
213 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋЕГ СОВЈЕТА

Полагањем венаца и одавањем 
државних и војних почасти испред 
споменика кнезу Сими Марковићу, 
у Великом Борку, обележена је 
213. годишњица оснивања Прави-
тељствујушћег совјета српског. 

Државној церемонији, чији је 
организатор био Одбор Владе Репу-
блике Србије за неговање традиција 
ослободилачких ратова, присуство-
вали су представници Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Министарства 
одбране и Војске Србије, руковод-
ство Градске општине Барајево на 
челу са председником Слободаном 
Батом Адамовићем као и пред-
ставници бројних удружења оп-
редељених за неговање традиција 
ослободилачких ратова Србије. Ве-
нац на спомен обележје кнезу Сими 
Марковићу испред Градске општине 
Барајево положили су председник 
општине Слободан Бата Адамовић, 
председник Скупштине општине 
Саша Пауновић и заменик председ-
ника општине Славко Гајић.

Правитељствујушћи совјет срп-
ски, први орган извршне власти у 
устаничкој Србији и претеча савре-
мене Владе Републике Србије, ос-
нован је 27. августа 1805. године у 
кући кнеза Симе Марковића у Вели-
ком Борку. 

Оснивање Совјета био је један 
од најзначајнијих потеза устаничких 
првака предвођених Карађорђем, а 
све са циљем постепене успоставе 
органа извршне власти у једној др-
жави у настајању. 

Иако је деловао свега неколико 
година, Правитељствујушћи совјет 
српски представљао је, поред 
скупштине устаничких првака, први 
стални орган власти чиме је уста-
ничка Србија кренула путем обно-
ве државности након вишевековне 
отоманске владавине.

Председник Градске општине Барајево Слободан Адамовић, председник 
скупштине Саша Пауновић и заменик председника општине Славко Гајић по-
лажу венце на споменик Кнеза Симе Марковића
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10. ОКТОБАР, ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
БАРАЈЕВА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ
Седамдесет четврта годишњица ослобођења 

општине Барајево у Другом светском рату обележена је 
полагањем венаца на спомен обележја страдалницима.

На споменик палим борцима у ратовима од 1912-
1999. године, испред зграде општине, венце су, поред 
делегације Градске општине Барајево коју су чинили 
заменик председника општине Славко Гајић, председ-
ник скупштине Саша Пауновић и помоћник председ-
ника општине Весна Ранковић, положили и делегације 
Градског одбора и општинског огранка УБНОР-а Ба-
рајево, Гроцка, Сопот и Сурчин, секције 6. личке диви-
зије, Удружења потомака ратника 1912-1920. и делега-
ције пензионерских удружења из Барајева.

Венце на спомен обележје у Липовици су положи-
ле делегације Градске општине Барајево коју су чинили 
заменик председника скупштине Милорад Стевановић, 
помоћник председника општине Радиша Ђорђевић и 
члан општинског Већа Александар Делић, и представ-
ници УБНОР-а и секције 6. личке дивизије.

На Спомен плочу на згради основне школе у Меља-
ку испред Градске општине Барајево венце су поло-
жили заменик председника општине Славко Гајић, за-
меник председника скупштине Милорад Стевановић и 
помоћник председника општине Весна Ранковић, као и 
представници секције 6. личке дивизије, УБНОР-а Ба-
рајево,  УНБОР-а Сурчин и Удружења „20. децембар“ из 
Вранића.

Трећа бригада 6. пролетерске дивизије „Никола Те-
сла“, у походу на Београд, после вишечасовне борбе, у 
уторак 10. октобра 1944. године у 8 часова, скршила је 
отпор немачких окупаторских трупа у згради школе у 
Мељаку и околини и тако ослободила овај крај.

О тим херојским временима и биткама окупљеним 
грађанима и ученицима школе у Мељаку говорили су 
заменик председника општине Славко Гајић и прво-
борац, носилац Партизанске споменице 1941-1945., 
95-годишњи пуковник Милан Шашић,  а ђаци школе су 
приредили кратак културно-уметнички програм.
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СТОГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА БАРАЈЕВА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ
Поводом обележавања стого-

дишњице ослобођења Брајева у 
Првом светском рату Републички 
одбор Савеза потомака ратни-
ка од 1912-1920. – подружница 
Барајево у сарадњи са Градском 
општином Барајево и општинским  
Центром за културу организова-
ли су свечано обележавање овог 
историјског датума. Пре почетка 
свечане церемоније свештеници 
Радивоје Митровић, Видо Милић 
и Владимир Димић су на платоу 

31. октобра, пре једног века 
територија општине Барајево ја 
ослобођена од аустро-угарског 
завојевача. Баш на Светог Луку 
Прва Армија под командом Војво-
де Петра Бојовића је ослободила 
ову територију,при чему се посебно 
истакла Дунавска дивизија, у којој 
је било највише Барајеваца. Већ су-
традан 1.новембра ослобођњна је 

испред зграде СО Барајево ос-
вештали спомен обележје  пос-
већено палим ратницима Бал-
канских и Првог светског рата, 
антифашистима у Другом свет-
ском рату и жртвама сукоба од 
1990-1999. године.

