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ДЕЦЕМБАР 2021.

ИЗ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ОДБОРНИЦИ ВРЕДНО РАДИЛИ И
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ
Скупштина Градске општине
Барајево у периоду од 9. октобра
2020 године до 15.11.2021. године заседала је осам пута а седницама је председавaо председник Скупштине Дарко Пауновић.
Одборници локалног парламента
разматрали су велики број тачака
важних за развој наше општине у
целини. У великој већини случајева одлуке се донете једногласно
а пред одборницима се између
осталих тачака нашао и предлог
буџета за 2021. годину затим први,
други и трећи ребаланс истог.
Скупштински сазив је такође дао
сагласност на програм капиталних
субвенција за набавку добара ЈКП
„10.октобар“, Усвојена је и Одлука
о уређењу и одржавању површина
у јавној својини и уређењу гробаља

на територији наше општине као и
Одлука о сахрањивању и одржавању гробаља на општинској територији. Одборници су једногласно донели Одлуку о покретању
процеса израде Плана развоја ГО
Барајево 2021-2030. године. Они
су такође усвојили и Закључак о
приступању изради плана детаљ-
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не регулације за изградњу пруге
Београд-Бар која пролази кроз
територију наше општине. Донете
су и важне одлуке везане за развој
саобраћајне инфраструктуре на
територији Градске општине Барајево. Треба напоменути да су све
седнице одржане уз строго поштовање епидемиолошких мера.

НА СВЕЧАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГО
БАРАЈЕВО ДОДЕЉЕНА НАЈВИША
ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
Поводом Дана општине 27.августа одржана је
Свечана седница Скупштине Градске општине Барајево на којој су додељена јавна признања заслужним
установама и појединцима који су се својим радом и
делима истакли у промоцији и развоју наше општине као и друштва у целини. Јавна признања Градске
општине Барајево, Плакете „Правитељствујушћег
Совјета Српског“, ове године додељена су:
•

Лалатовић Санели, медицинској сестри у Дому
здравља „др Милорад Влајковић“ Барајево, за
изузетан допринос у процесу планског спровођења имунизације становништва Градске
општине Барајево против вируса „КОВИД-19“,

•

Тасић Угљеши, наставнику практичне наставе машинске струке у Средњој школи Барајево, за несебичан допринос у унапређењу квалитета наставе и угледу школе,

•

Ђујић Неђељки, васпитачу предшколске установе „Полетарац“ Барајево, за остварене високе васпитно-образовне циљеве и подизање квалитета рада установе,

•

Милошевић Анити, раднику МУП-а Србије, полицијске Управе за Град Београд,
ПС Барајево, за изузетне резултате у свом
раду и допринос у несметаном функционисању групе за управне послове ПС Барајево,

•

Иванчов Бојану, бившем војнику 53. Граничне
специјалне бригаде који је 1999. године током НАТО агресије бранио државну границу СР
Југославије на положајима у реону граничних
караула „Кошаре“ и „Морина“.

ОБЕЛЕЖЕНА 216. ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА
ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋЕГ СОВЈЕТА СРПСКОГ
Полагањем венаца и одавањем државних и војних почасти испред споменика кнезу Сими Марковићу
у Великом Борку као и пригодним културно-уметничким програмом обележена је 216. годишњица оснивања Правитељствујушћег Совјета српског.
27. августа 1805. године, у Великом Борку у кући
кнеза Симе, тада Симеона Марковића, основан
је Правитељствујушћи Совјет сербски. Био је то
најзначајнији потез устаничких првака предвођених Карађорђем, усмерен ка успостављању органа извршне власти у једној држави у настајању.
Државној церемонији, чији је организатор био Одбор Владе Републике Србије за неговање традиција
ослободилачких ратова, присуствовали су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, Министарства одбране и Војске
Србије, руководство Градске општине Барајево на челу

