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Предмет: Иницијатива Савета Месне заједнице «Царина» за 

проналажење нових просторија за потребе Месне заједнице. 

 

Поштовани, 

Обавештавамо вас да је Савет Месне заједнице, на својој III 

редовној седници, одржаној 17.01.2014. поднео иницијативу за 

проналажење нових просторија за потребе Месне заједнице. 

Садашње просторије се налазе у приземљу породичне куће 

Стојић Миломира, која је саграђена 1900 године.  

Просторије Месне заједнице су потпуно руиниране, са 

оштећеним ламинатом, напуклим и огуљеним зидовима, препуне 

влаге, па захтевају хитну и темељну реконструкцију која изискује 

значајна финансијска средства.  

Напомињемо да су просторије Месне заједнице, 

национализоване и да се на захтев породице Стојић налазе у 

поступку реституције. 

С тим у вези закључак Савета Месне заједнице је да није 

целисходно улагати велика средства у објекат који је потпуно 

руиниран и у фази реституције, него је неопходно наћи друге 

адекватне просторије (канцеларија, мокри чвор, сала) у неком од 

друштвених објеката на подручју Месне заједнице.  

Мишљење Савета је да је у овом тренутку најцелисходније 

решење за град и Месну заједницу Градски базен у Немањиној 

улици, који има велики и не искоришћени пословни простор у 

самој згради. Друга могућа решења су простор у Дому «Петар 

Радовановић» или адаптација «Голубовића куће» (преко пута 

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


садашњих просторија) што би такође изискивало велика 

финансијска средства. 

Молимо вас да сагледате ситуацију и да нам што је пре 

могуће пружите помоћ у налажењу нових просторија за потребе 

Месне заједнице «Царина» јер су садашње у изузетно лошем и 

руинираном стању, најгоре од свих градских Месних заједница, а 

Месној заједници «Царина» гравитира више од 10.000 грађана. 

 
 

С поштовањем,     Председник Савета  

           Месне заједнице «Царина» 

       _________________ 

                    Светлана Савић 
 

  
 