и српска престоница Београд. Вен-
це на спомен обележје погинулим 
ратницима положила је делегација 
Градске општине Барајево на челу 
са замеником председника Слав-
ком Гајићем. Венце су положиле 
и делегације Републичког одбора 
Савеза потомака ратника, Општин-
ског одбора Савеза потомака, Уд-
ружења 20.децембар, СУБНОР-а 
Барајево, Центра за културу као 

и делегација Шесте личке проле-
терске бригаде.  О значају данаш-
нјег датума окупљеним грађаним 
говорили су заменик председника 
општине Славко Гајић и председ-
ник Општинског одбора Удружења 
Савеза потомака ратника од 1912-
1920.године Мирослав Бата Вуксић. 
Песму „Војничко писмо“ српског 
песника Војислава Илића Млађег 

прочитала Данијела Станисавље-
вић. Члан Председништва Репу-
бличког  одбора Савеза Удружења 
потомака Драгослав Јовичић Уча 
уручио је републичко признање 
председницима месних подруж-
ница Рожанаца, Манића, Лисовића, 
Насеља Гај и Мељака. Ово признање 
уручено је и свештенику Радивоју 
Митровићу а постхумно је додеље-
но и  Радивоју Давидовићу Раји.
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У СРЕДЊЕМ КРАЈУ ОДРЖАН ПАРАСТОС 
ПОГИНУЛИМ РАТНИЦИМА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом обележавања 100 година од ослобођења 
Барајева у Првом светском рату у цркви Светог Нико-
лаја у Средњем крају одржан је парастос погинулима у 
једном од најкрвавијих сукоба у светској историји. Тим 
поводом Општински одбор Удружења Савеза пото-
мака ратника 1912-1920.год и ученици средњокрајс-
ког подручног одељења  Основне школе „Кнез Сима 

УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊОСТИ ЦРКВЕ „СВЕТОГ 
ОЦА НИКОЛАЈА“ У СРЕДЊЕМ КРАЈУ

У току су радови на уређењу унутрашњости хра-
ма „Светог оца Николаја“  у Средњем Крају што под-
разумева израду новог пода са пратећим подним 
грејањем, затим израду новог иконостаса са новим 
иконама као и наставак фрескописа односно осли-
кавање нових фресака на своду и средишњем делу 
цркве. Фрескопис је поверен Јовану Атанасковићу по-
знатом уметнику из Београда а према речима Влади-
мира Димића свештеника и старешине овог црквеног 
здања завршетак радова се очекује током следеће 
године.

Марковић“ организовали су пригодан програм коме 
су присуствовали и помоћница председника Градске 
општине Барајево Весна Ранковић као и члан општин-
ског Већа Боривоје Павловић. Комеморативни говор 
у част погинулих српских бораца одржао је Драгиша 
Дамњановић председник црквене општине Барајево.



Градска општина Барајево, Месна заједница Вели-
ки Борак, Центар за културу Барајево и Одред извиђа-
ча Свети Сава из Београда у четвртак 13. децембра 
обележили су дан када су пре 212. година српски ус-
таници предвођени Милисавом Чамџијом ослободи-
ли београдску варош од Турака. Обележавање дана 
сећања на овај херојски чин почело је поменом на 
гробу Милисава Чамџије у Великом Борку који су одр-
жали барајевски свештеници . Потом су делегације ГО 
Барајево, Одреда извиђача Свети Сава, Центра за кул-
туру Барајево и потомци Милисава Чамџије положили 
венце на спомен плочу овог славног јунака. Културно 
уметнички програм настављен је у Дому културе у Ба-
рајеву наступом подмлатка акапела састава ,,Србски 
православни појци“. Присутнима су се потом обрати-
ли представник Одреда извиђача ,,Свети Сава“ Дарко 
Колаковић и потпуковник Војске Србије Станоје Ста-
нојевић. Затим је професор историје и члан већа ГО 
Барајево Ненад Савић присутне кратко подсетио на 
најважније догађаје из живота Милисава Чамџије. За 
крај, првак драме Народног позоришта, глумац Ле-
помир Ивковић одиграо је на сцени улогу вожда Ка-
рађорђа. Свечаности „Песма са Кумбаре“ присуство-
вали су заменик председника Скупштине општине 
Барајево Милорад Стевановић и помоћници председ-
ника ГО Барајево, Весна Ранковић и Радиша Ђорђевић. 

ДАН КАДА ЈЕ ЧАМЏИЈА ОСЛОБОДИО БЕОГРАД
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ПРОСЛАВА ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА 
– 40 ГОДИНА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО

18. октобра 1978 године, Секретаријат за обра-
зовање, науку и културу Републике Србије донео је 
Одлуку којом се потврђује да су испуњени сви усло-
ви за почетак рада барајевске Средње школе. Пово-
дом четрдесетогодишњице од почетка рада Средње 
школе Барајево, односно Дана ове школске установе,  
организована је свечана приредба којој су, поред са-

дашњег и бившег наставног кадра и школског акти-
ва, присуствовали и чланови општинског руководства 
затим представници Министарства просвете као и 
бројне друге званице. Пре почетка званичног обе-

лежавања Дана школе барајевски средњошколци су 
у школском дворишту посадили 40 садница и тиме 
на симболичан начин обележили исто толико година 
рада Средње школе Барајево.  Присутнима се обратио 
садашњи директор Добривоје Миша Јелић и том при-
ликом се осврнуо на историјат овог средњошколског 
центра. Директор Јелић се посебно захвалио заменику 
председника Градске општине Барајево Славку Гајићу 

на великој помоћи коју је током свог друштвенопо-
литичког деловања господин Гајић пружио на побољ-
шању услова рада како ученика тако и наставног кадра 
Средње школе Барајево. Том приликом Славку Гајићу 
је уручена и свечана захвалница као и уметничка сли-
ка професорке ликовне уметности Светлане Петковић 
на којој је се налази школа слављеник. Славко Гајић 
је истакао да је посебно поносан на чињеницу да је 
наша школа током претходних 40 година из редова 
ученика изнедрила врхунски наставни кадар који и 
данас са успехом преноси своје знање данашњим ге-
нерацијама средњошколаца.

