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Скупштина Градске општине Ба-
рајево, на 21. Седници донела је Одлу-
ку о трећем ребалансу буџета за 2015. 
Годину.

Разлог за доношење трећег реба-
ланса буџета је укључење додатних 
средстава опредељених општини 
Барајево ребалансом буџета Града 
Београда у износу од седам милиона 
динара, средстава од рефундације за 
кориснике у згради општине у износу 
од 1.341.000 динара, наменског транс-
фера од Републике – Комесаријат за 
избегла и расељена лица у износу од 
780 хиљада динара и укључења на-
менског трансфера од града у износу 
од 269 хиљада динара.

Ова додатна средства, али и 
уштеде у општинском буџету омо-

Скупштине Градске општине 
Барајево одржала је 25. августа своју 
21. седницу, на чијем је дневном реду 
било 17 тачака.

На овој седници донета је Одлу-
ка о трећем ребалансу општинског 
буџета, Одлука о давању у закуп 
пословног простора и Одлука о ут-
врђивању висине закупа за пословни 
простор на коме је носилац права ко-
ришћења градска општина Барајево.

Такође је донета и Одлуке о до-
дели јавних признања општине 
Барајево - Печата и Плакета Прави-
тељствујушћег совјета српског на 
предлог Комисије за доделу јавних 
признања а након што су приспели 
предлози органа, установа и преду-
зећа са територије општине Барајево.

Одборници Скупштине Градске 
општине Барајево усвојили су и шес-
томесечне извештаје о раду Управе 
Градске општине Барајево, Правоб-

УСВОЈЕН ПЛАН РАДОВА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

ранилаштва, Дирекције за развој и 
изградњу општине Барајево, Јавног 
комуналног предузећа „10. октобар“ 
и Центра за културу, као и Извештај о 

противградној заштити и стању сис-
тема одбране од града.

На овој седници донет је и План 
радова по месним заједницама .

гућили су  да се у буџету увећа по-
зиција за школе за 1,6 милиона ди-
нара и та средства утрошиће се за 
поправке и одржавање школских 
објеката. Увећана је позиција у буџету 
за плаћање накнаде за одводњавање 
која је у овој години већа за 1,2 мили-
она динара. Ради спровођења  мера из 
Закона о максималном броју запосле-
них повећана је ставка за отпремнине 
за милион динара.

Ребалансом су увећана и средства 
Спортском савезу, Центру за културу, 
као и позиције за једнократну помоћ 
за тешке и ретке болести, награде за 
Дан општине и дотације невладиним 
организацијама.

Увећан је и оквир Дирекцији за 
развој и изградњу општине Барајево 

за 5,5 милиона динара, од чега ће се 
3,5 милиона динара искористити за 
радове на уређењу гробаља и два ми-
лиона динара за пројекте за водовод.

Скупштина Градске општине 
Барајево констатовала је престанак 
мандата  одборника Радивоја Да-
видовића који је преминуо, и након 
спроведене процедуре потврдила 
мандат новом одборнику, Боривоју 
Станчићу, са изборна листа ПОКРЕ-
НИМО СРБИЈУ - ТОМИСЛАВ НИКО-
ЛИЋ (Српска Напредна странка, 
Нова Србија, Покрет социјалиста, 
Партија уједињених пензионера 
Србије-ПУПС).

БОРИВОЈЕ СТАНЧИЋ 
НОВИ ОДБОРНИК
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IN MEMORIAM

РАДИВОЈЕ ДАВИДОВИЋ
1939 – 2015.

Радивоје  Давидовић- Дача, 
одборник Скупштине Градске 
општине Барајево преминуо је у 
76. Години. У младости се бавио 
фудбалом играјући успешно за 

На  21. седници Скупштине Град-
ске општине Барајево  усвојен је Из-
вештај о противградној заштити и 
стању система одбране од града на 
подручју Градске општине Барајево. 
У извештају је констатовано  да у про-
тивградним станицама у Рожанцима 
и Мељаку нема стрелаца, а да преос-
тале станице на стању имају само јед-
ну, две или највише три ракете, а на 
самим станицама неопходно је завр-
шити бројне радове од уређења при-
лаза и пута, до кречења, како би оне 
могле несметано да се користе.

Скупштина је донела одлуку о 
давању у закуп пословног простора 
на коме је носилац права коришћења 
Градска општина Барајево .

Разлог за доношење нове одлуке 
јесте усклађивање са одредбама За-
кона о јавној својини и другим репу-
бличким и градским прописима који 
регулишу ову област. 

Скупштина је донела и Одлуку о 
утврђивању висине закупа за послов-
ни простор на коме је носилац права 
коришћења Градска општина Барајево.

Закупнина за пословни простор 
одређује се месечно по метру квадрат-
ном, према делатностима које се у 
њима обављају и према локацијама на 
којима се пословни простор налази.

Најскупљи пословни простор је 
у зони 1 („Центар Барајево“ и Насеље 
Гај) где за угоститељску делатност и 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА РЕГУЛИСАН НОВОМ ОДЛУКОМ

ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА

трговину износи 400 динара по ква-
дратном метру, а најјефтинији у зони 3 

(насеља као Арнајево, Бељина, Манић, 
Рожанци...) где је цена дупло мања.

више аматерских клубова из Бео-
града. Радио је у „Прецизној меха-
ници“ и Институту „Михаило Пу-
пин“, а у пензију је отиша са места 
секретара Црвеног крста општине 
Звездара. У општини Звездара у 
више мандата је биран за одбор-
ника и председника Удружења ру-
ско-српског пријатељства.

По пензионисању враћа се у 
свој родни Велики Борак и актив-
но учествује у друштвено-поли-
тичком животу општине Барајево. 
Био је први председник Удружења 
потомака ратника Србије 1912-
1920. општине Барајево и плодо-
творни члан Књижевног клуба „Јо-
ван Дучић“. Био је и оснивач и први 
председник ПУПС-а Барајева, фуд-
балер и тренер ФК „Велики Борак“, 
а активно је радио и у Спортском 
савезу Барајева.

Пословни простор најскупљи у центру Барајева

Поводом Дана општине, већ 
по традицији, општина Барајево 
наградила је осам стрелаца на 
противградним станицама нов-
чаним наградама у висини од 
25000 динара.

НЕДОСТАЈУ СТРЕЛЦИ
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА И ДАН 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Свечано и уз присуство бројних 
гостију међу којима је био и члан 
краљевске породице Михајло Ка-
рађорђевић, председници општина 
Лазаревац и Раковица, као и пред-
ставници бројних установа и преду-
зећа општина Барајево прославила 
је своју славу Велику Госпојину и Дан 
општине.

Најпре је у малој сали Скупштине 
општине обављен чин резања слав-
ског колача, а потом је у великој сали 
Дома културе у Барајеву одржана 
Свечана академија посвећена Дану 
општине.

У културно уметничком програму 
учествовали су браћа Ратко и Ради-
ша Теофиловић и глумица Љиљана 
Благојевић.

Подсећајући присутне да се Дан 
општине Барајево слави 28. августа, 
у знак сећања на догађај из 1805. Го-
дине када је у Великом Борку на ус-
таничкој скупштини формиран Пра-
витељствујушћи совјет српски, први 
орган извршне власти у Србији, пред-
седница општине Барајево Бранка Са-
вић је рекла:

Имамо зато велику обавезу да гра-
димо садашњост и будућност достојну 
прошлости и да од барајевских насеља 
створимо места у којима ће се лепше 
и квалитетније живети, да заједно 
шаљемо једну другачију и лепшу сли-
ку наше општине и приближимо се 
циљу да Барајево постане познато по 
успесима, привлачно за живот и прив-

-Сем изузетног значаја који је имао 
у свом времену, овај догађај је обезбе-
дио себи посебно место у свести свих 
будућих нараштаја, дао је истински 
допринос нашој духовности и култу-
ри, као и нашем умећу да имамо прави 
однос према прошлости и исправан 
однос према будућности.

