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ЗАПИСНИК СА III СЕДНИЦЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

„ЦАРИНА“ 

 

Седница је заказана за петак 17.01.2014 године, са почетком у 

19,оо часова у сали Месне заједнице «Царина.  

Чланови Савета су због хитности заказивања седнице 

материјал добили непосредно пре почетка седнице.  

Седници присуствују Председница Савета Месне заједнице 

«Царина» Савић Светлана, Заменик Председника Савета 

Бралушић Марјан и чланови Савета: Миловић Миливоје, 

Симовић Бранко, Николић Љубан, Илић Слободан, Јокић 

Владица, Јанковић Сања, и Ђурић Петар.  

Свој изостанак са седнице су оправдали следећи чланови 

Савета: Ковачевић Марија, Драгана Јечменица, Снежана Јањић и 

Драган Вукашиновић.  

Седници по позиву присуствују и грађани из два крака улице 

Арсенија Чарнојевића, као и представници Месних канцеларија 

«Буар» и «Дубоко».  

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 у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно 

учешће у финансирању:  
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-Путни правац Војвођанска-М.З. «Буар» (асфалт, дужина 280 метара) 

-Крак улице Арсенија Чарнојевића-Пузовићи (асфалт, дужина 100 

метара) 

-Крак улице Арсенија Чарнојевића – Бабићи (асфалт, 80 метара). 

3. Доношење финансијског плана за редовни рачун Месне 

заједнице у 2014 години (Предлог у прилогу). 

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 

спроведеним активностима у времену између две седнице Савета и 

објаснила присутним члановима Савета неопходност хитног 

заказивања седнице из разлога хитног доношења Одлука о 

удруживању средстава за текућу годину због благовременог 

расписивања тендера од стране Дирекције за изградњу. 

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 прочитали пре 

почетка седнице и да су са истим упознати, није било дебате.  

Преседница Савета Светлана Савић је потом изнела записник 

на одлучивање и он је једногласно усвојен. 

Потом је обзиром да седници присуствују грађани, 

представници Месних канцеларија «Буар» и «Дубоко» и грађани из 

два крака улице Арсенија Чарнојевића. Председница Савета 

предложила да се они прво обрате Савету, па да о њиховој 

иницијативи Савет расправља касније по другој тачки дневног 

реда. 

Предлог Председнице Савета је прихваћен и први се за реч 

јавио Председник М.К. «Дубоко» Узуновић Миливоје, који је 

затражио помоћ од Савета М.З. «Царина» у циљу изградње и 

асфалтирања пута од Војвођанске улице до МК «Буар» у дужини од 

око 280 метара, од којих се 200 налази на подручју М.З. «Царина», 

док су грађани из МК «Буар» већ асфалтирали 1,3 км. истог путног 

правца на подручју Буара.  

У истом правцу Узуновић је истакао да су грађани са 

подручја М.К. «Буар» већ сакупили 3.500 евра као своје учешће у 

инвестицији и да укупна вредност радова неби требало да пређе 

износ од 1.050.000,оо динара.  
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Узуновић је у наставку излагања истакао добру сарадњу 

између Месне канцеларије «Дубоко» и Месне заједнице «Царина» у 

претходном периоду, што је све резултирало низом реализованих 

инвестиција, од водовода («Висока зона Сарића осоје»), фекалне 

канализације («Татинац-Велика превија), пута «Дабића чесма» - 

«Мала превија»... 

Потом се за реч јавио Пузовић Антоније из крака улице 

Арсенија Чарнојевића (Пузовићи) са захтевом за асфалтирање 

крака улице у дужини од око 100 метара. Пузовић је истакао да су 

грађани (7 домаћинстава) о свом трошку у ранијем периоду насули 

и бетонирали крак улице, али да је због порозности бетона и нагиба 

неопходно асфалтирати крак улице.  

С тим у вези Пузовић Антоније је заједно са присутним 

грађанима изјавио да су грађани у потпуности сагласни да 

учествују у изградњи и асфалтирању у висини од трећине укупних 

трошкова изградње. 

На крају се за реч јавио Миодраг Бабић из другог крака 

улице Арсенија Чарнојевића, који је изјавио да су грађани о свом 

трошку већ обавили све предвиђене радове у договору са 

Дирекцијом за изградњу (изградња потпорних зидова, фекалне и 

кишне канализације, постављање решетки и сл.) и да су по 

досадашњем учешћу учествовали у целој инвестицији са преко 

50% укупних трошкова изградње. Пошто је асфалтирано свега око 

40 метара крака, за завршетак радова је по тврдњи Бабић 

Миодрага и присутних грађана неопходно асфалтирати још око 80 

метара пута, Бабић је у том правцу и затражио помоћ Савета 

Месне заједнице. 

