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тећи и искуства Француске рево-
луције, а и руске праксе. У свом 
спеву „Србијанка“ Сима Милутино-
вић – Сарајлија је указао да је Божа 
носио у својим недрима општу 
вољу да се формира Главно прави-
тељство које би било мозак у др-
жавном телу. И би Божа главни но-
силац идеје о установљењу Совјета 
као централног органа земаљске 
власти.

Борак, српски Ранимид
Своја решења о начину орга-

низовања будуће модерне срп-
ске државе какве нема у Европи 
у писаној форми уприличи Божа 
у, рекло би се, уставном акту под 
именом „Слово о слободи“. 

Представљање и почетак 
стављања у праксу идеја из Бо-
жиног „Слова...“ по Ненадовићи-
ма требало је да се одржи на 
Скупштини у Боговађи. Међутим, 
заказана устаничка Скупштина по 
одлуци Карађорђа се одржа у Бор-
ку на Велику Госпојину 1805. годи-
не код куће кнеза Симе Марковића. 
Борак постаде српски Ранимид. 

„Слобо о слободи“ 
- претеча Устава
У „Слову ...“ Божидар Грујовић 

наглашава „Закон је воља вилајета“ 
(народа – примедба аутора) „која 
вилајету целом и сваком, добро 
заповеда а зло запречава. Први 
дакле господар и судија у вилаје-
ту јесте закон. Под законом морају 
и господа и поглавари и Совјет и 
свјештенство и сав народ бити“.

Такође Божа је у уставном 
тексту прокламовао принцип по-
деле власти и значај индивиду-
алне слободе писајући „где нема 
слободе нема ни живота“ и да до-
бар поглавар не може то бити ако 
не може обезбедити свакоме чове-
ку сигуран „живот, имовину и чест“.

Незадовољни Карађорђе
Божа би на Скупштини у Борку 

изабран безрезервно за секретара 

Првог Совјета, а прота Матеја за 
председника, што је био први ве-
лики корак реализације његових, а 
од августа 1805. године и начела 
устаничке Србије.

У специјалном додатку не-
дељника НИН-а из фебруара 2004. 
године поводом 200. годишњи-
це почетка Првог српског устанка 
забележено је да је када су ста-
решине понављале речи из Грујо-
вићеве беседе „Први, дакле гос-
подар и судија у народу је закон“ 
Карађорђе незадовољан формал-
ним ограничењем своје моћи при-
хваћеним начела из „Слова...“ пре-
кида рад Скупштине и јетко изусти 
„Сапет коњ не трчи кочије“. Такође, 
он у том духу нареди да изабра-
ни чланови Совјета убудуће раде у 
манастиру Вољавчу и тамо да ста-
нују и раде о трошку оних који су 
их послали у Совјет.

Заседање Скупштине се завр-
ши радном седницом Совјета, па 
се совјетници упутише незадо-
вољни у неприступачну Вољавчу са 
жељом да им се значајно и исто-
ријско заседање Скупштине не по-
нови због потцењивачког геста Ка-
рађорђа, па се у будућности она, 
а и њене одлуке много не истица-
ше, осим што то понеки пут прота 
написа.

Ко се плаши демократије и 
закона

Темељи слободе и демократије 
из Грујовићевог списа нису зажи-
вели у целини, пре свега, због от-
пора властодржаца готово сваког 
времена. Фрагменти Грујовићевих 
идеја о слободи и владавини за-
кона објављени су у првим „Мемо-
арима“ проте Матеје Ненадовића 
1867. године, пре 150 година, а 
нестали у свим наредним бројним 
издањима ове књиге. А Божа?

Прерана смрт секретара
Умро је у јесен 1807.године. 

Порода није имао. За срећу, Божин 

рођени брат Стеван преузе место 
секретара Совјета, оженивши се 
Станом кћерком кнеза Симе Мар-
ковића. По пропасти Првог српс-
ког устанка са породицом се пре-
сели у Руму у родно место свих 
Грујовића, а већ 1814. године доби 
кћер Смиљу. У Руми Стеван бејаше 
управник једине школе, бавећи се 
и другим пословима. 

Након пословног финансијс-
ког породичног банкрота син му 
се одсели у Београд, а кћер Смиља 
дође у Борак на имање својих 
рођака и оформи породицу која 
данас, да се закључити, носи пре-
зиме Божић по стрицу Божидару 
Грујовићу. Божићи у спомен дела 
свог стрица из 1805. године узе-
ше Велику Госпојину за своју крсну 
славу.

Гроб му се не зна
У новембарском броју листа 

„Република“ из 2007.године пово-
дом 200.година од смрти Божида-
ра Грујовића историчар – социолог 
Небојша Попов је поред осталог 
записао да гроб писца првог Уста-
ва Србије у српској Атини није обе-
лежен, да му није подигнут споме-
ник, а још теже је што су његове 
мисли нестале из књига, колек-
тивне меморије и јавних расправа.