ређивање и због својих потенцијала и 
због атмосфере оптимизма, развије-
не културе и бриге о свим потребама 
својих грађана.

Председник Скупштине градске 
општине Барајево Саша Костић у свом 
обраћању присутнима на Свечаној 
академији посебно је нагласио значај 
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формирања Правитељствујушћег 
совјета српског који је био симбол уте-
мељења српске државе и почетка мо-
дерног развоја нашег друштва.

-Имамо много разлога, рекао је он, 
да будемо поносни на наш крај у ком 
смо рођени и у којем живимо , на ње-
гову славну прошлост, културу и тра-
дицију која се сачувала до данашњег 
дана, али и велику обавезу да све те 
вредности развијамо, изграђујемо и 
унапређујемо, како би наше Барајево 
претворили у место у коме ће свако по-
желети да борави, живи и ради.

Поводом Дана општине Барајево 
на Свечаној академини традиционал-
но су додељена општинска признања.

Највише општинско признање Пе-
чат „Правитељствујушћег совјета српс-
ког“ ове године добила је BAREL GRUPA 
TRADE Вранић ,за постигнуте резулта-
те у раду, као једно од најуспешнијих 
привредних друштава у Барајеву које 
запошљава велики број радника и са 
великим успехом промовише угости-
тељство и туризам општине Барајево. 
На територији општине Барајево у сас-
таву ове фирме су Мобил бензинска 
пумпа, угоститељски објекти Кнеже-
вина и Завичај, прерада меса „Завичај“ 
и сервис „Мерцедес“.

Овогодишњи добитници Плакете 
„Правитељствујушћег совјета српс-
ког“, општине Барајево, су:

- Јереј Игор Обрадовић, парох II 
баћевачки, старешина храма “Силазак 
светог духа на апостоле“ у Гунцатима, 
за велики допринос и посвећеност из-
градњи храма у Гунцатима и изузет-
ну сарадњу са парохијанима и општи-
ном Барајево;

- Вера Апостоловић, наставни-
ца хемије у Основној школи „Кнез 
Сима Марковић“ у Барајеву, за ве-
лики допринос промовисању свог 
предмета, као и васпитању и образо-
вању ученика и њиховом успешном 
учешћу на градским и републичким 
такмичењима;

- Милан Милошевић, власник је-
дине златарске радње у Барајеву, за 
резултате које је постигао у свом 35-
то годишњем раду и који је својим 
умећем, лепотом и квалитетом свог 
накита постао још једна институција 
у центру општине Барајево;

- Милија Николић, пољопривред-
ник из Арнајева, за постигнуте резул-
тате у пољопривредној производњи, 
који заједно са својом породицом 
представља пример како се вредним 

и упорним вишегодишњим радом по-
стижу велики резузлтати;

- Скупштина Градске општине 
Барајево донела је одлуку да се ове 
године, постхумно, додели и посебна 
плакета Зорану Јовановићу, дугого-
дишњем раднику Управе ГО Бараје-
во , марљивом, вредном и омиљеном 
колеги чији је радни и животни век 
прекинула изненадна смрт остави-
вши ненадокнадиву празнину њего-
вој породици, пре свега деци, која су 
игром судбине истог дана остала и 
без мајке. Зато је ова Плакета посеб-
на јер изражава најдубље поштовање 
запослених и руководства Општине и 
Скупштине општине Барајево.
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У Великом Борку на Тргу палих 
бораца, испред Дома културе, 27. 
августа 2015. године обележена је 
210-та годишњица формирања Пра-
витељствујушћег совјета српског, 
првог органа извршне власти у но-
вијој историји Србије. Свечаности су 
поред бројних грађана присуствова-
ли представници Министарства за 
рад и социјалну политику на челу са  
помоћником министра Миланом По-
повићем, Војске Србије, општине Ба-
рајево, Удружења потомака ратника 
Срвије и других институција и невла-
диних организација.

На споменик кнезу Сими Мар-
ковићу положени су венци, а испред 
Дома културе  организован је приго-
дан програм у коме је учествовао наш 
познати глумац Љубивоје Тадић са 
монодрамом „Арчибалд Рајс“.

Подсећајући присутне да је пре 
210 година управо у Великом Борку 
изабран Совјет, председница општи-
не Барајево Бранка Савић , обраћајући 
сае бројним грађанима и гостима, 
подсетила је на време које је обележе-
но херојством, полетом, чврстином и 
истрајношћу људи који су стварали 
нову државу и нову историју српског 
народа, на знамените личности из 
овог краја, међу којима су најпозна-
тији кнез Сима Марковић, Павле По-
повић и Милисав Чамџија, који су 

 У ВЕЛИКОМ БОРКУ  ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА 
ФОРМИРАЊА ПРВЕ СРПСКЕ ВЛАДЕ

са осталим устаничким првацима, 
предвођеним Карађорђем, своје жи-
воте уткали у будућност коју ми сада 
живимо.

- И док се данас сећамо свега оног 
што је у прошлости нашег народа 
било добро, истинито и свето- до-
гађаји и људи који су на овом месту ст-
варали историју су наши путокази за 
живот, за смер којим треба да се креће-
мо како бисмо били достојни својих 
предака и наша земља ишла путем 
свеопштег напретка, рекла је између 
осталог председница општине.

Делегација општине Барајево полаже цвеће

Помоћник министра за рад и социјалну политику Милан Поповић
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По плану Дирекције запутеве 
на подручју општине Барајево на-
стављени су радови на асфалтирању 
локалних улица. У Мељаку је асфал-
турана улица Боре Славковића (пут 
за гробље) у дужини од 800 метара.. 
У Вранићу је асфалтирана улица Бо-
гољуба Михаиловића у дужини од 
630 метара, у Манићу улица Боривоја 
Иванковића у дужини од 700 мета-
ра и у Великом Борку улица Коста-
дина Богдановића у дужини од 530 
метара. 

Како нас је обавестио Боривоје 
Павловић, члан Општинског већа, 
предстојећим ребалансом градског 
буџета требало би да се обезбеде и 
додатна средства за путеве, тако да се 
до краја ове године може очекивати 
асфалтирање још неких улица на под-
ручју наше општине.

Након више година настављено 
је асфалтирање улице Мике Ћурчића 
у Баћевцу која повезује Барајево са 
Ибарском магистралом. Овај пут је 
у изузетно лошем стању у надлеж-
ности је Републике a до сада је само 
делимично реконструисан.. За сада је 
завршено асфалтирање деонице у ду-
жини од 500 метара, а постоји могућ-
ност да се уради и дужа деоница, уко-
лико се обезбеде додатна средства.

АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦЕ У МЕЉАКУ, ВРАНИЋУ, 
ВЕЛИКОМ БОРКУ И МАНИЋУ

У Улици Мике Ђурчића у току су радови на крпљењу 
ударних рупа, којих има толико да је одвијање саобраћаја 
крајње отежано и небезбедно за све учеснике. 

Завршена је санација клизишта на путу Барајево 
- Бељина тако да се саобраћај сада одвија у обе сао-
браћајне траке

Улица Богољуба Михаиловића у Вранићу

Улица Мике Ћурчића у Баћевцу
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„Ловачко друштво „Мића Поповић“ из Барајева обез-
бедило је за предстојећу ловну сезону 2500 фазана који се 
чувају у 13 прихватилишта у исто толико секција. Фазани 
су купљени средствима ловачког друштва од чланарине 
а ловци су и овог пута уложили доста свог рада и времена 
на изградњи прихватилишта и чувању фазана. Фазани 
се иначе чувају 3 до 4 недеље после чега се пуштају у ло-
виште. Ловна сезона на фазане почиње у октобру.

