивредним културама на 
подручју општине Барајево је 70%. На неким парцелама 
род кукуруза је толико мали да не покрива ни трошкове 
брања. У Великом Борку на њиви смо затекли Томислава 
Давидовића који нам је потврдио оно што је комисија у 
свом извештају навела. Род је тако мали, каже Томислав да 
често не може да наплати ништа више осим трошкова го-
рива.  Због оваквог стања процена комисије је да је суша 
причинила штету већу од 280 милиона динара. Међутим, ту 
није крај мукама за барајевске пољопривреднике. Када се 
у обзир узме штета коју је суша причинила индустријском, 
повртарском и крмном биљу, као и воћу и грожђу укупна 
штета је већа од 830 милиона динара.

Ватрогасно спасилачка станица у Барајеву овог лета 
имала је пуне руке посла. Према подацима које смо до-
били од командира ове станице Миломира Иванковића 
ватроасци Барајева имали  знатно више интервенција 
на гашењу пожара у односу на 2011. годину.

Ватрогасци су и поред повећаног броја пожара, чак 
и до шест у току једног дана, стизали  да благовремено 
интервенишу и спрече веће штете. Најчешће је горела 
сува трава и ниско растиње, а узрок пожара углавном 
је био људски фактор, односно паљење траве.  Више 
грађана задобило је опекотине приликом покушаја да 
угасе ватру коју су сами запалили, а изгорело је и не-
колико шупа и барака.

Од 1. октобра до 15. децем-
бра на подручју Републике Србије 
обавиће се попис пољопривреде, 
чиме ће се после више од 50 година 
од последњег пописа, добити свео-
бухватни и прецизни подаци који ће 
послужити за сва будућа планирања у 
овој области. Пописом ће се пре свега 
утврдити колика је коришћена повр-
шина пољопривредног земљишта, 
колики је сточни фонд, са којом 
пољопривредном механизацијом  и 
објектима располажемо, као и колика 
је радна снага ангажована у области 
пољопривреде. На овај начин стећи 
ће се реална слика пољопривреде, 
а прикупљени подаци биће од по-
себне користи пољопривредним 
произвођачима у планирању 
будућих улагања и пријављивању за 
коришћење средстава из национал-
них и европских фондова.

СУША УМАЊИЛА РОД 
ЗА 70%

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ
Да би се прикупили прави по-

даци који ће бити од огромног 
значаја за даље планирање развоја 

пољопривреде, неопходно је да сви 
пољопривредни произвођачи дају 
тачне и детаљне податке пописивачи-
ма, а ови подаци представљаће служ-
бену тајну и користиће се само у ста-
тистичке сврхе.

РЕКОРДАН БРОЈ ПОЖАРА
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Град Београд покренуо је ини-
цијативу да се у свакој градској општини 
отвори минимум један дневни центар и 
клуб за стара лица и пензионере, а све 
у циљу развоја ванинституционалне за-
штите ове категорије становништва.

Општина Барајево ће уступити 
Секретаријату за социјалну заштиту 
Града Београда просторије у Дому кул-

Ових дана у Барајеву ће почети 
реализација Пројекта под називом ‘’ Жен-
ски инфо- клуб’’. Циљна група пројекта 
су жене, интерно расељена лица са Косо-
ва и Метохије које се већ 11 година сва-
кодневно суочавају са егзистенцијалним 
проблемима. У условима економске 
кризе која је погодила друштво у целини 
манифестујући се кроз пораст незапосле-
ности и општег сиромаштва избеглице и 
интерно расељена лица имају све мање 
шанси да реше своје егзистенцијалне про-
блеме и да се активније укључе у цивилно 
друштво.

Чланови удружења пензионера „Пензионер“ из Барајева 
учествовали су на Олимпијади „Треће доба – Сокобања 2012.“. 
Екипа из Барајева имала је 18 чланова, а највећи успех постигао 
је Радослав Митић, који је освојио прво место у брању кукуруза.

Одлазак пензионера на олимпијаду омогућила је Градска 
општина Барајево.

Удружење „Пензионер“ почело је са радом 2011. годи-
не, а у 2012. години организовало је 22 једнодневна излета за 
своје чланове и поделила 185 пакета помоћи за најугроженије 
пензионере.

ОТВАРА СЕ КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА 
И ПЕНЗИОНЕРЕ У БАРАЈЕВУ

туре у Барајеву површине око 150 м2 
за потребе овог клуба, а Град ће фи-
нансирати адаптацију и опремање ових 
просторија, па се може очекивати да 
клуб ускоро почне са радом и поста-
не место окупљања и дружења старих 
лица, али и простор у коме ће се орга-
низовати разне сервисне услуге старим 
лицима.

УСКОРО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ
ЖЕНСКИ ИНФО – КЛУБ

Ово су само неки од разлога због којих 
се НВО Балкански Центар за миграције 
и хуманитарне активности одлучио да у 
сарадњи са општином Барајево реализује 
поменути пројекат. Женски инфо клуб ће 
бити основан у просторијама Дома култу-
ре и биће саставни део простора у којем 
се налази Канцеларија за младе.

Након адаптације простора, која 
је већ почела, монтирања намештаја и 
компјутерске опреме тридесетак жена, 
претежно интерно расељених лица, ће има-
ти неколико циклуса предавања. Конкрет-
но реч је о обуци руковња компјутерима, 

коришћења Интернета, а посебна пажња 
биће посвећена побољшању комуника-
тивних способности које ће, надамо се, 
допринети охрабривању жена у настојању 
да се лакше и са више самопоуздања 
укључују у друштво.

У оквиру тромесечног циклуса биће 
обухваћен и сет тема везаних за родну 
равноправност, насиље у породици и 
мобинг.

Након завршетка пројекта општина 
Барајево ће преузети бригу о простору 
који ће остати трајно на располагању не 
само женама које су биле обухваћене 
Пројектом него и свим другим станов-
ницима општине. Пројекат финансира 
Фонд за демократију Амбасаде САД у 
Београду.

ПЕНЗИОНЕРИ БАРАЈЕВА НА ОЛИМПИЈАДИ 
"ТРЕЋЕ ДОБА"

Према Уговорима од 21.12.2011. 
године између Комесаријата за из-
беглице Републике Србије и Градске 
општине Барајево одобрена је помоћ 
од по 1.300.000 динара за набавку 
грађевинског материјала за избегла и 
интерно расељена лица. Комисијски 
је одлучено да помоћ у грађевинском 
материјалу добије девет породица из-
беглих и девет породцица интерно 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ 
И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

расељених лица које су најугроженије. 
Поступак је окончан набавком мате-
ријала преко јавне набавке 08.10.2012. 
године. Материјал ће бити испоручен 
породицама на кућну адресу у другој 
половини октобра месеца.

За интерно расељена лица од стра-
не Комесаријата одобрена је помоћ 
у висини од 1.500.000 динара, коју ће 
добити десет породица за економско 

оснаживање домаћинстава. Рок за 
подношење захтева је био 30.09.2012.
године. Комисија ће одлучивати на 
основу поднетих пријава и ситуације 
на терену код породица подносиоца 
захтева.

У наредном периоду очекује се 
нови пројекти за пакете помоћи у 
грађевинском материјалу за избегле 
и ИРЛ породице које су оштећене од 
стране НВО организације,,Европска 
перспектива,,.

Такође се очекује од стране 
Комесријата подела пакета помоћи у 
храни и огреву.
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КАКО ЈЕ ОСЛОБОЂЕНО БАРАЈЕВО

У септембру 1944. године дивизије Народно-
ослободилачке војске водећи завршне борбе за 
ослобођење Србије стигле су и у Шумадију. Дошли 
су дани коначног ослобођења.

Осмог октобра 1944. године 6. пролетерска 
дивизија „Никола Тесла“ напредујући према Бео-
граду избила је на линију Степојевац – Соколова – 
Арнајево. Деветог октобра штаб 3. бригаде 6. про-
летерске дивизије издао је заповест 3. и 1. батаљону 
да у току ноћи ликвидирају немачке снаге на 
тромеђи Баћевца, Вранића и Мељака код мељачке 
школе. Напад је почео у поноћ између 9. и 10. окто-
бра. Непријатељ се грчевито и упорно бранио. 
Пред зору, делови партизанских снага заобишли су 
непријатељево десно крило и уз помоћ сељака, који 
су им служили као водичи, напали немачке положаје 
код школе у Мељаку. Око осам часова 10. окто-
бра 1944. године сломљен је непријатељски отпор. 
Убијено је 20 и рањено неколико непријатељских 
војника. Заплењено је седам митраљеза, три бацача, 
50.000 метака, два камиона, а два су током борбе 
уништена.

Трећи и Први батаљон Шесте пролетерске 
дивизије имали су пет мртвих и осам рањених бора-
ца, што говори о жестини борбе.

Тако су разбијене и натеране у бекство последње 
непријатељске снаге и ослобођен овај крај. Десет 
дана касније ослобођен је и Београд.

Дан ослобођења општине Барајево у Другом светском 
рату 10. октобар обележен је полагањем венаца на спомен 
обележје код школе у Мељаку.

Свечаности су поред представника СУБНОР-а и Оп-
штине Барајево присусвовали: Милан Божић испред Град-
ског одбора СУБНОР-а, делегација СУБНОР-а Сурчина 
на челу са Невенком Ивковић, која је као борац 6. личке 
дивизије учествовала у борбама за ослобођење Барајева, 

Удружење грађана „20. децембар“ из Вранића органи-
зовало је 15. октобра уз присуство већег броја грађана, 
представника општине Барајево, борца и потомака рат-
ника палих за слободу обележавање страдања недуж-
них грађана Вранића 15. октобра 1941. године од стране 
фашиста.