са председником Слободаном Батом Адамовићем као
и представници бројних удружења опредељених за
неговање традиција ослободилачких ратова Србије.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК РАДОЈИЧИЋ У
РАДНОЈ ПОСЕТИ БАРАЈЕВУ
Градоначелник Београда проф.
др Зоран Радојичић посетио је 4.априла општину Барајево где је разговарао са председником Слободаном
Адамовићем и његовим сарадницима. Овом приликом су председник
Адамовић и градоначелник Радојичић обишли градилишта спортске
хале и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Гај.
Највише је било речи о томе шта
је у претходном периоду урађено, али и о актуелним радовима
и будућим плановима у Барајеву.
– Можемо да апострофирамо да је
на територији Барајева изграђено
сто километара путева и урађена
је реконструкција два канала, река
које су потенцијално могле да праве
проблеме у случају већих падавина.
Поред једног од канала уређено је и
шеталиште. Један од најзначајнијих
пројеката јесте изградња спортске
хале, која ће се одвијати у три фазе.
Тренутно су у току радови на првој фази у вредности триста милиона динара. Велика је важност овог
пројекта јер ће у том објекту грађани Барајева моћи да се баве спортом. У плану је такође и да се направи спортски центар са базеном,
што ће бити важно за клубове који
ће ту моћи да долазе на припреме. Једно од важних питања јесте
и третман отпадних вода, због чега
смо обишли постројење у насељу
Гај, које се тренутно гради. Вредност тих радова износи 125 милиона динара – рекао је Радојичић.
Председник Адамовић је градоначелника упознао и са плановима за
изградњу школе у Мељаку, а такође
предстоји и реконструкција основне
школе у Баћевцу, за коју је урађена
комплетна дикументација. Адамовић је такође истакао да ће се у Насељу Гај градити Центар за боравак
деце са сметњама у развоју.
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РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Председник
ГО
Барајево
Слободан Бата Адамовић присуствовао је 27.маја првом састанку
српско-руског научног и технолошког савета за имплементацију
пројекта „Београдски дијаметри”
у хотелу „Хилтон” на којем је било
речи о развоју градске железнице и унапређењу мреже шинског
система саобраћаја у Београду.
Догађају су присуствовали заменик градоначелника Горан Весић, помоћник градоначелника
Андреја Младеновић, амбасадор
Руске Федерације Александар Боцан-Харченко, председници при-

градских београдских општина,
које ће бити у систему Бг воза,
представници
Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и представник руске компаније „Синара”.
Весић је рекао да је пројекат
„Бг воз” један од два најзначајнија пројекта у Београду, те да се
шински подсистем прижељкује
у Београду већ деценијама.
Он је појаснио да су Бг воз и метро потпуно два различита пројекта који чине јединствену целину,
али се развијају потпуно одвојено.
Говорећи о значају Бг воза за
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Барајево, председник Адамовић је истакао да је овај пројекат од
посебног значаја, због
тога што повезује центар града
са Барајевом за само 35 минута.
- Очекујемо да ће за четири године бити изграђена два колосека, а
поласци у шпицу ће бити на сваких
20 минута. Ово је важно не само за
квалитет живота наших суграђана, већ сматрам да ће и вредност
земље и некретнина у Барајеву
значајно порасти, као и да ћемо
постати атрактивнији за инвестирање. - истакао је председник
Адамовић.

ПОКРЕТНА КАНЦЕЛАРИЈА ГОРАНА
ВЕСИЋА У АРНАЈЕВУ, ЛИСОВИЋУ И
ВЕЛИКОМ БОРКУ

Председник Градске општине
Барајево Слободан Адамовић је
25. септембра угостио заменика
градоначелника Горана Весића који
је са сарадницима и волонтерима
у оквиру акције „Београд побеђује”,
путем своје покретне канцеларије, посетио Арнајево, Лисовић

и Велики Борак и разговарао са
мештанима о решавању њихових
проблема. После разговора, за
малишане у сваком од ових насеља
организоване су дечије представе.
Весић je Арнајеву, које је прво посетио, нагласио да наставља да обилази приградска насеља и изра-