Ловако друштво „Мића Поповић“ има 500 чланова у 
17 секција и газдује ловиштем од око 22000 хектара лов-
но продуктивне површине. Како се почетак  ловне  сезоне 
приближава руководсво ловачког друштва аполује на све 
ловце да строго воде рачуна о безбедности у лову,

Почетком школске године и аутобуси у приградском 
и локалном саобраћају прешли су на зимски ред вожње. 
„Ласта“ је у саобраћај укључила максималан број ауто-
буса, укупно 27, што је довољно да се саобраћај одвија по 
реду вожње , без кашњења и  отказаних полазака.

Како смо сазнали од Радомира Станишића, руково-
диоца РЈ „Ласта“ Барајево радним данима у приградском 
саобраћају на шест линија има тачно 100 полазака, док у 
локалном саобраћају на 36 линија сваког радног дана има 
211 полазака. На линији 405 л, која се третира као градска 
планирано је 30 полазака дневно.

Барајевске основне школе у новој школској години бо-
гатије су за 234 ђака првака.  У Основну школу „Кнез Сима 
Марковић“  уписано је укупно 165 првака. У матичну школу 
у Барајеву у први разред уписано је 80 првака, док је нових 
ђака у подручним одељењима знатно мање. Највише прва-
ка уписано је у подручном одељењу Глумчево Брдо 13, за-
тим у Баћевцу и Равном Гају по 10,, Гунцатима и Средњем 
крају по 9. У подручној школи у Великом Борку уписано је 
осам првака, а у Арнајеву и Манићу по шест, Бождаревцу пет, 
Бељини четири, Рожанцима три, а најмање првака уписано 
је у подручном одељењу Лисовић 2, свега два ђака првака.

У ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу уписано је укупно 
69 првака, од чега 36 у матичној школи, 25 у подручном 
одељењу у Мељаку и осам у Шиљаковцу.

ЛАСТА ПРЕШЛА НА ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ

ПОЧЕЛА ШКОЛСКА ГОДИНА

ЛОВАЧКО ДРУШТВО 
„МИЋА ПОПОВИЋ“ БАРАЈЕВО

ШКОЛЕ БОГАТИЈЕ ЗА 234 ПРВАКА

НАБАВЉЕНО 
2500 ФАЗАНА
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ПЛАН РАДОВА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2015. 
И 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО БАРАЈЕВО

МЗ АРНАЈЕВО
1. Некатегорисан пут:
- Мала капија (Државне ливаде) 1000 m – насипање
- Пут за Гај 1500 m – земљани радови
2. Дом културе – завршетак велике сале
3. Секундарна водоводна мрежа за насеље Арнајево - но-

велирање у складу са изменама Закона о планирању и изградњи 
(Децембар 2014) - ниво пројектовања: идејни пројекат у складу 
са чланом 145 ЗПИ; пројекат за извођење (водоводна мрежа)

4. Макадам – адаптација:
- Миливоја Костадиновића 1000 m
5. Изградња мреже уличне расвете:
- М. Костадиновића 28 сијаличних места
- Космајског одреда 3 сијалична места
- Лазаревачки друм 1 сијалично место
6. Спортски терен (кошаркашка конструкција - 1, кошар-

кашка табла + обруч + мрежица – 1)
7. Планирани радови на гробљу: 
- Кат. парцела 547 је ван локације гробља, на кат. парцелама 

544, 541/5 налази се неколико гробних места, 557-1 – наведене пар-
целе треба изоставити из Одлуке о гробљима. – Постојеће гробље

- Пројекат спољњег уређења за нови део који ће дефи-
нисати положај капеле, број и величину гробних места, паркинг, 
стазе. Наставак радова на припреми локације – земљани радови. 
Изградња ограде. – Ново гробље

МЗ БАРАЈЕВО
1. Некатегорисан пут:
- Наставак радова на путу за Мекоте и Свињчине 900 m 

- насипање
- Пут за Маркове њиве 100 m – насипање
2. Дом културе – санација грејања, поправка крова, мале 

сале, санација влаге
3. Уређење објекта за продају млечних производа на пијаци
4. Довођење хидрантне мреже објекта општине у исправ-

но стање и урадити техничку документацију
5. Санација постојећих архивских депоа у подруму зграде 

ГО Барајево
6. Секундарна водоводна мрежа за насеље Витковица 

у МЗ Барајево – новелирање пројекта у складу са изменама За-
кона о планирању и изградњи (Децембар 2014) - ниво пројекто-
вања: идејни пројекат у складу са чланом 145 ЗПИ; пројекат за 
извођење (водоводна мрежа)

7. Мост код Јовановића
8. Асфалтирање Светосавске улице – краци 500 m
9. Асфалтирање Улице Мике Ћурчића – краци 360 m
10. Макадам – адаптација:
- Дује Дамњановића (крак код броја 77) 200 m
11. Увођење електронске архиве и дигитализација доку-

мената Управе ГО Барајево

12. Увођење дигитализације катастра клизишта на под-
ручју ГО Барајево – Комплексна геолошка карта (КГК-10)

13. Санација степеништа на Мађарском брду
14. Уређење језера Дубоки поток
15. Израда ПГР-а
16. Прање и чишћење улица, ул. Светосавска од Дома кул-

туре у Барајеву до Дома здравља у Барајеву, паркинг и улица око 
Дома здравља, улица која води ка основној и средњој школи, 
ул. Мике Ћурчића до ул. Светосавске, ул. Миодрага Вуковића до 
Електрона, паркинг поред зграде Дирекције, 8 пута у току године

17. Реконструкција и санација крова објекта издвојеног 
одељења Равни Гај – ОШ „Кнез Сима Марковић“

18. Изградња мреже уличне расвете:
- Ж. Стевановића 2 сијалична места
- Светосавска 7 сијаличних места
- Средњокрајска 18 сијаличних места
- Лазара Јанковића 10 сијаличних места
- Богољубља Петковића 2 сијалична места
- Мике Ћурчића 1 сијалично место
19. Спортски терен – Мађарско брдо (кошаркашка табла + 

обруч + мрежица – 1)
20. Спортски терен – Средњи Крај (кошаркашка табла + об-

руч + мрежица – 1)
21. Планирани радови на гробљу: 
- Проширење гробља
- Ромско гробље – није наведено у Одлуци о гробљима

МЗ БАЋЕВАЦ
1. Некатегорисан пут:
- Катастарски пут 1801 600 m - насипање
- Девотинац 100 m – насипање
- Пут за Девотинац 700 m – земљани радови
- Пут за Рупе 100 m – земљани радови
- Пут за Врбље 200 m – земљани радови
2. Постављање ограде око школског дворишта – издвоје-

но одељење ОШ „Кнез Сима Марковић“
3. Појачано одржавање – асфалтирање:
- Улице Скојевска у дужини од 900 m – планирано 2012. г.
- Улице Драгутина Јовановић – Карла у дужини од 1000 

m – планирано 2012. године 
4. Појачано одржавање:
- Скојевска 900 m 
5. Изградња мреже уличне расвете:
- Владислава Николића 4 сијалична места
- Миленије Ивановић 1 сијалично место
6. Планирани радови на гробљу:
- Решити имовинске односе на горњем и доњем гробљу
- Израда капеле на гробљу у Горњем крају – пројекат 

обезбеђен
7. Паркинг прекопута доњег месног гробља (код улице 
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Живорада Јанковића)
8. Насипање дела некатегорисаног пута поред гробља у 