Том приликон на Тргу палих бораца и жртава фаши-
стичког терора у Вранићу положени су венци и цвеће.

Удружење „20. децембар“ основано је 6. августа 2012. 
године са циљем да сачува културно историјске теко-
вине и успомену на све жртве које је Вранић дао током 
свих ратних збивања на овом простору. Посебан задатак 
удружење ће имати у раду са младим генерацијама које 
треба да наставе да чувају успомене на пале жртве и бор-
бу за слободу.

У протеклих 100 година, иастакао је у свом говору 
Владан Пантић, председник овог удружења Вранић је 
претрпео жестоке губитке и скупо платио свој завет сло-
боди. У Првом светском рату погинуло је 327 ратника из 
Вранића, а током Другог светског рата погинуло је 177 бо-
раца из овог места.

Фашисти су 15. октобра 1941. године стрељали 39 не-
дужних грађана Вранића. У стравичном четничком покољу 

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА 
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

затим делегација оппштине Гроцка, председник секције 6. 
личке дивизије Савица Тодорић и Кристина Јовановић бо-
рац 21. српске дивизије која је прва ушла у Београд.

СЕЋАЊА СУ ВЕЧНА 20. децембра 1943. године страдало је 68 невиних житеља 
Вранића, међу којима је било и сасвим мале деце.

У последњим ратовима везаним за распад Југославије 
Вранић је изгубио још два своја војника. У источној 
Славонији 1992. године погинуо је Драган Стајковић, а 
1999. године на Косову гине Владимир Јоксић од стране 
шиптарских терориста.

Вранић, рекао је председник овог удружења због свих 
палих жртава, због истине и правде не сме да заборави 
своје хероје и мученике и не сме да дозволи никоме да 
лажима пише неку другу историју.
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Обележавајући 100 годишњицу 
Првог балканског рата, Савез пото-
мака ратника Србије 1912-1920. Године 
и Центар за културу Барајево су 18. 
октобра 2012. године организовали 
Свечану академију. 

У организацији Савеза потома-
ка ратника Србије од 1912 - 1920. го-
дине, општине Барајево и Центра за 
културу обележена је 94. годишњица 
ослобођења Барајева у Првом Свет-
ском рату.

Централна свечаност уз прису-
ство руководства општине, директора 
школа, представника цркве је одржа-
на у великој сали Скупштине општине 
Барајево. Након интонирања свечане 
песме „Марш на Дрину“ и пригодних 
беседа, Повељу, као највише признање 
Савеза су примили Милан Мијатовић и 
Миодраг Радивојевић, у име Удружења 
ратних војних инвалида и организације 
бораца Барајева 1991. Такође, за ис-
казан рад у организацији и неговања 
традиције захвалнице је примило више 
чланова организацији и професора 
школа.

Председница општине Бранка 
Савић и ВД директора Центра Зо-
ран Поповић уручили су награде за 
најуспелије литерарне радове школ-
ске деце по традиционалном конкурсу 
„Србијо, у срцу те носим“.

СВЕЧАНА АКДЕМИЈА
ПОВОДОМ 100 ГОДИШЊИЦЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

У културно-уметничком програму 
су учествовали глумци Фуад Табучић 
и Гојко Шашић и хор ОШ „Кнез Сима 
Марковић“.

Иначе, годишњица је обележена на 
више локација. У Средњем крају и Глум-
чевом брду, ученици основне школе су 
читањем имена погинулих становника 
тог краја уз пригодан програм подсе-

тили на славни пут Дунавске дивизије 
која је у свом победоносном походу 
ослободила Барајево на Светог Луку 31. 
октобра.

Делегације Савеза потомака рат-
ника Србије од 1912 - 1920. године, 
Удружења ратних војних инвалида и 
организације бораца Барајева 1991. по-
ложиле су венце на „Тројан чесму“.

У песничко - уметничком програ-
му академије учествовали су истакну-
ти уметници Гојко Шашић - који је на 
величанствен начин прочитао Хајдучки 
кодекс части и неколико веома лепих и 
драгоцених патриотских песама српских 

Уводну свечану беседу о Балкан-
ским ратовима дао је академик Раде 
Рајић.

књижевника. Програм је оплеменила и 
Светлана Стевић интерпретирајући из-
ворне српске песме.

На самом крају Свечане академије 
присутним гостима обрато се пред-
седник ОО Савеза потомака ратника 
Србије Драгослав Јовичић Уча.Програм 
Свечане акдемије је завршен здрави-
цом Гојка Шашића.
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У Мељаку је 3. септембра ове го-
дине почео са радом вртић у новом 
објекту који је општина Барајево усту-
пила Секретаријату за образовање и 
дечију заштиту. Овај објекат површи-
не око 100 м2 Секретаријат је опре-
мио за конфоран боравак 40 деце, 
односно две васпитне групе, јаслене 
и вртићке. Овај простор користи се 
од 16 до 20 часова и за потребе пред-
школске групе у коју је уписано 19 
деце.

ПОЧЕО СА РАДОМ ВРТИЋ У МЕЉАКУ, 
У ГУНЦАТИМА РАДОВИ У ТОКУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"

Захваљујући пресељењу у нови 
објекат за сада у Мељаку нема листи 
чекања за упис деце у вртић.

У Гунцатима су у току радови на 
адаптацији дела Дома културе за потре-
бе деце предшколског узраста. Радове 
финансира Град Београд а по њиховом 
завршетку за потребе вртића биће 
обезбеђене две просторије за боравак 
деце, санитарни чворови и прихватна 
кухиња, укупне површине 180 м2. У 
плану је такође и уређење дворишта.

У школској 2012/13. год. на територији општине 
Барајево укупно је уписано 258 првака. У ОШ „Кнез Сима 
Марковић“ први разред ће похађати 180 малишана, док 
ће у ОШ Павле Поповић њих 78 први пут сести у школске 
клупе. Приметан је пораст броја малих школараца у одно-
су на прошлу годину који је већи за 24. Поред бесплатних 
уџбеника које је донирао град Београд, општина Барајево 
је сваком ђаку прваку поклонила ”Прварицу”, броширану 
сликовницу у којој ће бележити најзначајније тренутке то-
ком прве године школовања.

У Насељу Гај ЈКП „10. октобар“ завршило је грубе 
земљане радове на изградњи великог фудбалског терена. 
Иницијативу за изградњу овог објекта покренули су станов-
ници и фудбалски клуб из овог насеља, а иста је подржана 
од стране општине Барајево, која је и обезбедила почетна 
средства. Наставак радова зависи од прилива средстава 
које треба да обезбеде општина Барајево и град Београд. 
Спортиси из овог насеља очекују да ће се пронаћи начин 
финансирања завршетка радова и да ће већ у наредној се-
зони играти као домаћини на свом стадиону у Насељу Гај.

ОВЕ ГОДИНЕ ВИШЕ ЂАКА ПРВАКА ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН У НАСЕЉУ ГАЈ

Под овим слоганом је протекла 
овогодишња Дечја Недеља у Барајеву, у 
периоду од 1. до 7. октобра, а под окриљем 
Организације Деца Барајева.

Барајевска деца су показала своју 
креативност учествујући у програмима 
и манифестацијама из културне, едука-
тивне, еколошке, уметничке и спортске 
области.

У згради СО Барајево домаћин тради-
ционалног пријема деце Барајева (чланови 
ђачког парламента) била је председница 
општине Бранка Савић, која је децу упо-
знала са радом СО Барајево и значајем 
тог рада за све становнике Барајева.

На штанду у школи спроведена је 
акција прикупљања помоћи у школском 
прибору за сиромашну децу.

Одржане су и две радионице у 
подручним школама у Великом Борку, 
Арнајеву и Бељини. Једна је била о штет-
ности пушења са називом „Превенција 
дуванске зависности“, коју је одржао док-
тор медицине Горан Николић, а друга о 
љубави и другарству са називом „Шта је 
то љубав уз поруке другарства“ коју је од-
ржала педагог Ружица Петровић.

РАСТЕМО КАО ЈЕДНО – БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО

У подручним школама у Гунцатима и 
Мељаку, као и у ОШ „Павле Поповић“ 
у Вранићу одржан је перформанс „Ба-
лон, чаша воде и мобилни телефон–
Свест о универзуму“. Аутор пројекта је  
астроном Наташа Станић (пореклом из 
Барајева).

Одржан је Маскенбал на фудбал-
ском терену основне школе у Барајеву, а 
жири је изабрао најоригиналније маске 
за које су додељене дипломе и награде.

Организоване су и бројне спортске 
манифестације као и ликовне радионице 
за децу ометену у развоју у Шиљаковцу.

У ОШ „Павле Поповић“ и у подру-
чној школи у Баћевцу одржане су позо-
ришне представе „Кловн Пацко и Пипи“. 

Деца из Барајева и Вранића су по-
сетила Народну Скупштину Србије где 
је уприличен свечани пријем од стране 
Председника Скупштине.

