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На конститутивној седници Скупштине Градске општи-
не Барајево која је одржана 15. јуна усвојен је Извештај о спро-
веденим изборима за одборнике Скупштине Градске општи-
не Барајево, верификовани су мандати новим одборницима, 

изабрани су председник и секретар Скупштине као и Адми-
нистративно мандатна комисија. 

Нову општинску власт формирали су одборници три 
листе: Александар Вучић – Србија побеђује, Ивица Дачић-Со-
цијалистичка партија Србије – Јединствена Србија –ЈС- Дра-
ган Марковић Палма и ГГ Слога-Раде Танасијевић.

За председника Скупштине тајним гласање изабран је 
Саша Пауновић.

Због престанка мандата старог сазива Скупштине Јасми-
на Јовановић разрешена је функције секретара Скупштине, а 
на предлог председника Скупштине Саше Пауновића за но-
вог секретара Скупштине Градске општине Барајево изабран 
је дипломирани правник Момчило Митровић. Момчило 
Митровић је завршио Правни факултет у Београду и има 
положен правосудни и испит за рад у органима управе. Има 
радно искуство у струци од 32 године. Радио је девет година у  
Управи јавних прихода општине Чукарица. Такође је 14 годи-

на обављао самосталну ад-
вокатску делатност. Од 2008. 
године је у радном односу у 
Управи јавних прихода града 
Београда – Одељење Бараје-
во на пословима инспектора 
за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода.

Скупштина је изабрала и 
Административно-мандатну 
комисију која има пет чланова.

Саша Пауновић, нови 
председник Скупштине 
Градске општине Барајево 
рођен је  1964. године. Већ 
дужи низ година изузетно 
је активан у политичком 
животу општине Барајево. 
У више наврата био је од-
борник и веома успешно 
обављао више одговор-
ниох јавних функција па 
има  велико искуство у 
функционисању локалне 
самоуправе. Завршио је 
средњу машинску школу 
у Београду и више од 15 
година био успешан при-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
САША ПАУНОВИЋ

ватни предузетник. Пред-
седник је Општинског од-
бора Самосталног ДСС-а у 
Барајеву и члан Извршног 
одбора. Ожењен је и отац 
двоје деце.

Са конститутинне седнице
Скупштине Градске општине Барајево

Секретар Скупштине
Момчило Митровић

ИЗБОРИ 2016 - ГЛАСАЛО 59,18% БИРАЧА

На изборима који су одржани 24. априла 2016. годинѐ  на 
28 бирачких места од 23657 уписаних бирача гласао је 14001 
бирач, што је 59,18% . Убедљиво највише гласова, укупно 6159 
добила је листа Александар Вучић – Србија побеђује којој је 
припало 17 мандата у Скупштини Градске општине Барајево. 
Друга по броју гласова је листа ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалис-
тичка партија Србије – Јединствена Србија ЈС – Драган Мар-
ковић Палма за коју је гласало 1315 бирача и на основу тога 
припала су јој три мандата. Листа СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ добила је на изборима 1132 гласа 
и на основу тих резултата припала су јој три мандата. Листа 

НАЈВИШЕ ГЛАСОВА ДОБИЛА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
ПАТРИОТСКИ БЛОК Демократска странка Србије – Нова Ср-
бија добила је 1113 гласова, односно три мандата. Листа Демо-
кратска странка – Бранка Савић добила је 1091 глас и такође 
има три мандата у Скупштини ГО Барајево. Листа Др ВОЈИС-
ЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  добила је на 
изборима 794 гласа и освојила два мандата. Листа ГГ СЛОГА 
– Раде Танасијевић добила је 733 гласова  и припадају јој два 
мандата.

Листе ГРУПА ГРАЂАНА СРПСКА СНАГА – РАДЕ ГОЛУБО-
ВИЋ са 640 гласова и СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ са 429 гласа нису 
успеле да уђу у Скупштину Градске општине Барајево.
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На 1. Седници Скупштине Градске општине Барајево  
која је одржана 15. јуна, након кратке паузе после конститу-
тивне седнице, тајним гласањем, на предлог 22 одборника 
за заменика председника Скупштине ГО Барајево изабран 
је Милорад Стевановић.

Председник Скупштине ГО Барајево предложио је 
Слободана Бату Адамовића са изборне листе „Алексан-
дар Вучић – Србија побеђује“ за кандидата за председника 
Градске општине Барајево. Кандидат за председника ГО 
Барајево предложио је Славка Гајића, одборника СПС-а за 
кандидата за заменика председника, као и кандидате за 
чланове Већа Градске општине Барајево.

СЛОБОДАН БАТА АДАМОВИЋ 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Тајним гласањем са 23 гласа од укупно 33 одборника 
Слободан Бата Адамовић изабран је за председника Град-
ске општине Барајево, Славко Гајић за заменика председ-
ника, као и девет чланова Већа ГО Барајево.

С обзиром да је председник општине Слободан Адамо-
вић до избора на ову функцију био директор ЈКП „10. Ок-
тобар“ на првој седници Скупштине именован је вршилац 
дужности директора ЈКП „10. Октобар“ Барајево. На ову 
функцију на време до једне године именован је дипломи-
рани инжењер Дарко Радивојевић који је завршио Вишу 
електротехничку школу у Београду и Технички факултет 
„Михајло Пупин“. Радио је на руководећим пословима у 
фирмама Барпех, Књаз Милош, Инт д.о.о., Степер д.о.о...

Са 1. седнице
Скупштине Градске општине Барајево

Новоизабрани председник општине Слободан Бата Адамовић
за говорницом Скупштине Градске општине Барајево

СЛОБОДАН БАТА АДАМОВИЋ
Председник Градске 

општине Барајево Слобо-
дан Бата Адамовић рођен је 
1967. године у Бијелом Пољу. 
Живи у Мељаку са супругом 
и двоје деце. Завршио је Еко-
номски факултет, а поред 
тога стекао је и звање пре-
водиоца-тумача за немачки 
језик. Од 1991. до 2003. го-
дине боравио је на привре-
меном раду у Швајцарској 

где је стекао и швајцарско 
држављанство. Последњих 
пет година у Швајцарској био 
је радно ангажован у фирми 
„Салзман“ АГ Ст. Гален као 
руководилац производње. 
По повратку из иностран-
ства радио је у Општини 
Бијело Поље на пословима 
руководиоца Одељења за ут-
врђивање локалних јавних 
прихода и ВД директора Уп-
раве јавних прихода, радио 
је и у фирми НЦР Београд 

као подршка клијентима за 
немачко говорно подручје у 
контакту са неколико немач-
ких банака. У новембру 2013. 
године прелази у ЈКП „10 ОК-
ТОБАР“ Барајево на место по-
моћника директора и тај по-
сао је обављао до децембра 
2014. године, када је од стра-
не СО Барајево именован за 
директора ЈКП „10. октобар“ 
и ову дужност обављао је све 
до избора за председника 
Градске општине Барајево.

НОВОИЗАБРАНИ ФУНКЦИОНЕРИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
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СЛАВКО ГАЈИЋ
Нови заменик председ-

ника Градске општине Ба-
рајево Славко Гајић је рођен 
1951. године у Баћевцу. По 
занимању је машински тех-
ничар. Прво запослење му је 
било начелник Штаба тери-
торијалне одбране. У својој 
богатој радној и политичкој 
каријери обављао је функ-
ције секретара Општинског 
комитета Савеза комуниста, директора ЈКП „10.октобар“ 
од 1983. до 2000. године. У два мандата био је председник 
општине Барајево и то од 1986. до 1989. године и у мандату 
од 1993. до 1997. године, оба пута као волонтер. Био је такође 
у више сазива одборник у Скупштини општине и Скупшти-
ни Града Београда. Оснивач је и садашњи председник СПС-а 
Барајево. Најважнији послови на којима је током своје ус-

МИЛОРАД СТЕВАНОВИЋ
Милорад Стевановић, 

одборник СПС-а, заменик 
председника Скупштине 
Градске општине Бараје-
во рођен је 1955. године у 
Гунцатима. По занимању 
је ВКВ аутолимар и више 
деценија самостални пре-
дузетник. У више сазива 
био је одборник Скупштине 
Градске општине Барајево 

пешне пословне каријере обављао везани су за изградњу 
водоводне мреже у месним заједницама и других комунал-
них објеката.

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Делић - Координација и праћење рада општин-
ске управе као и за рад месних заједница.
Александар Милосављевић - Развој мале привреде, одр-
жавање и унапређење јавних објеката, објеката на грађевин-
ском земљишту и јавним површинама и спортских објеката.
Боривоје Павловић - Развој инфраструктуре као и за са-
радњу са надлежним градским и републичким органима.
Раде Танасијевић - Област развоја и унапређење животне 
средине.
Ненад Савић - Област социјалне и дечије заштите
Горан Поповић - Област комуналних делатности, коор-
динацију рада Јавних предузећа чији је оснивач Градска 
општина Барајево.

Милан Димитријевић - Област пољопривреде, уређење 
пољопривредног земљишта и уређење некатегорисаних 
путева.  
Иван Васиљевић - Унапређење и развој спортских 
манифестација
Драган Радојичић - Задужен за образовање, културу и 
туризам

2.  СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 15. јула 2016. године, донела је Одлуку о другом ре-
балансу буџета за 2016. годину којом је распоређен вишак 
утврђен Одлуком о завршном рачуну за 2015. годину, као и 
трансферна средства од стране Комесаријата за избеглице 
Републике Србије и Града Београда. Ова средства највећим 
делом биће искоришћена за изградњу водовода, уређење не-
категорисаних путева, изградњу балон спортске хале за по-
требе Средње школе, покриће трошкова јавне расвете и др.

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

На овој седници усвојени су и извештаји о раду за првих 
шест месеци Општинске управе, Правобранилаштва, Ди-
рекције за развој и изградњу општине Барајево, Јавног кому-
налног предузећа „10. октобар“ и Центра за културу.

На овој седници изабран је и Општински правобрани-
лац. На ову функцију постављен је дипломирани правник 
Зоран Башановић. За заменика правобраниоца изабрана 
је дипл. правник Добрина Васић која је до сада радила у 
Општинском правобранилаштву.

и члан Општинског већа. Један је од оснивача општинске 
културне манифестације „Дани Будимира Буце Јовано-
вића“. Ожењен је, отац два сина.

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Весна Ранковић - Унапређење инфраструктуре и са-
радња са јавним предузећима.
Радиша Ђорђевић - Унапређење социјалне и дечије 
заштите, здравства и положаја посебних друштвених 
група
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Скупштина Градске општине Барајево донела је нову 
Одлуку о унутрашњем уређењу Управе Градске општине 
Барајево. Овом одлуком измењен је део до сада важеће 
одлуке који се односи на организацију и делокруг рада 
Управе Градске општине Барајево. У циљу рационализа-
ције и ефикаснијег обављања послова дошло је до спајања 
Одељења за привреду и Одељења за друштвене делат-
ности у правну помоћ.

Скупштина Градске општине Барајево дала је саглас-
ност на Други ребаланс програма пословања Дирекције 
за развој и изградњу Градске општине Барајево за 2016. 
годину.

Другим ребалансом програма пословања планирана 
су средства у укупном износу од 191.576.818,00 динара, 
што је за 21 милион динара више.

Дирекција ће у 2016. години за побољшање водоснаб-
девања обезбедити 6,6 милиона динара. Милион дина-
ра опредељено је за јавну хигијену, односно чишћење и 
прање улица и јавних површина.

За уређење и одржавање зеленила планирани су 
расходи у укупном износу од 20.300.000 динара, од тога 
4,1 милион динара за уређење и одржавање зелених и 
јавних површина, 1,2 милиона динара за набавку урбаног 
мобилијара и спортских реквизита и 15 милиона динара 
за уређење шеталишта дуж Барајевске реке.