Горњем крају, дужина 300 m са израдом паркинг простора

МЗ БЕЉИНА
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Пататир (Ливаде) 700 m – насипање
- Бељина (Кленовац) – Рожанци (Пољане) 300 m (прет-

ходно омеђити пут)
2. Дом културе – поправка столарије
3. „Врапче Брдо“ Бељина - новелирање пројекта у складу 

са изменама Закона о планирању и изградњи (Децембар 2014) - 
ниво пројектовања: идејно решење за локацијске услове; проје-
кат за грађевинску дозволу; пројекат за извођење (резервоар)

4. „Брђански крај“ Бељина - новелирање пројекта у скла-
ду са изменама Закона о планирању и изградњи (Децембар 2014) 
- ниво пројектовања: идејно решење за локацијске услове; проје-
кат за грађевинску дозволу; пројекат за извођење (резервоар)

5. Модернизација – асфалтирање Улице Првог српског ус-
танка, дужина 1800 m – планирано 2012. године

6. Макадам – адаптација:
- Кленовачка 450 m
- Првог српског устанка 560 m
- 8. марта 500 m
7. Изградња мреже уличне расвете:
- Ј. Поповића 7 сијаличних места
- Космајског одреда 6 сијаличних места
- Осмог марта 1 сијалично место
- Ливадска 1 сијалично место
8. Планирани радови на гробљу:
- Решити имовинске односе. Урадити прикључак на во-

доводну мрежу. Поправка ограде.
- Израда јавне чесме на гробљу

МЗ БОЖДАРЕВАЦ
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Павловац 500 m – насипање
- Пут од Гранчарице за Маге и Чешмарију поправка – 

земљани радови
- Прокић крај Пут кроз воће 800 m – земљани радови
2. Секундарна водоводна мрежа за насеље Длачица (ул. 

Радничка и др.) у Бождаревцу - геодетски радови са пројектовањем 
према условима за повезивање на београдски водоводни систем, а у 
складу са изменама Закона о планирању и изградњи (Децембар 2014) 
- ниво пројектовања: идејно решење за локацијске услове; пројекат 
за грађевинску дозволу; пројекат за извођење (водоводна мрежа)

3. Макадам – адаптација:
- Ливадска 1000 m
- Поцеринска 700 m
- Кућине 700 m
4. Макадам:
- Западна 500 m
5. Изградња мреже уличне расвете:
- Београдског батаљона 16 сијаличних места
- Татаринска 6 сијаличних места

- Обрада Лазића 5 сијаличних места
- Поцеринска 1 сијалично место
- Чесмарска 1 сијалично место
- Школска 1 сијалично место
6. Планирани радови на гробљу: 
- Решити имовинске односе

МЗ ВЕЛИКИ БОРАК
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Девостин 600 m – насипање
- Пут за Црквенац поправка - насипање
- Пут за Дрењак (Ливаде) 800 m – земљани радови
2. Постављање ограде и уређење терена у школском дво-

ришту – издвојено одељење ОШ „Кнез Сима Марковић“
3. Секундарна водоводна мрежа за насеље Велики Борак - 

Сариновац (Ибарска магистрала) - пројектовање према условима 
за повезивање на београдски водоводни систем, а у складу са из-
менама Закона о планирању и изградњи (Децембар 2014) - ниво 
пројектовања: идејни; пројекат за извођење (водоводна мрежа)

4. Секундарна водоводна мрежа за насеље Белики Борак 
– Сариновац (Ибарска магистрала) – новелирање пројекта пре-
ма условима за повезивање на београдски водоводни систем, а 
у складу са изменама Закона о планирању и изградњи (Децем-
бар 2014) - ниво пројектовања: идејни пројекат; пројекат за из-
вођење (водоводна мрежа)

5. Асфалтирање Улице Костадина Богдановића 400 m
6. Макадам – адаптација:
- Милисава Богдановића 600 m
- Обрада Миловановића 400 m
- Миливоја Косанића 250 m
- Владимира Чамџића 500 m
7. Појачано одржавање:
- Карађорђева I крак лево 200 m
8. Увођење инсталација грејања у објекту издвојеног 

одељења Велики Борак
9. Изградња мреже уличне расвете:
- Симе Марковића 10 сијаличних места
- М. Чамџије 3 сијалична места
- Шеста личка 1 сијалично место
- Ч. Нинковића 1 сијалично место
10. Спортски терен (кошаркашка табла + обруч + мрежица – 2)
11. Планирани радови на гробљу: 
- Решити имовинске односе (Горња мала и Доња мала)

МЗ ВРАНИЋ
1. Некатегорисан пут:
- Пут од Ристића према Јазинама 300 m – насипање
- Велике Дубраве (кат. бр. 4581/2) 1000 m – насипање
- Сређ - два крака (кат. бр. 4569 и кат. бр. 4568) 30 m и 286 

m – земљани радови
2. Уређење терена око објекта фискултурне сале и ОШ 

„Павле Поповић“
3. Асфалтирање Улице Богољуба Михаиловића 520 m
4. Макадам – адаптација:
- 10. октобра – Дубраве 300 m
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- Братства Јединства (код броја 596) 400 m
- Обреновачка 750 m
5. Појачано одржавање:
- Илије Јелића 800 m
- Прогон 600 m
6. Изградња мреже уличне расвете:
- Д. Пантића
- Ч. Ђоинчевића 4 сијалична места
- Р. Марића 1 сијалично место
- Љ. Јелића 2 сијалична места
- Пролетерских бригада 4 сијалична места
- М. Стајковића 7 сијаличних места
- Братства и јединства 7 сијаличних места
- Шумадијска 1 сијалично место
- Драгише Јелића 1 сијалично место
- Драгољуба Тришића 11 сијаличних места
- Митра Радосављевића 3 сијалична места
- Љубивоја Тришића 1 сијалично место
- Богољуба Михаиловића 2 сијалична места
7. Планирани радови на гробљу: 
- Гуњице: омеђити и оградити кат. парцеле 2106/19 и 

2106/27 (2106/27 није наведена у Одлуци). Постојећи пут преко 
ових парцела укинути, јер постоји пут кат. парцела 2106/26.

- Гробље прекопута цркве: урадити прикључак на водо-
водну мрежу.

- Гробље у Рашић крају: поправка ограде, поставити 
контејнер.

МЗ ГЛУМЧЕВО БРДО
1. Некатегорисан пут:
- Змајевац 350 m – насипање
2. Појачано одржавање:
- Тунел Ненадовац и Улица Б. Јовановића 100 m
3. Изградња мреже уличне расвете:
- Липовички пут
- Б. Јовановића 18 сијаличних места
- Стара Липовица 10 сијаличних места
- Глумчево Брдо 1 сијалично место 
 

МЗ ГУНЦАТИ
1.  Некатегорисан пут:
- Продужетак улице Добросава Николића у Прокић крају 

700 m – насипање
- Од краја Обршинске до Водица поправка – насипање
- Дом културе – кречење просторија МК и мале сале
- Асфалтирање Светосавске улице – краци 500 m
- Асфалтирање Улице Слободана Пенезића– краци 500 m
2. Реконструкција, адаптација и санација учионичког 

простора у објекту издвојеног одељења Гунцати
3. Макадам – адаптација:
- Прокић крај (део крака према школи) 400 m
4. Изградња мреже уличне расвете:
- Светосавска 1 сијалично место
- Липовичка 1 сијалично место
5. Планирани радови на гробљу: 

- Решити имовинске односе. Урадити прикључак на во-
доводну мрежу.