(Не)заборављен
У другој половини 18. века тво-

рац модерне социјалистичке ми-
сли Светозар Марковић користећи 
начела из „Слова о слободи“ гради 
један снажан политички правац на 
политичком небу Србије.

Да није заборављен Божа у 
потпуности сведоче и речи др 
Жарка Обрадовића који је у улози 
заменика министра за локалну са-
моуправу Владе Републике Србије 
приликом откривања спомен пло-
че утемељења Прве српске Владе 
у Великом Борку 28. августа 1998. 
године на месту где је Божидар 
Грујовић обзнанио начела „Слова...“ 
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устврдио да је Божином идејом о 
избору органа народне власти не-
посредним путем ударен темељ 
демократије у Србији.

Средња школа „Проф. др. Бо-
жидар Грујовић“

И данас када се реч „слобода“ 
све тише чује, неопходно је да се 
упорно конкретним делом чувају, 
указују и истичу вредности слобо-
де, демократије и хуманости. Има 
ли сврсисходнијег мотива од дела 
овог доктора историје права. Зар 

Некада су најпознатији интер-
претатори народне и забавне му-
зике своје блиставе, а дугогодишње 
каријере започињали на музичким 
фестивалима. Почетком шездесетих 
година прошлог века најузорнији и 
најпопуларнији, без премца, су били 
фестивал народне музике на Илиџи 
и забавне у Опатији.

Љубитељи добре народне му-
зике Барајева се могу похвалити и 
наступом својих љубимаца на са-
рајевској Илиџи. Оркестар Будимира 
– Буце Јовановића био је више од де-
ценије неизоставан учесник фести-
валског програма.

Барајевац, недавно преминули 
Љубомир Недељковић са хитом 
„Шумадинка јечам жела“ 1977. го-
дине је био победник Илиџанског 
фестивала. Песму је компоновао Ра-
доје Митровић – Барајевац, а текст 
написала Мирјана Илић. Песма се и 
данас радо слуша, посебно у српској 
дијаспори на многим континентима 
света. 

Нужда је хтела да се у Барајево 
пре 20-так година настанио и сад 
проводи пензионерске дане Џевад 
Ибрахимагић победник фестива-
ла Илиџа – 1969. година са песмом 
„Сломљено срце“ уз пратњу, што „по-

Трагом пожутелих фотографија

жутела фотографија“ показује, ан-
самбла Будимира - Буце Јовановића.

Годинама се Џевад одазива на 
позиве организатора манифестације 
„Дани Будимира – Буце Јовановића, 

награда о стицању и очувању 
универзалне слободе, а и демо-
кратије не би приличила и на др-
жавном нивоу његовог дела или 
пак локалне београдске власти 
са истоветним називом „Слово о 
слободи“, а у Барајеву би могла и 
Средња школа да понесе баш ње-
гово име.

Бисери историјског туризма
Али, треба имати чврсту ви-

зију, па хтење, вољу и схватање 
што се наслућује да је то још је-

дан биљур историјског туризма у 
агенди развоја општине Барајево 
пре Харкова, Беча, Будимпеште, 
Врела, или пак Руме. Ако су речи 
проте Матеје Ненадовића из-
говорене у Борку 1805. године 
након избора Совјета „Шта нам 
сад треба радити?“ тада биле 
вишезначне верујемо да је данас 
све јасно.

Афирмишемо догађаје и људе 
краја.

Илије и Милије Спасојевића и Радоја 
Митровића – Барајевца“ са жељом да 
онаједнога дана са иновираним так-
мичарским програмом без вашарске 
атмосфере превазиђе и Илиџу.

У великој сали Дома културе у Барајеву 26. септембра одржан је кон-
церт у част преминулог певача Љубе Недељковића.

Огранизатори концерта били су пријатељи прослављеног певача Весна 
Димитријевић и Драган Илић Барајевац уз техничку и медијску подршку 
Центра за културу Барајево и Радио Барајева.

У програму су учествовали: Миланче Радосављевић, Зоран Поповић, 
Снежана Јовановић Шикица, Раде Петровић, Драгиша Симић, Раде Гајић, 
Мића Минић Шале, Вишеслав Чучуковић, Драган Илић Барајевац, Миленко 
Живковић, Андрија Ера Ојданић и оркeстар Стефана Милијановића.
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ОТКРИВЕН СПОМЕНИК ПАЛИМ 
БОРЦИМА У РАТОВИМА 
ОД 1912-1999. ГОДИНЕ

