Гласило Градске општине Барајево БРОЈ 58-59 Април- Јун 2015.

СА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА
2015. ГОДИНУ
ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ СТАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
УСВОЈЕН ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА
АТАРСКИХ ПУТЕВА
НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ПРЕДСЕНИЦА ОПШТИНЕ БРАНКА САВИЋ:

ИЗМЕНЕ СТАТУТА ГРАДА
БЕОГРАДА НЕОПХОДНЕ И У
ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА
И РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА
НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ЧИСТИЈЕ
БАРАЈЕВО
РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ
СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА
ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА
ПОДСТИЦАЈИ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
ИЗ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
СВЕ О СПОРТУ

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРВОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ЗА 2015. ГОДИНУ

рији ГО Барајево, као и средства за израду интернет мреже у згради и за куповину ГПС уређаја за потребе ГИС-а.
Ребалансом буџета направљене су и одређене измене,
па је тако у оквиру програма Социјална и дечија заштита
додато 400 хиљада динара за Центар за социјални рад, а
у оквиру програма Комуналне делатности 500 хиљада
динара за колико су увећане текуће субвенције Јавном комуналном предузећу. Такође је додат нов програм Предшколско образовање где је за текуће поправке и одржавање
вртића планирано 225 хиљада динара.

Првим ребалансом буџета Градске општине Барајево
за 2015. годину општински буџет увећан је за 2.535.441
динара. На ово повећање највише, са 1,7 милиона динара,
утицала су средства која је општина добила наменски за
пројекат побољшања безбедности саобраћаја на терито-

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СКУПШТИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Предшколску установу „Полетарац“. Правобранилаштво
у раду има 178 предмета.

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА
УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

У 2014. години одржано је седам седница Скупштине
Градске општине Барајево, на којима је разматрано 100
тачака дневног реда. Скупштина је разматрала и усвојила 24 одлуке, 26 извештаја, 10 информација, 19 планова и
програма и 14 решења. Седницама су углавном присуствовали сви одборници.
Радна тела која су образована ради разматрања и решавања појединих питања из надлежности Скупштине
одржала су у 2014. Години укупно 36 седница и разматрала укупно 140 тачака дневног реда, све у циљу квалитетнијег доношења аката на седницама Скупштине.
Одборници су у 2014.години поставили на седницама
Скупштине укупно 17 одборничких питања.

Скупштина ГО Барајево усвојила је Стратегију управљања ризицима што представља законску обавезу у постизању стратешких и оперативних циљева доброг управљања. Управљање ризицима обухвата идентификовање,
процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефект на остварење
циљева корисника јавних средстава.
Сврха ове стратегије је да се побољшају могућности
остваривања стратешких и оперативних циљева Градке општине Барајево кроз управљање ризицима и стварање окружења које доприноси побољшању квалитета,
сврсисходности и резултатима свих активности на свим
нивоима.

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ

Скупштина је усвојила извештаје о раду Управе
градске општине Барајево за 2014. годину, итвештај
о раду комуналне и грађевинске инспекције и извештаје о реализацији програма пословања за 2014.
годину ЈКП „10. Октобар“ Дирекције за развој и изградњу и Центра за културу Барајево.

НЕЗАПОСЛЕНО 2210 ЛИЦА

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Скупштина је усвојила Извештај о раду Правобранилаштва Градске општине Барајево које је законски
заступник Градске општине Барајево у свим поступцима пред судовима и другим органима када је у питању
правна заштита имовинских права и интереса општине
Барајево.
Правобранилаштво је у претходном периоду заступало по пуномоћју и све месне заједнице, ЈКП „10. ОКТОБАР“, Дирекцију за развој и изградњу општине Барајево и
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Према евиденцији Националне службе за запошљавање на територији Градске општине Барајево на крају
прошле године било је 2210 лица. Број младих незапослених, старости од 15 до 29 година, био је 557, док је незапослених старијих од 50 година 620. Просечна старост незапослених лица евидентираних на територији ГО Барајево
је 39 година и 10 месеци.
Од укупног броја незапослених посао дуже од годину
дана тражи 1389 лица или 62,9%, од чега је 704 жена, или
64,2%. Просечно се на посао чека три године.
На евиденцији незапослених највише је оних са завршеним IV степеном стручне спреме, укупно 735, док је
оних са I или II степеном 572. Незапослено је и 93 лица са
VI степеном стручне спреме и 89 са VII-1 степеном.

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО БАРАЈЕВО

ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Скупштина Градске општине
Барајево на 20. Седници донела је Одлуку о другом ребалансу буџета ГО
Барајево за 2015. Годину. Разлог за
доношење другог ребаланса је укључење у буџет трансфера од Републике, транфера од Града и укључење
дела наменског вишка прихода, нераспоређеног вишка прихода и вишка прихода на подрачунима буџета,
утврђеног по завршном рачуну за
2014. Годину.
Овом одлуком текући наменски
трансфер од Републике у износу од
70.969 динара распоређен је за покриће трошкова рада Комисије за
повраћај земљишта.
Текући наменски транфер од
Града у износу од 5.893.638 динара
распоређен је највећим делом за покриће трошкова уређења атарских
путева (5,5 милиона динара) и за

реализацију пројекта „Три храста
лужњака“.
Део наменског вишка прихода који није био укључен по првом
ребалансу распоређен је за потребе ванредних ситуација, за израду

ПОМОЋ
ПОРОДИЉАМА
РЕГУЛИСАНА
ГРАДСКОМ ОДЛУКОМ

луком. Сличан став заузеала су и радна
тела Скупштине,Савет за привредна питања, буџет и финансије и Комисија за
прописе.

Иако су одборници Скупштине ГО
Барајево на 19. Седници прихватили
предлог одборничке групе ДСС-а да се
на дневни ред 20. Седнице стави предлог одлуке о финансијској помоћи родитељима новорођене деце којом се
предвиђа исплата једнократне помоћи
у висини од 10.000 динара, овај предлог
на 20. седници ипак није добио подршку.
Наиме, након прибављеног мишљења Секретаријата за социјалну
заштиту, Општинско веће заузело је
став да за доношење ове одлуке не постоји законски основ, као ни основ у
Статуту града Београда, с обзиром да
је Барајево градска општина, а град је
ову врсту помоћи регулисао својом од-

детаљног урбанистичког плана и
за извршење решења комуналне
инспекције.
Највећи део средстава нераспоређеног вишка прихода (20,2 милиона динара) распоређен је за покриће
трошкова јавне расвете (18 милиона
динара).

Са седнице Скупштине

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ДИРЕКЦИЈЕ

Скупштина је дала сагласност на
Ребаланс програма пословања Дирекције за развој и изградњу општине Барајево.
Овим ребалансом планирана
средства Дирекције за 2015. Годину
увећана су за 27.689.993 динара, што
је у складу са одлуком о другом ребалансу општинског буџета. Највећи
део ових средстава биће утрошен за
плаћање јавне расвете (18 милиона
динара), израду плана генералне регулације и текуће поправке и одржа-
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вање атарских путева.
Ребалансом програма пословања у 2015. Години од капиталних инвестиција је планирано: набавка грађевинског земљишта за
изградњу резервоара у Бељини у
износу четири милиона динара, изградња капела, ограда и паркинга
на гробљима у износу од 6,3 милиона динара.
За завршетак израде Плана генералне регулације Барајева 1. Фаза
предвиђен је износ од 7,8 милиона
динара. Такође су планирана и средства за пројекте уређења јавних
површина и пројекте из области
водоснабдевања.
Значајна средства биће утрошена и за текуће и инвестиционо одржавање спортских објеката, пијаца,
гробаља, а највише средстава утрошиће се за путну инфраструктуру и
одржавање зелених површина.

Из рада Скупштине Градске општине Барајево

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРИПРЕМА
ПУБЛИКАЦИЈУ О СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈИМА

У циљу промоције културе Центар ће током 2015. године имати своју получасовну емисију на Радио Барајеву која
ће обухватити освртање и најаву културних дешавања.
Једном месечно, сваког задњег петка, Центар ће издавати културни водич са циљем да представи туристичку
понуду општине Барајево, да окупи пријатеље, домаћине
и госте, да пружи добру забаву, покаже лепоте Липовичке шуме и језера „Дубоки поток“, промовише старе занате, припрему хране на традиционалан начин. То ће бити
публикација која на један посебан начин треба да привуче
пажњу домаћих и страних посетилаца.

Скупштина градске општине Барајево прихватила је
измену плана и програма рада Центра за културу за 2015.
годину.
Центар за културу Барајево настојаће да и 2015. година буде испуњена културним дешавањима и планира
организацију промоција књига, литералних и ликовних
конкурса, књижевних вечери, изложби и радионица. Центар ће и ове године организовати већи број позоришних
представа за које влада све веће интересовање, као и наставак рада Аматерског позоришта Центра. Музичком стваралашту такође ће бити посвећена посебна пажња, као
и организацији разних трибина и округлих столова.
Центар за културу ће и током овог лета организовати
низ спортских, културних и забавних садржаја и општинских манифестација.

Центар за културу биће носилац једног значајног
пројекта, а то је припрема и штампа публикације „Споменици и спомен обележја на територији општине Барајево“.
Такође ће, већ традиционално, бити штампан и билтен награђених и похваљених радова на Фестивалу поезије, који
се одржава у августу.

ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ СТАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ

У извештају о стању безбедности становника ГО Барајево, које је доставила Полицијаска управа за Град Београд
– Полицијска станица Барајево стање криминалитета на
подручју наше општине у периоду од јануара до априла 2015.
године оцењено је као задовољавајуће и стабилно с обзиром
да је у прва три месеца евидентирано укупно 63 кривичних
дела, што у односу на исти период прошле године када је евидентирано 61 кривично дели, представља незнатно увећање.
Међу кривичним делима преовлађују дела тешке крађе и
крађе. Од осталих тежих кривичних дела евидентирана су
два кривична дела разбојништва, и оба су расветљена, једно
кривично дело неовлашћеног коришћења туђег возила и четири кривична дела неовлашћеног држања опојних дрога.
Од укупно евидентираних кривичних дела 48 је извршено од стране НН извршиоца, од чега је 37 расветљено. У току
марта ове године интензивним радом Полицијске станице
Барајево и УКП-а ПУ за град Београд идентификовани су и
лишени слободе припадници групе која је у последње три
године извршила више кривичних дела разбојништва на територији општина Лазаревац и Барајево.
У прва три месеца 2015. године евидентирано је 33 прекршаја, што је у односу на исти период 2014. године, када је
евидентирано 57 прекршаја прилично смањење извршених
прекршаја. Стање јавног реда и мира се оцењује као стабилно
јер није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму.
У ПС Барајево евидентирано је 20 саобраћајних незгода,
што је у односу на 2014. годину мање за 13, а као посебан проблем истиче се недостатак паркинг места у центру Барајева
и то је проблем коме у наредном периоду треба посветити
посебну пажњу.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА
АТАРСКИХ ПУТЕВА

Скупштина је усвојила Програм уређења, одржавања и
изградње пољских и некатегорисаних путева на територији
Градске општине Барајево за 2015. годину. Програм обухвата
план радова на насипању атарских путева и план земљаних
радова на атарским путевима.
Насипање атарских путева вршиће се у свим месним
заједницама, а укупна дужина ових путева је око 11,5 км.
План за земљане радове обухвата девет месних заједница, а укупна дужина ових путева је око седам километара.
Врсту и обим радова које је потребно извести на некатегорисаним путевима дефинисаће Дирекција за развој и изградњу општине Барајево.
Радови су већ почели у појединим месним заједницама а
изводи их ЈКП „10. октобар“ Барајево.