Треба истаћи да се Организација 
„Деца Барајева“ потрудила да ових шест 
дана програма протекну у најбољем реду. 
Такође велику помоћ у организовању 
ових програма и манифестација, пру-
жили су Центар за културу и библиотека 
„Јован Дучић“ из Барајева.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА



9

Захваљујући становницима засео-
ка Караула Слободану Кузмановићу-
Микици и његовом сину Драгану но-
винари Барајевског гласника успели 
су да пронађу и фотографишу две 
спомен чесме које су саграђене непо-
средно после Другог светског рата. У 
питању су Бангелића чесма и Бубања 
чесма које су изграђене 1953.године 

ЗАБОРАВЉЕНЕ СПОМЕН ЧЕСМЕ

у спомен на пале борце ослободи-
лачких ратова од 1912.-1918. године и 
1941.-1945.године. Чесме су саграђене 
захваљујући СУБНОР-у и имале су 
адекватан прилаз и пут до њих а пошто 
у то време у овом месту није било во-
довода са њих су се водом снабдевали 
становници насеља Караула 1 и Карау-
ла 2. Данас их је заиста тешко пронаћи 

пошто су зарасле у шибље и коров тако 
да би удружења које се баве очувањем 
традиције Ослободилачких ратова 
требало да покрену иницијативу да се 
ова спомен обележја отргну од сенке 
заборава и поново добију првобитни 
изглед у знак сећања на наше храбре 
претке који су своје животе положили 
на олтар отаџбине. Спомен плоча са 
Бубања чесме је отпала и тренутно се 
налази на црквеном запису у Караули.

У недељу 21.октобра званично је 
почела сезона лова на зечеве и пернату 
дивљач, односно фазане. Зечеви ће се 
ове сезоне ловити у три изласка, у тер-
минима које одреди Управни одбор Ло-
вачког удружења, док ће лов на пернату 
дивљач трајати највероватније до краја 
јануара у зависности од временских 
услова и бројног стања дивљачи јер је 
ловцима добро познато да када је виси-
на снежног покривача већа од 10 цм тада 
нема лова већ се само врши интензивна 
прихрана дивљачи. Поводом почетка 
лова чланови Ловачког удружења“Мића 
Поповић“ из секције Равни Гај су орга-
низовали дружење код новосаграђене 
„чеке“ у овом барајевском засеоку. Ваш 

Барајевско ловачко удружење 
„Мића Поповић“, односно секција 
Равни Гај, може да се похвали да је 
једно од ретких Ловачких удружења 
у нашој земљи које у свом чланству 
има и једну припадницу лепшег пола. 
Ради се о Светлани Недић-Цеци из 
Насеља Гај која већ шест година не 
пропушта ни један ловни дан. Цеца 
каже да јој одстрел дивљачи није 
приоритети да јој је лов само хоби  а 
један од разлога због којег је постала 
ловац је и  жеље да што више упозна 
прелепе предела барајевског краја. 
Она каже да је безброј пута имала на 
нишану и ситнију и крупнију дивљач 
али да често није имала срца  да по-
вуче окидач без обзира што је на тај 
начин остајала без богатог улова и 
ловачког трофеја.

ПОЧЕЛА ЛОВНА СЕЗОНА

новинар је имао прилику да се увери да је 
сезона добро почела а равногајски ловци 
кажу да се богат улов тек очекује. Иначе 
нова „чека“ је финансирана из средстава 
поменуте секције а током наредног пе-
риода биће их подигнуто још неколико.

ЦЕЦА НЕДИЋ ЈЕДИНА ЖЕНА 
ЛОВАЦ У БАРАЈЕВУ

Драган Јовановић
из Ненадовца
одстрелио дивљу
свињу од
145 кг.

Бангелића чесма

Бубања чесма

Ловачка секција Равни Гај
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Свечано отварање 4. Централне манифестације 
„Барајеву у походе“ одржано је на Видовдан 28. Јуна у Пор-
ти цркве „Спаљивање моштију Светог Саве“ у Багрдану.

Овогодишњи програм отворили су предшколци 
најстарије групе „Полетарац“ скечом „Геометрија и друга-
ри“ са текстом које су написале њихове васпитачице Рена-
та Вуксан и Брана Ћировић.

Присутнима се обратио протојереј ставрофор намес-
ник бељанички Видо Милић који је истакао значај Видов-
дана у историји Срба.

Уметници светског гласа браћа Теофиловићи, Ради-
ша и Ратко одушевили су све госте Видовданске вечери 
својим наступом интерпретирајући етно песме, углавном 
са Косова.

Глумица Слободанка Боба Латиновић извела је 
део из монодраме „Некад и сад“ по писмима Милице 
Стојадиновић Српкиње из 1858. године.

Културно - спортска манифеста-ција „Лисовић – 
Спасовина 2012“ организована је по 33. пут у Лисовићу, 
а свечано отварање било је 29. јуна. Организатори и 
покровитељи ове манифестације били су oпштина Барајево, 
МЗ Лисовић и Центар за културу Барајево.

У парохијском дому православне цркве „Спаљивање 
моштију Светог Саве“ у Багрдану 30. јуна одржано је 
књижевно-поетско вече посвећено српском владару Де-
споту Стефану Лазаревићу који је владао Србијом од 
1390-1428. године.

Наратор је био мајор Дејан Лазаревић који је посебно 
истакао успехе деспота Стефана у изградњи Србије на-

У Галерији Центра за културу Барајево 12. јула озва-
ничен је почетак функционисања сајта Центра за кул-
туру Барајево. Садржај сајта на видео биму представи-
ла је новинар Сања Ивковић уз техничку помоћ Бошка 
Димитријевићa, упознавши присутне са деловима сајта 
који пружају све битне информације о манифестацијама, 

ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ 2012“

ОТВАРАЊЕ НА ВИДОВДАН

„ЛИСОВИЋ – СПАСОВИНА 2012“

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

ПРЕДСТАВЉЕН САЈТ ЦЕНТРА 
ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО

културно – уметничком и аматерском стваралаштву, као и 
културно – историјском наслеђу.

Овом програму Центра за културу присуствова-
ли су директори школа, председник Скупштине општи-

Четврта по реду општинака манифестација „Барајеву у походе” и ове године трајала је пуна два месеца, од 
свечаног отварања на Видовдан до завршне вечери на Велику Госпојину у Бељини под називом „Шумадинка 

јечам жела”. Велики број посетилаца имао је прилику да ужива у бесплатним културним и забавним 
програмима и присуствује бројним спортским такмичења

Традиционално спортско дружење које је трајало две 
недеље окупило је велики број спортиста, али и посетилаца. 
На свечаном отварању целовечерњи концерт извео је КУД 
„Вранић“.

Поред музичко сценског програма исте вечери одиграна 
је и ревијална утакмица ветрана ФК Барајево и ФК Лисовић 
као најава за ноћни турнир у малом фудбалу.

кон Косовског боја, при чему је градио манастире и цркве 
(манастир Света Петка и црква Ружица), водио битке на 
Плочнику и Ангори, изградио је и Косовски стуб са ори-
гиналним натписом. Иначе Деспот Стефан Лазаревић је 
умро у околини Космаја.

Мајор Лазаревић је своје казивање о Деспоту Сте-
фану Лазаревићу пропратио многим познатим српским 
антологијским песмама као: “Похвала Јефинији“, „По-
хвала Кнезу Лазару“, „Соколица“, „Кнегиња Јелена“, 
„Словољубље Деспота Стефана Лазаревића“, „Кастељан“, 
„Костет и Вериге“...

не Барајево, представници странака, као и знатан број 
барајевских интелектуалаца.
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Након вишемесечног осмишљеног рада проф. ма-
гистра Наташе Делић на реализацији програма ликовне 
уметности 12. јула 2012. године, професор Факултета 
ликовне уметности Слободан Роксандић је и формално 
отворио сликарски атеље у оквиру Центра за културу 
Барајево. Он је истакао да ће атеље имати значајно место 
и улогу у развоју ликовне уметности.

ОТВАРАЊЕ СЛИКАРСКОГ 
АТЕЉЕА

У оквиру манифестације „Упознај своје место да би га 
волео“, после отварања атељеа, на Петровдан 12. јула 2012. 
године на језеру „Дубоки поток“, одржана је једнодневна 
ликовна колонија.

На колонији је узело учешће седам сликара из Уба, 
jeдан из Београда и троје из Барајева. Тема колоније је 
била сликање језера са техником уље на платну. Такође 
на језеру у просторијама „Кајак“ клуба дванаесторо деце 
школског узраста који похађају програм ликовне радиони-
це акварел техником учествовало је на ликовној колонији.

У организацији Центра за културу Барајево у Гунцати-
ма је одржана тродневна, девета по реду манифестација 
под именом „Дани Будимира Буце Јовановића, Илије и 
Милије Спасојевића и Радоја Митровића – Барајевца“. 
Програм ове општинске манифестације посвећен је му-
зичарима који су песмом и колом неговали Шумадијски 
мелос афирмишући естрадне звезде као што су: Шабан 
Шаулић, Зоран Калезић. Бора Спужић – Квака, Гвозден 
Радичевић, Вида Павловић...

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЈЕЗЕРО“

КОНЦЕРТ „РАШИРИ РУКЕ О 
МАЈКО СТАРА“

Уобичајено, концерт је почео песмом „Рашири руке 
о мајко стара“, и колом у извођењу оркестра Зорана 
Влајића. На скупу је прочитано писмо Буциног сина Миш-
ка Јовановића са поруком и песмом. За овај део програма 
се побринуо чувар културног блага нашег краја Миленко 
Антонијевић – Антоније у народу познат као „човек из 
народа“.

У склопу програма манифестације „Дани Будимира 
Буце Јовановића, Илије и Милије Спасојевића и Радоја 
Митровића – Барајевца“ 20. јула у Гунцатима, одржан је 
програм „Вече барајевских певача и инструменталиста 
народне музике“ под именом „С оне стране Липовице“.

Уз пратњу оркестра Милана Минића, по две песме 
наших музичара певали су: Љуба Недељковић, Милета 
Марковић, Џевад Ибрахимагић, Светлана Цеца Станковић, 
Драган Илић – Барајевац, Раде Гајић, Дане Синановић, 
Миле Ђедовић – Лав, Дејан Милановић, Мића Минић – 
Шале, Зоран Шуша – хармоника и Никола Урошевић – Геџа.

