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Инфраструктура:

НАСТАВЉЕНО 
АСФАЛТИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА

ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗБЕДНИЈЕ 
КУПАЊЕ

СВЕ О СПОРТУ

БАЋЕВАЦ СЕ 
ПЛАСИРАО У ЗОНУ

БАРАЈЕВО ПРИВЛАЧНО ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

СВЕТСКИ УСПЕХ 
БОЖДАРЕВАЧКИХ ОСНОВАЦА

Пред закључење овог броја Барајевс-
ког гласника стигла је информација о 
договору коалиције окупљене око Де-
мократске странке и Српске напредне 
странке да заједно формирају извршну 
власт у Барајеву. Преговори су трајали 
више месеци али је коначно постигнут 
договор да се ове две странке окрену 
сарадњи у интересу грађана општине 
Барајево. Председник општине остаје 
из редова Демократске странке док ће 
Српској напредној странци припасти 
место председника Скупштине општи-
не. Нова коалиција, како сазнајемо, 
биће озваничена на наредној седници 
Скупштине Градске општине Барајево.

НОВА КОАЛИЦИЈА 
У БАРАЈЕВУ
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Урадили смо:

•	 Адаптација	дела	Дома	културе	у	Вранићу	и	отварање	библиотеке;
•	 Адаптација	дела	Дома	културе	у	Гунцатима	за	потребе	ПУ	"Полетарац";
•	 Адаптација	објекта	у	Мељаку	за	потребе	ПУ	"Полетарац";
•	 Изградња	секундарне	водоводне	мреже	у	делу	Лисовића;
•	 Наставак	изградње	водоводне	мреже	у	Бељини;
•	 Отварање	предшколске	установе	у	Насељу	Гај.	Објекат	Мисионарског	цен-

тра	је	уз	учешће	Града	и	Општине	изградила	Црквена	општина	Барајево.	
Предшколска	установа	и	музичка	школа	почињу	са	радом	1.	септембра;

•	 Поправка	некатегорисаних	путева:
•	 Реконструкција	школских	објеката	у	Барајеву,	Великом	Борку	и	Бељини:
•	 Сервис	48	сати	(ВЕБ	сервис	за	пријаву	комуналних	проблема	на	терито-

рији	општине):
•	 Уређење	некатегорисаних	и	атарских	путева.

Асфалтирање улица:

2012.
•	 Драгомира	Пантића,	Вранић,	300м;
•	 Миливоја	Миће	Стајковића,	Вранић,	1500m;
•	 Пут	Рожанци	-	Арнајево,	1700м;
•	 Светосавска	(краци),	Барајево,	1000м;
•	 6.	личке,	Баћевац,	1500м

2013.
•	 Будимира	Симића	(са	крацима),	Арнајево,	1300м;
•	 Миливоја	Миће	Поповића,	Равни	Гај,	200м;
•	 Чешмарска,	Бождаревац,	1500м.
•	 Пут	за	гробље,	Рожанци,	1100м;

Ових	 дана	 се	 навршило	 годину	
дана	од	конституисања	локалне	власти	
у	Барајеву	која	је	функционисала	у	оте-
жаним	 условима	 јер	 је	 због	 економске	
кризе	и	укидања	или	смањења	прихо-
да	 општинама,	 општински	 буџет	 био	
недовољан	за	планирање	већих	проје-
ката.	 Уз	 велики	 напор	 и	 максималну	
штедњу	 ипак	 се	 постигао	 видљив	 ре-

зултат	на	многим	пољима:	завршетак	примарног	цевовода	
водоводне	мреже	до	Бељине,	изградња	секундарне	мреже	у	
делу	Лисовића,	Барајева	и	Бељине,	двадесетак	километара	
новоасфалтираних	улица,	десетина	поправљених	или	насу-
тих	 каменом,	 више	 уређених	 атарских	 путева,	 адаптације	
на	већини	школских	објеката,	адаптација	зграде	у	Мељаку	
и	дела	Дома	културе	у	Гунцатима	за	потребе	предшколске	
установе,	 завршетак	 објекта	Мисионарског	 дома	 у	 Гају	 на-
мењен	за	вртић	и	музичку	школу	чији	је	главни	инвеститор	

ГОДИНУ ДАНА ОД КОНСТИТУИСАЊА 
ОПШТИНСКЕ ВЛАСТИ У БАРАЈЕВУ

Црквена	општина	Барајево	уз	учешће	Града	и	Општине,	фи-
нансијска	и	логистичка	подршка	при	оснивању	Удружења	
сточара	и	пољопривредних	произвођача	и	решавање	мно-
гобројних	текућих	проблема.	Обезбеђена	су	средства	и	сва	
неопходна	документација	да	се	у	наредна	два	месеца	заврши	
изградња	моста	на	Барајевици	и	изврши	комплетно	уређење	
јавног	купалишта	на	језеру	Дубоки	поток	уз	све	неопходне	
пратеће	објекте.

Трудићемо	се	да	и	у	наредном	периоду	решавамо	инфра-
структурне	проблеме	и	унапређујемо	све	области	живота	у	
нашој	општини	и	кроз	стручан	и	ефикасан	рад	општинских	
служби	наставимо	са	привлачењем	инвеститора,	посебно	у	
индустријској	зони	Требеж	и	дуж	Ибарске	магистрале.	Ве-
лики	напор	улажемо	и	у	проналажење	инвеститора	који	би	
покренуо	производњу	у	ИКЛ-у.	Све	то	значајно	утиче	на	по-
бољшање	квалитета	живота	у	нашој	локалној	заједници	која	
спада	међу	мали	број	општина	у	којима	се	број	становника	
увећава.



Са седница Скупштине Градске општине Барајево

Скупштина	је	усвојила	Извештај	о	раду	за	2012.	годину.
У	овом	извештају	је	констатовано	да	је	Скупштина	Градске	

општине	Барајево	старог	сазива	одржала	једну	седницу	са	15	
тачака	дневног	реда.

Нови	сазив	скупштине	одржао	је	конститутивну	седницу	
8.	јуна	2012.	године.	До	краја	године	одржано	је	још	пет	седни-
ца	(девет	заседања)	на	којима	је	разматрано	35	тачака	дневног	
реда.	Скупштина	је	у	овом	периоду	размотрила	и	усвојила	девет	
одлука,	19	решења,	два	извештаја	и	шест	програма	и	планова.

Радна	тела	Скупштине	одржала	 су	 укупно	11	 седница	и	
разматрала	41	тачку	дневног	реда.

Скупштина	општине	Барајево	дала	је	сагласност	на	одлуку	
Управног	одбора	ЈКП	„10.	Октобар“	о	усклађивању	цена	изно-
шења	смећа.

Нова	цена	за	домаћинства	у	ГУП-у	(прва	зона)	је	4,46	динара	
по	м2,	у	другој	зони	је	2,7	и	у	трећој	1,8	динара	по	м2.

Привреда,	установе	и	радње	плаћаће	за	изношење	смећа	
12,10	динара	по	м2.

Према	Закону	о	комуналним	делатностима	Републике	Ср-
бије	цена	ове	услуге	може	се	утврдити	на	нивоу	стварне	цене	
коштања.	Међутим,	усвојено	повећањеи	даље	не	покрива	трош-
кове	јер	се	ЈКП	определила	да	постепено	дође	до	цене	коштања	
која	покрива	трошкове	просте	репродукције.	Месечни	губици	
комуналаца	 на	 овом	 послу	 и	 после	 повећања	 цене	 износиће	
око	500.000	динара,	а	разлика	у	цени	биће	покривена	из	буџета	
општине.

Скупштина	 општине	 Барајево	 донела	 је	 нову	 Одлуку	 о	
уређивању	 и	 одржавању	 гробља	 и	 сахрањивању	 на	 терито-
рији	градске	општине	Барајево.	Ова	материја	иначе	је	регули-
сана	градском	одлуком	која	даје	право	општинама	као	што	су	
Барајево,	Сопот	и	др.	да	својим	одлукама	одређују	гробље	за	
сахрањивање.	У	складу	са	тим	прописано	је	да	сахрањивање,	
уређивање	и	одржавање	гробља	врши	Јавно	комунално	преду-
зеће	„10.	октобар“.	Ови	послови	до	сада	су	били	у	надлежности	
месних	заједница,	осим	послова	сечења	дрвећа,	шибља,	ситног	

Јавно	 правобранилаштво	 Градске	 општине	 Барајево	 као	
јавни	заступник	општине	заступало	је	општину	у	свим	поступ-
цима	пред	судовима	и	другим	органима	штитећи	имовинска	
права	и	интересе	општине.	Јавно	правобранилаштво	је	по	пу-
номоћју	заступало	и	све	месне	заједнице,	ЈКП	„10.октобар“,	Ди-
рекцију	за	развој	и	изградњу	општине	Барајево	и	Предшколску	
установу	„Полетарац“.

Јавно	правобранилаштво	у	раду	има	168	предмета,	међу	
којима	има	и	захтева	за	вишемилионску	одштету	која	се	тражи	
од	стране	поједица	или	правних	лица.

У	 протекле	 четири	 године	Барајево	 је	 била	 једина	 град-
ска	општина	која	није	имала	исплате	из	буџета	на	име	судских	
пресуда.

Скупштина	Градске	општине	Барајево	усвојила	је	Програм	
радова	по	месним	заједницама	за	2013.	Годину.	Предвиђени	су	
обимни	радови	у	свим	месним	заједницама,	а	да	ли	ће	све	то	
бити	и	завршено	у	овој	години	зависиће	од	могућности	обез-
беђења	средстава,	којих	ће	у	овој	години	због	кризе	бити	сигур-
но	мање	у	односу	на	2012.	Годину.

Оно	што	је	заједничко	за	све	месне	заједнице	је	изражена	
потреба	 са	 се	настави	 са	 асфалтирањем	локоалних	путева	и	
улица,	а	значајна	средства	биће	искоришћена	и	за	пресипање	
атарских	и	некатегорисаних	путева,	као	и	за	проширење	мре-
же	уличне	расвете.	У	месним	заједницама	које	још	нису	добиле	
водовод	наставиће	се	радови	на	проширењу	мреже.

На	поправци	и	уређењу	домова	културе	радиће	се	у	мес-
ним	заједницама	Глумчево	брдо.	 Гунцати,	Манић,	Барајево	и	
Вранић.

У	Барајеву	ће	се	радити	на	уређењу	језера	Дубоки	поток	где	
ће	се	уредити	плажа	и	поставити	тушеви	и	кабине,	па	ће	број-
ним	купачима	боравак	на	језеру	бити	много	пријатнији,	али	и	
безбеднији,	јер	ће	по	први	пут	радити	и	спасилачка	служба.

У	 свим	школама	 и	 вртићу	 у	 плану	 је	 постављање	 видео	
надзора	и	санације	мокрих	чворова	и	кровова.