зио задовољство што велики број
мештана долази на ове разговоре.
Неки пројекти, како је навео, захтевају више, неки мање средстава,
али ће се трудити да свако од ових
насеља буде боље место за живот.
Весић је рекао да ће наставити
да са својом покретном канцеларијом обилази грађане јер се
људи одазивају и отворено причају о проблемима које имају.
Председник Адамовић је истакао да је свака месна заједница
подједнако важна, да је упознат са
проблемима мештана и да се у оквиру буџета чини све да се побољша квалитет живота у општини.
- Пре свега желим да захвалим
господину Весићу на досадашњој
помоћи и сарадњи, која је морам
признати заиста на завидном нивоу али желим и да нагласим да је
овакав приступ решавању проблема иновативан код нас и уверен
сам да ће оваква сарадња дати још
боље резултате него до сада. Сматрам да станивници Барајева морају имати апсолутно исте услове
за живот као и они у центру града
и ово је одличан начин да се представници града упознају са конкретним проблемима и да заједничким напорима што пре дођемо
до решења - реко је Адамовић.
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ГОРАН ВЕСИЋ
И СА ГРАЂАНИМА МЕЉАКА
Заменик градоначелника Горан Весић је у оквиру акције „Београд побеђује” својом покретном
канцеларијом обишао насеље
Мељак где је са становницима
овог дела Барајева разговарао
о проблемима које имају и могућностима њиховог решавања.
Весић је овом приликом истакао
да су са грађанима Мељака разговарало о томе шта још треба да
се уради како би Мељак постао
боље место за живот свих људи.
-Ми смо у Мељаку радили скоро десет километара путева последњих седам година. Такође
радили смо и два километра
тротоара, завршили и гасоводну
мрежу а радимо и месну заједницу. Доста тога је урађено али
то не значи да ово насеље нема
других проблема-казао је Весић.
Како је рекао, најважније за грађане Мељака јесте изградња школе,
која ће почети следеће године.
-Радили смо скоро годину дана
на пројекту нове школе и мењали
смо га неколико пута јер смо хтели да изградимо и фискултурну салу и кухињу. Током следеће
године на пролеће ће почети изградња модерне школе. Када се
буде изградила школе, биће ослобођен простор за амбуланту
тако да ће грађани добити и модерну амбуланту- казао је Весић.
Он је нагласио да ће План детаљне регулације Ибарске магистрале бити завршен до краја године.
-За њих је то посебно важно јер
омогућава индустријску зону
поред Ибарске магистрале, што
значи више радних места за
грађане Барајева, Чукарице, Лазаревца па и Уба. Омогућава се и
постављање стајалишта на Ибарској магистрали, да људи имају заклон. Решићемо и проблем лега-

лизације објеката који се налазе уз
Ибарску магистралу, односно повећаћемо вредност земље и свих
тих објеката- објаснио је Весић.
Он је нагласио да ће бити уведена и мини бус линија која је
већ договорена са општином.
-Општина ради и месну канцеларију испред које ће бити урађено
дечје игралиште а биће урађено и
још једно игралиште за најмлађе.
С обзиром да је Барајево ушло у
пројекат “Чисте Србије” у наред-

ним годинама добиће и канализацију. Када урадите нешто и
испуните договоре које смо постигли претходних година онда
сваки нови састанак значи нове
договоре. Направили смо добар план како би Мељак постао
боље место за живот свих људи.
Председник општине Барајево Слободан Адамовић изразио
је задовољство што се у Мељаку окупио велики број људи.
-Поставили смо приоритете и одредили циљеве и надам се да ћемо
их испунити. Посебно ме радује
јер је господин Весић дао обећање
да ће почети изградња школе. На
тај начин ми решавамо три најважнија проблема: школа, вртић и
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амбуланта- објаснио је Адамовић.
Заменик градоначелника је обишао и цркву у Мељаку као и месну
заједницу.

НАЈАВЉЕН ПОТПУНО НОВИ ИЗГЛЕД
ЦЕНТРА БАРАЈЕВА
Председник ГО Барајево Слободан Адамовић састао се са директором ЈВП “Београдводе” Дејаном Ковачевићем, извршним директором Дејаном Баталовићем и Дејаном Васићем,
координатором служби и радних јединица.
Председник је почетак састанка искористио да се
захвали директору и његовим сарадницима на великој помоћи и подршци коју су пружили Барајеву
у претходном периоду и напоменуо да је уз њихову помоћ урађено девет мостова на територији
Барајева, санирана корита бујичних водотокова,
Баћевачке реке, потока Ненадовац, затим Крћевице, Јасенице, Раковичке реке, Бељанице и Суве реке,
а све у циљу спречавања изливања и умањења могућности за настанак штете, како на пољопривредном земљишту, тако и на економиским објектима.
С обзиром на то да је ЈВП “Београдводе” урадило одбрамбени зид на десној обали Барајевске
реке, тема састанка су управо припреме за изградњу одбрамбеног зида на левој обали, како би
се заштитили објекти на тој страни реке и осигурао водоток. Такође је договорено и уређење леве
обале реке и изградња шеталишта и на овој обали.