Традиционално, сваког трећег дана програма 
манифестације „Дани Будимира Буце Јовановића, Илије 
и Милије Спасојевића и Радоја Митровић – Барајевца“ 
КУД „Вранић“ је извео целовечерњи концерт у Гунцати-
ма 21. јула. На концерту су наступали сви ансамбли КУД-а 
изводећи пригодне игре из свог репертоара. Посебну 
знатижељу је изазвала певачка група са изворним песма-
ма нашег краја.

У Галерији Центра за културу Барајево 6. јула одржана 
је приредба под називом „Деца су украс света“.

У приредби су учествовала талентована деца општи-
не Барајево из разних области. Прва је наступала Тамара 
Поповић, овогодишњи представник Београда на смотри 
рецитатора у Ваљеву са рецитацијом „Није ми ништа, а 
свашта ми је“, а затим су девојчице из балетске школе коју 
води Милица Комазец извеле тачку „Лабудово језеро“ од 
Чајковског. После наступа балерина, победница литерар-
ног конкурса „Плава птица“ Катарина Петровић одреци-
товала је победничку песму, а одмах потом млади глум-
ци из Драмског студија који постоји у оквиру Центра за 
културу, извели су кратку сцену из представе „Поздрави 
неког“. Након глумачке сцене, Марија Вујовић, победни-
ца Сабора књижевног стваралаштва „Оловко не ћути“, за 
узраст средњошколаца, одрецитовала је своју ауторску 
песму „Нека ти је с милим Богом“. Приредбу је затворио 
Стефан Јовановић који је одсвирао три кола на хармоници.

„С ОНЕ СТРАНЕ ЛИПОВИЦЕ“

КОНЦЕРТ КУД-а „ВРАНИЋ“

„ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА“

Традиционално 2. августа у порти цркве Свети Илија 
у Вранићу одр-жан је, пред око 1000 посетилаца Сабор св. 
Илије. На почетку програма црквени хор цркве Св. Илија 
из Вранић је отпевао неколико духовних песама.

КУД „Вранић“ је извео цело-вечерњи програм у коме 
су унчествовали сви ансамбли. Уз пратњу оркестра Ми-
лана Минића на Сабору су наступили и познати певачи 
Андриаја Ера Ојданић, Милорад Станојевић Пироманац, 
Зоран Поповић и Раде Гајић.

САБОР СВЕТОГ ИЛИЈЕ 
У ВРАНИЋУ

ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ 2012“
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ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ 2012“

У Галерији Дома културе у 
Барајеву 9. августа одржан је округ-

ОКРУГЛИ СТО 
„ПРЕДАЧКА КУЛТУРА И 

ИСТОРИЈА СРБА“

У среду 15. августа на позорни-
ци испред Дома културе „Кнез Сима 
Марковић“ у Великом Борку, пригод-
ним културним програмом су отворе-
ни „40. Дани кнеза Симе Марковића“.

Уз свечану песму манифестације 
„Востани Сербие“, кнежеву заставу на 
јарбол је подигао ученик генерације 
ОШ Кнез Сима Марковић Љубомир 
Бранковић.

„40. ДАНИ КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА“

У оквиру традиционалне мани-фестације „Барајевско 
посело“ у Дому културе организована је изложба руч-
но рађених предмета домаће радиности. Посетиоци су 
део експоната могли видети у Галерији Дома културе у 
Барајеву, а део у просторијама удружења „Домаћа ради-
ност Барајева“ такође у Дому културе.

Организатори ове изложбе су били Удружење Домаћа 
радиност Барајева, Удружење пензионера и Центар за 
културу Барајево.

ИЗЛОЖБА НАРОДНЕ РАДИНОСТИ

У оквиру манифестације „40. Дани кнеза Симе 
Марковића“ у Великом Борку, 24. августа 2012. године на 
летњој позорници Дома културе изведена је премијера 
представе „Зла жена“ коју су извели полазници школе глу-
ме која постоји у оквиру Центра за културу Барајево.

Представа је рађена по роману Јована Стерије 
Поповића а у режији глумца Фуада Табучића који и ради 
са децом у Барајеву. 

ПРЕДСТАВА „ЗЛА ЖЕНА“

ли сто на тему „Предачка култура, 
историја и вера Срба“.

Округли сто је почео видео запи-
сом „Пркоса песма“ Добрице Ерића 
у извођењу Јелене Жигон. Уводну и 
веома исцрпну беседу дао је акаде-
мик Иновационих наука Раде Рајић, 

нагласивши недовољно у јавноси 
представљену културу и веру Срба 
пре Христа. У расправи је посебно 
разматрано питање Косовске битке, 
односно косовског мита који и дан да-
нас има значаја у тумачењу историје 
нашег народа.

Свечано отварање манифестаци-
је формално је обавио председник 
Светског конгреса српске дијаспоре 
Зоран Јовичић. Он је у свом обраћању 
гостима истакао да је Велики Борак 
место које може постати културна 
Гуча асоцирајући на значај Гуче и Лу-
чана у музичкој култури Србије. Глу-
мац Алсександар Саша Дунић је из-
вео монодраму по тексту Милована 

Витезовића „Мудри и јуначки војвода 
Јанко Катић“.

Такође председник светског кон-
греса дијаспоре је директору Цен-
тра за културу Барајево Драгосла-
ву Јовичићу Учи уручио пригодне 
поклоне.

Програму је присуствовала Ката-
рина Нешић члан Општинског већа 
задужена за културу.

У оквиру манифестације „Зави-
чају на дар“ у организацији Центра за 
културу 18. августа у малој сали Дома 
културе у Барајеву представљена 
је књига романописца Срђана 
Петровића под називом „Записи из 
Кусање“. То је иначе допуњено издање 
књиге представљене читалачкој пу-
блици пре око 10 година.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ „ЗАПИСИ ИЗ КУСАЊЕ“
У посебно уређеном амбијенту 

мале сале Дома културе уводну реч 
дао је сам писац,. а текстове из књиге 
читала је студенткиња дефектологије 
Маја Јовановић коју је на гитари 
пратио Ненад Кузмановић. Посеб-
но упечатљива била је критика еми-
нентног српског критичара Петра 
Арбутине.
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Поводом традиционалне мани-фестације „Село моје, 
завичају мио“, Центар за културу Барајево је организовао 
целовечерњи концерт ФА „Шумадија“ на терену за мале 
спортове у Манићу 21. августа 2012. 

Програм су отворили најмлађи чланови ансамбла 
игром из Шумадије, а затим се први ансамбл представио 
играма из Србије, Пирота, Ниша, као и песмама са Косо-
ва певачке групе која је део ансамбла. Руководиоци ФА 
„Шумадија“ су Драган Јовановски и Драган Бубић.

У оквиру традиционалне ма-
нифестације „Барајевско посе-
ло“ на велики православни праз-
ник Преображење на платоу 
испред Дома културе у Барајеву 
одржана је трећу годину заре-
дом манифестација избор за 
мис Барајева, под називом „Мис 
Преображења“.

„СЕЛО МОЈЕ, ЗАВИЧАЈУ МИО“ 

МИС 
БАРАЈЕВА 

2012.На велики православни празник 
Преображење Господње испред Дома 
културе у Барајеву одржана је традицио-
нална манифестација Брајевско посело.

Пред више стотина посетилаца 
наступили су чланови ФА Шумадија 
са својим програмом сажетим у два 
сегмента, игре из Србије, игре из 

БАРАЈЕВСКО ПОСЕЛО 
ПРЕОБРАЖЕЊЕ 2011.

ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ 2012“

У организацији Центра за културу 
Барајево и Удружења „Ново огњиште“ 
из Барајева 25. августа у великој сали 
Дома културе у Барајеву одржано је 
традиционално дружење избеглих, 
расељених, прогнаних и досељених под 
називом „Завичајно вече“.

У културно-забаном програму су 
наступили мушка и женска певачка 

„ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ“
грпа КУД –а „Крајина“, оркестар КУД-а 
„Славонија“ и Жељко Кукић, затим 
естрадни уметници Јово Пуповац, Миле 
Делија и Драган Комазец. По први пут 
је наступила и Женска певачка група 
„Ново огњиште Барајево“. Певаче је 
пратио оркестар „Споменар“. Музичари 
и посетиоци су дружење наставили на 
платоу испред Дома културе у Барајеву

Понишавља и игре из Пирота. По први 
пут на Преображење наступила је и 
певачка група младих девојака које су 
саставни део ФА Шумадија.У музич-
ком делу програма наступили су пе-
вачи: Миленко Живковић, Раде Гајић, 
Мића Станојевић - Пироманац и Раша 
Павловић.

За ову ласкаву титулу пријавило 
сe седам девојака, а овогодишњу 
ленту најлепше девојке понела је 
млада Хелена Јелић из Баћевца. За 
прву пратиљу изабрана је Милица 
Васић из Липовице, док је одлуком 
жирија титулу друге пратиље понела 
Саманта Цоли из Барајева.
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ОБЕЛЕЖЕНА 207. ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА 
ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋЕГ СОВЈЕТА СРПСКОГ

У Великом Борку, 27. августа 2012. године обележена 
је 207. годишњица оснивања Правитељствујушћег совје-та 
српског, првог органа извршне власти у устаничкој Србији. 
Организатори прославе били су Одбор Владе Републике 
Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије 
и Градска општина Барајево. Присутнима на прослави обра-
тили су се Бранка Савић, председница општине Барајево и 

И ове године традиционално 26. 
августа на Тргу палих бораца у Вели-
ком Борку је представљено ново издање 
књиге Сабора књижевнг стваралаштва 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ  САБОРА  КЊИЖЕВНОГ 
СТВАРАЛАШТВА  „ОЛОВКО НЕ ЋУТИ 2011“

Славица Ђукић Дејановић, министарка здравља у Влади Ре-
публике Србије које су истакле значај овог догађаја у новијој 
историји Србије у борби, како за ослобођење од турске вла-
сти, тако и за демократизацију српског друштва и обнову 
државности након вишевековне отоманске владавине.