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СО
ЗА 2012. ГОДИНУ

ДАТА САГЛАСНОСТ НА НОВЕ 
ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

ДОНЕТА НОВА ОДЛУКА
О УРЕЂИВАЊУ

И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

УСВОЈЕН ПЛАН РАДОВА ПО 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

растиња	и	кошења	траве,	што	је	и	до	сада	била	обавеза	Јавног	
комуналног	предузећа.

Обављање	појединих	послова	из	оквира	ове	комуналне	де-
латности	општина	Барајево	може,	на	предлог	ЈКП	„10.	октобар“,	
поверити	другом	предузећу,	односно	предузетнику	уговором	
на	основу	јавног	конкурса,	на	време	од	пет	година.
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Близина	 Београда,	 добра	 са-
об-раћајна	повезаност	(Ибарска	магис-
трала,	 пруга	 Београд	 –	 Бар,	 близина	
аутопута),	 изграђена	 инфраструкту-
ра,	 уређена	 индустријска	 зона,	 ниске	
цене	 земљишта,	 све	 су	 то	 погодности	
које	 Барајево	 нуди	 потенцијалним	
инвеститорима.

И	 поред	 економске	 кризе	 ове	 по-
годности	 које	 пружа	 наша	 општина	
почињу	 да	 привлачи	 све	 више	 инвес-
титора	који	улажу	значајна	средства	у	
објекте	и	отварају	нова	радна	места.

Једна	од	првих	фирми	која	је	изгра-
дила	 свој	 погон	 у	 индустријској	 зони	
Требеж	је	„Визартис“	са	седиштем	у	Бе-
ограду.	Примарна	делатност	ове	фирме,	
која	послује	више	од	15	година,	је	штам-
па	свих	врста	рекламних	материјала,	а	
погон	 у	 Барајеву	 производи	 графичке	
штанц	алате	најсавременијим	програм-
ским	(CNC)	машинама.	Овај	погон	чини	
целину	 са	 постојећом	 штампаријом	 и	
пружа	услуге	и	многим	другим	фирма-
ма	из	 ове	 области.	 „Визартис“	 има	не-
меру	да	се	и	даље	развија	у	Барајеву	и	у	
плану	је	изградња	нове	хале.	Тренутно	
у	 погону	 у	 Барајеви	 ради	 65	 радника,	
а	 политика	 фирме	 је	 да	 запосли	 што	
више	радника	са	оподручја	Барајева.

Још	 једно	 предузеће	 из	 Београда	
приводи	крају	изградњу	својих	погона	
у	индустријској	зони	„Требеж“.	Реч	је	о	
приватној	 фирми	 „Реклам“	 која	 гради	
две	 хале	 укупне	 површине	 1600	 м2,	 а	
већ	у	плану	има	изградњу	још	два	објек-
та.	Тренутно	ова	фирма	запошљава	50	
радника,	од	којих	 је	10	са	подручја	Ба-
рајева,	 а	приоритет	приликом	будућег	
запошљавања	имаће	управо	незапосле-
ни	са	подручја	наше	општине.

Марко	 Кукић,	 власник	 фирме	 „Ре-
клам“	изузетно	је	задовољан	сарадњом	
са	општином	јер	је	изградња	ових	обје-
ката,	управо	захваљујући	ефикасности	
општинских	органа	,	започела	у	рекорд-
но	кратком	року.	Првобитно	је	било	пла-
нирано,	каже	Марко	Кукић,	да	се	нови	
погони	граде	у	неким	другим	београд-
ским	 општинама,	 али	 тамо	 није	 било	
довољно	 разумевања	 за	 потребе	 фир-
ме	да	се	процедура	обави	у	што	краћем	

року	 како	 би	 радови	 почели	што	 пре.	
У	 Барајеву	 је,	 каже	 он,	 ситуација	 била	
потпуно	другачија	 јер	није	било	служ-
бе	којој	се	обратио	а	да	није	наишао	на	
људе	који	су	се	трудили	да	максимално	
коректно	и	брзо	одговоре	на	све	његова	
питања	 и	 у	 најкраћим	 могућим	 роко-
вима	обаве	неопходну	процедуру,	због	
чега	се	и	определио	да	будућност	своје	
фирме	веже	за	Барајево.

Због	 добре	 сарадње	 са	 општином	
власници	фирми	које	већ	раде	на	под-
ручју	наше	општине	и	сами	се	труде	да	
доведу	 нове	 инвеститоре.	 Тако	 је	 за-
хтев	за	закуп	грађевинског	земљишта	
поднела	фирма	TODEY-EXPORT	IMPORT,	
власника	Дејана	Станковића	која	 је	за-
интересована	за	изградњу	два	објекта	
од	по	800	м2,	а	има	има	и	других	заинте-
ресованих	инвеститора.

Општина	 Барајево	 ангажовала	 се	
да	 помогне	 стечајном	 управнику	 да	
пронађе	купца	за	фабрику	Индуатрије	
котрљајућих	лежајева	што	би	резулти-
рало	 отварањем	 великог	 броја	 нових	
радних	места.	 У	 том	циљу	општина	 је	
у	сарадњи	са	стручњацима	ИКЛ-а	ура-
дила	 и	 одговарајућу	 брошуру	 која	 је	
одштампана	на	четири	светска	језика,	а	
наша	дипломатска	представништва	су	
укључена	 у	 проналажење	 потенцијал-
них	купаца.

Општина	Барајево	ступила	је	у	кон-
такт	са	нашим	економским	допломата-
ма	из	Минхена,	Милана	и	Париза,	а	уско-
ро	ће	то	бити	урађено	и	са	економским	
дипломатима	 у	 Бриселу,	 Стокхолму	 и	
Чикагу,	 како	 би	 се	што	 пре	 пронашао	
купац	за	ову	фабрику	у	Барајеву.

БАРАЈЕВО ПРИВЛАЧНО ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

„Визартис“ већ ради у Барајеву и најављује проширење

„Реклам“ - још једна фирма која се сели у Барајево
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У	2012.	години	на	подручју	општи-
не	Барајево	изграђено	 је	9950	метара	
водоводне	 мреже.	 Реконструисана	 је	
мрежа	у	Железничкој	улици	у	Барајеву	
у	 дужини	 од	 1500	метара,	 изграђено	
је	3350	метара	водоводне	мреже	у	Ве-
ликом	Борку-Сариновац	(дуж	Ибарске	
магистрале).

У	2012.	години	у	Вранићу	је	конач-
но	 завршена	 замена	 500	 водомера,	
тако	 да	 ће	 убудуће	 ова	 домаћинства	
која	су	до	сада	утрошак	воде	плаћала	
по	 члану	 домаћинства	 то	 чинити	 на	
основу	стварне	потрошње.

У	 току	прошле	 године	преко	300	
домаћинстава	 у	 Бељини,	 Лисовићу	 и	
Бождаревцу	прикључено	је	на	нову	во-
доводну	мрежу.

Нови	 прикључци	 реализују	 се	
тамо	 где	 су	 створени	 одговарајући	
технички	 услови,	 а	 захтеви	 за	 одо-
брење	 прикључка	 подносе	 се	 Јавном	
комуналном	предузећу	„10.	октобар“	у	
Барајеву.

НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

У	Барајеву	су	у	току	радови	на	по-
правци	 некатегорисаних	 путева	 за	
које	 је	 надлежна	 општина.	 На	 спис-
ку	 се	 налази	 25	 улица,	 а	 радови	 су	
завршени	 у	 Арнајеву	 (ул.	 Божидара	
Анђелковића),	 Бељини	 (Космајска),	

На	 подручју	 општине	 Барајево	
настављено	 је	 асфалтирање	 локал-
них	путева	према	програму	Градске	
дирекције	 за	 путеве.	 У	 Бождаревцу	
је	 завршено	 асфалтирање	 Чешмар-
ске	 улице,	 са	 крацима,	 у	 дужини	 од	
2	км,	као	и	Миливоја	Миће	Поповића	
у	Равном	Гају	у	дужини	од	300	мета-
ра	и	Будимира	Симића	са	крацима	у	
Арнајеву	у	дужини	од	1,3	км.	Такође	
су	завршени	радови	на	асфалтирању	
улице	Космајских	партизана	у	Рожа-
нцима,	 пут	 ка	 гробљу,	 у	 дужини	 од	
1064	метара.

Радови	се	изводе	према	плану	из	
2012.	 године	који	 је	 због	недостатка	
средстава	 само	делимично	извршен,	
а	очекује	се	да	ће	се	радови	изводити	
у	 већини	 месних	 заједница.	 У	 пред-
логу	 плана	 за	 асфалтирање	 у	 2013.	
години	налази	се	34	локалних	путева	
и	улица.

затим	паркинг	код	цркве	у	Барајеву,	
Космајска	бр.32	у	Манићу	и	Боривоја	
Иванковића,	такође	у	Манићу.	Такође	
су	завршени	радови	на	поправци	ма-
кадамског	 пута	 Бељина	 –	 Велики	
Борак.

ПРИКЉУЧЦИ 
НА ВОДОВОДНУ 

МРЕЖУНА СПИСКУ ЗА ПОПРАВКУ 
25 УЛИЦА



Дирекција	 за	 развој	 и	 изградњу	
Барајева	потписала	је	6.	јуна	ове	годи-
не	 анекс	 уговора	 са	 Водопривредном	
организацијом	 „Галовица“	 из	 Земуна	
о	наставку	радова	на	изградњи	моста	
преко	 Барајевице.	 Рок	 за	 завршетак	
свих	 радова	 је	 90	 дана,	 а	 тренутно	 се	
врши	 испитивање	 до	 сада	 уграђених	
материјала.

Радови	 на	 овом	 мосту	 у	 Барајеву	
већ	дуго	стоје	јер	је	инспекција	донела	

На	 подручју	 општине	 Барајево,	 у	
више	месних	 заједница,	настављена	 је	
изградња	 водоводне	мреже.	Потписан	
је	уговор	између	општине	Барајево,	Бео-
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НАСТАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА
градског	водовода	и	канализације	и	ЈКП	
„10.	октобар“	Барајево	којим	су	дефини-
сане	 међусобне	 обавезе,	 прецизирани	
послови	који	су	предмет	овог	уговора	и	

обезбеђена	средства	за	извођење	радо-
ва	у	2013.	години.

У	плану	су	радови	на	постављању	
примарног	 цевовода	 у	 Бељини,	 из-
градњи	секундарне	мреже	у	Лисовићу	
и	реконструкцији	дела	водоводне	мре-
же	у	Вранићу.	 ЈКП	„10.	октобар“	наста-
вио	је	изградњу	примарног	цевовода	у	
Бељини,	а	Београдски	водовод	и	кана-
лизација	обезбедио	је	комплетан	водо-
водни	материјал	у	вредности	од	седам	
милиона	динара.	Средства	за	извођење	
радова	обезбедила	је	општина	Барајево	
из	свог	буџета.