Поводом Државног празника 
Републике Србије Дана примирја у 
Првом светском рату у суботу 11. 
новембра на платоу испред зграде 
Градске општине Барајево одржана 
је свечана церемонија откривања 
споменика свим палим борцима 
у ратовима од 1912-1999. године. 
На иницијативу Удружења бора-
ца ослободилачких ратова, а коју 
је прихватила Скупштина општине 
Барајево, донета је одлука о поди-
зању споменика. Обраћајући се 
бројним делегацијама и окупљеним 
грађанима председник општине 
Барајево Слободан Бата Адамовић 
је између осталог истакао: „По-
частвован сам што могу, заједно са 
вама, да одам пошту палим ратни-
цима Општине Барајево у ратовима 
од 1912. до 1999. године. И зато 
што могу са вама, на дан сећања 
којим обележавамо завршетак Пр-
вог светског рата, да поделим и 
сећање на све оне који су херојском 
борбом против окупатора, потвр-
дили своју слободарску традицију, 
без обзира на цену. На страдале на 
бојиштима Цера, Колубаре, Солун-
ског фронта, Кајмакчалана. На Дру-
ги светски рат који је однео нове, 
многобројне жртве. На деведесет, 
када су поново барајевски синови 
гинули за отаџбину. Данас, са зах-
валношћу, призивамо сећање на све 
њих који су погинули борећи се за 
слободу. Свест о жртвама, борцима 
и страдалим цивилима, мора увек 
бити присутна и пред нашим очи-
ма, као што је ово спомен-обележје 
сведочанство које нас опомиње на 
обавезе да не заборавимо.

Подигли смо споменик да 
сећање на хероје никад не би из-
бледело и да би и будуће генера-

ције на овом месту, одавале пошту 
и изражавале захвалност ратници-
ма који су уградили своје животе 
у темеље слободне, демократске 
Србије“.

Спомен обележје палим бор-
цима свечано су открили председ-
ник општине Слободан Адамовић 
и председник Скупштине Градске 
општине Барајево Саша Пауновић. 
Венце су затим положиле делега-
ција СО Барајево, делегације СУБ-
НОРА Града Београда, Чукарице и 
Сурчина затим делегације УБНО-
РА Барајева, Сопота, Младеновца, 
Гроцке као и делегација Ратних 
ветерана ратова од 1990.године, 
делегација Потомака ратника од 
1912-1920., делегација Удружења 
„20.децембар“ из Вранића као и 
делегација барајевског Удружења 
пензионера. У наставку свеча-
не церемоније пригодан култур-
но-уметнички програм извели су 
Милица Поповић,Тамара Ракић, и 
Лазар Поповић. 
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ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ
Полагањем венаца на спомен 

плочу на згради Основне шко-
ле у Мељаку и спомен обележја у 
Липовици обележена ја 73. го-
дишњица ослобођења Барајева у 
Другом светском рату. Овај дан се 
обележава у знак сећања на 10. ок-
тобар 1944. године када је Трећа 
бригада 6. пролетерске дивизије 
„Никола Тесла“ после вишечасовне 
борбе у незадрживом јуришу сло-
мила отпор немачких окупационих 
трупа у згради Основне школе у 
Мељаку и ослободила територију 
наше општине. Венце на спомен 
обележја положила је делегација 
општине Барајево коју су предво-
дили председник општине Бараје-
во Слободан Бата Адамовић, пред-
седник Скупштине општине Саша 
Пауновић и заменик председника 
општине Славко Гајић, чланови бо-
рачких удружења и представници 
Месних заједница.
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ОБЕЛЕЖЕНА 99. ГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА 

У ВЕЛИКОМ РАТУ
Полагањем венаца на спо-

мен обележје палим ратницима 
за слободу Србије у Глумчевом 
Брду обележена је 99. годишњи-
ца ослобођења Барајева у Првом 
светском рату. Венце су положиле 
делегације Градске општине Ба-
рајево, Удружења потомака ра-
тника Србије 1912-1920. године и 
Центра за културу, а ученици под-
ручног одељења Основне школе“К-
нез Сима Марковић“ из Глумчевог 
Брда извели су пригодан програм. 
Председник удружења Савеза по-
томака ратника Србије Мирослав 
Бата Вуксић говорио је о тим теш-
ким али славним данима далеке 
1918.године, када су јединице 1. 
армије војводе Бојовића, на све-
тог Луку, ослободиле територију 
наше општине, да би већ следећег 
дана,1. новембра, била ослобођена 
и српска престоница Београд.

Поводом обележавања ове годишњице у згради Скупшти-
не општини Барајево организован је пријем за чланове Удружења 
потомака ратника Србије 1912-1920. године који су се захвалили 
председнику општине Слободану Адамовићу и комплетном руко-
водству општине на изванредној сарадњи, разумевању и помоћи у 
реализацији бројних активности и програма који су увек имали за 
циљ очување успомене на славну историју и претке који су нам у 
аманет оставили да чувамо њихове тековине и слободу за коју су 
они и своје животе дали. Зато ће и овај датум заувек бити упамћен у 
славној слободарској историји општине.

Присутнима се обратио и заме-
ник председника Градске општине 
Барајево Славко Гајић који је гово-
рио о значају обележавања ова-
ко важних историјских датума и 
подршци коју општина даје орга-
низацијама које негују слободарс-
ку традицију у српском народу.