Пригодан уметнички програм за ову прилику припреми-
ли су чланови Белефа.

ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ 2012“

„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 победни-
ка из области дечијег песничког свара-
лаштва, писаца за децу, кратких прича, 
афоризмама и здравице.

Неколико уводних речи о књизи 
дала је председница књижевног клуба 
„Јован Дучић“ проф. Љиљана Вукић.

На Тргу палих бораца у Великом Бор-
ку 26. августа организован је 14. по реду 
Сабор књижевног стваралаштва под на-
зивом „Оловко не ћути“. Сабор је свечано 
отворио наш познати књижевник Љубивоје 
Ршумовић, а жири је имао тежак посао да 
међу многобројним пристиглим радовима 
издвоји и награди оне најбоље.

Укупно 298 песника из Србије, Ре-
публике Српске, Македоније, Црне Горе, 
Бугарске, Аустралије, Новог Зеланда, 
Швајцарске, Шведске и Немачке посла-
ло је своје радове који су подељени у три 
категорије. мисаона, родољубива и љубавна 
поезија.

Прво место у категорији родо-
љубиве поезије освојила је Каја Панчић 
Миленковић са песмом „Стопало, Косо-
во 2 и Косово 3“. У категорији мисаоне 

„ОЛОВКО НЕ ЋУТИ“

поезије прво место припало је Драга-
ни Ђурковић Тошић за песму „Путује 
Човек“ и у категорији љубавне поезије 

прво место освојио је Борисав Бора 
Благојевић са песмом под називом 
„Ђоконда“.
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Поводом „Дана европске баштине“, Центар за културу 
је у Галерији Центра 19. септембра 2012. године организовао 
књижевно вече. Гост књижевне вечери био је Петер Гериш - 
песник, професор Филозофског факултета у Дрездену. О пес-
нику и његовом делу говорила је проф. Љиљана Вукић.

Завршна свечаност 
Централне општинске ма-
нифестације „Барајеву у по-
ходе“ под називом „Шумадин-
ка јечам жела“ одржана је 28. 
августа у порти цркве Свегог 
Архангела Михајла у Бељини.

Програм су отворили 
чланови фолколорног ан-
самбла „Шумадија“ сплетом 
игара из централне Србије. 
Реч добродошлице својим 
парохијанима, честитајући 
преславу, упутио је прото-
намесник бељански Јовица 
Ескић.

Традиционално дружење 
на Госпојину у Бељини отпо-
чело је песмом „Шумадин-
ка јечам жела“ у извођењу 
Љубе Недељковића а по којој 
ова традиционална мани-
фестација и носи име. У му-

„ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА“
ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА У БЕЉИНИ

Резањем славског ко-
лача у малој сали Скуп-
штине градске општине 
Барајево 28. августа обе-
лежени су Дан и слава оп-
штине Барајево. Овај дан 
у општини Барајево про-
славља се у знак сећања 

зичком делу програма насту-
пали су естрадни уметници: 
Дејан Милановић – Шницла, 
Мића Минић – Шале, Драган 

ДАН И СЛАВА 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БАРАЈЕВУ У ПОХОДЕ 2012“

„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“

на дан када је 1805. годи-
не на Велику Госпојину 
у Великом Борку одржа-
на Скупштина устанич-
ке Србије на којој је иза-
бран Правитељствујушћи 
совјет српски, прва Влада 
у новијој историји Србије.

Илић – Барајевац, Раде Гајић, 
Џевад Ибрахимагић, Ангел 
Димов и Снежана Јовановић 
Шикица. Своје музичко умеће 
показала је и млада Мина 
Пејчић из Жаркова која је от-
певала две духовне песме.

Ове године манифестација,,Дани европске баштине” 
у Барајеву, одржана је десету јубиларну годину за редом. 

Организатори манифестације су програм,,Задужбине 
и задужбинари Београда” представили на три локације: у 
холу средње школе у Барајеву, у холу основне школе,,Кнез 
Сима Марковић” у Барајеву и у холу подручног одељења 
основне школе,,Кнез Сима Марковић” у Бождаревцу, 
сматрајући их најподеснијим за приближавање суштине 
програма првенствено ученицима барајевских школа.

Проф. Гериш је био велики противник бомбардовања 
Србије 1999. године што је изазвало опште симпатије присутних. 

Договорено је да сарадњу треба наставити преко 
институција локалне власти, а у плану је и изложба фотографија 
у Дрездену.

ЗАДУЖБИНЕ И 
ЗАДУЖБИНАРИ БАРАЈЕВА

ГОСТОВАЊЕ ПЕСНИКА 
ПЕТЕРА ГЕРИША
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Завршна свечаност доделе награда 
за учеснике конкурса Сабора књижевног 
стваралаштва „Оловко, не ћути“ за дечију 
поезију и писце за децу одржана је 6. 
октобра.

Реализујући програмске ак-
тивности у области сликараства у 
Галерији Центра 6. октобра 2012. го-
дине организована је изложба сли-
ка Теодоре Николић из Шиљаковца.

Учеснике свечаног отварања 
изложбе у име организатора 
Центра за културу поздравила је 
Сања Ивковић изневши и кратку 
биографију младе сликарке, ис-
такавши њен сликарски пут од 
предшколца. О уметничкиом вред-

ИЗЛОЖБА 
СЛИКА ТЕОДОРЕ 

НИКОЛИЋ

„ОЛОВКО, НЕ ЋУТИ“

својим умећем превазилази про-
сек своје генерације и да су слике 
у овој фази њеног развоја углавном 
реалистичне.

Лајковца, Добоја, Параћина, Рогатице, 
Жиковца, Зрењанина и Београда.

Ове године, чланови жирија су били 
књижевник Љиљана Вукић, наставник 
Рајко Врањеш, новинар Сања Ивковић, 

Награде су победницима и 
похваљенима уручили директор Центра 
Драгослав Јовичић – Уча, новинар Рато-
мир Раша Лазић, Рајко Врањеш и Ивана 
Настасић. По завршетку доделе награда, 
ствараоци су читали своје радове, а Ми-
лица Милановић је одсвирала на гитари 
Брамсову етиду.

Центар за културу су проф. Томис-
лав Ђокић из Параћина и књижевница 
Рада Крстић из Сокобање даривали 
својим књигама. Свечаност је заврше-
на пригодним коктелом и заједничком 
фотографијом.

Организатори конкурса Центар за 
културу Барајево и Књижевни клуб „Јован 
Дучић“ већ трећу годину заредом додељују 
награде у оквиру програма манифестације 
„Дечија недеља“. На конкурсу који је рас-
писан за дечије песничко стваралаштво и 
писце за децу узело је учешће 248 ства-
раоца из Јагодине, Пећинаца, Вршца, Шап-
ца, Ниша, Бијелог Поља, Врњачке Бање, 
Сокобање, Смедеревске Паланке, Мо-
дриче, Куршумлије, Црне Траве, Барајева, 
Аранђеловца, Сврљига, Мајданпека, Ре-
ковца, Вишеграда, Младеновца, Краљева, 

Данијела Станисављевић и Дргослав 
Јовичић – Уча. Свечана додела награда по-
чела је изведбом Шопеновог дела на кла-
виру и рецитовањем песме „Клавир“ ауто-
ра Исидоре Урекар која је освојила прво 
место у категорији школске деце узраста 
од I – IV разреда. Речи добродошлице 
присутним књижевним ствараоцима који 
су дошли из Параћина, Смедеревске Па-
ланке, Сокобање, Лајковца, Бијелог Поља, 
а посебно из Барајевских школа и ОШ 
„Арчибалд Рајс“ са проф. књижевности 
Љубинком Марковић.

ностима слика цртаних техником 
темпере говорила је магистар 
сликарства Наташа Делић. Она 
је посебно нагласила да Теодора 

Организација „Нада за децу“ у 
сарадњи са Канцеларијом за младе  
прикупила је преко 100 играчака и 32 
торте које су однете и подељене деци 
без родитељског старања у Звечанској 
улици у Београду. Акцију је помогла и 
организација Деце Барајева.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗА ДЕЧИЈУ ПОЕЗИЈУ

ИГРАЧКЕ И ТОРТЕ ЗА 
ДЕЦУ У ЗВЕЧАНСКОЈ
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На основу одлуке СО Барајево са седнице одржане 26. 
октобра због завршетка мандата на месту директора Цен-
тра за културу, и испуњења услова за одлазак у пензију 
уз аплауз одборника позиције али и опозиције, што је у 
политичкој пракси изузетак, престале су радне обавезе 
Драгослава Јовичића Уче. Неизнуђени аплауз симболично 
је означио крај његове разноврсне каријере која је почела 
давне 1970. године.

Иначе, Уча је по завршетку Учитељске школе радио 
осам година у ОШ „Исидора Секулић“ где је предавао 
математику и физичко васпитање у експерименталним 
одељењима целодневне наставе. Једно време ради на по-
словима Народне одбране у општинској управи, а 1982. 
године улази у токове бурних политичких година општине 
Барајево, вршећи значајне функције у Савезу комуниста 
и Социјалистичкој партији Србије. Од 2004. године до 31. 
августа ове године ради на пословима образовања одрас-
лих у школи „Ђуро Салај“.