У	 току	 је	 ревизија	 пројеката	 во-
доводне	 мреже	 у	 циљу	 реализација	
изградње	резервоара	који	ће	омогући-
ти	да	сва	села	у	јужном	делу	општине	
добију	 воду	 из	 система	 београдског	
водовода.

ЗАВРШЕТАК МОСТА ДО 
ОКТОБРА

Коначно почињу радови

На	укупној	површини	под	стрним	житима	од	2.400	хек-
тара	највеће	површине	заузима	пшеница	око	1.300	хектара,	
затим	јечам	са	око	500	хектара,	затим	тритикале	са	око	400	
хектара	и	овас	са	око	200	хектара.

Жетва	јечма	је	почела	око	15.	јуна	2013.	године.	Међутим,	
киша	је	утицала	да	се	жетва	продужи	и	да	жетва	пшенице	по-
чне	касније	него	што	је	уобичајено.	Квалитет	јечма	је	одличан	
као	и	принос	који	се	креће	око	3.000	килограма	по	хектару.	Та-
кође	се	очекује	и	добар	принос	и	квалите	пшенице	и	осталих	
стрних	жита.

У	жетви	учествује	довољан	број	комбајна	и	очекује	се	да	
ће	се	жетва	завршити	у	оптималном	року.

ПОЧЕЛА ЖЕТВА

решење	о	обустави	радова	који	су	запо-
чети	пре	него	што	је	добијена	грађевин-
ска	дозвола.	У	међувремену	разрешени	
су	имовиско	правни	односи	и	компле-
тирана	документација,	па	се	очекује	да	
сви	радови	буду	завршени	до	октобра	
ове	године..

Мост	 ће	 бити	 дугачак	 23	 метара,	
имаће	две	коловозне	траке	укупне	ши-
рине	шест	метара,	и	са	обе	стране	пе-
шачке	стазе	од	по	1,5	метар.
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И	 ово	 лето	 многи	 Барајевци,	 али	 и	
гости	 из	 суседних	 општина	 и	 Београда	
провешће	 делом	 и	 на	 барајевским	 купа-
лиштима.	 Завршено	 је	 реновирање	 базе-
на	 у	 спортском	 центру	 „Плешке“,	 који	 су	
били	оштећени	због	временских	прилика	
током	 зиме,	 али	 и	 вандалског	 понашања	
појединаца	који	су	покрали	или	оштетили	
део	опреме	и	инсталација.	Коришћење	ба-
зане,	како	смо	сазнали,	и	ове	године	биће	
бесплатно.

Барајевско	 језеро	 „Дубоки	поток“	ову	
сезону	требало	да	дочека	знатно	уређеније.	
ЈП	 „Београдводе“	 планира	 обимне	 радо-
ве	на	језеру,	где	ће	пре	свега	бити	уређена	
плажа,	а	такође	ће	се	изградити	тоалети,	
тушеви	и	кабине	за	пресвлачење.	Да	би	све	
ово	могло	да	функционише	како	треба	ура-
диће	се	и	неопходна	инфраструктура	–	во-
довод	и	канализација,	као	и	потпорни	зид	

Најмлађи	кајакаши	Кајак	клуба	Барајево	освојили	су	недавно	
на	првенству	Београда	своје	прве	медаље.	Браћа	Јован	и	Страхиња	
Ћурчић	у	трци	на	500	метара	за	јуниоре	(дисциплина	кану	двојац)	
заузели	су	друго	место	и	освојили	сребрне	медаље,	док	је	Страхиња	
освојио	још	једну,	бронзану,	медаљу	у	дисциплини	кајак	једносед	на	
500	метара.

ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗБЕДНИЈЕ КУПАЊЕ

који	ће	спречити	да	киша	наноси	муљ	на	
плажу.	Средства	за	ове	радове	у	висини	од	
шест	милиона	динара	обезбедили	су	град	
Београд	и	општина	Барајево.

МЕДУЗЕ У ЈЕЗЕРУ

У	језеру	„Дубоки	поток“	појави-
ле	су	се	слатководне	медузе.	Медузе	
су	 пречника	 око	 2-3	 сантиметра	 и	
не	 представљају	 никакву	 опасност	
за	 купаче.	 Стручњаци	 ову	 појаву	
објашњавају	 повећаном	 темпера-
туром	воде,	али	наглашавају	и	да	се	
медузе	појављују	само	у	чистим	во-
дама,	што	је	 још	једна	препорука	за	
барајевско	језеро.

Да	је	вода	чиста	потврђује	и	при-
суство	знатног	броја	ракова,	шкољки	
и	змија,	који	такође	не	представљају	
опасност	за	купаче.

И	 на	 базенима,	 а	 по	 први	 пут	 и	 на	
језеру	радиће	спасилачка	служба,	па	ће	
купање	бити	знатно	безбедније.

БАРАЈЕВСКИ 
КАЈАКАШИ ОСВОЈИЛИ 

ПРВЕ МЕДАЉЕ

Санирана оштећења на базенима

Језеро „Дубоки поток“ добија уређену плажу

Јован и Страхиња Ћурчић са председником клуба 
Милошем Томићем
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Дом	 здравља	 у	 Барајеву	 добио	 је	 недавно	 од	 Европске	
уније	вредну	донацију.	Реч	је	о	аутомобилу	Фиат	панда	који	ће	
користити	служба	за	кућно	лечење.	Директор	Дома	здравља	
др	Иван	Сретеновић	истиче	да	ће	овај	поклон	пуно	значити	
за	подизање	квалитета	услуге	у	кућном	лечењу,	с	обзиром	да	
је	возни	парк	Дома	здравља	недовољан.	Он	се	овом	приликом	
завалио	на	донацији	и	општини	Барајево	захваљујући	којој	је	
Дом	здравља	набавио	нову	телефонску	централу,	фотокопир	
апарат,	микроскоп	за	службу	гинекологије	и	видео	надзор.

Председница	општине	Барајево	Бранка	Савић	уручила	је	
представницима	ОУП-а	Барајево	два	мотора	марке	Пежо	као	
донацију	 општине.	 Командир	 полицијске	 станице	 Владан	
Лукић	захвалио	се	општини	на	корисном	поклону	и	истакао	
да	ће	он	полицији	знатно	олакшати	обављање	свакодневних	
послова,	посебно	у	контроли	и	регулисању	паркирања	вози-
ла	у	Барајеву	где	је	овај	проблем	најизраженији.

ДОНАЦИЈЕ ЗА
ДОМ ЗДРАВЉА

МОТОРИ ЗА ПОЛИЦИЈУ

Поводом	обележавања	Светског	дана	добровољних	да-
валаца	крви	у	сали	Дома	културе	у	Барајеву	организована	је	
свечаност	на	којој	су	добровољним	даваоцима	крви	уручена	
признања.

Према	подацима	Општинске	организације	Црвеног	кр-
ста	у	прошлој	и	овој	 години	55	становника	наше	општине	
дало	је	крв	први	пут.	Њих	46	добило	је	признање	за	пето	да-
вање	крви,	24	за	десето	давање,	16	за	двадесето.	Признање	
за	тридесет	пето	давање	крви	добили	су:	Радосав	Васић	из	
Бождаревца,	 Снежана	Димитријевић	 из	Мељака,	Миливоје	
Јовановић	из	Барајева,	Радомир	Пантић	из	Барајева,	Радован	
Петровић	из	Манића	и	Драган	Ташић	из	Барајева.

Признање	за	50.	давање	крви	добили	су:	Живота	Дими-
тријевић	 из	Мељака,	 Радивоје	 Гајић	 из	 Баћевца,	 Миливоје	
Јовановић	 –	 Средња	 школа	 Барајево	 и	 Раде	 Ресановић	 из	
Барајева.

Захвалницу	за	75	давања	крви	добио	је	Радивоје	Давидо-
вић	из	Великог	Борка.

ПРИЗНАЊА 
ДОБРОВОЉНИМ 

ДАВАОЦИМА КРВИ

Противтерористичка	 јединица	 из	 Липовице,	 Средња	
школа	Барајево,	Орган	управе	СО	Барајево	и	Полицијска	ста-
ница	Барајево	били	су	у	протеклој	и	овој	години	колективи	
који	 су	 се	 посебно	 истакли	 у	 акцијама	 добровољног	 дава-
лаштва	крви	и	они	су	овогодишњи	добитници	повеље	Црве-
ног	крста.



У	размаку	од	само	две	недеље,	
еколошка	 секција	 бождаревачке	
школе	 и	 учитељица	 Биљана	 По-
повић	постали	су	добитници	два	
светска	признања.

Ученици	 другог	 и	 четвртог	
разреда	 учествовали	 су,	 током	 априла,	 у	 узбудљивом	про-
граму	одрживости	образовања	под	називом	Waste	Reduction	
Challenge	 (Смањење	 отпада	 као	 изазов)	 у	 оквиру	 National	
Green	Week	у	организацији	Green	Education	Foundation	(GEF),	
непрофитне	организације	посвећене	стварању	одрживе	бу-
дућности	 кроз	 образовање,	 која	 омогућава	школама	 да	 се	
укључе	у	програм	одрживости	кроз	лекције,	пројекте	или	ак-
тивности	у	периоду	између	04.	фебруара	и	30.	априла.

Почасно	 признање	 и	 освојено	 друго	 место	 у	 ового-
дишњем	 Green	 in	 Action	 Award	 такмичењу	 није	 било	 лако	
освојити	 обзиром	да	Green	Education	 Foundation	 броји	 пре-
ко	9	200	школа	и	више	од	пет	милиона	ученика	Сједињених	
Америчких	 Држава.	 Честитке	 на	 одрживости	 образовања	
учитељици	Биљани	Поповић	упутила	је	Викториа	Вотерс,	ге-
нерални	директор	ГЕФ-е.	Србија	и	Европа	могу	се	поносити	
пројектом	који	су,	током	пет	дана,	реализовали	ови	учени-
ци.	У	чему	се	садржао	пројекат	који	је	освојио	срца	жирија?	
Ученици	су	пошли	од	тога	да	је	један	од	највећих	еколошких	
проблема	у	Републици	Србији	неодговарајуће	поступање	са	
отпадом.	Током	Зелене	недеље	код	ученика	је,	кроз	разне	ак-
ције	и	радионице,	развијана	свест	о	умешаности	у	стварању	
отпада,	важности	устаљивања	рециклаже	у	дечјим	дневним	
рутинама,	 идентификовани	 су	 начини	 за	 смањење	 отпа-
да.	Предочено	је	и	шта	чини	наша	општина	у	области	упра-
вљања	отпадом.

Друго	 значајно	 признање	 додељено	 им	 је	 05.	 јуна,	 на	
Светски	дан	заштите	животне	средине.