Током уметничког дела приредбе наступили су 
чланови Појачког хора Средње школе као и члано-
ви школске драмске секције а гостима се обратио и 
председник Ђачког парламента Никола Ђокић.  У знак 
великог јубилеја одигране су и кошаркашка и одбој-
кашка утакмица изабраних селекција првог разреда 
средње и осмог разреда основне школе.
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МИРОЉУБ-МИЋА ЉУБИНКОВИЋ НОВИ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА УБНОР-а

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ

БАРАЈЕВСКИ ПЕНЗИОНЕРИ НА 
ОЛИМПИЈАДИ СПОРТА, ЗДРАВЉА 

И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА

У уторак 13.новембра одржана је ванредна Из-
борна скупштина барајевског Општинског одбора 
Удружења бораца народноослободилачких рато-
ва(УБНОР). Због смрти досадашњег председника 
Добросава Донета Богдановића 51 члан Скупштине 
гласао је за избор новог председника Удружења. Кан-
дидати за председника ОО УБНОР Барајево били су 
Мирољуб Мића Љубинковић и Добривоје Симић. За 
Љубинковића је гласало 50 чланова Скупштине док је 
Симић добио један глас. Изборној Скупштини прису-
ствовали су и председник Градског одбора СУБНОР-а 
пуковник Бора Ерцег као и секретарка Градског одбо-
ра Весна Ровчанин. На почетку Скупштине УБНОРА-а 
сви присутни су минутом ћутања одали пошту пре-
минулом Добросаву Богдановићу Донету који је го-

динама обављао функцију председника Општинског 
одбора Удружења бораца народноослободилачких 
ратова.

Поводом Међународног дана 
старих и Међународног дана срца 
општинска организација Црвеног 
крста Барајева у сарадњи са ба-
рајевским Домом здравља у Клубу 
пензионера организовала је акцију 
под називом „10.савета за боље 
старење“ на којој су здравствени 
радници нашим најстаријим суг-
рађанима мерили крвни притисак 
као и ниво шећера у крви. Они су 
такође  давали и превентивне са-
вете о општем здравственом стању 

пензионера који су се масовно 
одазвали овој здравственој акцији. 
Својеврсном „базару здравља“ при-
суствовао је и председник Градске 
општине Барајево Слободан Бата 
Адамовић који је искористио ову 
прилику да се у разговору  са ба-
рајевским пензионерима инфор-
мише о проблемима са којима се 
грађани трећег доба суочавају и на 
који начин Градска општина Браје-
во може да им олакша пензионер-
ске дане.

Једанаеста Олимпијада спор-
та, здравља и културе трећег 
доба одржана је у Врњачкој Бањи 
од 29.9. до 3.10.2018. И ове го-
дине, као и предходних, на овој 
спортској манифестацији учест-

вују и пензионери који предста-
вљају општину Барајево. Неоп-
ходна средства за учешће наших 
пензионера на Олимпијади обез-
бедила је Градска општине 
Барајево.



МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ“

Организација “Башта Машта” покренула је једин-
ствену манифестацију на територији целе земље под 
називом „ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ“. Концептуално необи-
чан, аутентичан, препознатљив, друштвено одговоран 
– караван манифестације „Изађи ми на теглу“ у овој 
сезони посетио је више од 20 градова широм Србије у 
потрази за нај ајвар мајстором у 2018. години. Учешће 
на овој манифестацији узела је и општина Барајева. 

Поводом Дана и Славе ГО Барајево, манифеста-
ција „Изађи ми на теглу“ одржана је у уторак, 28. ав-
густа 2018. година на паркингу из општине Барајево. 
Манифестацију су посетили председник ГО Барајево 
Слободан Адамовић, председник ГО Гроцка Дра-
гољуб Симоновић,  председник Скупштине ГО Рако-
вица Цвијетин Ђукановић, директор ЦЕБЕФ-а Дамир 
Хандановић, члан Општинског већа ГО Барајево Алек-
сандар Делић и члан Општинског већа ГО Раковица 
Небојша Ивановић.

У склопу манифестације, организован је и „ТЕГЛА 
БАЗАР“ у коме су учешће узели бројни излагачи из Ба-
рајева.  Учешће на такмичењу „Изађи ми на теглу“ у 
организацији Центра за културу Барајево, узело је 14 
екипа из свих Месних заједница општине Барајево. По-
бедник овогодишњег такмичења у прављења ајвара је 
екипа „Госпођице, госпође“, друго место освојила је 
екипа „Мешај, мешај“ док је треће место припало екипи 
„Љуте папричице“.

Чланови жирија су били: Виолета Ђорђијев, ди-
пломирани технолог,  Душица Петровић, кувар Етно 
ресторана „Зорнића кућа“ и Снежана Љубојевић, ку-
вар у ресторану „Код Иванковића“. 

Првопласирана екипа као награду за прво место 
на такмичењу у Барајево добила је шпорет на дрва 
„Смедеревац“.

ХУМАН ГЕСТ ПОБЕДНИЦА 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ“
Чланице екипе „Госпођице, госпође“ Весна Иванковић, Радославка 

Трајковић, Јаворина Марковић и Ковиљка Јеремић које су на традиционал-
ној манифестацији у прављењу ајвара „Изађи ми на теглу“ ,одржаној то-
ком септембра у Барајеву, освојиле прво место,  одлучиле су да освојену 
награду – шпорет „Смедеревац“ поклоне у хуманитарне сврхе. Шпорет је 
дониран социјално угроженој породици Горана Лукића из Манића.
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Традиционална манифестација „Дечија недеља“ одржана је почетком октобра, а Центар за 
културу Барајево, Организација „Деца Барајева“ и Библиотека „Јован Дучић“ су припремили богат 
забавни програм за све малишане. 