МЗ ЛИСОВИЋ
1. Некатегорисан пут:
- Наставак Доле Михајиловића (Гробље) 800 m – насипање
- Делови пута (багаши) и Вотњачине 500 m – насипање
- Делови пута (багаши) и Вотњачине 600 m – земљани 

радови
- Пут Спасовина (багаши) према Бељини 1000 m – земља-

ни радови
2. „Дубрава“ - Лисовић - новелирање у складу са изменама 

Закона о планирању и изградњи (Децембар 2014) - ниво пројек-
товања: идејно решење за локацијске услове; пројекат за грађе-
винску дозволу; пројекат за извођење (резервоар)

3. Секундарна водоводна мрежа за насеље Лисовић – но-
велирање пројекта у складу са изменама Закона о планирању и 
изградњи (Децембар 2014) - ниво пројектовања: идејни пројекат 
у складу са чланом 145 ЗПИ; пројекат за извођење (водоводна 
мрежа)

4. Макадам – адаптација:
- Стевана Абрлића 200 m
5. Појачано одржавање:
- Обрада Михаиловића Јастреба 800 m
6. Изградња мреже уличне расвете:
- Ратка Јевтића 8 сијаличних места
- Космајских партизана 2 сијалична места
- Обрада Михаиловића 6 сијаличних места
- Илије и Иве Трифуновића 4 сијалична места
7. Спортски терен (кошаркашка табла + обруч + мрежица – 1)
8. Планирани радови на гробљу: 
- Решити имовинске односе. Кат. парцела 1853 не при-

пада гробљу – треба је изоставити из Одлуке. Пројекат спољњег 
уређења за нови део који ће дефинисати положај капеле, број и 
величину гробних места, паркинг, стазе. Изградња ограде

МЗ МАНИЋ
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Јасење 600 m – насипање
- Пут за Мајур 200 m – земљани радови
2. Дом културе – санација крова
3. „Вис“-Манић – новелирање пројекта у складу са изме-

нама Закона о планирању и изградњи (Децембар 2014) - ниво 
пројектовања: идејно решење за локацијске услове; пројекат за 
грађевинску дозволу; пројекат за извођење (резервоар)

4. Примарни цевовод за пуњење резервоара „Вис“ у Ма-
нићу – новелирање пројекта према условима за повезивање на 
београдски водоводни систем, а у складу са изменама Закона о 
планирању и изградњи (Децембар 2014) - ниво пројектовања: 
идејно решење за локацијске услове; пројекат за грађевинску 
дозволу; пројекат за извођење (водоводна мрежа)

5. Секундарна водоводна мрежа за насеље Манић – нове-
лирање пројекта у складу са изменама Закона о планирању и из-
градњи (Децембар 2014) - ниво пројектовања: идејни пројекат у 
складу са чланом 145 ЗПИ; пројекат за извођење (водоводна мрежа)
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6. Асфалтирање Улице Боривоја Иванковића (са краком) 
600 m

7. Изградња мреже уличне расвете:
- Космајског одреда 4 сијалична места
- Ж. Марковића 1 сијалично место
8. Спортски терен (кошаркашка конструкција – 1, кошар-

кашка табла + обруч + мрежица – 1)

МЗ МЕЉАК
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Тараиш 1000 m – насипање
- Крак из Улице Мила Вуковића (Запис) 600 m – земљани 

радови
2. Асфалтирање Пута за гробље 750 m
3. Макадам – адаптација:
- Устаничка (крак код броја 50а) 100 m
- Мила Вуковића крак код броја 25-25а 90 m
- Космајска 100 m
4. Изградња мреже уличне расвете:
- Дубравска 3 сијалична места
5. Спортски терен (кошаркашка табла + обруч + мрежица 

– 1, гол – 2, мрежа за гол – 1 пар)
6. Планирани радови на гробљу: 
- Кат. парцела 764 није наведена у Одлуци. Поправка 

ограде. Поставити контејнер.

МЗ НАСЕЉЕ ГАЈ
1. Прање и чишћење улица Цара Лазара, Царице Милице, 

20. Октобра, Барајевске, I Нове, 5 пута у току године
2. Спортски терен (кошаркашка табла + обруч + мрежица – 1)

МЗ РОЖАНЦИ
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Петровац (Пут за вис) 350 m – насипање
- Пут за Дубоки поток 360 m – насипање
- Продужетак „10. октобра“ 200 m – насипање
- Окретница код гробља 20 m – насипање
- Крај Кленовачке (Прелаз преко потока) 20 m – насипање
- Пут за Рашко поље 50 m
2. Секундарна водоводна мрежа за насеље Рожанци – но-

велирање пројекта у складу са изменама Закона о планирању и 
изградњи (Децембар 2014) - ниво пројектовања: идејни пројекат у 
складу са чланом 145 ЗПИ; пројекат за извођење (водоводна мрежа)

3. Изградња мреже уличне расвете:
- Станкова 2 сијалична места
- Космајских Партизана 3 сијалична места
4 Планирани радови на гробљу: 
- Решити имовинске односе

МЗ ШИЉАКОВАЦ
1. Некатегорисан пут:
- Пут за Сариновац и Аниште 800 m - насипање
2. Реновирање велике сале у Дому културе
3. Макадам – адаптација:
- Милорада Иванковића 510 m

4. Изградња мреже уличне расвете:
- Д. Максимовића 4 сијалична места
- Р. Маринковића
- Шесте Личке 4 сијалична места
- Спортски терен (кошаркашка табла + обруч + мрежица 

– 1, гол – 2)
5. Планирани радови на гробљу: 
- Решити имовинске односе. Поправити славину – поста-

вити чесму. Поставити контејнер

Напомена:

- У складу са Програмом улица за асфалтирање за 2015. 
годину, након ребаланса буџета Дирекције за путеве Града Бео-
града, може доћи до асфалтирања додатног броја улица из поме-
нутог Програма

- ЈКП „10. октобар“ плански организује чишћење, одржа-
вање и уређење јавних површина (које подразумева сакупљање 
и чишћење смећа са јавних површина као што су улице, тротоари 
и зелене површине и прање улица, тротоара и паркинга). Осим 
горе наведених планираних активности из овог делокруга пос-
ла (у МЗ Барајево и МЗ Насеље Гај), већи број радова на прању 
и чишћењу јавних површина у МЗ ће се извршити пре почетка 
одржавања манифестација од значаја за Општину Барајево и то: 
Дани Будимира Буце Јовановића у Гунцатима 15. јула, Дани кне-
за Симе Марковића у Великом Борку од 01-28. августа, Дан и сла-
ва Општине Барајево 28. августа и Сабор Светог Илије у Вранићу 
02. августа. По налогу Дирекције за развој и изградњу ГО Бараје-
во вршиће се сви остали радови на планском чишћењу, одржа-
вању и уређењу јавних површина у свим месним заједницама 
(постављање мобилијара за децу, постављање клупа, фарбање 
постојећих, постављање огласних табли и сл.), где се за то буде 
указала потреба. Постављено је 50 контејнера и додатно купље-
но 50 нових, који треба да се распореде по МЗ.

- По захтевима грађана и Програму Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Барајева вршиће се поправке по-
стојеће и изградња нове мреже јавне расвете и неопходних мер-
них места.

- Врсту и обим радова које је потребно извести на нека-
тегорисаним путевима, а у складу са Програмом уређења, одр-
жавања и изградње пољских и некатегорисаних путева на те-
риторији ГО Барајево, за 2015. годину, дефинисаће Дирекција за 
развој и изградњу ГО Барајево ЈП, у сваком појединачном налогу 
за извођење радова који ће бити достављен извођачу радова.

ПРЕДСЕДНИК СО БАРАЈЕВО          
Саша Костић
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Општина Барајево ће и ове године 
узети учешће у манифестацији „Дани 
европске баштине“ у периоду од 20. до 
30. септембра.