Зоран Башановић, 
нови правобранилац 
општине Барајево рођен 
је 1955. године у При-
зрену, а у Барајево се до-
селио 1977. године. На 
Правном факултету у 
Приштини дипломирао 
је 1978. године, а право-
судни испит положио 
је 1983. године. До сада 
је радио у органу упра-
ве општине Барајево 
на правним пословима, 
затим као помоћник ди-
ректора Дома здравља у 
Барајеву. За општинског 

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О УПРАВИ

Са 2. седнице
Скупштине Градске општине Барајево

РЕБАЛАНС ПОСЛОВАЊА 
ДИРЕКЦИЈЕ

За јавну расвету планирана су средства у висини од 
62.100.000 динара, од тога највећи део за плаћање утрош-
ка електричне енергије и мањи део од 3,5 милиона дина-
ра за текуће поправке и одржавање јавног осветљења.

Дирекција ће утрошити око 2,5 милиона динара за 
израду пројекта уређења проширења постојећег гробља 
у Барајеву и пројекта новог гробља у Барајеву.

За текуће поправке и одржавање домова културе пла-
нирана су средства у износу од 3.630.000 динара.

За путну инфраструктуру планирана су средства у 
висини од 41,5 милиона динара, од тога 40 милиона ди-
нара за текуће поправке и одржавање сеоских, пољских и 
некатегорисаних путева.

Дирекција је за реализацију програма за спорт и 
омладину предвидела расходе у износу од 24 милиона 
динара за постављање балон хале у оквиру комплекса 
Средње школе у Барајеву.

За јавну расвету опредељено 
62.100.000 динара

ЗОРАН БАШАНОВИЋ

судију за прекршаје у 
Барајеву изабран је 1987. 
године, а 1988. године и 
за старешину тог органа. 
Последњих 20 година ра-
дио је као адвокат.
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Скупштина Градске општине Барајево на седници 
одржаној 15. Јула 2016. године донела је Одлуку о доде-
ли искључивог права за обављање комуналних услуга 
Јавном комуналном предузећу „10. Октобар“. У ове услу-
ге спада снабдевање водом за пиће локалног водовода 
Витковица, затим управљање комуналним отпадом, уп-
рављање гробљима и пијацама.

Комунално предузеће имаће искључиво право одр-
жавања путева који су у надлежности Градске општине 
Барајево у циљу обезбеђења несметаног и безбедног 
одвијања саобраћаја и редовног одржавања ових путе-
ва, као и санирања оштећења. Комуналном предузећу 
поверено је и одржавање чистоће на површинама јавне 
намене – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и других површина јавне намене, при-
купљање и одвожење комуналног отпада са тих повр-

Скупштина је на другој седници усвојила програм 
субвенција за поправку и сервисирање возила и механи-
зације Јавног комуналног предузећа „10. Октобар“.

Јавно комунално предузеће „10. Октобар“ већ дуже 
време има проблем да обезбеди неопходна средства за 
ремонт, поправку и сређивање већине возила, посебно 
специјализованих возила аутосмећара пресе којима се 
одвози смеће до депоније у Винчи. Због тога је Скупшти-
на донела одлуку да овом предузећу одобри субвенције 
у укупном износу од три милиона динара и то као једно-
кратну помоћ која ће бити исплаћена у септембру, октобру 
и новембру ове године.

СКУПШТИНА ПОВЕРИЛА 
ПОСЛОВЕ БАРАЈЕВСКИМ 

КОМУНАЛЦИМА
СУБВЕНЦИЈА ЈКП "10. ОКТОБАР" 

ЗА ПОПРАВКУ ВОЗИЛА И 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ

шина, као и одржавање јавних чесми, бунара, плажа итд. 
Овом предузећу поверено је и одржавање јавних зеле-
них површина.

На основу члана 2. и 6. Одлуке о установљењу награда и дру гих јавни х признања општине Барајево („Службени 
лист Града Београда „, број 25/05, 30/10 и 40/2014) , Председник Скупштине Градске општине Барајево, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Позивате се да поднесете предлог кандидата за доделу награда и других јавних признања Градске општине Бараје-
во,и то за :

- Печат „Правитељствујушћег Совјета Српског“
- Плакете „Правитељствујушћег Совјета Српског“

Награде  се  додељују  за   изузетне  резултате  појединцима, органима, организацијама   и удружењима грађана који 
имају пребивалиште на подручју Градске општине Барајево .

Изузетно признање се додељује и истакнутим појединцима из других средина за изузетан допринос развоју Град-
ске општине Барајево .

Предлог кандидата мора бити образложен .

Предлози се достављају до 5. августа 2016. године, на адресу: Скупштина  Градске општине Барајево,Служба за 
скупштинске послове, ул. Светосавска бр. 2, Барајево.

НАПОМЕНА : Скупштина Градске општине Барајево у једној календарској години додељуј е 1печат и 5 плакета.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Саша Пауновић
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ИНТЕРВЈУ СА СЛОБОДАНОМ БАТОМ АДАМОВИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

На почетку овог интервјуа же-
лимо да вам честитамо на избору за 
председника општине Барајево. Ба-
рајево је добило нову власт која тре-
ба да реши многе проблеме за чије 
решавање је неопходан предан рад 
и Вас лично али и ваших сарадника. 
Шта можете да обећате грађанима 
Барајева?

- Хвала на честиткама, али ја пре 
свега желим да честитам грађанима 
Барајева који су на овим изборима по-
казали високу политичку свест али и 
одговорност и жељу да сами креирају 
своју будућност. То су показали, као и 
остали грађани наше Србије, излас-
ком на изборе у великом проценту, и 
ја им на томе честитам, без обзира за 
коју листу су гласали. То што је листа 
„Александар Вучић – Србија побеђује“ 
у Барајеву добила убедљиво највише 
гласова и освојила преко половине 
одборничких места није разлог да 
ликујемо већ представља велику 
обавезу да радимо крајње предано за 
добробит општине и свих њених жи-
теља. Зато и нисмо желели да сами 
формирамо општинску власт већ смо 
то урадили са нашим партнерима из 
СПС-а, Самосталног ДСС-а и одборни-

ка са листе Групе грађана са којима 
смо постигли начелне али и конкрет-
не договоре који су то приоритети 
које треба решавати дугорочно, али и 
свакодневно, уважавајући пре свега 
потребе наших грађана. Убеђен сам 
да ће ново општинско руководство у 
коме су углавном млади и енергични 
људи, жељни рада и доказивања ус-
пешно обавити ове задатке, а у томе 
ће им својим искуством помоћи и њи-
хове старије колеге.

За развој Барајева веома је битна 
добра сарадња са Градом Београдом. 
Питање поделе надлежности између 
града и градских општина и даље 
је актуелно. Како ви оцењујету ову 
сарадњу?

- Градске општине, према сада 
важећем Статуту Града имају веома 
мала овлашћења. У току је поступак 
за промену Статута који за циљ има 
давање већих овлашћења општина-
ма. То је пре свега у интересу грађана 
који ће у општини моћи да остваре 
већи број својих потреба или реше 
неке своје проблеме а да за то не мо-

рају да одлазе често и више пута за 
град.

Очекујемо да ће изменама одго-
варајућих закона и Статута Града 
Београда општине добити веће инге-
ренције чиме ће се обезбедити ефи-
касније функционисање општине и 
самим тим њен бржи развој.

Грађани Барајева не морају да 
знају каква је подела надлежности 
и послова између општине и града. 
Они желе да имају услове за живот 
као и сви други становници Београ-
да, да имају исправну воду за пиће, ас-
фалтиране путеве, школе и вртиће у 
којима ће њихова деца бити безбедна 
и имати исте услове као и у другим 
таквим установама у Београду. По-
кренут је поступак преиспитивања 
надлежности између града и град-
ских општина, али ми не желимо да 
чекамо да се ова процедура заврши 
па смо на себе преузели да урадимо 
и неке ствари које нису наша обавеза. 
Тако је наше комунално предузеће 
покосило траву у кориту Барајевске 
реке иако је то надлежност ЈП Бе-

На састанку са градским функционерима из Секретаријата за саобраћај договорена бу-
дућа сарадња на санацији путне инфраструктуре у општини Барајево

Председник Градске општине Барајево
Слободан Бата Адамовић

ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА ОБАВЕЗУЈЕ
РЕШАВАЋЕМО ПРОБЛЕМЕ У САРАДЊИ СА ГРАДОМ БЕОГРАДОМ. ЗА БРЖИ РАЗВОЈ БАРАЈЕВА 

НЕОПХОДНО БОЉЕ КОРИШЋЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ПРЕ СВЕГА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТУРИЗМА 
И РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
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оградводе, завршили смо кошење 
траве на тротоарима и код основне 
школе што такође није била наша 
обавеза, али једноставно некада 
треба само урадити оно што се мора 
а не чекати да то уради неко други. 
Ово помињем зато што нова власт 
у Барајеву осећа обавезу да својим 
грађанима пружи основне услове 
за живот и рад, а жеља нам је да Ба-
рајево буде пријатно место за живот 
које ће својим природним лепотама, 
али и развијеном инфраструктуром 
постати привлачно место за живот и 
покретање бизниса и за људе из Бео-
града и других места у Србији.

Чињеница је да градске општине 
имају недовољну надлежност. То је 
ситуација коју смо затекли, али која 
ће се, надам се ускоро, променити. 

ганизовали смо састанак у општини 
са градским секретаром за саобраћај 
Душаном Рафаиловићем, директо-
ром Београд пута Иваном Тејићем и 
Срђаном Живковићем из Дирекције 
за путеве на коме су постигнути кон-
кретни договори о санацији путева 
на територији општине Барајево, а 
Град ће учинити све што је у његовој 
могућности да се обезбеди што више 
средстава за асфалтирање локалних 
путева и улица на територији Бараје-
ва. Одмах после овог договора кре-
нуло се и у конкретну акцију. Почело 
је асфалтирање путева, прво у Вра-
нићу где је урађена деоница од центра 
места према Дражевцу у дужини од 
1,7 км, као и санирање ударних рупа 
до Дражевца, а у плану је санирање 
комплетног пута од центра Вранића 

ри крећу на боље. Главни пут од Ибар-
ске магистрале до центра Барајева и 
даље према Сопоту је обележен, као и 
неколико пешачких прелаза у центру 
Барајева, па је овај пут много безбе-
днији и за возаче и за пешаке. Безбед-
ности саобраћаја биће боља и после 
крпљења ударних рупа које је у току.

Проблем водоснабдевања још 
није у потпуности решен. Села на југу 
општине Манић, Рожанци и Арнаје-
во још нису дибили воду из система 
Београдског водовода. Шта се пре-
дузима да се и овај проблем коначно 
реши?

- Решавање проблема водоснаб-
девања без помоћи Града Београда 
једноставно није могуће. Град улаже 
заиста велика средства за изградњу 
водоводне мреже на територији 
наше општине. У току су радови 
на изградњи секундарне мреже у 
Бељини и Лисовићу за које је сред-
сва обезбедила Дирекција за грађе-
винско земљиште града Београда. 
Учинићемо све што је у нашој моћи 
да у сарадњи са Градом у најкраћем 
року воду добију и остала села на југу 
наше општине. Потребно је изгра-
дити још три резервоара како би се 
омогућило даље ширење водоводне 
мреже и за насеља Арнајево, Манић 
и Рожанци. Све то је већ у плановима 
Града и надамо се брзој реализацији. 
Општина Барајево такође улаже зна-
чајна сресдта како би овај посао што 
пре био завршен.

Помоћ и подршка Града потреб-
на је и у другим областима. Како се 
она одвија?