	 На	 међународној	 смотри	 пројеката	 Project	 Earth	 под	
покровитељством	 Ecology	 and	 Environment,	 Inc.	 (E	 &	 E)	 из	
САД-а,	учествовало	је	више	од	шездесет	земаља	са	624	еко-
лошка	пројекта.	Међу	добитницима	2013	World	Environment	
Day	Contest	нашао	се	и	њихов	еко	пројекат	„Помозимо	пти-
цама	нашег	краја“	који	је	изабран	за	најбољи	пројекат	из	Ср-
бије.	Састојао	се	од	седам	етапа	које	су	реализоване	током	
школске	2012/2013.	године	са	циљем	да	се	помогне	птицама	
станарицама	 да	 презиме	 зиму,	 скрене	 пажња	 јавности	 на	
проблеме	у	заштити	врста	и	станишта	птица,	као	и	осталог	
живог	света,	да	се	промовише	посматрање	птица	као	хоби,	
едукују	суграђани,	посебно	млади,	и	самим	тим	приближи	
човек	природи.

Захваљујући	њима,	име	Србије	се	ове	године	нашло	и	на	
сајту	Earth	Day	2013,	фото	мозаику	под	називом	The	Face	of	
Climate	Change	у	оквуру	кога	су	људи	широм	планете	делили	
своје	приче	о	утицају	климатских	промена,	али	и	на	сајту	ENO	

Tree	Planting	Day.	Садњом	дрвета	у	школском	дворишту	дали	
су	скромни	допринос	очувању	животне	средине	и	наше	пла-
нете	и	на	тај	начин	придружили	се	хиљадама	школа	у	више	
од	150	земаља	света.

Ту	се	прича	не	завршава!	Малишани	су	посетили	и	пред-
седницу	општине	Барајево	Бранку	Савић	и	уручили	јој	По-
вељу	еко	грађанин	која,	на	једноставан	начин,	указује	на	то	
како	постати	савестан	потрошач	и	грађанин.	Ко	је	еко-грађа-
нин?	Грађанин	који	даје	предност	локалним	производима,	
купује	сезонско	воће	и	поврће,	радије	свеже	него	замрзнуто,	
користи	платнене	торбе	када	иде	у	продавницу,	вози	бицикл	
или	иде	пешке,	радије	се	тушира	него	купа	у	кади,	сади	др-
веће	и	цвеће,	рециклира…

Зелена	дела	треба	чинити	свих	365	дана	у	години.	Човек	
треба	 да	 штити,	 обнавља	 и	 унапређује	 животну	 средину,	
како	 због	 свих	 осталих	житеља	планете,	 тако	и	 због	 себе.	
Зато,	угледајте	се	на	ову	зелену	децу!	Није	тешко	учинити	
нешто	за	животну	средину!

СВЕТСКИ УСПЕХ 
БОЖДАРЕВАЧКИХ ОСНОВАЦА
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Пригодним	програмом	Центар	за	културу	Барајево	је	23.	
априла	обележио	Светски	дан	књиге	и	ауторских	права.

Свечаност	 је	одржана	у	малој	 сали	Дома	културе	у	Ба-
рајеву.	 Књижевно	 дружење	 је	 почело	 музичком	 нумером	
квартета	„СЕНСАРТИКА“	из	Београда.	Неколико	речи	о	књизи	
као	фетишу	рекао	је	новинар	Ратомир	Лазић.	Поводом	Свет-
ског	дана	књиге	промовисана	су	и	два	веома	интересантна	
романа.	 Роман	 „Александра“	 ауторке	 Маје	 Миливојевић	 и	
„Игра“	 Стеле	 Суботички	 Михаиловић	 у	 издању	 издавачке	
куће	 Пегаз.	 Роман	 „Игра“	 Стеле	 Суботички	Михаиловић	 је	
пароглашен	за	најбољи	роман	у	2012.	години	на	књижевном	
конкурсу	„Пегаз“.

Традиционално,	 поводом	 Васкрса,	 4.	 маја	 у	 сали	 Дома	
културе	у	Вранићу	одржан	је	концерт	КУД	-	а	„Вранић“	и	њи-
хових	гостију.

Поред	домаћина	у	програму	су	учествовали	гости	из	ФА	
„Шумадија“	из	Барајева	и	Фолклорно	друштво	из	Лајковца.

Као	 и	 сваке	 године,	 концерту	 је	 присуствовао	 велики	
број	љубитеља	фолклора	који	су	дугим	аплазима	наградили	
извођаче	за	њихово	врхунско	умеће.

	Центар	за	културу	Барајево,	библиотека	„Јован	Дучић“	и	
Организација	деца	Барајева	су	једанаесту	годину	заредом	ве-
ома	успешно	организовали	такмичење	у	рецитовању	„Мајска	

Центар	 за	 културу	 Бараје-
во	 је	 28.	 маја	 у	малој	 сали	Дома	
културе	 у	 Барајеву	 организовао	
промоцију	две	књиге	књижевни-
ка	 из	 Чачка	 Драгослава	 Угарчи-
не	„Искре	љубави“	и	 „Теби	наша	
Саша“.	У	оквиру	овог	књижевног	

дружења	 заказана	 је	 и	 годишња	 Скупштина	 друштва	 др	
Саша	Божовић	чији	је	председник	господин	Угарчина.	У	пово-
ду	тога,	чланови	друштва	су	обишли	вечну	кућу	у	Лисовићу	
једне	од	највећих	послератних	хуманиста	у	Србији	и	положи-
ли	цвеће.

Промоције	књига	су	одржане	у	малој	сали	а	о	њима	су	
говорили	професор	српског	језика	и	књижевности	Даринка	
Вучинић	и	књижевник	Никола	Рајковић.	Делове	из	књига	чи-
тале	су	Сања	Ивковић	и	Данијела	Станисављевић.

Центар	за	културу	Барајево	је	30.	маја	у	малој	сали	Дома	
културе	у	Барајеву	организовао	промоцију	књиге	др	Радета	
Рајића	„Александар	Суворов“и	трибину	на	тему	„Александар	
Суворов,	највећи	светски	и	словенски	војсковођа“

.О	књизи	у	којој	 је	описан	највећи	светски	и	словенски	
војсковођа,	његов	 непобедиви	 дух	 националне,	 војничке	 и	
отаџбинске	части	говорили	су	сам	аутор	др.	Раде	Рајић	као	и	
Отац	Исаиа,	игуман	манастира	Илиње	код	Шапца.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ
ДАН КЊИГЕ

ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ
КУД „ВРАНИЋ“

МАЈСКА ПЕСНИЧКА 
СУСРЕТАЊА

ПРОМОЦИЈА КЊИГА
„ТЕБИ НАША САША“
И „ИСКРЕ ЉУБАВИ“

ПОМОЦИЈА КЊИГЕ 
„АЛЕКСАНДАР СУВОРОВ“

песничка	сусретања“.	На	такмичењу	су	учествовали	учени-
ци	ОШ	„Кнез	Сима	Марковић“	из	Барајева,	као	и	из	подруч-
них	школа	на	територији	општине	Барајево,	и	ученици	ОШ	
„Павле	Поповић“	из	Вранића.	Општинско	такмичење	одржа-
но	је	22.	маја	у	Дому	културе	Барајево.

На	 општинском	 такмичењу,	 одлучено	 је	 која	 ће	 три	
млада	песника	бити	наши	представници	на	градском	так-
мичењу	које	ће	се	одржати	у	Библиотеци	града	Београда.	
У	категорији	од	I	до	IV	разреда	прво	место	освојио	је	Ди-
митрије	Николић,	од	V	до	VIII	Андреа	Павловић,	обоје	из	
ОШ	 „Павле	 Поповић“,	 и	 Маријана	 Илић	 ученица	 Средње	
школе	Барајево,	 која	 је	 освојила	прво	место	у	категорији	
средњошколаца.
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Аматерско	позориште	које	постоји	у	оквиру	Центра	 за	
културу	Барајево	гостовало	је	у	Тополи	31.	маја	2013.	где	су	
одиграли	позоришну	представу	„Зла	жена.“

Представу	су	извели	пред	150	ученика	ОШ	„Карађорђе“.

У	галерији	Центра	за	културу	Барајево	4.	јуна	премијерно	
је	изведена	драма	„Шта	је	живот“.	Адаптацију	и	режију	драме	
рађене	према	тексту	Душана	Радовића	урадиле	су	психолог	у	
Народној	библиотеци	Србије	Недељка	Ложајић	и	глумица	Зо-
рица	Јовановић	Михајловић	које	су	уједно	и	главне	глумице	
у	поменутој	представи.	Поред	веома	интересантног	дијалога	
глумице	су	уз	гитару	извеле	неколико	музичких	нумера	на	
руском	,	шпанском,	татарском	и	српском	језику.

У	оквиру	програмских	активности	за	2013.	годину	Цен-
тар	 за	 културу	 Барајево	 је	 07.	 јуна	 у	 сали	 Дома	 културе	 у	
Вранићу	 организовао	 музичку	 манифестацију	 „Први	 глас	
Вранића“.

За	такмичарски	део	пријавило	се	10	кандидата.	Жири	су	
сачињавали	Дарко	Недељковић	-	клавијатуриста,	Слободан	

У	 за	 то	 посебно	 припремљеном	 амбијенту	 у	 Галерији	
Центра	за	културу	Барајево	21.	јуна	2013.	године	отворена	је	
изложба	народног	вајара	Милисава	Стојановића.

Организатор	изложбе	која	носи	назив	„Прича	у	дрвету“	је	
Центар	за	културу	Барајево.

03. јул - Лисовић – 21:00 час:	Отварања	34.	Ноћног	тур-
нира	у	малом	фудбалу	„Лисовић	–	Спасовина	2013“	-	учествују	
ФА	„Шумадија“	и	рок	група	„ДИСКО	КОНЗУЛАТ“	из	Лазаревца,	
културно	–	забавни	програ.

13. јул - Језеро – 08:00 час: „Језеро	у	слици	и	речи“	-	Ли-
ковна	колонија

18. јул – Гунцате 21:00 час:	„Дани	Будимира	Буце	Јова-
новићаљ,	Милије	и	Илије	 Спасојевића	и	 Радоја	Митровића	
Барајевца“,	музички	програм

19. јул – Гунцате- 21:00 час: „С	оне	 стране	Липовице“	
–	 Вече	 Барајевских	 певача	 и	 инструменталиста,	 музички	
програм

20. јул. – Гунцате – 21:00 час:	Концерт	ФА	Шумадија	и	
КУД-	а	Вранић,	културно	–	забавни	програм

26. јула – Језеро – 21:00 час:	Концерт	романси,	старо-
градских	песама	и	евергрин	мелодија	Милоша	Радовића	са	
оркестом	,	музички	програм

ГОСТОВАЊЕ У ТОПОЛИ

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ
„ШТА ЈЕ ЖИВОТ“

ИЗЛОЖБА
„ПРИЧА У ДРВЕТУ“

ПРВИ ГЛАС ВРАНИЋА Настасић	–	један	од	првих	организатора	оваквих	такмичења	
у	Барајеву,	затим	Дејан	Милановић	–	естрадни	уметник	и	Ми-
лан	Минић	–	шеф	оркестра	„Корона“.

