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УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Ба-
рајево, на седници одржаној 30.12.2016. 
године донела је Одлуку о буџету Град-
ске општине Барајево за 2017. годину.

Општински буџет у 2017. години 
износиће 509.390.233,54 динара. Нај-
важнији пројекти који ће се реализо-
вати у наредној години су завршетак 
монтажне спортске хале и за ове на-

мене планирана су средства у висини 
од 22,2 милиона динара. Биће коначно 
завршен и мост на Барајевској реци и 
за ове радове обезбеђено је 6,1 мили-
он динара. За одржавање и поправку 
некатегорисаних путева на подручју 
општине планирана су средства у из-
носу од 29,4 милиона динара. Такође 
ће се наставити и радови на изградњи 
првог шеталишта у центру Барајева, 

поред Барајевске реке и за ове радо-
ве у општинском буџету планирана 
су средства у износу од 3,6 милиона 
динара.

Град Београд планирао је својим 
буџетом 50 милиона динара за капи-
талне пројекте у Барајеву и ова сред-
ства биће реализована у току 2017. 
године.

7. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Одборници Скупштине Градске општине Барајево раз-
матрали су на 7. седници Скупштине ГО Барајево која је одр-
жана 23. марта 2017. године укупно 23 тачке дневног реда. На 
овој седници усвојена је Одлука о измени Одлуке о органи-
зацији Управе Градске општине Барајево.  Овим изменама 
извршено је усклађивање са Законом о овери потписа, пре-
писа и рукописа којим је прописано да од 1. марта 2017. годи-

не ове послове обавља искључиво јавни бележник, па је са 
овим датумом престала надлежност Управе Градске општи-
не Барајево за оверавање потписа, преписа и рукописа.

На овој седници донета је и Одлука о првом ребалансу 
буџета градске општине Барајево за 2017. годину. Ребалансом 
је увећан оквир буџета за 23.490.369 динара. Ова средства 
искористиће се за изградњу капела у Лисовићу и Вранићу 
(2,4 милиона динара), изградњу ограде на гробљу у Арнајеву 
(милион и 50 хиљада динара),  10 милиона динара планирано 
је за набавку возила смећарке за потребе ЈКП „10. октобар“ и 
10 милиона за интегрисани систем видео надзора.

Усвојени су извештаји о раду за 2016. годину Скупшти-
не општине, Управе Градске општине Барајево, Правобра-
нилаштва, грађевинске и комуналне инспекције, ЈКП „10. 
октобар“, Центра за културу, Канцеларије за младе. Такође 

су усвојени извештаји о излажењу билтена „Барајевски глас-
ник“, о јавним набавкама у 2016. години корисника буџета, 
реализацији плана јесење сетве и припремама за пролећну 
сетву, закупу пословног простора на коме је носилац права 
коришћења Градска општина Барајево,  о јавном превозу на 
територији Градске општине Барајево и Извештај о оствари-
вању социјалних права и породично-правне заштите ста-
новника Градске општине Барајево

На овој седници усвојен је ребаланс програма посло-
вања ЈКП „10. октобар“ и програм коришћења буџетске по-
моћи-капиталних субвенција ЈКП „10. октобар“ за набавку 
специјалног возила аутосмећарке-пресе.

Скупштина је такође донела одлуку о расписивању и 
спровођењу конкурса за именовање директора ЈКП „10. 
октобар“.

Седницом је председавао заменик председника 
Скупштине Градске општине Барајево Милорад Стевано-
вић који је задовољан радом одборника и ефикасношћу 
Скупштине и истиче да је то резултат добре припреме мате-
ријала од стране стручних служби и предлагача: Већа Град-
ске општине Барајево и скупштинских тела, савета, одбора и 
комисија.

СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПРОЈЕКТЕ

БУЏЕТ УВЕЋАН ЗА 23,5 МИЛИОНА ДИНАРА
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ИЗ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Председник Скупштине Градске 
општине Барајево Саша Пауновић 
заказао је седницу Скупштине за 9. јун 
2017. године. Како је рекао за „Барајев-
ски гласник“ седница ће имати више 
тачака дневног реда од којих је за 

8. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 9. ЈУНА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  САША ПАУНОВИЋ НАЈАВИО 
РЕАЛИЗАЦИЈУ БРОЈНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ЋЕ ЛЕТО 2017. 

ГОДИНЕ ПРЕТВОРИТИ У ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ 
НА ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ НАШЕ ОПШТИНЕ

грађане Барајева једна од најбитнијих 
она која се тиче ребаланса буџета 
наше општине како би се стекли усло-
ви за наставак започетих радова, као 
и одлуке о будућим инвестицијама на 
територији општине Барајево. 

У општини Барајево је 15. маја пот-
писан уговор између Градске општи-
не Барајево и осам избегличких по-
родица које живе на територији ГО 
Барајево о додели бесповратне по-
моћи у виду пакета грађевинског ма-
теријала из средстава контрибуције 
Републике Србије по регионалном 
стамбеном пеограму. Уговоре је са 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСАМ 
ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

корисницима потписао председник 
општине Барајево Слободан Адамо-
вић, а укупна вредност грађевинског 
материјала који је обезбеђен за ове 
породице износи 10.800.000 динара.

Богдан Маринковић повереник 
за избеглице најавио је да ће у на-
редном периоду бити још пројеката 
намењеним избеглицама и интерно 

Општина Барајево, Регионални центар Министар-
ства одбране Београд и Центар Министарства одбране 
Раковица приредили су 20. априла поводом Дана Војске 
Србије, у згради општине Барајево пријем за војнике који 
су добровољно одслужили војни рок са оружјем у генера-
цији „март“ и „јун“ 2016. године. Њима су овом приликом 
уручене Значке војника на добровољном служењу војног 
рока и Захвалнице отаџбине.

Војнике је поздравио Славко Гајић, заменик пред-
седника општине Барајево и честитао им на залуженим 
признањима.

-Одбрана отаџбине одувек је представљала свету 
дужност, право и част, рекао је Славко Гајић, а служење 
војног рока чин који служи за понос војника и њихових 
породица, наше војске, народа и државе. Желим да вас 
признање које вам је данас уручено због исказаног патри-
отизма отаџбини подсећа на војничке дане и да га са поно-
сом показујете пријатељима, касније деци и унуцима, као 

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ВОЈНИЦИМА

расељеним лицима у виду грађевин-
ског материјала, откупа сеоских до-
маћинстава и доделе монтажних кућа 
и пакета за економско оснаживање.

што су то радили ваши очеви и дедови и да будете узор 
вашим познаницима и комшијама.

Признања су уручена војницима Велимиру Ђурићу, 
Младену Љушићу и Тијани Ранковић.

Са подручја Барајева на добровољном одслужењу 
војног рока било је укупно 22 војника, 19 младића и три 
девојке, а двоје је завршило школу резервних официра.
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Према програму и до сада обез-
беђеним средсвима на територији 
општине Барајево у овој години 
треба да се асфалтира око шест ки-
лометара локалних путева и улица. 
Радови су прво почели у Арнајеву и 
Бељини, а како нам је рекао Бори-
воје Павловић, члан Већа Градске 
општине Барајево очекује се да ће 
Град Београд издвојити и додатна 
средства тако да ће највероватније 

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА ПОЧЕЛО 
ОД АРНАЈЕВА
бити асфалтирано и знатно више од 
ових шест километара локалних пу-
тева. Поред локалних путева ускоро 
би требало да буде асфалтирана и 
преостала деоница од нешто више 
од километар и по пута Бараје-
во - Баћевац - Ибарска магистрала 
тако да ће овај важан пут коначно у 
целости бити асфалтиран.

Према плану за 2017. годину на 
подручју општине Барајево требало 

би да се рециклираним асфалтом 
пресвуче око 12 километара локал-
них путева. Радиће се у свим месним 
заједницама, а за извођача радова 
изабран је „Београдпут“.

Поред тога око осам километара 
путева који сада немају никакву под-
логу биће насуто каменом, а радови 
ће почети најкасније почеткому јуна. 
Извођач радова и на овим путевима 
је фирма „Београдпут“.

У Вранићу су завршени радови на асфалтирању главне 
саобраћајнице у овом насељу, од центра Вранића према 
Ибарској магистрали у дужини од око три километара, од-
носно део овог пута који је до сада био у изузетно лошем 
стању.

У ВРАНИЋУ АСФАЛТИРАНА 3км ПУТА

Радове је извела АД „Магистрала“, а финансирала Ре-
публика Србија. 

Најзад нов асфалт



Градоначелник Београда Сини-
ша Мали и министар рударства и 
енергетике у Влади Републике Ср-
бије Александар Антић обишли су 
месну заједницу Вранић у време из-
вођења радова на асфалтирању пута 
који ово место повезује са Ибарском 
магистралом.

-Мени је велико задовољство, ре-
као је градоначелник Синиша Мали, 
да данас са грађанима Вранића при-
суствујем почетку асфалтирања ових 
три километара пута. То смо обећали 
прошле године и ево након 20 година 
биће нов асфалт и ово је само слика и 
прилика Београда за који се боримо, 
да грађани Београда имају једнаке 
услове живота без обзира где живе. 
Политика коју води Влада и премијер 
Вучић је политика стабилности, по-
литика мира, економског развоја, где 
кроз пунији буџет, кроз боље јавне 
финансије имате новац да се бавите 

СИНИША МАЛИ И АЛЕКСАНДАР АНТИЋ 
ОБИШЛИ РАДОВЕ НА АСФАЛТИРАЊУ  

ПУТА У ВРАНИЋУ

и асфалтирањем путева и изградњом 
канализације и водовода и улагањима 
у социјална давања, изградњу школа и 
вртића.

Градоначелник Синиша Мали 
овом приликом је посебно нагласио 
да општина Барајево, захваљујући 

пре свега ангажовању председника 
општине има капитални буџет од Гра-
да Београда у висини од 70 милиона 
динара а ова средства ће се употреби-

ти за пројекте које општина буде кан-
дидовала. Он је такође обећао да ће 
општина Барајево у наредној години 
имати још већи капитални буџет.

Министар Александар Антић је 
истако одличну сарадњу Владе Репу-
блике Србије са Градом Београдом и 
београдским општинама.  Наша са-
радња, рекао је он, је таква да радимо 
и велике инвестиције и пројекте, али 
и овакве пројекте као што је асфал-
тирање пута у Вранићу који треба да 
побољшају квалитет живота нашим 
суграђанима. Он је искористио ову 
прилику да најави и асфалтирање 
преостале деонице пута кроз Баћевац 
у дужини од 1,5 км.

Сви грађани Београда треба да имају једнаке услове за живот, 
без обзира у ком делу града живе

Асфалтирање пута у Вранићу пример добре сарадње општина-град-република

„Општина Барајево, захваљујући 
пре свега ангажовању председ-
ника општине има капитални 
буџет од Града Београда у висини 
од 70 милиона динара а ова сред-
ства ће се употребити за пројекте 
које општина буде кандидовала.“
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Житељи Мељака који  станују у улици Вите Радовића 
коначно могу да одахну и без страха поново несметано 
пролазе својим колима овом саобраћајницом.

Наиме, ова улица је била у таквом стању да готово више 
и није била за употребу. На захтев грађана крајем прошле 
године члан Већа Градске општине Барајево Боривоје 
Павловић,  задужен за развој инфраструктуре обишао је 
улицу Вите Радовића и том приликом је констатовано да је 

САНИРАНА ВЕЛИКА ОШТЕЋЕЊА У УЛИЦИ 
ВИТЕ РАДОВИЋА У МЕЉАКУ

на више места дошло до улегнућа проузрокованих лошом 
подлогом која није била адекватна за саобраћај тешких 
камиона. Након овога Дирекцији за путеве Града Београда 
достављен је захтев за санацију ове улице.  Интервенција 
је уследила  веома брзо, а улица је санирана тако што је пет 
деоница овог пута у укупној дужини од око 400 метара до-
било нов асфалт.  На фотографијама се најбоље види како 
је ова улица изгледала пре санације а како изгледа данас.