Потомци ратника барајевског засеока Средњи крај су на Све-
тог Луку обележили 99. годишњицу ослобођења општине у Првом 
светском рату уз учешће свих ученика подручног одељења ОШ „Кнез 
Сима Марковић“.

На локацији под именом Ратни меморијал у порти цркве Све-
ти Никола у име потомака цвеће је положила трочлана делегација 
ученика у саставу: Андреја Мирковић, Сава Милић и Андреј Јовано-
вић, који је иначе праунук храброг командира чете Јевте Јовановића 
из рата од 1876. године. Неколико ученика је испричало сазнања о 
својим прецима који су учествовали у рату. 

Том приликом је дат и помен свим ратницима, а о Дану ос-
лобођења су говорили председник Црквене општине Драгиша 
Дамњановић, председник подружнице ратника Добривоје Симић и 
члан Извршног одбора Републичког савеза ратника од 1912. – 1920. 
године Драгослав Јовичић – Уча.
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ПОДЕЉЕНА ДЕЧИЈА АУТО СЕДИШТА
У општини Барајево су 26. окто-

бра подељена дечија ауто седишта 
родитељима деце до три година 
старости. Седишта су набављена 
у сарадњи са Секретаријатом за 
саобраћај Града Београда и пред-
стављају прави поклон родитељи-
ма у циљу повећања безбедности 
деце у вожњи. Укупно је набаљено 
154 дечијих ауто седишта, а на јав-
ни позив за доделу ових седишта 
пријавила су се 72 родитеља, тако 
да ће јавни позив за доделу пре-
осталих седишта бити поновљен. 
Седишта која нису одговарала за 
одређени узраст деце биће за-
мењена и накнадно подељена.

Председник општине Барајево 
Слободан Адамовић је овом при-
ликом рекао да општина Барајево 
у сарадњи са Градом Београдом 
издваја значајна средства за по-
већање безбедности деце у сао-
браћају и да ће се у том циљу код 
основне школе у Барајеву постави-
ти и семафор како би се обезбедио 
безбедан прелазак преко улице.

Подели седишта присуство-
вали су и председник Скупшти-
не ГО Барајево Саша Пауновић, 
заменик председника општине 
Славко Гајић, помоћник председ-
ника општине Радиша Ђорђевић 
и представник Градског секрета-
ријата за саобраћај.



КУД „ВРАНИЋ“ СЕ ПРИДУЖИО АКЦИЈИ 
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ

Културно уметничко друштво “Вранић“ придружило 
се акцији Министарства културе и Савеза КУД Србије под 
слоганом „Ми смо култура и наслеђе Србије“ и у субо-
ту 14. октобра извело кратак програм испред седишта 
друштва на Тргу палих бораца у Вранићу. КУД „Вранић“ 
се придружио бројним културно-уметничким друштвима 
широм Србије која су и на овај начин показала да пред-
стављају језгра културних активности у малим местима.

КЊИГА „ПАЖЉИВКОВА ПРАВИЛА У 
САОБРАЋАЈУ“ ЗА СВЕ ПРВАКЕ

Сви прваци у обе основне шко-
ле на подручју општине Бараје-
во добили су књигу „Пажљивкова 
правила у саобраћају“ коју је при-
премила Агенција за безбедност 
саобраћаја Републике Србије.

Књигу је барајевским првацима 
уручио члан Већа ГО Барајево Дра-
ган Радојичић и они ће се преко 
ње на популаран начин упознати 
са значајем правилног понашања у 
саобраћају у ситуацијама у којима 
се свакодневно могу наћи.

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 
НАЈВЕЋИ ПРИОРИТЕТ

Општина Барајево је и ове го-
дине добила значајна средства 
од Градског секретаријата за са-
обраћај за спровођење програма 
који за циљ имају повећање без-
бедности у саораћају, посебно 
деце предшколског и школског 
узраста. Ова средства употребље-
на су за организовање предавања 
и обуке деце на специјалним по-
лигонима са семафорима и другом 
неопходном сигнализацијом.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

ВИШЕ ОД 1000 ДЕЦЕ УЧЕСТВОВАЛО 
У ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ

Организација „Деца Барајева“ у сарадњи са Цен-
тром за културу Барајево, Предшколском установом и 
основним школама и ове године успешно је реализо-
вала све програме који су били планирани за Дечију 
недељу која се традиционално организује сваког ок-
тобра. Више од 1000 деце предшколског и школског 
узраста узело је учешће у разним активностима које 
су за њих овом приликом организоване од 2. до 8. 
октобра, под слоганом „Градимо мостове међу гене-
рацијама – за радост сваког детета“.

Деца су у Барајеву делила летке о дечјим пра-
вима, а испред Дома културе у Барајеву показали су 
свој таленат у осликавању платоа за шта су доби-
ли пригодне поклоне, а библиотека им је доделила 
бесплатне чланске карте.

Деца су такође прикупљала помоћ у школском 
прибору за сиромашну децу, чистила и улепшавала 
животну средину, дружила са дечјим песником Уро-
шем Петровићем и бавила се спортом.

