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ЗАПИСНИК СА XI СЕДНИЦЕ САВЕТА М.З. „ЦАРИНА“ 

 

 

 

Записник са XI седнице Савета Месне заједнице „Царина“ 

одржане 16.03.2016 са почетком у 18,оо часова у сали Месне 

заједнице. 

Седници од 13 чланова присуствује 7 чланова Савета, што 

значи да постоји кворум за пуноважно одлучивање. 

 

За седницу је предложен и усвојен дневни ред. 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Расподела средстава за удруживање у 2016 години. 

3. Текућа питања. 

 

I 

Записник са претходне 10 седнице, усвојен је једногласно. 

 

     II 

Председница Савета Савић Светлана је обавестила чланове о 

захтевима грађана који су поднели за изградњу инфраструктуре у 

2016 години. 

 

Асфалтирање дела Колубарске улице у износу од 653.000 

динара, асфалтирање крака улице Николе Тесле у износу од 

214.000 динара, асфалтирање крака Војвођанске улице у износу од 

166.000 динара, асфалтирање крака улице Краља Милутина у 

износу од 166.000 динара, асфалтирање крака улице Арсенија 

Чарнојевића у износу од 240.000 динара. Што укупно за све 

наведене улице износи 1.519,оо динара. 
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Такође грађани су поднели захтеве и за изградњу потпорних 

зидова у улицама Николе Тесле, Арсенија Чарнојевића, Солунске и 

Олге Ђуровић. 

 

Потом се прешло на одлучивање и једногласно су донете 

Одлуке да се средства из удруживања у 2016 години определе за 

асфалтирање наведених улица уз услов да грађани учествују у 

изградњи са трећином потребних средстава. 

Такође је донета Одлука и да се финансирају потпорни 

зидови подносилаца захтева Саше Радовановића, у износу од 

130.000 динара, Радована Бјеличића у износу од 266.000 динара, 

Панић Радосава у износу од 123. 500 динара и Жељка Ћосића у 

износу од 123.000 динара. Из улица Николе Тесле, Арсенија 

Чарнојевића, Солунске и Олге Ђуровић. Уз услов да се грађанима 

донира бетон, а да они о свом трошку и уз надзор Дирекције 

изврше све армирачко-бетонске радове.  

Што за зидове заједно износи укупно 642.500,оо динара, а са 

асфалтирањем наведених путних праваца 2.142.500,оо динара. 

     III 

Савету присутни Алексић Богдан изнео је захтев да се уреди 

игралиште на „Марином брегу“ по захтеву који је предат 2015 

године. Донет је закључак да се захтев обнови. 

Предложено је да се упути захтев за огледало у улици Олге 

Ђуровић код броја 41. (породична кућа Станишић). А одлучено да 

се у том правцу упути захтев надлежним. 

 

Седница Савета је завршена у 18,40 часова. 

 

 

Записник водила 

Милка Миловић 

 

 

 Записник са телефонске седнице одржане 10.08.2016 године 

 

Због хитности ситуације, обилне падавине и клизишта Савет 

Месне заједнице је решавајући захтеве грађана на телефонској 

седници одржаној 10.08.2016 донео Одлуку да се одобре средства из 

удруживања за изградњу потпорног зида у Солунској улици 
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(набавка и превоз бетона)  у износу од 160.000 динара и пет 

камиона јаловине за насипање улица Радована Драговића, 

Војвођанске, Николе Тесле и Жупана Брајана. 

 

 

Записник оверава 

Председница Савета 

М.З. „Царина“ 

Светлана Савић 

 

 

 
 

 


