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                                                                                              Република Србија 
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                                                                                 Месна заједница «Царина» 
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                                                                                                                                                             Телефон и факс: 031 3514-673.         
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           Т                       tекући рачуни: 840-1866645-03 (редовни), 840-744241843-35 
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                                                            ПИБ број: 101779512, матични број: 07156098  

                                                                                                                     Број:142 /2020. 
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ПОЗИВ НА XXI СЕДНИЦУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ «ЦАРИНА» 

             
           У складу са чланом 72 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број: 9/02, 

33/02, 33/04, 125/04, члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке о Месној самоуправи и Статута 

Месне заједнице „Царина“ а на основу указане потребе сазивам седницу Савета Месне 

заједнице «Царина». 

 Седница ће се одржати у понедељак 16.11.2020. Са почетком у  18,оо часова у 

сали Месне заједнице «Царина» (Ратарска 69.) (Види обавештење covid 19 у прилогу) 

 За седницу предлажем следећи дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета.  

2. Извештај о раду Месне заједнице за 2020 годину. 

3. Доношење плана изградње приоритетних објеката у Месној заједници за 

2021 годину. 

4. Доношење Одлуке о удруживању средстава за изградњу и асфалтирање 

следећих путних праваца на подручју Месне заједнице за 2021 годину: 

- Крака улице Жупана Брајана (Вељовићи) у укупној дужини од око 130 

метара и оријентационом предрачуну од 570.000,оо динара. (Грађани су 

прихватили да учествују у финансирању са 33% својих средстава) 

- Крака Немањине улице (Јабучњак) у укупној дужини од око 100 метара и 

оријентационом предрачуну од 350.000,оо динара. (Грађани су прихватили 

да учествују у финансирању са 33% својих средстава) 

- Изградња и асфалтирање приступне саобраћајнице и платоа испред 

стамбене зграде у Ратарској улици, број 46. И оријентационом предрачуну 

од 624.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању 

са 33% својих средстава) 

- Изградња и асфалтирање крака улице Радована Драговића (Вистаћ) у 

дужини од око 25 метара и оријентационом предрачуну радова од око 

110.000,оо динара. (Грађани су прихватили да учествују у финансирању са 

33% својих средстава) 

- Изградња и асфалтирање крака улице Филипа Вишњића у дужини од око 

170 метара и оријентационом предрачуну од око 810.000,оо динара (у 

колико се до почетка седнице Савета грађани одлуче да финансирају 

инвестицију са 33% својих средстава). 

5. Доношење Одлуке о финансирању набавке и транспорта бетона за 

изградњу следећих потпорних зидова на подручју Месне заједнице. 

(Грађани о свом трошку и стручан надзор финансирају све потребне 

армирачко бетонске радове) 

- Солунска број: 7. 7,5 м3 бетона у износу од 75.000,оо динара 
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- Алексе Поповића број: 16. 8м3 бетона у износу од 80.000,оо динара 

- Колубарска: 

- Број: 31. 16 м3 бетона у износу од 170.000,оо динара. 

- Број: 57. 20 м3 бетона у износу од 200.000,оо динара. 

- Број: 60. 12 м3 бетона у износу од 130.000,оо динара. 

- Број: 65. 9 м3 бетона у износу од 90.000,оо динара. 

6. Текућа питања. 

 

Молимо Вас да обавезно присуствујете седници Савета, а у случају евентуалне 

спречености Ваш изостанак пријавите на телефон 3514-673 или 064 170 28 11, 

064 8580 541. 

 

С поштовањем,        

                Месна заједница «Царина» 

       _______________________  

                      Председник Савета 

            Светлана Савић   

  

 

 