Као и сваке године највеће интересовање влада-
ло је за маскенбал, па је и ове године број учесника у 
дечјем маскенбалу у Барајеву и Вранићу био велики, а 
деца су показала изузетну маштовитост у осмишља-
вању својих маски.

По први пут ове године деца су, захваљујући ан-
гажовању Центра за културу и Полицијске станице 
у Барајеву, имала прилику да се друже и упознају са 
припадницима разних служби и јединица Министар-
ства унутрашњих послова.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

ДЕЦА СЕ ДРУЖИЛА СА 
ПРИПАДНИЦИМА МУП-а

Центар за културу Барајево у сарадњи са ГО Ба-
рајево и Полицијском станицом Барајево организо-
вао је програм у оквиру Дечије недеље за пеко 300 
малишана из Предшколске установе и основних 
школа из Барајева и Вранића који су имали прилику 
и задовољство да се друже са припадницима МУП-а 
Републике Србије.

Децу и све присутне на овој манифестацији која 
се одвијала у порти цркве у Барајеву поздравили су 
председник општине Слободан Адамовић, и заменик 
командира полицијске станице Барајево Бојан Милу-
тиновић, а потом је оркестар полиције извео неко-
лико композиција на опште задовољство присутних.

Била је ово прилика да се деца Барајева упознају 
и друже и са другим јединицама МУП-а. Ту су били 
представници јединице специјалних возила, затим 
Специјалне антитерористичке јединице, чета коња-
ника и водича паса Полицијске бригаде, представ-
ници ватрогасно-спасилачке јединице из Барајева и 
саобраћајна патрола Полицијске станице Барајево.

Сви они били су на располагању деци Барајева 
која су показала изузетно интересовање за возила и 
опрему коју користе поменуте јединице, али је на-
равно највеће интересовање било за специјално дре-
сиране псе и коње.

На крају овог лепог дружења деци се обратио и 
познати књижевник који пише за децу и младе Урош 
Петровић кога су деца такође дочекала овацијама. 
По завршетку програма Урош Петровић је наставио 
дружење са децом у основним школама у Барајеву и 
Вранићу.
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ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ 
„ПРИРОДИ СА ЉУБАВЉУ“

Дани европске баштине у Србији ове године су 
обележени темом „Културно наслеђе и природа“, и 
трају од 16. септембра до 2. октобра 2017. године 
а Градска општина Барајево и општински Центар за 
културу су за ову манифестацију припремили бројне 
програме.

Радионица за децу „Природи са љубављу“ је одр-
жана у понедељак, 18. септембра у малој сали Дома 
културе уз учешће ученика ОШ „Кнез Сима Марковић“ 
из Барајева и наставнице Гордане Горуновић која води 

Еколошку секцију „Зелени врабац“. Радионици је при-
суствовао и Радиша Ђорђевић помоћник председника 
Градске општине Барајево. Изложба радова насталих 
током трајања радионице биће одржана 3. октобра у 
барајевском Дому културе.

ИЗЛОЖБА И ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ 
"СТАРО И НЕСТАЛО ВОЋЕ СРБИЈЕ"
У оквиру манифестације Дани европске башти-

не 19. септембра је у малој сали Дома културе у Ба-
рајеву одржана изложба и предавање на тему „Старо 
и нестало воће Србије“ чији је аутор Александра Са-
вић, виши кустос Природњачког музеја. Предавању су 
присуствовали помоћник председника општине Весна 
Ранковић, заменик председника Скупштине општине 
Милорад Стевановић, чланови општинског Већа као и 
ученици и професори Средње пољопривредне шко-
ле Барајево као и наши суграђани који се баве воћар-
ством и виноградарством. 



Ово је прави моменат за планирање радова у 
воћњаку, у циљу припреме биљака за предстојећу 
зиму и спречавања инфективног потенцијала, пре-
зимљујућих болести и штеточина за следећу годину. 
Одмах после бербе потребно је покупити све суве гра-
не и гранчице, изнети их из воћњака и запалити их. 
Следећи корак је јесење плаво прскање воћа. За јесење 
прскање користе се бакарни препарати, из којих ос-
лобођени бакарни јони имају бактерицидно и фунги-
цидно деловање.

Овим прскањем треба заштитити стабло и његове 
гране и гранчице од бројних патогена који презимљују 
на кори и у пукотинама коре, рак–ранама, мумифици-
раним плодовима и сл. Могу се користити сви бакарни 
препарати.

Свако продирање било ког од ових патогена у 
дрво воћке неминовно доводи до слабљења њене сна-
ге, мањег рода у наредној вегетацији и до скраћивања 
дужине живота воћке и дужине експлоатације засада.

Прскање обавити када почне опадање лишћа јер 
већ тада има довољно раница да се преко њих ост-
вари инфекција довољно јака да проузрокује штете на 
воћкама. Уколико наступи период влажног времена и 
температуре изнад 0°Ц прскање поновити када опадне 
већи део листа. Ово важи за засаде у којима је присут-
на смолоточина и други симптоми пропадања ткива.

