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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦАРИНА“ ЗА 2016 ГОДИНУ. 
 

У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» 

руководио је Савет Месне заједнице кога сачињавају: Председница  

Савета Светлана Савић, заменик Председника Савета Бралушић 

Марјан, и чланови Савета: Јанковић Сања, Јањић Снежана, 

Ковачевић Марија, Јечменица Драгана, Вукашиновић Драган, 

Николић Љубан, Илић Слободан, Јокић Владица и Ђурић Петар, 

Симовић Бранко и Миловић Миливоје.  

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 грађане.  

У посматраном периоду између осталог примљено је и 

прослеђено 100 захтевa разне садржине, издато 36 потврда за 

легализацију, закључено 31 уговор о изградњи са инвеститором, 

извођачима радова и грађанима учесницима у изградњи и добијена 

34 предмера и предрачуна радова. Одржане су три редовне и једна 

телефонске седница Савета Месне заједнице  (укупно 12)  и 5 

Зборова грађана. 

На седницама Савета и Зборовима грађана, расправљана су 

најважнија питања од интереса за грађане Месне заједнице па је 

донешено укупно 19 одлука, махом у вези комуналне изградње.  

У вези послова градске канцеларије у посматраном периоду 

је оверено укупно 320 изјава, преписа аката, пуномоћја....  

Чланови Савета, чланови Градског већа и одборници 

Градске Скупштине са подручја Месне заједнице свакодневно 

посећују Месну заједницу, дају сугестије и помажу у раду. 

http://www.mzcarina.org.rs/
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На свим седницама Савета постојао је кворум за пуноважно 

одлучивање, Одлуке су по правилу доношене једногласно, све су 

оверене од стране Градоначелника Тихомира Петковића или члана 

Градског већа Владимира Синђелића, 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.  

Број грађана који се обраћају Месној заједници по свим 

питањима је 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» у 2016 

години. 
У извештајном периоду захваљујући пре свега грађанима, 

као и члановима Савета изграђен је значајан број објеката 

комуналне инфраструктуре и покренуто више иницијатива у вези 

изградње објеката на подручју Месне заједнице: 

  

-У текућој години извршена је потпуна реконструкција улице 

Добриле Петронијевић у дужини од 200 метара, на захтев Месне 

заједнице, а о трошку града. 

-Из средстава удруживања, завршено је асфалтирање крака улице 

Арсенија Чарнојевића и крака улице Краља Милутина. Грађани из 

улице Николе Тесле, као и претходне две улице су у потпуности 

сакупили новац и уплатили потребну трећину средстава за 

асфалтирање. Асфалтирање улице Николе Тесле је планирано 

наредних дана. 
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-Грађани из Колубарске улице су до сада сакупили 250.000 динара, 

а у више наврата су пружили обећање да ће до краја текуће недеље 

сакупити и преостала средства. Грађанима је речено да што пре 

сакупе недостајућа средства, или у супротном донесу одлуку да се 

улица асфалтира у габариту и у односу на уплаћена средства. 

-Грађани из Војвођанске улице и поред понуђене помоћи од 

предузећа „Стабил-про“ нису уплатили средства за асфалтирање.  

-Обзиром да су грађани из Војвођанске улице одустали од 

асфалтирања и грађани из улице Олге Ђуровић од изградње 

потпорног зида. Не утрошена средства предвиђена за наведене 

инвестиције су на 12 седници Савета опредељена за изградњу јавне 

расвете између улица Жупана Брајана и Ерске за коју су грађани 

(16 домаћинстава) постигли договор да учествују у изградњи у 

висини од 50% средстава.  
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-Изграђено је више потпорних зидова у улицама: Солунској, 

Војвођанској, Николе Тесле..... 

-На захтев Месне заједнице, захваљујући Скупштини станара 

завршено је дечије игралиште између Немањине и улице Николе 

Пашића. (Простор у дворишту стамбених зграда). 

 
 

-Наредних дана отпочињу радови на завршетку степеништа између 

Војвођанске и Ратарске улице (последња фаза-изабран извођач 

радова). 

-Редовно је по позивима грађана поправљана јавна расвета,  ниско 

напонска мрежа, водовод и канализација. 

-Извршено је крпљење ударних рупа на асфалту, у више улица на 

подручју Месне заједнице. 

 

 

-Грађани из улице Олге Ђуровић (горњи део) су наручили 

пројектну документацију за изградњу канализационе линије. 

-У току је изграда пројектне документације за изградњу улице 

Јанка Веселиновића, а први део улице (асфалтни застор) је 

поправљен. 

-Извршено је сезонско кошење зелених површина на „Белом 

гробљу“, поред улице Николе Пашића и око Медицинске школе и 

Базена. 

-Уклоњена су прерасла стабла у Ратарској и другим улицама, која 

су представљала опасност за грађане и њихову имовину. 
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-Месна заједница је после обилних падавина и појаве клизишта у 

својим могућностима помогла грађанима набавком јаловине за 

поправку макадамских путева и бетона за санацију потпорних 

зидова. 

-Почетком године, просторије Месне заједнице су пресељене из 

старих просторија у Немањиној 45. (Враћене старом власнику) у 

нове просторије у Ратарској улици број: 69. 

 

 

 

 

 

 
-У току су радови на зацевљењу дела Царинског потока у 

Царинској улици. 

-Члан Градског већа задужен за Месне заједнице Синђелић 

Владимир и заменик Председнице Савета Бралушић Марјан су 

учествовали у комеморацији и положили венац на гроб Незнаног 

јунака на Сарића осоју. Спомен обележје је на захтев Месне 

заједнице санирано. 
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-И ове године, скромно и пристојно је прослављена Слава Месне 

заједнице Свети Марко у новим просторијама Месне заједнице. 

 

 

 

Извештај сачинила 

Председница Савета 

Савић Светлана 

 

 

 

 
 