Првог дана манифестације, деца су посетила библиотеку затим изложбу „Препариране 
животиње“ а осликавала су и  плато испред Дома културе Барајево.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Центар за културу Барајево у сарадњи са Град-
ском општином Барајево и барајевском Полицијском 
станицом организовао је програм у оквиру Дечије 
недеље за  ученике основне школа “Кнез Сима Мар-
ковића“ који су имали прилику и задовољство да се 
у уторак, 2. октобра друже са припадницима МУП-а 
Републике Србије. 

ДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ 
СА ПОЛИЦИЈОМ 

И ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Била је ово прилика да се деца Барајева упознају 
и друже и са другим јединицама МУП-а. Програму 
су присуствовали: припадници Специјалне антите-
рористичке јединице, припадници жандармерије, 
коњичка полиција и водичи службених паса из По-

лицијске бригаде, припадници саобраћајне поли-
ције, припадници полиције опште надлежности, ор-
кестар полиције и припадници сектора за ванредне 
ситуације. 

У оквиру манифестације „Дечија недеља“ коју 
организује удружење „Деца Барајева“, у малој сали 
општине је одржана седница Ђачког парламента. У 
разговору са општинским функционерима Весном 
Ранковић, помоћницом председника општине и чла-
ном Већа Градске општине Барајево Драганом Радоји-

чићем, ученике су највише занимале теме везане за 
опремање и одржавање барајевских школа, спортских 
терена, путну инфраструктуру, превоз. Седници су 
присуствовале и директорка „ОШ Кнез Сима Марко-
вић“ Зорица Јовановић Стевановић и специјални педа-
гог Ружица Петровић.

ПРЕДСТАВА „ПЕТАР ПАН“   
Полазници школе глуме „Бард“ која постоји у ок-

виру Центра за културу Барајево су извели представу 
„Петар Пан“ 05. октобра у великој сали Дома културе. 
У причу Петра Пана, залутали су јунаци других бајки 
као што су: Мала сирена, Пепељуга, Чаробњак из Оза, 
Ивица и Марица... 

Кроз узбудљиво путовање свако од њих наилази 
на нове другаре и заједничким снагама и фер иг-
ром побеђују злогласног капета Куку, потом се свако 
од њих враћа у своју причу, а Петар Пан и Звончица 
остају у земљи Недођији.  
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Драматизацију, текст и режију приредио је Лазар 
Дубовац док је су за сценографија представе дело 
Данке Јанковић и Светлане Петковић.

МАСКЕНБАЛ У 
БАРАЈЕВУ

Поред бројних забавних програма за децу у ок-
виру традиционалне манифестације „Дечија не-
деља“одржан је и маскенбал у Барајеву.   

Учесници на маскенбалу били су ученици млађих 
разреда Основне школе у Барајеву и деца из ПУ 
„Полетарац“.  

Чланови жирија биле су Милица Ивановић (књиж-
ничар Библиотеке „Јован Дучић“ Барајево),  Јасмина Ву-
ковић (васпитачица ПУ „Полетарац“ Барајево) и Марија 
Тепавчевић (педагог ПУ „Полетарац“).  

У оквиру манифестације „Дечија недеља“, орга-
низовано је и осликавање платоа испред Дома култу-
ре у Барајеву са наставницом Наташом Делић и уче-
ницима старијих разреда основне школе под називом 
„Креда црта срцем“. 

ОСЛИКАВАЊЕ ПЛАТОА 
„КРЕДА ЦРТА СРЦЕМ“  

Центар за културу Барајево је у оквиру манифе-
стације „Дечија недеља“ организовао дружење уче-
ника Основних школа из Барајева и Вранића са нај-
читанијим дечијим песником у последњих 30 година 
Градимиром Стојковићем. 

Кроз разне приче, игре знања и мозгалице, учени-
ци су учествовали у радионици коју је песник припре-
мио за њих.

Градимир Стојковић је написао 30 романа, 4 збир-
ке приповедака, 9 књига поезије, добитник је 16 зна-
чајних књижевних награда, а књига „Хајдук у Београ-
ду“ је преточена у представу коју изводи Позориште 
лутака из Ниша од 2010. године.

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКОМ 
ГРАДИМИРОМ СТОЈКОВИЋЕМ  
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У порти цркве Спаљивање моштију Светог Саве, 
другог дана Васкрса,у понедељак 9. априла у Барајеву 
је одржана манифестација Барајевски медењак. Про-
моција меда, пчелињих производа и пчеларске оп-
реме одржана је по девети. пут, а окупила је бројне 
излагаче како из Барајева тако и из целе Србије.

Манифестацију коју заједно организују Пчеларско 
друштво Барајево и Центар за културу свечано је отво-
рио председник Скупштине ГО Барајево Саша Пауно-
вић. Поздрављајући присутне, Пауновић се захвалио 
на веома добром одазиву јер је то доказ да Пчеларска 

Традиционални ликовни конкурс под називом 
„Васкршња чаролија“ у организацији Центра за кул-
туру Барајево, Библиотеке „Јован Дучић“ и организа-
ције „Деца Барајева“ одржан је 29. марта на платоу 
испред Дома културе. Награде су додељене за ли-
ковне радове на тему Ускрса  као и за украшавање 
ускршњих јаја. На ликовном конкурсу су учествовала 
деца из предшколских установа из Барајева, Мељака и 
Вранића, као и ученици основних школа из Барајева и 
Вранића. Жири су сачињавале васпитачице из ПУ „По-
летарац“ као и сликарка Сава Бабић Почуча.

Градска општина Барајево је и ове године пред-
ставила своје туристичке потенцијале на Сајму тури-
зма који је по 40. пут одржан на Београдском сајму од 
22. до 25. фебруара.