На основу пристиглих захтева грађана Веће Градске 
општине Барајево усвојило је план и програм насипања 
некатегорисаних путева за 2017. годину, којим су обухваће-
не све месне заједнице. Укупна дужина ових путева је око 
15 км, а очекује се да ће до краја године овај програм бити 
допуњен. До сада су урађени путеви у месним заједница-
ма Баћевац, Мељак, Вранић, Гунцати, Лисовић и Рожанци. 

Милан Димитријевић, члан Већа Градске општине Ба-
рајево, каже да су у току радови на насипању некатегори-
саних, односно атарских путева и у другим месним зајед-
ницама, како би што више оваквих путева било санирано 
и омогућило пољопривредницима да несметано дођу до 
својих њива.

САНИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Радове на некатегорисаним путевима изводи Јав-

но комунално предузеће “10. октобар“ Барајево коме је 
општина својом одлуком поверила ове послове.

Председник општине Барајево Слободан Бата Адамовић и градски секре-
тар за саобраћај Душан Рафаиловић обишли су радове на изградњи тротоара у 
Мељаку. Радови се изводе на захтев родитеља ученика који похађају ову школу 
и допринеће већој безбедности ученика.

У ТОКУ ИЗГРАДЊА 
ТРОТОАРА У МЕЉАКУ



Веће Градске општине Барајево 
усвојило је годишњи програм одво-
жења кућног смећа на територији 
Градске општине Барајево за 2017. го-
дину Јавног комуналног предузећа „10. 
Октобар“.

Према подацима ЈКП „10. Октобар“ 
евидентирано је до сада 13.727 корис-
ника стамбених, викенд објеката и за-

Веће градске општине Барајево 
разматрало је и усвојило Годишњи 
програм уређења и одржавања 
гробаља на територији ГО Бараје-
во за 2017. годину ЈКП „10. Октобар“ 
Барајево.

Одлуком о уређивању и одржа-
вању гробаља и сахрањивању на те-
риторији Градске општине Барајево 
дефинисани су послови из надлеж-

Пред само закључење овог броја 
„Барајевског гласника“ из Дирекције 
за путеве стигла је добра вест. Град 
Београд обезбедио је додатна сред-
ства за поправку локалних путева на 
територији наше општине. Боривоје 
Павловић, члан Већа ГО Барајево са-
општио нам је ову вест и нагласио да 
је Граду, после обиласка готово свих 
путева на територији општине Бараје-
во, достављен списак најкритичнијих 
деоница које је потребно што пре са-
нирати. Захваљујући доброј сарадњи 
са надлежним градским службама 
позитиван одговор стигао је веома 
брзо и на списку за реконструкцију 
нашле су се следеће улице:

- Барајево: ул. Богољуба Петко-
вића (ИКЛ – железничка станица); Ул. 
Миодрага Вуковића (окретница ауто-
буса 405л према центру),

СПИСАК УЛИЦА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ

ПРОГРАМ ОДВОЖЕЊА 
КУЋНОГ СМЕЋА

- Глумчево брдо: Ул. Бранисла-
ва Јовановића (оштећене деонице), 
затим главна улица Глумчево брдо 
у целости од Дражановца до дома 
културе,

- Мељак: Ул. Душана Борисавље-
вића и Улица Мила Вуковића.

- Насеље гај: Ул. Цара Лазара и 20. 
Октобра (окретница),

- Вранић: Ул. Милинка Јелића 
(оштећене деонице),

- Бождаревац:Ул. Обрада Лазића 
(оштећене деонице),

- Оштећене деоница пута Ба-
рајево – Бељина и Велики Борак 
– Шиљаковац.

У плану је и реконструкција 
оштећених делова тротоара а на спис-
ку за санацију су следећи тротоари:

Барајево: тротоар у Ул. Миодра-
га Вуковића од Дома културе према 

Електродистрибуцији и тротоар у 
Светосавској улици,

Баћевац: тротоар у ул. Мике Ћур-
чића код Дома културе.

Поред ових радова у плану је и 
изградња паркинг простора у Ул. Ца-
рице Милице у Насељу Гај.

натских радњи, а пословних простора 
– привредних друштава 285 корисника. 
За сакупљање смећа на целој терито-
рији општине постављена су 822 кон-
тејнера. Јавно комунално предузеће 
набавило је крајем 2016. године 2000 
канти за домаћинство, а у 2017. години 
планирана је куповина још 4000 канти. 
Канте ће бити подељене домаћинстви-

ма како би цела територија општине 
Барајево била покривена кантама, а 
контејнери уклоњени са улица све у 
циљу што бољег одржавања хигијене 
на територији ГО Барајево. Контејнери 
ће остати само у стамбеним насељима 
као што су Насеље Гај и Мађарско брдо.

У плану је куповина новог вози-
ла, камиона-аутосмећара са пресом, 
запремине 7 м3 које ће служити за 
пражњење канти и на местима која 
су до сада била неприступачна већим 
возилима.

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА И 
ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА

ности комуналног предузећа који се 
односе на уређење и одржавање 21-
ог гробља на подручју свих месних 
заједница. Годишњим програмом 
планирано је да се на овим гробљима 
обави четири до шест кошења током 
године. Гробља се косе најмање чети-
ри до пет пута годишње и то у перио-
ду пуне вегетације мај-јуни када се 
врши сечење ниског растиња-шибља 

и кошење траве и периоду септем-
бар-октобар када се углавном врши 
само кошење траве.

Боривоје Павловић, члав Већа
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Генерални директор Београдског водовода Драган 
Ђорђевић и директор сектора развоја Београдског водово-
да Зоран Радивојевић, обишли су са председником општине 
Барајево Слободаном Адамовићем, замеником председни-
ка Славком Гајићем и члановима Већа ГО Барајево Алек-
сандром Делићем, Миланом Димитријевићем и Драганом 
Радојичићем радове на новоизграђеној секундарној водо-
водној мрежи у месној заједници Бељина. Укупна дужина 
мреже је око 16 км, а радови су коштали више од 60 ми-
лиона динара. Инвеститор изградње била је Дирекција за 
грађевинско земљиште и развој Града Београда, а извођач 
радова ДМ „Инвест“ из Смедеревске паланке.

Изградњом ове секундарне водоводне мреже створе-
ни су услови да се већи део становника Бељине прикључи 
на систем Београдског водовода.

Стручна служба Београдског водовода ће после доно-
шења одлуке од стране Надзорног одбора БВК и пријема 
на управљање новоизграђене водоводне мреже у просто-
ријама Дома културе у Бељини организовати потписивање 
уговора о прикључењу на водоводну мрежу. Како су најави-

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да планирала је за ову годину инвестирање у израду пројект-
не документације и изградњу водоводне мреже по систему 
инжињеринга за месне заједнице Арнајево и Рожанци. Та-
кође је планирала регулисање имовинских односа за резер-
воаре „Врапче брдо“ и „Брђански крај“ у Бељини и израду 
урбанистичког пројекта за решавање имовинских односа 
резервоара „Дубраве“ у Лисовићу.

- Завршавају се накнадно уговорени радови од стране 
Градске дирекције на изградњи секундарне водоводне мре-
же прве фазе у Бељини и очекује се да грађани на исту буду 
прикључени до краја јула 2017. године а на основу одлуке 
Надзорног одбора ЈКП БВК којом је регулисано да ће се нак-
нада за прикључак по важећем ценовнику платити у 60 једна-
ких месечних рата, каже Славко Гајић.

Београдски водовод и канализација планира рекон-
струкцију примарног цевовода Ф500 од црпне станице Ли-
повица до резервоара „Гунцати“ као и појачање водоводног 
система Рипањски пут изградњом новог цевовода Ф300 од 
резервоара „Липовица“ до резервоара „Дражановац“. Такође 
је планирана реконструкција делова постојеће водоводне 
мреже у више месних заједница где ће бити замењене цеви 
тамо где се појављују највећи губици воде. Све ове радове 
БВК ће финансирати из сопствених средстава.

Градска општина Барајево је у 2016. Години финансирала 
израду пројеката водоводних мрежа за насеља Витковица у 
Барајеву и Длачица у Бождаревцу а ове године финансира 

НОВИ ПРИКЉУЧЦИ ЗА БЕЉИНУ

СЛАВКО ГАЈИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО БАРАЈЕВО

другу фазу пројекта дела секундарне водоводне мреже за 
Лисовић – Старо село, за улице које се водом могу снабдевати 
из резервоара „Врелине“ у Равном гају. Издате су грађевин-
ске дозволе за изградњу дела водоводне мреже за насеље 
Витковица у Барајеву и Длачица у Бождаревцу. Планирано је 
да јавна набавка за избор извођача за ове радове буде рас-
писана до краја маја а почетак радова се очекује половином 
јула ове године.

По плану Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда у овој години настављају се активности на 
припремним радовима за изградњу система за пречишћа-
вање отпадних вода „Међуречје“ на уливу Барајевице у Беља-
ницу, израдом елабората за решавање имовинских односа.

ли предстваници Београдског водовода грађанима ће бити 
омогућено да прикључак плате и на 60 рата. У месној зајед-
ници Бељина у току је пријављивање грађана за прикљу-
чење на водоводну мрежу у улицама гре је иста изграђена. 
Грађани треба да се пријаве најкасније до 10. јуна како би 
екипе ЈКП “БВК“ извршиле потребне припреме за издавање 
услова за прикључење.

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Део изграђене водоводне мреже у Бељини



Шести пут за редом у организацији Пчеларског друштва “Барајево”, 17. ап-
рила, а другог дана Васкрса организована је манифестација “Барајевски Ме-
дењак” у порти цркве у Барајеву.

Манифестацији је присуствовао велики број излагача меда, произво-
да од меда и опреме за пчеларство. Манифестација је привукла велики број 
посетилаца.

Важно је истаћи да заинтересованост излагача се повећава из године у го-
дину и да ова Привредна манифестација добија све више на значају.

БАРАЈЕВСКИ МЕДЕЊАК

На молбу председника Градске општине Барајево 
Слободана Адамовића Телеком Србије уступио је Јавном 
комуналном предузећи „10. октобар“ Барајево, по изузет-
но повољним условима, четири возила из свог возног пар-
ка-два путничка аутомобила, једно комби возило и један 
пик ап.

Ова помоћ нашим комуналцима стигла је у правом 
тренутку, с обзиром на изузетно лоше стање њиховог 
возног парка, посебно имајући у виду да је управо овакав 

ОБНОВЉЕН ВОЗНИ 
ПАРК БАРАЈЕВСКИХ 

КОМУНАЛАЦА

На председничким изборима 
одржаним 2. априла 2017. године, 
на 28 бирачких места на територији 
општине Барајево, од  24.101 уписа-
них бирача  на изборе је изашло њих 
13.334, или 55,33%. Највише гласова 
добио је Александар Вучић укупно 

У БАРАЈЕВУ ЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА 
ГЛАСАЛО 61,56% БИРАЧА 

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

8.208, или 61,56%. На другом месту 
по броју освојених гласова је Лука 
Максимовић за кога је гласало 1711 
бирача, или 12,83%, а на трећем Саша 
Јанковић са освојених 1271 гласова, 
што износи 9,53%. Остали кандида-
ти добили су следећи број гласова: 

Војислав Шешељ 651 глас (4,88%), Вук 
Јеремић 601 (4,51%), Бошко Обрадо-
вић 261 (1,96),  Саша Радуловић 124 
(0,93%),Милан Стаматовић 108 (0,81%), 
Александар Поповић  92 (0,69%), Не-
над Чанак 24 (0,18%) и  Мирослав Па-
ровић 19 (0,14%).

У Барајеву је 5. априла 2017. године одржана Изборна 
скупштина УБНОР-а Градске општине Барајево. Борци Ба-
рајева су на овој скупштини изабрали ново руководство, 
као и своје представнике у градској и републичкој орга-
низацији бораца. Председник општине Барајево Слобо-
дан Адамовић примио је представнике УБНОР-а Барајева 
са којима је био и председник борачке организације Бео-
града пуковник Бора Ерцеговац .

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УБНОР-а 

тип аутомобила недостајао барајевским комуналцима за 
обављање основних делатности.

На изборној скупштини за председника УБНОР-а 
Барајево изабран је Добросав Богдановић Доне, а за 
његовог заменика Мира Лукић. Изабрана су и два пот-
председника. То су Радивоје Гајић и Добривоје Симић. За 
секретара УБНОР-а Барајево изабран је Мирољуб Љубин-
ковић, а за заменика секретара Зорица Пантић.