Председник се захвалио и ЈВП “Србијаводе” и Секретаријату за привреду, који су такође учествовали у досадашњим радовима.
Адамовић је након састанка изразио велико задовољство постигнутим договором и казао да су
уређење стазе и обале део пројекта којим је предвиђена и изградња парка и дечијег игралишта и да
верује да ће то са изградњом нове пијаце, за коју је у
току израда пројектне документације, потпуно променити изглед центра Барајева.

НОВИ ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У БАРАЈЕВУ
Секретаријат за социјалну заштиту је путем
јавне набавке прибавио пројектно-техничку документацију за грађевинску дозволу и извођење радова за изградњу новог дневног боравка за децу
и омладину са сметњама у развоју у Барајеву.
Изградња
овог
објекта
и
завршетак радова очекује се током 2022. године.
Нови објекат у Барајеву у којем ће се пружати ова услуга биће далеко модернији, са свим
неопходним
капацитетима
и
условима
да
може да прими знатно већи број корисника.
Нови објекат имаће пет просторија за дневни боравак, сензорну собу, фискултурну - вишенаменску салу
креативну радионицу, радионицу за хортикултуру,
радионицу за домаћинство, просторије за индивидуални рад логопеда и психолога са корисницима, тр-

пезарију и дистрибутивну кухињу већег капацитета. У
склопу објекта предвиђено је и ограђено двориште са
адекватним мобилијаром прилагођено потребама корисника, као и део предвиђен за хортикултуру.
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ЈКП „10. ОКТОБАР“ ПРОШИРИЛО ВОЗНИ
ПАРК СА ЈОШ ДВА НОВА ВОЗИЛА
Возни парк ЈКП „10. октобар“ је богатији за још
два возила за одвожење отпада. Уз помоћ оснивача, Градске општине Барајево купљена су два нова
мала камиона, који ће се користити за пражњење
канти, које се већ дуже време деле домаћинствима на територији наше општине. „ЈКП „10. октобар“
сада располаже са пет нових малих и једним великим камионом за одвожење отпада. Овим се стичу
услови да „ ЈКП „10. октобар“ подигне ниво квалитета својих услуга као и да послове који су у домену
његових надлежности извршава на још квалитетнији начин.

У ПЛАНУ НОВЕ ЛИНИЈЕ И НОВИ
ПОЛАСЦИ ЛАСТИНИХ АУТОБУСА
Председник Градске општине Барајево Слободан
Бата Адамовић и председник Скупштине општине
Дарко Пауновић одржали су радни састанак са преставницима Саобраћајног предузећа „Ласта“. На састанку су разматране могућности побољшања услова јавног превоза у нашој општини као и могућност
увођења нових аутобуских линија и нових полазака.
Састанку са општинским руководством ГО Барајево присуствовали су Предраг Лукић, директор саобраћаја СП“Ласта“, Живорад Симић, директор ПО“Ласта-Авала“ као и Горан Живковић, главни диспечар
Радне јединице „Ласта-Барајево“.

ПРОДУЖЕНА ЛИНИЈА
МИНИБУСА 5533Б КРОЗ
ГЛУМЧЕВО БРДО

Изворске а окретаће се код „Стругаре“. Сви поласци ће
се као и до сада обављати по постојећем реду вожње.

Руководство општине Барајево у сарадњи са
Саобраћајним предузећем „Ласта“ изашло је у сусрет
захтевима становника Глумчевог Брда –насеље Требеж
и обезбедило продужетак аутобуске линије Барајево
– Глумчево Брдо на којој саобраћа минибус 5533Б. Минибус је до сада саобраћао до фирме “Неретва“ а од
октобра је ова линија продужена тако да “ Ластино“
возило превозити путнике и кроз улице 29.новембра и
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НИЗ САСТАНАКА НА ТЕМУ РЕШАВАЊА
ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА У БАРАЈЕВУ
У уторак, 28.септембра, одржан
је четврти састанак са представницима удружења „Иницијатива Еко
Барајево“, као резултат обећања
које су заменик градоначелника
Горан Весић и председник општине Слободан Адамовић, приликом
разговора са грађанима у оквиру
пројекта „Покретна канцеларија Горана Весића“, дали члановима овог
удружења.
Наиме, неколико дана раније се
водио разговор око два актуелна
еколошка проблема у Барајеву везана за фирме „Yunirisk“ и „Мост“
и као што је и обећано у Барајеву
су представници Министарства
заштите животне средине, Градског секретаријата за инспекцијске
послове и Градског секретаријата за заштиту животне средине
са председником Адамовићем и
представницима поменутог удружења, разговарали на тему даљих
корака везаних за решавање ових
проблема.
Након састанка председник
Адамовић је рекао да је задовољан
што је постигнут договор да се решавању ових проблема приступи
заједничким снагама и да сматра
да сви треба да буду укључени у
проналажењу решења. Он је такође
истакао да му је драго што су се
и грађани прикључили решавању
ових проблема, што је и допринело
већем публицитету и ове проблеме
ставило у први план, а такође се посебно захвалио и заменику градоначелника Горану Весићу на изузетно брзом реаговању.
- Данашњи састанак је био заиста конструктиван и сматрам да
ћемо сада када имамо подршку
надлежних институција и грађана моћи да брже и лакше дођемо
до решења. Морам да истакнем да
сам ја као председник општине још
пре четири месеца реаговао и упу-