Овогодишња тема којом ће бити 
обележени Дани европске баштине 
је „Стари и традиционални занати – 
очување и одржање“. Стари занати 
имају изузетно важно место као део 
материјалног и нематеријалног бо-

Дирекција за изградњу и развој 
општине Барајево у склопу обнове 
и уређења малих спортских терена 
на подручју општине набавила је 10 
кошаркашких табли са обручем и 
мрежицом којима ће бити замењене 

У Дому културе у Вранићу 25. сеп-
тембра са почетком у 20 часова одр-
жаће се концерт КУД-а „Вранић“. На-
тупиће и наш познати певач народних 
песама Радиша Урошевић уз пратњу 
оркестра Бобана Продановића.

Концерт организује Центар за 
културу Барајево.

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

гаства и културног наслеђа једног на-
рода. Ова манифестација има за циљ 
да покрене нека важна питања веза-
на за очување занатских вештина и 
знања.

У нашој општини у оквиру ове 
манифестације биће организована 
изложба под називом „Промоција ста-
рих и традиционалних заната“ од 21. 
до 25. септембра у Центру за културу, 

Основној школи „Кнез Сима Мар-
ковић“ у Барајеву, Основној школи 
„Павле Поповић“ у Вранићу и Средњој 
школи у Барајеву.

Такође ће бити организована по-
сета етнолошкој учионици „Шума-
дијско двориште“, удружења „Запис“ 
у Бождаревцу у времену од 28. до 30. 
септембра.

НАБАВЉЕНА ОПРЕМА 
ЗА МАЛЕ СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ

дотрајале табле, а такође су набавље-
не и две нове конструкције за ко-
шакракашке терене у Арнајеву и Ма-
нићу. Дирекција је набавила и голове 
за мале спортске терене у Мељаку и 
Шиљаковцу.

КОНЦЕРТ У ВРАНИЋУ

Aкција прикупљања чепова од 
пластичне амбалаже, у организацији 
одбојкашког клуба „Пионир“ из Ба-
рајева, почела је почетком прошле 
године. За акцију „Чеп за хендикеп“ 
професор физичког васпитања Стево 
Јовићевић је сазнао преко средстава 
јавног информисања и решио је да 
се са члановима свог клуба активно 
укључи поставивши пластичне бу-
риће са обавештењем о овој акцији у 
холовима основних школа Павле По-
повић-Вранић, кнез Сима Марковић- 
Барајево и Вук Караџић из Сремчице, 
као и у Средњој школи у Барајеву.
Врло брзо су се у акцију укључили и 
у великој мери допринели ученици и 
запослени у школама, као и Црвени 
крст Барајева са великим бројем во-
лонтера и професором Николом Ми-
нићем. Поменути професори Средње 

ХУМАНОСТ И ЕКОЛОШКА СВЕСТ 
- ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП

школе у Барајеву наводе да су осим 
ове акције активни и када су у питању 
прикупљања пет амбалаже, алуми-
нијумских лименки и старог папира. 
Овом приликом сакупљено је око 
200 килограма чепова који су посла-

ти Удружењу параплегичара Баната 
из Зрењанина, који су и осмислили 
ову еколошку и хуманитарну акцију, 
намењену набавци инвалидских ко-
лица која ће нечији живот учинити 
знатно лакшим и квалитетнијим.

ТЕМА СТАРИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ
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Дирекција за развој и изградњу 
општине Барајево обезбедила је сред-
ства којима се финансира текућа по-
правка и одржавање атарских путе-
ва на подручју општине Барајево. Са 
Јавним комуналним предузећем „10. 
октобар“ Барајево потписани су угво-
ри о извођењу радова у вредности од 
28,6 милиона динара, а од Града Бео-
града је добијено додатних 5,5 мили-
она динара за ову намену. Дирекција 
је такође одвојила 3,2 милиона дина-
ра за набаку камена, тако да ће у овој 
години за атарске путеве бити утро-
шено  преко 37 милиона динара. 

Раде Стевановић, заменик пред-
седника општине и председник 
Комисије за реализацију програма 
атарских путева изјавио је за “Ба-
рајевски гласник“ да је Скупштина 
општине усвојила план радова којим 
је одређено који ће се атарски путеви 
радити ове и наредне године. Тако 
је у Арнајеву планирано насипање 
пута Мала капија (Државне ливаде) 
у дужини од 1000 метара и земљани 
радови на путу за Гај. У Барајеву је 
планиран наставак радова на наси-
пању пута за Мекоте и Свињчине, као 
и пута за Маркове њиве у укупној ду-
жини од 1000 метара. У програму су 
и радови на Катастарском путу 1801 
и Девотинац у Баћевцу, као и пута 
за Рупе и Врбље. У Месној заједници 
Бељина у плану су радови на путу за 
Пататир (Ливаде) и Бељина (Клено-
вац)-Рожанци (Пољане). У Бождаре-
вцу ће се радити Пут за Павловац, пут 
од Гранчарице за Меге и Чешмарију и 
пут кроз воће Прокић крај. У Великом 
Борку радиће се путеви за Девос-
тин, Црквенац и Дрењак (Ливаде). 

у Месној заједници Вранић у плану 
су радови на путу од Ристића према 
Јазинама, Велике дубраве кат. парц. 
4581/2) и Сређ – два крака (кат.парц.
бр.4569 и 4568). У Глучевом Брду у 
плану је насипање пута Змајевац, а 

АТАРСКИ ПУТЕВИ ПРИОРИТЕТ ОПШТИНЕ

Раде Стевановић, заменик председника општине

у Гунцатима продужетак улице До-
бросава Николића у Прокић крају. У 
Месној заједници Лисовић радиће се 
наставак улице Доле Михајиловића, 
делови пута (багаши) и Вотњачине и 
пут Спасовина (багаши) према Бељи-
ни. У Манићу су у плану радови на 
путу за Јасење и путу за Мајур. У Мес-
ној заједници Мељак радови  су пла-
нирани на путу за Тараиш и на краку 
из улице Мила Вуковића (запис). У Ро-
жанцима радиће се пут за Петровац, 
пут за Дубоки поток, продужетак „10. 
октобра“ и окретница код гробља, и у 

Месној заједници Шиљаковац пут за 
Сариновац и Аниште.

- За општину Барајево ово су ра-
дови који ће до краја године имати 
приоритет, каже Раде Стевановић. 
Ради се о атарским путевима за које 

је општина надлежна и врло је бит-
но да се што више оваквих путева 
уреди, било насипањем каменом или 
извођењем земљаних радови, како 
би наши пољопривредници могли да 
стигну са својом механизацијом до 
њива. Реч је веома обимним радови-
ма и они ће се изводити све док вре-
менске прилике то буду дозволиле. 
Најбитније је да се они изведу ква-
литетно, а поред нашег комуналног 
предузећа биће укључени и други 
извођачи који посао буду добили на 
тендеру који се ових дана завршава.

Арнајево - члан општинског већа Саша Радовановић 
задовољан квалитетом радова на атарским путевима

Усвојен план одржавања атарских путева који су у надлежности општине.
За ову намену обезбеђено 37 милиона динара.
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У прошлом броју „Барајевског гласника“ у интервјуу 
са председницом општине Барајево Бранком Савић писа-
ли смо о проблемима које  Барајево, као и друге градске 
општине има с обзиром на веома мала овлашћења. Због 
тога је неопходно преиспитати постојећу поделу посло-
ва између града и градских општина у циљу ефикаснијег 
фунционисања.

У току је процедура око промене Статута Града Бео-
града, а општина Барајево је већ доставила своје предлоге.

Садашња подела послова не даје могућност општини 
да решава ни оне проблеме због којих се грађани најчешће 
обраћају општини, као што је одржавање макадамских 
путева, уређење банкина, сечење шибља поред  улица и 
други послови.

