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ПЛАН ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

«ЦАРИНА» ЗА 2016 ГОДИНУ 

  (Усвојен на X седници Савета, одржаној 02.12.2015.) 

 

I Приоритети који се финансирају из буџета, о трошку 

«Дирекције за изградњу» 
- Изградња и асфалтирање улица: 

1. Изградња меморијалног парковског простора и лапидаријума на «Белом 

гробљу» (Заједно са Народним музејом и Жичком епархијом СПЦ. Урађена 

пројектна документација која је одобрена од Завода за заштиту споменика 

културе у Краљеву). 
2. Наставак уређења простора око Медицинске школе и Градског базена 

3. Изградња обилазнице и реконструкција улице Николе Тесле са изградњом 

тротоара.  

4. Регулисање раскрснице између Немањине, Ратарске и улице Николе Пашића. 

5. Реконструкција Ратарске улице. 

6. Асфалтирање улице Јанка Веселиновића, по завршетку реконструкције 

фекалне и водоводне линије. 

7. Завршетак последњих 50 метара степеништа између Војвођанске и Ратарске 

улице. 

 

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже: 

 
1.Реконструкција водоводне линије између Сланушке улице (број:21) и 

Белог гробља. 

2.Изградња фекалне канализације у горњем делу улице Олге Ђуровић. 

3.Реконструкција кишне и фекалне канализације у Ратарској улици. 

 

 

Изградња јавне расвете: 
1. Проширења јавне расвете у Немањиној, Солунској, Ђурђевданској и улици 

Николе Тесле. 
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Друге инвестиције са статусом приоритета првог реда: 
1.  Изградња спортских игралишта на локацијама: «Дабића чесма» у улици 

Радована Драговића (урађена пројектна документација) на «Ибишевом гувну» 

(заједно са М.З. «Центар») и на «Марином брегу». 

2.  Набавка пројектне документације за изградњу степеништа између Солунске и 

Војвођанске улице, преко «Белог гробља». 

3. Постављање семафорске сигнализације или принудних успоривача брзине на 

раскрсници Немањине и Ратарске улице, у улици Николе Тесле, Сланушкој, 

Немањиној (код Медицинске школе) и на «Ракијском пијацу» 

4. Изградња пропуста за одвод атмосферских вода у улици Арсенија Чарнојевића 

код трафо станице. 

5. Уклањање обрушеног потпорног зида на кривини у улици Михаила Радовића и 

укњижба улице. 

6. Изградња гелендера у улици Николе Тесле, Радована Драговића, Олге Ђуровић 

и Колубарској. 

II. Приоритети који се финансирају са 33 и 50% 

удружених средстава грађана: 
Изградња и асфалтирање улица: 
1. Асфалтирање крака Колубарске улице у дужини од 100 метара, горњи крак. 

2. Асфалтирање крака улице Арсенија Чарнојевића (Максимовићи) у дужини 

од око 150 метара. 

3. Асфалтирање крака улице Николе Тесле. 

Изградња степеништа и потпорних зидова: 
1. Изградња потпорног зида (санација каменог зида) у Немањиној улици   

(Петронијевићи) 

3.Изградња потпорног зида у Ратарској улици (преко пута броја 69). 

4. Изградња потпорног зида у улици Филипа Вишњића (горњи део-изнад 

степеништа) и бетонирање стазе до «Мариног брега». 

Изградња јавне расвете: 

1. Изградња јавне расвете у горњем делу Ерске улице. 

2. Изградња јавне расвете у првом краку Колубарске улице. 

III.Остали приоритети настали на бази захтева грађана 

у претходним годинама (који се могу реализовати у 

зависности од расположивих средстава и исказаног 

интереса грађана). 
Изградња путева и улица: 
1. Реконструкција асфалтног застора у горњем делу улица Арсенија 

Чарнојевића. 

2. Изградња тротоара у делу Немањине улице (код продавнице на раскрсници са 

ул. Олге Ђуровић, према „Сарића осоју“) 

3. Изградња и асфалтирање пута између М.З. «Царина» и «Буар» на потезу крај 

улице А.Чарнојевића-засеок „Радичевићи“. 

4. Проширење кривине у улици Жупана Брајана код трафо станице, изнад 

«Мариног брега». 

Друге инвестиције са статусом осталих приоритета: 
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1. Зацевљење Царинског потока у горњем делу Царинске улице и Немањиној 

улици.  

2. Изградња тротоара у Војвођанској улици («Бело гробље»). 

IV. Приоритети из области екологије и заштите 

човекове околине. 
1. Затварање, санација и рекултивизација депоније «Сарића осоје»  

2. Реконструкција «Цокалине» (1905) (постоји пројектна документација) 

,«Батакове» чесме» и чесме «Грозничавац» 

3. Уређење споменика незнаном јунаку на «Сарића осоју» и «Олгине чесме» у 

улици Олге Ђуровић. 

4. Уређење обала и чишћење корита Царинског и Глуваћког потока. 

5. Озелењавање простора испред стамбених зграда у Немањиној, улици Николе 

Пашића, испред Месне заједнице, на «Белом гробљу» и поред Медицинске 

школе. 

 

Као и претходних година, предност у реализацији ће имати грађани 

(инвестиције) који имају решене имовинско правне односе и код којих се обезбеди 

паритетно финансирање. 

 

 

У Ужицу 02.11.2015.     Председница Савета 

              Месне заједнице «Царина» 

        __________________ 

          Светлана Савић 

 

 
 


