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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦАРИНА“ ЗА  ПЕРИОД  

2009-2012 ГОДИНА. 

 
У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» 

руководио је Савет Месне заједнице кога сачињавају: Председник 

Савета Миловановић Жељко, заменик Председника Савета 

Несторовић Радован, Одборници Градске Скупштине и чланови 

Савета Јовановић Борица, Василић Наталија и Ђокић Драган и 

чланови Савета Јовичић Смиљана, Миловановић Миленко, 

Станковић Никола, Вукић Милић, Барјактаревић Милан, Илић 

Милисав, Стакић Иван и Радосављевић Добрица.  

Програмом изградње приоритетних објеката, планиране су и 

главне активности рада Месне заједнице, а оне су проистекле 

искључиво као резултат захтева грађана. 

Поред решавања главних проблема у вези изградње 

комуналне инфраструктуре, Месна заједница се бавила и  другим 

питањима од значаја и важности за њене грађане.  

У посматраном периоду између осталог примљено је и 

прослеђено 800 захтевa разне садржине, издато 280 потврда за 

легализацију, закључено 134 уговора о изградњи са инвеститором, 

извођачима радова и грађанима учесницима у изградњи и добијена 

144 предмера и предрачуна радова. Одржано је 26 редовних 

седница Савета Месне заједнице  и 17 Зборова грађана. 

На седницама Савета и Зборовима грађана, расправљана су 

најважнија питања од интереса за грађане Месне заједнице па је 

донешено укупно 77 одлука, махом у вези комуналне изградње.  

У вези послова градске канцеларије у посматраном периоду 

је оверено више од 1.000 изјава, преписа аката, пуномоћја.... (већим 

делом у сврху кандидатуре одборника за локалне изборе) 

http://www.mzcarina.org.rs/
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Чланови Савета и одборници Градске Скупштине са 

подручја Месне заједнице свакодневно посећују Месну заједницу, 

дају сугестије и помажу у раду. 

На свим седницама Савета постојао је кворум за пуноважно 

одлучивање, Одлуке су по правилу доношене једногласно, све су 

оверене од стране Градоначелника или члана Градског већа 

задуженог за Месне заједнице, а чланови Савета су материјал 

добијали углавном поштанским путем на најмање три дана пред 

почетак седнице. На свим седницама Савета и Зборовима грађана 

уредно су вођени записници.  

Седнице Савета и Зборови грађана су искључиво одржавани после 

радног времена у поподневним или вечерњим терминима. Tоком 

извештајног периода, два пута су одржани избори на свим нивоима 

власти, а Месна заједница је као и до сада обезбедила довољан број 

гласачких места и створила техничке услове за несметано 

обављање гласања, тако да су избори протекли мирно и без 

икаквих приговора.  

Број грађана који се обраћају Месној заједници по свим 

питањима је значајно већи него у претходном периоду и свима се 

максимално излази у сусрет у циљу решавања проблема, помоћи у 

састављању разних аката, или упућивању у надлежне институције. 

С тим у вези  грађани исказују задовољство и није било никаквих 

притужби на рад Месне заједнице. 

 

     

Преглед реализованих инвестиција изградње комуналне 

инфраструктуре у Месној заједници «Царина» од 2009 до 

2012 године. 

 

Реализоване инвестиције у 2009 години. 

 
I ИЗГРАЂЕНИ ПУТЕВИ, УЛИЦЕ, ПОТПОРНИ ЗИДОВИ.... 

 

1. Асфалтирана су три крака улице Лазовина у укупној дужини 

од око 200 метара.  

Укупна вредност инвестиције износи 858.348,оо динара. Извођач 

радова је ЈКП «Нискоградња». Грађани у инвестицији учествују 

са 50% средстава. А Савет Месне заједнице је одобрио укупно 

429.174,оо динара. 
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2. Асфалтирана је улица Јанка Веселиновића у дужини од око 60 

метара. 

Комплетне радове је финансирала ЈП Дирекција за изградњу, у 

склопу редовног одржавања улица на градском подручју. 

 

3. Асфалтиран је горњи део Немањине од броја 255 у дужини од 

50 метара, а грађани су учествовали у инвестицији у висини од 

52.662,96 динара. Извођач радова је било ЈКП «Нискоградња» 

 

4. Извршено је крпљење ударних рупа у Сланушкој, улици 

Војвода Демира (са асфалтирањем тротоара), улици Николе 

Пашића, Немањиној и Косанчићевој, Неранџићевој... О трошку 

Дирекције у склопу редовног одржавања. 

 

5.  Завршен је макадам у два крака улице Жупана Брајана, у 

укупној дужини од око 200 метара.  

Месна заједница је преко Дирекције извршила набавку и превоз   

потребних количина јаловине, а грађани су о свом трошку 

извели  радове на планирању и ваљању. 

 

6.Насут је и поваљан горњи део улице Олге Ђуровић-спајање са   

путем за «Малу Превију» у укупној дужини од око 50 метара, а  

све радове су финансирали грађани. 

 

7. Насут је горњи крак Колубарске улице, а Савет Месне 

заједнице је одобрио средства за набавку и превоз потребне 

јаловине. 

 

8. У току су радови на насипању путног правца крак улице 

Арсенија Чарнојевића-Татинац, а Савет Месне заједнице је и за 

ову инвестицију одобрио средства за набавку и превоз потребне 

количине јаловине. 
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 При самом крају су капитални  радови на наставку изградње 

улице Николе Пашића према Медицинској школи (коловоз је 

асфалтиран, уређени тротоари, а наредних дана се очекује и 

завршетак прикључног моста).Цела инвестиција се финансира 

од средстава Града и НИП-а а укупна вредност износи преко 33 

милиона динара. 