НОВЕ ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
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Скупштина Градске општине Барајево дала је сагласност
ма нове цене закупа пијачног простора, пијачних услуга и изношења смећа које ће се примењивати од 1.7.2015. године.
Нова цена закупа пијачног простора на зеленој пијаци у
Барајеву за три месеца је 1650 динара, а за продају млечних
производа и меса у згради 2200 динара, такође за три месеца. Цена закупа тезги на бувљој пијаци је 660 динара за месец
дана, 1100 за два месеца и 1650 динара за три месеца.
Одређене су и нове цене пијачних услуга. Тако је цена
тезге на пијаци и у згради 220 динара, а цена паркинг простора на зеленој пијаци од 132 динара за трактор са корпом до
550 динара за камион преко 2,5 тоне.

Из рада Скупштине Градске општине Барајево
Нове цене одређене су и за услуге на сточној пијаци. Тако
је такса за улаз у сточни пијац за трактор 110 динара, а за теретно возило 165 динара, док се цене услуга мерења крећу од
66 до 132 динара.
Нова цена одређена је и за услуге изношења смећа и она
ће по квадратном метру за домаћинства у 1. зони износити

4,9 динара, у 2. зони 2,97 динара и 3. зони 1,98 динара. Остали
корисници плаћаће ову услугу 13,31 динара по квадратном
метру.
За привредна друштва која поседују своје контејнере у
сопственом кругу цена је 4.236,59 динара , а пражњење контејнера ће се обављати једном недељно.

На основу члана 13.Одлуке о установљењу награда и других јавних признања општине Барајево( „Службени лист
града Београда“ број:25/05 и 30/10), Комисија за доделу јавних признања, на седници одржаној 10.6.2015. године, донела
је одлуку да упути

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Позивате се да поднесете предлог кандидата за доделу награда и других јавних признања општине Барајево, и то за:
•
•

Печат „Правитељствујушћег Совјета Српског“
Плакета „Правитељствујушћег Совјета Српског“

Награде се додељују за изузетне резултате појединцима, органима, и организацијама и удружењима грађана који
имају пребивалиште на подручју општине Барајево.
Изузетно признање се додељује и истакнутим појединцима из других средина за изузетан допринос развоју општине Барајево.
Предлог кандидата мора бити образложен.
Предлози се достављају до 15.јула 2015.године, на адрсу: Скупштина општине Барајево, Служба за скупштинске
послове, Светосавска бр.2.
НАПОМЕНА: Скупштина општине, у једној календарској години додељује 1 печат и 5 плакета

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Марић

IN MEMORIAM

ЗОРАН СТЕВАНЧЕВИЋ
1956 – 2015.

У Барајеву је изненада у 59. години преминуо Зоран Стеванчевић,
одборник у Скупштини општине Барајево од 2008. до 2012. године.
Зоран Стеванчевић рођен је
20.05.1956. године у Барајеву. После
завршене Средње електротехичке
школе „Никола Тесла“ учествовао
је на бројним радним акцијама седамдесетих година где се истицао
као ударник. После завршене Више
електротехничке школе уписао је и у
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року завршио и Факултет општенародне одбране. Радио је на пословима народне одбране у општинама
Вождовац и Палилула, где је у последњих 20 година био начелник
одељења.
Свима који су га познавали и са
којима је радио остаће у сећању као
добар сарадник и друг, човек који
се увек борио за правду. Као одборник активно је учествовао у раду
Скупштине општине Барајево.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА НЕОПХОДНЕ И
У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА И РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
Статут Града Београда, усвојен
2008. године, као и претходни, дају
веома мала овлашћења градским
општинама. Таква централизација је,
у највећој мери, била условљена републичким законима и Законом о главном граду. У међувремену је донет
један број закона због којих се указала потреба за преипитивањем постојеће поделе послова између града
и градских општина у циљу ефикаснијег функционисања на целокупној
територији.
Скупштина Београда је 21.јануара 2015. године донела одлуку о
промени Статута града и формирала
комисију која ће припремити предлог
на основу предлога општина и важећих законских решења.
- Општина Барајево је благовремено доставила своје предлоге измена, каже председница општине
Бранка Савић, имајући првенствено
у виду интерес грађана да што већи
број проблема и потреба заврше у
општини у којој живе тј. да систем
буде ефикаснији.
По важећем Статуту Београда, надлежност за изградњу инфраструктурних објеката има Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу
Београда, за изградњу и одржавање
улица Дирекција за путеве, за саобраћај Дирекција за јавни превоз,
предшколско и школско образовање
Секретаријат за образовање и дечију
заштиту, за водотокове Београдводе,
за социјалну проблематику Секретаријат за социјалну заштиту и сл. У
надлежности ГО Барајево су некатегорисани односно атарски путеви,
домови културе, гробља, комунални
ред, спорт, култура, грађевинске дозволе за објекте до 800 м2 и линијску
инфраструктуру, називи улица.
Оваква подела послова између
Града и градских општина нас онемогућава да решавамо најзаступљеније
проблеме због којих нам се грађани
обраћају а то је уређење и одржавање

Председница општине Барајево Бранка Савић

улица са макадамском подлогом, као
и уређење банкина и сечење шибља
поред улица и сви други послови везани за улице.
До 2013. године градске општине
су имале тзв. капитални буџет, део
буџета намењен за изградњу објеката, путне и водоводне инфраструктуре и сл., тако да смо имали могућност
да планирамо и радимо и неке послове који нису у надлежности градских
општина. Тако смо до 2013. године
изградили више стотина километара
водоводне мреже, санирали канализациону мрежу, уређивали улице са
макадамском подлогом и радили друге послове планиране кроз капитални буџет. У 2014. и 2015. години Град
Београд није планирао овакав вид
буџета за градске општине, већ се изградња објеката планира програмом
Дирекције за грађевинско земљиште
и изградњу Београда а путне инфраструктуре програмом Дирекције за
путеве, како је предвиђено Статутом
Града и градских општина. Оваква
подела посла није практична и успорава, а понекад и онемогућава решавање проблем. Рубне општине имају
своја комунална предузећа и оспособљене су да ефикасније на својој
територији санирају, реконструишу
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и граде већину инфраструктурних
објеката, тако да је један од предлога Општине Барајево да се градским
општинама да надлежност да „врше
текуће и инвестиционо одржавање
на свом подручју, осим капиталних
инвестиција“.
Најважнија измена Статута Београда коју смо предложили захтева
претходне измене Закона о јавној
својини, Закона о експропријацији и
Закона о главном граду. Те измене би
омогућиле да се Статутом Београда
градским општинама да „право јавне
својине или право коришћења на стварима у складу са прописима града
у чијем је саставу“ и да „имају право
прибављања ствари у јавну својину општине и право располагања
стварима у јавној својини општине,
укључујући и грађевинско земљиште
у складу са урбанистичким плановима које доносе“.
Овим изменама закона и другачијом поделом надлежности између
града и градских општина односно
децентрализацијом и давањем већих
ингеренција општинама, грађанима
би постале приступачније услуге које
су им неопходне, обезбедило би се
ефикасније функционисање и бржи
развој општина.

РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
На подручју општине Барајево радови на асфалтирању локалних путева одвијају се по програму
Дирекције за путеве. Завршено је
асфалтирање Београдске улице и
једног крака улице Слободана Пенезића у Гунцатима, обе по 500 метара, као и радови у Баћевцу где су
асфалирана четири крака улице
Мике Ћурчића, у укупној дужини
од 400 метара. Асфалтирана су и
четири крака Светосавске улице у
Барајеву у укупној дужини од 1000
метара.
Боривоје Павловић, члан Већа
Градске општине Барајево очекује
да ће предстојећим ребалансом
градског буџета бити обезбеђена
већа средства за асфалирање улица
на подручју општине Барајево. Иначе, Веће градске општине Барајево
доставило је Дирекцији за путеве
предлог локалних улица које би требало да имају приоритет приликом
асфалтирања у овој години. На листи приоритета налази се 20 улица.

ПОЧЕЛО КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА
На подручју општине Барајево
коначно су почели радови на санацији локалних путева, односно
крпљењу ударних рупа. Сведоци
смо да су многи локални путеви у
таквом стању да представљају опасност за учеснике у саобраћају.
Велики број ударних рупа готово на свим путевима треба што пре
санирати. Проблем је што би многе
од ових путева требало поново асфалтирати јер су оштећења толика
да само крпљење неће дати трајније
резултате.
Радови су започели у Ненадовцу
где је стање било најкритичније.
Како смо сазнали, приоритет ће
бити путеви на којима се одвија аутобуски саобраћај.

7

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА
УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА
Општинско веће усвојило је
Програм уређења, одржавања и
изградње пољских и некатегорисаних путева на територији градске
општине Барајево за 2015. Годину.
За ове радове који ће се изводити
у свим месним заједницама Дирекција јеобезбедила 24,6 милиона
динара. Склопљен је и уговор са
Јавним комуналним предузећем

„10. Октобар“ који ће извести ове
радове.
Барајево је пољопривредна
општина. Поправка атарских путева на подручју наше општине треба
да омогући пољопривредним произвођачима лакши приступ њивама и зато је то у овом тренутку посао који има приоритет и у који ће
бити уложена значајна средства.