У сталном смо контакту са свим 
органима и предузећима града Бео-
града како би заједничким снагама 
решавали нагомилане проблеме. 
Очекујемо и значајну помоћ Београда 
нашем Јавном комуналном преду-
зећу, пре свега при набавци опреме 
која недостаје како би још успешније 
обављало своју функцију.

За даљи развој Барајева од 
највећег значаја је израда плана гене-
ралне регулације. Израда прве фазе 
овог документа која обухвата центар 
Барајева и Насеље Гај је завршена и 
ускоро ће бити стављена на јавни 

Председник општине Слободан Адамовић са сарадницима у обиласку радова на асфалти-
рању у центру Вранића

Али то није разлог да седимо скрште-
них руку јер иако општина није ди-
ректно надлежна за решавање мно-
гих, пре свега инфраструктурних 
проблема, има много начина да утиче 
на њихово решавање. Ту пре свега 
мислим на обнову локалних путева 
и улица што је у надлежности Града 
Београда. Али не смемо заборавити 
да и општина има ту утицаја јер пред-
лаже Граду улице и путеве које треба 
асфалтирати, утичући на приоритет 
радова. Желимо у овој области да ост-
варимо што бољу сарадњу са Градом 
и зато је један од првих корака новог 
општинског руководства био да ову 
сарадњу подигнемо на виши ниво. Ор-

до Ибарске магистрале. Наравно са-
нираће се путеви и улице и у другим 
месним заједницама. Доста улица у 
свим месним заједницама ћемо по-
правити и рециклираним асфалтом 
који ћемо бесплатно добити од Града, 
а део програма је већ реализован.

Општина Барајево има пуну на-
длежност само над атарским путе-
вима. Дирекција за развој и изградњу 
општине Барајево обезбедила је за 
ову годину нешто више од 27 мили-
она динара за насипање око 12 кило-
метара атарских путева и тај посао се 
приводи крају.

 Када је у питању безбедност пу-
тева и ту се после дугог времена ства-
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увид. Неопходна је израда 2. и 3. Фазе 
Плана генералне регулације јер без 
тога једноставно није могућа даља 
изградња и развој Барајева, као и 
реализација многих пројеката, а као 
неке од приоритета навео бих про-
ширење, односно изградњу градског 
гробља, капеле, али и других објека-
та, као што је спортска хала , уређење 
центра Барајева, пијаца, паркинга и 
др.

 Не ослањамо се само на помоћ 
са стране већ чинимо напоре да 
сами обезбедимо средства за реша-
вање оних питања која су нам најур-
гентнија. На последњој седници 
Скупштине донели смо Одлуку о дру-
гом ребалансу буџета за 2016. годину 
којом смо определили већа средства 
из буџета за изградњу водовода, 
уређење некатегорисаних путева, 
изградњу спортске сале за Средњу 
школу, покриће трошкова јавне рас-
вете и др.

После више година урађена је ком-
плетна реконструкција степеништа на 
Мађарском брду које повезује центар 
Барајева са делом насеља у коме се на-
лазе школе, дом здравља и аутобуска 
станица, обезбеђена су додатна сред-
ства за изградњу монтажне хале за 

потребе Средње школе, али и многих 
спортских клубова и биће поновљен 
тендер за њену изградњу. 

У овој години коначно ћемо ура-
дити и пројектну документацију за 
спортску халу које треба да се гради 
у Насељу Гај и очекујем брзу реализа-
цију ове инвестиције уз помоћ Града 
Београда, јер је Барајево данас једина 
београдска општина која нема спорт-
ску халу. Град је обезбедио три ми-
лиона динара за пројекат едукације 
деце у циљу повећања њихове без-
бедности у саобраћају, а у сарадњи са 
градом разматрамо и могућност да се 
код основне школе у Барајеву постави 
семафор.

Где лежи шанса за бржи развој 
општине Барајево?

- Пре свега шанса је у бољем 
коришћењу ресурса. Имамо пре-
ко 16000 хектара пољопривредног 
земљишта и велике могућности за 
развој сточарства, воћарства и орган-
ске производње хране. Туризам, по-
себно сеоски, је такође велика шанса 
за развој Барајева. Барајево има оно 
што је данас све теже наћи, а то је 
незагађена животна средина, неко-
лико хиљада хектара шума. Имамо  
Липовичку шуму која је идеална за 

излетнички туризам, али и за ловни 
туризам јер су наша ловишта богата 
разном врстом дивљачи. Ту су и језе-
ро Дубоки поток велики број угости-
тељских објеката, а чињеница да смо 
од Београда удаљени само 20 кило-
метара чини нас још привлачнијим. 

Близина Београда је такође битна 
за опредељење привредника да своје 
производне капацитете развијају уп-
раво на подручју наше општине. До-
бар пример за то је индустријска зона 
Требеж која има још неискоришћених 
потенцијала, али размишљамо и о фор-
мирању других зона које ћемо понуди-
ти заинтересованим улагачима. Ту су 
такође и објекти Индустрије куглич-
них лежајева које треба поново стави-
ти у погон и то је заиста велика шанса 
Барајева за запошљавање младих.

Чињеница да је у Барајеву форми-
рана власт на сличан начин, од истих 
странака, као и у Београду помоћиће 
нам да кроз бољу сарадњу, него што 
је то до сада било, са градским и репу-
бличким органима лакше реализује-
мо ове наше потенцијале и у наред-
ном периоду убрзано развијамо нашу 
општину, која име све потенцијале да 
више не буде најнеразвијенија град-
ска општина.

Председник општине Слободан 
Адамовић примио је 18 вуковаца из 
две основне школе са подручја Бараје-
ва. У овој школској години Основна 
школа „Кнез Сима Марковић“ има-
ла је 14 вуковаца, а Основна школа 
„Павле Поповић“ из Вранића четири. 
Председник је честитао вуковцима на 
овом великом успеху и пожелео им да 
и у даљем школовању постижу само 
најбоље резултате. 

У разговору са председником 
општине најбољи ђаци Барајева су 
изнели своје планове у вези даљег 
школовања, а већина њих уписала је 
гимназију и Електротехничку школу 
„Никола Тесла“.

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ПРИМИО 

ВУКОВЦЕ

ДОБИТНИЦИ 
„ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“

Основна школа „Кнез Сима 
Марковић“ Барајево:

Дуња Гајић, Исидора Жунић, Алек-
сандра Јанковић, Вукић Кљајић, Милу-
тин Мирковић, Жаклина Павловић, 

Маја Марковић, Јована Милошевић, 
Иван Нешковић, Ивана Арсов, Лазар 
Жунић, Хасан Омери, Павле Бркић, 
Алекса Михаиловић.

Основна школа „Павле Попо-
вић“ Вранић:

Младен Поповић, Теодора Попо-
вић, Јасмина Јордановић, Милан Савић.



Градски менаџер Горан Весић 
и председници општина Барајево 
Слободан Адамовић и општине Обре-
новац Мирослав Чучковић обишли су 
19.7.2016. год. радове на асфалтирању 
пута Дражевац – Вранић који повезује 
општине Барајево и Обреновац.

Горан Весић је обраћајући се 
окупљеним грађанима и бројним но-
винарима рекао да је пут Дражевац – 
Вранић био у веома лошем стању и да 
је било срамота како је изгледао.

- Асфалттирање овог пута, рекао 
је Горан Весић, омогућиће грађанима 
да имају нормалан пут до својих кућа 
и да аутобуски превоз функционише 
по нормалним улицама. Он је нагла-
сио да је рок за завршетак радова, који 
ће коштати око 35 милиона динара, 
19. септембар 2016. године.

Председник Градске општине 
Барајево Слободан Адамовић је рекао 
да је асфалтирање овог пута пример 
изванредне сарадње општина Ба-
рајево и Обреновац. Он је нагласио 
да је у Барајеву власт формирана пре 
само месец дана и да је за ово крат-

ГОРАН ВЕСИЋ ОБИШАО РАДОВЕ НА 
АСФАЛТИРАЊУ ПУТА ДРАЖЕВАЦ – ВРАНИЋ

ко време уз помоћ Града Београда, 
посебно градског менаџера, на под-
ручју Барајева покренуто неколико 
великих пројеката, посебно у путној 
инфраструктури.

Дирекција за грађевинско 
земљиште завршила је тендер за из-
градњу водовода у Лисовићу. Град је 
ту уштедео 40 милиона динара и ова 

средства ће бити преусмерена за на-
сеље Арнајево.

-Град Београд наставља да улаже 
и у Обреновац и у Барајево, као и у ос-
тале београдске општине. Сва места 
на територији Града морају да имају 
воду, канализацију и добре путеве, 
рекао је Весић на крају свог обраћања 
новинарима.
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У Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу 
Града Београда 21.7.2016. године потписан је уговор из-
међу Дирекције као инвеститора и ДМ „Инвест“ из Смеде-
ревске Паланке као извођача радова о изградњи дела се-
кундарне водоводне мреже у Лисовићу у делу Старог села 
и делу Грабовца. Дужина секундарне водоводне мреже 
је 10,5 км, а вредност уговорених радова је 40,4 милиона 
динара. Изградња овог водовода почеће најкасније за ме-
сец дана и он ће брзо бити стављен у функцију с обзиром 
да ће се водом снабдевати из већ изграђеног резервоара 
„Врелине“.

Потписивање овог уговора од великог је значаја за 
општину Барајево, посебно за житеље овог дела Лисо-
вића и представља реализацију планираних активности 
на изградњи секундарне водоводне мреже на територији 
општине Барајево.

- Ово је, поред улагања у путну инфраструктуру, још 
један пример добре сарадње Града Београда и општине 

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ 
ВОДОВОДА У ЛИСОВИЋУ

Барајево, рекао је председник општине Барајево Слобо-
дан Адамовић који је заједно са замеником председника 
општине Славком Гајићем присуствовао потписивању 
овог уговора.

Градски секретар за финансије 
Слободан Милосављевић и његов за-
меник Велибор Пешић посетили су 22. 
јула 2016. године општину Барајево и са 
представницима општине разговарали 
о проблемима реализације појединих 
битних  програма и планова због не-
довољних средстава у буџету Градске 
општине Барајево.

На састанку коме су присуствовали 
председник општине Барајево Слобо-
дан Адамовић, заменик председника 
општине Славко Гајић, директор Ди-
рекције за развој и изградњу општине 
Барајево Нада Обрадовић, члан Већа 
Градске општине Барајево Александар 
Милосављевић и начелник Одељења 
за буџет Саша Ристовић посебно је ис-
такнут проблем недовољних средстава 
за одржавање некатегорисаних путева, 
недостатка адекватних објеката дечјих 
вртића, посебно у највећим месним 
заједницама, као и проблем обезбеђења 
средстава за изградњу спортске хале, јер 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ СПРЕМАН ДА ПОМОГНЕ 
БАРАЈЕВУ ДА ОБЕЗБЕДИ ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ВАЖНИХ ПРОЈЕКАТА

је Барајево једина градска општина која 
још увек нема спортску халу. 

На састанку је предложено да се у 
оквиру буџета за 2017. годину планирају 
средства за пројектовање и изградњу 
спортске хале која би требало да буде 
изграђена у Насељу Гај.

Секретаријат за финансије испи-
таће могућност да се у оквиру постојећег 

буџета Града Београда обезбеде додат-
на средства за некатегорисане путеве 
на подручју општине Барајево. Дого-
ворено је такође да општина Барајево 
упозна Секретаријат за образовање и 
дечију заштиту са недостатком адек-
ватног простора за дечија обданишта 
како би се планирала средства за разре-
шење овог проблема у 2017. години. 