Добросав Богдановић и Мирољуб Љубинковић иза-
брани су за чланове Главног одбора СУБНОР-а Београ-
да, а Радивоје Гајић за члана Главног одбора СУБНОР-а 
Србије.
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У Барајеву су настављени радови на изградњи и 
уређењу шеталишта поред Барајевске реке. Постављене 
су светиљке којима је осветљена горња и доња шеталишна 
стаза и посађене купасте каталпе на местима где је пред-
виђено постављање клупа тако да ће поред декоративне 
улоге правити и пријатну хладовину. Постављен је стуб 
јавне расвете код старог моста у центру Барајева који ће 
осветљавати мост и степениште али и део стазе за шетање.

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ 
НА УРЕЂЕЊУ ШЕТАЛИШТА

Веће Градске општине Барајево обезбедило је из капи-
талног буџета средства за 3. фазу изградње шеталишта и 
3. фазу изградње моста код цркве у Барајеву. Овом фазом 
обухатиће се наставак изградње горње стазе шеталишта и 
бициклистичке стазе до новог моста, неопходни земљани 
радови као и радови на обезбеђењу стопе моста.

Трећом фазом изградње моста биће обухваћени радо-
ви на укрућењу моста бетонским гредама и колског навоза 
на мост са десне стране реке до цркве. У плану је и 4. фаза 
шетне стазе и пролаза испод моста са израдом степеништа 
и рампе за инвалиде са друге стране моста, као и 4. фазе 
моста која обухвата обезбеђење и израду навоза са леве 
стране реке.

После постављања светиљки на шеталишту су мон-
тиране и клупе и ђубријере које својим дизајном предста-
вљају право освежење овог простора. Радове је извела 
фирма Петра лукс из Вранића, а коришћени су висококва-
литетни материјали који гарантују дугу експлоатацију.

Овог пролећа лепше изгледа и центар Барајева, На-
сеље Гај, Мађарско брдо. Зелене површине се уређују, а 
има доста и нових клупа.



У више месних заједница на подручју општине Бараје-
во ових дана постављају се нова аутобуска стајалишта. Ра-
дови су прво изведени у Гунцатима где су постављена три 
стајалишта.

Ненад Савић, члан Већа ГО Барајево, каже да је у 
кратком периоду урађено доста ствари у Гунцатима како 
би се побољшала безбедност учесника у саобраћају, по-
себно деце. Поред аутобуских стајалишта постављена је и 
одговарајућа саобраћајна сигнализација и „лежећи поли-
цајци“ у близини школе.

Иван Васиљевић, такође члан Већа ГО Барајево, са 
којим смо обишли месну заједницу Гунцати, каже да је све 

Уз помоћ Министарства за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, а на инсистирање општинског 
руководства у МЗ Мељак допремљен је најсавременији 
контејнер за поделу бесплатних оброка. Постављању 
овог објекта присуствовали су председник ГО Барајево 
Слободан Адамовић и члан општинског већа Ненад Са-
вић. У веома кратком временском року објекат ће бити 
адаптиран и стављен у функцију. Овим гестом Општина 
Барајево показала је да води рачуна о социјално најугро-
женијим категоријама становништва. Ненад Савић, члан 
општинског већа задужен за социјалну и дечију заштиту 
рекао је да је највећи број корисника бесплатних оброка 
у Мељаку концентрисан управо на месту где је контејнер 
постављен, док је некадашњи пункт за поделу оброка био 
много удаљенији, што није одговарало корисницима. По-
ред тога, грађани Мељака сада су добили много квалитет-
нији објекат, опремељен по најсавременијим стандарди-
ма, који испуњава све санитарне критеријуме, закључио 
је Савић.

НОВА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА 
ЗА БАРАЈЕВО

СТИГАО КОНТЕЈНЕР ЗА ПОДЕЛУ 
БЕСПЛАТНИХ ОБРОКА

што је урађено у овом селу плод добре сарадње општине 
Барајево и Града Београда који ће и убудуће улагати у по-
бољшање квалитета живота мештана Гунцата, али и других 
села на подручју општине Барајево.

Град Београд обезбедио је средства за постављење 
укупно 14 аутобуских стајалишта, а поред Гунцата тренут-
но се ради и у Баћевцу, након чега ће се радови наставити 
и у другим месним заједницама. Како сазнајемо тиме се 
неће завршити овај посао и очекује се да ће Град Београд 
до краја ове године обезбедити још 10 нових аутобуских 
стајалишта за општину Барајево.
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Привредна комора Србије и 
Градска општина Барајево потписали 
су Споразум о пословно техничкој 
сарадњи. Испред општине Барајево 
споразум је потписао председник 
Градске општине Барајево Слободан 
Адамовић, а испред Привредне ко-
море Миливоје Милетић, вршилац 
дужности директора Привредне ко-
море Србије. Свечаном чину потпи-
сивања присуствовао је и заменик 
градоначелника Београда Андреја 
Младеновић, као и бројни привре-
дници са подручја општине.

Предмет овог споразума је са-
радња Коморе и општине Барајево 
ради остваривања интереса свих 
привредних субјеката који обављају 
регистровану привредну делатност 

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Миливоје Милетић, вршилац дуж-
ности директора Привредне коморе 
Србије је рекао да овај споразум тре-
ба да омогући предузетницима из 
Барајева да на једном институционал-
ном нивоу реализују своје пословне 
активности. Ми смо спремни, нагласио 
је он, да све своје услуге које дајемо 
привредницима ставимо у функцију 
развоја предузетништва у Барајеву. 

Андреја Младеновић, заменик 
градоначелника Београда је посебно 
истакао да је шалтер за предузетнике 
који је отворен у Барајеву нешто што 
је Барајеву било потребно и нагласио 
да је ово девети такав шалтер који се 
отвара у Граду Београду.

Предузетнички шалтер је место, 
рекао је Андреја Младеновић, где ће 

на територији општине Барајево, 
правних и физичких лица, као и раз-
мене информација и искустава, ко-
ординирања рада и договарања о 
питањима од заједничког интереса.
Као први резултат потписивања овог 
споразума у Барајеву је отварање 
шалтера за предузетнике преко кога 
ће се ова сарадња реализовати.

Председник Градске општине Ба-
рајево Слободан Адамовић у свом 
обраћању окупљеним привредници-
ма је нагласио да ће овај шалтер бити 
мост сарадње између предузетника 
и органа локалне самоуправе и Гра-
да Београда. Трудићемо се, рекао је 
он, да смањимо потребу привредни-
цима и предузетницима да одлазе у 
Београд и покушати да решимо све 
њихове проблеме на овом шалтеру, 
као и у осталим службама општине 
Барајево.

предузетници из Барајева имати мо-
гућност да добију савет, упутство и 
помоћ што ће за њих бити драгоцено, 
посебно за оне који улазе у свет преду-
зетништва, којима ћемо помоћи да то 
ураде што лакше, да што мање имају 
проблема у отварању предузетничких 
радњи, а да с друге стране они који већ 
раде добију информације које су мо-
гућности за субвенције, који конкурси 
су у току, као и које све могућности и 
повољности могу да искористе.

Договорено је овом приликом и 
да се у општини Барајево формира 
Савет за привреду, као и удружење 
предузетника у чему ће имати сву по-
требну помоћ од стране Привредне 
коморе и општине Барајево.
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Делегација Привредне коморе гра-
да Београда обишла је 16. марта 2017. 
године, у оквиру припрема за отварање 
шалтера за предузетнике, неколико 
привредника са подручја општине Ба-
рајево и у разговору са њима упознала 
се са проблемима који их муче како би 
им се на најефикаснији начин помогло у 
решавању тих проблема и истовремено 
подстакао даљи развој приватног преду-
зетништва на подручју Градске општине 
Барајево. Делегација Привредне комо-
ре, заједно са председником општине 
Барајево Слободаном Адамовићем, оби-
шла је Робну кућу „Станојчић“, тапетар-
ски погон „Марко“ и Винарију „Тришић“.

У Барајеву је 11. маја формирано 
Опште удружење привредника са ос-
новним задатком да ради на развоју 
предузетништва и малих и средњих 
предузећа. У том циљу удружење ће 
радити на формирању базе подата-
ка целокупне привреде на подручју 
општине, пружати информације заин-
тересованим привредницима о про-

ФОРМИРАНО ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ 
ПРЕДУЗЕТНИКА БАРАЈЕВО

ДЕЛЕГАЦИЈА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 
ОБИШЛА  БАРАЈЕВСКЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

писима, најповољнијим кредитним 
линијама, пореској политици, а такође 
ће се када се укаже потреба бавити 
едукацијом и обуком, као и промо-
цијом предузетника и заједничким 
наступом на сајмовима.

Удружење предузетника Барајева 
ће сарађивати са осталим удружењи-
ма како Београда тако и целе Србије 

и остваривати сталну координацију 
и сарадњу са Привредном комором 
Београда.

На оснивачкој скупштини усвојен 
је Статут удружења и изабрано руко-
водство. За председника Удружења 
предузетника изабран је Момчило 
Тришић, власник винарије „Тришић“ 
из Вранића.

Са оснивачке скупштине Удружења преузатника Барајева
Момчило Тришић, председник Удружења 
преузатника Барајева



Дневни центар односно Клуб за 
старије „Обрен Страњаковић“ у Ба-
рајеву отворио је 28. децембра 2016. 
године Градоначелник Београда Си-
ниша Мали.  За кратко време клуб је 
постао омиљено место за дружење 
најстаријих наших суграђана.

Клуб који ради у оквиру Геронто-
лошког центра већ има велики број 
сталних корисника. Вера Витезовић, 
социјални радник и организатор де-
шавања у клубу каже да дневни цен-
тар пружа дневне социјално-заштитне 
услуге и организује бројне активности 
као што су такмичења у шаху, домина-
ма, пикаду, човече не љути се. Ово је 
вид социјалне подршке старијим суг-
рађанима, каже Вера, који у овим клу-
бовима могу научити и нове вештине и 
на друге начине корисно искористити 
слободно време.

Чланови клуба имали су 11. маја 
прилику да уживају  у програму који 

На инсистирање председника општине Барајево Слобо-
дана Адамовића о неопходности побољшања аутобуског 
превоза, са „Ластом“ је постигнут договор о набавци нових во-
зила за погон у Барајеву и побољшању техничке исправности 
постојећих аутобуса. Овај договор почео је да даје прве добре 
резултате па је председник општине Барајево са својим са-
радницима Славком Гајићем, замеником председника и Алек-
сандром Делићем, чланом Општинског већа посетио радну 
једницу „Ласте“ у Барајеву и о даљој сарадњи разговарао са 
Владаном Максимовићем, извршним директором „Ласте“, 
Миодрагом Кркаловићем, руководиоцем погона „Авала“ и 
Иваном Јанковићем, шефом радне јединице Барајево.

Резултат ових договора је да је од 7. фебруара ове годи-
не „Ласта“ за Барајево обезбедила два нова аутобуса чешке 
производње марке „Сор“ који ће саобраћати на линији 560 
Баново брдо Барајево и три генерално ремонтована аутобуса 
за потребе локалног саобраћаја, тако да се може очекитати 
знатно бољи квалитет превоза путника.

Владан Максимовић, извршни директор “Ласте“ рекао 
је да ће ови аутобуси заменити најнепоузданија и застарела 
возила возног парка „Ласте“ у Барајеву. Он се овом приликом 
захвалио грађанима Барајева на стрпљењу и обећао да ће 
приликом сваке следеће испоруке нових аутобуса, а такав 

је договор постигнут и са председником општине Барајево 
Слободаном Адамовићем, Барајево бити укључено у њихову 
расподелу.

По уговору који „Ласта“ има са Градом Београдом возила 
старија од 13 година не могу бити укључена у саобраћај а у на-
редне три године не старија од 10 година. Такође од маја ове 
године сви аутобуси морају имати клима уређаје.

Нови аутобуси биће одржавани у погону у Београду, тако 
да ће погон у Барајеву имати мање посла а самим тим и мо-
гућност да боље одржава постојећа возила која ће због тога 
бити и исправнија за саобраћај.