ЛОШЕ СТАЊЕ ПУТЕВА У ОПШТИНИ
рајево Баћевац према Ибарској магистрали. Општина је
покренула ово питање, али још увек не знамо да ли ће и
када ће почети радови на санацији ових путева. До тада
возачима остаје само да возе опрезно и избегавају рупе
ако је то уопше могуће.
Још један проблем желимо овде да истакнемо, а то је
обележавање путева и саобраћајна сигнализација . Мада
је и ово питање покренуто код надлежних градских органа нарешавање овог проблема још се чека. Чак су и обележени пешачки прелази толико избледели да се више готово и не примећују. Све то представља велику опасност и
за пешаке и за возаче.
Један такав пример забележили смо и у самом центру
Барајева, код „Максија“ где пешаци прелазе на месту где
се готово и не виде линије које обележавају пешачки прелаз, а пешак кога смо случајно снимили има велике шансе
да аки и пређе улицу упадне у шахту на којој су решетке
потпуно иструлиле. Ако се нада да ће возачи успорити јер
постоји саобраћајни знак да је ту пешачки прелаз, ни то му
неће помоћи јер је знак већ дуже време окренут на страну
па га возачи и не виде.

Рупа до рупе, тако се најкраће може описати стање
на најважнијим путевима на територији општине Барајево. И док се локални путеви који су у надлежности Града

Ни за џипове није безбедно

Пут за Баћевац

Београда, асфалтирају и колико толико одржавају они у
надлежности Републике никако да стигну на ред. Ту пре
свега мислимо на пут од Липовице до Барајева и пут Ба-

„Пешачки прелаз“ у центру Барајева
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Из рада Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево

ВИШЕ ПАРА ЗА УРЕЂЕЊЕ БАРАЈЕВА
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево потписала је уговор са Јавним комуналним предузећем „10.
октобар“ у вредности од 24,6 милиона динара за извођење
радова на одржавању, поправци, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева. Путеви ће се радити на основу програма уређења који је усвојила Скупштина општине.
Дирекција је такође склопила уговор са ЈКП „10. октобар“ о уређењу и одржавању зелених и рекреативних површина у вредности од 6,2 милиона динара. Посебна пажња
биће посвећена Мађарском брду, малим спортским теренима, као и простору око домова културе.
У овој години више и боље ће се одржавати и чистоћа
на јавним површинама што подразумева сакупљање и
чишћење смећа са јавних површина, као што су улице, тротоари и зелене површине, прање улица, тротоара и паркинга.За ове послове биће издвојено три милиона динара.

У насељу Гај уговором је предвиђено чишћење и прање
улица Цара Лазара, Царице Милице, „20. октобра“, Барајевске и I нове и то најмање пет пута годишње.
У Барајеву прањем и чишћењем, осам пута у току године, биће обухваћене Светосавска улица од Дома културе у Барајеву до Дома здравља, паркинг и улица око Дома
здравља, улица која води ка основној и средњој школи,
улица Мике Ћурчића до ул. Светосавске, ул. Миодрага Вуковића до Електрона и паркинг поред Дирекције.
У осталим месним заједницама већи обим радова на
прању и чишћењу јавних површина планира се пре почетка одржавања општинских манифестација.
Јавно комунално предузеће ће по налогу Дирекције
обављати и друге радове на планском чишћењу и уређењу
јавних површина у свим месним заједницама где се за то
буде указала потреба.

УРЕЂЕЊЕ ЈЕЗЕРА ДУБОКИ ПОТОК

ни подаци о мрежи јавне расвете и броју сијаличних места.
Први пут после 2009. Године ови подаци су комплетирани
што ће знатно олакшати праћење стања, планирање ширења мреже, евидентирање кварова...
Са ЈКП „Јавно осветљење“ склопљен је уговор вредан
8,5 милиона динара за одржавање мреже. Део средстава
употребиће се и за ширење мреже јавне расвете.

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево
обезбедила је три милиона динара за уређење језера Дубоки поток у Барајеву. Радове узводи Јавно предузеће „Београдводе“. Планирано је да се изгради кишна канализација, потпорни зид и уреди плажа. У плану је и измештање
бандера поред пута код језера чиме ће се добити већи
простор за плажу и друге садржаје за рекреацију.

РЕНОВИРАНА МАЛА САЛА
ДОМА КУЛТУРЕ
Средствима које је обезбедила Дирекција завршени
су радови на уређењу мале сале у Дому културе у Барајеву.
Добијен је прелеп простор који је управо недостајао Барајеву у коме ће се убудуће организовати разноврсни програми као што су књижевне вечери, трибине, изложбе...

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
ПРОШИРЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево у
сарадњи са ЈКП „Јавно осветљење“ завршила је снимање
јавне расвете на подручју општине, чиме су комплетира-
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Јавно комунално предузеће „10. октобар“ Барајево

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ЧИСТИЈЕ БАРАЈЕВО
Јавно комунално предузеће „10.
Октобар“ поставило је 50 нових
контејнера
углавном у центру
Барајева. Нажалост, број контејнера
је тек незнатно повећан јер се ради
углавном о замени оштећених
и
уништених
контејнера
у
претходном периоду, када је велики
број њих просто спаљен јер ни
претходне зиме нису помогли апели
да се у контејнере не баца пепео са
жаром.

дан. Забележени су и случајеви да
појединци тракторима сакупљају
смеће на територији неких насеља
из суседних општина, што наравно
наплаћују, а онда то смеће истоваре
поред контејнера, најчешће на
Ибарској магистрали.
Комунално предузеће располаже са пет камиона смећарки, од
којих су три увек у погону. Смеће се
одвози у Винчу, сваког дана по три
туре. Тако сваки камион само да би

Нови контејнери у централном делу Барајева

Како смо сазнали у овом
предузећу највише проблема имају
због чињенице да се у контејнере
баца смеће за које они нису
предвиђени. То се посебно дешава
викендом када власници викенд
кућа косе траву, сређују своја
дворишта, подруме и шупе и често
траву, разно грање, али и све оно
што им више није потребно бацају
у контејнере. Због тога се ствара
ружна слика и привид да се смеће
уопште и не одвози , што наравно
није тачно јер
се контејнери
празне најмање два пута недељно,
а у центру Барајева и Насељу Гај
и свакодневно, или сваки други

превезао смеће до депоније у Винчи
дневно прелази око 120 километара, што значи да камиони проведу
више времена на путу до депоније
и чекајуђи на истовар него у сакупљању смећа. О огромним трошковима који се тако стварају да и не
говоримо.
Контејнери се чак и краду. Како
нам је рекао директор комуналног
предузећа Слободан Адамовић
украдено је 11 контејнера, два у
Светосавској улици, пет на Рипањском путу и четири на Ибарској магистрали. Да ли се ови контејнери
продају у старо гвожће или је разлог
за њихову крађу нешто друго,
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откриће, надају се у комуналном
надлежни органи, а за сада против
непознатих починилаца поднета
је пријава полицији, која ради на
њиховом проналажењу.
Јавно комунално предузеће у
сарадњи са Одељењем за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове ради на изради решења за
постављање контејнера на подручју
градске општине Барајево. Комунално предузеће предложило је
локације за контејнере, а сада следи
израда скица које су неопходне да
би Одељење за урбанизам донело
решење о постављању контејнера. У
овом поступку неопходно је прибавити и сагласност Секретаријата за
саобраћај. Тек када се заврши комплетна процедура може се приступити уређењу локација за контејнере. Уређене локације за контејнере
значиће и чистије Барајево јер ће
бити много једноставније чистити око њих, а грађани који су због
нечега незадовољни тиме где су
постављени неће смети више да их
померају јер ће комунална инспекција имати правни основ да против
тих грађана подноси прекршајне
пријаве.

Трава и друго смеће
баца се и поред контејнера

У току санација пута за Бељину
У Барајеву су у току радови
на санацији клизишта на путу
према Бељини. На овом путу
клизиште се активирало после прошлогодишњих поплава,
што је тек недавно санирано.
Међутим, одмах у продужетку
појавило се ново клизиште које
се сада санира.
Очекује се да радови буду
брзо завршени, и да саобраћај
на овом делу пута према Бељини буде нормализован.

Неопходна санација клизишта

Прошлогодишње мајске поплаве активирале су клизиште
у Вранићу, у улици Павла
Поповића.
До сада нису започели радови на његовом санирању, а како
смо сазнали, да би се овај пут
поправио, претходно је потребно санирати клизиште.

Обновњен мост на Барајевици

Мост на Барајевици, који води до куће Добривоја Јовановића на Барајевској реци готово је потпуно уништен у
мајским поплавама 2014. године. Било је потребно чита-

вих 11 месеци да радници ЈП „Београдводе“ изграде потпуно нови мост. На сликама се види како је мост изгледао
после поплава, а како изгледа данас.
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РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

ШАНСА ЗА ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ
НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Комесаријат за избеглице и миграције и Град Београд позивају избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине да се пријаве за доделу
стембених решења у Београду која се
реализују кроз Регионални програм
стамбеног збрињавања.
Регионални програм стамбеног
збрињавања је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије,
Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске, који има за циљ да обезбеди
трајна стамбена решења за око 27.000
најугроженијих избегличких породица, односно за око 74.000 људи у региону. Од тог броја 16.780 породица је у
Србији, тачније око 45.000 људи. Овај
програм ће бити спроведен у наредном периоду кроз више пројеката.
Регионални стамбени програм
Републике Србије вредан је 335 милиона евра и финансира се средствима
Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава,
Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга,
Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и
Мађарске. Опредељена средства за
Град Београд су 13,6 милиона евра.
Радиша Ђорђевић, помоћник
председника општине и председник
Комисије за економско оснаживање
избеглих и расељених лица на територији општине Барајево, позива сва
избегла лица која до сада нису решила свој стамбени проблем да се пријаве за једно од понуђених стамбених
решења.
У оквиру регионалног стамбеног пројекта Предмет јавног позива је додела најмање 350 пакета
грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
на територији града Београда.
Помоћ је бесповратна и одобрава
се у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних
услова становања, у маскималном
износу до 9.000 евра у динарској противвредности пакета, по породич-

ном домаћинству. Помоћ се додељује
за завршетак започете градње или
адаптацију неусловних стамбених
објеката

имају пријављено пребивалиште у
Републици Србији (наведени услов
је обавезан за Подносиоца пријаве,
а за чланове његовог породичног

Радиша Ђорђевић, помоћник председника општине

Корисници овог програма могу
бити:
• избеглице које су, услед догађаја
из периода од 1991. године до
1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без
обзира на њихов статус у време
решавања стамбене потребе, и
то:
• избеглице које живе у колективним центрима или неком другом
виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
• угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци
станарског права, а који су без
трајног решења у земљи порекла
или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима
угрожености.