тио допис Министарству заштите
животне средине у коме сам децидно навео, да уколико постоји и
најмања сумња да би функционисање фирме „Yunirisk“ на било који
начин могло негативно утицати на
здравље и безбедност свих нас или
на стање животне средине, да сам
изричито против издавања Решења
за обављање делатности.
На жалост ми нисмо јединица
локалне самоуправе и осим тога
што можемо исказати наше ставове, немамо законских могућности
да утичемо на издавање решења.
Још једном захваљујем свим
надлежним
институцијама
на
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подршци, а посебно представницима нашег локалног удружења и
надам се да ћемо доћи до позитивног исхода и бити пример добре
праксе у сарадњи управе и грађана
на решавању сличних проблема.
Важно је да локалне иницијативе схвате колико је значајна њихова подршка, јер могу користити
механизме који би се иначе да их
користи неко на мојој позицији
могли схватити као лична промоција и сакупљање политичких поена, што се свакако не сме радити када су овако озбиљне и важне
теме у питању - рекао је председник Адамовић.

СТАВЉЕНА ТАЧКА НА „МОСТ“
- БЕЗБЕДНОСТ СВИХ ГРАЂАНА
ПРИОРИТЕТ ОПШТИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда
обавестио је председника ГО Барајево да је захтев фирме „Мост“
за добијање услова за процену
утицаја затеченог стања на животну средину одбијен, што значи да
поменута фирма не може добити дозволу за топљење и прераду
отпада.
Председник Адамовић каже да
је задовољан што је након више
од три гоодине борбе и притисака које трпи у последње време
и чињенице да управа није имала
надлежност да предузима мере
којима би спречила рад поменуте

фирме, дошло до позитивног решавања овог проблема.
- Што се тиче захтева за прераду и топљење отпада фирме
„Мост“, уз податке које су од нас
тражени ја сам Секретаријату упутио допис у коме сам навео да сам
без обзира на могућности које су
предвиђене Планом и Локацијским
условима изричито против издавања дозволе за рад.
Желим да још једном истакнем
да смо искључиво фокусирани на
решавање проблема и иза нас стоје
само резултати.
Пуно је било у последње време
покушаја да се овај проблем иско-

ристи у сврху личне промоције,
али оно што желим да пренесем
својим суграђанима је да смо
дошли до позитивног исхода и
апсолутно ми није важно што ће
многи заслуге за ово покушати да
припишу себи.
Безбедност наше деце и свих
нас за мене је увек била и остаће
апсолутни приоритет!
Не желим да се догоди ништа
што би макар и потенцијално
могло угрозити здравље људи
или еколошки статус општине. То
је једино што ме занима! - рекао
је председник ГО Барајево Слободан Адамовић.