Победник	Првог	гласа	Вранића	у	2013.	години	је	Радун	
Марковић	 из	 Београда,	 друго	 место	 заузела	 је	 Споменка	
Рајковић	 из	 Велике	Моштанице	 и	 треће	место	 Бранко	Не-
дељковић	из	Мељака.

ПРОГРАМ ЗА ЛЕТО 2013
02. август - Вранић – 21:00 час:	Сабор	фолклора	„Вра-

нић	2013“	културно	-	забавни	програм
07. август - Базен Плешке – 21:00 час:	Рок	концерт	–	му-

зички	програм
10. август – Велики Борак – 20:00 часова:	Дани	кнеза	

Симе	Марковића	–	културни	програм
19. август – Барајево – 20:00 часова:	 „Преображење	у	

Барајеву“	–	Плато	Дома	културе	–	музички	програм
24. август – Велики Борак - 18:00 часова:	 „Фестивал	

поезије	Барајево	2013“	–	културни	програм
27. август – Велики Борак, 11:00 часова:	 Обележа-

вање	годишњице	формирања	Правитељствујушћег	совјета	
сербског

28. август: Дан	и	Слава	општине	Барајево
28. септембар – Бељина:	08,00	часова	–	Литургија,	20,00	

часова	–	културни	програм	поводом	200	година	постојања	
цркве	св.	Архангела	Михајла	у	Бељини.



У	петак	 10.	 маја	 2013.	 године,	Ње-
гово	 Преосвештенство	 епископ	 шума-
дијски	Господин	Јован,	служио	је	свету	
Архијерејску	литургију	у	храму	Спаљи-
вања	 моштију	 Светог	 Саве	 у	 Барајеву	
поводом	 епархијске	 и	 храмовне	 славе.	
Ове	 године	 Источни	 петак	 (дан	 епар-
хије	шумадијске)	и	празник	Спаљивање	
моштију	светога	Саве	празновали	су	се	

Оснивачка	 скупштина	 Удружења	
покрета	 ветерана	 Србије	 –	 Општин-
ски	 одбор	 Барајево	 одржана	 је	 20.ап-
рила	у	свечаној	 сали	барајевског	Дома	
културе.	Ово	 је	 уједно	била	и	изборна	
скупштина	 пошто	 су	 на	 њој	 консти-
туисани	 органи	 новоформираног	 Уд-
ружења.	 За	 председника	 Општинског	
одбора	изабран	је	Милан	Мијатовић,	за-
меник	је	Дејан	Тмушић,	за	секретара	Уд-
ружења	изабран	је	Дејан	Сувајац,	пред-
седник	 скупштине	 је	 Драгана	 Гулан,	
председник	 Извршног	 одбора	 Жељко	
Росић	док	је	за	председника	Надзорног	
одбора	изабран	Неђо	Минић.	Према	не-
ким	процена	у	нашој	општини	живи	од	
три	до	пет	хиљада	учесника	ратова	од	
1990-99.године.	Циљ	Удружења	покре-
та	ветерана	Србије	је	да	се	овим	људима	

У	суботу	11.	маја	у	Арнајеву	је	одр-
жана	 комеморација	 у	 знак	 сећања	 на	
погинулог	 припадника	 Војске	 Савезне	
Републике	 Југославије	 Петра	 Маснеца	
који	је	за	време	НАТО	агресије	тога	дана	
1999.	године	херојски	изгубио	живот.

Церемонију	 је	 званично	 отворио	
поручник	 Владимир	 Двоштански	 који	
је	 поздравио	 присутне	 и	 подсетио	 на	
лик	 и	 дело	 војника	 Маснеца.Венце	 на	
гроб	 Петра	 Маснеца	 положили	 су	 ро-
дитељи	погинулог	војника,	делегација	
Против	ваздушне	 јединице	из	Београ-
да,	 делегација	 250.	 ракетног	 пука	 као	
и	делегације	 општине	Барајево,	Месне	
заједнице	 Арнајево,	 Удружења	 бораца,	
Центра	за	културу	Барајево,	удружења	
„Завичај“	као	и	мештани	Арнајева.

Манифестација	“Видовданско	вече“	
одржана	 је	 у	 организацији	 Центра	 за	
културу	28.	јуна	у	порти	цркве	„Спаљи-
вање	моштију	Светог	Саве“	у	Барајеву.

Програм	 су	 отворили	 чланови	
еколошке	секције	 „Зелени	врабац“	ОШ	
„Кнез	 Сима	 Марковић“	 из	 Барајева	 и	
певачка	 група	 „Уна“	 док	 су	 песму	 Ви-
довдан	извели	чланови	ФА“Шумадија.“

ВИДОВДАНСКО 
ВЕЧЕ 2013

истог	 дана	 на	 општу	 радост	 не	 само	
свештенства	 и	 верника	 Барајева	 већ	
и	 целе	 епархије	 шумадијске.	 Владику	
је	 дочекао	 велики	 број	 свештеника	 и	
верног	народа.	Епископу	је	саслуживао	
архијерејски	 заменик	 протојереј-став-
рофор	 Зоран	 Крстић,	 ректор	 богосло-
вије	Свети	Јован	Златоусти	у	Крагујевцу	
и	сви	архијерејски	намесници.

Присутнима	се	затим	обратио	про-
тојереј	 ставрофор	 архијериски	 намес-
ник	бељанички	Видо	Милић	који	је	ис-
такао	значај	Видовдана	у	историји	Срба.

Уметник	 светског	 гласа,	 фрулаш,	
Бора	Дугић	потрудио	се	да	ова	прохлад-
на	видовданска	ноћ	присутнима	остане	
у	дугом	и	лепом	сећању.

обезбеди	сва	неопходна	помоћ	која	им	је	
потребна	ради	остваривања	законских	
права	која	им	припадају.

По	 завршетку	 радног	 дела	
скупштине	одржан	је	и	културно	умет-
нички	 програм	 у	 пуној	 биоскопској	
сали	Дома	културе	а	све	присутне	је	на	
почетку	поздравио	Жељко	Васиљевић	
председник	Удружења	покрета	ветера-
на	Србије.

Такође,	 у	програму	 је	 учествовало	
и	Аматерско	позориште	Центра	за	кул-
туру	Барајево	које	је	извело	представу	
„Гавранов	крст“.

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ 
ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ

ЕПАРХИЈСКА СЛАВА 
ПРОСЛАВЉЕНА У БАРАЈЕВУ

ОДАТА 
ПОЧАСТ 
ХЕРОЈУ

12

Владика Јован је Драгиши Дамњановићу 
председнику Црквене општине  Барајево 
уручио највише епархијско одликовање
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Поводом	 сусрета	и	 сећања	мајки	и	жена	палих	 бораца	
рата	1990-1999.	год.	и	годишњице	постављања	спомен	плоче	
у	порти	цркве	у	Барајеву	служен	је	парастос	палим	борцима	и	
положено	цвеће	на	спомен	плочу.

Парастосу	су	присуствовали	председник	Удружења	рат-
них	 војних	 инвалида	Милан	Мијатовић,	 председник	 Удру-
жења	бораца	Миодраг	Радивојевић,	представници	општине	
Барајево	Бранислав	Мијаиловић	и	Радиша	Ђорђевић,	као	и	
гости	 из	 града,	 представници	 Секретаријата	 за	 социјална	
питања,	Сектор	за	борачку	и	инвалидску	заштиту,	удружења	
РВИ	Србије	и	града	и	удружења	бораца.

Традиционално,	Општински	одбор	Удружења	потомака	
ратника	 Србије	 1912-1920.	 Године	 Барајева	 организује	 већ	
седму	годину	путовање	под	назвом	„Трагом	српске	историје“.	
Ове	 године	 агилно	 руководство	 удружења	 уз	материјално	
обезбеђење	 општине	 Барајево	 уприличило	 је	 1.	 Јуна	 оби-
лазак	значајних	историјских	места	на	релацији:	Лазаревац	
–	Спомен	костурница	ратницима	Колубарске	битке,	Врачје	
брдо,	манастири	Ћелије,	Боговађа,	Моравци	и	Спомен	кућа	
војводе	Живојина	Мишића	у	Струганику.

Упечатљива	излагања	кустоса	и	сам	чин	присуства	исто-
ријским	местима	су	код	учесника	продубили	осећај	потребе	
сећања	и	неговања	историјских	вредности	Србије.	Како	и	не	
би	кад	су	у	једном	дану	сазнали	више	о	историјатима	мана-
стира,	о	епопеји	Колубарске	битке,	животу	и	раду	истакну-
тог	 борца	 за	 радничка	 права	 Димитрија	 Туцовића,	 чину	
жртвовања	Карађорђевог	присташе	јеромонаха	Хаџи	Ђере,	о	
раду	Правитељствујушћег	совјета	српског	у	Боговађи	и	ње-
говог	игумана	рожанчанина	Авакума.

У	Струганику	је	изведен	пригодан	културно-уметнички	
програм	а	уз	довитљиве	опаске	секретара	удружења	проф.	

ПАРАСТОС ПАЛИМ 
БОРЦИМА

БАРАЈЕВЦИ У 
СТРУГАНИКУ, БОГОВАЂИ...

Драгише	 Дамњановића	 уручено	 је	 49	 књижица	 удружења	
новим	 члановима.	 Свештеник	 Радивоје	 Митровић	 је	 орга-
низовао	давање	помена	палим	ратницима	а	удружење	је	на	
сваком	месту	 домаћинима	 даровало	 у	 знак	 захвалности	 и	
пажње	поклоне	у	виду	књига.	У	име	удружења	најмлађи	чла-
нови	 –	 студенти	 Јелена	Иванковић,	Марија	Вујовић,	Марко	
Илић,	Раде	и	Јулијана	Борисављевић	су	на	пригодним	мести-
ма	положили	цвеће.

У	септeмбру	-	Грчка.	Удружење	потомака	ратника	Србије	
1912-1920.	Поводом	обележавања	пробоја	Солунског	фронта	
ће	организовати	средином	септембра	тродневно	путоваре	у	
Грчку	на	Зејтинлик	и	Крф.

Месна	заједница	Рожанци	у	сарадњи	са	Центром	за	кул-
туру	и	ове	године	је	поводом	сеоске	славе	Св.	Тројица	организо-
вала	изложбу	рукотворина	и	и	предмета	који	су	се	некада	ко-
ристили	у	домаћинствима	у	обављању	свакодневних	послова.

