
 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА: ЦАРИНА 

Р.Б. УЛИЦА МЕСЕЦ ВРСТА РАДОВА ИЗНОС ИЗВОЂАЧ НАПОМЕНА 

1. 
Арсенија 

Чарнојевића 
(крак Бабићи) 

Јун 2014. 
Асфалтирање (трећа 

фаза радова) у дужини 
од 100 метара 

50% грађани, 
асфалтирање

Дирекција. 

Јкп «Нискоградња» 
Ужице 

По уговору из 2011, обавезе грађана износе више од 50% 
радова и састоје се у изградњи потпорних зидова и 

кишне канализације, што је у потпуности и реализовано. 
Дирекција је из буџетских средстава финансирала 

асфалтирање крака улице у укупној дужини од око 200 
метара. 

2. 

Арсенија 
Чарнојевића 

(крак 
Пузовићи) 

Јул 2014 
Асфалтирање у дужини 

од 100 метара 

33% грађани у 
износу од 
87.753,60 
Укупно: 

263.260,8 

АД «Нови Пазар пут» 
Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 

обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

3. 
Жеља Ђурића 
(слепи крак) 

Новемба
р 2014. 

Асфалтирање у дужини 
од око 50 метара 

33% грађани у 
износу од 
124.466,76. 

Укупно: 
373.400,28 

АД «Нови Пазар пут» 
Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 

обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

4. 
Ерска (горњи 

део) 
Новемба

р 2014 
Асфалтирање у дужини 

од око 40 метара 

33% грађани у 
износу од 
58.647,6 
Укупно: 

175.942,8 

АД «Нови Пазар пут» 
Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 

обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

5. 
Улица Олге 

Ђуровић 
(горњи део) 

Новемба
р 2014. 

Асфалтирање у дужини 
од око 40 метара 

33% грађани у 
износу од 
58.647,6 
Укупно: 

175.942,8 

АД «Нови Пазар пут» 

Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 
обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

Грађани су о свом трошку такође извршили регулацију 
кишне канализације. 

6. 
Горњи крак 
Колубарске 

улице 

Новемба
р 2014 

Асфалтирање у дужини 
од око 80 метара 

33% грађани у 
износу од 
514.641, 60 

Укупно 
1.559,520 за 
оба крака 

улице 

ЈКП «Нискоградња» 
Ужице 

Уговор је закључен 2013, а радови су реализовани. Двоје 
грађана нису измирили обавезе, потписници су уговора 
и када се радови окончају и Савет донесе одлуку, биће 

утужени (укупан дуг износи: 42.886 динара) Остали 
грађани су у потпуности измирили обавезе, па је из тог 

разлога и умањена количина радова са 100 на 80 метара. 



7. 
Доњи крак 
Колубарске 

улице 

Новемба
р 2014. 

Асфалтирање у дужини 
од 100 метара 

33% грађани у 
износу од 
514.641, 60 

Укупно 
1.559,520 за 
оба крака 

улице 

ЈКП «Нискоградња» 
Уговор је закључен 2013, а радови су реализовани.  

Грађани су у потпуности измирили обавезе. 

8. 

Јавна расвета 
између улица 

Филипа 
Вишњића и 

Жупана 
Брајана (преко 

«Мариног 
брега») 

Јун 2014 

Изградња јавне расвете 
на постојећим 

бетонским стубовима у 
дужини од 300 метара 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција. 

ЕД Ужице Радови су у потпуности реализовани 

9. 

Санација 
клизишта у 

Војвођанској 
улици 

Август 
2014 

Изградња великог 
потпорног зида и 
реконструкција 

водоводне и 
канализационе линије 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

Више подизвођача. 
Штета је настала услед пролећних обилних падавина и 

настанка клизишта. Радови су у потпуности реализовани 
 

10. 

Изградња 
(санација 

степеништа) 
измећу улица 
Олге Ђуровић 
и Колубарске 

Новемба
р 2014 

Санација постојећег 
степеништа у дужини 

од 50 метара 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

Предузеће «Бели 
бор» 

Радови су у потпуности окончани, радовима је 
кординирао члан Савета Илић Слободан. 

11. 