 

9.Завршен је потпорни зид у улици Олге Ђуровић, 

 са доње стране   коловоза код броја 56. Све радове је  

финансирала Дирекција за изградњу. 

 

10. Завршен је потпорни зид у улици Арсенија Чарнојевића, а 

Месна заједница је помогла инвестицију кроз набавку и превоз 

потребне количине бетона. 

 

11. Завршено је степениште и тераса за тешко оболелу 

Ковачевић Весну из Војвођанске улице. Месна заједница је ову 

инвестицију помогла са 48.000,оо динара. 

 

11. У току су завршни радови на изградњи степеништа између 

улица Балканске и Арсенија Чарнојевића. А Савет Месне 

заједнице је ову инвестицију финансирао са 116.500,оо динара 

(набавка потребног материјала, грађани о свом трошку извели 

све потребне радове) 
 

12.На захтев Месне заједнице и одборника Градске скупштине 

из М.З. «Царина» о трошку Дирекције је постављен семафор на 

пешачком прелазу код Медицинске школе, као и огледало за 

регулисање саобраћаја на кривини у Ерској улици.  

 

 

II ИЗГРАЂЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 

1. Завршена је јавна расвета у горњем делу улице Олге Ђуровић, 

први крак у укупној дужини од око 1.500 метара, на 34 стубна 

места. Са потпуном реконструкцијом ниско-напонске мреже. 

Укупна вредност радова је износила 728.904,88 динара. Грађани 

су о свом трошку набавили пројектну документацију, техничке  
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услове и учествовали у изградњи (реконструкција ниско 

напонске мреже, набавка пројектне документације и техничких 

услова) и у финансијском износу од 229.500,оо динара. Месна 

заједница је помогла изградњу са 134.952,оо динара (средства из 

удруживања 2007-2008 године), а Дирекција за изградњу је 

учествовала у износу од 364.452,44 динара. Радове је извела ЕД 

Ужице. 

 

2. Завршена је јавна расвета у горњем делу улице Олге Ђуровић, 

други крак у укупној дужини од око 700 метара, на 14 стубних 

места. Са потпуном реконструкцијом ниско-напонске мреже. 

Укупна уговорена вредност радова је износила 209.568,оо 

динара. 

Грађани су о свом трошку набавили пројектну документацију, 

техничке услове и учествовали у финансијском делу, са 

половином потребних средстава. 

Месна заједница «Царина» је помогла изградњу са 104.784,оо 

динара (средства из удруживања за 2009 годину), а Дирекција је 

финансирала остале радове који нису били уговорени. Радове су 

извела предузећа «Технолукс» и «Спектар». 

 

3. Извршена је реконструкција јавне расвете у првом делу 

Немањине улице (потез од «Ракијског пијаца» до «Царинског 

моста» са уградњом живиних сијалица знатно веће снаге од 

претходних).Радове је на захтев Месне заједнице 

финансирала Дирекција. 

 

4. Завршена је јавна расвета (проширење) у улици Жеље Ђурића 

Месна заједница је помогла изградњу са 145.848,оо динара. 

 

 

III ВОДОВОДИ, КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: 

 

 

1. Извршена је реконструкција фекалне канализације у улици 

Краља Милутина, у укупној дужини од око 100 метара. Радове је 

финансирао ЈКП «Водовод». 
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2. Извршено је каналисање потока Сарића Осоје у горњем делу   

Немањине улице, од депоније до насеља «Казаковина» у укупној 

 дужини од око 400 метара. Радове је финансирала Дирекција 

 за изградњу. 

 

 

 

 

 

3. Извршено је каналисање Царинског потока у укупној дужини 

од око 470 метара на траси наставка саобраћајнице Николе 

Пашића, према Медицинској школи. Радове је финансирала 

Дирекција за изградњу у износу од око 7,3 милиона динара. 

 

IV ГАСИФИКАЦИЈА 

 

1. Завршен је секундарни вод гасовода у горњем делу Немањине, 

Косанчићевој,  Радована Драговића, Мијаила Радовића, 

Курсулиној, делу Војвођанске и улице Николе Тесле. А 

заинтересовани грађани су имали прилику да обезбеде 

прикључак. Радове је финансирало предузеће «Ужице гас». 

 

Реализоване инвестиције у 2010 години: 

 

I ИЗГРАЂЕНИ (АСФАЛТИРАНИ) ПУТЕВИ И УЛИЦЕ: 
 

1.Асфалтиран је наставак улице Николе Тесле у укупној дужини 

од око 400 метара и изграђен мост на «Глуваћком потоку». 

Саобраћајница је пуштена 11 маја, а укупна вредност радова је 

око 46 милиона динара. Инвестиција је финансирана делом из 

Градског буџета, а делом из НИП-а. 

 

1. Асфалтирана је Сланушка и улица Војводе Демира, са 

поправком тротоара. У укупној дужини од око 300 метара. У 

наведене две улице, у потпуности је извршена 

реконструкција фекалне и кишне канализације, инсталација 

гасоводне мреже и реконструкција водоводних цеви. 

Инвестиција је финансирана делом из Градског буџета, а 

делом из НИП-а. 
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2. Асфалтиран је први део Немањине улице (од «Ракијског 

пијаца» до просторија Месне заједнице), са потпуном 

реконструкцијом и проширењем тротоара од бехатон плоча. 

У укупној дужини од око 250 метара. 