Изложба	је	организована	испред	Дома	културе	а	поред	
бројних	 грађана	 манифестацији	 су	 присуствовали	 и	 пред-
седница	 општине	 Барајево	 Бранка	 Савић	 и	 одборник	 Ми-
хајло	Милошевић.

Ове	године	домаћин	сеоске	славе	је	био	Марко	Милоше-
вић,	а	ту	улогу	следеће	године	преузеће	мали	Милош	Павло-
вић,	ученик	основне	школе.

РОЖАНЦИ – НЕГОВАЊЕ 
ТРАДИЦИЈЕ
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Никола	 Кукрић	 из	 Бождаревца	 основао	 је	 праву	 ака-
демију	са	седиштем	у	овом	идиличном	сеоском	пејзажу,	а	и	
сама	адреса	Татарински	гај	изазива	знатижељу	и	позива	у	
посету.	Управо	то	 је	и	био	циљ	којим	се	Никола	руководио	
када	 је	 одлучио	 да	 покрене	иницијативу	 за	 развој	 сеоског	
туризма.	Близина	Београда	и	прелепа	природа	идеални	су	
услови,	сматра	он,	да	се	организују	недељни	излети	и	викен-
ди	на	селу.	Ова	врста	туризма	је	у	замаху	и	Барајево	ту	има	
озбиљну	шансу.

Академија	има	и	своје	катедре-	за	пасуљ,	гулаш,	роштиљ,	
печење...	а	сваки	посетилац	као	сувенир	добија	и	диплому	са	
звањем	по	свом	избору	а	без	непотребног	учења	и	полагања	
испита.	Туристима	се	овде	нуди	провод	уз	посебне	погодно-

Сулејман	Бегић	се	са	пуно	љубави	већ	15	година	стара	о	
малом	простору	испред	своје	зграде	у	Светосавкој	16	у	самом	
центру	Барајева.	Уредно	покошена	трава	са	пуно	цвећа	при-
влачи	пажњу	свих	пролазника.	С	обзиром	да	зграда	има	више	
улаза	пример	Сулејмана	следили	су	још	неки	станари,	па	су	
сада	и	остала	дворишта	такође	лепо	уређена.

АКАДЕМИЈА У 
БОЖДАРЕВЦУ

сти,	као	што	су	овце	блејачице,	седење	на	пањевима,	добро	
расположење,	једно	паркинг	место	за	коња...

Овакве	идеје,	каже	Никола,	требало	би	да	подржи	и	општи-
на	 Барајево	 што	 би	 допринело	 да	 се	 већи	 број	 газдинстава	
укључи	у	овај	вид	туризма,	а	он	планира	да	своју	понуду	про-
шири	изградњом	бунгалова	и	организује	излете	са	ноћењем.

ДВЕ СТРАНЕ ЈЕДНЕ ЗГРАДЕ

Нажалост,	каже	Сулејман	има	доста	и	оних	којима	баш	
ни	мало	није	стало	до	тога	да	Барајево	буде	место	с	којим	ће	
се	поносити	и	у	коме	је	лепо	живети.	Показао	нам	је	како	из-
гледа	двориште	са	друге	стране	зграде,	према	силосу.	Све	је	
зарасло	у	коров	и	траву	коју	нико	не	коси,	а	ђубре	је	расуто	
на	све	стране.	На	само	десетак	метара	налазе	се	контејнери,	
али	многима	је	то	далеко	па	ђубре	бацају	у	траву.	Две	стране	
зграде,	две	стране	наших	нарави,	наше	културе.

Од	октобра	2012.	године	у	Барајеву	ради	одељење	Високе	
школе	за	пословну	економију	и	предузетништво.	Уписано	је	
30	студената	и	сви	су	са	успехом	завршили	прву	годину	сту-
дија.	Основне	студије	на	овој	високошколској	установи	трају	
три	године	након	чега	се	стиче	могућност	да	се	школовање	
настави	на	мастер	студијама.

Школарина	на	ПЕП-у	се	креће	од	900	до	1000	евра,	зави-
сно	да	ли	се	плаћа	одједном	или	на	рате,	а	у	цену	је	урачунат	
и	комплет	уџбеника.	Иначе	погодност	коју	имају	студенти	је	
рад	у	малим	групама,	а	предавања	се	одржавају	у	Дому	кул-

туре	у	Барајеву	три	пута	недељно	
и	то	у	поподневним	часовима.

Како	 смо	 сазнали	 од	 Милице	
Арсић,	 координатора	 у	 Барајеву	
упис	 нових	 студената	 је	 у	 току	
и	 трајаће	 до	 октобра.	 Могу	 да	 се	
пријаве	сви	који	су	завршили	тро-
годишњу	 или	 четворогодишњу	
средњу	школу.	 Од	 ове	 године	 мо-
гуће	је	уписати	и	студије	права,	па	
се	 очекује	 још	веће	интересовање	
свршених	 средњошколаца,	 који	
желе	да	стекну	диплому	економис-
те	или	правника.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
ЗА СТУДИЈЕ У БАРАЈЕВУ

Милица Арсић,
координатор ПЕП-а
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У	 уторак	 28.	 маја	 на	 стадиону	
Црвене	 звезде,	 односно	 “Ред	 Kафеу”	
промовисана	 је	 сликовница	 и	 ЦД	 са	
седам	 песама,	 намењених	 најмлађим	
Звездашима.

песама	 које	 су	 отпевали	 неки	 од	 нај-
виђенијих	музичара	и	глумаца	у	нашој	
земљи.	Бора	Ђорђевић,	Инспектор	Бла-
жа,	 Бане	 Видаковић,	 Иван	 Зељковић,	
Милица	Бабић,	Никола	Демоња	и	Вук	

УСПАВАНКА ЗА МАЛЕ ЗВЕЗДАШЕ

БАРАЈЕВАЦ НИНКО КРЕСОЈЕВИЋ АУТОР МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА 
НАМЕЊЕНОГ НАЈМЛАЂИМ НАВИЈАЧИМА "ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ"

Највише	 заслуга	 за	 овај	 пројекат	
припада	маркетингу	фудбалског	клу-
ба	 Црвена	 звезда	 који	 је	 у	 сарадњи	
са	 барајевском	 агенцијом	 “Интернет	
Медиа	 плус”	 објавио	 седам	 дечијих	

Росандић	потпомогнути	 специјалним	
гостом,	 легендом	 црвено-белих	 Ду-
летом	 Савићем	 и	 хором	 “Витлејемска	
Звезда”	отпевали	су	успаванке	за	мале	
Звездаше.	

Аутор	овог	пројекта	био	 је	Бараје-
вац	 Нинко	 Кресојевић	 (дугогодишњи	
водитељ	Радио	Барајева).	

Директор	 маркетинга	 фудбалског	
клуба	Црвена	звезда,	Горан	Броћић	каже:	

-	Када	смо	чули	идеју	није	нам	дуго	
требало	да	је	прихватимо	и	реализује-
мо.	Црвена	звезда	 се	увек	трудила,	па	
и	сада	када	се	налази	у	тешкој	економ-
ској	 ситуацији	 да	 буде	 друштвено-од-
говоран	 клуб	 који	 ће	 увек	 бринути	 о	
најмлађој	популацији.	

Нинко Кресојевић Стеван Стојановић

РАДИО БАРАЈЕВО - АПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Поштовани	слушаоци	Радио	Барајева,	после	неуспешне	приватизације	ваш	и	наш	радио	се	на-
шао	у	тешкој	финансијској	ситуацији.

Приходи	од	реклама	у	овим	кризним	временима	су	недовољни	за	опстанак.	
Да	би	и	даље	правовремено	и	објективно	обавештавали	и	добром	музиком	забавили	своје	слу-

шаоце,	потребна	нам	је	и	ваша	помоћ.
Захвални	 смо	 на	 свим	 прилозима	 који	 ће	 омогућити	 успешан	 наставак	 рада	 на	 обострано	

задовољство.

Број текућег рачуна: 200-2403160101879-83
Сврха уплате: Донација
Прималац: Радио	Барајево	Д.О.О. Колектив	Радио	Барајева
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Упркос	 вишедеценијском	 конти-
нуитету	 националне	 привредно-еко-
номске	 деградације,	 која	 се	 примарно	
пројектовала	на	подручје	мале	привре-
де,	Општина	Барајево,	већ	дуже	од	једне	
деценије,	посредством	фирме	ЕуроБет,	
демонстрира	супротно:	концепт	непо-
колебљивог	прогреса.

и	у	Источној	и	Западној	Европи,	али	и	у	
Америци,	 Канади,	 Доминиканској	 Ре-
публици,	Сибиру,	док	заступничка	пре-
дузећа	поседуjе	у	Немачкој,	Аустрији	и	
Чешкој,	те	јој	је	и	сајт,	као	занимљивост,	
преведен	и	на	чешки	језик.

	 Обилазећи	 Сајам	 грађевинарства	
у	 Београду,	 средином	 априла	 ове	 го-
дине,	 како	 бисмо	 се	 лично	 уверили	 у	
хијерархијску	позицију	мале,	 али	 тра-
жене,	барајевске	фирме,	међу	осталим	
излагачима,	затекли	смо	велики	штанд	
на	отвореном	простору	код	Хале	3,	 са	
изузетно	 бројним	 посетиоцима.	 Како	
сазнајемо,	 на	 Сајму	 грађевинарства	 у	
Београду,	 сваког	 пролећа,	 штанд	 ба-
рајевског	 ЕуроБет-а,	 по	 правилу	 буде	
већи	него	претходне	године,	али	и	међу	
најпосећенијима,	и	то	не	само	од	стране	
потенцијалних	купаца	и	пословних	са-
радника	из	земље	и	иностранства,	већ	
и	 од	 стране	 медијских	 кућа	 и	 лично-
сти	из	јавног,	културног	и	политичког	
миљеа.	 Разлог	 се	 налази	 у	 томе,	 што	
сваке	године	ЕуроБет	на	тржиште	пла-

Овогодишњи	 оригинални	 произ-
вод	 фирме	 из	 Великог	 Борка	 -	 рота-
циона	 дигитална	 фуруна,	 чији	 рад	 је	
могуће	 контролисати	 и	 путем	 интер-
нета	 -	постао	 је	 хит	Cајма,	 а	лист	 “По-
литика”	је	свој	извештај	о	београдском	
Сајму	 грађевинарства,	 конципирао	 са	
нагласком	 на	 ЕуроБет-овој	 аутомати-
зованој	 фуруни	 и	 под	 помпезним	 на-
словом	“Вртећа	фуруна	загрејала	Сајам	
грађевине”,	представио	је	фотографију	
власника	 фирме	 ЕуроБет,	 баш	 поред	
наведене	-	ротационе	фуруне	из	Вели-
ког	Борка!