ПОЧЕЛИ РАЗГОВОРИ О РЕШАВАЊУ
ПРОБЛЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Председник Градсеке општине Барајево Слободан Адамовић
одржао је радни састанак са директором ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Страхињом
Даниловићем.
На састанку је пре свега било
речи о решавању проблема кана-

лизације, третману отпадних вода,
али и решавања вишедеценијског
проблема водоснабдевања.
Адамовић је након састанка
изјавио да се почиње са израдом
пројектно-техничке документације
за колектор „Међуречје“, као и да
је у току дефинисање локације за
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још један колектор у Вранићу. Наставићемо разговоре о изградњи
примарне водоводне мреже према
Лазаревцу, а такође и дефинисати
наредне кораке у изградњи ова два
поменута колектора.
- Знам колико је важно водоснабдевање, али веома мало зависи
од општине тако да не могу рећи
колико брзо ће се ово решавати,
али свакако знам да ћу учинити све
што је у мојој моћи да се проблем
реши- рекао је Адамовић.
- Такође, избацивање отпадних вода у природу представља
потенцијалну еколошку бомбу, а
то није само проблем данашњице, већ проблем и генерација које
долазе, што нас обавезује да озбиљно и систематски приступимо
решавању проблема. - закључио је
Адамовић.

ОПШТИНА БАРАЈЕВО И КЛИНИКА ГАК
НАРОДНИ ФРОНТ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
БОРБИ ПРОТИВ ЛЕЧЕЊА
НЕПЛОДНОСТИ
Председник општине Брајево Слободан Бата Адамовић, народна посланица Весна Ранковић и члан
Већа општине Барајево Иван Васиљевић одржали су
састанак са Стручим тимом одељења за артефицијалне репродуктивне технологије клинике ГАК Народни
фронт. Тема састанка била је ангажовање локалне
самоуправе и њено укључивање у поступак лачења
неплодности као и оснаживање борбе за повећање
наталитета и очување породице у нашој земљи.
Клиника ГАК Народни фронт је препозната од стране
великог броја парова као установа са највећим успехом
у лечењу неплодности. У жељи да лечење неплодности
буде доступно што већем броју пацијената повећан је
капацитет рада и укинута листа чекања. Из ове клинике сматрају да би ангажовање локалних самоуправа и
њихово укључење у поступак лечења неплодности оснажило борбу за повећање наталитета и очување породице у Србији. Општина Барајево је препознала ентузијазам, иницијативу и подржала идеју о промоцији
репродуктивног здравља и стварања новог живота.
Клиника Народни фронт располаже најсавременијом
опремом, гинеколозима субспецијалистима стерилитета и инфертилитета, ЕСХРЕ сертификованим
ембриолозима и искусним медицинским сестрама.
Насупрот напорима клинике и даље је велики број парова недовољно информисан о проблему стерилитета као и припреми и поступку вантелесне оплодње.
Демистификација проблема неплодности и подизање
свести о неопходности ране дијагностике и отпочињања правовременог лечења знатно би повећала
успех вантелесне оплодње, а тиме и стопу наталитета.
Уз подршку општине Барајево клиника ГАК Народни фронт ће бити у могућности да члановима заједнице којима је једини пут за добијање потомства/оснивање породице омогући:
- Детаљан увид у критеријуме за укључивање парова у процес вантелесне оплодње о трошку РФЗО.
- Комплетну административну припрему за процес
вантелесне оплодње од стране здравственог тима.
- Припрему за комисију,организовано прибављање

неопходних резултата уз минималан број посета
здравственим установама што је од изузетне важности у тренутној епидемиолошкој ситуацији. Цео
пројекат финансира се из буџета Републике Србије.
Све информације заинтересовани могу наћи на званичном сајту клинике ГАК Народни фронт, у посебној
секцији намењеној вантелесној оплодњи: ГАК Народни фронт (gakfront.org).

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;
Новинар Дејан Ташић. Рачунарска обрада Мирослав Живковић; Адреса редакције: Барајево, Светосавска бр. 2, тел. 011/8302-272.; Излази двомесечно. Тираж 2.000 примерака. Штампа „Драмит“ Барајево.
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ПОДЕЉЕНИ ТАБЛЕТИ
БАРАЈЕВСКИМ ОСНОВЦИМА
Ученицима од трећег до шестог разреда барајевских основних школа подељени су таблет рачунари а наставницима у свим основним школама и
подручним одељењима на територији наше општине
уручени су лап-топови.Почетку поделе у ОШ „Павле
Поповић” у Вранићу присуствовали су председник
општине Слободан Адамовић и помоћник председника Миломир Михаиловић, а у ОШ „Кнез Сима Марковић”чланови Већа Ненад Савић и Јелена Јанковић.
Председник општине Слободан Адамовић је поводом реализације овог програма истакао: “Посебно ми
је драго што сам део почетка једне нове дигиталне
ере образовања у нашим школама и то не само као
председнику, већ пре свега као родитељу, јер знам колико је важно растеретити кућни буџет у септембру.
Такође, желим да захвалим Граду Београду, што је од-

војио средства и покренуо један овако значајан пројекат, који свој деци пружа подршку и једнаке могућности за образовање“.