Такође је у потпуности извршена реконструкција фекалне и 

кишне канализације, инсталација гасоводне и топловодне 

мреже и реконструкција водоводних цеви. Инвестиција је 

финансирана делом из Градског буџета, а делом из НИП-а. 

 

 

3. Завршени су радови на поправци и пресвлачењу асфалтом 

другог дела Немањине улице, од «Царинског моста» до 

«Сарића осоја», у укупној дужини од 1.200 метара. У већем 

делу улице је извршена реконструкција фекалне и кишне 

канализације, инсталација гасоводне мреже и 

реконструкција водоводних цеви. Инвестиција је 

финансирана из Градског буџета. 

 

 

4. Изграђен је и асфалтиран пут «Дабића чесма» М.З. 

«Царина»-«Мала превија» М.К. Дубоко у укупној дужини од 

око 1,5 км. Инвестиција је финансирана из средстава НИП-а. 

 

5. Изграђена је и асфалтирана деоница пута Жупана Брајана-

Немањина улица преко «Мариног брега» у укупној дужини 

од око 350 метара. Укупна вредност радова је 1.500.000,оо 

динара, радове је извела ЈКП «Нискоградња» а инвеститор је 

ЈП Дирекција за изградњу Ужице. 

 

6. Изграђена су и асфалтирана два крака улице Жупана 

Брајана (Ђокићи и Роговићи), у укупној дужини од око 200 

метара. Укупна вредност радова је 843.345 динара, а грађани 

у инвестицији учествују са 33% средстава (278.307,36). Радове 

је извела ЈКП «Нискоградња», инвеститор је ЈП Дирекција за 

изградњу, а суинвеститор Месна заједница «Царина». До 

данас су грађани из крака Роговићи у потпуности  измирили 

обавезе, а грађани из крака Ђокићи (дуг у износу од 42.800,оо 

динара) треба да измире закључно са 31.12.2010 године.  
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7. Завршени су радови на изградњи и асфалтирању два крака 

улице Радована Драговића. Уговорена вредност првог крака 

је 576.244,80 динара, обавезе грађана су 33% и износе 

192.081,24 динара а грађани су до данас уплатили 138.200,оо 

динара. Завршено је и асфалтирање другог краја улице 

Радована Драговића (спајање са улицом Лазовина) а обавезе 

свих учесника у изградњи ће накнадно бити регулисане. 

Извођач радова је ЈКП «Нискоградња» Ужице, инвеститор 

ЈП Дирекција за изградњу, а суинвеститор Месна заједница 

«Царина». 

 

8. Извршена је реконструкција асфалтног застора и 

постављање гасоводних инсталација у Војвођанску и улицу 

Николе Тесле. Улица Николе Тесле је уз свесрдну помоћ 

Дирекције, ЈКП «Нискоградња», грађана и Месне заједнице 

продужена за 70 метара. 

 

9.  Извршена је поправка првог дела улице Добриле 

Петронијевић (коцка), на тај начин што је први део коловоза 

у дужини од око 50 метара асфалтиран. Инвеститор је 

Дирекција за изградњу. 

 

10.  Изграђен је макадам у дужини од 400 метара у краку улице 

Сарића Осоје. Инвеститор је ЈП Дирекција за изградњу. А 

Месне заједнице «Царина», «Крчагово» и «Севојно» су 

солидарно помогле набавку и транспорт јаловине у укупном 

износу од 390.000,оо динара. (Месна заједница «Царина» 

130.000,оо динара.) 

 

11.  Завршени су радови на насипању и ваљању пута Арсенија 

Чарнојевића-Велика Превија (макадам). Месна заједница је 

помогла набавку и транспорт потребне количине јаловине у 

износу од 40.000,оо динара, а грађани о свом трошку изводе 

радове на планирању и ваљању јаловине. 

 

12.  Извршена је поправка тротоара у улици Николе Пашића, 

као и крпљење ударних рупа у већем броју улица, све у 

склопу редовног одржавања и трошку Дирекције за 

изградњу. 
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А.Саобраћајна сигнализација: 
 

1. На захтев Месне заједнице извршена је поправка и 

постављање огледала за регулисање саобраћаја у 

Војвођанској улици, Ерској улици и раскрсници 

Немањине и улице Николе Пашића. 

2. Постављени су принудни успоривачи брзине «Лежећи 

полицајци» у Ратарској улици. 

3. Постављена је нова саобраћајна сигнализација (знаци) 

у Немањиној, Ратарској и улици Николе Пашића. 

 

 

 

II ИЗГРАЂЕНА ЈАВНА РАСВЕТА: 

 

 

1. Завршени су радови на изградњи јавне расвете у краку Ратарске 

улице. Инвеститор је ЈП Дирекција за изградњу Ужице, 

суинвеститор Месна заједница «Царина», извођач радова «Елзид 

инжењеринг» Ужице, укупна вредност радова је 94.824,оо динара, 

грађани учествују у инвестицији са 50% средстава (47.412,оо 

динара) и у потпуности су измирили своје обавезе. 

 

2. Започели су радови на изградњи јавне расвете у краку улице 

Лазовина. Инвеститор је ЈП Дирекција за изградњу Ужице, 

суинвеститор Месна заједница «Царина» а извођач радова «24 

Септембар» Ужице. Укупна вредност радова износи 72.802,80 

динара, а грађани учествују у изградњи са 50% средстава (36.401,40 

динара). Грађани су такође измирили своје обавезе. 