Поред радних обавеза, као волонтер био је председ-
ник Савеза извиђача Србије, секретар Спортског савеза 
Барајева, 10 година председник Школског одбора Средње 
школе. Творац је „Омладинских свечаности“, добар је по-
знавалац завичајне историје формира „Барајевске нови-
не“, оснивач је и секретар Књижевно клуба „Јован Дучић“, 
председник је Савеза потомака ратника Србије 1912 – 1920. 
године, разноврсни спортиста, оснивач неколико спорт-
ских клубова, председник, секретар и тренер ФК „Велики 
Борак“, председник КУД-а „Добросав Дола Михаиловић“. 
Имао је најбољи изборни резултат као кандидат за посла-
ника Републике Србије, а као кандидат за председика оп-
штине Барајево на непосредним изборима 2002. године 
је озбиљно угрозио кандидате странака ДОС-а и створио 
добру програмску основу и услове рада новоформираног 
„Центра за културу Барајево“.

На уобичајено новинарско питање које би актив-
ности из свог богатог радног века посебно издвојио и 
шта даље, лаконски је одговорио: „Одлазак у пензију ме 
радује. Коначно ћу имати времена за родбину и бројне 
пријатеље, као и за писање више започетих књига. Остаће 

ми у пријатној и неизбрисивој успомени сећање да сам за 
време непримерених санкција Уједињених нација, успео у 
Женеви званичнике Светске скаутске организације да убе-
дим да је Савезу извиђача Србије место у тој организацији 
што је и потврђено пријемом, да сам значајно допринео 
да се у Великом Борку сваке године на државном нивоу 
27. августа обележава формирање Прве српске Владе и да 
сам у улози председника Школског одбора Средње шко-
ле увођењем економске, фризерске и трговинске струке 
уз промену занимања машинске у великој мери писао 
историју школства Барајева.“

Уча је добитник више признања, а најдраже му је 
прошлогодишње признање у виду Златне значке Култур-
но – просветне заједнице Републике Србије за изузетне 
резултате рада у просвети и културе.

У свим пословима које је обављао Уча је показао своју 
систематичност, етичност, поштење и способност да буде 
прихватљив за више генерација. На крају Уча је желео да 
нагласи да је и данас уверен да је самоуправни систем 
идеална идеологија људског друштва као и да одлазак у 
пензију неће значити крај његовог стваралаштва. 

ВИШЕ ОД АПЛАУЗА

У Вранићу су у току завршни 
радови на изградњи спортске сале 
Основне школе „Павле Поповић“. 
Средства за завршетак радова у 
укупном износу од 45 милиона ди-
нара обезбедили су Министарство 
економије и регионалног развоја и 
општина Барајево.

Поред ученика школе салу ће 
моћи да користе и спортски клубо-
ви из Вранића, а у њој ће моћи да се 
организују и турнири и разна спорт-
ска такмичења с обзиром да ће бити 
монтиране и трибине које ће моћи 
да приме око 300 посетилаца.

ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАЊИ СПОРТСКЕ 
САЛЕ У ВРАНИЋУ

Драгослав Јовичић Уча
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Бобан Трандафиловић, родом 
Зајечарац, већ више од 10 година 
живи у Барајеву и бави се уметнич-
ким дуборезом. Бобан се у последње 
време посветио првенствено изради 
икона и уметничких дела у плитком 

манастира Раваница као и иконостаса 
у цркви у месту Стража које се налази 
између Зајечара и Параћина. Бобан 
очекује да ће ускоро у Барајеву бити 

Барајевски кабловски оператер, 
компанија КАБЛКОМ, пустила је у ка-
бловску мрежу прве канале дигитал-
не кабловске телевизије. Тренутно се 
путем дигиталне кабловске телевизије 
могу пратити канали са националном 
фреквенцијом у ХД резолуцији. У 
наредном периоду корисници овог 

  ИКОНЕ ЗА ЦЕО СВЕТ

приређена изложба његових радова 
на којој ће шири аудиторијум моћи да 
се упозна са његовим делом.рељефу. Каже да се овим послом 

бави преко 25 година и за то време 
направио је око 900 икона. За израду 
икона претежно користи ораховину, 
дрво дивље трешње, дивље крушке, 
липе а по потреби користи и друге 
врсте дрвета. Бобанове иконе красе 
куће у Америци, Канади, Аустралији 
и целој Европи. Највећу икону „Тајна 
вечера“ направио је пре десетак годи-
на у Суботици и њена висина износи 
3,5 метара. Такође са поносом истиче 
и чипку од винове лозе чија дужина 
на том уметничком делу износи 10,40 
метара. Иконе које сада израђује су 
димензија од 60х40цм до 70х50цм. За 
израду једног таквог дела Бобан каже 
да му је потребно око месец дана уз 

СТАРТОВАЛА ДИГИТАЛНА КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
оператера биће у могућности да пра-
те више од 100 дигиталних канала а 

битно је напоменути да 
је за њихово праћење 
потребно поседовати 
ТВ пријемник који на 

себи носи ознаку ДВБ-Ц и има пријем 
у пуној ХД резолуцији. У противном 

корисници ће морати да набаве диги-
тални «Setup box» од свог оператера.

свакодневни рад од осам до петнаест 
часова.

Бобан је познат и по томе што је у 
сарадњи са познатим уметником Ми-
ланом Шоловцем учествовао у изра-
ди целог иконостаса у женском делу 

БОБАН ТРАНДАФИЛОВИЋ, УМЕТНИК ДУБОРЕЗАЦ

Бобан Трандафиловић
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Градска општина Барајево
Централа 8302-115, 8302-126
Матичар 8302-628 
“Барајевски гласник” 8302-272

Инспекцијске службе
Комунална инспекција 8302-144
Грађевинска инспекција 8301-985

Одељење унутрашњих послова: 
Централа 2816-008

Општински орган за прекршаје: 
8302-146

Јавна предузећа:   
Дирекција за развој и изградњу 
Барајева  8302-105
ЈКП „10. октобар“  8303-782 
Центар за културу 8302-110 

Радио Барајево 
8301-451, 8301-415

Управа јавних прихода Града 
Београда одељење Барајево
8302-637

Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Града 
Београда одељење Барајево
2041-314, 2041-363

Савез Самосталних Синдиката 
Београда
 - Општински Одбор Барајево 
8300-009, 8301-512

Црвени Крст Барајево 
8300-177

Ловачко удружење Барајево 
8301-388

Аутобуска Станица „Ласта” 
8300-346
Беовоз – Информације 
33-70-031, 33-70-032

Дом Здравља Барајево 
8300-186 
Хитна помоћ 8300-186
Апотека Дома здравља Барајево 
8300-542 
Здравствена станица Вранић 
8332-012 
Здравствена амбуланта Бељина 
8321-011

Ветеринарска амбуланта 
Барајево 
8302-109

Пошта Барајево 
8301-361 
-управник 685-695

Центар за Социјални рад 
8300-401 

Земљорадничке задруге 
Барајево 8301-140 
Арнајево 8321-068 

Ватрогасна служба Барајево 
93, 8300-151

Основне школе 
„КнезСима Марковић” 8300-124
 „Павле Поповић” Вранић 8332-
022

Средња школа Барајево 
8300-426 
Предшколска установа 
„Полетарац” 
8300-194 

Млин 
Барајево 8300-114 
Вранић 8332-268 

Банке
Комерцијална банка 8302-142 
Агробанка 8302-399
Косовско Метохијска Банка - 
Мељак 8340-638 

Спортски савез Барајево 
8301-321 

Комесаријат за Избеглице 
(Сима) 8300-316
Републички Геодетски завод
- одељење Барајево 8300-141 
Републичка Управа Јавних 
Прихода  
- одељење Барајево 8300-434 

Бензинске пумпе 
Барајево 8301-198 
Липовица 8300-399

Елекгродистрибуција Барајево 
8302-107 

Београдски водовод 
8302-132 

Управа за јавна плаћања 
- експозитура Барајево 8300-424

Библиотека Јован Дучић” 
Барајево 8300-389 

Црквене општине
Барајево 8303-641 
Вранић 8332-017
Баћевац 8303-338 
Бељина 8321-422 
Лесковац 8181-262

Месне канцеларије
Арнајево 8321-041 
Барајево 8302-100
Баћевац 8302-169 
Бељина 8321-030
Бождаревац 8301-550
Велики Борак 8354-148
Вранић 8332-030
Глумчево брдо 8325-795
Гунцате 8300-150
Лисовић 8301-707
Манић 8321-533
Мељак 8340-030
Рожанци 8321-042 
Шиљаковац 8354-044

Важни телефони



SPORTSPORT

20

Фудбалери Великог Борка после 
шест одиграних кола у Општинској 
лиги Барајева имају стопроцент-
ни учинак и већ сада се са великом 
вероватноћом може констатовати да 
ће се од следеће сезоне надметати у 
Првој београдској лиги-група Сава. 
Борчани су у шест одиграних сусре-
та забележили свих шест тријумфа уз 

Фудбалери Вранића тренутно 
заузимају шесту позицију на табели Дру-
ге београдске лиге-група Сава. Пошто 
од следеће сезоне због реорганизације 
у систему такмичења под окриљем 
Фудбалског савеза Београда четири 
првопласиране екипе директно улазе 
у једну од три новоформиране Прве 
београдске лиге Вранићанци ће морати 
добро да озноје дресове и у наставку 
првенства изборе се за место које води 
у виши ранг. Међутим у разговору са 

Одлуком највиших инстанци Фуд-
балског савеза Београда од следеће се-
зоне престаје да постоји Друга београд-
ска лига (групе Сава, Дунав и Шумадија). 
Екипе које се тренутно такмиче у овом 
фудбалском рангу у групи Сава, која је 
за нас занимљива пошто у њој наступају 

