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ЗАПИСНИК СА IV СЕДНИЦЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

„ЦАРИНА“ 

 

Седница је заказана за петак 26.02.2014 године, са почетком у 

19,оо часова у сали Месне заједнице «Царина.  

Чланови Савета су материјал за седницу добили 

благовремено, поштанским путем.  

Седници присуствују Председница Савета Месне заједнице 

«Царина» Савић Светлана, Заменик Председника Савета 

Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, 

Јечменица Драгана, Ковачевић Марија, Јањић Снежана, Николић 

Љубан, Илић Слободан, Јокић Владица, Јанковић Сања, Драган 

Вукашиновић и Ђурић Петар.  

Свој изостанак са седнице је оправдао  члан Савета Симовић 

Бранко који је службено одсутан. 

Седници по позиву присуствују и грађани из Ерске улице. 

Седницу је у 19,05 часова отворила Председница Савета 

Савић Светлана, констатовала да постоји кворум за пуноважно 

одлучивање, поздравила присутне и преложила следећи: 

  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне 

заједнице.  

2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања 

за 2014 годину:  

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у 

којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно 

учешће у финансирању) 

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


-Асфалтирање 40 метара горњег крака Ерске улице (Бујићи), 

дужина 40 метара, вредност радова оријентационо 207.000,оо 

динара, грађани учествују у изградњи са 33% средстава.  

-Асфалтирање 45 метара горњег крака улице Миладина 

Радовића, вредност радова оријентационо 250.000,оо динара. 

Грађани учествују у изградњи са 33% укупних трошкова. 

-Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле 16. Набавка 

и транспорт 5м3 бетона износе 50.000,оо динара, а грађани о 

свом трошку и уз надзор Дирекције обављају остале радове. 

-Изградња потпорног зида у Војвођанској 118. Набавка и 

транспорт 13 м2 бетона износи 120.000,оо динара. Грађани и 

предузеће «Стабил про» о свом трошку и уз надзор Дирекције 

изводе радове. 

3. Договор око пролећног чишћења града. 

4.Текућа питања 

 

На предлог Председнице Савета, дневни ред је изнет на 

одлучивање и он је једногласно усвојен. 

Потом је Председница Савета информисала присутне о 

проведеним активностима у времену између две седнице Савета а  

затим се прешло на рад по првој тачки дневног реда: Усвајање 

записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.  

Обзиром да су сви чланови Савета Записник добили у 

материјалу за седницу и да су са истим упознати, није било дебате и 

записник је једногласно усвојен.  

Потом је Председница Савета обзиром да седници 

присуствују Алексић Богдан и Новица Бујић из Ерске улице дала 

реч гостима. 

Новица Бујић је истакао да су грађани из Ерске улице 

постигли пуну сагласност око учешћа у асфалтирању 40 метара 

своје улице у висини од трећине потребних средстава, па се у том 

смислу и обратио Савету са молбом да донесе позитивну одлуку. 

По излагању Бујића, одмах се прешло на рад и одлучивање по 

другој тачки дневног реда: 

Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 

2014 годину. 

-Асфалтирање 40 метара горњег крака Ерске улице (Бујићи), 

дужина 40 метара, вредност радова оријентационо 207.000,оо 

динара, грађани учествују у изградњи са 33% средстава.  

 



Пошто су се грађани изјаснили око свог учешћа у 

изградњи и решили све имовинско-правне односе у погледу 

исте, Савет Месне заједнице је једногласно донео Одлуку да 

се средства из удруживања у 2014 години, у износу од 

207.000,оо динара усмере на асфалтирање 40 метара горњег 

дела Ерске улице. 

 

-Асфалтирање 45 метара горњег крака улице Миладина 

Радовића, вредност радова оријентационо 250.000,оо динара. 

Грађани учествују у изградњи са 33% укупних трошкова. 

 

 Пошто су се и у овом случају грађани изјаснили око 

свог учешћа у изградњи и решили све имовинско правне 

односе у погледу исте, Савет  Месне заједнице је једногласно 

као и у претходном случају донео Одлуку да се средства у 

износу од 250.000,оо динара усмере на асфалтирање горњег 

дела улице Миладина Радовића уз услов да грађани учествују 

у изградњи у висини од 33% укупних трошкова. 

 

-Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле 16. Набавка и 

транспорт 5м3 бетона износе 50.000,оо динара, а грађани о 

свом трошку и уз надзор Дирекције обављају остале радове. 

 

Пошто се ради о потпорном зиду, који се налази са доње 

стране коловоза и пошто је власник имања претрпео штету 

од изливања воде приликом изградње водоводне линије, при 

чему је дошло и до пуцања тадашњег зида. Савет Месне 

заједнице је једногласно донео Одлуку да се средства из 

удруживања у износу од 50.000,оо динара усмере на набавку и 

транспорт 5м3 бетона, уз услов да грађани изведу све 

армирачко-бетонске радове уз надзор Дирекције. 

 

 

-Изградња потпорног зида у Војвођанској 118. Набавка и 

транспорт 13 м2 бетона износи 120.000,оо динара. Грађани и 

предузеће «Стабил про» о свом трошку и уз надзор Дирекције 

изводе радове. 

 

Имајући у виду чињеницу коју је презентирао заменик 

Председника Савета Бралушић Марјан да се ради о 



потпорном зиду који са становиштва неопходности изградње 

и друштвеног значаја нема вредност. Савет Месне заједнице 

је једногласно донео Одлуку да се одбије иницијатива 

грађана и не доделе предрачунска средства за набавку и 

транспорт бетона за његову изградњу. 

 

 По завршетку дебате,  на иницијативу заменика Председника 

Савета Бралушић Марјана и чланова Савета  Николић Љубана и  

Илић Слободана, Савет је упознат са захтевима грађана из улице 

Жупана Брајана (горњи део), Војвођанске (Папићи) и Олге 

Ђуровић (спајање са асфалтним путем за градску депонију).  

За доделу јаловине у циљу поправке наведених путних 

праваца. У том правцу је једногласно донео Одлуку да се 

грађанима изађе у сусрет и да им се од средстава удруживања, за 

текућу годину, одобри набавка и транспорт потребне количине 

јаловине, по добијању званичних предмера и предрачуна радова и 

уз услов да грађани о свом трошку изврше планирање и ваљање 

јаловине. 

По завршетку друге тачке дневног реда, прешло се на рад и 

одлучивање по следећој тачки дневног реда: 

Договор око пролећног чишћења града 

Пошто су чланови Савета упознати са дописом Фонда за 

заштиту човекове средине и пошто су претходно контактирани сви 

корисници Центра за Социјални рад Ужице, одлучено је да се за 

учешће у акцији предложе: Станковић Станко, Веселиновић 

Светислав, Јовичић Видан и Јовичић Јетлинда који су прихватили 

да учествују у акцији. Закључак Савета је да се приоритетно 

очисте све зелене површине на подручју Месне заједнице и уклони 

отпад и обрасло растиње. 

 

По последњој тачки дневног реда: Текућа питања за реч се 

јавио Драган Вукашиновић, који је предложио да се у будуће 

седнице Савета заказују најкасније у 18,оо часова због обавеза које 

имају чланови Савета. Остали чланови Савета су прихватили 

предлог Вукашиновића, па је и одлучено да се у будуће Седнице 

заказују најкасније у 18,оо часова. 

 По излагању Вукашиновића није било дискутаната па је 

Седница Савета Месне заједнице завршена у 19,40 часова. 

 

Записник водио 



Секретар Месне заједнице 

«Царина» 

Драган Басуровић 

 

 

 

 

 

 

 
 