 

3. Завршена је јавна расвета између Балканске и улице Арсенија 

Чарнојевића уз новоизграђено степениште. Инвеситор је ЈП 

Дирекција за изградњу Ужице, суинвеститор Месна заједница 

«Царина», а извођач радова «Елзид инжењеринг» Ужице. Укупна 

вредност радова износи 118.800,оо динара, а грађани учествују у 

инвестицији са 50% средстава (59.400,оо динара). Грађани су у 

обавези да до 31.12.2010 у потпуности измире обавезе. 

 

4.О трошку ЈП Дирекција за изградњу и у склопу редовног 

одржавања редовно је вршена замена прегорелих сијалица, 
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поправка лампиона јавне расвете и проширење јавне расвете (иза 

стамбених зграда на «Ракијском пијацу», и Колубарској улици). 

 

 

Б. Потпорни зидови, степеништа, гелендери: 

 

 

1.На захтев Месне заједнице извршена је поправка мермерног 

степеништа поред стамбених зграда у улици Николе Пашића. 

Инвеститор је ЈП Дирекција за изградњу Ужице, а Месна заједница 

је помогла инвестицију са 150.000,оо динара. 

 

2.На захтев Месне заједнице извршена је поправка степеништа 

испред стамбених зграда на «Ракијском пијацу». Инвеститор је ЈП 

Дирекција за изградњу. 

 

3. На захтев грађана и уз помоћ Месне заједнице «Царина» 

изграђени су потпорни зидови у Војвођанској улици (Месна 

заједница помогла набавку и превоз бетона са 25.000,оо динара а 

грађани извршили све потребне радове) и на раскрсници улица 

Солунске и Алексе Поповића, са доње стране коловоза (радове 

финансирала ЈП Дирекција за изградњу). Такође су изграђени и 

гелендери на почетку улице Филипа Вишњића. 

 

4. Завршено је степениште са гелендерима у укупној дужини од 110  

метара између улица Балканске и Арсенија Чарнојевића. Грађани 

су извели све потребне радове о свом трошку, а Месна заједница је 

помогла инвестицију са набавком потребних количина камена, 

бетона, металних цеви, електрода, основне и емајл боје у укупном 

износу од 159.397,63 динара. 

 

5. Започели су земљано-бетонски радови на изградњи степеништа 

између Ратарске и Војвођанске улице. Завршена је прва фаза у 

вредности од 180.000,оо динара, а Месна заједница је одобрила 

600.000,оо динара за изградњу степеништа у текућој години. 

 

6. Завршени су радови на постављању гелендера у Ерској улици. 

Месна заједница је помогла инвестицију са набавком потребне 

количине металних цеви, електрода, основне и емајл боје у 
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укупном износу од 68.710,оо динара, а грађани су о свом трошку 

извели све потребне радове. 

 

7. Уклоњене су бараке и обиље отпада сваке врсте са простора 

бившег «Кванташког пијаца», цео простор је испланиран и насут 

јаловином.  Ромске породице које су живеле у неусловном 

смештају и оронулим баракама су исељене у места пребивалишта. 

На поменутом простору планирана је изградња стамбених 

јединица и затвореног базена, а радови треба да отпочну наредне 

године. 

 

У плану је до краја текуће године и изградња и асфалтирање 

пешачке стазе до Медицинске школе, уређење простора испред 

старе цркве Светог Марка и паркинга иза стамбених зграда на 

Ракијском пијацу. Што се све финансира из градског буџета.  

 

 

Реализоване инвестиције у 2011 години: 

 
- У извештајном периоду, на захтев Месне заједнице завршена 

је јавна расвета у дужини од 400 метара, у наставку улице 

Николе Пашића. Све радове је финансирала Дирекција за 

изградњу Ужице. 

- На захтев Месне заједнице, започели су припремни радови на 

изградњи пешачке стазе од наставка улице Николе Пашића 

до Медицинске школе. Радове изводи предузеће «Стабил про» 

Ужице, а финансирају се из буџета. Укупна вредност радова 

износи 8.000.000 динара. Завршетак радова очекује се у 

наредној години. 

- На захтев Месне заједнице, у току су радови на изградњи 

потпорног зида и пешачке комуникације у улици Филипа 

Вишњића, радови се финансирају из буџета у износу од 

7.000.000 динара. Месна заједница је помогла решавање 

имовинско-правних односа, тако што је из средстава 

удруживања определила 100.000,оо динара. Један део радова 

је завршен, а коначан завршетак се очекује наредне године. 
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- На захтев Месне заједнице, завршени су радови на уређењу 

дворишта иза стамбених зграда у улици Николе Пашића 

(испод Цркве Светог Марка) а обухватили су изградњу 

кишне канализације и асфалтирање. Радове је извела ЈКП 

«Нискоградња» Ужице, а финансирали су се из Градског 

буџета. Укупна вредност радова износи 2.000.000 динара. 

- На захтев Месне заједнице, завршена је прва фаза изградње 

степеништа између Ратарске и Војвођанске улице, вредност 

радова је 1.200.000,оо динара, а радове су финансирали 

Дирекција за изградњу и Месна заједница. 

- Постављен је камен темељац, и у присуству Потпредседнице 

владе Републике Србије Верице Калановић и 

Градоначелника Ужица Јована Марковића и започели су 

радови на изградњи затвореног градског базена, на простору 

бившег «Кванташког пијаца», укупна вредност радова 

износи 283.705.781,00 динара, а извођач радова је предузеће 

«Путеви» из Ужица. Обзиром да је изградња базена 

дугогодишњи приоритет Савета Месне заједнице «Царина», 

све званице су после полагања камена темељца 

присуствовале коктелу у просторијама Месне заједнице. 

Радови теку предвиђеном динамиком и очекује се завршетак 

и свечано отварање базена средином наредне године. 