Као и прошле године, носилац презентације је 
Центар за културу коме је одлуком Скупштине пове-
рена промоција туристичке понуде наше општине. 

У оквиру општинског штанда посетиоци су могли 
да се упознају и са понудом «Зорнића куће» и «Вина-
рије Тришић». 

„Винарија Тришић“ је на  Сајму вина, који је одржан 
упоредо са Сајмом туризма, понела још једно у низу 
признања,  односно прву награду за најбоље вино за 
свој производ «Тришино вино».

ОПШТИНА БАРАЈЕВО НА САЈМУ ТУРИЗМА

„ВАСКРШЊА ЧАРОЛИЈА“ 

БАРАЈЕВСКИ МЕДЕЊАК друштва у Србији добро раде, а и да је наша општина 
не само добар домаћин већ и један од предводника 
у развоју ове пољопривредне гране. Присутним по-
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И ове године на светог Илију у порти цркве у Вра-
нићу организована је општинска манифестација под 
називом „Сабор светог Илије“. У организацији Центра 
за културу Барајево и КУД-а „Вранић“ на Сабору су и 
ове године учествовали бројни фолклорни ансамбли.

сетиоцима и гостима обратио се и председник Пче-
ларског друштва Барајево Драгомир Делић. Манифе-
стација је окупила 40 излагача а присуствовеле су и 
делегације Удружања пчелара и пољопривредника из 
21. града Србије.

Међу посетиоцима су били проф. др Јован Кулун-
чевић, проф. Др Мића Младеновић са катедре за 
пчеларство Пољопривредног факултета у Београду, 
професор Миладин Шеварлић председник одбора за 
пољопривреду Скупштине Србије, заменик председ-
ника СПОС-а Милутин Бата Петровић... По завршетку 
изложбе у Дому културе у Барајеву је одржана три-
бина на тему пчеларства а додељена су и признања 
заслужним појединцима и удружењима која су у про-
теклом периоду дала значајан допрпинос развоју и 
унапређењу пчеластва у Србији.

Пчеларско удружење је поред осталих доделило 
и 11 признања СПОС-а, три плакете организацијама 

са територије наше општине, а проф. др Јован Кулун-
чевић је изабран за почасног председник Удружења 
пчелара. Манифестацију је пригодним програмом 
увеличао и Фолклорни ансамбл“Шумадија“

САБОР 
СВЕТОГ ИЛИЈЕ 

У ВРАНИЋУ

КОНЦЕРТ БАРАЈЕВСКИХ 
„ПОЈАЦА“

Почетком године је певачка група „Српски право-
славни појци“ у барајевској средњој школи формирала 
групу појаца која је 25. новембра 2018. године имала 
свој први самостални концерт. На опште одушевљење 
публике у бајевском Дому културе одржали су гото-
во двочасовни наступ. Велику подршку организацији 
групе и самог концерта, дали су Градска општина Ба-
рајево, Центар за културу и многи барајевски прив-
редници. Чуле су се песме: Маријо славна, Везак је 
везла, Густа ми магла, Српкињица и многе друге старе 
српске изворне песме. Посебно одушевљење, а пово-
дом стогодишњице од завршетка првог светског рата, 

изазвале су песме: Корачница и Ово је Србија. Неко-
лико самосталних извођења песама појединих поја-
ца, уз подршку осталих чланова групе, био је посебан 
доживљај за све присутне.
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Поводом Дана општине Барајево и општинске 
славе Велике Госпојине у понедељак 27.августа одр-
жан је концерт рок групе „Освајачи“. Организатори 
концерта били су Градска општина Барајево и Цен-
тар за културу. Ни лоши временски услови, нетипични 
за ово доба године, нису омели „Освајаче“ да у скоро 
двочасовном наступу барајевској публици представе 
своје највеће хитове попут Вино црвено, Можда небо 
зна, Минут ћутања, Песма за крај...

Традиционална манифестација која носи назив 
„Шумадинка јечам жела“ по песми нашег суграђани-
на и великог певача Љубе Недељковића, одржана је у 
организацији Центра за културу Барајево  28. августа 
на велики православни празник „Велику Госпојину“ у 
порти цркве „Свети Архангел Михајло“ у Бељини. 

На самом почетку програма, госте је поздравио 
Протејереј Јовица Ескић, а потом су уследиле игре 
чланова ФА „Шумадија“ из Барајева. У наставку про-
грама наступио је чувени певач народне музике, Ми-
ланче Радосављевић, певач Вишеслав Чучуковић и пет 
младих и изузено талентованих инструменталиста из 
Барајева: Анђела Минић, Младен Јелић, Милица Јелић, 
Никола Нешић и Марко Јоксић.  

КОНЦЕРТ „ОСВАЈАЧА“ 
ПОВОДОМ ДАНА 

ОПШТИНЕ

КУЛТУРНО–УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 
„ШУМАДИНКА ЈЕЧАМ ЖЕЛА“
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У Гунцатима 14. jула у органи-
зацији ГО Барајево и општинског 
Центра за културу одржан је тра-
диционални концерт народне му-
зике и песме под називом „Дани 
Будимира Буце Јовановића, Илије 
и Милије Спасојевића и Радоја 
Митровића Барајевца“ На велике 
хитове ових музичких великана 
публику је подсетило вишеод  30 
еминентних интерпретатора на-
родне мизике.