Повод  да се поново позабавимо овом темом је недавни 
догађај који је могао имати и теже последице када је један 
дечак на аутобуском стајалишту у центру Барајева упао у 
шахту и повредио се. Морали су да интервенишу и ватро-

ма. Грађане, наравно, не интересује ко је надлежан и они 
од општине очекују да брзо и ефикасно решава овакве 
проблеме.

Општина с друге стране најчешће може само да апе-
лује на надлежне градске и републичке органе да се овак-
ви проблеми решавају, али нажалост  на интервенцију 
ових органа дуго се чека јер су и они због великог обима 
послова у немогућности да свуда на време интервенишу.

ГРАЂАНИ ОЧЕКУЈУ ДА ОПШТИНА РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ

гасци спасиоци којима је требао читав сат времена да га 
извуку из шахте.

Био је ово разлог  да се позабавимо и другим сличним 
проблемима који свакодневно иритирају грађане а могу 
изазвати и озбиљне последице.

Тако је недавно на седници Општинског већа заменик 
председника општине Барајево Раде Стевановић указао 
да поред тротоара код основне школе у Барајеву просто 
буја коров што пружа прилично ружну слику о Барајеву. 
Коров је после тога, ангажовањем радника барајевског ко-
муналног предузећа покошен, мада то и није била њихова 
ни надлежност ни обавеза. Ово је само један од примера 
где је општина могла да интервенише, али таквих случаје-
ва има на целој територији општине, која не само да нема 
надлежност, него не располаже ни опремом, а ни финан-
сијским средствима да реагује у свим оваквим случајеви-

Један од таквих примера забележили смо ових дана 
у улици Живка Стевановића која је једна од ретких која 
има и тротоар. То нажалост ништа не помаже пешацима 
јер је тротоар потпуно зарастао у коров и непроходан. За-
меник председника општине Раде Ствановић упутио је 
допис Дирекцији за путеве града Београда и Саобраћајној 
инспекцији са молбом да се у најкраћем року изврши ко-
шење високе траве и шибља поред локалних путева, јер 
прети опасност од саобраћајних незгода. Посебно је наг-
лашено да ове радове треба обавити пре почетка школске 
године јер је угрожена безбедност пешака, посебно деце. 
Школска година је почела, а од надлежних градских орга-
на још није стигао никакав одговор.

НЕОПХОДНО ПРЕИСПИТАТИ ПОСТОЈЕЋУ ПОДЕЛУ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ И ГРАДА

Дечак упао у шахту у центру Барајева

Тротоар у улици Живка Стевановића зарастао у коров

Корито Барајевске реке зарасло у коров, општина није надлежна
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Свечана манифестација која носи 
назив “Видовданско вече“ у органи-
зацији Центра за културу Барајево 
отворена је на Видовдан 27. јуна 2015. 
године у порти цркве „Спаљивање 
мошти Светог Саве“ у Багрдану. Про-
грам је отпочео песмом „Ој Косово, 
Косово“ у извођењу хора „Шара“ из 
Културног Центра Чукарица.

У порти цркве су се поред грађа-
на Барајева окупили представници 
ГО Барајево на челу са председником 
Скупштине Сашом Костићем, одбор-

У организацији Центра за кул-
туру Барајево ГО Барајево,у Гунца-
тима је одржана манифестација која 
носи назив „Дани Будимира Буце 
Јовановића, Илије и Милије Спасоје-
вића и Радоја Митровића – Барајев-

У склопу програма манифеста-
ције „Дани Будимира Буце Јовано-
вића, Илије и Милије Спасојевића и 
Радоја Митровића – Барајевца“ 17. јула 
у Гунцатима, одржан је програм „Вече 
барајевских певача и инструментали-

Треће вече манифестације одржа-
но је 18. јула. Одржан је целовечерњи 
концерт сплета игара КУД–а „Вра-
нић“ под уметничким руководством 
Слободана Радојичића и ФА „Шума-
дија“ под уметничким руководством 
Драгана Јовановског и Ане Јовичић.

„ВИДОВДАНСКО ВЕЧЕ 2015“
ници, културни радници и просвет-
ни радници, директори, уважени гос-
ти као и свештена лица. Присутнима 
се обратио протојереј ставрофор 
архијеријски намесник бељанички 
Видо Милић који је истакао значај Ви-
довдана у историји Срба.

У програму су, поред хора „Шара“ 
учествовале глумица Љиљана Стје-
пановић која је говорила „Његошеву 
песму“ и део из монодраме „Сахрана 
краља Александра” и певачица на-
родне изворне музике Драгица Ра-

досављевић Цакана која је отпевала 
неколико Косовских песама, и пре-
мијерно извела нову песму која носи 
назив „Бели анђео“.

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

ца“. Програм ове општинске манифе-
стације посвећен је музичарима који 
су песмом и колом неговали Шума-
дијски мелос афирмишући естрадне 
звезде као што су: Шабан Шаулић, Зо-
ран Калезић, Зорица Бруцлик, Бора 
Спужић – Квака, Гвозден Радичевић, 
Вида Павловић...

Концерт еминентних извођача 
изворне народне песме „Рашири руке 
о мајко стара“ одржан је 16. јула 2015. 
године. У част барајевских музичара 
певали су њихове и своје песме. Раде 
Петровић, Мишко Павић, Недељко 
Неђа Костић, Миленко Живковић, 
Миливоје Ђуришић, Живота Јовано-
вић – виолина, Ангел Димов, Милан-
че Радосављевић, Марија Трајковска 
и Зоран Поповић само су неки од из-

вођача који су те вечери певали на 
овој традиционалној манифестације.

Уобичајено, концерт је oтпочео 
Буцином песмом „Рашири руке о 
мајко стара“, и колом у извођењу ор-
кестра Зорана Влајића.

„С ОНЕ СТРАНЕ 
ЛИПОВИЦЕ“

ста народне музике“са посебним име-
ном „С оне стране Липовице“.

Уз пратњу оркестра Зорана 
Влајића,певали су: Драган Илић – Ба-
рајевац, Раде Гајић, Мића Минић – 
Шале, Споменка Рајковић, Миломир 
Ђорђевић, Неша Јовановић, Зоран 
Шуша – хармоника и певачи аматери 
из Барајева.

СМОТРА ФОЛКЛОРА
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У организацији Центра за културу Барајево 19. августа 
у великој сали Дома културе у Барајеву одржана је тради-
ционана манифестација „Преображење у Барајеву“. Про-
грам је требао да се одржи на игралишту ФК Барајево, али 
због временских услова манифестација је одржана у Дому 
културе.

Завршна свечаност „Фестивал 
поезије Барајево 2015“ одржана је 22. 
августа 2015. године у великој сали 
Дома културе у Барајеву. И ове го-
дине носилац целокупног програма 
био је Центар за културу Барајево, а 
свечаности је присуствовало преко 
70 књижевника из Србије, Црне Горе, 
Босне и Херцеговине и Македоније.

Чланови жирија били су: дечији 
песник Недељко Попадић, књижев-
ник, сатиричар и члан УКС–а Љубо-
мир Ћорилић и новинар и сатиричар 
Ратомир Раша Лазић.

Плакете и похвале награђеним и 
похваљеним песницима фестивала 
уручили су чланови жирија, а про-
грам музичким нумерама употпуни-
ла певачка група „УНА“.

Традиционална манифестација која носи назив „Шу-
мадинка јечам жела“ по песми нашег суграђанина и вели-
ког певача Љубе Недељковића, одржана је 28. августа на 
велики православни празник „Велику Госпојину“ у порти 
цркве „Свети Архангел Михајло“ у Бељини.