Фудбалски клуб Баћевац имаће вели-
ку шансу да до краја шампионата у Првој 
београдској лиги обезбеди пласман на 
једну од прве две позиције и тако оствари 
историјски успех и пласира се у Београд-
ску зонску фудбалску лигу. Баћевчани 
тренутно заузимају трећу позицију али 
захваљујући повољном распореду треба 
очекивати да крај јесењег дела сезоне 
дочекају на другом месту иза првопласи-
ране екипе Врчина. Екипа Баћевца је до 
сада сакупила 29 бодова, само два мање 
од екипе Шумадије из Шопића директног 

БИТКА ЗА ЗОНУ

1 ВЕЛИКИ БОРАК 6 6 0 0 17 : 5 18
2 БОРАЦ (Арнајево) 6 3 1 2 12 : 10 10
3 ЛИСОВИЋ 1977 6 2 1 3 8 : 8 7
4 МЛАДОСТ 2011 (Гај) 6 0 0 6 3 : 17 0

1 СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА 12 12 0 0 40 : 9 36
2 МЛАДОСТ (Барошевац) 12 8 3 1 27 : 13 27
3 КРТИНСКА 12 8 2 2 50 : 14 26
4 БУДУЋНОСТ (Звечка) 12 8 2 2 35 : 16 26
5 БУРОВО 12 7 1 4 32 : 16 22
6 ВРАНИЋ 12 6 1 5 26 : 18 19
7 НАПРЕДАК (Медошевац) 12 5 2 5 21 : 18 17
8 ТЕК СЛОГА (В.Црљени) 12 5 2 5 22 : 33 17
9 МЛАДОСТ (Чибутковица) 12 3 3 6 14 : 22 12

10 МЕЉАК 12 2 4 6 11 : 29 10
11 БАРАЈЕВО 12 3 1 8 13 : 32 10
12 ПАЛЕЖ 12 2 3 7 20 : 30 9
13 РВАТИ 12 2 0 10 8 : 38 6
14 БЕЉИНА 12 1 0 11 15 : 46 3

1 ВРЧИН 15 10 4 1 24 : 12 34
2 ШУМАДИЈА (Шопић) 15 10 1 4 27 : 12 31
3 БАЋЕВАЦ 15 9 2 4 25 : 15 29
4 ЈЕДИНСТВО (Сурчин) 15 8 3 4 22 : 10 27
5 БОРАЦ (Остружница) 15 7 5 3 25 : 12 26
6 ЗМАЈ 1953 (Земун) 15 6 6 3 18 : 14 24
7 ЗАБРЕЖЈЕ 15 6 5 4 18 : 12 23
8 СЕЛО МЛАДЕНОВАЦ 15 6 5 4 19 : 14 23
9 БОРАЦ (Лазаревац) 15 6 4 5 19 : 21 22

10 П К Б Ковилово 15 6 2 7 20 : 25 20
11 БРОДАРАЦ 15 5 3 7 18 : 22 18
12 ПОШТАР ЗВЕЗДАРА 15 5 3 7 18 : 27 18
13 ПРВА ИСКРА (Барич) 15 4 4 7 20 : 24 16
14 КОМГРАП 15 5 1 9 18 : 27 16
15 СТРЕЛАЦ (Мислођин) 15 4 3 8 17 : 30 15
16 13. МАЈ (Земун) 15 3 4 8 10 : 15 13
17 МИЛУТИНАЦ 15 2 4 9 9 : 20 10
18 РУДАР (Зеоке) 15 2 3 10 17 : 32 9

конкурента за пласман у Зону, уз оства-
рен учинак од девет победа, два нереше-
на резултата и четири пораза. У преостала 
два кола јесењег дела првенства фудбале-
ри Баћевца на свом стадиону у 15.колу 
дочекују последњепласирану екипу Руда-
ра из Зеока док у последњем колу полу-
сезоне гостују у Забрежју код истоименог 
противника. Битка за улазак у виши ранг 
биће неизвесна до самог краја првенства 
међутим руководство клуба, стручни 
штаб и играчи зраче нескривеним опти-
мизмом тако да се може очекивита да по-

ВРАНИЋАНЦИ И ДАЉЕ У ИГРИ
челницима клуба сазнали смо да тај циљ 
није неостварив и да ће зимска пауза 
бити искоришћена за довођење адек-
ватних појачања и припрему екипе за 
напад на једно од прва четири места. За 
разлику од Вранићанаца екипе Барајева, 
Мељака и Бељине највероватније ће 
се од следеће сезоне такмичити у 
барајевској општинској лиги пошто се 
све екипе које заузму позицији испод 
четвртог места селе у нижи ранг одно-
сно општинску лигу. Мељак и Барајево 

тренутно деле десету и једанаесту 
позицију са десет освојених бодова док 
је Бељина чврсто закуцана за дно табеле 
са само три бода из 12 утакмица.

ВЕЛИКИ БОРАК УБЕДЉИВО ПРВИ
гол разлику 17:5. Први пратилац екипа 
Борца из Арнајева заостаје осам бодо-
ва а шансе за пласман на прву позицију 
своде се само на теорију. На трећем 
месту налази се млада екипа Лисовић 
1977 са седам бодова док последње 
место заузима екипа Младост из 
Насеља Гај без иједног бода. Екипа Гун-
цата која је почела првенство и важи-

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА

ново један клуб са наших простора заигра 
у еминентној Београдској зони.

ДРУГА БЕОГРАДСКА ЛИГА

ла за једног од фаворита за освајање 
првог места иступила је из такмичења 
после добијених пет црвених картона 
на утакмици против Великог Борка. 
После драконских казни које се крећу 
од шест утакмица до 18 месеци за-
бране играња ФК Гунцати није имао 
могућност да настави такмичење због 
недостатка пријављених фудбалера.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДРУГЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ

ЧЕТВРТО МЕСТО - И ОПСАТАНАК И ВИШИ РАНГ
клубови са територије наше општине, 
имаће тежак задтак да обезбеде плас-
ман на једно од прва четири места 
која им гарантују опстанак али уједно 
и селидбу у виши степен такмичења 
односно Прву београдску лигу. Наиме 
све екипе које буду пласиране испод 

четвре позиције на табели аутомат-
ски испадају у своје матичне општин-
ске лиге док прва четири клуба клуба 
постају чланови једне од три новофо-
миране Прве београдске лиге које ће 
бити организоване по територијалном 
принципу. То практично значи да ће од 
следеће сезоне победници општинских 
лига директно ићи у Прву београдску 
лигу. Лиге ће носити назив Сава, Дунав 
и Шумадија и имаће по 14 клубова.

ОПШТИНСКА ЛИГА
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На барајевском језеру Дубоки поток 
5. августа одржана је регата уз учешће 12 
кајак-кану клубова са 168 такмичара из 
Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске. 
Ова регата уједно је била и пето коло мини 
кајак лиге и бодује се како у појединачној 
тако и у екипној конкуренцији, Укупно је 
одржано 26 званичних трка у четири дис-
циплине МК1 И МК2, као и К1 и К2 за пи-

По седми пут Стрељачки клуб,,Барајево“ организо-
вао је манифестацију „Трофеј Барајева“ поводом Дана 
општине. У оквиру ове манифестације одржан је турнир 
у гађању глинених голубова на коме је учествовало осам 
екипа из више општина широм Србије са којима Клуб има 
сарадњу, као што су Аранђеловац, Шабац, Владимирци, 
Стара Пазова, Обреновац, Младеновац, Лазаревац, Во-
ждовац, Чукарица, Земун...

У екипном такмичењу прво место заузео је СК 
„Јединство трап“ из Старе Пазове, док је клуб из Барајева 
у саставу Слободан Николић, Драгомир Иванковић и 
Жељко Митровић освојио друго место.

Слободан Николић освојио је прво место у 
појединачној конкуренцији, а Душану Николићу је припа-
ло друго место у категорији јуниора. Награда за фер плеј 
припала је Жељку Митровићу из Барајева.

Председник СК „Барајево“ Радман Кујовић је поздра-
вио такмичаре и госте и истакао да је стрељаштво на летеће 

ОДРЖАН СЕДМИ 
„ТРОФЕЈ БАРАЈЕВА“

мете развијено у Барајеву. На овој манифестацији је била 
и прилика да се ода признање заслужним појединцима и 
организацијама за развој Стрељачког клуба којима су уру-
чене пригодне захвалнице.

Захвалнице су додељене: Градској општини Барајево, 
председници ГО Барајево Бранки Савић, ЈКП „10. Окто-
бар“ Барајево, ВСЈ Барајево, ЕДБ погон Барајево, Спорт-
ском савезу Барајево и Ловачком удружењу „Мића 
Поповић“ Барајево.

РЕГАТА 
„БАРАЈЕВО 2012.“

онире и пионирке и кадете и кадеткиње 
одржане су и две ревијалне трке.

Највише успеха имали су веслачи 
ККТК „Забрежје“ са освојених 28 медаља. 
На другом месту је КСВР „Марина“ из 
Прогара, а треће место је припало ККК 
„Змај“ из Земуна. Кајакаши из Барајева 
у укупном пласману заузели су девето 
место.

Медаље победницима поједи-начних 
трка уручио је Милош Томић, дирек-
тор КК „Барајево“.Најбољим екипама у 
мушкој категорији пехаре је уручио Дра-

ган Ћирић из Градског секретаријата за 
спорт и омладину. 

У женској категорији пехаре је уру-
чио др. Добросав Симовић из Кајак са-
веза Србије, а свеукупним победницима 
пехаре је уручила Бранка Савић председ-
ница општине Барајево.