- Постављен је прунудни успоривач брзине (лежећи полицајац) 

у Немањиној улици, код Медицинске школе. 

- О трошку Дирекције за изградњу завршен је потпорни зид у 

улици Николе Тесле. 

- Насут је и поваљан горњи крак Ерске улице у дужини од 200 

метара, Месна заједница је из средстава удруживања 

финансирала набавку и транспорт јаловине, а грађани су о 

свом трошку извршили разастирање и планирање. 

- Насут је и поваљан горњи крак улице Жупана Брајана у 

дужини од око 150 метара, Месна заједница је из средстава 

удруживања финансирала набавку и транспорт јаловине, а 

грађани су о свом трошку извршили разастирање и 

планирање. 

- Изграђен је потпорни зид, са доње стране коловоза у горњем 

делу Војвођанске улице. Месна заједница је из средстава 

удруживања финансирала набавку и транспорт бетона, а 
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грађани су у својој режији обавили све армирачко бетонске 

радове уз надзор Дирекције. 

- Завршени су радови на ревитализацији средњег дела 

Немањине улице (од «Стојића дућана» до «Царинског» 

моста), радови су обухватили изградњу гасовода, нове кишне 

и фекалне канализације, водовода. Поправку тротоара и 

асфалтирање коловоза. У склопу радова замењена је и 

водоводна цев у Месној заједници а извршено је и 

асфалтирање платоа испред Месне заједнице. Радове је 

финансирала Дирекција за изградњу. 

- Aсфалтирано је 70 метара крака улице Арсенија 

Чарнојевића, при чему су обавезе грађана (изградња 

потпорних зидова и кишне канализације) на време 

реализоване. 

- Изграђен је потпорни зид и извршено насипање и ваљање 

слепог крака (завршетка улице Жеље Ђурића). Месна 

заједница је у инвестицији учествовала у набавци и превозу 

потребне количине бетона, а грађани су о свом трошку 

извршили све остале радове. 

- На бази пројеката Месне заједнице „Царина“ изграђена су 

дечија игралишта у „Ромском насељу“ у улици Арсенија 

Чарнојевића, горњем делу улице Жупана Брајана, а 

дограђено је и дечије игралиште на „Марином брегу“. На 

поменутим игралиштима постављене су клупе за одмор и 

дечији реквизити за игру (тобоган, љуљашке, клацкалице). 

- Изграђен је тротоар и постављени гелендери у Ерској улици, 

а грађани из околног насења су извршили и поправку 

банкина у делу улице Жупана Брајана. 

- О трошку Дирекције и у склопу редовног одржавања 

извршена је поправка коловоза у више улица на подручју 

Месне заједнице. 

- Уговорени су радови на асфалтирању крака улице Арсенија 

Чарнојевића („Пузовићи“), изградње водоводне линије 

(појачање притиска) у краку улице Николе Тесле и 

постављању одбојне ограде у горњем делу улице Арсенија 

Чарнојевића. 
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Реализоване инвестиције у 2012 години: 

 
-Захваљујући дугогодишњој иницијативи више Савета Месне 

заједнице, завршен је затворени градски базен у Немањиној 

улици. Цела инвестиција је износила око 300.000.000 динара, 

базен је димензија 33х25 метара и има 300 седећих места, уз 

обиље допунских садржаја.  

 

- На захтев Месне заједнице, комплетно су завршени радови на 

изградњи пешачке стазе од завршетка улице Николе Пашића 

до Медицинске школе. Радове је изводило предузеће «Стабил 

про» Ужице, а финансирање је било из буџета. Укупна 

вредност радова износи 8.000.000 динара. 

 

- У извештајном периоду, на захтев Месне заједнице завршена 

је јавна расвета у дужини од 200 метара дуж целе пешачке 

стазе, од завршетка улице Николе Пашића до Медицинске 

школе. Све радове је финансирала Дирекција за изградњу 

Ужице. 

 

- На захтев Месне заједнице, завршен је потпорни зид и 

пешачка комуникација у улици Филипа Вишњића, радови су 

се такође финансирали из буџета у износу од 7.000.000 динара. 

Месна заједница је помогла у решавању имовинско-правних 

односа и асфалтирању левог крака улице. 

 

- На захтев Месне заједнице, завршена је друга фаза изградње 

степеништа између Ратарске и Војвођанске улице (три 

крака), вредност радова је 800.000,оо  динара, а радове су 

финансирали Дирекција за изградњу и Месна заједница. До 

завршетка изградње потребно је изградити још два крака 

степеништа у износу од око 400.000,оо динара. 

 

 

-На захтев Месне заједнице изграђено је дечије и спортско 

игралиште у горњем делу улице Жупана Брајана. Укупна 

вредност радова је износила око 1.000.000 динара, а радови су 

финансирани из градског буџета. 
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- На бази апликације Месне заједнице Градски фонд за 

заштите човекове околине је финансирао изградњу дечијег 

игралишта у улици Николе Тесле, па су на том месту 

постављене клупе за одмор и љуљашка. Месна заједница је од 

РЦУ добила донацију од 10.000,оо динара која је 

искоришћена за набавку мреже за одбојку и пвц ограде око 

игралишта. 

 

 

-Асфалтиран је крак улице Арсенија Чарнојевића (Бабићи) у 

дужини од 70 метара. Грађани су финансирали изградњу кишне 

канализације и потпорних зидова, а Месна заједница и 

Дирекција су помогли асфалтирање пута. Радове је изводило 

предузеће «Нискоградња». 