Дајући	 одговор	 на	 питање	 -	 како	
постићи	 напредак	 у	 спутавајућим	 со-
цијално-економским	 околностима,	
власници	фирме	ЕуроБет	стављају	на-
гласак	на	следеће	аспекте	делатности:	
пласирати	 на	 тржиште	 оригиналне	
производе;	 константно	 развијати	
технологију,	 која	 гарантује	 висок	 ква-
литет;	 поштовати	 потребе	 клијена-
та;	 пратити	 међународне	 трендове;	
успостављати	 пословне	 сарадње	 са	

ЕУРОБЕТ ЗА ЦЕО СВЕТ

Позиционирана	 непосредно	 уз	
Ибарску	 магистралу,	 на	 територији	
Великог	 Борка,	 фирма	 ЕуроБет,	 бави	
се	опремањем	и	стилском	декорацијом	
угоститељских,	 јавих	 и	 приватних	

објеката,	 као	 и	 парковских	 површина	
и	 то	 првенствено	 кроз	 производњу	 и	
монтажу	 роштиља,	 дворишних	 ку-
хиња,	 пица-пећи,	 фуруна	 и	 сушара,	
али	и	рестаурацију	фасадне	пластике	
старих	 здања;	 пројектовање	и	израду	
оригиналне	 фасадне	 орнаментике	 за	
нове	 ексклузивне	 грађевине,	 мостове	
за	парковске	водене	површине,	парков-
ске	чесме	и	седишта	за	базене.	Сведок	
прогреса	 фирме	 ЕуроБет,	 заправо	 је	
њено	тржиште,	јер	ова	барајевска	фир-
ма	своје	производе	пласира	како	у	Ср-
бији	и	земљама	бивше	Југославије,	тако	

сира	нов	-	често	и	за	интернационалне	
критеријуме	-	оригиналан	производ	и	
по	први	пут	га	представља	баш	на	бео-
градском	Сајму.	Тако	је	претходне	годи-
не	ЕуроБет-ова	ексклузивна	рустична	
кухиња	 од	 камена	 сиријског	 травер-
тина,	награђена	Посебним	признањем	
Сајма	грађевинарства,	те	је	ове	године,	
председник	Привредне	коморе	Србије,	
стога	 изразио	 посебно	 интересовање	
баш	 за	 фирму	 роштиља	 из	 Великог	
Борка,	 због	 чега	 је	 ЕуроБет-ов	 штанд	
лично	посетио	са	својом	делегацијом,	а	
у	пратњи	директорке	Сајма.

иностраним	 партнерима	 и	 марке-
тиншки	бити	свеприсутан,	при	чему	је	
интернет	на	пиједесталу	медија.	Влас-
ници	 ЕуроБет-а,	 такође	 наглашавају,	
да	су	спремни	на	сваки	вид	професио-
налне	сарадње	са	другим	барајевским	
фирмама	 и	 институцијама,	 којима	 су	
професионални	морал	и	инвентивност,	
императиви.	 “Међу	 основним	 преду-
словима	 прогреса	 Општине	 Барајево,	
као	 уосталом	 и	 сваке	 друге	 општине,	
јесу	 управо	 кооперација	 и	 употреба	
интерних	 привредних	 потенцијала”,	
истичу	власници	фирме	ЕуроБет.

ПРИМЕР УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА ИЗ БАРАЈЕВА
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У	ноћи	између	18.	и	19.	марта	у	85	години	престало	је	да	
куца	 срце	публицисте	и	новинара	Боривоја	Марјановића	 –	
Боцуле	како	га	сви	из	милоште	звасмо.	Срце	није	дозволило	
нашем	„Боцули“	да	даље	ствара.	Само	неколико	дана	пред	
смрт,	иако	већ	изнемогао	маштао	 је	из	болесничке	собе	да	
види	прве	отиске	новонаписаних	књига	и	разреши	уобичаје-
не	проблеме	са	издавачима.

Рођен	 је	 Вранићу.	Младалачке	 дане	 проводи	 у	 родном	
месту,	Обреновцу	и	Београду	одрастајући	са	књигом,	лоптом	
и	шаховском	таблом.	Играо	је	фудбал	у	обреновачком	Ради-
ничком,	тада	елитном	клубу	Србије,	а	у	шаху	је	имао	снагу	
мајстора.

Почео	је	да	пише	у	раној	младост	о	прошлим	и	актуелним	
догађајима.	Пишући	прву	књигу	„Стазом	безумља“	о	гнусном	
страдању	 цивила	 Вранића	 која	 је	 објављена	 1959.	 године,	
истакао	 се	 као	 објетктиван	 писац	 са	 истанчаним	 смислом	
за	 опис	 ликова	 у	 хронологији	 догађаја.	 Интензивно	 пише,	
путује	по	Русији,	земљама	Европе,	Америци,	обилази	места	
и	разговара	са	актерима	догађања.	У	разговору	је	директан.	
Знао	је	да	изазове	код	неискреног	саговорника	и	знатну	не-
лагодност.	Питања	 су	му	 реска.	Изузетно	памти	и	 бележи	
дијалоге.

Објавио	 је	 више	 од	 30	 књига	 пишући	 о	 историјским	и	
спортским	 личностима	 и	 догађајима.	 Ремек	 дела	 његовог	
стваралаштва	су	књиге:	„Краљеви	ринга“,	„Чаробњаци	лопте	

од	Пелеа	до	Месија“,	„Великани	светског	шаха“,	„Шампиони	
тениса“,	 „Великани	 југословенског	 спорта“...	 Интервјуисао	
је	највеће	боксере	и	шахисте	света,	као	што	су	Михаил	Таљ,	
Роберт	Боби	Фишер,	Васја	Смислов,	Гари	Каспаров,	Анатолиј	
Карпов,	Мухамед	Али,	Макс	Шмелинг,	кубански	боксер	Сти-
венсон...	 Са	 великим	 жаром	 је	 обавио	 задњи	 ексклузивни	
интервју	са	Светозаром	Глигорићем.	Завршио	је	и	текст	о	Но-
ваку	Ђоковићу.	Објављује	фељтоне	у	„Политици“,	„Новости-
ма“,	„Борби“,	„Експрес	политици“,	„Темпу“...	Његови	стручни	
коментари	шаховских	партија	 су	изазивали	знатну	пажњу	
читалаца.

Одлучан	је.	Живи	аскетски.	Проучава	историјску	грађу.	
Упознаје	 политичаре,	 обичне	људе,	 академике,	 прелистава	
безброј	књига	у	библиотекама.	Изучава	архиве.	Пишући	не	
бира	теме.	Пише	како	мисли.	Штампају	се	нове	и	нове	књи-
ге	попут	„Српске	странпутице“,	„Равна	Гора“,	„Југословенски	
атентати“,	 „Карађорђеви	 устаници“.	 „Милош	 Обреновић“,	 „	
Монографија	 Александра	 Ранковића“,	 „Светски	 атентати“,	
„Хашки	затвореник“...	Књиге	су	му	превођене	у	западним	и	
источним	земљама.

Да	би	стварао	у	миру,	одрекао	се	лагодног	породичног	
живота	са	супругом	проф.	Миланком	и	сином	Сашом.	Међу-
тим,	мира	никада	није	имао.	Он	није	био	својствен	њему.	Пре-
зирао	је	конфоризам,	а	то	је	показивао	и	пером	и	речју.

Очи	су	му	искриле	кад	је	причао	о	Барајеву,	Вранићу,	Ко-
натицама,	Дражевцу,	Борку,	о	људима	са	којима	је	проводио	
дане.	Волео	је	обичне	људе.

Сахрањен	на	Крагујевачком	гробљу,	некада	престоном	
граду	Кнежевине	Србије,	 а	 по	жељи	породице	која	 у	њему	
живи.	Вратио	се	својима.	Верујемо	да	ће	му	се	барајевци,	на-
кон	сагледавања	његовог	дела,	сада	кад	мирно	почива,	оду-
жити,	ако	ни	са	чим,	онда	бар	именом	једне	улице	и	букетом	
цвећа.	Како	и	не	би,	па	„Боцула“	је	био	и	јесте	најплоднији	пи-
сац	са	територије	општине	Барајеви	и	Посавине.

Имао	сам	част	да	са	њим	проведем	дане	у	смирај	његовог	
живота,	а	да	ме	он,	што	је	ретко	чинио,	назове	пријатељем	и	
сарадником.

Уча

In memoriam

Боривоје Марјановић – Боцула
1928-2013 год

Комесаријат	за	избеглице	и	миграције	Републике	Србије,	
преко	повереника	 у	Барајеву	 током	маја	и	 јуна	 ове	 године	
спровео	је	два	пројекта	за	економско	оснаживање	и	осамо-
стаљивање	породица	избеглих	и	интерно	расељених	лица.	
Овим	 пројектима	 потпомогнута	 је	 31	 породица.	 Такође	 је	
обезбеђено	40	пакета	помоћи	у	храни	за	ове	породице.

Како	 нам	 је	 рекао	 Богдан	Маринковић,	 повереник	 Ко-
месаријата	помоћ	се	у	највећем	броју	случајева	састојала	од	
занатских	машина	и	алата,	као	и	пластеника	са	комплетном	
опремом.

Током	лета	спровешће	се	јавни	позив	за	помоћ	у	грађе-
винском	 материјалу	 за	 породице	 интерно	 расељених	
лица.	 Основни	 услов	 је	 да	 породице	 поседују	 стамбени	
објекат	који	ће	после	доделе	донације	постати	услован	за	
становање.

Коначно	 се	 током	 овог	 лета	 очекује	 окончање	 случаја	
„Европска	перспектива“	у	којем	је	оштећено	26	породица	из-
беглих	и	осам	породица	интерно	расељених	лица.

ДВА НОВА ПРОЈЕКТА ЗА 
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА



SPORT

Ноћни	турнир	у	малом	фудбалу	 „Лисовић	–	Спасовина	
2013“	свечано	је	отворен	по	34.	пут	у	среду	3.	Јула.	Организа-
тори	и	покровитељи	ове	манифестације	су	oпштина	Бараје-
во,	МЗ	Лисовић	и	Центар	за	културу	Барајево.

Програм	 је	отпочео	играма	у	извођењу	ФА	 „Шумадија“	
из	Барајева,	а	након	тога,	сви	присутни	су	имали	прилику	да	
уживају	у	музици	рок	групе	„Диско	Конзулат“	из	Лазаревца.

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

Традиционално	 спортско	дружење	траје	две	недеље	и	
сваке	вечери	окупи	по	неколико	стотина	посетилаца	а	ове	го-
дине	за	вредну	новчану	награду	у	сениорској	конкуренцији	
надмеће	се	18	екипа	док	је	у	млађим	категоријама	пријавље-
но	чак	26	састава.