Организација такмичења била је на 
завидном нивоу. Значајан допринос без-
бедности свих учесника ове регате дали 
су Дом здравља и Полицијска станица  
из  Барајева, као и припадници ПТЈ из 
Липовице.

У Баћевцу у улици Братства и 
јединства 101в (Ибарска магистрала) от-
ворен је најсавременији сервис за технич-
ки преглед возила до 4.000 кг.

Технички преглед ради радним даном 
од 08 до 16 часова. Све информације се 
могу добити на телефоне 011/767-10-99 
и 063/803-65-94. Могучност плаћања на 
више рата.

BLUTEK AUTO–GAJA
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

СТРЕЉАШТВО

КАЈАК
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У оквиру „Дана Кнеза Симе 
Марковића“ од 16. до 28. агуста од-
ржан је фудбалски турнир на коме 
су учествовале екипе Младост Гај, 
Велики Борак, Лисовић 1977, Борац 
Арнајево, Гунцати и Шиљаковац. У 

Фудбалски клуб Сремчица први 
је победник Меморијалног турнира 
Милош Станковић, који је премијерно 
организован ове године почетком ав-
густа у Великом Борку. Сремчица је 
у одлучујућем мечу савладала екипу 
домаћина резултатом 4:1. На турниру 
су поред финалиста наступиле и еки-
пе Вранића, Мељака, Барајева и вете-
рана Барајева.

Месна заједница Манић организовала је од 20.-31.ав-
густа по пети пут Ноћни турнир у малом фудбалу на коме 
је учествовало 11 екипа. У финалу сениорског дела турни-
ра састале су се екипе Шест величанствених и барајевске 
Полиције. Величанствени су у одличном мечу пуном не-
извесности савладали «плавце» резултатом 7:4 и заслуже-
но подигли пехар намењен победнику. Код јуниора прво 
место заузела је екипа НЕС КВИК која је резултатом 2:1 
тријумфовала против вршњака из екипе ПАНТА.

Иако је ова традиционална спортска манифестација 
организована на највишем нивоу цео турнир је протекао у 
сенци трагичне погибије Драгана Николића - Месеца који 

У Мељаку је почетком августа одржан Ноћни турнир 
у малом фудбалу на коме је ове године наступило 16 еки-
па. Иако се одржава тек  по четврти пут турнир у Мељаку 
привлачи све више поклоника малог фудбала тако да су то-
ком десет дана трајања ове спортске манифестације три-
бине терена за мале спортове у Мељаку биле испуњене 
до последњег места. У финалном сусрету састале су се 
екипе Месара Уна и Хијене. „Месари“ су после маестрал-
не игре славили са 7:1 и заслужено, као и прошле године, 
пригрлили победнички пехар.

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ОСВОЈИЛИ  
МАНИЋ

"УНА" ПОНОВО НАЈБОЉА 
У МЕЉАКУ

ГУНЦАЋАНИМА ПЕХАР У БОРКУ
финалу турниру састале су се екипе 
Гунцата и Младости из Насеља Гај. 
После неизвесних 90 минута регу-
ларног дела игре резултат је био не-
решен 3:3, а након бољег извођења 
једанаестераца славили су Гунцаћани.

СРЕМЧИЦА 
ПОБЕДИЛА НА 
МЕМОРИЈАЛУ

ТУРНИРИ

је био задужен за организацију пратећих активности у 
оквиру Ноћног турнира.
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Боксерски клуб „Чо-
лаковић“ био је 14. октобра 
домаћин још једне спек-
такуларне боксерске при-
редбе. Тога дана је у исто-
именом Спортском центру 
одржано 6.коло Београдске 

рачунати као претенден-
те за највиши пласман. 
Велимир Угреновић је у 
категорији младих до 75кг 
савладао Радошевић Ивана 
из БК «Димке» прекидом, 
односно техничким нокау-

БАРАЈЕВЦИ РУШЕ РЕДОМ

лиге на коме је учествова-
ло 38 бораца из 14 клубо-
ва. Бројни љубитељи пле-
мените вештине имали су 
прилику да током вишесат-
ног програма присуствују 
изузетно узбудљивим и 
неизвесним мечевима. За 

БК “Чолаковић“ насту-
пили су Угрен и Велимир 
Угреновић као и Немања 
Чолаковић. Сва тројица су 
извојевали убедљиве по-
беде и доказали да на на-
редним такмичењима на 
њих треба најозбиљније 

пут излазио као победник а 
на такмичењу у Смедереву 
проглашен је за најбољег 
техничара док је у Барајеву 
понео титулу најбољег 
боксера целог турнира. 
Угрен је такође наступао 
пет пута а постао је и шам-
пион Србије у јуниорској 
конкуренцији. Његове бор-
бе нису прошле назапажено 
ни у врху српске боксерске 
организације тако да му 
је недавно стигао и позив 
за наступ у националној 
селекцији.

Награде најбољима 
су између осталих уручи-
ли председница општине 
Барајево Бранка Савић, 
генерални директор Бео-
градске индустрије пива 

том у другој рунди. Његов 
брат Угрен је у јуниорској 
конкуренцији, категорија 
до 75кг, после једногласне 
судијске одлуке био бољи 
од Милоша Протића, чла-
на БК «Комбат», док је 
Немања Чолаковић у 

конкуренцији сениора, у 
тешкој категорији (до 91кг), 
на убедљив начин савладао 
Павла Ристановића из БК 
«Колубара».

Велимир је током ове 
такмичарске сезоне имао 
пет мечева из којих је сваки 

(БИП) Миливоје Драганић, 
први човек барајевског 
боксерског клуба Синиша 
Чолаковић - Сики. Треба 
рећи да су у рингу у СЦ 
“Чолаковић“ наступили 
боксери из Смедеревске 
Паланке, Смедерева, Бео-
града, Панчева, Лесковца, 
Сурдулице, Краљева, Шапца 
а ван конкуренције боксо-

вао је и један словеначки 
боксер.

Организација је и овога 
пута била на највишем нивоу 

а у њој су учествовали БК 
“Чолаковић“ и барајевски 
Спортски савез а под 
покровитељством Скупшти-
не општине Барајево. Ова 
босерска манифестација 
имала је и своју хумани-
тарну димензију пошто 
је приход од улазница 
намењен опоравку Стефана 
Радивојевића.

Чланови карате клуба СЕНСЕИ учествовали су 4.но-
вембра на турниру «ШУМАДИЈА ОПЕН 2012» који је 
одржан у Врњачкој Бањи. Барајевски каратисти били су 
више него успешни и са овог такмичења вратили су се са 
једанаест освојених медаља од којих је шест било златних, 
две сребрне и три бронзане. Организатори такмичења 
били су Карате клуб Падобранац из Врњачке Бање и Кара-
те федерација централно-западне Србије.

11 МЕДАЉА ЗА СЕНСЕИ

Угрен Угреновић (лево)

Велимир Угреновић (лево)

Немања Чолаковић (лево)
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Спортску рубрику уређује
Дејан Ташић

Фудбалери Барајева и Младости 
из Насеља Гај одиграли су 9.окто-
бра хуманитарну утакмицу чија је 
сврха била прикупљање средстава 
за лечење седамнаестогодишњег 
Стефана Радивојевића из Насеља 
Гај који је задобио тешке повреде 
у саобраћајној несрећи. Трибине 
барајевског стадиона биле се као ни-

Кошаркашки клуб Барајево организовао је 10.окто-
бра хуманитарни турнир у баскету „3 на 3“ а повод је био 
прикупљање средстава за опоравак и лечење ученика и 
спортисте Стефана Радивојевића. Уз присуство стотинак 
садашњих и бивших кошаркаша барајевског клуба као и 
чланова Стефанове породице прикупљена су средства 
која која ће бити од велике помоћи у даљем Стефановом 
лечењу.

Организовањем оваквих акција спорт је још једном 
испунио своју хуманитарну мисију.

УТАКМИЦА ЗА 
СТЕФАНА

када до сада испуњене до последњег 
места тако да је ово била једна од 
најпосећенијих спортских приред-
би у новијој историји нашег места. 
Такође треба поменути и изузетан 
допринос ученика барајевских шко-
ла који су се у великом броју уче-
ствовали у прикупљању помоћи за 
свог школског друга. Иако је резул-
тат овог сусрета био у другом плану 
остаће забележено да су првотим-
ци Барајева савладали своје спорт-
ске такмаце из Насеља Гај резулта-
том 3:2.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

После два дана(14. и 15.окто-
бар) и 12 брзинских испита на шест 
локација завршено 45. издање 
Србија релија, нашег најстаријег и 
најтрадиционалнијег такмичења у 
брзинским спортовима на четири 
точка. Два брзинска испита и ове го-
дине вожена су од Лисовића до Баба 
тако да су љубитељи аутомобилизма 
из наше општине имали прилику да на 
делу виде неке од тренутно најбољих 
европских возача.

Прво место у генералном плас-
ману освојила је посада из Бугарске 
Крум Дончев и Петар Јорданов у 
Пежоу 207 С 2000. Посада из Тур-
ске Јагиз Авчи и Бахадир Гуценмез у 
Форд фиести завршила је на трећем 
месту у генералном пласману, што им 
је било више него довољно да освоје 
Куп Источне Европе. Друго место у 
генералном пласману припало је по-
сади из Мађарске Золтан Бешењи и 
Јулиана Нирфас у Субару импреци. 
Најбоље пласирана мешовита домаћа 
посада Владица Рабреновић и Радмил 

Радивојевић у Реноу клиу, завршила 
је на четвртом месту у генералном 
пласману и првом месту у класи 3 От-
вореног шампионата Србије.

45. СРБИЈА РЕЛИ

Крум Дончев и Петар Јорданов у Лисовићу