 

-Асфалтиран је крак улице Филипа Вишњића у дужини од 50 

метара, Месна заједница је подржала изградњу, а грађани су 

сами сносили трошкове асфалтирања. Радове је обавила ЈКП 

«Нискоградња». 

 

- Асфалтирана су два прекида асфалтног застора улице 

Радована Драговића у укупној дужини од око 100 метара. 

Тиме је направљена значајна обилазница и омогућен знатно 

бољи прилаз породичним кућама грађанима у улицама 

Царинској, Лазовина и Радована Драговића. Радове је на 

захтев Месне заједнице финансирала Дирекција за изградњу, 

а извођач је била ЈКП «Нискоградња». 

- Извршена је реконструкција Лужничке улице. Радове је 

извело ЈКП «Нискоградња» а финансирала Дирекција за 

изградњу. 

- Извршена је поправка асфалтног застора у дворишту 

стамбених зграда између Немањине и улице Николе Пашића, 

као и у више улица на подручју Месне заједнице. 

 

- Изграђена је главна водоводна линија у горњем краку улице 

Николе Тесле за 20 домаћинстава. Укупне обавезе грађана су 

износиле 400.000,оо динара, без прикључака (које су грађани 

посебно финансирали). Део грађана учесника у изградњи није 

измирио своје обавезе у потпуности па је остао непокривен 
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дуг у износу од 181.355,93 динара, а свим дужницима су 

упућене опомене пред утужење. 

 

- Поновно су постављени прунудни успоривачи брзине (лежећи 

полицајаци) у Немањиној улици, код Медицинске школе и у 

улици Николе Пашића. На захтев Месне заједнице 

постављено је и више саобраћајних знакова и огледала за 

регулисање саобраћаја на простору Месне заједнице. 

 

 

Утрошена средства: 

 

За удруживање са грађанима у 2012 години предвиђена су 

улагања у Месну заједницу «Царина» у износу од 55.000.000 динара, 

бруто са свим осталим градским и сеоским Месним заједницама. А 

претходних година Месна заједница је имала на располагању од 

1.600.000,оо до 2.300.000,оо средстава за удруживање.  

Средства су на бази одлука Савета дељена од стране градског 

већа, према пројектима и приоритетима. (Грађани су учествовали 

у изградњи комуналне инфраструктуре са трећином својих 

средстава, а расвете се и даље финансирају са 50% средстава). 

 

Преглед донешених Одлука Савета у вези издвајања средстава из 

удруживања за реализацију инвестиција у комуналној 

инфраструктури у сарадњи са грађанима: 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА, НАМЕЊЕНИХ ЗА 

УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАЂАНИМА У 2009 ГОДИНИ. 

(Укупно за удруживање у 2011, предвиђено је 2.300.000,оо динара) 
 

Утрошено: 

1. Проширење јавне расвете у улици Жеље Ђурића 145.848,оо 

динара. 

2. Изградња јавне расвете у другом делу улице Олге Ђуровић 

104.784,оо динара. 

3. Набавка јаловине за горњи  крак Колубарске улице 

130.000,оо 

4. Набавка јаловина за први крак улице Жупана Брајана 

30.000,оо 

5. Набавка 22м3 бетона за израду пешачке стазе са риголама 
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у улици Филипа Вишњића 176.000,оо динара. 

6. Набавка 6м3 бетона за степениште и терасу за тешко 

оболелу Весну Ковачевић из Војвођанске улице 48.000,оо 

динара. 

7. Завршетак спортског игралишта у улици Николе Тесле 

68.040,оо динара. 

8. Набавка јаловине за други крак горњег дела улице 

Жупана Брајана 30.000,оо динара. 

9. Учешће у асфалтирању крака улице Лазовина 175.000,оо 

динара. 

10. Изградња потпорног зида са доње стране коловоза у улици 

Арсенија Чарнојевића код броја 31. 110.000,оо динара 

11. Асфалтирање дела улице Радована Драговића у укупној 

дужини од 120 метара 290.000,оо динара. 

12. Асфалтирање крака улице Лазовина 29.174,оо динара. (По 

уговореној вредности допуна до 50% укупних трошкова 

изградње) 

13. Набавка јаловине за крак улице Арсенија Чарнојевића 

(трафо станица-Татинац) 43.800,оо динара. 

14. Изградња друге фазе потпорног зида у улици Арсенија 

Чарнојевића 31. 47.628,оо динара. 

15. Изградња друге фазе степеништа између улица Балканске 

и Арсенија Чарнојевића (набавка бетона и камена) 

116.500,оо динара. 

16. Набавка јаловине за први леви крак улице Жупана 

Брајана 9.000,оо динара 

17. Изградња потпорног зида у Немањиној улици број 31 

32.000,оо динара. 

18. Асфалтирање крака улице Лазовина од броја 15. 140.000,оо 

динара. 

19. Асфалтирање крака улице Лазовина од броја 26. 85.000,оо 

динара. 

20.  Набавка и транспорт 250 м3 јаловине за насипање и 

ваљање спортског игралишта у горњем делу улице 

Жупана Брајана. 150.000,оо динара. 

 

Укупно утрошено: 1.965.274,оо динара. 

Преостало: 334.726,оо динара. 
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ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА, НАМЕЊЕНИХ ЗА 

УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАЂАНИМА У 2010 ГОДИНИ. 