Поправка 
кишне 

канализације 
на три места у 

Ратарској 
улици 

Август, 
септемба

р 2014. 

Изградња решетке, 
постављање цеви 
испод коловоза и 

поновно асфалтирање 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

ЈКП «Нискоградња» 
и више подизвођача 

Штета је настала услед обилних пролећних падавина и 
настанка клизишта. Радови су у потпуности 

реализовани. 

12. 

Поправка 
кишне 

канализације у 
улици Николе 

Тесле 

Октобар, 
новемба

р 2014 

Изградња решетке, 
постављање цеви 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

Више подизвођача 
Радови на изградњи кишне канализације су 

реализовани, али још није дошло до асфалтирања 
прекопаног дела улице. 



13. 

Изградња 
топловода и 

поправка 
тротоара у 

улици Николе 
Пашића 

Октобар 
2014 

Постављене цеви за 
топловод и извршено 

асфалтирање тротоара 
поред дечијег 

обданишта и Дома 
Петар Радовановић 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

ЈКП «Топлота» и ЈКП 
«Нискоградња» 

Радови су реализовани. 

14. 

Поправка 
коловоза у 

улицама 
Ратарској, 
Арсенија 

Чарнојевића, 
Војвођанској, 

Николе 
Пашића, 
Добриле 

Петронијевић... 

Новемба
р 2014. 

Извршена поправка 
коловоза и санација 

ударних рупа 

Радове је 
финансирала 

Дирекција 
ЈКП «Нискоградња» Радови су реализовани. 

15. 

Изградња 
макадама у 
делу улице 

Жупана 
Брајана 

(Гороњићи) 

Август 
2014 

Извршена изградња 
макадама у дужини од 

50 метара 

ЈП Дирекција 
за изградњу 

платила 
набавку и 

превоз 
јаловине. 

«Дијамант-Видић» 
Грађани су о свом трошку извршили разастирање и 

ваљање јаловине. Радови су завршени. 

16. 

Поправка 
путног правца 
између улица 
Моравске и 

Ерске 

Октобар 
2014 

Извршена поправка 
банкине у дужини од 

100 метара (испод 
клизишта) у улици Ж. 

Брајана 

ЈП Дирекција 
за изградњу 

платила 
превоз и 
набавку 

јаловине. 

ЈКП «Нискоградња» 
Грађани, искључиво волонтерским радом извршили 

поправку банкине и спречили даље пропадање 
асфалтног коловоза на «Марином брегу». 

17. 
Потпорни зид у 
улици Алексе 

Поповића 

Октобар 
2014 

Извршена поправка 
постојећег рушљивог 

потпорног зида са 
горње стране коловоза 

100.000 
динара за 
набавку и 

превоз бетона 

Грађани уз надзор 
Дирекције извршили 

све армирачко 
бетонске радове. 

Радови су реализовани. 

18. 

Завршена је 
трећа фаза 
изградње 

степеништа 
између 

Војвођанске и 
Ратарске улице 

Октобар 
2014 

Извршен је ископ 
земље, бетонирање и 

изградња 
претпоследње фазе 

степеништа 

ЈП Дирекција 
за изградњу је 
финансирала 

радове 

Више подизвођача 
Радови су реализовани, а за завршетак степеништа 

остало је да се реализује последња фаза изградње у 
дужини од око 50 метара. 



19. 

Извршена је 
замена земље 

и извршено 
озелењавање 

жардињера 
испред Месне 

заједнице 

Мај 2014 
Ископ земље, довоз, 

сађење украсног 
шибља 

- 

Радове је 
волонтерски извео 
Богдан Алексић из 

Ерске улице. 

Радови су реализовани. 

20. 

У сарадњи 
Медицинске 

школе и Месне 
заједнице 

извршено је 
сађење више 

садница 
дрвећа на 

простору око 
школе 

Новемба
р 2014 

Ископ земље, довоз и 
сађење садница дрвећа 

и украсног шибља 
- 

Радове су 
волонтерски извели 

ученици и домар 
Медицинске школе 

уз помоћ надзор 
члана Савета 

Миловић Миливоја. 

Радови су реализовани. 

 