НОВИ АУТОБУСИ ЗА БАРАЈЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА СИНИША МАЛИ 
ОТВОРИО КЛУБ ЗА СТАРИЈЕ У БАРАЈЕВУ

су за њих извели чланови мешовитог 
хора „Смиље“ које је у саставу пензи-
онерског аматерског културно-умет-
ничког друштва које већ више од 20 
година ради у саставу Геронтолошког 
центра. Наступ овог хора одушевио је 

публику, а већ крајем маја наши најс-
тарији суграђани имаће прилику да 
уживају у наступу фолклорног ансам-
бла и групе певача клуба за старе из 
Лазаревца који ће гостовати у Барајеву 
29. маја.

14



15

Захваљујући средствима које је обезбедила Европска 
унија у Србији ће бити модернизовано 80 школа. Дирек-
торка Основне школа „Кнез Сима Марковић“ из Барајева 
Зорица Јовановић Стевановић каже да је школа конкури-
сала за овај пројекат још 2014. године и да је једна од три 
школе са територије Града Београда у којој се овај пројекат 
реализује.

УЛАГАЊА У ШКОЛСКЕ ОБЈЕКТЕ
прошле године општина је са 1,7 милион динара финанси-
рала реконструкцију малог спортског терена код матичне 
школе у Барајеву, а за 2017. годину обезбеђено је 12 мили-
она динара за барајевске основне школе. У плану је да се 
у Бељини и Баћевцу постави нова ограда према улици, а 
у Великом Борку ће се радити на уређењу школског дво-
ришта. У току лета планирани су радови на замени пода у 
фискултурној сали у Барајеву, за коју ће бити набављена и 
нова опрема.

Школа у Барајеву конкурисала је код Канцеларије за 
јавна улагања Владе Републике Србије за средства за заме-
ну старе фасадне столарије, адаптацију и санацију тоалета 
у Баћевцу, као и за замену столарије, подова у учионица-
ма, проширење и адаптацију тоалета у школи у Глумчевом 
брду.

Општина Барајево обезбедила је и средства  за обеле-
жавање малих спортских терена у подручним школама.

Секција руског језика „Умница“ из ОШ „Кнез Сима 
Марковић“ у Барајеву организовала је продајну изложбу 
руских сувенира од 4. до 7. априла 2017. у свечаној сали 
школе. Изложбу чине оригинални руски сувенири, који 
представљају део руске традиције, али и предмети у изра-
ди ученика од 5. до 8. разреда који уче руски језик и члано-
ви су секције. 

„Умница“ је приређивала више изложби дечјих радо-
ва, а ово је трећа по реду хуманитарног карактера.

Изложбу су посетили Ненад Савић члан општин-
ског Већа и Весна Ранковић, помоћница председника ГО 
Барајево.

Секцију „Умница“ припрема и води професор руског 
језика и књижевности, Мира Симеуновић.

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА 
„СИМБОЛИ РУСИЈЕ 3“

Тренутно се изводе радови на замени фасадне стола-
рије, као и радови на самој фасади са изолацијом на школ-
ским објектима у Бељини и Великом Борку, што ће обезбе-
дити знатне уштеде енергије.

Драган Радојичић, члан Већа Градске општине Бараје-
во каже да општина, у складу са својим надлежностима, 
улаже значајна средства у барајевске школе. У децембру 



ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА

Припремио Драгослав Јовичић Уча
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ЈЕДИНИ АКАДЕМИК ОПШТИНЕ, 
БАЋЕВЧАНИН ПЕТАР СТЕВАНОВИЋ

•	 Постаје доктор геолошких мине-
ралних наука

•	 Примљен за редовног члана СА-
НУ-а у 51. години

•	 Сматра се пиониром геологије 
Колубарског басена

•	 Објавио више од 250 научних 
радова

•	 Кућни је пријатељ Милутина 
Миланковића

Општина Барајево има богату 
природу, вредне мештане, а била је 
поприште стварања српске историје. 
У последње време кадровски потен-
цијали се све више бруше у основним 
и Средњој школи Барајева, па све 
већи број младих стиче факултетске 
дипломе, а појединци завршавају ма-
гистарске и докторске студије.

Ипак, треба знати да је човек 
са највишим звањем сада почивши 
Петар Стевановић рођени Баћевча-
нин једини становник са територије 
општине био и за сада остао редовни 
члан САНУ-а једини академик, што 
чини част њему, његовој породици, 
родном селу и општини Барајево.

Одрастао у Баћевцу
Петар је рођен 16. јуна 1914. годи-

не. У тешким ратним условима док је 
отац Милић са пушком у руци бранио 
отаџбину, мајка Стаменија од рода 
Милановића из Великог Борка, од-
гајала је сина Петра са његовом ста-
ријом браћом Живаном и Живком, а 
и сестром Милицом, учећи их раду и 
поштењу.

Завршава 
Филозофски факултет
Основну школу је завршио у Баће-

вцу, а у класи професора, познатог 
песника, Момчила Настасијевића је 
завршио Четврту мушку гимназију. На 
Геолошко-минералној групи 1937. го-
дине завршава Филозофски факултет 

у Београду. Већ 1938. године по завр-
шетку војног рока у Школи резервних 
официра постављен је за кустоса Ге-
олошко-палеонтолошког одељења 
Музеја српске земље.

Ратни заробљеник
У новом рату учествује у ваздуш-

ној одбрани Крагујевца. По капитула-
цији Краљевско-југословенске војске 
заробљен је 18. априла 1941. године 
и депортован у официрски радни ло-
гор Оснабрик у Немачкој. Подржава 
из заробљеништва покрете отпора, 
а по ослобођењу августа 1945.године 
пристиже у своје родно место и убрзо 
наставља своје службовање у Музеју 
српске земље.

Докторира у Москви
На двогодишње усавршавање у 

Совјетски савез као стипендиста Вла-
де ФНРЈ одлази 1946.године и завр-
шава постдипломске студије. Звање 
доктора геолошко-минералних наука 
је стекао 1948. године одбранивши 
дисертацију на тему „Доњи плиоцен 
Србије и суседних области“.

Предаје предмет 
Историја геологије
Универзитетску каријеру је за-

почео на Природно математичком 
факултету као хонорарни наставник 
из предмета Историја геологије. По-
стављен је за доцента 1949. године, 
за ванредног професора 1950., а 1957. 
године постаје редовни професор ис-
тоименог факултета.

Узорни педагог
На универзитету је био узор мно-

гим колегама и студентима, јер је зах-
ваљујући свом богатом образовању 
изузетно знао да чистотом језика и 
добром организацијом наставе пре-
несе знање многим генерацијама. 
Захваљујући познавању неколико 
светских језика пратио је достигнућа 
из области геологије и палеонтоло-

гије несебично преносећи искуства 
добре праксе студентима и колегама.

На тој основи је осавремењивао 
програме редовне наставе, курсева, 
семинара, а посебно рада на терену 
примењујући теоретско знање на 
геолошким профилима и фосило-
носним налазиштима у околини Бе-
ограда, у источној и западној Србији. 
Сматра се пиониром геологије Колу-
барског угљенокопног басена. Испи-
тивао је нове геолошке профиле и 
тунела у Ненадовцу.

Плодан писац
Жеља за сазнањем, велика радна 

енергија и самодисциплина су биле 
особине које су му омогућиле да ост-
вари значајне научне резултате. У пе-
риоду од 1937. до 1999.године објавио 
је више од 250 научних и стручних 
радова.

Постаје академик
Резултати рада га препоручују, па 

1952.године у 38.години живота по-
стаје дописни, а од 1965. и редовни 
члан Српске академије наука и умет-
ности (САНУ-а). Постаје и председник 
Српског геолошког друштва.

Путује по свету
На многим скуповима одржаним 

у Совјетском савезу, Чехословачкој, 
Пољској, Немачкој, Аустрији, Италији, 
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Трагом пожутелих фотографијаФранцуској, Мађарској, Румунији, Бу-
гарској, Грчкој... је представљао САНУ 
и Рударско геолошки факултет.

Миланковић и Тирке
Са професорима Папом из Беча и 

Евгенијем Милановским из Москве је 
друговао, а посебно породично прија-
тељство неговао је са породицом 
научника Милутина Миланковића. 
Волео је и играо фудбал на Чубури и 
свом Баћевцу проводећи време и са 
Александром Тирнанићем-Тиркетом.

Добија признања
Ценећи његове резултате рада 

добио је многобројна признања од 
којих су најзначајнија Орден рада са 
златним венцем, Повељу Геолош-
ког института САНУ-а, Плакету При-
родњачког музеја, Седмојулску на-
граду, Октобарску награду Београда, 
а поводом 80.-годишњице његовог 
рођења посвећена му је књига Гео-
лошких анала Балканског полуострва.

Сахрањен је у Баћевцу
Преминуо је 31.марта 1999.године, 

а сахрањен је у месту рођења Баће-
вцу. Поводом његове смрти пријатељ 
Еремија Павловић записа да је Петар 
имао ту судбину да буде рођен на по-
четку Првог светског рата, да Други 
преживи као ратни заробљеник, а да 
умре у време Треће велике неправде 
нанете његовом српском народу.

Успомене
Није заборављен. Природњачки 

музеј и Галерија науке и технике СА-

НУ-а поводом стогодишњице његовог 
рођења у лето 2014. године подарише 
му изложбу у духу његовог имена (Пе-
тар – од грчког petra – стена) под нази-
вом „Од стене до стене – портрет на-
учника: Петра Стевановића“. Изложбу 
је урадила његова снаха, иначе виши 
кустос Александра Марин Стевано-
вић, приказавши на најбољи начин 
ретроспективу живота и дела славног 
барајевског научника.

Општина Барајево му је за живо-
та доделила Повељу и Златну плаке-

ту, а од 2015. године одлучи да улица 
у којој се налази његова породична 
кућа носи његово име.

Супруга Зорка и он су оставили за 
собом и два вредна сина интелектуал-
ца Ивана и Зорана као и ћер Јулијану 
који му са члановима својих породи-
ца и најискренијих пријатеља у знак 
захвалности за учињено подигоше 
спомен бисту 2016. године у дворишту 
куће у Баћевцу као симбол сећања, 
поштовања и породичне среће.

И то све младима за наук!

У првим данима Априлског рата 
1941. године дајући отпор агресору 
погинуло је 17 војника Југословенске 
краљеве војске, а по капитулацији 
земље заробљено је 514 војних об-
везника из села данашње општине 
Барајево.

Већина је распоређена у радне 
логоре и сеоска домаћинства Сак-
соније и Пруске радећи пре свега 
пољопривредне послове све до капи-
тулације Немачке 1945. године.

На фотографији су заробљеници 
из колубарских села Дражевца, Ја-
сенка, Конатица, а и два Борчанина, 

Александар Настасић (трећи с лева у 
најгорњем) и Живко Спасојевић (дру-
ги с лева у доњем реду).

Фотографија је сачињена у непо-
средној близини Дрездена отвореног, 
незаштићеног града словенског поре-
кла, кога је 13./14. фебруара 1945. го-
дине британска и америчка авијација 
бомбардовала непрекидно 37 часова 
усмртивши преко 25.000 цивила.

По завршетку рата заробљени 
су се вратили својим кућама. Десетак 
их је преминуло, један број отишао у 
Америку, а неколико их је у Немачкој 
формирало своје нове породице. 



Верници Српске православне цркве из Великог Борка 
и околине, у Архијерејском намесништву бељаничком, у 
прву суботу по Васкрсу, 22. априла 2017. године, окуппили 
су се у Дому културе да дочекају Његово Преосвештен-
ство Епископа шумадијског Господина Јована. Владика 
је служио Архијерејску литургију после које је освештао 
темеље за нови храм у Великом Борку који је посвећен 
Светом великомученику Георгију. Лепоту богослужења 
употпунио је велики број становника Великог Борка. 

По завршетку литургије сви заједно су се упутили 
до новоподигнутих темеља за нови храм где је уследи-
ло њихово освећење од стране Архијереја. Владика је 
похвалио Борчане на труду који су уложили на почетку 
изградње храма и позвао све да га у љубави и доврше. 