Подносилац пријаве за доделу Помоћи и чланови његовог породичног
домаћинства треба да испуне следеће
услове:
1. да имају избеглички статус и
поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је
престао статус избеглице, стекли су
држављанство Републике Србије и
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домаћинства, само ако су у статусу избеглице или су били у статусу
избеглице);
2. да је подносилац пријаве власник непокретности са грађевинском
дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију, као и да је на земљишту на
коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња; осим уколико се ради о обејкту који је изграђен пре доношења
прописа о грађењу
3. да непокретност не испуњава основне услове становања, а да се
уградњом додељеног грађевинског
материјала непокретност оспособи за
употребу и становање;
4. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност
у држави порекла,другој држави или
Републици Србији, а којом би могли да
реше своје стамбене потребе;
6. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави
или Републици Србији, а којом би мог-

ли да реше своје стамбене потребе,осим непокретности из тачке 2;
7. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
8. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији
или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у
државу порекла, којим би могли да
реше или су решили своје стамбене
потребе.
У оквиру јавног позива додељује
се и 80 монтажних кућа на територији града Београда.
Помоћ за решавање стамбених
потреба избеглица доделом монтажних кућа може бити додељена избеглицама које живе у колективним
центрима или неком другом виду
колективног смештаја, формалног
или неформалног и угроженим избеглицама у приватном смештају и
бившим носиоцима станарског права,
а који су без трајног решења у земљи
порекла или Републици Србији, а све
према утврђеним критеријумима
угрожености.
За доделу Помоћи у оквиру овог
јавног позива, Подносилац пријаве
и чланови његовог породичног домаћинства морају да испуне следеће
услове:
• да је Подносилац пријаве носилац права својине/коришћења
на земљишту којим конкурише
за Помоћ, као и да је на истом дозвољена индивидуална стамбена
градња;
• да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да
им је престао статус избеглице,
стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено
пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се
на Подносиоца пријаве и чланове
његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице
или су били у статусу избеглице);
• да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој
држави;

•

•

•
•

•

•

да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили,
поклонили или заменили непокретност у Републици Србији,
држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше
своје стамбене потребе;
да немају у својини непокретност
у држави порекла, другој држави
или Републици Србији, а којом би
могли да реше своје стамбене потребе осим земљишта из тачке 1);
да немају приходе којима би
могли да реше своје стамбене
потребе;
да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у
процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла,
којим би могли да реше или су
решили своје стамбене потребе.
Избеглице могу поднети и пријаве за доделу стамбних јединица
у закуп на одређено време са могућношћу куповине . За ову врсту помоћи они треба да испуне
следеће услове:
да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да
им је престао статус избеглице,
стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено
пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се
обавезно на Подносиоца пријаве,
као и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу
Јавни позив за избеглице из Р.
Хрватске и БиХ за доделу 80 монтажних кућа на територији града
Београда у оквиру ,,Регионалног
стамбеног пројекта“ завршен је
19. децембра 2014. године. Лица са
територије општине Барајева која
су конкурисала добиће током јуна
обавештења са ранг листе од стране Комисије.
У новембру 2014.годнине завршен је пројекат доделе грађе-
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•

•
•

•
•

•

избеглице или су били у статусу
избеглице);
да немају у својини непокретност
у држави порекла, другој држави
или Републици Србији, а којом
би могли да реше своје стамбене
потребе;
да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој
држави;
да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили,
поклонили или заменили непокретност у Републици Србији,
држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше
своје стамбене потребе;
да немају приходе којима би
могли да реше своје стамбене
потребе;
да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у
процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла,
којим би могли да реше или су
решили своје стамбене потребе
да имају пријављено боравиште/
пребивалиште у претходне две
године на територији града
Београда.

Заинтересовани грађани формуларе и списак потребне документације могу преузети код повереника
у општини Барајево, а рок за подношeње пријаве са потрбним доказима
је 26. јун 2015. Године.
винског материјала за интерно
расељена лица у вредности од
10.000.000,00 динара. Овим пројектом потпомогнута је 31 породица,
да се стамбено збрине на територији општине Барајево.
Током 2014. за 30 породица
додељена је помоћ у огреву и новчана помоћ за лекове . такође за 6
лица је обезбеђена накнада трошкова за сахрану лица која су у статусу избеглице.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО

АРГУМЕНТИ ПРОТИВ СМАЊЕЊА БРОЈА УЧЕНИКА
Председница општине Барајево
Бранка Савић у сарадњи са Средњом
школом из Барајева упутила је допис министру просвете Срђану Вербићу и Секретаријату за образовање
и дечију заштиту града Београда
са захтевом за измену плана уписа
ученика у средње школе за школску
2015/2016. Годину. Разлог за овакво
реаговање је у чињеница да је планом уписа за Средњу школу Барајево,
смер економских техничара, предвиђен упис 30 ученика уместо 60
колико је уписивано у претходном
периоду.
У допису се наводи да ће оваква
одлука изазвати вишеструке проблеме пошто је за ову струку увек
постојало велико интересовање, чак
и у већем броју од расположивих места. Завршавањем смера за економске
техничаре, наводи се у допису, учени-

ци имају различите могућности за
запослење у приватном и јавном сектору, проходност на велики број факултета, отварање приватних фирми
и сл.
Један од разлога зашто се тражи
да се не смањује број ученика на смеру економски техничар је тај што је
због изузетно велике разуђености територије општине практично немогуће да ученици из удаљених насеља
похађају школе у Београду. Управо је
жеља да се деци олакша школовање и
да што већи број настави образовање
након завршене основне школе и био
разлог, да се угланом средсвима самодоприноса грађана, изгради објекат
и отвори средња школа 1978. године.
Средња школа у Барајеву је до пре
неколико година имала 28 одељења
са око 900 ученика да би се констатним смањивањем кроз планове упи-

УСПЕХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЗ БАРАЈЕВА

ПОНОС ШКОЛЕ И РОДИТЕЉА
Стефан Ранковић и Радосав
Вићентијевић, ученици друге године
Средње машинске школе из Барајева
постигли су изванредне резултате на
градском и републичком такмичењу
средњих машинских школа. Они су на

градском такмичењу освојили друго
место, чиме су изборили пласман на
републичко такмичење. И на републичком такмичењу које је одржано
15. и 16. маја у Новом Саду, на коме је
учествовало 12 средњих школа, били
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са из претходних година свела на
22 одељења и 560 ученика. Како је
и ове године планирано још једно
смањење Барајеву прети опасност да
за неколико година потпуно остане
без средње школе и врати се на стање
пре 1978. Године.
До закључења овог броја „Барајевског гласника“ нисмо добили информацију да ли је овај апел
општине Барајево наишао на разумевање надлежних.

су изванредни освојивши треће место. Заслуге за овако добре резултате
имају и њихови наставници Никола
Минић, професор практичне наставе
и Горинка Николић њихов разредни
старешина.
-Оваква деца су понос својих родитеља и школе, каже Горинка Николић, посебно када се зна да услови у
машинској радионици нису ни издалека онакви какви су у другим школама. Они практично уче на машинама из прошлог века, а машинској
радионици у средњој школи недостају чак и најједноставнији алати као
што су клешта и сл.
Стефан и Радосав заиста су понос
не само својих родитеља и школе, већ
и општине Барајево. Као и сви млади
људи који се истичу својим знањем и
способношћу и они су скромни и не
воле много да се хвале. Воле то што
уче и раде и резултати су само логична последица таквог односа према
школи. Не смета им ни то што за свој
успех нису ничим награђени, а требало би, макар књигом.

ЦРВЕНИ КРСТ БАРАЈЕВО

ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ ПРИМАРНИ ЗАДАТАК
Црвени крст Барајево у сарадњи са Превентивним
центром Барајево је обележио Међународни дан борбе
против туберкулозе 24.марта. предавањем у Средњој
школи Барајево. На предавању је било присутно око 50
ученика средње школе. Као увертиру у предавање предавачи су се осврнилу на штетност пушења и дуванског
дима. Предавање су припремили докторка Тамара Кузмановић и секретар Црвеног крста Никола Минић.
Црвени крст се у својим активностима највише осврће
на рад са подмлатком и омладином: кроз рад на превенцији хуманих вредности, подизању нивоа едукације о добровољном давању крви, о превенцији алкохолизма, ХИВ,
наркоманије, конкурс „Крв живот значи“ где су награђени литерарни радови на нивоу Црвеног кста Београда у
априлу 2015. у категорији од првог до 4 разреда освовне
школе за прво место Андреа Станић ученица разреда 4/1

О.ш. Павле Поповић - Вранић и друго место Катарина Јовановић ученица 3 разреда О.ш.кнез Сима Марковић, Барајево. Уручење награда ће бити на пријему у Старом двору у
уторак 12. маја у 12 сати.

Црвени крст Барајева у сарадњи са Институтом за
трансфузију крви Србије организовао је акције Добровољног давања крви 9.фебруара и 6.априла на којима је
сакупљено 82 јединице крви. Приближно као прошле године. Акције су спроведене у просторијама Општине Барајево и Средњој школи где су волонтери и ученици, професори узели велико учешће у организовању акција ДДК.
Потребе за крвљу су све веће из дана у дан. Због тога Црвени крст Барајева у сарадњи са ИТС ради на обавештавању
грађана о неприкосновеном значају добровољног давалаштва. Црвени крст има континуирани рад са подмладком и омладином на тему добровољног давалаштва. Једнако је важан сваки давалац. Да би се обезбедиле потребе
становништва Србије за годину дана потребно је да сваки

четврти грађанин да крв. На акцији 6. априла Снежана Димитријевић из Мељака је 44-ог пута дала крв. На акцији у
средњој школи крв је дало 20 добровољних даваоца.

ВАЖАН ЈЕ СВАКИ ДАВАЛАЦ КРВИ

ПУ ПОЛЕТАРАЦ

МЕСТА ИМА ЗА СВУ ДЕЦУ
Предшколска установа „Полетарац“ уписала је у радној 2015/16. Години за септембар сву децу каја су била
пријављена. Због недостатка простора у Мељаку није расписиван оглас за
пријем деце 2009. И 2010. Годиште.
У свим објектима фомиране су и
групе предшколаца. Услов да се ове
групе формирају је да се пријави најмање петоро деце. Овај услов није
испуњен у Рожанцима и Манићу где
је пријављено по троје деце и Бељини где је пријављено само једно дете.