(Укупно за удруживање у 2011, предвиђено је 2.300.000,оо динара) 

 

1. Изградња гелендера у Ерској улици (набавка материјала-

грађани изводе све потребне 

радове)..............................68.710,оо 

2. Изградња јавне расвете у улици Лазовина (грађани 

учествују са 50% 

средстава)...............................................................28.733,оо 

3. Набавка и транспорт 75 м3 јаловине за путни правац 

Арсенија Чарнојевића-Велика Превија (грађани изводе 

радове на планирању и 

ваљању)....................................40.000,оо 

4. Продужетак асфалтног застора у улици Николе Тесле 

(грађани изводе армирачко бетонске 

радове)............123.120,оо 

5. Завршетак степеништа у улици Арсенија Чарнојевића 

(набавка бетона и камена, док су грађани извели све 

радове)................................................................................  

56.200,оо 

6. Асфалтирање првог крака улице Ж.Брајана (грађани 

учествују у инвестицији са трећином 

средстава)............................................................................186.66

6,67 

7. Асфалтирање другог крака улице Жупана Брајана 

(грађани учествују у инвестицији са трећином 

средстава)............................................................................340.00

0,оо 

8. Асфалтирање крака улице Радована Драговића (грађани 

учествују са трећином 

средстава)..................................355.706,66 

9. Изградња степеништа између Ратарске и Војвођанске 

улице (грађани поклонили земљиште, урадили пројектну 

документацију и учествују у 

радовима).......................600.000,оо 

10. Поправка степеништа поред стамбених зграда у улици 

Николе 
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Пашића.................................................................150.000,оо 

11. Изградња потпорног зида у Војвођанској улици (набавка и 

транспорт бетона-грађани изводе радове)..................   

25.000,оо 

12. Помоћ Месној заједници «Гостиница» за изградњу моста 

на Товарничкој реци..........................................................     

80.000,оо 

13. Изградња јавне расвете у краку Ратарске 

улице.................................................................................    

43.453,50  

14. Изградња јавне расвете на степеништу између Балканске 

и улицеАрсенија Чарнојевића........................................    

55.000,оо 

15. Изградња макадама у улици Сарића осоје..............    

130.000,оо 

16. Набавка материјала за изградњу гелендера у улици 

Арсенија Чарнојевића..................................................................     

103.197,63  

Укупно утрошено средстава удруживања: ...........2.385.397,36 

динара 

 

 

 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА, НАМЕЊЕНИХ ЗА 

УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАЂАНИМА У 2011 ГОДИНИ. 

 (Укупно за удруживање у 2011, предвиђено је 1.600.000,оо динара) 

 

 

 

Редни 

број: 

Назив инвестиције: Утрошена 

средства: 

Укупно: 

1 Асфалтирање крака улице 

Арсенија Чарнојевића 

180.000 180.000 

2. Набавка и превоз јаловине 

за горњи крак Ерске улице. 

65.000 245.000 

3. Потпорни зид Војвођанска 

166. Набавка и превоз 1м3 

бетона. 

  7.500 252.500 

4. Набавка и транспорт 75.000 327.500 
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јаловине у горњи крак 

улице Ж.Брајана (изнад 

игралишта). 

5. Прикључак на водоводну 

линију за Штулић Раду 

(Алексе Поповића). 

17.000 344.500 

6. Потпорни зид у улици 

Жеље Ђурића 32-36. 

260.000 604.500 

7. Тротоар у Ерској улици 60.000 664.500 

8. Решавање мовинских 

односа у улици Филипа 

Вишњића 

100.000 764.500 

9. Условна одлука за 

степениште између 

Ратарске и Војвођанске 

улице. 

306,666,66 1.071.166,60 

10. Асфалт, крак улице 

Арсенија Чарнојевића Л-

50м. 

250.000,оо 1.321.166,60 

 

 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА, НАМЕЊЕНИХ ЗА 

УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАЂАНИМА У 2012 ГОДИНИ. 

 

 

Редни 

број: 

Инвестиција: Износ: 

1. Набавка и транспорт бетона за 

потпорни зид у Војвођанској 166. 

12.000,оо динара. 

2. Набавка и транспорт бетона за 

потпорни зид у улици Лазовина 8б. 

80.000,оо динара. 

3. Набавка и транспорт бетона за 

потпорни зид у улици Краља 

Милутина 23. 

120.000,оо динара. 

4. Изградња и асфалтирање крака 

улице Арсенија Чарнојевића (Бабић) 

друга фаза 80 метара. 

650.000,оо динара. 

5. Изградња и асфалтирање крака 

улице Колубарске (прва фаза) 

650.000,оо динара. 
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6. Набавка и транспорт 10 метара цеви 

фи 600 за спортско игралиште код 

«Дабића чесме» Р.Драговића. 

90.000,оо динара. 

7. Изградња јавне расвете на 

«Марином брегу» 

398.000,оо динара 

 Укупно: 2.000.000,оо динара. 

 

Укупно од 2009-2012 за удруживање са грађанима је утрошено  

7.671.837,90 динара. 

Укупна улагања Градских и Републичких органа у инвестиције на 

подручју Месне заједнице, у извештајном периоду превазилазе 

износ од 400.000.000,оо динара, што је неупоредиво више него 

претходних година. 

Од неизмирених обавеза, остао је само дуг грађана из улице Николе 

Тесле (реконструкција водоводне мреже) у износу од 180.000,оо 

динара, а грађанима учесницима у изградњи (потписници уговора) 

који нису благовремено измирили обавезе, упућене су последње 

опомене пред утужење. 