За водовод у Лисовићу 40 милиона динара

Са састанка код председника општине Барајево
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На подручју општине Барајево кренули су радови на 
асфалтирању локалних путев. Град је обезбедио средства 
којима се финансира асфалтирање пута од центра Вранића 
према Дражевцу као и реконструкција дела овог пута где је 
било потребно само санирање насталих оштећења. У плану 
је и асфалтирање Карађорђеве улице у Мељаку у дужини од 
200 метара, док ће се наставак ове улице у дужини од 70 ме-
тара урадити рециклажним асфалтом. Боривоје Павловић, 
члан Општинског већа каже да ће град за асфалтиарање 
локалних улица до краја ове године обезбедити и додатна 
средства и да ће бити саниран већи број улица.

Поред асфалтирања на подручју општине Барајево 
ради се и на крпљењу ударних рупа. Радове се тренутно из-
воде у Баћевцу где је стање пута најкритичније, али ће се 

По први пут главне улице Насеља Гај и центра Барајева 
очишћене су од ризле која се годинама таложи уз ивичња-
ке, а која ту остаје након зимског одржавања путева. Зах-
ваљујући доброј сарадњи са Градском чистоћом обезбеђе-
но је да специјално возило овог предузећа покупи ризлу у 
центру Барајева и Насељу Гај. Помоћ Градске чистоће била 
је неопходна јер комунално предузеће из Барајева нема 
машине које би овај посао могле квалитетно да обаве.

Председник општине Барајево Слободан Адамовић изја-
вио је да је на овај начин услишена и молба бројних грађана 
и власника локала поред ових улица да се овај проблем реши 
јер због велике прашине нису могли ни прозоре да отворе.

ПОПРАВЉА СЕ СТАЊЕ 
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

БЕЗ ПРАШИНЕ ОД НАСЕЉА 
ГАЈ ДО ДОМА ЗДРАВЉА

радити и у другим месним заједницама. Приоритет ће има-
ти улице и путеви на којима се одвија аутобуски саобраћај.
Велики број улица биће пресвучен рециклираним асфал-
том а тренуто се ради у Мељаку у улицама Дејана Марко-
вића-пут за цркву, Војвођанска и Мила Вуковића.

Нажалост, посао није до краја обављен како је замиш-
љено због непрописно паркираних аутомобила.

Асфалтирање почело у Вранићу

Милан Димитријевић, члан Већа Градске општине Ба-
рајево задужен за област пољопривреде и атарске путеве, 
каже да је обиман општински програм уређења ових пу-
тева готово у потпуности реализован. Уређени су атарски 
путеви у укупној дужини од око 12 километара, а радови 
су коштали 24 милиона динара. Из овог програма преос-
тало је да се уради још пут за Велике дубраве у Вранићу у 
дужини од 1,5 километара. Настојаћемо, каже Милан Ди-
митријевић да приликом ребаланса буџета обезбедимо и 
додатна средства за атарске путеве.

УРАЂЕНО 12 КИЛОМЕТАРА АТАРСКИХ ПУТЕВА



Програм поправки локалних улица рециклираним ас-
фалтом из 2015. године делимично је реализован.

У месној заједници Глумчево Брдо урађене су две ули-
це – 29. Новембра у дужини од 385 метара и Селска у ду-
жини од 75 м. У Бождаревцу је урађена Поцеринска улица, 
шест кракова у дужини од 980 метара. У Рожанцима су за-
вршена четири крака Шумадијске улице у дужини од 700 
метара, затим Улица космајских партизана 140 м, и Улица 
10. Октобра 85 метара.

У МЗ Вранић завршена је улица 10. oктобра у дужини 
од 300 метара. Ова улица је била планирана да се уради 
рециклираним асфалтом,  али је Град одлучио да се она 
потпуно санира и асфалтира што је и урађено.

 ПЛАН ПОПРАВКЕ УЛИЦА РЕЦИКЛИРАНИМ АСФАЛТОМ
Месна заједница Мељак – Улица Дејана Марковића 

(пут за цркву) 240 м, Мила Вуковића 145 м, Устаничка 75 
м, Карађорђева 275 м и Војвођанска 205 метара.

Месна заједница Гунцати - Хајдук Вељкова улица 400 
м, Слободана Пенезића (три крака).

Месна заједница Баћевац – Живорада Маринковића 
1100 метара, део улице Олге Миливојевић од улице Влади-
сава Николића у дужини од 500 метара и од Скојевске бр. 
12 у дужини од 300 метара, крак улице Миленије Ивано-
вић поред горњег гробља у дужини од 300 метара и крак 
улице Радише Јовановића у дужини од 200 метара.

Месна заједница Бељина – Улица II шумадијске брига-
де (поред резервоара Брђански крај) два крака 1000 мета-
ра, ул. Осредачака (поред резервоара Врапче брдо), од ул. 
Космајског одреда до улице 10. Октобра у дужини од 700 
метара.

Месна заједница Бождаревац - пут за Кућине 1000 ме-
тара, ул. Младена Пауновића (бивша Шеста личка)- пут за 
Бељину, улица Радомира Станојевића 1000 метара и Ли-
вадска улица.

Месна заједница Шиљаковац – део улице Марка Тодо-
ровића (три крака), VI личке (Пуриш) са краковима у ду-
жини од 1800 метара, ул. Тихомира Николића од VI личке 
до улице Посавских партизана у дужини од 1500 метара, 
Посавских партизана, наставак од асфалтираног дела 
улице до Накића кућа 700 метара.

Списак улица које ће бити саниране рециклираним 
асфалтом није коначан јер ће комисија обићи и друге мес-
не заједнице и у складу са могућностима предложити 
проширење овог програма.

Општина Барајево обезбедила је потребна средства за 
превоз рециклираног асфалта и извођење радова, а Град 
Београд је овај асфалт уступио општини бесплатно. Радо-
ве изводи Београд пут.

Радови на обнови улица рециклираним асфалтом у 
2016. години одвијаће се према следећем програму:

Месна заједница Барајево- четири крака улице Мило-
сава Ивковића у дужини од 970 метара, Бећирска 320 м, 
Зоре Маринковић (четири крака) 640 м, Јасеновачка 560 м, 
Богољуба Петковића 320 метара.

Месна заједница Вранић - у плану је да се рециклира-
ним асфалтом обнове улица Братства и јединства 350 м и 
Илије Јелића 400 метара.

Радници Јавног комуналног предузећа „10. окто-
бар“ интензивно раде на реконструкцији степеништа на 
Мађарском брду. Ово степениште које повезује центар 
Барајева са крајем у коме су аутобуска станица, школе, вр-
тић, дом здравља и друге институције дуго није обнавља-
но и налазило се у тако лошем стању да је представљало 
опасност за многобројне пешаке који свакодневно корис-
те ову пречицу.

За реконструкцију степеништа Дирекција за развој и 
изградњу општине Барајево обезбедила је милион дина-
ра а материјал који се уграђује је вибропресовани бетон за 
који произвођач даје гаранцију и који је отпоран на кишу, 
лед, со која се зими посипа, па се надамо да ће ово степе-
ниште годинама бити украс Мађарског брда.

РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА НА МАЂАРСКОМ БРДУ

Нове степенице отпорне на све временске услове
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Традиционална манифестација 
„Дани Будимира Буце Јовановића, 
Илије и Милије Спасојевића и Радоја 
Митровића Барајевца“ почела је у 
четвртак 14. јула наступом 30 певача 
народне музике и трајала је три дана.

Манифестацију је отворио пред-
седник Градске општине Барајево 
Слободан Адамовић који је у име 
општине пожелео добродошлицу 
бројним посетиоцима и извођачима 
истакавши да је ово најпосећенија 
општинска манифестација која чува 
успомену на великане шумадијског 
меслоса који су потекли са овог под-
ручја и оставили неизбрисив траг у 
нашој народниој музици.

Бројни посетиоци неколико сати 
уживали су у интерпретацијама по-
знатих певача које је пратио оркестар 
Зорана Влајића. Ове године у Гунац-
тима је наступило тридесет певача у 
част барајевских музичара. Неки од 

ТРИ ДАНА ДОБРЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ 
У ГУНЦАТИМА

У порти цркве „Спаљивање мошти светог Саве“ у Ба-
рајеву организована је 28. јуна традиционална манифе-
стација „Видовданско вече“.

Свечаности су поред бројних грађана присуствова-
ли представници општине Барајево, као и директори 
школа, просветни радници и свештена лица.

ВИДОВДАНСКО ВЕЧЕ 2016

ОПШТИНСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

У програму који је организовао Центар за културу 
учествовали су воклана солисткиња Даница Крстић и 
глумац Народног позоришта из Београда Борис Пинго-
вић који је говорио текст владике Николаја Жичког.

њих су: Раде Петровић, Мишко Па-
вић, Недељко Неђа Костић, Марина 
Станкић, Миленко Живковић, Ми-
ливоје Ђуришић, Живота Јовановић 

– виолина, Ангел Димов, Миланче Ра-
досављевић, Биљана Марковић, Дра-
гана Петровић, Новица Здравковић, 
Новица Неговановић... 

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

Манифестацију је отворио председник општине Слободан Адамовић
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У организацији Центра за културу 
Барајево и ГО Барајево 20. јула одржан 
је музички програм поводом отва-
рања ноћног турнира у малом фудбалу 
„Мељак 2016“ .

На почетку програма, поздравним 
речима, присутнима се обратио пред-
седник ГО Барајево Слободан Бата 
Адамовић.

У музичком програму наступиле 
су звезде Гранда Милан Динчић Динча 
и Јелена Гербец уз пратњу Рамбо бенда.

Весела атмосфера, игра, песма и 
одушевљење публике је трајало током 
целог конецерта.

Центар за културу Барајево је 
учесницима програма поклонио књи-
гу о Будимиру Буци Јовановићу ау-
тора Љубомира Трифуновића у знак 
захвалности за овогодишње учешће 
на манифестацији.

Другог дана у Гунцатима је одр-
жан програм у коме су наступиле 
Звезде Гранда. Уз пратњу Рамбо бен-
да певали су: Рада Сарић, Иван Кору-
гић, Мирјана Мирковић и Љубомир 
Перућица.

Треће вече манифестације насту-
пали су певачи аматери са општи-
не Барајево и из суседних општи-
на уз пратњу оркестра Стефана 
Милијановића. 

Нажалост, због кише је посета 
другог и трећег дана била слаба, а из 
истог разлога је отказан наступ ФА 
„Шумадија“.

ПОЧЕО НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
"МЕЉАК 2016"

15

Наступило 30 певача

И ове године забележена је добра посета
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Црвени воћни паук (Panonychus ulmi) је једна од рет-
ких штеточина у воћарству која се може држати под кон-
тролом, испод прага штетности, правилним избором 
и моментом апликације инсектицида. Познато је да се 
црвени воћни паук јавља у сушним и топлим годинама, 

Жетва пшенице на поручју 
општине Барајево која је засејана на 
око 800 хектара успешно је приведена 
крају у оптималном року.

Према подацима које смо добили 
у пољопривредној служби општине 
Барајево овогодишњи род пшенице 
је изнад просека, између 4 и 5 тона 
по хектару, а на појединим парцела-
ма забележен је принос и од 7 тона по 
хектару.

Међутим, није све тако идеално. 
Град који је пао у најнезгоднијем тре-
нутку за пшеницу, када је семе почело 
да се одваја од класа, на многим пар-
целама преполовио је принос и то је 
забележено у деловима Великог Бор-

ОДЛИЧАН РОД ПШЕНИЦЕ
ка, Шиљаковца, Бождаревца, Баћевца, 
Барајева и Гунцата. Колика је тачно 
штета знаће се када Комисија за про-

цену штете коју је формирао председ-
ник општине Барајево заврши обила-
зак терена и сачини извештај.