Воћке треба квалитетно окупати да течност дос-
пе до сваке ранице и да склизне до кореновог врата 
воћке. Утрошак воде је од 1000 – 1500 л / ха.

Прскање бакарним препаратима од почетка опа-
дања листа па до кретање вегетације у пролеће пред-
ставља полазну и основну меру у заштити стабла, грана 
и гранчица, као основ приноса и обезбеђење дуговеч-
ности воћњака. Пропуст учињен изостављањем плавог 
прскања или не квалитетним извођењем јесењег пла-
вог прскања коштичавог воћа не може се кориговати у 
пролеће.

Јесење плаво прскање је корисно и потребно и у 
засадима јабучастог воћа.

Бојан Мијатовић дипл.инг.

Методе органске производње обухватају методе 
органске биљне производње и методе органске сто-
чарске производње. Применом метода органске произ-
водње обезбеђује се: 

1) одржавање и побољшање земљишта, физичка, 
хемијска и микробиолошка активност земљишта и ње-
гова стабилност и биолошка разноликост која спреча-
ва сабијање и ерозију земљишта, као и исхрана биљака 
преко екосистема земљишта; 2) минимална употреба 
необновљивих ресурса и сировина које не потичу са 
истог пољопривредног добра; 3) рециклирање отпа-
да и нуспроизвода биљног и животињског порекла као 
сировина у биљној и сточарској производњи; 4) уважа-
вање локалних или регионалних агроеколошких услова 
приликом доношења одлука о врсти и начину произ-
водње; 5) одржавање здравља животиња подстицањем 
природног имунитета, као и избором одговарајућих 
врста, раса и поступака узгоја; 6) одржавање здравља 
биљака применом превентивних мера, као што су избор 
одговарајућих врста и сорти отпорних на штеточине и 
болести, одговарајући плодоред, механички и физички 
поступци заштите биља, као и примена мера биолошке 
контроле патогена, штеточина и корова, што укључује 
и заштиту природних непријатеља штеточина гајених 
врста; 7) пракса узгоја стоке која је прилагођена лока-
цији и земљи на којој се одвија производња; 8) пошто-
вање високог степена добробити животиња, уз уважа-
вање специфичних потреба сваке врсте; 9) производња 
производа из органског сточарства коришћењем живо-
тиња које су од рођења, односно излегања, читав живот 
провеле на газдинствима која се баве органском про-
изводњом; 10) бирање врста и раса, узимајући у обзир 
способност животиња да се прилагоде локалним ус-
ловима, њихову виталност и отпорност на болести или 
здравствене проблеме; 11) исхрана животиња храном за 
животиње која се састоји од пољопривредних састоја-
ка органског порекла и природних непољопривредних 
материја; 12) примена поступака узгоја животиња које 
побољшавају имунитет и јачају природну одбрану од 
болести, што пре свега укључује редовне телесне ак-
тивности и према потреби приступ отвореним површи-
нама и пашњацима; 13) искључење вештачки добијених 
полиплоидних животиња; 14) одржавање биолошке 
разноликости природних водених екосистема, дуго-
рочног здравља водене средине и квалитета околних 
водених и копнених екосистема у производњи из узгоја 

ЈЕСЕЊИ ТРЕТМАН ВОЋА

МЕТОДЕ ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

рибе; 15) храњење водених организама храном за жи-
вотиње која је добијена одрживом експлоатацијом ри-
боловних ресурса или органском храном за животиње 
која се састоји од пољопривредних састојака добијених 
органским узгојем и из природних непољопривредних 
материја.
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  Драмом „Ноћ Богова“ отпочела је 6. октобра нова 
сезона извођења вечерњих представа у организацији 
Центра за културу Барајеву .  

Драма је написана 1986. године и до сада је има-
ла много извођења широм света. Овај комад ставља 
своје јунаке на муке којима су људи изложени од кад 
живе у заједницама. Човек који је разапет између жеље 
да уради оно што осећа да је праведно и начина како 
мора да живи у свету и односи се према моћнијима од 
себе. Како моћнији од нас никад нису сигурни у нашу 
љубав и да ли је она само из интереса или је искре-
на. И да ли су најмоћнији и даље уопште људи као ми 
остали?

ПРЕДСТАВА  
"НОЋ БОГОВА"

•  Улоге: Дејан Луткић, Војин Ћетковић, Небојша 
Илић

• Писац: Миро Гавран
• Редитељ: Марко Манојловић

Центар за културу Барајево је у оквиру традицио-
налне манифестације „Дечија недеља“ у среду, 4. ок-
тобра организовао дружење ученика Основне школе 
из Барајева и Вранића са песником Урошем Петро-
вићем. Кроз разне загонетке, игре знања и мозгалице, 
ученици су учествовали у радионици коју је песник 
припремио за њих. Дружење са песником је обрадо-
вало све малишане, а програм је завршен уз осмехе и 
нове загонетке који су малишани добили као задатак 
да реше.

ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЧИЈИМ ПЕСНИКОМ 
УРОШЕМ ПЕТРОВИЋЕМ

У порти цркве Светог Николе у 
Средњем Крају 28. септембра у орга-
низацији Центра за културу Барајево, 
а у оквиру Дана европске баштине 
одржана је једнодневна ликовна ко-
лонија на тему „Културно наслеђе и 
природа“ .

На колонији је учешће узело 
14 сликара из Барајева и Београда. 
Учесници колоније били су сликари: 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 
Горинка Николић, Светлана Петко-
вић, Недјељко Вуксан,  Анка Куко-
леча,  Данка Јанковић, Бојана Три-
вић, Сава Бабић, Дејан Каменовић, 
Смиљана Божић, Весна Траживук, 
Биљана Трбољевац, Гордана Јанко-
вић и Славка Болић. Изложба слика 
са ликовне колоније биће отворена 
на прослави поводом Дана Центра 
за културу Барајево 26. децембра.
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Вељко Недељковић, тек свр-
шени ученик Дрвно-прерађивачке 
школе не тренира у Барајеву, већ 
je од 2012. године члан Атлетског 
клуба Партизан, а сада и Црвене 
звезде. 

Стручњаци су га запазили и 
укључили у тренажни процес, па 
је упорним радом постао првак 
Србије за пионире, млађе јуниоре 
и јуниоре у бацању кугле. Са ре-
зултатом 19,37 метара у дворани 
је постао државни рекордер за 
млађе јуниоре.

Прошле године је у Турској 
убедљиво освојио прво место на 
Балканском првенству, а ове годи-
не је учествовао на Светском пр-
венству у Калију (Колумбија).

ЖЕЉКО МИТРОВИЋ НАЈБОЉИ 
СТРЕЛАЦ СРБИЈЕ

Барајево је између осталог по-
знато и по својим спортистима. Је-
дан од Барајевских спортских би-
сера је и Жељко Митровић који се 
више од 13 година аматерски бави 
ловним стрељаштвом. За то време 
освојио је толико медаља и пехара 
да им ни сам не зна број. Али зна 
она најважнија признања на која је 
наравно највише и поносан. Про-
шле године је постао првак Србије 
у гађању покретних мета ловач-
ким карабином али ту није био 
крај његових амбиција, наставио 
је вредно да се припрема и тре-
нира и резултати нису изостали. 
У овој години постао је првак Ср-
бије у све три дисциплине ловног 
стрељаштва - гађању покретних 

ВЕЉКО НЕДЕЉКОВИЋ ЈУНИОРСКИ 
ПРВАК БАЛКАНА У БАЦАЊУ КУГЛЕ

Такмичећи се у категорији 
старијих јуниора у италијанском 
месту Гросино на првенству Евро-
пе у бацању кугле улази у финале 
заузевши седмо место у изузетно 
јакој конкуренцији.

Резултате и завидни пласман 
постиже радом са тренером Дра-
ганом Перићем, и данас носиоцем 
државног рекорда од 21,77 мета-
ра, а од Атлетског клуба Црвена 
звезда је почео да добија сталну 
стипендију за перспективне младе 
спортисте.

Време ће показати да ли су 
Вељкови резултати бљесак или 
почетна фаза новог шампиона 
у сениорској категорији. Чувени 
фински дугопругаш Пауло Нур-

ми рече да се врхунски резултати 
могу постићи само ако се пређу 
три степенице а то су: прва – рад, 
друга – рад и трећа – рад. Верујмо 
Вељку!

и непокретних мета ловачким ка-
рабином и у дисциплини ловачки 
трап. Жељко је једини у историји 
Ловачког друштва „Мића Поповић“ 
из Барајева који је успео да постане 
првак Србије. Овај изузетно скро-
ман спортиста све успехе постигао 

је захваљујући великом одрицању 
и свакако заслужеје и већу пажњу 
Спортског савеза и општине коју 
на најбољи начин представља на 
свим такмичењима.

Жељка Митровића посетили су 
ових дана и чланови Већа Градске 
општине Барајево Иван Васиљевић 
и Саша Савић који су му честитали 
на овом великом успеху и прене-
ли честитке председника општине 
Слободана Адамовића.
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Ученици ОШ „Кнез Сима Марковић“ учествовали 
су на градском такмичењу у стоном тенису 28. и 29. 
септембра које је одржано у спортском центру „Мас-
тер“ у Земуну. У појединачној конкуренција Тијана 

ШКОЛСКИ СПОРТ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ У 
СТОНОМ ТЕНИСУ

На Космају је 10. октобра одржан шумарски ви-
шебој у организацији „Србијашума“. Ученици ОШ 
„Кнез Сима Марковић“ из Бељине освојили су 1. и 3. 
место.

На вишебоју који је одржан у Сремчици 17. ок-
тобра учествовало је десет екипа а исти ученици  
освојили су 1. и 2. место и њихова два пехара сада 
красе школске витрине.