Због тога ће морати да дође до спајања
и формирања једне групе, највероватније у Бељини.
У овој установи истичу да је у
Мељаку потребно обезбедити простор од најмање 100 м2 како би могла
да буду примљена сва деца. И ове године ће се вероватно у августу и септембру бити оних који ће тек тада покушати да упишу своју децу, мада је
конкурс био још у априлу. У Полетарцу ипак очекују да ни тада неће бити
већих проблема.
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Цена коју родитељи плаћају за
боравак своје деце у вртићима је субвенционисана и она износи 5540 динара за целодневни боравак, вртић и
јаслице. За предшколце цена је нижа
за 20% и износи 3742 динара, док је
четворочасовни боравак бесплатан.

Пољопривреда

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
то:

Ближе информације о условима, начину и времену
конкурисања могу се наћи на сајту града Београда www.
beograd.rs, у Секретаријату за пољопривреду ул. Краљице
Марије 1/XVII, тел. 011/715-7402 и 011/715-7831.
Такође, све додатне информације могу се добити у
канцеларији за пољопривреду општине Барајево, и на тел.
8302 - 115 локал 102.
Рок за подношење пријава је 3. јул 2015 . године.

У току је подношење захтева за биљну производњу и

1. Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 2015. години.
Захтев се подноси Управи за трезор до 30. јуна 2015. године, а односи се на подстицаје од 6000 динара по ха за засејане биљне културе.
2. Захтев за остваривање права на регрес за гориво
у 2015. години.
3. Захтеви За остваривање права на регрес за ђубриво у 2015. години
Захтеви за гориво и ђубриво такође се подносе Управи
за трезор до краја октобра месеца.
За регресирање горива неопходно је приложити
фискалне рачуне за еуро дизел и гасно уље у количини од
60 л по ха.
За регресирање ђубрива такође је неопходно приложити фискалне рачуне у количини од 300 кг по ха.
За све подстицаје у сточарству информације се могу добити у Удружењу сточара у Барајеву, као и на тел. удружења
8302 - 399.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА
12 УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
Ове године у средњој пољопривредној школи биће 60
места за мале матуранте који желе да се упишу у ову школу, 30 ђака или једно одељење Пољопривредни техничар
4 степен и једно одељење Техничар хортикултуре које
има 30 места и такође је четворогодишњи смер.
Овом приликом треба истаћи све предности које има
средња пољопривредна школа у Барајеву
1. Квалитетан стручни кадар
2. Квалитетна практична обука која се изводи у три
школска пластеника, засаду воћа и винограду, као и на
већим сточарским фармама у Барајеву.
3. Поседује сопствену механизацију (Трактор и
прикључне машине)
4. Велики број ученика освајао је бројне награде на
различитим такмичењима средњих пољопривредних
школа.
Ове године ће школа уз помоћ општине Барајево стипендирати 12 ученика који упишу прву годину Средње

Град Београд - Секретаријат за привреду - Управа за пољопривреду

Секретаријат за привреду града Београда расписао је
два јавна позива:
1. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину.
Град Београд и Управа за привреду ове године додељују пољопривредним произвођачима средства за подизање пластеника површине од 2 до 5 ари са системом за
наводњавање. Такође се додељују и средства за набавку
опреме за наводњавање у воћарству на површини од 0,25
до 1 ха површине.
2. Јавни позив за достављање пријава за доделу
подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2015. годину.
Новина ове године је да ће се додељивати и подстицајна
срдства за опрему у пчеларству пет кошница типа “Dadan Blat” или кошница “Langstrot - Rut“.
Предност приликом подношења пријава имаће незапослена лица и особе које су млађе од 40 година и која се
нису бавила пчеларством, а поседују сертификат или потврду о завршеној обуци за пчеларе.
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Пољопривреда
пољопривредне школе као подстицај за школовање већег
броја деце са подручја наше општине, а која би на тај начин
била мотивисана да остану на селу и баве се пољопривредном производњом.
Овим пројектом обезбедиће се средства за школовање и почетак бављења пољопривредном производњом
из следећих области:
• 4 ученика добиће стипендије за куповину садница воћа
• 4 ученика добиће стипендију за набавку кошница
• 2 ученика добиће средства за набавку фолије и
конструкције за пластенике
• 2 ученика добиће средства за набавку садница
винове лозе, стубова и жице за наслон
Све додатне информације о условима и начину конкурисања за наведена средстава могу се добити у Средњој
пољопривредној школи.
Надамо се да ће ово бити један од начина да се смањи
одлазак великог броја младих са села, да ће бити мање за-

пуштених имања и да ће се старосна структура пољопривредног становништва поправити јер имамо низ добрих
предиспозиција као општина за бављење пољопривредом (близина тржишта, добре саобраћајне везе....)
них ђубрива. Извршена агрохемијска анализа важи наредних пет година.
За све пољопривреднике који су ове године дали узорке земљишта на анализу, резултати анализе са препорукама стићи ће на кућну адресу у току августа месеца.

УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗЕМЉИШТА

РЕЗУЛТАТИ У АВГУСТУ
Пољопривредна стручна и саветодавна служба из
Младеновца организовала је узимање узорака земљишта
за агрохемијску анализу од пољопривредних произвођача
крајем априла месеца.
Иако је приликом узимања узорака 2012. године на
нашој општину прикупљен рекордан број узорака и ове
године је био добар одзив пољопривредника.
Акција је трајала четири дана и прикупљено је око
1200 узорака.
Анализа земљишта је обавезна за све регистроване
пољопривредне призвођаче, а у наредном периоду биће
један од услова за исплату субвенција.
Поред обавезности хемијска анализа је корисна пре
свега јер се добијају резултати о садржају свих хранљивих
материја у земљишту као и препоруке о количини неоход-

ПОСЕТА
САЈМУ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Традиционално као и сваке
године општина Барајево је организовала за своје пољопривредне

Велико интересовање за анализу земљишта

произвођаче посету сајму пољопривреде у Новом Саду.
Интересовање пољопривредника је било велико, тако да је сајам ове
године посетило 100 пољопривредних произвођача.
Значајно је истаћи да већина
пољопривредника одлази на сајам да

17

би купили опрему за механизацију,
видели иновације и нову механизацију у пољоривреди.
Био је обезбеђен и један аутобус за ученике Средње пољопривредне школе из Барајева.
Јасмина Милановић

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ КУД-а ВРАНИЋ
Концерт под називом „Сећаш ли
се оног сата“, који је уз помоћ Општине
Барајево и ЦЗК Барајево организовао
КУД Вранић, ретроспектива је рада
Друштва, које постоји још од 1960. године, а под данашњим именом ради
30 година. Наступили су скоро сви
ансамбли ветерана, као и садашњи
чланови,укупно око две стотине
учесника. Ово је било први пут да су
сви чланови Друштва, бивши и данашњи, сви заједно, на једном месту
и истим поводом. Најстарија група
ветерана није се представила игром,
већ музиком и причом о почецима
рада Друштва, а тадашњи чланови
поклонили су се публици. Концерт је

почео “Дворским играма“, а завршио
песмом “Сећаш ли се оног сата“, коју су,
заједно отпевали сви учесници. Сала
Спомен дома била је препуна. На крају

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ДИВАН ДАН“
У понедељак 18. маја у организацији Центра за културу Барајево, одржана је хит комедија Стевана Копривице „Диван дан“.
Представа је изведена у великој
сали Дома културе у Барајеву. У представи су играли глумци: Милорад
Мандић Манда, Сузана Петричевић,
Јелисавета Орашанин и Љубомир
Булајић. Својим квалитетним садржајем и радњом, представа је одушевила присутне.

ПУТ СВЕТЛОСТИ СЛИКАРА
УДРУЖЕЊА КЕЈ
У Галерији Центра за културу Барајево 14. маја отворена је изложба слика Удружења Кеј из Земуна. На изложби је била поставка 24 слике 24 аутора,
а назив изложбе био је „Пут светлости
сликара Удружења Кеј“. Нешто више о
Удружењу и сликама говорили су председник истог академски сликар Миодраг Елезевић, историчар уметности
Ненад Николић и академски сликар
Филиповић Мирољуб Филимир.

је послужена и рођенданска торта.
Читавом догађају није наудило ни то
што је струје нестајало неколико пута
у току концерта.

ИЗЛОЖБА АУТОРКЕ
ИВАНЕ ЛАЗАРЕВИЋ
Центар за културу Барајево је 27.
априла у Галерији Центра отворио
изложбу уникатних предмета ауторке Иване Лазаревић.
Изложба је носила назив „Rukotvorine Art Decoupage“. Ивана се бави

У наствку програма са неколико
нумера наступио је музички уметник
Енес Љајић.

ПРЕДСТАВА СТЕВАНА КОПРИВИЦЕ „ТАМО И НАЗАД“

Представа је изведена у великој
сали Дома културе у Барајеву 20. априла. У комедији играју глумци Андрија
Милошевић и Маринко Маџгаљ. Занимљива комедија насмејала је публику и донела добра расположење што је
свакако и био циљ организатора.
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искључиво декупажом, а своје радове
је излагала на бројним изложбама,
учествовала је на ликовним колонијама и чланица је Удружења сликара, а у Центру за културу Барајево је
по други пут представила своје уметничке радове.

МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА
Центар за културу Барајево, библиотека „Јован Дучић“ и „Организација деца Барајева“ су тринаесту
годину заредом веома успешно организовали такмичење у рецитовању под називом „Мајска песничка
сусретања“.
На такмичењу су учествовали
ученици ОШ „Кнез Сима Марковић“
из Барајева, као и из подручних
школа, затим ученици ОШ „Павле
Поповић“ из Вранића и ученици из
Средње школе Барајево. Општинско
такмичење одржано је 20. маја у Дому
културе Барајево. На школском так-

мичењу жири je направио селекцију
најбољих песника који су касније
учествовали и на општинском такмичењу. Ове године песник водитељ
био је председник Књижевног клуба
у Раковици Никола Рајаковић, који
је оценио најбоље песме и прогласио
победнике.
На општинском такмичењу, одлучено је која ће три млада песника
бити наши представници на градском такмичењу које ће се одржати у
Библиотеци града Београда, а то су:
Андреа Станић, Сара Лазаревски и Јована Садилек.