ЦРВЕНИ ВОЋНИ ПАУК - ПРОБЛЕМИ И СУЗБИЈАЊЕ
због изостанка приноса, априлских мразева, рано престао 
са применом инсектицида у воћњацима, док су други од-
радили комплетан програм заштите. Сада је стање на те-
рену такво да код оних воћара који нису радили третмане 
нема присуства паука у значајној мјери, док су неки воћари 
већ радили третмане на паука (они који су прошле годи-
не користили органофосфате и пиретроиде), било трети-
рањем акарицида који делују на јаја паука или акарциди-
ма на покретне форме. Присуство ове шточине исцрпљује 
биљку, а посебно велике штете може нанети код црвених 
сорти јер се плодови веома тешко обоје на стаблима која су 
исцрпљена од стране црвеног воћног паука. У литератури 
се наводи да популација досегне врх током треће седмице 
након цветања, али последњих неколико година то се де-
шава знатно раније.

Мере сузбијања:
Минерална уља- једна од мера која се још увек при-

мењује пре кретања вегетације, али је јако скупа и слабо 
ефикасна, односно воћаре овај третман кошта преко 100 
еура/ха, а при томе нису решили проблем, већ ће сигурно 
морати радити и третмане у току вегетације.

Акарициди који делују на јаја- успешност зависи од 
момента примене и временских прилика, а и од присуства 
препарата на тржишту.

Сузбијање покретних форми- постоје акарициди који 
успешно сузбијају покретне форме, али да би ова мера била 
успешна неопходно ју је применити у првом делу вегета-

али последњих година по-
стаје стални и врло често 
нерешив проблем воћари-
ма. Знамо да је третман за 
сузбијање ове штеточине 
веома скуп и за успешно 
сузбијање црвеног воћ-

ног паука потребно је издвојити минимално 150 еура/
ха. Међутим ако правилно размишљамо и тај новац утро-
шимо за куповину селективнијих инсектицида, тада нам 
црвени воћни паук неће задавати веће проблеме. Постоји 
велики број природних непријатеља црвеног воћног пау-
ка, а најзначајнији су: предаторске стенице, предаторске 
гриње, златооке, неке бубамаре, предаторски ресичари 
и многи други инсекти. Проблем настаје када због при-
мене органофосфата и пиретроида на сузбијање других 
штеточина (јабукин смотавац, лисне ваши, минери итд..), 
ови препарати истовремено уништавају и многе корисне 
инсекте. Воћари користе ове препарате због ниске цене 
(цена третмана: органофосфати 10-14 еура/ха; пиретрои-
ди 5-10 еура/ха), а да при томе не воде рачуна о њиховом 
штетном деловању. Један број воћара је прошле године 
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Већина пољопривредних произ-
вођача се среће са проблемом зако-
ровљености њива. Велики проблем 
јесу вишегодишњи ризомски корови 
као што су сирак (Sorghum halpense), 
Зубача (Cynodon daktylon), Пиревина 
(Agropyrum repens), Паламида (Cirsium 
arvense) и низ једногодишњих корова 
који могу значајно утицати на квали-
тет и квантитет приноса.

Пошто се вишегодишљи ризомски 
корови тешко сузбијају, неопходно је 
извршити третман стрништа тотал-
ним хербицидима након жетве. Прави 

ЧИШЋЕЊЕ СТРНИШТА НАКОН ЖЕТВЕ

ције и то на тај начин, да се третман 
ради у два наврата са размаком од 
7-10 дана. Касније је сузбијање са пре-
паратима који делују само на одрасле 
јединке слабо ефикасан и морао би се 
понављати сваких 7 дана, јер долази 
до преклапања генерација, односно 
на биљци се налазе сви стадијуми од 

јаја до одраслих јединки.
Сумпор- препарати на бази сум-

пора такође делимично смањују број-
ност паука.

Најефикаснија мера је избегавање 
коришћења неселективних инсекти-
цида, примена препарата на бази сум-
пора, а уколико се утврди да је прису-

ство изнад прага штетности најбоље 
је сузбити покретне форме и то апли-
кацијом у два наврата (сузбијају се по-
кретне форме прве генерације).

ПССС МЛАДЕНОВАЦ
Бојан Мијатовић дипл.инг

моменат за третирање је када коро-
ви достигну висину од 20 до 30 цм. У 
том тренутку су у фази интензивног 
пораста, листови су добро и довољно 
развијени да апсорбују што већу ко-
личину хербицида која се спушта у 
корен биљке и изазива сушење. Након 
прскања на третираној површини не 
треба ништа радити и са обрадом (за-
оравањем) може се крнути након два-
десетак дана.

Количина хербицида који се апли-
цира зависи од врсте корова који се 
налазе на њиви. За сирак, зубачу и пи-

Сточар Саша Петровић из Гунцата 
говедарском производњом бави се  од 
2002. Године и један је од најуспеш-
нијих пољопривредних произвођача 
на териоторији општине Барајево.

Укупан број говеда сименталске 
и  холштајн-фризијске расе на газдин-
ству Саше Петровића је 52 грла тела-
ди, јунади, стеоних јуница и квали-
тетних приплодних крава. Саша има 
одличну сарадњу са Удружењем сто-
чара  и Пољопривредном саветодав-
ном службом из Младеновца што му је 
помогло у вођењу матичне евиденције 
и строгој селекцији којом је дошао до 
високо квалиатетних грла за произ-
водњу млека. На свакодневној мужи 
има  15 грла говеда која дају и до 450 
литара млека дневно. Организованим 

ГАЗДИНСТВО САШЕ ПЕТРОВИЋА ИЗ ГУНЦАТА

откупом млеко се предаје млекари 
Имлек са којом је успостављена сас-
вим коректна сарадња.

Саша поред адекватних објеката 
за држање животиња, смештај хране и 
опреме има и сву потребну механиза-
цију којом обрађује 50 хектара земље. 
У свим пословима велуку помоћ му 
пружају родитељи који су максимално 
укључени у све процесе производње. 

На крају посете овом узорном 
пољопривредном газдинству Саша 
Петровић је, сумирајући резулатате 
које је до сада постигао, истакао да се 
бављење пољопривредом, а пре свега 
сточарством ипак исплати и да доно-
си приходе од којих се може живети, 
али да је то посао само за оне предане 
који не питају за радно време и који су 
спремни на велики рад и одрицање.

ревину неоходна је количина од 8-12 
л/ха. Уколико је стрниште мање зако-
ровљено довољно је истретирати са 6 
л/ха.

На нашем тржишту се налази ве-
лики број тоталних хербицида као 
што су Глифосав, Глифол, Глифомарк, 
Глифосат....

Треба напоменути да су тотални 
хербициди корисни за третирање и 
у воћарству и виноградарству за суз-
бијање и уништавање корова, али да се 
не смеју никако примењивати у заса-
дима који су млађи од 4 године.

УСПЕХ САМО УЗ ВЕЛИКИ РАД И ОДРИЦАЊЕ



IN MEMORIAM

РАДУЛЕ МИТИЋ
1948 – 2016.
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Неочекивано, у јутарњим са-
тима 21. јуна преминуо је Радуле 
Митић, човек који је свој живот 
посветио породици, развоју род-
ног места и општине Барајево.

Обављао је успешно више из-
вршних и друштвено-политич-
ких функција: био је председник 
Извршног савета Скупштине 
општине Барајево, начелник 
Одељења друштвених делат-
ности, председник Општинске 
конференције Савеза соција-

листичке омладине Барајева и 
председник матичне комисије 
за формирање Средње школе у 
Барајеву. У пензију је отишао са 
места управника ПКБ „Барајев-
ске плантаже“.

Сахрањен је по традицио-
налним обичајима краја на сеос-
ком гробљу у Бељини, а на вечни 
починак испратилу су га бројни 
пријатељи, рођаци, супруга Јеле-
на, кћерка Ивана и унука Јована.

Петар Маснец је рођен у 
Инђији 10. октобра 1972. године. 
Основну школу је похађао и за-
вршио у Љубљани, док је Средњу 
хидрометоролошку школу завр-
шио у Београду. Потом одлази на 
одслужење војног рока, прво у 
Словенију, а након повлачења ЈНА 
из западних република бивше нам 
државе, војни рок завршава у Раш-
кој као Примеран војник. Од 1993. 
године, ради као војник по уговору 
у 250. ракетној бригади, односно 
у њеном 4. ракетном дивизиону у 

У Арнајеву је 11. маја одржана 
комеморација у знак сећања на по-
гинулог припадника Војске Савезне 
Републике Југославије Петра Масне-
ца који је за време НАТО агресије на 
тај дан 1999. године херојски изгубио 
живот.

Венце на гроб Петра Маснеца 
положили су делегација Против 
ваздушне јединице из Београда, де-
легација 250. ракетног пука као и 
делегације општине Барајево, Месне 
заједнице Арнајево, Удружења бора-
ца, Центра за културу Барајево, као и 
мештани Арнајева.

Зуцама, и то као оператор ручног 
вођења ракете.

Пре 17 година 11. маја, бате-
рија у којој је Петар службовао, 
налазила се на ватреном поло-
жају у рејону Арнајево. Око 14 
сати, непријатељска авијација 
је дејствовала по њиховим поло-
жајима и парчад једне противра-
дарске ракете су нанела Петру 
смртоносне ране.

Постхумно је одликован Ме-
даљом за врлине у областима од-
бране и безбедности

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈА НЕ БЛЕДИ
КОМЕМОРАЦИЈА У АРНАЈЕВУ

ПЕТАР МАСНЕЦ



Поводом обележавања го-
дишњице догађаја из Великог рата, 
у складу са народним обичајима на-
кон одржаног помена, уз закуску и 
пиће на Марков дан 8. маја у Манићу 
је откривена спомен плоча посвеће-
на мештанину Урошу Јанковићу па-
лом родољубу Великог рата који се 
не врати из заробљеничког логора 
Нижидор Аустроугарске царевине.

Плоча је постављена уз прису-
ство родбине, мештана, Савеза по-
томака ратника Србије 1912-1920. 
крај главног пута у крају познатом 
под именом Мечак на иницијативу 
и материјални трошак праунуке 
Наде, сада Стевановић.

Председник Савеза потомака 
ратника Србије 1912-1920. Општи-
не Барајево Мирослав Бата Вуксић 
обраћајући се присутнима на овој 
свечаности нагласио је значај и по-
требу оваквих иницијатива, а уче-
ници подручног одељења основне 
школе „Кнез Сима Марковић“ из 
Манића и студент Милица Марко-
вић су казивали прикладне песме.

ПОРОДИЦА ЧУВА УСПОМЕНУ НА УРОША 
ЈАНКОВИЋА

Да ствараоци и њихова дела не смеју бити забо-
рављени са разлогом се потрудило Удружење потома-
ка ратника 1912-1920, oрганизујући у Дому културе у 
Барајеву скуп под називом „Видовданско повечерје“.

Овај скуп коме је присуствовало више десетина 
учесника био је посвећен доктору иновационих наука 
Радету Рајићу творцу Етно куће „Огњиште српско“ у 
Баћевцу и писцу трилогије о части.

О Радету Рајићу, академику иновационих наука, ње-
говим уверењима и делу, уз присуство чланова његове 
породице, говорили су, свако на свој начин, професори 
Драгиша Дамњановић и Никола Кулић, адвокат Мило-
рад Матејић, песникиња Нада Стевановић и Драгослав 
Јовичић Уча. Његови истомишљеници и саборци гене-
рал Божидар Делић, неуобичајени светски обавештајац 
Југослав Петрушић и активиста Удружења свесрпски 

ВИДОВДАНСКО ПОВЕЧЕРЈЕ
отаџбински сабор пуковник Стеван Ђуровић говорили 
су о Радетовим војничким врлинама и времену коме је 
посветио живот.

