
___________________________________________________________________________________________________________                               

                                                                                              Република Србија 

                   Град Ужице 

                                                                                 Месна заједница «Царина» 

                                                                                                                                                                   Немањина 45. 31.000 Ужице.  

                                                                                                                                                  Телефони и факс:031 514-673, 500-331          

                                                                       Интернет www.mzcarina.org.rs Eл.пошта mzcarina@uzice.rs 

           текући рачуни: 840-1866645-03 (редовни), 840-3016745-90 (самодопринос).  

                                                            ПИБ број: 101779512, матични број: 07156098  

                                                                                                                   Број: 108 /2013. 

                    Ужице: 25.12.2013. 

____________________________________________________________________________________________________________      
 
ПЛАН ИЗГРАДЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ «ЦАРИНА» ЗА   

2014 ГОДИНУ.  

(Усвојен на II седници Савета Месне заједнице «Царина» одржаној 

25.12.2013) 

1. Приоритети I реда (Финансирање о трошку Дирекције за 

изградњу) 

 

- Изградња и асфалтирање улица: 
1. Изградња обилазнице и реконструкција улице Николе Тесле са 

изградњом тротоара. Урађена пројектна документација, дужина 600 

метара. 

2. Изградња пешачке стазе са степеништем и јавном расветом између 

Медицинске школе и Школе за слушно оштећену децу. 

3. Изградња јавне расвете кроз шумски простор преко «Мариног брега» 

(од улице Филипа Вишњића, до улице Жупана Брајана-постављени 

бетонски стубови). 

4. Наставак уређења простора око Медицинске школе и градског базена.  

5. Реконструкција улице Добриле Петронијевић. Постоји урађена 

пројектна документација. 

6. Асфалтирање 25 метара горњег дела улице Олге Ђуровић (код 

резервоара висока зона „Сарића осоје“) и спајање са путем за градску 

депонију „Дубоко“. 

7. Асфалтирање дела улице Јанка Веселиновића, по завршетку 

реконструкције фекалне и водоводне линије. 

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже: 
1. Реконструкција водоводне и фекалне канализационе мреже у улици 

Добриле Петронијевић. Урађена пројектна документација, дужина 130 

метара. (По окончању радова реконструкција коловоза). 

2. Реконструкција водоводне линије између Сланушке улице (број:21) и 

Белог гробља. 

Изградња јавне расвете: 
1. Проширења јавне расвете у Немањиној, Солунској, Ђурђевданској и 

улици Николе Тесле. 

http://www.mzcarina.org.rs/


 

Друге инвестиције са статусом приоритета првог реда: 
1.  Изградња спортских игралишта на локацијама: «Дабића чесма» у 

улици Радована Драговића (урађена пројектна документација) на 

«Ибишевом гувну» (заједно са М.З. «Центар») и на «Марином брегу». 

2.   Изградња парковског простора на «Белом гробљу». 

 и игралишта између Ратарске и Војвођанске улице. 

3.  Набавка пројектне документације за изградњу степеништа између 

Солунске и Војвођанске улице, преко «Белог гробља». 

4. Постављање семафорске сигнализације или принудних успоривача 

брзине на раскрсници Немањине и Ратарске улице, у улици Николе 

Тесле, Сланушкој, Немањиној (код Медицинске школе) и на 

«Ракијском пијацу» 

8. Изградња пропуста за одвод атмосферских вода у улици Арсенија 

Чарнојевића код трафо станице. 

9. Уклањање обрушеног потпорног зида на кривини у улици Мијаила 

Радовића и укњижба улице. 

10. Изградња гелендера у улици Николе Тесле, Радована Драговића, Олге 

Ђуровић и Колубарској. 

 

II. Приоритети који се финансирају са 33 и 50% удружених 

средстава грађана: 

 
Изградња и асфалтирање улица: 

1. Асфалтирање два крака Колубарске улице. 

2. Изградња и асфалтирање крака Војвођанске улице и спајање са М.З. 

«Буар» у укупној дужини од око 200 метара. 

3. Реконструкција Ратарске и крака Немањине улице од броја 199-211. 

Изградња степеништа и потпорних зидова: 

1. Изградња степеништа између улица: Војвођанске и Ратарске улице 

(урађена пројектна документација) наставак и Солунске и Војвођанске 

улице (преко «Белог гробља) у колико се обезбеди пројектна 

документација. 

2. Изградња потпорног зида у Ратарској улици (преко пута броја 69). 

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже: 
1. Изградња фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић. 

Изградња јавне расвете: 

1. Изградња јавне расвете у горњем делу Ерске улице. 

2. Изградња јавне расвете у првом краку Колубарске улице. 

 

III.Остали приоритети настали на бази захтева грађана у 

претходним годинама (који се могу реализовати у 



зависности од расположивих средстава и исказаног 

интереса грађана). 
 

Изградња путева и улица: 
1. Реконструкција асфалтног застора у горњем делу улица Арсенија 

Чарнојевића. 

2. Изградња тротоара у делу Немањине улице (код продавнице на раскрсници са 

ул. Олге Ђуровић, према „Сарића осоју“) 

3. Изградња и асфалтирање пута између М.З. «Царина» и «Буар» на потезу крај 

улице А.Чарнојевића-засеок „Радичевићи“. 

4. Проширење кривине у улици Жупана Брајана код трафо станице, изнад 

«Мариног брега». 

Друге инвестиције са статусом осталих приоритета: 
1. Изградња фекалне канализације у првом делу Ратарске улице. 

2. Изградња кишне канализације и ригола за одвод атмосферских вода у 

Ратарској улици, улици Арсенија Чарнојевића, Моравској, Војвођанској, 

улици Филипа Вишњића и улици Николе Тесле. 

3. Зацевљење Царинског потока у горњем делу Царинске улице.  

4. Изградња тротоара у Војвођанској улици («Бело гробље») 

5. Даља санација клизишта у улици Ф. Вишњића, Ратарској и изградња 

потпорних зидова. 

6. Редовна поправка улица и одржавање и постављање одговарајуће саобраћајне 

сигнализације. 

 

IV. Приоритети из области екологије и заштите човекове 

околине. 
1. Затварање, санација и рекултивизација депоније «Сарића осоје»  

2. Реконструкција «Цокалине» (1905) (постоји пројектна документација) 

,«Батакове» чесме» и чесме «Грозничавац» 

3. Уређење споменика незнаном јунаку на «Сарића осоју». 

4. Уређење обала и чишћење корита Царинског и Глуваћког потока. 

5. Озелењавање простора испред стамбених зграда у Немањиној, улици Николе 

Пашића, испред Месне заједнице, на «Белом гробљу» и поред Медицинске 

школе. 

6. Уклањање отпада и обраслог растиња  на потезу «Јанковића ливаде», бивша 

кафана Веселина Јанковића и «Грујичићи» у Немањиној улици. 

 

Предност у реализацији ће имати приоритети код којих се 

благовремено обезбеди неопходна пројектна документација и 

одговарајуће учешће грађана!  

 

      
С поштовањем,        Председница Савета 

               Месне заједнице «Царина» 

            _________________ 

                         Светлана Савић 