Концерту је  присуствова-
ло неколико хиљада посетила-
ца а улаз на стадион ФК Гунцате 
на коме је концерт одржан био 
је слободан. Треба похвалити и 
одличну организацију концерта. 
Бројни посетиоци имали су при-
лику да уживају не само у доброј 
музици, већ и у специјалитети-
ма српске кухиње, а ни најмлађи 
нису били ускраћени. За њих је 
обезбеђено  обиље забаве, од 
рингишпила до аутомобила на 
струју, а није изостала ни добра 
понуда традиционалних слатки-
ша и играчака. Концерт у Гунца-
тима је био само део централне 
општинске манифестације „Ба-
рајеву у походе“ која је почела на 
Видовдан 28. јуна и трајала све до 
Велике Госпојине 28. августа, када 
је обележена слава и Дан општине 
Барајево.

БУЦИНИ ДАНИ
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ПОЧЕЛА СА РАДОМ МУЗИЧКА 
ШКОЛА У ВРАНИЋУ

У присуству председника Градске општине Ба-
рајево Слободана Бате Адамовића, заменика пред-
седника општине Лазаревац Милоја Живановића и 
члана барајевског општинског Већа Драгана Радоји-
чића у Основној школи “Павле Поповић“ у Вранићу 
свечано је обележен почетак рада одељења  Музичке 
школе“Марко Тајчевић“ из Лазаревца. Према речима 
директора Музичке школе Александра Станковића 
интересовање ученика је било велико тако да је упи-
сано 35-оро деце што је много већи број од планира-
ног. Станковић каже и да су у принципу сва примљена 
деца испунила критеријуме из испитног теста а по-
себно наглашава изузетне заслуге директорке О.Ш. 
из Вранића Јеле Стевановић која је препознала значај 
иницијативе за реализацију пројекта покретања Му-
зичке школе. У школи ће бити заступљени предмети 
кларинет, клавир, виолина, хармоника и саксофон а 

од следеће године биће уведени и предмети флаута 
и соло певање.

Свештеници СПЦ освештали су просторије у који-
ма ће се одвијати настава Музичке школе.

Фолклорни ансамбл “Шумадија“ из Барајева 28.ап-
рила је на Међународном фестивалу фолклора „Злат-
ни опанак“  у Ваљеву остварио велики успех освоји-
вши титулу победника вечери у категорији играча од 
10-13 година. Играчима  овог ансамбла Мини Данић, 
Борису Иванковић и Михаилу Јанковић припало је и 
престижно звање најбољих фолклораша фестивала. 
ФА „Шумадија“ се публици и жирију представио спле-
том игара из околине Пирота „Тројанка“ чији је аутор 
Драган Бубић док је уметнички руководилац ансам-
бла Ана Јовичић.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ „ШУМАДИЈА“ НАЈБОЉИ 
НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ У ВАЉЕВУ
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ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ БАРАЈЕВА
Припремио: Драгослав Јовичић Уча

Писати о људима, а посебно зна-
чајним са двовековне временске дис-
танце је помаман посао, а нарочито 
у условима када су постојећи списи о 
њима оскудни, а сведочанства изб-
ледела. Још ако циљна личност није 
у довољној мери поменута у опште 
познатим и признатим делима уче-
ног министра  Милана Ђ. Милићевића, 
иначе Рипањца (засеок Брђани), у дру-
гој половини 19. века, а породично 
стабло се сведе на осећај веродостојне 
претпоставке, онда све постаје теже и 
проблематичније. 

Са сигурношћу се такве оцене могу 
преписати свакој причи и о још једној 
значајној личности нашег завичаја која 
је на свој начин стварала или утицала 
на судбину српске историје. Реч је о 
Павлу Сретеновићу, Лисовчанину, коме 
се баш по месту рођења по неки пут 
приписује и презиме Лисовиц.

Рођен је Лисовићу
Преци Павла Сретеновића се 

доселише у Лисовић средином 18. 
века из Ужичке нахије, по неким из-
ворима из места Шаран из околине 
Такова, одакле су Минићи и Пауно-
вићи. Крсна слава им је тада била 
Свети Илија.

Павле је рођен 1767. године у Ли-
совићу. Као дечак се са вештим трго-
вцима бави вештином лучења стоке, а 
већ у двадесетој години постаје учес-
ник Кочине крајине (1787. – 1791.). По-
сле склопљеног мира у Свиштову 1791. 
године успешно се бави трговином, 
прелазећи често у Срем и у сусретима 
са трговцима и ученим људима стиче 
значајна искуства.

ЛИСОВЧАНИН КНЕЗ ПАВЛЕ СРЕТЕНОВИЋ, 
МИЛОШЕВ ИСКРЕНИ СЛЕДБЕНИК

- Бори се у Катићевој војсци
- Учесник убиства Карађорђа
- Постаје шеф Народне канцеларије
- Помаже изградњу цркве у Бељини

Бори се у Катићевој војсци
По избијању Првог српског устан-

ка, као и сви Лисовчани, ступа у редове 
и води одсудне битке у јединици Јанка 
Катића. После Јанкове погибије једно 
време био је и војни старешина, али 
се више оријентише на цивилне суд-
ске и управне послове у већ насталој 
слободној Карађорђевој Србији.

После слома Првог српског ус-
танка, Павле остаје у Србији да би се 
по несрећној Хаџи-Продановој буни у 
рану јесен 1814. године коју су Турци уз 
помоћ кнеза Милоша брутално угуши-
ли, пресели у Земун. И он, као и други 
виђенији Срби, попут Молера, Цукића, 
проте Матеје Ненадовића, кнеза Симе 
Марковића, Павла Поповића, из „прека“ 
пише замолнице владарима утицајних 
држава и властелама да се сажале на 
судбину српског народа и да га спасу 
од турске одмазде. 

На позив Милоша долази у Београд
Ипак, на кнежев лични позив по из-

бијању устанка, Павле се 1815. године 
враћа у Србију и постаје ватрени прис-
таша Милошевог начина изградње нове 
српске државе са свим недоумицама.