„КОД ГОСПОДИНА
ШЕРМАНА“
У петак 22. маја у сали Спомен
Дома у Вранићу изведена је позоришна представа „Код господина Шермана“. Представу су извели глумци
Фуад Табучић и Снежана Кнежевић.
Организатор је био Центар за
културу Барајево, а представу је пратило око 100 гледалаца.

„ШЕСТОРО У
ПИЏАМИ“
У организацији Центра за културу Барајево одржана је дуго очекивана премијера представе „Шесторо у

пиџами“ у извођењу младих глумаца
Аматерског позоришта Центра за
културу Барајево у сали Спомен Дома
у Вранићу 28. маја.
Премијеру су погледали ученици
ОШ „Павле Поповић“ из Вранића.
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
„ШРУМФОВИ“
У среду 22. априла у великој сали
Дома културе у Вранићу, глумци позоришта „Цврчак“ из Београда, извели су позоришну представу„Штрумфови“ за ученике млађег узраста
основне школе.
Представа је организована у сарадњи Центра за културу Барајево и
ОШ „Павле Поповић“ из Вранића.

КОМЕДИЈСКА ДРАМА
„ПЛАСТИКА“
У великој сали Дома културе 27.
марта одржана је тренутно једна од
најпознатијих комедијских драма
„Пластика“ Стевана Копривице у режији Сузане Петричевић..
У комедијској драми играју успешна удовица Милина Чакаревић коју
тумачи Сузана Петричевић и новинарка Катарина Бојанић коју игра Нела
Михаиловић.
Радња се догађа у теретани, где
обе чекају познатог др. Штибохара
персоналног тренера, после чега следи чаробни скалпел који ће поправити
све оно што им је живот покварио. Милина и Катарина се сусрећу на истом
месту, истим поводом, потпуно различитих карактера, а исход њиховoг
сусрета је потпуно неизвестан.

ТРИБИНА
„СУЗБИЈАЊЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛА“
У великој сали Дома културе у
Вранићу, 22. априла 2015. године веома успешно је организована трибина
на тему „Сузбијање малолетничке
деликвенције“. Трибина је намењена
ученицима 7. и 8. разреда Основне
школе. Трибину је организовала ОШ
„Павле Поповић“ из Вранића у сарадњи са припадницима Полицијске
управе Града Београда.

ОДАТА ПОШТА ХЕРОЈУ
МАСНЕЦУ
У Арнајеву је 11. маја одржана 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.
Венце на гроб Петра Маснеца положили су отац погинулог војника, делегација Против ваздушне јединице из
Београда, делегација 250. ракетног пука као и делегације
Градске општине Барајево, Месне заједнице Арнајево, Удружења бораца, Центра за културу Барајево као и мештани Арнајева.

У име општине Барајево венац су положили Саша Костић и
Бранислав Мијаиловић, председник и заменик председника
Скупштине Градске општине Барајево

УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА НОР-а

на процедури за изградњу спомен обележја ослободилачким ратовима Србије у центру Барајева, а конкурисаће и
за средства код локалне самоуправе за обнову спомен
собе у Баћевцу, као и поправке спомен обележја по месним
заједницама.

ОДРЖАНА ГОДИШЊА
СКУПШТИНА
У Барајеву је 3. априла 2015. године одржана редовна
годишња скупштина Удружења бораца НОР-а општине
Барајево. На седници је усвојен Извештај о раду удружења
за 2014. Годину у коме је истакнуто да је план и програм
за прошлу годину у потпуности остварен иако је од планираних 483.000 динара удружење имало на располагању
само 101.743 динара. Посебно је истакнуто да је општина
Барајево у 2014. Години директно финансирала програм
одржавања Другог летњег антифашистичког кампа у
Барајеву, као и трошкове обележавања 70. Годишњице ослобођења Барајева у Другом светском рату.
На овој седници усвојен је план и програм УБНОР-а Барајево за 2015. Годину, којим је планирано учешће у обележавању значајних датума из НОБ-а и других ослободилачких ратова. Удружење ће наставити започете активности

УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА РАТНИКА

БАРАЈЕВСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЈЕДНА ОД НАЈБОЉИХ У СРБИЈИ
Представници републичке и градске организације
потомака ратника 1912-1920. Године посетили су 6.
Априла 2015. Године општину Барајево и са руководсвом
општине разговарали о стању, искуствима и плановима
огранизације потомака ратника. Овом састанку
присуствовала је Бранка Савић, председница општине
Барајево, која је и почасни члан општинске организације.
Након поздравне речи председника Општинске
организације потомака Мирослава Бате Вуксића, говорећи о раду и резултатимаове организације представници републичког и градског одбора похвалили су барајевску организацију, као једну од најбољих на територији
Србије и Београда. Таква оцена темељи се на чињеници да

су у свакој месној заједници формиране месне подружнице потомака са укупно 1276 чланова и да општинска организација има прецизне планове рада који се остварују, посебно у делу неговања традиција. Изградњи и одржавању
спомен обележја.
Договорено је да се у години обележавања
стогодишњи-це повлачења Српске војске преко Албаније
појача рад на учлањењу младих у Савез потомака, ојача
рад месних подружница и посете места где се градила
српска историја.
Посебно радује чињеница да је општина обезбедила
средства за штампу монографије „Спомен обележја у
општини Барајево“, а Савез потомака ратника активно ће
се укључити у припреми материјала за ову монографију.
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Драгослав Јовичић Уча

ДАНИ ФРАНКОФОНИЈЕ
У ВРАНИЋУ
Поводом Међународног дана
Франкофоније 20. марта ученици
Основне школе „Павле Поповић“
припремили су и врло успешно пред

својим вршњацима извели представу којом су показали своје знање али
и љубав према француском језику.
Школа у Вранићу је иначе једина на

ПРОМОЦИЈА РОМАНА ЗОРАНА НИКОЛИЋА
У Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији 4. Јуна 2015. Године одржана је
промоција првог романа Зорана Николића „Шетач“.
О роману и њеном аутору говорила је проф. Др. Светлана Димитријевић Шеатовић, а одломке из романа
читала је наша позната глумица Злата Нуманагић.
- Данас на књижевој естради
имамо углавном ауторе који кокетирају са неким актуелним темама и у
актуелном политичком контексту
и ти људи лако излазе у први план,
рекла је проф. Светлана Димитријевић Шеатовић. Људи као што су Зоран Николић остају мало у сенци, у
тишини суптилних доживљаја, а с
друге стране указују на оно што је
сама срж људског бића, а то су управо
ти први доживљаји, од првог разреда
до матуре.
Роман „Шетач“ је роман о одрастању, школским данима од основне школе до матуре , периоду
60- тих и 70-тих година када су људи
живели много скромније и много
једноставније.

- Зоран је једна целовита личност
окренута свету детињства, свету
искрености и свету маште, рекла је
она на крају свог излагања о роману
и аутору.
Зоран Николић, књижевник,
рођен је 1958. Године у Београду.
Живи у Барајеву где ради као наставник у школи, а поред књижевног
рада бави се и сликарством. До сада је
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територији наше општине у којој се
учи француски језик.
Горица
Вељовић,
професор
француског језика каже за „Барајевски гласник“ да се школа у Вранићу
први пут придружује прослави Дана
Франкофоније.
- Славимо француски језик, његову лепоту и разноврсност. Ученици од
5. до 8. разреда спремили су ову представу са пуно труда и љубави, а сав
тај труд се исплатио када су чули реаговање и овације препуне сале Дома
културе у Вранићу.
- Волела бих, каже она, да се још
више деце определи за учење француског језика јер је то језик знања,
културе и љубави.
Заслуге за одлично припремљену у изведену представу припадају и
наставници српског језика, као и професору музичког васпитања Илији
Спасојевићу.
објавио више збирки песама: „Сонет
и,...звер“, збирку песама за децу „Облаци кристали“, књигу прича „Испит
за ноћ“, приче за децу „Печурка над
зденцем“ и драму „Светла у времену“. Своје радове објављује у дневним
и књижевним листовима. Добитник
је прве награде Радио Београда за
радио драмску минијатуру 2012. Године и награде за најбољи књижњвни рад, приповетку Савеза јеврејских
општина СЦГ 2004. Године.

ОПШТИНСКА УПРАВА

ФОРМИРАН ОДСЕК
ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ
На основу Закона о изменама и допунама Закона о
планирањуи изградњи у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове формиран је нов Одсек за
обједињену процедуру. Основни циљ формирања овог
одсека је да се испоштује законска одредба и убрза поступак издавања грађевинских дозвола, односно да се
кроз обједињену процедуру на једном месту ефикасно
и брзо заврше сви послови око издавања грађевинске
дозволе. Тако надлежни орган управе прибавља документацију за интерес странке, као што су листови не-

покретности, услови јавних комуналних предузећа, катастра итд.
Ово представља велико олакшање, али и уштеду времена и новца за инвеститоре, каже начелник
Одељења за грађевинске послове Небоиша Симић и додаје да је примена обједињене процедуре већ дала добре
резултате и у општини Барајево.
Све потребне информације везане за поступак добијања грађевинске дозволе потенцијални инвеститори могу добити и на телефон 8301-382.

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА БАРАЈЕВА
Април месец, традиционално резервисан за организовање велике акције пролећног чишћења, и ове године био
је испуњен бројним акцијама уређења животне средине
на територији Градске општине Барајево.
Поводом 22. априла Светског дана планете Земље организовано је више акција чишћења и уређења дворишта
школа, центра Барајева и Мађарског брда. У акцију су били
укључени запослени у Јавном комуналном предузећу,
општини и другим јавним предузећима, као и ученици и
запослени у барајевским школама, као и грађани који су
дали свој допринос овој акцији и чистијем Барајеву.

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
Општинско удружење пензионера општине Барајево
на Скупштини одржаној 25. маја 2015. године изабрало је
ново руководство. За председника је изабрана Нада Биколић, а Мирослав Вуксић и Слободан Настасић су нови потпредседници. За секретара Удружења изабрана је Милина
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Маринковић – председник МО Шиљаковац.
Изабрано је и осам секција – за дружење, спорт,
здравље, социјална питања, туризам, секција „чувајмо од
заборава“, литерална секција и секција упознајмо рад на
рачунару.