Традиционалном изворном песмом интерпрета-
торке Светлане Стевић употпуњен је програм. Влас-
ници штампарије „Бајић“ донели су неколико приме-
рака тек штампане Радетове књиге „На част и понос 
српству“ и најавили њено предсављање у „Огњишту 
српском“.

Договорено је да овај скуп прерасте у манифеста-
цију која ће се одржавати сваке године са жељом да се 
Радетово дело сачува, а „Огњиште српско“ буде посеће-
но од његових следбеника и да се у ову манифестацију 
укључи што више младих људи.

Д.Ј. Уча

Нада Стевановић је прочитала 
своју песму посвећену прадеди Уро-
шу из своје збирке „Песничко поље“.

Овим делом породица Наде 
Стевановић је дала пример дру-
гима како се поштују преци. Крај 
плоче посвећене Урошу Јанковићу 
постоји и спомен обележје троји-

ци безимених партизана који исто 
тако дадоше своје животе за идеје 
које и даље носе њихови потомци... 
А живот нема вредност без слобо-
де, рече чувени кинески филозоф 
Конфучије.

 Д.Ј. Уча

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
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ВЕЛИКИ РАТ - ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ



Спортско-рекреациони центар 
„Пионирски град“ на Кошутњаку по-
сле деценија пропадања реконструи-
сан је, враћен му је стари сјај и опет је 
пун деце. Недавно смо посетили овај 
центар, а повод је био петодневни бо-
равак ученика из Барајева на Дечјем 
летњем кампу.

ПИОНИРСКИ ГРАД ПОНОВО СИЈА СТАРИМ СЈАЈЕМ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, 
ПОЗИВАМО ВАС ДА СВОЈЕ ДЕТЕ УПИШЕТЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је део обавезног образовања. Обавеза родитеља јесте да упише дете и обезбеди 
да дете редовно похађа припремни предшколски програм.

Припремни предшколски програм траје 9 месеци, по завршетку радне године дете добија Уверење о завршеном 
припремном предшколском програму, које је неопходно за упис у 1. разред основне школе.

Четворочасовни припремни предшколски програм је бесплатан.
Ако је Ваше дете рођено између 01.03.2010. и 28.02.2011. године у обавези је да похађа припремни предш-

колски програм у току 2016/2017. године.
За упис детета потребно је да се јавите предшколској установи „Полетарац“ у Барајеву, лично на адресу Светосавска 

83 Барајево. 
За додатне информације можете се јавити на број телефона 011/787 21 22.
Документа потребна за упис су:
• Захтев за упис (добијате га у предшколској установи);
• Извод из матичне књиге рођених за дете;
• Доказ о лекарском прегледу детета.

Позивамо вас да што пре упишете Ваше дете и радујемо се дружењу са будућим предшколцима.

Запослени  П.У. „Полетарац“

Снежана Радивојевић, учитељи-
ца Основне школе „Кнез Сима Марко-
вић“ из Барајева одушевљена је усло-
вима које деца имају у овом кампу.

- Први пут ове године, каже она, 
доводим групу од 30 ученика од 1. до 
4. разреда. Број заинтересоване деце 
био је знатно већи али смо могли да 

доведемо само њих 30. Колегиница 
Наташа Векецки из Баћевца довела 
је такође 30 ученика. Деца су оду-
шевљена боравком и програмом који 
је за њих организован и са уживањем 
су све прихватала. Имају инструкто-
ре за више спортова и забавно рекре-
ативне активности па им је боравак 

од 20. до 24. јуна у потпуности био 
испуњен.

Летњи камп има више радиони-
ца: фудбал, радионица друштвених 
игара, забавно-рекреативна ради-
оница, кошарка и одбојка. Слободне 
активности омогућују деци да играју 
стони тенис, бадминтон, шах, пикадо, 

стони фудбал... За петак, када је крај 
смене за њих се организује дискотека 
уз доделу диплома које ће их подсећа-
ти на боравак у „Пионирском граду“.

Слободан Станимировић, коор-
динатор центра, каже да је све што 
је до сада постигнуто плод тимског 
рада руководства „Пионирског гра-
да“, али и одличне сарадње са Градом 
Београдом и Секретаријатом за об-
разовање и дечју заштиту. „Пионир-
ски град“ се простире на 40 хектара 
земљишта и пружа могућност да се 
овде направе и нови садржаји. Једна 
од идеја је, каже Станимировић, да се 
направи и ролеркостер што би била 
посебна атракција, а у плану је и из-
градња нових павиљона па ће деца 
у „Пионирском граду“ поново имати 
и преноћиште тако да ће овде моћи 
да бораве и деца из унутрашњости 
Србије.
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УЧЕНИЦИ ИЗ БАРАЈЕВА НА ДЕЧЈЕМ ЛЕТЊЕМ КАМПУ

Деца из Барајева у Пионирском граду



Удружење пензионера општине Барајево одржао је 1. 
јула четврту олимпијаду здравља, спорта и културе на 
теренима Спортског центра „Плешке“ у дисциплинама 
пикадо, брзо ходање, шутирање на мале голове и шах. 
Учешће на овој олимпијади узело је 11 месних одбора. 
Пензионерима је у име општине Барајево подршку пру-
жио Иван Васиљевић, члан Општинског већа задужен за 
спорт. Организацију ове олимпијаде подржао је Спортски 
савез Барајева.

Најстарији учесник на олимпијади био је Анте Дадић 
који има 92 године, али му то није сметало да постигне 
запажене резултате.. Награде најбољим спортистима 
пензионерима уручили су потпредседници Слободан На-
стасић и Мирослав Вуксић, а председница удружења Нада 
Николић најавила је да ће се следећа олимпијада одржати 

ОЛИМПИЈАДА ЗДРАВЉА

Поводом недеље Црве-
ног крста ОЦК Барајево је 
предузела низ активности 
и извела неколико акција.

Волонтери Црвеног 
крста 10. маја су посетили 
Дом за негу старих лица 
„Ружа пријатељства“ у 
Мељаку заједно са учени-
цима ОШ. „Павле Поповић“ 
Вранић који су за ову по-
сету припремили и изве-
ли приредбу за кориснике 
дома.

На Национални дан 
давалаца крви 11. маја у 
просторијама Црвеног кр-
ста Барајево организовано 

ЦРВЕНИ КРСТ БАРАЈЕВО

АКТИВНОСТИ У НЕДЕЉИ ЦРВЕНОГ КРСТА ОД 8 ДО 15 МАЈА
је општинско такмичење 
у квизу „Шта знаш о Цр-
веном крсту“ где су се за 
победу бориле три екипе, 
две из ОШ „Кнез Сима Мар-
ковић“ Барајево и екипа 
из ОШ „Павле Поповић“ 
Вранић.

На свечаности у Цр-
веном крсту додељена 
су признања добровољ-
ним даваоцима крви за 
5, 10,20,35. и 50. давање. 
За педесето давање крви 
признање су добили Шеће-
ровић Петар из Лисовића 
и Радован Петровић из 
Манића. КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Кад сам била много мала,
Да крв живот значи
Много нисам знала.
Сада сам одрасла
И то ми је јасно,
Дајте крв болесном
Док не буде касно.
И ако сам дете
Нећу да Вас молим,
Ко продужи један живот
Ја ћу да га волим.
 

Катарина Јовановић

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Кап, кап, капљица
Ето једна флашица.
Ја сам дала, а ти друже?
Пожури, не чекај дуже.
Можда сада овог трена,
Твоја доза спас је њена.
Ил̀  његова, није битно
Ти помози ал̀  под хитно.
Неком крви, мало треба
Неком воде,неком хлеба.
Неког страшна мука тлачи,
Дати крв то живот значи.
 

Тамара Обрадовић

Ученици III разреда из 
ОШ „Павле Поповић“ Вранић 
и из III разреда подручногог 
дељења ОШ „Павле Попо-
вић“ Мељак су овом прили-
ком извели припредбу за 
добровољне даваоце крви 
пригодним рецитацијама и 
програмом о добровољном 
давалаштву крви.

Kатарина Јовановић 
ученица IV разреда Ос-
новне школе „Кнез Сима 
Марковић“ из Барајева, под-
ручног одељења Средњи 
крај је освојила награду 

за своју песму “Крв живот 
значи“ на конкурсу Црве-
ног крста Србије „Крв жи-
вот значи“ коју је уручио 
13. маја у Скупштини гра-
да Андрија Младеновић, 
заменик градоначелника 
Београда.

Ученица основне шко-
ле „Кнез Сима Марковић“ 
из Барајева Тамара Обрадо-
вић je oсвојила треће место 
за песму „Крв живот значи“ 
на конкурсу Црвеног крста 
Србије „Крв живот значи“ у 
категорији V-VIII разреда.

у Баћевцу, а сваке наредне године домаћин такмичења 
биће други месни одбор.
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Са свечаности у Црвеном крсту

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА

Пензионери спортисти из Барајева



Удружење бораца НОР-а и Удружење потомака ратни-
ка 1912-1920. године обележили су Дан борца 4. јул пола-
гањем венаца на спомен обележје палим борцима у Другом 
светском рату испред Дома културе у Баћевцу и спомени-
ка борцима Првог светског рата у порти цркве у Баћевцу.

Овај некада значајан празник у СФРЈ који је предста-
вљао симбол борбе против фашизма, највећег зла у мо-
дерној историји човечанства, већ одавно није празник ни 
у једној републици бивше СФРЈ и обележавају га још само 
чланови Удружења бораца и њихови потомци.

Поводом обележавања Дана борца у згради Дома кул-
туре у Баћевцу отворена је изложба фотографија и докуме-
ната посвећена људима и догађајима везаним за Баћевац а 
односе се на период из оба светска рата.

У БАЋЕВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА

Поводом храмовне славе Спаљи-
ваља моштију Светог Саве у Барајеву 
10. Маја 2016. Године Његово Преос-
вештенство Епископ шумадијски 
Господин Јован служио је свету Ар-
хијерејску Литургију којој је прису-
ствовао велики број верног нароада 
са децом. Епископу су саслуживали 
свештеници и ђакони Пољске Пра-
вославне цркве, војни свештеници 
наше Цркве, свештенство Архие-
пископије београдско-карловачке, 
ваљевске и шумадијске епархије.

У програму који је уследио на-
кон литургије у порти светосавског 
храма учествовали су ФА „Шума-
дија“ из Барајева, витешка дружина 

ПРОСЛАВЉЕНА ХРАМОВНА СЛАВА

Свети Архангели и соло певачица 
изворних песама Маја Миличић из 
Степојевца.

Овогодишњи колачар Јован 
Младеновић, са својом породицом, 
припремио је трпезу љубави за све 
присутне вернике који су у заједни-
ци са својим епископом прославили 
храмовну славу Светог Саву.
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У вили Владислава Рибникара на Дедињу 4. јула 1941. године одржана је седница Политбироа Централног ко-
митета Комунистичке партије Југославије на којој је донета одлука о отпочињању устанка, односно да се са сабо-
тажа и диверзија пређе на општи народни устанак, а да партизански рат буде основна форма развијања устанка.

Одлуком Савезне скупштине 26. априла 1956. године 4. јул је проглашен за државни празник и Дан борца. Овај 
празник најдуже се задржао у Србији, све до 2001. године када је одлуком Владе Србије укинут.