У тадашњим српским политичким 
поделама Павле постаје поред Ђорђа 
Поповића Челаша осведочени „тур-
кофил“ на супрот руско оријентисанима 
Јаковом Обреновићем и протом Матејом 
Ненадовићем, док су Димитрија Дави-
довића неприлично сврставали у сим-
патизере бечког двора.

Карађорђе је имао и даље велики 
утицај у народним незадовољним маса-
ма, нарочито после смакнућа Петра Ни-
колајевића Молера, хаџи Рувима, кнеза 
Симе Марковића, Павла Цукића, Дра-
гића Горуновића ...

Учешће у убиству Карађорђа
По плану међународне православне 

револуционарно-ослободилачке орга-

низације под именом „Хетера“, у циљу 
даље борбе за коначно ослобођење Ср-
бије и стварању нове заједничке државе 
Срба, Грка и Бугара, Карађорђе ризично 
прелази Саву у лето 1817.године, долази 
у Радовањски луг код свог кума Вујице 
Вулићевића. 

Тражи преговоре са Милошем о 
даљим заједничким акцијама. Ми-
лош има више избора... да Карађорђа 
прогна (1.), да га преда Турцима (2.) да 
га убије (3.) или да сарађује (4.). Од-
лучује се за Србе за најпоследичнију, 
а за Турке пожељну одлуку. На већању 
Павле ватрено изусти: „да је Карађорђе 
зло ...“, па уз Милошеву жељу свих 12 
кнезова, а неки извори казују да су 
поједини кнезови били код куће, они 
донеше пресуду и писмом, које је Вуји-
ци Вулићевићу однео баш Павле, га 
обавести да се Карађорђе мора што 
пре усмртити. 

У зору 26. јула 1817.године Ка-
рађорђе, српски Вожд, је на спавању 
у Радовањском лугу лишен окрутно 
живота са својим писаром Наумом,  од 
стране Николе Новаковића. Глава му 
је донета у Београд Милошу, а после 
препарирања, као знак лојалности, 
послата је у Стамбол царском султану 
Мехмеду II.

Књаз Милош Обреновић
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Вест о убиству Карађорђа брзо се 
проширила Србијом. Причало се да су 
плакали и наредбодавци и изврши-
тељи. Књегига Љубица ипак обезбеђује 
да кумовљеву обрезану главу баш 
Павле Сретеновић однесе и укопа крај 
Карађорђевог тела у Радовањском лугу.

Постаје шеф Народне канцеларије
Побуна балканских народа је 

убиством Карађорђа одложена, а 
Павле Сретеновић постаје шеф српске 
Народне канцеларије, угледне срп-
ско-турске институције. Једно време 
тај положај дели са Павлом Поповићем, 
првим совјетником Карађорђеве Србије 
из Вранића.

У даљем ангажовању Сретеновића 
на државном нивоу врло често је био 
посредник у преговорима између Ми-
лоша и Турака. Одлазио је и у Цариград, 
а 1820. године успева да из Цариграда 
донесе ферман о укидању муселима за 
унутрашњост – турског судског заступ-
ника, што није задовољило Милоша, 
јер није прошло смањивање пореза. 

Помаже изградњу цркве у Бељини
Павле је мало боравио у Лисовићу, 

али је дао знатан удео у градњи цркве 

Светог архангела Михаила у Бељини, 
која је и завршена за његовог живота, о 
чему сведоче документа која се налазе 
у манастиру Тресије на Космају. 

Умире 26. децембра 1822. године 
у Београду у 55. години живота. Са-
храњен је на гробљу на Зеленом вен-
цу, а касније му је тело пренето код 
Палилулске цркве у близини цркве 
Светог Марка. Забележено је да је на 
изграђеном мермерном спомен обе-
лежју поред осталог исклесан текст: 
„Вечни спомен обер кнезу Павлу Сре-
теновићу из Лисовића ...“ Гроб му се 
данас налази на Новом гробљу на ин-
систирање Завода за заштиту споме-
ника Београда.

И у Лисовићу заборављен
У његовом родном Лисовићу крај 

пута ка Пајшуми, тамо где му је била 
родна кућа данас живи неколико поро-
дица фамилије Мајсторовић, који тврде 
да воде порекло од свог славног прет-
ка. Вредни су, агилни попут прадеде.

Ниједна институција, а ни улица у 
Лисовићу, односно општини Барајево, 
па ни у поткосмајском крају не доби 
његово име. По некима он то и не за-

служује због учешћа у убиству српског 
вође, при чему он не беше ни егзекутор 
ни планер. Заборавише се сва његова 
дела у стварању нове српске држа-
ве, можда и јединим и то Милошевим 
путем. 

Опречна  мишљења савременика
О њему и његовом раду постоје 

опречна мишљења посебно његових 
савременика. По Милану Ђ. Милиће-
вићу, Сретеновић је „имао нарав бла-
гу и тиху и могао је са много такта да 
посвршава све послове, а да се нико не 
наљути“.

У свом делу „Трагедија српског 
господара и вожда Карађорђа“ Сима 
Милутиновић Сарајлија, Павла је при-
казао „као најотровнијег Карађорђевог 
непријатеља“ приписујући му карактер 
„рђавог човека“.

Сачувајмо успомену на њега
Недвојбено Павле Сретеновић је 

значајна личност нашег завичаја и срп-
ске историје и треба на адекватан на-
чин да се обележи његов рад, пре свега 
у Лисовићу, пригодним садржајима, а и 
одабраним програмима институција 
општине Барајево.