Пред више стотина посетилаца програм је отпочео 
песмом „Шумадинка јечам жела“ у извођењу младог и та-
лентованог певача са ових простора Владе Јешића. Потом 
су се представили млади фолклораши, чланови ФА Шума-
дија, сплетом игара из Србије и Шумадије. У наставку про-
грама наступиле су реномиране певачке звезде Биљана 
Јевтић и Гордана Лазаревић као и звезда у успону Влада 
Јешић.

Све извођаче је пратио оркестар Зорана Влајића.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ У БАРАЈЕВУ

ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ „БАРАЈЕВО 2015“
По додели награда дружење је 

настављено читањем награђених 
песама. На фестивалу је промовисан 

нови билтен са награђеним и пох-
ваљеним песмама „Фестивал поезије 
Барајево 2015“.

Пред више стотина посетилаца манифестацију су от-
ворили малишани ФА “Шумадија“ из Барајева играма из 
Србије и Шумадије. У музичком делу програма наступиле 
су Звезде Гранда Мирјана Мирковић и Драги Домић, као и 
музичка звезда са ових простора Марина Станкић. Извођа-
че је пратио оркестар Дејана Пауновића Рамба.

„ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА“



На подручју Општине Барајево ове године је засејано 
је око 800 ха пшенице.  До смањења површина под овом 
културом дошло је из разлога што су у току јесени били 
лоши временски услови који нису дозволили основну об-
раду и добру припрему земљишта за сетву.

Нешто  лошији временски услови у току пролећа та-
кође  су  утицали на  лош развој  озимих култура ( слабији 
раст, слабо бокорење...).

Ово све раезултирало је слабијим приносом лошијег 
квалитета, тако да је просечан принос по ха, био : пшени-
ца 3т/ха,јечам 2т/ха,овас 2т/ха и тритикале 3 т/ха. Жетва 
озимих култура почела је око 1. јула и трајала је до 20.  јула.

ЖЕТВА 2015. - ПРИНОС И КВАЛИТЕТ 
ПШЕНИЦЕ ИСПОД ПРОСЕКА

ЛЕТО У БАРАЈЕВУ

У дворишту Светислава Иванишевића у Равном Гају 
недавно смо снимили ову крушку импозантних димен-
зија. Како смо сазнали од домаћина, крушку је посадио 
Александар Николић давне 1935. године.

 Крушка рађа сваке друге године а плодова има толи-
ко да се од њих испече 10 казана ракије.

На слици се види колико је ово дрво у чијој хладовини 
Светислав радо са својим укућанима, комшијама и прија-
тељима седне да се одмори, а понекад, зашто да не и да се 
попије чашица ракије, наравно од крушке.

ЧАШИЦА РАЗГОВОРА 
ИСПОД КРУШКЕ

На паркингу иза зграде општине постављена је јав-
на чесма, што је свакако за похвалу. Надамо се да ће и 
простор око чесме бити уређен.

Кајакашки клуб Барајево поставио је базен у коме су 
безбедно могли да се купају и најмлађи наши суграђани. То 
је овог лета било једино место где су могли да нађу освежење.

18



Градска општина Барајево

• Централа 8302-115, 8302-126
• Матичар 8302-628 
• “Барајевски гласник” 8302-272

Инспекцијске службе

• Комунална инсп. 8302-144
• Грађевинска инсп. 8301-985

Одељење унутрашњих послова: 

• Централа 2816-008

Општински орган за прекршаје: 

• 8302-146

Јавна предузећа:   

• Дирекција 8302-105
• ЈКП „10. октобар“  8303-782 
• Центар за културу 8302-110 

Радио Барајево 

• 8301-451, 8301-415

Управа јавних прихода Града 
Београда одељење Барајево

• 8302-637

Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Града 
Београда одељење Барајево

• 2041-314, 2041-363

Савез Самосталних Синдиката 
Београда - Општински Одбор 
Барајево 

• 8300-009, 8301-512

Црвени Крст Барајево 

• 8302-177

Ловачко удружење Барајево 

• 8301-388

Аутобуска Станица „Ласта” 

• 8300-346

Беовоз – Информације 

• 33-70-031, 33-70-032

Дом Здравља Барајево  - 

8300-186 

• Хитна помоћ 8300-186
• Апотека 8300-542 
• Вранић 8332-012 
• Бељина 8321-011

Ветеринарска амбуланта 

• 8302-109

Пошта Барајево 

• 8301-361 
• -управник 685-695

Центар за Социјални рад 

• 8300-401 

Земљорадничке задруге 

• Барајево 8301-140 
• Арнајево 8321-068 

Ватрогасна служба Барајево 

• 193, 8300-151

Основне школе 

• „Кнез С. Марковић” 8300-124
• „П. Поповић” 8332-022

Средња школа Барајево 

• 8300-426 

Предшколска установа 
„Полетарац” 

• 8300-194 

Спортски савез Барајево 

• 8301-321 

Комесаријат за избеглице 

• 8300-316

Републички Геодетски завод
- одељење Барајево 

• 8300-141 

Републичка Управа Јавних 
Прихода  - одељење Барајево 

• 8300-434 

Бензинске пумпе 

• Барајево 8301-198 
• Липовица 8300-399

Елекгродистрибуција Барајево 

• 8302-107 

Београдски водовод 

• 8302-132 

Управа за јавна плаћања 
- експозитура Барајево 

• 8300-424

Библиотека “Јован Дучић” 

• 8300-389 

Национална служба за запош.

• 8301-380

Црквене општине

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

Месне канцеларије

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

Важни телефони

www.barajevo.org.rs
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SPORT

Кајакашки клуб „Барајево“ био 
је 19. Јула домаћин регате „Барајево 
2015.“, која је бодована за првенство 

ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 
БАРАЈЕВСКИХ КАЈАКАША

каже Милош Томић, председник клу-
ба. Он посебно истиче резултате које 
постижу Марија Илић и Теодора Кон-

настојаће, каже његов председник, 
да што пре набави кајак К2 двосед и 
К1  једносед, па ће и резултати бити 
још бољи.

Кајакашки клуб „Барајево“ има 
30 чланова, који плаћају симболичну 
чланарину од 100 динара годишње. 
Тренинзи се одржавају два пута не-
дељно и води их професинални тре-
нер. Финансира се преко спортског 
савеза општине и града, што ипак 
није довољно да се покрију сви трош-
кови и набави неопходна опрема. 
Зато се у клубу надају да ће сарадња 
са општином, са којом су и сада задо-
вољни, у наредном периоду бити још 
боља и да ће клуб имати још боље 
услове за рад и постизање врхунских 
резултата.

Београда. Учествовало је укупно 
девет екипа, а барајевски кајакаши, 
мада нису имали адекватне услове 
за тренирање у појединим дисци-

плинама, постигли су и овај пут запа-
жене резултате освојивши четврто и 
седмо место.

- У барајевском кајакашком клу-
ба има изузетно талентоване деце, 

статиновић које су као двојац освоји-
ле друго место у Београду на 500 
метара, а на државном првенству су 
биле осме. Њихов успех је тим већи 

што оне немају у клубу чамац двојац  
за тренирање и такмичење, а резул-
тате постижу када од других клу-
бова добију чамац само за одређену 
трку. Кајакашки клуб из Барајева 

КАРАТЕ

ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ 
ЗА "СЕНСЕИ"

Спортски клуб „Сенсеи“ постигао је 
још један запажен резултат на карате 
купу у Лајковцу на коме је учествовало 
15 клубова и 130 такмичара из Србије и 
Босне и Херцеговине.

Емилија Антанасијевић освојила је 
две златне медаље у карегорији КАТА и 
КУМИТЕ.

КАЈАКАШКИ КЛУБ „БАРАЈЕВО“

Језеро дубоки поток

Председница општине са освајачима медаља

Уређене трибине на језеру