Полагање венаца на споменик испред Дома културе у Баћевцу



ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Припремио Драгослав Јовичић Уча

Данас када путујете ка 
Космају, а после Бељине пре 
Манићке табле скренете на 
југ ка Рожанцима не може-
те се одати утиску, посебно 
у пролеће, да сте дошли у 
једно типично шумадијско 
место лепих кућа, воћњака, 
ливада, плодних њива и раз-
боритих људи. У разговору 
са сусретљивим мештанима 
мало их је који не знају легенду о пчелару Станку Павловићу 
који омеђи атар села Рожанци, па му на локалном гробљу по-
дигоше спомен – обележје са 7 крстова и 77 шара.

Летопис - Мало њих у Рожанцима ипак зна да је Летопис 
о селу Рожанци 1934. године започео да пише учитељ Мило-
ван Лазовић и да је до данас вођен што је за барајевске прили-
ке за сваку похвалу као и почетни кораци Центра за културу 
Барајево ка оформљењу „Барајевског записа“ завичајног кут-
ка где ће знатижељни сазнавати више о догађајима и лично-
стима краја.

Рожаначко порекло - Трагом учитељеве белешке у 
Летопису да је извесна Љубица Авакумовић 1936.године 
приложила новчана средства за рад школе у Рожанцима, 
утврдисмо да је она кћер Јована Ђ. Авакумовића и то по 
функцији бившег председника Владе Србије, а унука Ђорђа, 
такође Авакумовића. Ђорђе је рођен у Рожанцима 1809. го-
дине у срезу Посавском, округу Београдском у бројној кући 
задруге Јеремић. Његов стриц Авакум се после крвавих бор-
би у Првом српском устанку склони и замонаши у манастир 
Боговађа, па беше игуман истог манастира од 1812. до 1827.
године. Уз помоћ стрица, Ђорђе отвори у Београду абаџијс-
ку радњу, па из поштовања према стрицу Авакуму озваничи 
себи презиме Авакумовић. Стекавши иметак и углед ожени 
се кћерком Ристе Јовановића председника општине Београд 
– Београдске вароши за време прве владавине кнеза Мило-
ша. Из тог брака у Београд у властитој кући, сада у ул. Кнез 
Михаиловој 34, где је данас седиште Аргентинске амбасаде 
роди се 1/13. јануара 1841. године Јован Ђ. Авакумовић.

Секретар Касационог суда - Јован у одељењу проф. Кос-
те Вујића завршава крајем јула 1860. године Лицеј, па студи-
ра у Немачкој, Француској и Швајцарској. Након завршетка 
правног факултета 24. септембра 1868. године постаје секре-
тар Министарства унутрашњих дела и одмах ради на истра-
зи убиства кнеза Михаила. Први је секретар Касационог суда 

од 1873. године, а од 1878. врши функцију управника Града 
Београда. Већ 1880. обавља послове у Министарству правде, 
па и судије Касационог – Врховног суда од 1881-1887. године.

Јован се бави и политиком па од 5. марта 1888. године, 
након што је лидер др Јован Ристић постао члан Намесништ-
ва преузе вођство у Либералној странци.

Постаје премијер Србије- После обарања Владе радика-
ла, Јован Ђ. Авакумовић постаје 1892.године премијер Србије 
и министар иностраних послова. Ипак млади краљ Алексан-
дар Обреновић 1. априла 1893. распушта Владу Јована Аваку-
мовића. Радикалска већина у Скупштини му организује по-
литичко суђење, а краљ га амнестира пре изрицања пресуде.

Упорни Јован 24. августа 1899. године после смрти идеј-
ног вође Јована Ристића постаје председник Либералне 
странке. У оквиру изборне кампање пред изборе који су одр-
жани 21. јуна 1901. године он штампа лист под именом „Срп-
ска застава“ и постаје опозициони посланик.

Враћа Карађорђевиће - Одмах по убиству краља Алек-
сандра Обреновића 28./29. маја 1903.године уз сагласност 
свих страначких првака Јован Ђ. Авакумовић образује Пре-
лазну Владу и хитно објављује Прокламацију у којој обз-
нањује долазак на престо Србије краља Петра Карађорђе-
вића, вративши на снагу Устав из 1888. године.

У току Првог светског рата Аустро-угарски окупатор га 
заробљава 1915.године и интернира у логор Цеглед у Мађар-
ску, па у Хацинг у Аустрију. По завршетку рата се повлачи из 
политике и формира угледну адвокатску канцеларију из 
области кривичног права. Редован је члан Српске краљевске 
Академије од 1893. године. Сестре Јелена и Анка се удају за 
професоре Алимпија Васиљевића и Тодора Мијушковића, а 
са супругом Станком, сестром књижевника Милована Гли-
шића, имао је кћер Љубицу која се није удавала. Умро је у Ро-
гашкој Слатини 3. августа 1928. и сахрањен је у Београду.

... а Лука Јеремић -Потомак фамилије Јеремић Петар са 
изворним презименом Јеремић и крсном славом Ђурђевдан 
данас најчешће проводи време у Рожанцима и са поносом ис-
тиче да је потомак лозе чији је још један предак Лука учество-
вао 1858. године на заседању Светоандрејске Скупштине.

Не заборавити -Јован Ђ. Авакумовић је подигао високо 
лествицу успеха својим Рожанцима и Барајеву. Време ће мож-
да изнедрити и успешније људе нашег краја, али нико неће 
моћи да буде премијер Србије за време владавине обе српске 
династије. Данашње генерације могу у Барајеву бар постави-
ти адекватан белег њему намењен попут имена трга, улице, 
можда Средње школе.

А за наук летопис учитеља Лазовића треба да буде при-
мер којим треба да се поведу пре свега млади учитељи у 
школама где раде. За свако добро дело потребан је почетак, 
а остаје бар нешто за вечност којој сви тежимо!

РОЖАНЧАНИН ЈОВАН Ђ. АВАКУМОВИЋ, ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
• „Помирио“ Обреновиће и Карађорђевиће
• Судија Касационог суда
• Иследник убиства кнеза Михаила
• Ђак професора Косте Вујића

Јован Ђ. Авакумовић
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Пре тачно четрдесет 
година,4.јула 1976. годи-
не, у Арнајеву основан је 
Омладински фудбалски 
клуб „Борац“. Обележа-
вање великог јубилеја 
поклопило се са просла-
вом сеоске славе Пресве-
та(Сви Свети) тако да је у 
Арнајеву 25. и 26.јуна одр-
жан низ спортских и кул-
турноуметничких ма-
нифестација. Одигране 
су ревијалне фудбалске 
утакмице измећу Школа 

ЈУБИЛЕЈ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ОФК“БОРАЦ“ ИЗ АРНАЈЕВА

40 ГОДИНА ПОНОСА И ЧАСТИ

Прву фудбалску 
лопту у Арнајево донео 
је давне 1932 године 
Љуба Љубосављевић, 
учитељ из Немени-
кућа а прве незваничне 
утакмице у Арнајеву 
одигране су почетком 
педесетих година про-
шлог века.

ПРВА ФУДБАЛ-
СКА ЛОПТА У 

АРНАЈВУ 1932. 
ГОДИНЕ

фудбала Арнајево и Гун-
цати као и сениорских се-
лекција Борца и ТЕК-а из 
Великих Црљана. Арнајев-
ска филијала КУД-а“Колу-
бара“,у присуству великог 
броја посетилаца, извела 
је пригодан концерт на 
отвореном. Централни 
део обелажавања вели-

ког јубилеја организован 
је на игралишту Борца а 
том приликом приказан 
је и документарни фил-
м,специјално снимљен за 
ту прилику, „Арнајево јуче, 

данас, сутра“. Један од ос-
нивача и први тренер у ис-
торији арнајевског клуба 
Драган Анђелковић Брка 
који је истовремено био 
и играч прве генерације 
Борца уручио је Владисаву 
Јовановићу Лаци, великом 
донатору и финансијеру 
и организатору прославе 

јубилеја, дрес са бројем 
40 који симболизује годи-
не постојања арнајевског 
клуба. Владисав Јовано-
вић, Арнајевац, који живи 
у Минхену, свих четрдесет 
година несебично пома-
же арнајевском фудбалс-

ком колективу. Прославу 
четрдесетогодишњице 
постојања ОФК“Борац“ 
увеличала је и легендарна 

Прва генерација фудбалера ОФК Борац из 1976. године

Владисав Јовановић Лаца и Драган Анђелковић Брка

24

естрадна уметница Вера 
Матовић уз пратњу рено-
мираног оркестра“Браћа 
Дмитровић“.
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10.КАРАТЕ-ДО КУП „СЕНСЕИ 2016“

БАРАЈЕВСКИМ КАРАТИСТИМА 23 МЕДАЉЕ
Спортски клуб „Сенсеи“ орга-

низовао је 5.јуна под покровитељаст-
вом Градске општине Барајево и 
општинског Спортског савеза 10.Ка-
рате-до куп „Сенсеи 2016“. Ова тра-
диционална спортска приредба одр-
жана је у Спортском Центру“Луси“ у 
Шиљаковцу а наступио је 61 такми-
чар(у тридесет узрасних категорија) 
из следећих клубова: Железничар 
Лајковац, Карате клуб Крупањ, Ка-
рате клуб Шогун из Мајданпека, Ка-

рате клуб Лавље срце из Зајечара 
и домаћи састав Спортског клуба 
Сенсеи из Барајева. Барајевски кара-
тисти освојили су 23 медаље и то 12 
златних, 7 сребрних и 4 бронзане. За 
најуспешнијег такмичара у мушкој 
конкуренцији проглашен је Тодор Ва-
сиљевић из Крупња док је признање 
за најуспешнију такмичарку припало 
барајевској каратисткињи Милици 
Љуни. Најуспешнији клуб је Спортски 
клуб „Сенсеи“ из Барајева.

Барајевски кошаркаши 
остварили су одличан плас-
ман у дебитанској сезони у 
Првој међурегоналној ли-
ги-група Центар, односно 
трећем рангу такмичења 
у Србији. Барајевци су так-
мичарску сезону завршили 
на средини табеле пласи-
равши се на седмо место 
са четрдесет освојених 
бодова колико су имале и 
шестопласирана екипа КК 
Земун и екипа Борца која 
је такмичење завршила на 
петом месту. Наши кошар-
каши су на крају имали по-
зитиван скор остваривши 
четрнаест победа и два-
наест пораза уз кош раз-
лику +24(2043:2019). Све 
утакмици КК“Барајево“ је 
као домаћин играо у Шиља-
ковцу у хали Спортског 
центра“Луси“.

 У овој сезони пуну иг-
рачку афирмацију оствари-
ли су Лазар Симић,Предраг 
Лазић, Душан Ташић,Ми-

БАРАЈЕВЦИ ОДЛИЧНИ СЕДМИ
ПРВА МЕЂУРЕГИОНАЛНА КОШАРКАШКА ЛИГА - ГРУПА ЦЕНТАР

лош Ћелић, Милан Лаза-
ревић,Ђорђе и Урош Ста-
нисављевић, играчи који 
су поникли у млађим ка-
тегоријама КК Барајева, уз 
велику подршку искусних 
саиграча Милоша Петро-
вића и капитена Ненада 
Јевтића као и првог стрелца 
екипе Марка Петровића.По 
завршетку сезоне организо-
вана је утакмица између 
новог првака лиге КК Колу-
баре и репрезентације лиге 
у којој је барајевски клуб 
представљао Лазар Симић. 