Трагом пожутелих фотографија

С лева на десно: Миливоје Живановић-пионирски првак Србије у шаху, 
Милутин-Бата Јелић – голман фудбалског тима и успешан дугогодишњи 
шахиста, Владисав- Влада Јовановић – учитељ и тренер, Павле Јелић Цига 
– доминантан центархалф и Живослав Стевановић – талентовани шахиста

Након Другог светског рата у селима општине Барајево 
шах је игран најчешће у кафанама, а и фудбал на импровизо-
ваним игралиштима.

Доласком у Вранић 1954. године учитеља Владисава – 
Владе Јовановића почела је фаза теоријског и систематичног 
рада на образовању и вежбању младих шахиста и поодраслих 
фудбалера.

Он је у школи „Моша Пијаде“, данас „Павле Поповић“ фор-
мирао и осмислио рад шаховске секције, а тренирајући први 
тим фудбалера „Вранића“, увео је специфичан стил игре офор-
мивши систем.

Резултати су пристизали. Фудбалски тим је био доминан-
тан у Општинској лиги Барајева, а тринаестогодишњи Вра-
нићанац Миливоје Живановић 1963. године у Нишу освоји прво 
место на државном пионирском првенству у шаху испред бу-
дућег велемајстора Љубивоја Љубојевића. Боље се и пожелети 
није могло.

Ови остварени резултати од пре више од шездесет година 
су остали у сенци нових спортских вредности, али су значајни 
јер су их стварали, пре свега, скромни људи, што је и врлина 
живљења.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРИМИО СПОРТИСТЕ

Председник Градске општине 
Барајево Слободан Бата Адамовић 
и члан Већа Градске општине Ба-
рајево задужен за спорт Иван Ва-
сиљевић разговарали су са пред-
ставницима Стонотениског клуба 
„Барајево“ и Кошаркашког клуба 
„Барајево“, који по оствареним ре-
зултатима спадају међу најуспеш-
није спортске клубове на терито-
рији наше општине.

Председник Стонотениског 
клуба „Барајево“ Љубиша Петровић 
је упознао председника општи-

не са текућим активностима клу-
ба као и са завидним резултатима 
које су оствариле присутне стоно-
тенисерке. Председник општине 

је честитао и захвалио члановима 
Стонотениског клуба на остваре-
ним резултатима и нагласио да ће 
Градска општина Барајево, као и 
до сада, наставити са несебичном 
подршком свим нашим успешним 
спотистима.

Кошаркашки клуб „Барајево“ 
у свом саставу има пет селекција 
и кошаркашку школу, и успешно 
наступа у такмичењима под ок-
риљем Кошаркашког савеза Бе-
ограда. Представници Кошар-
кашког клуба „Барајево“, спортски 
директор и тренер Ненад Скокнић, 
капитен и тренер млађих селекција 
Ненад Јевтић, играчи Лазар Симић 
и Милош Петровић, упознали су са 
својим активностима председни-
ка општине Слободана Бату Ада-
мовића, који је најавио наставак 
подршке у наредном периоду.

САРА ПЕТРОВИЋ ТРЕЋА НА ДРЖАВНОМ 
ПРВЕНСТВУ У ДАЉИНСКОМ ПЛИВАЊУ

Велики успех остварила је мла-
да барајевска пливачица Сара Пе-
тровић на Државном првенству у 
даљинском пливању које је 14.ап-
рила одржано у Суботици у орга-
низацији Пливачког савеза Србије 
и Пливачког клуба „Спартак“. Сара 
је у конкуренцији кадеткиња( уз-
раст до 13.година) у дисциплини 
5000 метара заузела изванредно 
треће место. Да јој се није дого-
дио велики пех у првој петини трке 
када јој је спала пливачка капица 
медаља коју је освојила би веро-
ватно била још сјајнија од бронзе. 
Сара је у финалној трци остварила 

резултат од 1ч15м39с. Петровићева 
већ пету годину са успехом насту-
па за Пливачки клуб“ЛА Колубара“.
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МИНИСТАР СПОРТА УДОВИЧИЋ: 
ОПШТИНА БАРАЈЕВО НАЈБОЉИ ПРИМЕР ПРАВИЛНОГ 
УЛАГАЊА У СПОРТ И РАЗВОЈ СПОРТСКИХ ТАЛЕНАТА

Вања Удовичић, министар омладине и спорта у 
Влади Републике Србије, Предраг Перуничић и Дар-
ко Станић прослављени рукометни репрезентативци 
и државни секретари у истом министарству, Давор 
Штефанек олимпијски шампион у рвању и председник 
Спортског савеза Србије боравили су у радној посети 

нашој општини. Они су том приликом разговарали са 
ученицима Основне школе“Кнез Сима Марковић“ а ми-
нистар Удовичић је са својим сарадницима одиграо и 
баскет „3 на 3“ против младих барајевских кошаркаша. 
Затим су у просторијама Фудбалског клуба „Лисовић 
1977“ министар Удовичић, Слободан Павковић члан 

стручног штаба фудбалске репрезентације као и Јо-
ван Шурбатовић Генерални секретар Фудбалског са-
веза Србије представницима седам барајевских фуд-
балских клубова уручили комплете спортске опреме. 
Председник општине Барајево Слободан Бата Адамо-
вић се захвалио на драгоценој помоћи коју барајевски 
спортски колективи добијају од Министарства омла-
дине и спорта и Спортског савеза Србије истакавши да 

је наша општина неисцрпни извор спортских талената  
а да ће руководство општине као и до сада наћи начи-
на да помогне развоју најталентованијих спортиста. 
Министар омладине и спорта обраћајући се присут-

нима рекао да је општина Барајево један од најбољих 
примера како треба да се улаже у спорт напоменувши 
да у правилном физичком развоју најмлађе попула-
ције лежи и будућност читаве нације.
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