Након освећења темеља уприличена је богата трпе-
за љубави за све окупљене коју су припремили мешта-

У уторак, 9. маја 2017. године, Његово Преосвештенство 
Епископ шумадијски Господин Јован, служио је празнично 
бденије поводом храмовне славе Спаљивања моштију Све-
тог Саве у Барајеву. Владику је дочекао велики број верника 
а певао је хор београдских богослова.

На крају службе владика је пресекао славски колач и 
честитао славу окупљеним верницима и овогодишњем до-
маћину старешини барајевског храма Архијерејском намес-
нику бељаничком протојереју-ставрофору Виду Милићу 
који је овим поводом обележио и двадесетогодишњицу 
свештеничке службе.

ОСВЕШТАНИ ТЕМЕЉИ ЦРКВЕ 
У ВЕЛИКОМ БОРКУ

СЛАВА БАРАЈЕВСКЕ ЦРКВЕ

ни са својим свештеником Гораном Ракићем. Освећењу 
је присуствовао и председник општине Слободан 
Адамовић.

У четвртак 11. маја у Арнајеву је одржана комемора-
ција у знак сећања на погинулог припадника Војске Савез-
не Републике Југославије Петра Маснеца који је за време 
НАТО агресије тога дана 1999. године херојски изгубио 
живот.

Венце на гроб Петра Маснеца положили су чланови 
породице Маснец, делагација Општине Барајево на челу 
са председником општине Слободаном Батом Адамо-
вићем, делегација Противваздушне јединице из Београда, 
делегација 250. ракетне бригаде као и делегације Месне 
заједнице Арнајево, Удружења бораца, Центра за културу 
Барајево као и мештани Арнајева.

18 ГОДИНА ОД ХЕРОЈСКЕ ПОГИБИЈЕ 
ПЕТРА МАСНЕЦА
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Захваљујући разумевању и подрш-
ци председника ГО Барајево Слобо-
дана Адамовића, а у организацији 
члана општинског већа професора 
Ненада Савића, 23.03.2017. године ре-
ализован је једнодневни едукативни 
мини излет за чланове ђачког парла-
мента ОШ „Кнез Сима Марковић“ из 
Барајева. Повод за овај догађај било 
је обележавање 200 година од смр-
ти кнеза Симе Марковића из Великог 
Борка и његовог верног саборца Дра-
гића Горуновића из Глумчевог Брда. У 
пратњи представника Општине, шко-
ле, Канцеларије за младе, Центра за 
културу Барајево, и уз стручне водиче 
Драгослава Јовичића Учу и Мирослава 
Бату Вуксића, ученици ОШ,,Кнез Сима 
Марковић“ обишли су споменик кнезу 
Сими Марковићу у Великом Борку, 
као и споменик Драгићу Горуновићу у 
Глумчевом Брду. Даље се кренуло пут 
Београда, где су ученици у самом цен-
тру града могли да виде место на коме 
се налазила некадашња Варош капија, 
кроз коју је војска кнеза Симе изврши-
ла пробој и прва ослободила Београд-
ску варош у Првом српском устанку. 

ОБЕЛЕЖЕНО 200 ГОДИНА ОД СМРТИ 
КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА

Ученици су обишли и место код Руског 
цара, где је Милисав Чамџија песмом 
обзнанио слабе тачке турске одбране. 
На крају после шетње Кнез Михаило-
вом улицом, дошло се до места, пред 
Библиотеком града Београда, где су 
погубљени кнез Сима Марковић и ка-
петан Драгић Горуновић на Младенце 
1817., пре равно 200 година. Ненад Са-

вић из Општинског већа рекао је да је 
Општина Барајево реализацијом овог 
излета показала да гаји дубок пијетет 
према својим херојима из прошлости 
који никада неће бити заборављени. 
Такође, ово је одличан начин да деца и 
млади кроз директан обилазак терена 
науче нешто више о историји и про-
шлости свога краја, закључио је Савић.

У Убу је 13. априла потписан Меморандум о разуме-
вању (МоР) који ће омогућити припрему техничке доку-
ментације за изградњу Регионалног центра за управљање 
отпадом са депонијом „Каленић“, као и успостављање 
система за интегрално управљање комуналним отпа-
дом за Колубарски регион. Меморандум су потписали 
представници Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, Министарства рударства и енергетике, 
Канцеларије за Европске интеграције, Регионалног пре-
дузећа „Еко-тамнава“ и 11 градова/општина учесника у 
заједничком пројекту. Испред Градске општине Барајево 
Меморандум је потписао Слободан Адамовић, председ-
ник општине.

ДЕПОНИЈА „КАЛЕНИЋ“ НАЈВЕЋИ 
РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Потписивањем Меморандума ће бити припремљена 

неопходна документација, којом се обезбеђује завршетак 
активности на тренутно највећем регионалном пројекту у 
Србији из области заштите животне средине.

Регионални центар „Каленић“ обухвата 11 градова и 
општина (Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, 
Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и 
Љиг) са око 363.000 становника. Јавна комунална преду-
зећа на том простору у просеку дневно сакупе око 330 
тона чврстог неопасног комуналног отпада, због чега је из-
градња Регионалног центра за управљање отпадом са де-
понијом „Каленић“ од велике важности за успостављање 
одрживог система управљања отпадом на овом подручју.



Центра за културу Барајево из Барајева у оквиру свог Плана и програма за 2017. годину расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на

КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА БАРАЈЕВСКОГ СУВЕНИРА

 I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Предмет Конкурса представља израду идејног решења барајевског сувенира, за појединачни сувенир или линију сувенира. 
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
 1. Право учешћа на Конкурсу имају сва заинтересована правна и физичка лица (осим чланова Комисије за избор сувенира), која испуне 

услове наведене у овом Конкурсу. 
2. Своје радове (идејно решење Барајевског сувенира), учесници Конкурса могу доставити лично, сваког радног дана у периоду од 

9.00 до 13.00 часова, или путем препоручене пошиљке, на адресу: Центар за културу Барајево, у затвореној и запечаћеној коверти (кутији) 
са назнаком „ЗА КОНКУРС – БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИР“ и са шифром аутора, анонимно без имена и ознаке аутора. Такође, у истој пошиљци се 
мора обавезно налазити и посебан затворен коверат означен истом шифром уз назнаку „БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИР подаци о аутору“, у којем се 
достављају контакт подаци аутора (име, презиме, адреса, број телефона, е-маил) и својеручно потписана Изјава аутора (да је рад његово ау-
торско дело, те да у случају да исто буде изабрано као сувенир, ауторска права на истом, односно право на комерцијално искоришћавање 
истог, уступа Центру за културу Барајево, под условима који ће бити регулисани посебним уговором).

 3. Сваки учесник може конкурисати са више радова. У том случају, сваки рад мора бити достављен као посебна пошиљка и на начин 
утврђен у тачки II – 2. овог Конкурса. 

Учесници Конкурса, идејна решења треба да доставе на формату А-3, графичка техника израде није условљена. У доњем десном углу 
рада мора се налазити својеручни потпис аутора. Такође је потребно дати и текстуални опис сувенира (димензија/е, боје, квалитет мате-
ријала) са освртом на врсту материјала (керамика, дрво, стакло, камен, метал, текстил и др.) који би био најпогоднији за израду сувенира 
и који је еколошки прихватљив, врста сувенира (појединачни или линија сувенира). Уколико аутор има и узорак сувенира, доставља га 
заједно са идејним решењем. 

III ОПШТИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ БАРАЈЕВСКИ СУВЕНИРИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ 
Барајевски сувенир представља производ прилагођен масовној производњи, намењен туристичкој промоцији Барајева. Предметни 

сувенир треба да буде лако препознатљив и визуелно пријемчив, а истовремено и одраз традиције, културне, историјске и материјалне 
баштине Барајева. Такође, сувенир треба да има и употребну вредност, односно да у границама доброг укуса буде стилизован као предмет 
са јасно одређеном употребном вредношћу.

 IV НАГРАДЕ И УСЛОВИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 
На Конкурсу ће бити одабрана три најбоља идејна решења барајевског сувенира. Прво и најбоље идејно решење биће награђено нов-

чаном наградом нето  износу од 20.000,00 динара. Друго идејно решење биће награђено са 15.000,00 динара и треће са 10.000,00 динара
Са ауторима три најбоља идејна решења Центар за културу Барајево договориће услове о преузимању ауторских права и евентуалној 

даљој комерцијалној експлоатацији изабраних сувенира. 
Одабрани сувенир/и дистрибуираће се посредством Туристичких организација, сувенирница и других заинтересованих страна које 

за то буду овлашћене од стране Центра за културу Барајево. 
Добитник прве награде је у обавези да у року од 30 дана, од дана проглашења победничког решења и потписивања уговора са Цен-

тром за култур Барајево о дедели прве награде, активно учествује у изради књиге стандарда за одабрани сувенир.
Књига стандарда представља документ којим се дефинишу и успостављају графички и други стандарди везани за визуелни идентитет 

сувенира, а обухвата дефинисање: 
стандарда и дизајна сувенира,
начина правилне израде и коришћења;
боја које се користе;
стандарда електронског приказивања.
Уколико  Комисија одлучи да ниједан од приспелих предлога не задовољава критеријуме Конкурса, Комисија задржава право 

да не изабере ниједно решење, као и евентуалну могућност прерасподеле конкурсних награда. Ако се накнадно утврди да је иза-
брани сувенир плагијат, Комисија задржава право да поништи Одлуку о награди, а награђено лице је дужно да врати новчани износ 
награде.
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Челни њуди ГО Барајево препознали су значај развоја 
излетничког и сеоског туризма на територији наше општи-
не као и његове развојне могућности, где је, сходно томе 
Скупштина градске општине Барајево донела одлуку да 
послове око организације и презентације туристичких 
потенцијала повери Центру за културу Барајево. У прилог 
оправданости овакве одлуке је и чињеница да је Центар 
веома успешно презентовао туристичке потенцијале наше 
општине на овогодишњем Сајму туризма који је од 23-26. 
фебруара одржан у Београду. Ово је после више година 
било прво самостално појављивање Барајева као турис-
тичког потенцијала на било ком сајму. На веома занимљив 
и крајње пријемчив начин запослени и особље у организа-
цији су представили све оно чиме наша општина распола-
же, а то су поред бројних културно историјских споменика, 
и увек недовољно искоришћено језеро Дубоки поток као и 
надалеко познато туристичко излетиште Липовичка шума. 
Као резултат веома успеше презентације на сајму, дошла је и 
понуда за учешће на предстојећем Београдском манифесту 
који ће се од 26 – 28. маја 2017. године оржати на Калемегда-
ну. Београдски манифест представља највећи породични 
фестивал у региону, који се претходних година позициони-
рао као јединствена платформа за промоцију манифеста-
ција и туристичких дестинација из Београда, Србије и реги-
она. Обухвата атракције, туризам, културу, уметност, лепоту, 
здравље, децу, едукацију, перформансе, промоције, музику 
и дегустације као програмске садржаје фестивала.

Центар за културу, поред два учешћа на сајмовим, вео-
ма успешно се позиционирао на Сајму меда који је 17. марта 
( увек другог дана Васкрса ) одржан у порти храма Спаљи-
вање моштију Светог Саве у Барајеву, на коме је 17 излагача 
представило мед и његове прерађевине. Такође у склопу 
промоције туризма акценат је стављен и на млађу попула-
цију у оквиру кога је 18. маја одржан час историје на отворе-
ном на коме су учешће узели ученици ОШ „Павле Поповић“ 

УСПЕШАН НАСТУП НА САЈМУ ТУРИЗМА

из Вранића и „Кнез Сима Марковић“ из Барајева. Том при-
ликом су обишли цркву Светог Илије у Вранићу, Црквену 
Ризницу и Матића кућу у Вранићу, а потом су сви заједно 
обишли и храм Спаљивање моштију Светог Саве у Барајеву. 
За почетак јуна је планирана ликовна колонија за децу 
школског узраста, радови ће бити продавани на аукцији, а 
средства употребљена за набавку материјала за радионице.

Центар за културу је објавио јавни конкурс за идејно ре-
шење барајевског сувенира. Конкурс је отворен до 1. окто-
бра, пропозиције је могуће видети на сајту општине Бараје-
во и сајту Центра за културу.