Екипа 6. разреда наступала је у саставу: Нина 
Митић, Лука Савкић, Алекса Милановић и Анђе-
ла Митровић.  У екипи 7. разреда били су: Даница 
Радуловић, Миладин Радојчић, Сања Милановић и 
Огњен Васиљевић.

Тинтор 64 освојила је 2. место, а Зорана Ристивоје-
вић 82 3. место. У екипној конкуренцији освојена су 
два трећа места и у мушкој и у женској конкуренцији. 
Мушка екипа је била у саставу Лазар Николић, Ва-
силије Маринковић и Милош Чолић. Девојчице су 
наступале у саставу: Емилија Поповић, Зорана Рис-
тивојевић и Тијана Тинтор. Екипе на овом такми-
чењу водиле су професорке Снежана Васић и Јелена 
Јанковић.

НА ШУМАРСКОМ ВИШЕБОЈУ 1. И 3. МЕСТО
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Мада је тек напунила девет го-
дина Хелена Бркић је већ успешан 
спортиста са освојених 46 медаља. 
Са пет година уписала је школицу 
пливања, а већ са седам почињу и 
прва такмичења. Најбоље резулта-
те постиже у прсном стилу у коме 
показује апсолутну доминацију за 
своје годиште и то на нивоу др-
жаве. Хелена тренира у Пливачком 
клубу „Ла Колубара“, а представља-
ла је и своју школу „Кнез Сима Мар-
ковић“, за коју је до сада освојила 
две медаље. Тренинзи и такмичења 
нису јој сметња да и у школи буде 
одличан ђак, а стиже да похађа и 
музичку школу, одсек клавир, где је 
такође у трећем разреду.

Хелену Бркић су примили 
председник општине Барајево 
Слободан Адамовић и члан Већа 
ГО Барајево задужен за спорт Иван 
Васиљевић који су јој честитали на 
постигнутим резултатима. Пред-
седник општине је овом приликом 
истакао да је Барајево спортска 
општина са бројним талентованим 
спортистима који, као и мала Хе-
лена, могу очекивати и добити сву 
потребну помоћ општине како би 
постизали још боље резултате.

ХЕЛЕНА БРКИЋ ВЕЛИКА НАДА 
СРПСКОГ ПЛИВАЊА



Спортске стране уређује Дејан Ташић

БАЛОН ХАЛА 
САН БАРАЈЕВСКИХ СПОРТИСТА

Утакмица пионирских екипа 
Кошаркашког клуба Барајево и КК 
Земун први је меч који је одигран 
у савременој балон хали код ба-
рајевске Средње школе. Изградњу 
овог мултифункционалног спорт-
ског објекта од 800м2 у потпуности 
је финансирала Градска општина 
Барајево а захваљујући донато-
рима, које је обезбедило руковод-
ство наше општине, хала је оп-
ремљена неопходним спортским 
реквизитима (кошеви и реквизити 
за одбојку). Директор Кошаркаш-
ког клуба Барајево, Ненад Ско-
кнић захвалио се Слободану Бати 
Адамовићу, председнику општи-
не, на испуњеном обећању да ће и 
наши спортисти добити адекватан 
простор за тренинг и такмичење 
какав по својим резултатима одав-
но заслужују. Председник Адамо-
вић је обраћајући се присутнима 
истакао да Градска општина Ба-
рајево неће стати са улагањима 
у развој барајевског спорта а из-
градња балон хале је само један 
у низу примера како општинско 
руководство не запоставља ни 
један сегмент јавног и друштве-
ног живота у нашој општини 
укључујући и спортско и физичко 
образовање. Ненад Сконић, који је 
иначе професор физичког образо-
вања у барајевској Средњој школи, 
у знак захвалности за немерљив 
допринос у остварењу дугого-
дишњег сна барајевски спортиста 
уручио је председнику Адамовићу 
дрес Кошаркашког клуба Бараје-
во. Присутнима су се обратили и 
председник Кошаркашког саве-
за Београда Бошко Аџић, затим 
члан Општинског већа задужен за 
спорт Иван Васиљевић као и ди-
ректор барајевске Средње школе 
Добривоје Јелић. Церемонији от-
варања присуствовали су и чла-

нови Општинског већа Александар 
Делић, Драган Радојичић, Саша 
Савић и Боривоје Павловић. Што 
се спортског дела тиче Сениори 
КК Барајево савладали су кошар-
каше Гроцке резултатом 65:54 док 
је пионирска селекција КК Барајево 
била боља од Земун, а резултат је 
гласио 71:27.

Општина Барајево пренела је 
право коришћења и управљања 
над балон халом на Средњу шко-
лу Барајево. Ова спортска хала ко-
ристиће се првенствено за спро-
вођење школских и ваншколских 
спортских активности ученика, а у 

слободним терминима користиће 
их и барајевски спортисти за тре-
нинге и утакмице.