Прво појачање за наредну 
сезону је Стефан Илић играч 
који је поникао у млађим ка-
тегоријама клуба а који је 
због обавеза на факултету 
паузирао две године. Клубу 
су потребна још два висо-
ка играча како би у пред-
стојећој сезони напали сам 
врх табеле. Припреме за сле-
дећу такмичарску сезону 
обавиће се, као и прошле го-
дине, на територији општи-
не Барајево. И млађе катего-
рије нашег клуба оствариле 
су одличне резултате а тре-

ба напоменути генерацију 
2003. која је остварила из-
ванредан пласман и такми-
чење завршила међу прва 
четири клуба у Београду. 
КК “Барајево“ имао је велику 
помоћ локалне самоуправе 
са којом је остварио одлич-
ну сарадњу и по завршетку 
балон сале чија је изградња 
планирана створиће се сви 
неопходни услови за несме-
тан рад и функционисање 
овог успешног спортског 
колектива.Против победника лиге КК „Колубара“

Марко Петровић, 
најбољи стрелац
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37. НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „ЛИСОВИЋ 2016“

"БЕСТАЛ ПЛАСТ" НАЈБОЉИ У ЛИСОВИЋУ
На трену за мале спор-

тове у лисовачком насељу 
Спасовина од 30.јуна до 
10.јула одржан је 37.тра-
диционални ноћни тур-
нир у малом фудбалу 
„Лисовић2016“. Главна ка-
рактеристика ове спорт-
ске приредбе била је, као и 
свих предходних година, 
велика посећеност свих 
утакмица и пратећег кул-
турно-забавног садржаја а 
и овогодишњи турнир ос-
таће упамћен по великом 

броју пријављених екипа. 
Укупно их је било 31 и то 
15 екипа у сениорској кон-
куренцији и по четири у 
кадетској, пионирској и ка-
тегорији петлића. Финални 
сусрети одиграни су 10.јула 
пред препуним трибинама 
спортског објекта на Спа-
совини. Најинтересантнији 
меч за посетиоце био је на-
равно финални сусрет у 
конкуренцији сениора. У 
борби за победнички пехар 
и вредну новчану награду састале су се екипа Бестал 

Пласт и екипа Драча. У ве-
ома занимљивој утакмици 
тријумфовала је екипа Бес-
тал Пласт резутатом 5:1.

 У кадетској конкурен-
цији екипа Фићфирићи 
савладала је ЈОКС резул-
татом 3:2, у конкуренцији 
пионира фудбалери ЛМП 
ОИЛ били су бољи од својих 
вршњака из екипе Трон 
док је у најмлађој катего-
рији,категорији петлића, 
победнички пехар припао 

Шести меморијални турнир у малом фуд-
балу који је посвећен војнику Петру Маснецу 
погинулом 11.маја приликом НАТО бомбар-
довања наше земље одржан је 11-18.маја у ор-
ганизацији ОФК Борац и Месне уаједнице Ар-
најево. У финалу су се састале екипе Дар мар и 
Јаковљевић стил а екипа Дар мар је после боље 
игре тријумфовала резултатом 5:3. За најбољег 
голмана  проглашен је Урош Ђурић члан побе-
дничке екипе, најбољи играч је Александар 
Петковић(Јаковљевић стил) док је пехар за 
најбољег стрелца припао Лазару Петровићу из 
екипе Арнајевски синови. 

6. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ПЕТАР МАСНЕЦ

екипи КК Барајево, која 
је састављена од чланова 
најмлађе селекције барајев-
ског кошаркашког клуба. 
Кошаркаши су у финалној 
утакмици били бољи од 
екипе ФК Мађарац.

Организаторима тур-
нира, Фудбалском клубу 
Лисовић, МЗ Лисовић и 
Спортском савезу Барајева, 
и овога пута припадају све 
похвале за одличну органи-
зацију ове традиционалне 
спортске манифестације. Детаљ са сениорског финала

„Бестал пласт“

Финалисти
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БЕОГРАДСКА ЗОНСКА ЛИГА

БАЋЕВАЦ ИСПАО ИЗ ЗОНЕ
Фудбалери Баћевца нису успели 

да сачувају зонашки статус пошто су 
сезону у Зонској лиги Београда завр-
шили као претпоследња екипа на та-
бели. Имали су Баћевчани још једну 
прилику да задрже статус члана Зоне 
али у два бараж меча против дргопла-
сиране екипе из прве БГД лиге-група 
Б Борца из Лазаревца нису успели да 
остваре резултат који би им гаранто-
вао опстанак. Лазаревчани су у првом 

Екипа Фудбалског 
клуба Барајево,другопла-
сирани тим у Општинској 
лиги, пласирала се у Прву 
београдску фудбалску лигу 
пошто је у два бараж меча 
била боља од екипе Вели-
ког Борка која је сезону за-
вршила на дванаестој пози-
цији Прве БГД лиге. У првом 
сусрету који је одигран 
8.јуна у Великом Борку до-
маћини су славили резул-
татом 4:3 и стекли какву 
такву шансу да за недељу 
дана остваре резултат који 
би им донео опстанак у Пр-
вој БГД лиги. Реванш меч 
одигран је 15.јуна на Ста-
диону“Плешке“ у Барајеву 
а барајевски фудбалери су 
доминантном игром током 
целог сусрета показали да 
су у овом тренутку далеко 
бољи састав од својих про-
тивника из Великог Бор-
ка. Барајевци са на крају 
убедљиво славили резул-
татом 4:0 и укупним ско-

1 ГРАФИЧАР 28 20 6 2 72 : 22 66
2 Б С К 1925 (Бат.) 28 20 4 4 57 : 16 64
3 П. ИСКРА (Барич) 28 19 6 3 69 : 24 63
4 ЛОКОМОТИВА 28 16 4 8 55 : 22 52
5 СРЕМЧИЦА 28 11 10 7 36 : 26 43
6 ТОРЛАК (Кумодраж) 28 12 7 9 38 : 34 43
7 ЈЕДИНСТВО (Сур.) 28 11 9 8 41 : 31 42
8 БАЛКАН МИР. 28 10 4 14 27 : 44 34
9 ЗВЕЗДАРА 28 8 8 12 24 : 36 32
10 П К Б (П.Скела) 28 8 4 16 22 : 48 28
11 ВРЧИН 28 8 3 17 45 : 63 27
12 БОРАЦ (Ост.) 28 7 5 16 36 : 58 26
13 ХАЈДУК 28 7 4 17 35 : 62 25
14 БАЋЕВАЦ 28 5 7 16 31 : 62 22
15 ЛЕПУШНИЦА 28 2 11 15 23 : 63 17

мечу, на свом терену, савладали Баће-
вац резултатом 3:0 док је реванш меч 
на баћевачком игралишту завршен 
без голова. ФК Баћевац ће се следеће 
сезоне такмичити у Првој београд-
ској лиги-група Б, док ће Лазаревчани 
наступати у Зонској лиги Београда.

БАРАЖ ЗА ПОПУНУ ПВЕ БЕОГРАДСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ

ФК БАРАЈЕВО У ПРВОЈ БЕОГРАДСКОЈ

1 БУДУЋНОСТ (Звеч.) 26 20 4 2 79 : 15 64
2 БОРАЦ (Лазар.) 26 16 6 4 42 : 22 54
3 НАПРЕДАК (Мед.) 26 15 5 6 50 : 23 50
4 ТЕК СЛОГА (В. Цр.) 26 14 5 7 60 : 33 47
5 МЛАДОСТ (Барош.) 26 13 4 9 51 : 41 43
6 МЛАДОСТ (Цвет.) 26 12 6 8 44 : 31 40
7 ЗАБРЕЖЈЕ 26 12 2 12 48 : 52 38
8 ШУМАДИЈА (Шоп.) 26 9 8 9 44 : 36 35
9 СТРЕЛАЦ (Мисл.) 26 11 1 14 42 : 41 34
10 РАДНИЧКИ (Руд. 26 9 5 12 44 : 50 32
11 ПОЛЕТ (Грабовац) 26 8 3 15 36 : 59 27
12 ВЕЛИКИ БОРАК 26 5 8 13 38 : 64 23
13 МЛАДОСТ (Чибут.) 26 5 2 19 22 : 74 17
14 БОРАЦ (Арнајево) 26 1 5 20 16 : 75 8

ром 7:4 обезбедили пласман у виши 
ранг такмичења. Екипа Великог Бор-
ка, вишегодишњи члан Прве београд-
ске фудбалске лиге, од следеће сезо-
не ће наступати у Општинској лиги 
Барајева. Прву БГД лигу напустила је 
и екипа Борца из Арнајева. Шампион 
Општинске лиге Барајево је екипа 
Рушња која се због територијалне 
организације Фудбалског савеза Бе-
ограда такмичила са клубовима из 
наше општине.

:0 3
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ФК Барајево

ФК Велики Борак
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Спортске стране уређује Дејан Ташић

Градска општина Ба-
рајево је 28. и 29. маја го-
дине била домаћин тра-
диционалног 38. по реду 
фудбалског турнира град-
ских и приградских општи-

ТУРНИР ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНА „БАРАЈЕВО 2016“

ОБРЕНОВЧАНИ ПРВИ, БАРАЈЕВЦИ ТРЕЋИ

на. Учествовало је шест 
селекција које су биле по-
дељене у две групе. Турнир 
је организовао Спортски са-
вез општине Барајево уз по-
кровитељство ГО Барајево и 
велику помоћ ФС Београда.

У првој такмичарској 
групи су биле селекције 
ФСО Младеновац, ФСО 

Гроцка и ФСО Сопот, док 
су у другој групи играле 
селекције ФСО Обреновац, 
ОЛ Барајево и ФСО Лазаре-
вац. Утакмице су се играле 
на теренима ФК „Лисовић 
1977“(прва група) и ФК “Ба-

рајево” (друга група). После 
такмичења по једноструком 
бод систему победник прве 
групе била је селекција ФСО 
Сопот, а у другој је најбоља 
била екипа која је репрезен-

товала ФСО Обреновац. Фи-
нална утакмица је одиграна 
у Барајеву, а Обреновчани 
су после убедљиве игре по-
бедили резултатом 4:0 и 
тако освојили победнички 
пехар. Стрелци за изабра-
нике селектора Александра 
Станковца су били Алексић, 
Шарић и Никола Доцић два 

пута. Доцић је проглашен и 
за најбољег играча ового-
дишњег турнира градских 
и приградских општина, 
док је голман Обреновча-
на Немања Бугарски који 
ниједном није савладан 

на овом такмичењу понео 
титулу најбољег чувара 
мреже. Најбољи стрелац је 
Јовица Јовановић из ФСО Со-
пот. Проглашен је и најбољи 
судија турнира, а то је Лаза-
ревчанин Срђан Радовано-
вић. Пехар за фер плеј оти-
шао је у ФСО Гроцка. Треће 
место је освојила селекција 

заслужним спортским рад-
ницима из општинских 
фудбалских савеза. Током 
такмичења промовисана је 
и књига аутора Милорада 
Јанковића - Јаћа “Фудбал у 
општини Барајево”.

Церемонији прогла-
шења победника прису-
ствовали су потпредседник 
ФС Београда Миодраг Јан-
ковић и генерални секретар 
ФС Београда Јован Шурба-

домаћина (ОЛ Барајево) 
пошто је после нерешеног 
резултата 2:2 у регуларном 

делу меча, једанаестерцима 
са 4:2 савладала ФСО Мла-
деновац. Пети су Лазарев-
чани пошто су у утакмици 
за пласман на ту позицију 
са 3:0 победили селекцију 
ФСО Гроцка. Спортски савез 
Барајева и Градска општина 
Барајево били су одлични 
домаћини. На крају су до-
дељене плакете и признања 

товић који су победничкој 
селекцији ФСО Обреновац 
уручили и пехар Фудбалс-
ког савеза Београда.

Првопласирани Обреновчани

Репрезентација Барајева

Другопласирана екипа Сопота

Милорад Стевановић прима 
плакету за изузетне заслуге у 
развоју фудбалског спорта

У додели признања учествовали 
су ген. сек ФСБ Јован Шурбатовић 
и потпредседеник ФСБ Миодраг 
Јанковић