 V РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 
Радови по овом Конкурсу, подносе се лично или путем препоручене пошиљке, најкасније до 1. октобра 2017. године до 14 часо-

ва, на адресу наведену у тачки II – 2, овог Конкурса. 
Радови који буду достављени после наведеног рока, као и радови који не буду достављени у форми, на начин и под условима 

утврђеним овим Конкурсом, неће бити оцењивани. 
Одлуку о избору барајевског сувенира, Комисија за избор сувенира, донеће најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење радова. 
Учесници Конкурса чији радови буду изабрани за барајевски сувенир, биће писменим путем обавештени о резултатима по 

овом Конкурсу, а такође и јавност, путем средстава јавног информисања. 
За сва евентуална питања или појашњења у вези Конкурса, заинтересовани се могу обратити Центру за културу Барајево лично 

у просторијама Центра, или путем електронске поште, на адресу czkbarajevo@gmail.com са назнаком „У вези Конкурса  БАРАЈЕВСКИ 
СУВЕНИР“



И у 2017. години, Центар за ку-
луру Барајево наставља да радује 
своје суграђане организацијом по-
зоришних представа.

 У четвртак, 26. јануара, Центар је 
угостио глумицу Јовану Петроније-
вић која је извела најновију хит ко-
медију „Стојанка уживо“. Представа 
је изведена у великој сали Дома кул-
туре у Барајеву.

У организацији Центра за кул-
туру Барајеву у понедељак, 30. јануа-
ра у Галерији Дома културе одржано 
је књижевно вече када су предста-
вљене две књиге, прва „Србијо, љу-
бави моја“ ауторке Еве Рас и друга 
„Што не говори са свима“ аутора Не-
нада Миленковића.

Књижевној вечери су прису-
ствовали поштоваоци књижевног 
дела Еве и Ненада. На духовит начин 
и кроз сећања из свог глумачког жи-
вота, Ева је, поред своје књиге, ис-
причала неколико занимљивости и 
тиме одушевила присутне госте.

 Након промоције, гости су има-
ли прилику да разговарају са књи-
жевницима, као и да упуте попзи-
тивне критике.

Поводом 8. марта ( Дан жена ), 
Центар за културу Барајево је орга-
низовао позоришну представу „По-
грешан број“ која је изведена у Дому 
културе.

Погрешан број, погрешан дан, 
место или човек, погрешна жена, 
погрешна реч или погрешан живот. 
Све је могуће. Јунаци овог комада 
покушавају да се исчупају из пау-
чине грешака које су сами исплели. 

У организацији Центра за кул-
туру Барајево и Машиног позоришта 
из Београда у суботу, 11. марта одр-
жана је најпопуларнија представа за 
децу „Маша и медвед“ у Дому култу-
ре у Барајеву.

Сала је била препуна малишана 
чији осмеси и одушевљење нису 
мањкали. Након предстваве, деца су 
се фотографисала са својим омиље-
ним ликовима из представе.

По први пут у Барајеву, Центар је 
угостио новинара, телевизијског во-
дитеља и књижевника Вању Булућа 
који одржао Књижевно вече у малој 
сали Дома културе у среду, 22. марта.

Том приликом су се окупили по-
штоваоци књижевног дела аутора, 
а домаћин Вања Булић је говорио 
о својим књижевним делима кроз 
један занимљив и хумористичан на-
чин и тиме заинтригирао своје госте, 
коју су након завршетка промоције 
купили књиге са посветом аутора 
иразговарали са аутором.

У организацији Центра за културу 
Барајеву у уторак, 11. априла изведена 
је трагикомедија „Хор бечких дечака“.

Пригодним програмом Центар 
за културу Барајево је обележио 
Светски дан књиге и ауторских пра-

Хит комедија
„СТОЈАНКА УЖИВО“

Промоција књига
 Еве Рас и  Ненада 

Миленковића

Хит комедија
„ПОГРЕШАН БРОЈ“

Најгоре што се решавајући пробле-
ме учесници у њих све више увлаче. 
Слатке лажи, лажни осмеси и море 
лажних суза довешће ово четворо 
смешно – тужних јунака, не до ре-
шења, већ до нових перипетија. Али, 
то је живот. Што би рекао Боа Дофен: 
„Кад вам све ово испричамо, тек нам 
онда нећете веровати!“

У представи играју: Бранка Пујић, 
Соња Кнежевић, Ненад Ћирић и Ми-
лош Ђорђевић.

Представа за децу
„МАША И МЕДВЕД“

Књижевно вече са 
Вањом Булићем

Трагикомедија
„ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА“

СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ 
И АУТОРСКИХ ПРАВА

Представа са Предрагом Ејду-
сом, Ирфаном Менсуром и Слобо-
даном Бодом Нинковићем у подели, 
већ на прву лопту позоришном гле-
даоцу мами осмех на лице.

Фирме су им пропале, остали 
су без новца и посла. Већ оцвали, 
нашли су се у једном бечком под-
руму у који их је сместио наш човек, 
мувара и полукриминалац. Боре 
се у тако малом простору, живећи 
на последњој лествици егзистен-
ције. Покушавају да нешто зараде, 
али Европи и Западу нсу потребни, 
они траже младе и школоване. То 
је комедија која на тужно – смешан 
начин говори о нашим, вечито де-
чачким сновима о бољем животу. И 
онда, једне вечери док чекају Нову 
годину без радија и телевизије, по-
чињу да ламентирају над судбином, 
певајући старе југословенске шла-
гере из седамдесетих и осамдестих 
година.

Оно што је свакако употпунило 
вече, јесте аплауз публике која је по-
казала одушевљење и поштовање 
према глумцима.
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Центар за културу Барајево је 
отпочео реализацију своје идеје за 
ликовну радионицу „Од цртежа до 
слике“.

У организацији Центра за кул-
туру Барајеву у петак, 05. маја 2017. 
године са почетком у 20:00 часова 
на сцени Дома културе у Барајеву 
изведена је хит комедија „Школа за 
љубавнике“.

Радња представе је смештана 
у Италији, почетком 60-их година. 
Муж и жена упадају у брачну коло-
течину. Потреба да се из ње изађе по 
сваку цену, доводи до одлука које ће 
им променити животе. Наизглед об-
ични брачни проблеми, претвориће 
се у компликоване комичне ситуа-

У среду 10. маја 2017. године у 
Галерији Центра за културу Бараје-
во отворена је друга самостална 
изложба ауторке Бојане Тривић под 
називом „Уникати“.

Позитивне критике о уметнич-
ким радовима сликарке, упутила је 
Милена Ђурица, кустос Манакове 
куће ( Етнографски музеј у Београду ) 
и сликар Пеђа Тодоровић.

Слике су насликане на плиша-
ном материјалу, а сви они који желе 
да посете Галерију Центра и погле-
дају ову изложбу, могу то учинити 
сваког радног дана од 08 – 15 часова. 
Изложба ће бити трајати до 10. јуна 
2017. године.

У организацији Центра за кул-
туру Барајево и Машиног позоришта 
из Београда у суботу, 20. маја одржа-
на је представа за децу „Патролне 
шапе“ у Дому културе у Вранићу и у 
Дому културе у Барајеву.

На представи је присуствовало 
укупно 120 деце.

ва у понедељак, 24. априла у малој 
сали Дома културе у Барајеву. Про-
грам је отпочео композицијом Соње 
Калајић и Александре Курилић.

Том приликом, представиласу 
се четири књижевника: Ивана Ди-
мић, дипломирани драматург и ау-
тор бројних кратких прича, драма, 
драматизација и ТВ сценарија. Ива-
на Димић је добитница НИН – ове 
награде за роман године ( 2016 ) за 
дело „Арзамас“; Веселин Џелетовић, 
члан Удружења књижевника Србије 
и председник Удружења писаца 
„Поета“.Веселин је Виши стручни 
сарадник Српске краљевске акаде-
мије научника и уметника. Његов 
последњи роман написан по исти-
нитом догађају „Српско срце Јохано-
во“ је доживео огроман успех; Нада 
Стевановић, песникиња из Барајева 
која је написала три збирке песама 
посвећене својој породици, деци, 
унучићима, пријатељима и свима 
које воли. Била је члан жирија на 
традиционалном Фестивалу поезије 
који носи назив „Оловко не ћути“ у 
организацији Центра за културу Ба-
рајево, а када није у жирију редовна 
је учесница Фестивала и Зоран Ни-
колић, члан Удружења књижевни-
ка Србије, добитник прве награде 
Радио Београда за радио драмску 
минијатуру 2012. године и награде за 
најбољи књижевни рад – приповет-
ку Савеза јеврејских општина 2004. 
године.

Књижевно вече је било испре-
плетено поезијом, прозом, афори-
змима и представљањем нових 
наслова књижевника. Вече је упот-
пунила музика Соње и Александре ( 
ДУО ) у којој су присутни имали при-
лику да уживају.

Ликовна радионица
„Од цртежа до слике“

ХИТ комедија
„ШКОЛА ЗА 

ЉУБАВНИКЕ“

Представа за децу
„ПАТРОЛНЕ ШАПЕ“

Изложба „УНИКАТИ“
Бојане Тривић

Планирано је седам сликарских 
радионица које би се одржавале су-
ботом од 11 – 14 часова у Дому култу-
ре у Барајеву.

Прва радионица је одржана у 
суботу, 29. априла у планираном тер-
мину у малој сали Дома културе у Ба-
рајеву. Радионица је бесплатна за сву 
децу, а води је Светлана Петковић, 
дипломирани сликар.

На првој радионици је прису-
ствовало преко 40 – оро деце, што 
доказује да је радионица протекла 
веома успешно.

ције. Чудна служавка, кућни прија-
тељ адвокат и професор, довешће 
причу до невероватног заплета када 
се буде испоставило да нико од њих 
није оно што јесте.

На брилијантно комичан начин, 
публику су Милан Васић и Јелена Ра-
кочевић, вратили у оно време кад је 
немогуће било могуће.

Милан Калинић каквог до сада 
нисте видели, без иједне речи иза-
зивао је смех а Александра Цуцић и 
Бојан Стојчетовић су нас подсетили 
зашто негативци могу бити најпози-
тивнији у целој причи.

Режија и текст: Бојан Стојчетовић. 
Улоге: Милан Васић, Јелена Ракоче-
вић Цекић, Милан Калинић, Алек-
сандра Цуцић, Бојан Стојчетовић
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 Председник општине Барајево Слободан Бата Ада-
мовић и заменик председника општине Славко Гајић 
посетили су полицајца Милана Николића, којег је прили-
ком редовног обављања дужности 20. јануара у Барајеву 
ножем тешко повредио М. К. (41). Николић је, иако тешко 
повређен, са пет убода ножем, успео да савлада нападача, 
ухапси га и приведе правди. Николић се успешно опора-
вио од нанетих повреда а председник општине Слободан 
Адамовић је приликом посете посебно истакао велику 
храброст и пожртвовање које је Милан Николић показао 
приликом обављања дужности без обзира на чињеницу 
да му је приликом интервенције био угрожен живот. У де-
легацији која је посетила храброг полицајца били су и на-
челник Полицијске станице Барајево Славољуб Милетић, 

Дејан Поповић и Невена Марјановић из Вранића по-
стали су родитељи првих тројки од оснивања општине 
Барајево. Ђорђе, Љубица и Душица су према матичним 
књигама које се чувају у нашој општини прве рођене 
тројке а сходно томе руководство наше општине на челу 
са председником Слободаном Батом Адамовићем донело 
је одлуку да се срећним родитељима додели новчану по-
моћ у висини од 50000 динара као и неопходна опрема за 
новорођенчад. Посету и уручење помоћи директно је пре-
носила Градска телевизија “Студио Б“.

ПРВЕ ТРОЈКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БАРАЈЕВА, 
ОПШТИНА ПОМОГЛА СА 50000 ДИНАРА

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ ПОСЕТИЛО 
ХРАБРОГ ПОЛИЦАЈЦА МИЛАНА НИКОЛИЋА 

директорка Центра за културу Јасмина Прица као и члан 
Оптинског већа Горан Поповић.