 

Ц. Екологија: 

 

У извештајном периоду захваљујући пројектима Месне 

заједнице, Фонд за заштиту човекове околине је финансијски 

подржао изградњу дечијих игралишта на «Марином брегу», у 

горњем делу улице Жупана Брајана, код «Медицинске школе» у 

улици Николе Тесле и у улици Арсенија Чарнојевића («Ромско 

насеље»). Такође је извршено и уређење простора око гроба 

незнаног јунака на Сарића осоју, око «Олгине чесме» у горњем 

делу улице Олге Ђуровић и испред Месне заједнице «Царина».  

Сваке године је одржавана акција «Очистимо Србију» а пре 

почетка акције обављани су разговори са члановима Савета, 

одборницима, Председницима Скупштине станара и грађанима. 

Резултати акција су били добри, а нарочито су се истакли 

грађани који су масовно узели учешће у акцији и то првенствено из 

стамбених зграда на Ракијском, грађани из Ерске улице и улице 

Арсенија Чарнојевића  као и деца из Медицинске школе и Дома 

Петар Радовановић, и припадници Ромске националности из дела 

улице  Арсенија Чарнојевића и Ратарске. 
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У акцији је узело учешће више стотина грађана, а велике количине 

отпада сваке врсте су одвезене на депонију. 

-На иницијативу Месне заједнице а у сарадњи са Дирекцијом 

благовремено је вршено  кошење и уклањање растиња са целог 

простора «Белог гробља» и простора око Медицинске школе. 

 

-У зимским месецима због обилних снежних падавина у 2012 

проглашено је ванредно стање, а с тим у вези одржана је градска 

акција «Један дан за наш град» у којој је учествововао значајан 

број грађана волонтера, чланова спортских клубова-корисника 

сале Месне заједнице, штићеника Дома «Петар Радовановић» и 

ученика Медицинске школе. Резултати и одзив грађана на 

простору Месне заједнице су били одлични, а очишћене су значајне 

количине снега са тротоара, улица и јавних површина. 

 

 

Д. Социјална и здравствена заштита: 

 

У посматраном периоду Месна заједница је остварила и 

одличан однос са Центром за Социјални рад  Ужице, тако да више 

од 40 породица констатно прима неки од видова помоћи, а 8 

домаћинстава ужива повластице у плаћању ел.енергије. 

У области здравствене заштите у Месној заједници «Царина» 

у сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља, 

једино у граду континуирано траје акција редовног мерења крвног 

притиска. Одзив грађана махом старијих је одличан, па је и из тог 

разлога а на предлог Савета мерење крвног притиска 

интезивирано тако да се сада обавља сваке друге среде. 

Према податцима Поливалентне Патронажне службе више од 

10.000 грађана је до данас измерило крвни притисак у 

просторијама Месне заједнице, и успут добило одговоре на 

постављена питања из сфере здравствене заштите. 

У сарадњи са Црвеним крстом Ужице и службом за 

трансфузију крви, редовно се одржавају акције добровољног 

давања крви. 
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Е. Друге друштвене и спортске активности: 

 

На бази пројекта «Све је лако кад знаш како» које је Месне 

заједница аплицирала заједно са Медицинском школом и Домом 

«Петар Радовановић» у току је реализација у просторијама 

Медицинске школе, другу годину за редом.  

Овим пројектом преко 200 деце из Месне заједнице „Царина“ 

(ученици основних и средњих школа), који су се пријавили у 

просторијама Месне заједнице, потпуно бесплатно имају прилику 

да уз стручну помоћ професора Медицинске школе прошире знања 

из разних предмета (наставе), да науче да правилно уче, да се обуче 

да пружају прву помоћ, да користе интернет, да се науче 

правилном држању тела и здравом начину живота, као и да науче 

основну пословну коресподенцију, у претходној години деца су 

бесплатно похађала часове интернета и имала прилику да уче плес. 

Такође у сарадњи са Медицинском школом и даље траје 

пројекат медицинске подршке грађанима Месне заједнице 

«Царина». На основу кога сви заинтересовани грађани могу да 

користе садржаје Медицинске школе (разне масаже, кинези 

терапија, услуге физиотерапеута, фитнес, кондиционе припреме, 

козметичар....) уз надзор стручних лица и уз симболичну надокнаду 

која се уплаћује ученичкој задрузи Медицинске школе. Овај 

пројекат је као и остали одобрен од стране Савета Месне заједнице. 

Салу Месне заједнице за своје активности редовно користе 

чланови Клуба Три, ветерана КУД «Севојно», Планинарског 

друштва «Рујно»  и  Карате клуба «Дон» и «Мећавник», а Савет 

Месне заједнице им пружа највећу могућу помоћ у раду. Салу су у 

претходном периоду периодично користили и чланови Месних 

одбора политичких странака, Удружење ловаца М.З. Царина, 

Удружење пензионера Месне заједнице Царина, Кинолошко 

друштво Царина и многи други, искључиво бесплатно и у 

слободним терминима. Тако да се слободно може рећи да је сала 

Месне заједнице стално попуњена, па је због обиља активности и 

дотрајалости ентеријера у наредној години неопходно предузети 

кораке на санацији и уређењу сале. 

 

У овом извештају неопходно је истаћи да је по седми пут 

прослављена Слава Месне заједнице Свети Марко, уз пригодан 

верски  и  културно-уметнички програм, скроман коктел и бројне 

званице. Прослави су поред Градоначелника и целог Градског 
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руководства свих година присуствовали и директори Градских 

јавних предузећа, одборници, чланови Савета и бројни грађани. А 

у културно уметничком делу су учествовала деца из Фолклорног 

ансамбла Ере. 

 

  

 

 

С поштовањем,     Месна заједница «Царина» 

              Предсеник Савета 

           Жељко Миловановић 

       ________________________ 

               

 
 

 

 
    

 