ОПШТИНА БАРАЈЕВО И ОВЕ ГОДИНЕ
НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ ЛАП ТОП И
ТАБЛЕТ РАЧУНАРИМА
Председник Градске општине Барајево Слободан
Адамовић и заменик председника Славко Гајић поводом Дана општине и ове године организовали су
пријем за најбоље ученике основних школа „Кнез Сима
Марковић“ Барајево и „Павле Поповић“ Вранић. Градска општина Барајево наградила је најбоље ђаке који
су својим успесима али и примереним владањем, заслужили Вукову диплому и титулу ђака генерације. У
присуству директора основних школа, наставника,
родитеља као и представника локалне самоуправе,
„вуковцима“ су уручени таблет рачунари, а ђацима генерације ЛАП ТОП-ови.
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ПОЧЕЛО ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ДОМАЋИНСТАВА АРНАЈЕВА И
РОЖАНАЦА НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
На осниву захтева руководства ГО Барајево, Надзорни одбор ЈКП “Београдски водовод и канализација“
донео је одлуку о условима за прикљученје грађана
Арнајева и Рожанаца на градску водоводну мрежу.
Одлуком је дефинисано да се грађанима одобрава плаћање накнаде за прикључење из важећег Ценовника радова и услуга, на 60 месечних рата.
Ова одлука ће важити за грађане који преко Градске општине Барајево, Служби техничке документације ЈКП “Београдски водовод и канализација“ поднесу захтев за прикључење и који до
30.09.2022 године са ЈКП “Београдски водовод и
канализација закључе Уговор о регулисању међусобних права и обавеза поводом прикључења кућних инсталација на градску водоводну мрежу.
Прикључење на градску водоводну мрежу врши се према Техничким условима ЈКП “Београдски водовод и канализација“ који су у потпуности усклађени са Законом.
Потребну документацију од грађана прикупљаће
запослени у Управи ГО Барајево у просторија-

ма месних канцеларија Арнајева и Рожанаца.
Подаци се оверавају у градској општини Барајево и
достављаљју ЈКП“Београдски водовод и канализација“
за припрему уговора који ће се са грађанима закључивати у месним канцеларијама.

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ
ПАНЕЛА ЗА ДОМАЋИНСТВА

Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић и председник ГО Барајево Слободан Адамовић потписали су уговор о суфинансирању
програма уградње соларних панела за домаћинства.
Министарка Михаиловић је рекла да су циљеви давања
подстицаја за уградњу соларних панела смањење
потрошње енергије на националном нивоу, нижи
рачуни за домаћинства и здравија животна средина.
Михајловићева је напоменула да ће подизање енергетске ефикасности и постављање соларних панела
допринети националним циљевима – смањењу потрошње енергије и очувању здравља становништва.
„Само заједно можемо доћи до резултата и циља, а
то је смањење потрошње за минимум 30 одсто, а то
ће значити и ниже рачуне за домаћинства за такође
30 одсто. То за Србију на националном нивоу значи 3.300 тона угљен-диоксида мање на годишњем

нивоу. То значи и да ћемо одржати енергетску стабилност у годинама које долазе“, истакла је она.
Укупно у овај програм држава и 37 градова и општина
улажу око 195 милиона динара, од чега Министарство
97,6 милиона.
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IN MEMORIAM
ДРАГОСЛАВ ПАУНОВИЋ – ПАУН
1969-2021.
Наш поштовани колега Драгослав Пауновић – Паун преминуо је 15. новемра
у 52. години живота. Драгослав је рођен 1969. године у Београду. Основну школу је похађао у Младеновцу док је Средњу школу завршио у Барајеву. Био је
запослен у Управи Градске општине Барајево а активно је учествовао у јавном
и друштвеном животу наше општине. У периоду 2002-2007. год. обављао је
функцију директора Јавног предузећа за информисање Барајево. Једно време
(2007-2008.) био је запослен и као уредник Радио Барајева.