По завршетку излагања Миодрага Бабића, гости су 

напустили Салу Месне заједнице а чланови Савета су наставили 

рад. 

Одмах затим се прешло на рад и одлучивање по другој тачки 

дневног реда: Доношење Одлуке о усмеравању средстава из 

удруживања за 2014 годину.  
(Предлози у којима је до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно 

учешће у финансирању:  

-Путни правац Војвођанска-М.К. «Буар» (асфалт, дужина 280 метара) 

-Крак улице Арсенија Чарнојевића-Пузовићи (асфалт, дужина 100 

метара) 

-Крак улице Арсенија Чарнојевића – Бабићи (асфалт, 80 метара). 
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По другој тачки дневног реда се развила дебата у којој су 

учествовали Петар Ђурић и Миловић Миливоје који су изнели 

мишљење да је изузетно тешко доносити Одлуке о удруживању 

средстава,  без званичног предмера и предрачуна радова, као и да 

је неопходно сачувати део средстава за евентуалне хитне и 

неодложне инвестиције у којима грађани такође дају сагласност 

око учешћа у изградњи и до којих може доћи током године. 

На крају дебате, на предлог Председнице Савета и на бази 

претходног изјашњавања присутних грађана, Савет Месне 

заједнице је једногласно донео следеће Одлуке: 

 

1. Одобравају се средства из удруживања за текућу годину у 

износу од 350.000,оо динара (оријентационо половина 

потребних средстава) за изградњу и асфалтирање прве фазе 

радова на изградњи путне комуникације Крак Војвођанске 

улице- Месна канцеларија «Буар». Уз услов да грађани из МК 

«Буар» учествују у изградњи са 1/3 неопходних средстава. 

2. Одобравају се средства из удруживања за текућу годину у 

износу од 300.000,оо динара (оријентационо 2/3 потребних 

средстава) за изградњу и асфалтирање 80 метара крака улице 

Арсенија Чарнојевића (Пузовићи). Уз услов да грађани 

учесници у изградњи учествују у изградњи са 1/3 неопходних 

средстава. 

3. Одобравају се средства из удруживања за текућу годину у 

износу од 300.000,оо динара (оријентационо 2/3 потребних 

средстава) за изградњу и асфалтирање 80 метара крака улице 

Арсенија Чарнојевића (Бабићи) пошто су грађани већ 

обезбедили учешће у изградњи. 

 

Став Савета је да преостала средства, буду распоређена по 

добијању званичних предмера и предрачуна радова од стране ЈП 

«Дирекција за изградњу», као и да буду усмерена на инвестиције 

које се налазе у плану приоритета код којих се обезбеди обавезно 

учешће грађана. 

 

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

одлучивање по трећој тачки дневног реда: Доношење финансијског 

плана за редовни рачун Месне заједнице у 2014 години (Предлог у 

прилогу). 
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Пошто су чланови Савета предлог финансијског плана добили у 

материјалу, отворила се расправа о појединим ставкама. По 

завршетку расправе интегрална верзија нацрта финансијског 

плана је изнета на одлучивање и план је једногласно усвојен.  

 

По последњој тачки дневног реда: Текућа питања. 

Отворена је дебата о изузетно лошем стању просторија у којима 

је смештена Месна заједница. Просторије Месне заједнице се 

налазе у објекту из 1900 године, потпуно су оронуле, препуне влаге 

са напуклим зидовима и дотрајалим подовима и захтевају хитну и 

темељну реконструкцију. 

С тим у вези јединствен став чланова Савета је да пошто се ради 

о национализованом објекту у процесу реституције није 

сврсисходно улагати огромна средства у његову темељну 

реконструкцију, већ је неопходно покренути иницијативу код 

Градског већа како би се Месној заједници доделиле нове, 

адекватне просторије у некој од друштвених установа на подручју 

Месне заједнице.  

У том правцу као нај целисходније решење и за град и Месну 

заједницу је предложен слободан простор у Градском базену, Дому 

«Петар Радовановић» или адаптација «Голубовића куће» између 

Дома «Петар Радовановић» и Регионалног центра за просветне 

раднике у Немањиној улици, преко пута садашњих просторија. 

 

Седница Савета је завршена у 20,30 часова. 

 

Записник водио, 

Секретар М.З. «Царина» 

Драган Басуровић 

 

 

 

 

 

 

 
 