Помоћник Градског секретара за спорт Драгољуб Ко-
човић као и Игор Раичевић, помоћник Градског секретара 
за образовање у пратњи општинског руководстава по-
сетили су просторије Домова културе у Великом Борку и 
Гунцатима. 

Циљ посете је био утврђивање постојећег стања тих 
објеката као и намера Града Београда да се они приведу 
намени. 

Према речима градских функционера посебно ће бити 
стављен акценат на оспособљавање просторија у којима 
ће деца из ове две месне заједнице моћи да спроводе 
спортско рекреативне активности.

ГРАД ЋЕ ПОМОЋИ У РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДОМОВА 
КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОМ БОРКУ И ГУНЦАТИМА



Млади фотограф из 
Барајева Витомир Бошњак 
(21) приредио је у Кући Ђуре 
Јакшића у Скадарлији прву 
самосталну изложбу диги-
талних фотографија на плат-
ну под називом “Београдски 
бисери“. Изложба је трајала 
од 17-24. маја а посетио ју 
је велики број Београђана. 
Изложба је организована на 
иницијативу Фејсбук групе 
“Мој Београд душу има“ а 
аутор каже и да велику зах-
валност дугује Миодрагу 
Грујићу који је уједно и глав-
ни организатор изложбе. 
Витомир се фотографијом 
бави врло кратко и то од 
септембра прошле године 
а већ је награђиван од стра-
не Туристичке организације 
Србије и Туристичке органи-

"БЕОГРАДСКИ БИСЕРИ" ИЗ БАРАЈЕВА

зације Београда. На конкур-
су који је организовала ТОС 
за избор „Топ 9“ најлепших 
фотографија главног града 
Витомирова фотографија 
заузела је изузетно висо-
ко четврто место. Његове 
фотографије објавило је и 
неколико дневних листо-

ва а Витомир је потписао 
и уговор са Туристичком 
организацијом Београда 

која ће користити његову 
умешност са фотоапаратом 
за представљање српске 
престонице у најлепшем 
светлу широм света путем 
Интернета и бројних турис-
тичких публикација.
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На подручју Србије, у зависности од рока сетве и ло-
калитета, усеви јечма се налазе у фази од појаве листа за-
ставичара до почетка цветања (39-61 ББЦХ).

Фазе развоја јечма

Фаза цветања јечма је веома осетљива фаза на ин-
фекцију класа гљивом која проузрокује фузариозу класа, 
односно штурост класа (Фусариум граминеарум). Ово је 
једно од најдеструктивнијих обољења стрних жита. Ин-
фекција се остварује у условима падавина и високе ре-
лативне влажности ваздуха. Болест доводи до смањења 
приноса и квалитета зрна. Посебан значај овог патогена 
је у његовој способности да на оболелим зрнима син-
тетише микотоксине који су веома штетни по здравље 
људи и животиња.

С обзиром да се инфекција овим патогеном остварује 
преко прашника неопходно је пратити фазе развоја јеч-
ма. У циљу спречавања инфекција и синтезе микотоксина 

У организацији Канцеларије за пољопривреду ГО Ба-
рајево, 20.02.2017. године у великој сали општине Барајево 
одржано је предавање из пољопривреде.

Ова предавања су од великог значаја за пољоприв-
реднике наше општине јер су едукативног и информати-
вног каракера.

Предавању су присуствовали представници Секрета-
ријата за привреду Управе за пољопривреду града Бео-
града и то директорка управе за пољопривреду Снежана 
Врачар, помоћник директора за подстицаје Сава Павичић 
и помоћник директора за пољопривреду Драгана Степа-
новић. Циљ нихове посете био је промоција Јавног позива 
града Београда и Управе за пољопривреду за доделу под-
стицајних средсрава пољопривредним произвођачима за 
набавку нових трактора, пластеника, система за наводња-
вање, опреме за пчеларство и сточарства.

Нове хибриде кукуруза представили су Марко Тадић 
из Института за кукуруз Земун Поље, Милутин Ђокић из 
Института за ратарство и повртарство Нови Сад, Славица 
Бељинац из „Хемикал агросаве“, а значај микробиолошких 
ђубрива у гајењу биљака објаснила је Снежана Обрадо-
вић, представник фирме „Бактерије“.

О правлилној нези и узгоју крмног биља, заштити ра-
тарскисх усева, правилном баждарењу уређаја за зашти-
ту биља предавање су одржале колеге из ПССС Младе-
новац, Милош Николетић, Тамара Михаиловић и Жељко 
Лазић...

Предавању је присуствовало 70 пољопривредних 
произвођача.

Општина Барајево је организовала посету сај-
му пољопривреде у Новом саду 16.05.2017. године 
за пољопривредне произвођаче и ученике Средње 
пољопривредне школе.

Као и сваке године заинтересованост пољопривред-
ника била је велика. На сајму су се могле видети иновације 
из области пољопривреде, нова механизација и опрема, 
грла стоке, нова средства за заштиту и нови хибриди, сор-
те гајених биљака.

ЗАШТИТА ЈЕЧМА

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА 
САЈАМ У НОВОМ САДУ

ПОЉОПРИВРЕДА

мере заштите треба спровести на самом почетку цве-
тања, када 5% класова избаци прашнике неким од сле-
дећих фунгицида:

- Просаро 250-ЕЦ (тебуконазол + пропиконазол) 0,75-
1 л/ха

- Замир 400 ЕW (прохлораз+тебуконазол) 0,75-1 л/ха
- Бумпер П (прохлораз + пропиконазол) 0,75 – 1 л/ха
- Целло (тебуконазол + протиоконазол + спирокса-

мин) 1,25 л/ха
- Осирис (епоксиконазол + метконазол) 1,5 – 2,5 л/ха
- Антре плус (тебуконазол+тиофанат-метил) 1,5 л/ха
- Дуетт ултра (тиофант метил + епоксиконазол) 0,4-0,6 

л/ха

Бојан Мијатовић 
дипл.инг. заштите биља
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Пчеларско друштво „Барајево“ основано је јануара 
2008. Године. Оснивачка скупштина је тада имала 16 чла-
нова а удружење се у међувремену омасовило и сада 
има 73 члана. Према подацима удружења пчелара на 
територији општине Барајево има око 250 пчелара и око 
3000 кошница а укупна годишња произведња је између 
30 и 50 тона меда. Највише се произведе багремов мед. 
Пласман је обезбеђен а цене су задовољавајуће. Ипак, 
није све баш тако лепо и једноставно. Производња је 
ипак проблем и на њу пчелари некада не могу да утичу. 
Тако су прошле зиме пчеле доста страдале, а и багрем 
је подбацио па се очекује слаба производња, барем из 
прве паше.

Драгољуб Делић, председник Удружења пчелара Ба-
рајева каже да се ипак посао са пчелама исплати. Барајев-
ски терен одгоавара пчеларима, а држава пчеларима 
обезбеђује субвенције у висини од 720 динара по кошни-
ци. Помоћ стиже и од Града Београда који додељује кош-
нице или опрему у висини 80% стварних трошкова.

Један од најбољих пчелара на подручју општине Ба-
рајево је Остоја Броћило, један од оснивача пчеларсаког 
друштва „Барајево“. Он је ове године предложен за ди-
плому „Проф. Јован Живановић“ за унапређење и укупан 
развој пчеларства. То је највише признање које Савез 
пчеларских организација Србије додељује.

Остоја Броћило из Вранића пчелари од 1997. Годи-
не. Почело је као хоби када је отишао у пензију, али је то 
постало много озбиљније и прерасло у посао од кога 
има користи. Он је спреман да своје знање пренесе на 

Анђелко Броћиловић из Вранића власник је фирме 
„Агро Буда“ и успешан је приватни предузетник, а да би то 
постигао ради више послова који се најчешће међусобно 
допуњују. Бави се пчеларством, али и производњом кош-
ница, брикета за грејање... Ипак, највише је поносан на 
своју узгајивачницу паса. Највише је биглова, а ту су и пси 
расе Џек Расел теријер као и ловачки пси који се ипак нај-
више узимају као кућни љубимци. Посао са псима, каже 
Анђелко захтева пуно посла и љубави али се и исплати. 
Око 60% паса прода у Србији, а остале у иностранству 
преко интернета. Љубитељи паса у овој фирми могу ку-
пити и кућице за своје љубимце.

Пример Анђелка Броћиловића показује да млади и 
амбициозни људи могу и сами себи створити услове за 
егзистенцију. Потребна је пре свега добра идеја, али и 
јака воља да се та идеја и реализује. Уз пуно рада ни ре-
зултати не изостају.

БАРАЈЕВСКИ МЕД НАЈКВАЛИТЕТНИЈИ У ЕВРОПИ

ПЧЕЛАРСТВО НЕ ИСКЉУЧУЈЕ ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

све који су заинтересовани за пчеларство, активан је у 
удружењу у коме се организују предавања и трибине 
. Настојимо, каже он, да привучемо што више младих 
људи којима олакшавамо почетак посла тако што им ми 
искусни пчелари преносимо своја искуства, шта треба 
урадити, када и како. Нови пчелари сматра он не треба 
да почињу са више од пет кошница, док не науче посао, 
а касније повећавати број кошница. Пчелари могу да ра-
чунају на солидну зараду од овог посла када буду радили 
са 100 кошница.

Што се пласмана меда тиче Остоја Броћило нема 
проблема. Мед предаје људима који се баве откупом за 
веће фирме па и за иностранство. Барајевски багремов и 
сунцокретов мед су међу најквалитетнијим у Европи.

АНЂЕЛКО БРОЋИЛОВИЋ ПРОИЗВОДИ МЕД, ПРАВИ БРИКЕТЕ, ОДГАЈА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ...
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Управни одбор Спортског савеза 
Барајева прогласио је најбоље спор-
тистe и спортске колективе у 2016. 
години. Избор спортисте године оку-
пио је и овом приликом велики број 
спортиста и спортских радника који 
су током претходних година доказали 
да је наша општина прави расадник 
спортских талената. Присутне су биле 
и живе легенде барајевског спорта 
који су својим резултататима заувек 
постали назаобилазни део спортске 
историје нашег места. Комисија која 
је одлучивала о додели признања 
најбољима и овога пута се суочила са 
тешким задатком како између толико 
добрих изабрати најбоље. Ипак све 
одлуке донете су једногласно што не 
оставља места ни трунки сумње да су 
награде отишле у праве руке. 

За најбољег спортисту Барајева у 
сениорској конкуренциј проглашен је 
Немања Поповчевић члан боди-бил-
динг клуба “Џим Бим“ док је у конку-

ренцији дама ласкаву титулу најбоље 
спортисткиње општине понела Ми-
лица Јовичић такмичарка Стоноте-
ниског клуба „Барајево“.

У јуниорској конкуренцији при-
знања су добили стрелац Душан Ни-
колић као и бодибилдерка Милица 
Беслач.

Титулу најбољег кадета Барајева 
пригрлио је Милан Росић каратиста 
из Спортског клуба „Сенсеи“ док је 
код девојчица признање отишло у 
руке чланици истог спортског колек-
тива Емилији Антанасијевић. 

Стонотенисери Василије Марин-
ковић и Тијана Тинтор проглашени су 
за најбоље пионире.

Најбољи спортски колектив 
у 2016. био је Стонотениски клуб 
„Барајево“.

Најбољи фудбалер у сениорској 
конкуренцији је Марко Глишовић,пр-
вотимац БСК 1926 из Баћевца а при-
знање за најбољег младог фудбалера 

НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ 2016.

припало је Лазару Тодоровићу из ис-
тог клуба.

Најперспективнији спортисти 
наше општине према оцени комисије 
су Ђорђе Јовановић који брани боје 
Фудбалског клуба „Луси“ и каратист-
киња Миљана Џунић која наступа за 
Спортски клуб „Сенсеи“

Признања и награде најбољи-
ма уручили су председник Градске 
општине Барајево Слободан Бата 
Адамовић као и председник Спорт-
ског савеза наше општине Славољуб 
Ђурчић.