IN MEMORIAM
БОРИВОЈЕ БОРА ПАВЛОВИЋ
1953–2021.
Боривоје Бора Павловић, доскорашњи члан Већа Градске општине Барајево
преминуо је 27.октобра у 68.години живота. Боривоје Павловић је рођен 1953.
године у барајевском насељу Стражарија. Цео радни век провео је у Предузећу“21.мај“ а радио је на пословима од радника до председника радничког
синдиката. Бавио се друштвенополитичким радом од омладинских дана све до
смрти. Функцију члана општинског Већа обављао је у два мандата (2013-2015 и
2016-2020) а обављао је и функцију председника Управног одбора Центра за
културу Барајево.

ОБЕЛЕЖЕНО ОСЛОБОЂЕЊЕ БАРАЈЕВА У
ПРВОМ И ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Седамдесетседам година од ослобођења општине
Барајево у Другом светском рату обележено је 10.октобра полагањем венаца на спомен обележја погинулим
ратницима у центру Барајева, Липовици и Мељаку.
Испред Градске општине Барајево венце су положили
председник општине Слободан Бата Адамовић, заменик председника општине Славко Гајић и народна посланица Весна Ранковић. Венце су положиле и делегације Градског одбора СУБНОР-а ,општинских огранака
УБНОР-а Барајево, Гроцке, Сопота, Младеновца и Сурчина, секције 6. личке дивизије, Удружења потомака ратника 1912-1920. и Удружења “20. децембар”.
Полагањем венаца на споменик испред ГО Барајево у недељу 31. октобра обележено је 103 године од
ослобођења Барајева у Првом светском рату. У знак

сећања на херојске подвиге Прве армије, која је под
командом Петра Бојовића на Светог Луку 1918. године
ослободила ове крајеве, венце на споменик положиле
су делегације ГО Барајево и Удружења савеза потомака ратника 1912-1920.
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РАДОСТ ЗА НАЈМЛАЂЕ-ИГРАЛИШТА У
БАЋЕВЦУ И ШИЉАКОВЦУ

Дечија игралишта у Баћевцу
и Шиљаковцу добила су Сертификат о безбедности у употреби
и самим тим постала су доступна
коришћењу најмлађим становиницима ових Месних заједница.
Игралишта су опремљена као и
претходна четири која се налазе у Насељу Гај, Требежу, Манићу и Вранићу са најмодернијим
справама,
сигурносном
гуменом подлогом и оградом.
- Желим да свако дете на територији наше општине има исте
услове за живот и могућност да
квалитетно проводи своје време.

До сада смо поставили шест игралишта и циљ нам је да у први план
ставимо потребе наших најмлађих
суграђана и да обезбедимо оптималне услове за њихово одрастање
и развој. Чињеница је да нас је ситуација са пандемијом и смањењем
буџета мало успорила, али паралелно са радовима се одвија израда елабората за преостала игралишта и дајемо све од себе да
што пре свака месна заједница на
територији Барајева добије бар по
једно игралиште – изјавио је председник општине Барајево Слободан Бата Адамовић.

УЗ СПЕКТАКЛ ЗА НАЈМЛАЂЕ ОТВОРЕНО
ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ И У ГУНЦАТИМА
Поводом отварања дечијег игралишта у Месној заједници Гунцати Центар за културу Барајево орга-

низовао је забавну манифестацију
за најмлађе становнике овог места.
Неколико десетина малишана и
њихових родитеља присуствовали су правом спектаклу који су им
приредили костимирани аниматори трупе „UV Dance“ . Отварању
игралишта за најмлађе у Гунцатима присуствовали су Народна посланица и директорка Центра за
културу Весна Ранковић као и Иван
Васиљевић члан општинског Већа

Градске општине Барајево. Изградњу игралишта финансирала је
Градска општина Барајево.

ПОСТАВЉЕНА ЛЕД РАСВЕТА
НА ДЕЧИЈИМ ИГРАЛИШТИМА
На дечијим игралиштима у
Насељу Гај, Баћевцу и Шиљаковцу, постављена је ЛЕД расвета.
- За кратко време игралишта
су постала омиљена места за
окупљање великог броја деце и
родитеља. Уз ново осветљење,

продужиће се време боравка деце
на игралиштима. Такође, сам веома захвалан градском Секретаријату за енергетику и ЈКП „Јавно
осветљење“ Београд на изузетној
сарадњи, а у наредном периоду биће постављена расвета и на

осталим игралиштима- рекао је
председник општине Слободан
Адамовић.