Модровране барајевске!
На подручју Градске општине Барајево већ дужи низ година постоје поуздани подаци о присуству гнездеће
популације модровране. Средином
прошлог века модроврана је била бројна и уобичајена врста широм Србије.
Услед многих угрожавајућих фактора

данас јој је опстанак под великим знаком питања. Управо због тога у Европи
се већ примењује Међународни акциони план за опоравак ове врсте. Будући
да је и Србија подручје где се она на
више места гнезди и преко које мигрира, важно је да будемо укључени у
програме очувања и мониторинга. Познато је да се гнезди на само неколико локалитета: североисточна Бачка,
југоисточни Банат, мањи број у Неготинској крајини и у Шумадији, баш код
Барајева.
„Ко“ је заправо модроврана?
Упркос имену које асоцира на вране, с њима није у сродству. Модроврана,
у народу позната и као златоврана, научног назива Coracias garrulus је сигурно једна од најлепших и најатрактивнијих птица нашег поднебља. Средње
величине, зелено-плаве боје главе,
врата и трбуха, црвенкасто-смеђих
леђа наликује птицама тропских
крајева. Настањује полуотворена мозаична станишта, ливаде и пашњаке
прошаране живицама, дрворедима и
шумарцима. Модроврана је типична

селица. Крајем лета и почетком јесени
сели се у источну и јужну Африку, где
проводи неповољан део године. Враћа
се у априлу и до јула гнезди у старом
дрвећу, најчешће напуштеним дупљама зелене жуне. Понекад користи и
рупе у лесним одронима и стрмим
пешчаним обалама река. Храни се инсектима, ситним зглавкарима, гмизавцима и водоземцима, па је веома корисна као природни регулатор њихове
бројности.
Мере активне заштите
Модроврана је у Европи угрожена
врста заштићена многим међународним споразумима и правним актима.
Спомиње се и у прилогу Директиве о
птицама Европске уније, што значи
да су за њен опстанак, на европском
делу ареала, неопходне посебне мере
заштите и праћење стања популације.
Код нас је она Строго заштићена врста,
лов је забрањен, али и свако узнемиравање. Међутим, то није довољно. Човековим деловањем еколошки услови у
животној средини су већ сада толико
измењени да је опоравак популација
многих врста готово немогућ без мера
активне заштите. Све околне земље
улажу велике напоре како би побољшали стање популација, па је важно да
у ове програме очувања и мониторинга будемо и ми укључени.
Активна заштита у Барајеву
Будући да се модровране враћају
из Африке почетком маја и започињу
са гнежђењем прва група вештачких
дупљи је постављена крајем априла
на местима која би требало да буду одговарајућа. Лига за орнитолошку акцију Србије је у сарадњи са Друштвом
за заштиту и проучавање птица Србије, Удружењем љубитеља природе
„Riparia“, Природњачким музејом у Београду и Заводом за заштиту природе
Србије покренула акцију постављања
вештачких дупљи за гнежђење и мониторинг модровране у Шумадији.
Три дана је обилажен терен, проналажена су адекватна усамљена или
истакнута стабла која модровране
иначе користе и постављене су ку-
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тије. У наредном периоду најмање два
пута ћемо их обићи и проверити има
ли успеха. Ако се покаже да су птице
прихватиле дупље, би био то знак да
следеће године можемо наставити са
већом акцијом, надамо се и у сарадњи
са Градском општином Барајево, како
бисмо повећали број дупљи, направили коридоре и у наредних неколико
година успешно проширили распрострањење ове лепе и корисне птице.
Иако је модроврана строго
заштићена и постоје законске консеквенце за било какво узнемиравање
наш циљ није да принудимо људе
да поштују закон већ да схвате да је
заштита биолошке разноврсности првенствено у њиховом интересу. Осим
што је атрактивна и веома корисна
модроврана је и један од потенцијала
овог краја. Колико је познато, тренутно се у Шумадији гнезди само барајевском крају и то у малом броју. Наша је
одговорност да је сачувамо за будућа
поколења. Молимо Вас да их не узне-

миравате уколико их приметите или
видите дупље, а можете нам и јавити
где се све налазе. Заједно можемо и
морамо постићи циљ - очување једне
од најлепших птица Србије зарад будућих нараштаја. Учинимо мали напор
како наша деца не би о „плавој птици“
читала само у књигама, већ уживала
у њеном лету у крају где живе. Хвала
вам.
Зоран Карић
Лига за орнитолошку акцију Србије

SPORT
СТРЕЉАШТВО

АЛЕКСАНДАР ИВАНКОВИЋ ДРУГИ
НА КУПУ СРБИЈЕ
Александар Иванковић, члан барајевског Стрељачког клуба остварио
је изузетан резултат на трећем такмичењу Купа Србије у гађању глинених
голубова које је 9. и 10. маја одржано
на стрелишту у Ковилову. Александар се након пуцања у полуфиналу
захваљујући одличном резултату
нашао у борби за победнички пехар. У
финалном распуцавању Александар
је освојио друго место и вицешампионску титулу а победник трећег Купа
Србије постао је Петар Васиљевић
члан Стрељачког клуба “Јединство

трап” из Старе Пазове. Треће место
припало је Владану Oбрадовићу који
наступа за Стрељачки клуб “Гроф” из
Малог Црнића.
У екипној конкуренцију најбољи
резултат остварила је екипа Стрељачког клуба “Јединство трап” док су чланови Стрељачког клуба “Барајево” заузели одлично четврто место. Треба
напоменути да је Александар Иванковић наступио за националну селекцију наше земље на Меморијалном
турниру „М. Беднарико“ који је у мају
месецу одржан у чешком граду Брну.

Александар Иванковић - први с лева

КОЊИЧКИ СПОРТ

АРИЈАННА ИЛИЋ СРЕБРНА
НА БАЛКАНСКОМ КУПУ
У Мељаку је 25.априла у организацији Коњичког клуба“ Импулс
плус“ и Савеза за коњички спорт
Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине одржано прво коло Балкнског
купа у даљинском јахању.
Захтевну стазу од 40 км најбрже је
савладао Тибор Вермеш из КК“ Радановац“ из Суботице на коњу Сагjа7/2,

док је друго место заузела такмичарка Арианна Илић, на коњу Квик Роус,
чланица КК „Импулс плус“ из Мељака. На треће место пласирао се Душан
Јанковић члан КД „ Кнез Михаило „ из
Пожаревца на коњу Коленко.
У екипном пласману прво место
припало је екипи КД „Кнез Михаило“,
у саставу Душан Јанковић и Тамара
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Јанчић, друго место заузела је екипа
КК „МБМ 2“ из Рушња у саставу Филип Брочић и Катарина Радаковић,
док се на треће место пласирала екипа „МБМ 1“ у саставу Марина Гуњача
и Тања Данилов.
Организацију Балканског купа
финансирале су Градска општина
Барајево и Секретаријат за спорт и
омладину града Београда.

SPORT
RED BULL KING OF THE ROCK ТУРНИР У БАСКЕТУ 1 НА 1

МИЛОШ ПЕТРОВИЋ МЕЂУ 64 НАЈБОЉА БАСКЕТАША
На Петом Red Bull King of the Rock
турниру у баскету 1 на 1 који је 13.
и 14. јуна одржан на теренима Кошаркашког клуба Црвена Звезда на
Калемегдану у конкуренцији више
од 500 такмичара учествовала су и
тројица чланова КК „Барајево“ и то
Милан Лазаревић, Марко Јовановић
и Милош Петровић. Милош је успео да се квалификује у Топ 64 фазу
што свакако претставља велики
успех имајући у виду изузетно јаку
конкуренцију пошто су на турниру
учествовали и играчи са вишегодишњим прволигашким искуством.
Више од 2.500 гледалаца са трибина
бодрило је 64 баскеташа током њихових окршаја под кошем. Ни овога
пута нису изостали сјајни потези,

Милош Петровић - лево

фантастичне тројке, неизвесни продужеци и кошеви у последњој секунди за пролаз у наредну рунду, али
пре свега није изостао фер плеј на
терену. Чак ни пљусак који је у једном моменту захватио Београд није
прекинуо врунски баскет, а није сме-

тао ни публици која је упркос киши
бодрила своје фаворите. Победник
турнира Је Бојан Драговић, члан КК
„Беовук“, који ће у септембру у Истамбулу претстављати нашу земљу
на Светском првенству у баскету 1
на 1.

КАРАТЕ

ФУДБАЛ - ЛИГА МЛАЂИХ ПИОНИРА

НОВЕ МЕДЕЉА БАРАЈЕВСКИХ
КАРАТИСТА

ПИОНИРИ
ВРАНИЋА ТРЕЋИ

У Спортском центру „Луси“ у
Шиљаковцу 7.јуна одржан је „Девети
карате –до Куп Сенсеи 2015“ у организацији Спортског клуба „Сенсеи“
из Барајева. Наступило је више од 30
такмичара из клубова широм Србије
а барајевски каратисти су освојили
седам златних, три сребрне и једну
бронзану медаљу. Најсјајнијим одличјем окитили су се Ника Недељковић, Ђорђе Радман, Емилија Антанасијевић, Сара Стевановић, Богдан
Миладиновић, Никола Ранковић и
Срђан Добричић. Сребрне медаље
припале су Катарини Маринковић,

Тијани Добричић и Владимиру Правиловићу док је бронзу освојио Милан Росић.
Месец дана пре тог такмичења
Срђан Добричић је освојио треће место на „12. Ђурђевданском турниру“
који је одржан у организацији Карате клуба „Младост“ у Шапцу док је
12. априла на „Интернационалном
карате турниру“ у Врњачкој Бањи
Ђорђе Радман убедљиво славио у
дисциплини КАТА. Радманова златна
медаља била је уједно и 200-то најсјаније одличје барајевских каратиста
почев од 3.јуна 2006. године.
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Пионири Вранића освојили су
одлично треће место у Лиги млађих
пионира –група В, које се игра под
окриљем Фудбалског савеза Београда. Вранићанци су освојили 41 бод у
21.одиграној утакмици док су се њихови вршњаци из екипе Липовица
јуниорс пласирали на једанаесту позицију са осам освојених бодова. Победник лиге је екипа Раднички ПДМ
са 51.бодом.