„ЛИСОВИЋ – СПАСОВИНА 2013“
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		У	Спортској	хали“Луси“	у	Шиљаковцу	2.јуна	одржан	је	
7.	КАРАТЕ	ДО	КУП	СЕНСЕИ	2013	у	организацији	Карате	клу-
ба	Сенсеи	из	Барајева.	На	овом	такмичењу	наступило	је	пет	
клубова	из	Ваљева,	Београда,	Лајковца,	Зајечара	и	Барајева	са	
укупно	33	такмичара	који	су	се	надметали	у	23	категорије.	У	
женској	конкуренцији	најуспешнија	је	била	Кристина	Савић	
која	брани	боје	Карате	клуба	Сенсеи.	Код	мушкараца	најбољи	
је	био	Лука	Сакић	из	Карате	клуба	Мусаши-Београд	а	њему	је	
припало	и	признање	за	најуспешнијег	такмичара	целог	тур-
нира	у	обе	конкуренције.	За	најуспешнији	клуб	проглашен	је	

МЕМОРИЈАЛ "ПЕТАР МАСНЕЦ"

Карате	клуб	Шогун	из	Ваљева.	Барајевски	каратисти	освоји-
ли	су	14	медаља	и	то	девет	златних,	четири	сребрне	и	једну	
бронзану.	Организација	је	као	и	свих	претходних	година	била	
на	највишем	нивоу.

ПОЧЕО 34. НОЋНИ ТУРНИР

7. КАРАТЕ ДО КУП 
СЕНСЕИ 2013

У	Арнајеву	је	од	11.	до	20.	маја	одржан	Трећи	традицио-
нални	 турнир	 у	 малом	 фудбалу	 који	 се	 организује	 у	 знак	
сећања	на	погинулог	војника	СРЈ	Петра	Маснеца.	У	сениорској	
конкуренцији	славила	је	екипа	„Пара	негро“	из	Арнајева	која	је	
у	финалном	мечу	резултатом	3:1	савладала	екипу		барајевске	
Станице	Полиције.	У	кадетској	конкуренцији	тријумфовала	
је	екипа	„ТЕК“	из	Великих	Црљана.Награде	и	признања	најус-
пешнијим	екипама	и	појединцима	уручио	је	Јосип	Маснец.

ТРИЈУМФ ЕКИПЕ 
ПАТА НЕГРО



SPORT
1 ВЕЛИКИ БОРАК 12 12 0 0 28 : 9 36
2 БОРАЦ (Арн.) 12 4 2 6 18 : 19 14
3 ЛИСОВИЋ 1977 12 2 4 6 13 : 17 10
4 МЛАДОСТ 2011 (Гај) 12 2 2 8 13 : 27 5

1 СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА 24 21 0 3 84 : 15 63
2 КРТИНСКА 24 17 4 3 87 : 25 55
3 МЛАДОСТ (Барош.) 24 17 4 3 67 : 28 55
4 БУДУЋНОСТ (Зв.) 24 16 6 2 65 : 24 54
5 ВРАНИЋ 24 13 4 7 56 : 34 43
6 НАПРЕДАК (Медош.) 24 12 3 9 48 : 35 39
7 МЛАДОСТ (Чибут.) 24 11 3 10 51 : 42 36
8 БУРОВО 24 10 1 13 59 : 50 31
9 БАРАЈЕВО 24 6 2 16 35 : 72 20
10 ТЕК СЛОГА 24 4 5 15 35 : 84 17
11 ОФК МЕЉАК 24 4 3 17 30 : 84 15
12 БЕЉИНА 24 3 4 17 33 : 82 13
13 РВАТИ 24 2 1 21 15 : 90 7

		Фудбалери	Великог	Борка		поста-
ли	су	прваци	Општинске	лиге	Барајева	
пошто	су	после	дванаест	одиграних	су-
срета	остварили	исто	толико	победа	и	
више	него	заслужено,	са	22	бода	пред-
ности	у	односу	на	другопласирану	еки-
пу	Борца	из	Арнајева,	остварили	плас-
ман	у	Прву	београдску	лигу-	 	група	Б.	
Борчани	 су	 током	целе	 сезоне(играло	
се	 по	 четворокружном	 систему)	 били	
доминанти	у	односу	на	своје	ривале	о	
чему	говори	и	гол	разлика	од	28:9.	Дру-
го	место	заузео	 је	Борац,	трећи	 је	Ли-
совић1977	док	је	неславна	улога	фење-
раша	 припала	 екипи	Младост2011	 из	
Насеља	Гај.

Репрезентација	 Барајева,	 коју	 су	
сачињавали	 играчи	 који	 наступају	 у	
општинској	лиги,	заузела	је	последње,	
шесто,	место	на	Турниру	приградских	
општина	који	је	одржан	у	Лазаревцу.	У	
групној	 фази	 барајевска	 репрезента-
ција	 је	поражена	од	Обреновца	резул-
татом	2:1	док	 је	са	селекцијом	Младе-
новца	одиграла	нерешено,	без	голова.	
У	борби	за	пето	место	Сопот	је	био	бољи	
од	Барајева	а	резултат	је	гласио	3:0.	По-
бедник	 турнира	 је	 домаћа	 селекција	
Лазаревца	 која	 је	 у	 финалном	 дуела	
савладала	Обреновац.

Фудбалери	Вранића	такмичиће	се	
од	следеће	сезоне	у	Првој	београдској	
лиги-група	 Б	 пошто	 су	 освојили	 пето	
место	у	протеклом	шампионату.	 	Вра-
нићанци	су	током	целе	сезоне	играли	
стабилно	и	њихов	опстанак	ни	у	једном	
моменту	није	 доведен	 у	 питање.	 Због	
реорганизације	такмичења	Вранић	ће	
се	 наредне	 сезоне	 такмичити	 у	 Првој	
БГД	лиги	заједно	са	Великим	Борком	и	
још	12	екипа.	За	разлику	од	Вранићана-
ца	у	општинску	лигу	се	враћају	Бараје-
во,	Мељак	и	Бељина.

ВЕЛИКИ БОРАК ШАМПИОН
ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВРАНИЋ ОБЕЗБЕДИО 
ОПСТАНАК

Коначна табела

ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА 
ГРУПА Б

БАРАЈЕВЦИ 
ШЕСТИ

Репрезентација	Барајева

ДРУГА БЕОГРАДСКА ЛИГА
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SPORT

Спортску рубрику уређује Дејан Ташић

ИСТОРИЈСКА БАЋЕВАЧКА СЕ
ПРВА БЕОГРАДСКА ЛИГА - ВЕЛИКИ УСПЕХ БАЋЕВАЧКОГ КЛУБА

ЗОНА!!!
Победом у последњем колу над 

екипом Забрежја, резултатом 2:1, фуд-
балери Баћевца су и дефинитивно по-
тврдили пласман у Београдску зонску 
лигу и тиме остварили највећи успех у 
87 година дугој историји клуба. Када 
је главни арбитар сусрета Стевановић 
означио крај меча био је то знак да не-
описиво славље баћевачких фудбалера 
и бројних навијача може да почне. И то 
сасвим заслужено.  Играчи Баћевца, 
предвођени са клупе стратегом Деја-

ставља и податак да ФК“Баћевац“ није 
доживео пораз на свом терену још од 
2011.године.

Председник клуба Слободан Ста-
нимировић, чији је допринос овом ис-
торијском успеху више него значајан, 
није крио задовољство постигнутим 
и истиче да без помоћи целог места 
овако нешто не би било могуће оства-
рити. Он такође наглашава и велику 
помоћ локалне самоуправе на челу 
са председницом општине Бранком 

ном Петровићем, су током протекле 
сезоне забележили 24 победе, шест 
пута су играли нерешено и доживели 
су само четири пораза. Та четири пора-
за забележена су у јесењем делу сезоне 
што довољно говори о томе да је ФК“-
Баћевац“ други део првенства одиграо 
беспрекорно. У пролећном делу оства-
рено је 14 победа и три нерешена резул-
тата уз укупно 78 освојених бодова што 
је било довољно за пласман на друго 
место(само бод мање од првопласира-
не екипе Врчина) и позицију која води 
у Зону. Баћевчани су други и по броју 
постигнутих погодака док је одбрана 
овог тима такође друга по успешности 
са само 28 примљених голова на 34 
одиграна сусрета. Куриозитет пред-

Савић у изградњи неопходне  инфра-
структуре(наткривене трибине, нове 
свлачионице, ограда око игралишта...)
која је потребна сваком клубу који има 
иоле озбиљније такмичарске амбиције.   
Када је реч о амбицијама у наредном 
периоду Станимировић истиче да су 
жеље свих да клуб постане стабилан 
члан Зонске лиге а ако се укаже при-
лика  Баћевац ће покушати и да понови 
успех екипе Лисовића од пре неколико 
година и пласира се у Српску лигу. 

Руководство клуба наравно није за-
боравило ни велику помоћ спонзора и 
бројних навијача тако да је недељу дана 
после великог успеха у њихову част орга-
низована прослава којој је присуствова-
ло неколико стотина пријатеља клуба.

1 ВРЧИН 34 24 7 3 65 : 27 79
2 БАЋЕВАЦ 34 24 6 4 70 : 28 78
3 ШУМАДИЈА (Шопић) 34 23 4 7 63 : 34 73
4 ЈЕДИНСТВО (Сурчин) 34 20 5 9 71 : 32 65
5 П К Б Ковилово 34 16 6 12 60 : 56 54
6 БОРАЦ (Остружница) 34 15 8 11 61 : 43 53
7 ЗАБРЕЖЈЕ 34 15 7 12 45 : 42 52
8 БРОДАРАЦ 34 16 4 14 53 : 51 52
9 ЗМАЈ 1953 (Земун) 34 12 12 10 45 : 42 48
10 ПРВА ИСКРА (Барич) 34 13 6 15 60 : 50 45
11 ПОШТАР ЗВЕЗДАРА 34 11 9 14 41 : 52 42
12 КОМГРАП 34 11 5 18 40 : 54 38
13 БОРАЦ (Лазаревац) 34 10 6 18 49 : 69 36
14 СЕЛО МЛАДЕНОВАЦ 34 8 9 17 46 : 75 33
15 СТРЕЛАЦ (Мислођин) 34 8 5 21 40 : 68 29
16 МИЛУТИНАЦ 34 7 7 20 26 : 58 28
17 13. МАЈ (Земун) 34 6 9 19 39 : 52 27
18 РУДАР (Зеоке) 34 7 5 22 41 : 82 26

Председник клуба Слободан Станимировић 
и тренер Дејан Петровић

Коначна табела

Јеремић, Глишовић, Стевано-
вић, Гајић Љ., Пјано, Тинтор, Гајић 
Н., Јанковић, Буњац, Лукић, Нико-
лић, Симовић, Бранковић, Адамо-
вић, Станковић, Стојичић, Лазаре-
вић, Павловић, Могуш и Ристић.

ОНИ СУ ИЗБОРИЛИ 
ПЛАСМАН У ЗОНУ