БАРАЈЕВСКИ ГЛАСНИК - билтен Скупштине општине Барајево; Оснивач и издавач Скупштина Градске општине Барајево; Издавачки савет: Драгослав 
Јовичић Уча (председник), Милорад Матејић, Бојана Ковачевић, Иван Васиљевић, Данијела Станисављевић, Марко Пејовић, Предраг Иванишевић; 
Главни и одговорни уредник Предраг Иванишевић. Новинар Дејан Ташић. Рачунарска обрада Мирослав Живковић; Адреса редакције: Барајево, 
Светосавска бр. 2, тел. 011/8302-272.; Излази двомесечно. Тираж 2.000 примерака. Штампа „Тројан комерц“ Барајево 011/8300-140.
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Стонотениски клуб „Барајево“ 
дуже од две денеције свога постојања 
бележи само запажене резултате. Клуб 
има 50 регистрованих играча који 
наступају на такмичењима од првен-
ства Београда, Србије, па све до првен-
ства Европе. У женској конкуренцији 
стонотенисерке из Барајева пуних 11 
година биле су чланице Прве лиге Ср-
бије, али су због недостатка средстава, 
скупих путовања и других трошкова 

ВЕЛИКИ УСПЕХ БАРАЈЕВСКИХ СТОНОТЕНИСЕРА

последње две године изостале из так-
мичења у највишем рангу. У Божда-
ревцу је 14. маја одржано првенство 
Београда на коме је учествовало 70 
такмичара. Чланица клуба „Бараје-
во“ Тијана Тинтор (11 година) освојила 
је прво место, а Душица Тодоровић 
треће. Далеко најмлађи учесник овог 
првенства Василије Маринковић, који 
има тек 10 година, такође је освојио 
бронзану медаљу.

Барајевске стонотенисере са њи-
ховим тренерима Љубомиром Петро-
вићем и Милицом Јовичић примио је и 
председник општине Барајево Слобо-
дан Адамовић који им је честитао на 
овом великом успеху и обећао да ће 
општина Барајево и даље пружати пуну 
подршку овом узорном спортском 
колективу. Пријему је присуствовао 
и Иван Васиљевић члан Већа Градске 
општине Барајево задужен за спорт.

Председник општине Барајево Слободан Адамовић и 
Иван Васиљевић, члан Општинског већа задужен за спорт 
примили су младог џудисту Вукића Кљајића који је недавно 
својој богатој колекцији медаља додао и вицешампионску 
титулу освојену на шампионату државе за кадете. Председ-
ник општине Барајево изразио је велико задовољство што 
у Барајеву стасавају шампиони као што је Вукић Кљајић, који 
иако је напунио тек 16 година у својој колекцији већ има 
преко 70 медаља освојених на бројним шампионатима и 
турнирима на којима је учествовао, и обећао сву помоћ коју 
општина може да пружи  како би овај млади и талентовани 
спортиста могао да постиже још боље резултате.

Вукић Кљајић иначе живи у Барајеву, Насељу гај,  ученик 
је 13. београдске гимназије. Џудо тренира већ 11 година и 
члан је кадетске репрезентације Србије. Био је првак држа-
ве за млађе пионире 2012. и 2014. године и вицешапион у 

ВУКИЋ КЉАЈИЋ 
МЛАДИ ЏУДИСТА КОЈИ ОБЕЋАВА

категорији старијих пионира, двоструки шампион  на школ-
ским олимпијадама Србије, 2012. и 2016. године, а девет пута  
је био и првак Београда.
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Два кола пре завршетка такми-
чења у Првој београдској лиги-група 
Б екипа БСК 1926 из Баћевца заузима 
солидну шесту позицију на табели 
и налази се у безбедној зони тако да 
ћемо Баћевчане и следеће сезоне 
гледати у овом рангу такмичења. 
Фудбалери БСК-а су у досадашњем 
току првенства остварили 11 победа 
док су 13 пута терен напуштали пог-
нутих глава. Занимљив је податак да 
Баћевчани после 24 одиграна кола 
немају ни један нерешен резултат. Са 
друге стране ФК Барајево налази се 
на последњем месту, са истим бројем 
бодова као и предпоследње пласира-
на екипа Полета из Грабовца. Бараје-
вци су забележили 3 тријумфа, три 
нерешена резултата као и 18 пораза 
уз негативну гол разлику од минус 53. 

Фудбалери Лисовића су ос-
вајењем једног бода на гостовању у 
последњем првенственом колу про-
тив екипе Велике Моштанице успе-
ли да задрже прво место на табели 
и тако постану прваци Општинске 

1 ТЕК СЛОГА (В. Цр.) 24 18 5 1 69 : 23 59
2 НАПРЕДАК (Мед..) 24 18 4 2 79 : 28 58
3 МЛАДОСТ (Цвет.) 24 15 5 4 59 : 28 50
4 ОФК УРОВЦИ 24 13 4 7 51 : 29 43
5 РАДНИЧКИ (Руд.) 24 10 6 8 44 : 33 36
6 Б С К 1926 (Баћ.) 24 11 0 13 58 : 59 33
7 ШУМАДИЈА (Шо.) 24 9 6 9 43 : 44 33
8 МЛАДОСТ (Баро.) 24 7 8 9 36 : 39 29
9 РУШАЊ 24 9 2 13 57 : 74 29
10 ОФК ЗАБРЕЖЈЕ 24 9 2 13 31 : 49 29
11 СТРЕЛАЦ (Мисл.) 24 9 1 14 41 : 56 28
12 ОФК БУРОВО 24 8 3 13 45 : 58 27
13 ПОЛЕТ (Грабо.) 24 3 3 18 27 : 67 12
14 БАРАЈЕВО 24 3 3 18 33 : 86 12

1 ЛИСОВИЋ 1977 10 7 1 2 33 : 9 22
2 ОФК БОРАЦ (Ар.) 10 6 3 1 24 : 7 21
3 В. МОШТАНИЦА 10 5 2 3 32 : 11 17
4 ВЕЛИКИ БОРАК 10 4 1 5 24 : 29 13
5 БЕЉИНА 10 4 1 5 17 : 23 13
6 ГУНЦАТИ 10 0 0 10 5 : 56 0

БАЋЕВЧАНИ У ГОРЊЕМ ДЕЛУ ТАБЕЛЕ, 
БАРАЈЕВО НА ЗАЧЕЉУ

"ЛИСОВИЋ 1977"
ШАМПИОН ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

Што се борбе за титулу тиче води се 
мртва трка између ТЕК Слоге из Ве-
ликих Црљена и Напретка из Медо-
шевца. Одлука о прваку биће донета 
у последња два кола а ТЕК Слога до-
чекује Стрелац из Мислођина док се 
у последњој утакмици првенства сас-
таје са Полетом на гостујућем терену 
у Грабовцу. Напредак у 25.колу игра 

Табела Прве БГД лиге - група Б:

фудбалске лиге Барајева. Лисовчани 
су освојили 22 бода, само бод више 
од другопласиране екипе Борца из 
Арнајева, уз скор од седам победа, 
два пораза а једини нерешен резул-
тат који су остварили донео им је 

шампионску титулу. Интересантан је 
податак да је Борац у пролећној по-
лусезони забележио свих пет победа 
а такође су и једини клуб без пораза 
у другом делу првенства у свим так-
мичењима под окриљем Фудбалског 
савеза Београда. Треће место припа-
ло је Великој Моштаници, на четврто 
и пето су се пласирале екипе Великог 
Борка и Бељине док је на последњем 
месту ОФК Гунцати без освојеног 
бода уз гол разлику од минус 51.

Табела Општинске лиге Барајева:

на свом терену против Младости из 
Цветовца а последњи меч одиграће у 
Рушњу против истоименог клуба.

БСК 1926
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 Прво коло Купа Стрељачког савеза Србије,одржано је 
30. априла 2017. год. на Градском стрелишту у Новом Саду. 
У дисциплини пиштољ средишњег паљења (30 метака гађа 
се прецизно и 30 метака брзо у кружну мету Р-50) на даљи-
ни од 25 м, стојећиим ставом, једноручно, учествовала су 
три стрелца из Стрељачког клуба „Барајево“ Давор Петро-
вић, Марко Тошић и Дејан Милосављевић. 

Прво место и златну медаљу освојио је Давор Петро-
вић, треће место припало је Дејану Милосављевићу, док је 
Марко Тошић заузео 4. место. 

Друго коло Купа ССС одржано је такође у Новом Саду, 
14. маја, а СК „Барајево“ представљали су Марко Тошић, 
Дејан Милосављевић и Милан Станојевић. Тошић је освојио 
треће место и бронзану медаљу, Дејан Милосављевић био 
је четврти док је Милан Станојевић заузео 7. место.

У овој атрактивној дисциплини (ПСП 30+30) наши стре-
лци ће учествовати и на трећем колу Купа, Финалу Купа, 
Првенству Београда и Првенству Србије. Део средстава 
за такмичење наших стрелаца финансира се из буџета ГО 
Барајево а судећи по почетку такмичарске сезоне, може се 
очекивати изузетно успешна година по питању освајања 
трофеја на предстојећим такмичењима. 

 Фотографија Душко Илић

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА
БАРАЈЕВСКЕ СТРЕЛЦЕ

 На Првом Купу Србије у гађању летећих мета (глине-
них голубова), у дисциплини ТРАП, који је одржан 25. и 26. 
марта у Ковилову, екипа стрелаца СК „Барајево“ (Алексан-
дар Иванковић, Душан Николић и Слободан Николић), у 
конкуренцији 12 клубова, освојила је треће место, док се 
Душан Николић у поједниначној конкуренцији квалифика-
овао у финале у ком је заузео пето место. Други Куп Ср-
бије, одржан је 29. и 30. априла у Београду, на олимпијском 
стрелишту „БГ Спотрски центар Ковилово“ а екипа СК „Ба-
рајево“ је заузела 4. место, док је млађани Душан Николић 
у финалу појединачне конкуренције освојио 2. место поје-
диначно. Душан Николић је био на водећој позицији до 
последњих пет голубова након чега га је сустигао Борко 
Васиљевић из Ужица. Изједначени финанлни резултат је 
решен распуцавањем, где је Борко био прецизнији. 

Одличан Душанов резултат на овом такмичењу, био је 
одлучујући фактор да селектор Дејан Михајловић одлучи 
да га сврста у репрезентацију Србије која је учествовала 
на међународном турниру „Меморијал М. Беднарика“ који 

УСПЕШАН ПОЧЕТАК ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ
одржан од 12-14. маја у Брну, у Чешкој. Душан је на овом 
такмичењу остварио солидан пласман а судећи према 
досадашњим резултатима очекује га успешна стрељачка 
каријера како на домаћем тако и на међународном плану.

Фотографија Душко Илић

СТРЕЉАШТВО - ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ
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SPORT
Спортске стране уређује Дејан Ташић

Завршени су радови 
на изградњи балон спорт-
ке хале код Средње школе. 
Изградњу овог спортског 
објекта бруто површине 
од 800 м2 финансирала је 
општина Барајево. С обзи-
ром на изузетно добру са-
радњу коју општина Бараје-
во има са Градом Београдом 
очекујемо да ће Град веома 
брзо обезбедити неопходна 
средства и ову халу опре-
мити потребним спортским 
реквизитима.

Завршне радове на из-
градњи овог објекта оби-
шли су чланови Већа Град-
ске општине Барајево Иван 
Васиљевић, Александар Де-
лић и Драган Радојичић.

Завршетком овог објек-
та коначно су се обезбедили 
услови за обављање ква-
литетне наставе физичког 
васпитања. Халу ће моћи да 
користе и бројни спортски 
клубови из Барајева који до 
сада нису имали адекватне 
услове за тренинге.

Председник Градске 
општине Барајево  Слобо-
дан Адамовић изразио је 

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА БАЛОН СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ, НА РЕДУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

задовољство због завр-
шетка радова и квалитета 
спортске балон хале. Он 
је за „Барајевски гласник“ 
овом приликом најавио  
да ће веома брзо почети 
да се решава и оно што 
сви барајевски спортисти 
већ више деценија жељно 
очекују, а то је изградња 
правог спортског центра. 
Барајево је једина бео-
градска општина која нема 

овакав објекат. Зато је Град 
Београд  обезбедио сред-
ства за израду техничке до-
кументације за изградњу, 
а општина Барајево је ус-

вајањем Плана генералне 
регулације обезбедила 
локацију у Насељу гај где 
ће се овај спортски центар 
градити.