SPORT
БАЋЕВАЦ О(П)СТАО У ЗОНИ
Фудбалски клуб Баћевац успео
је да освајањем 13-ог места обезбеди опстанак у Зонској лиги Београда тако да ће и следеће такмичарске
сезоне бранити част наше општине
у овом такмичењу. Баћевац је заузео последње место које обезбеђује
опстанак и са два бода предности у
односу на четрнаестопласирану екипу Лепушнице избегао бараж који
одлучује ко ће се следеће сезоне такмичити у Зони. Иако су у последњем
колу поражени на свом терену резултатом 5:1 од екипе Сремчице, која ће

се у баражу борити за место у Српској
лиги-група Београд, Баћевчани су
захваљујући поразу Лепушнице,такође на домаћем терену, од екипе
ПКБ успели да осигурају зонашки
статус. Баћевац је упркос негативној
гол разлици од 27:37 успео да забележи осам победа, седам пута су сусрети завршени нерешеним резултатом
док су противници у тринаест мечева
били успешнији од баћевачких фудбалера. Титула првака Зонске лиге
припала је екипи Степојевац Вага док
се на друго место пласирала Црвена

ВЕЛИКИ БОРАК ТРЕЋИ,
ВРАНИЋ ИСПАО
Сезона 2014/15 у Првој београдској
фудбалској лиги – група Б завршена је
половичним успехом за екипе Великог
Борка и Вранића који су представљали
барајевски фудбал у овом степену
такмичења. Док су играчи Великог
Борка освајањем изванредног трећег
места обезбедили и следеће сезоне
наступ у Првој БГД лиги њихове
спортске колеге из Вранића нису
успеле да обезбеде опстанак. Борчани
су током целог такмичарског циклуса
показивали константност у својим
наступима тако да никога не треба
да изненађује висок пласман на крају
првенства. Фудбалери из Борка су
остварили једанаест победа, девет
нерешених резултата и шест пораза уз
гол разлику 38:20. За разлику од њих
Вранићанци су чак 18 пута погнуте
главе напуштали терен а забележили
су и шест победа док су два меча
одиграли нерешено. Захваљујући
лошим резилтатима и пласманом
на последње место на табели Вранићанци ће следеће сезоне наступати
у Општинској лиги Барајева. Титулу
првака надмоћно је освојила екипа

Прве Искре из Барича која на свом бодовном салду има чак 19 бодова више
од другопласиране екипе Напредка
из Медошевца. Осим Вранића лигу напушта и екипа Рушња док ће опстанак
у баражу покушати да избори Раднички из Рудоваца.
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Звезда из Малог Мокрог Луга. Ова два
тима следеће сезоне такмичиће се у
Српској лиги. Лигу напушта екипа
Болеча која је на 28 сусрета успела да
освоји само 22 бода.

ЗОНСКА ЛИГА БГД

1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА
Ц. ЗВЕЗДА (ММЛ)
СРЕМЧИЦА
ЈЕДИНСТВО (Сурчин)
ГРАФИЧАР
ЖЕЛЕЗНИЧАР
ЛОКОМОТИВА
БАЛКАН МИРИЈЕВО
ЗВЕЗДАРА
ВРЧИН
РАДНИЧКИ (НБ)
П К Б (П.Скела)
БАЋЕВАЦ
ЛЕПУШНИЦА
БОЛЕЧ

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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12
11
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9
8
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5
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4
8
5
7
6
7
5
5
9
5
7
2
7

3
6
9
8
11
10
11
11
13
13
11
14
13
17
16

65
64
65
37
31
28
45
40
32
33
31
23
27
32
28

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

16
38
37
28
38
36
37
38
48
53
34
36
37
61
44

65
54
49
44
41
40
39
37
35
35
33
32
31
29
22

ПРВА БГД ЛИГА - ГРУПА Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ПРВА ИСКРА (Барич)
НАПРЕДАК (Медош.)
ВЕЛИКИ БОРАК
МЛАДОСТ (Барош.)
ШУМАДИЈА (Шопић)
МЛАДОСТ (Чибут.)
БУДУЋНОСТ (Звечка)
СТРЕЛАЦ (Мислођин)
БОРАЦ (Лазаревац)
МЛАДОСТ (Цветовац)
ЗАБРЕЖЈЕ
РАДНИЧКИ (Рудовци)
РУШАЊ
ВРАНИЋ

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
16
11
12
13
10
9
10
10
7
9
8
7
6

3
5
9
4
1
7
8
4
3
9
3
1
3
2

0
5
6
10
12
9
9
12
13
10
14
17
16
18

85
59
38
56
51
43
43
40
35
37
46
28
44
35

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

20
23
20
37
51
32
35
53
54
37
59
77
70
72

72
53
42
40
39
37
35
34
33
30
30
25
24
20

SPORT
ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

БОРАЦ ИЗ АРНАЈЕВА НОВИ ШАМПИОН
Фудбалери Борца из Арнајева,
у трилер завршници Општинске
лиге Барајева, успели су да обезбеде
прво место и пласирају се у Прву београдску лигу. У последњем 20. колу,
у мечу који је директно одлучивао о
томе ко ће ове године понети титулу
општинског шампиона састале су
екипе Барајева и Борца из Арнајева. У
одлучујући меч обе екипе ушле су са
истим бројем освојених бодова (37)
а Барајевци су по многима имали одлучујућу предност пошто су сусрет за
шампионски пехар и пласман у виши
ранг играли на домаћем терену. Тако
међутим нису мислили и фудбалери
из Арнајева који су одиграли најбоље
када је било најпотребније. Арнајевци су у најважнијем мечу сезоне славили са 4:1 што значи да ће се следеће
такмичарске сезоне такмичити у Првој београдској лиги група-Б. Барајевцима остаје за утеху податак да су до
последњег судијског звиждука били
равноправан такмац новом шампио-

ну тако да ће у следећем такмичарском циклусу бити највећи фаворит за
освајање првог места. Нови шампион
је првенство завршио са 13 победа,
једним нерешеним резултатом и два
пораза док су другопласирани Барајевци имали један пораз више и једну победу мање. Од трећег до петог
места пласирали су се Лисовић 1977

са 15 освојених бодова, Бељина са 13
и Мељак са 12 бодова.

ОПШТИНСКА ЛИГА
1
2
3
4
5

БОРАЦ (Арнајево)
БАРАЈЕВО
ЛИСОВИЋ 1977
БЕЉИНА
МЕЉАК

16 13 1 2 40
16 12 1 3 43
16 4 3 9 29
16 4 1 11 23
16 4 0 12 15

:
:
:
:
:

11
12
30
42
55

40
37
15
13
12

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР "ПЕТАР МАСНЕЦ"

ТУРНИР У СЛАВУ ХЕРОЈА
Меморијални турнир „Петар
Маснец“, који се организује у част
војника СРЈ који је изгубио живот

на положају у Арнајеву приликом
НАТО бомбардовања наше земље
1999. године, одржан је по пети пут

27

у организацији Месне заједнице
Арнајево и Спортског савеза наше
општине на терену за мале спортове арнајевске школе од 11 до 18 маја
.
У финалу су се састале екипе
„Шест величанствених“ и „Драча“.
После узбудљиве и неизвесне борбе славилили су „Величанствени“
резултатом 4:2.
Пехаре и признања најуспешнијим екипама и појединцима
уручили су председник Спортског
савеза Барајева Славољуб Ћурчић,
председник МЗ Арнајево Саша Радовановић као и отац погинулог
војника Јосип Маснец.

Спортске стране припремио Дејан Ташић

SPORT
БАРАЈЕВСКИ КОШАРКАШИ
У ПРВОЈ МЕЂУРЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ
Сенирска селекција Кошаркашког клуба Барајево поново нас је обрадовала освајањем изванредног
другог места у Другој мећурегионалној лиги-група Центар. Барајевски кошаркаши су овим успехом изборили
право да се следеће сезоне такмиче
у Првој међурегионалној лиги која
је уједно и трећи ранг такмичења у
Србији у сениорској конкуренцији.
Успех је у толико већи ако се зна да
су у првом делу сезоне утакмице на
којима су били домаћини због недостатка прописаних услова у салама
барајевских школа били приморани
РБ

Екипа

Одиг.

су поражени од Грочана у првом делу
сезоне. Неколико пута су Барајевци
стизали и престизали потребну разлику али захваљујући катастрофалном извођењу слободних бацања
утакмица је отишла у продужетак у
коме су се играчки Гроцке боље снашли и на крају забележили тријумф.
Без обзира на тај назовимо неуспех
кошаркаши Барајева остварили су
историјски успех пласманом у Прву
међурегионалну лигу. Највећи терет
поднели су наравно најискуснији
кошаркаши а немерљив допринос
дали су и млађи играчи који су већ
Поб.

Пор.

Кош +

Кош -

Бодови

1. КК Гроцка

16

15

1

1346

977

31

2. КК Барајево

16

13

3

1308

1092

29

3. КК Борча

16

9

7

1265

1225

25

4. КК Рас

16

8

8

1221

1206

24

5. КК Сурчин Добан.

16

8

8

1137

1207

24

6. ШКК Звездара 2

16

5

11

1074

1267

21

7. КК Звезда

16

5

11

1075

1141

21

8. КК Милан Тривић 2

16

5

11

1111

1205

21

9. КК Витез 2

16

4

12

983

1200
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да играју на терену школе „Уједињене нације“ у Београду. Тај проблем је
у наставку сезоне решен тако што су
наши кошаркаши својим противницима били домаћини у хали Спортског центра „Луси“ у Шиљаковцу.
Са клупе предвођени младим али
већ веома искусним стратегом Микицом Јевтићем Барајевци су остварили 13 победа уз само три пораза
што им је на крају било довољно за
освајање другог места и пласман у
виши ранг. Играчи КК Барајево били
су и на домак освајања титуле али у
одлучујућем сусрету против екипе
Гроцке, која је уједно и свеукупни
победник лиге, нису успели да надокнаде минус од девет поена са колико

у потпуности стасали за велику кошаркашку сцену. Спортски директор
клуба Ненад Скокнић, не скривајући
задовољаство, за наш лист каже да се
дугогодишња политика клуба које се
огледа у посебној пажњи која се посвећује млађим категорија у потпуности исплатила и да би то требао да
буде образац и за остале клубове који
се такмиче у нашој општини. Он каже
да са сигурношћу не може да тврди
да ће КК Барајево већ наредне сезоне
напасти сам врх табеле у Првој МРЛ
али да навијачи не треба да стрепе за
будућност клуба из Барајева и да ће
играчи као и до сада на свкој утакмици оставити срце на терену и борити
се до последње капи зноја.
Највећи успех у историји барајевског кошаркашког клуба остварили
су следећи играчи: : Душан Ташић,
Марко Петровић, кап.Ненад Јефтић,
Душан Вучетић, Милан Лазаревић,
Миодраг Цветиновић, Миомир Делић, Светомир Ђорђевић, Пеђа Лазић,
Лазар Симић, Милош Благојевић,
Марко Јовановић, Алекса Илић, Милош Петровић и шеф стручног штаба
Микица Јевтић.

