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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ «ЦАРИНА» ЗА ПЕРИОД 

РАДА САВЕТА ОД 2001-2004 ГОДИНЕ. 
 

                         У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» 

руководио је Савет Месне заједнице, који сачињавају: Председник Савета 

Чолић Милан, заменик Председника Савета Радовић Крста и чланови савета 

Митровић Рада, Лазић Зоран, Филиповић Предраг, Смиљанић Радомир, 

Јовановић Владан, Станковић Тони (Одборници С.О. Ужице) Несторовић 

Радовин, Бендић Момир, Мелентијевић Ђурђе, Миловановић Миленко и 

Пантелић Љубинко. Рад Савета пре свега у вођењу административних 

послова је помагао Басуровић Драган секретар Месне заједнице. А у раду је 

учествовао и значајан број волонтера који су свесрдно учествовали и 

помагали све активности Месне заједнице: Радојичић Милунка, Митровић 

Ана, Чолић Босиљка, Миросавић Снежана, Тешић Никола, Тешић Душан, 

Чолић Огњен, Чолић Ђорђе и други. 

                        Програмом изградње приоритетних објеката, планиране су и 

главне активности рада Месне заједнице, а оне су проистекле пре свега као 

резултат захтева грађана. 

                        Поред решавања проблема комуналне инфраструктуре, Месна 

заједница се бавила и многим другим питањима од значаја и важности за њене 

грађане.  

 

ПРЕГЛЕД ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ: 

Започела је изградња Средње Медицинске школе  (На месту бивше, пре више 

од 20 година започете «VI Основне  школе»).  До данас је завршено 80% 

потребних радова, а наставак радова се очекује наредне године.Значајан 

допринос у афирмацији овог пројекта дао је и Савет Месне заједнице Царина. 

 

ВОДОВОДНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ: 

 

 

1. Завршена је водоводна линија у улицама Олге Ђуровић и Колубарској, 

за 30 домаћинстава и у укупној дужини од 1.700 метара. Укупна 
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вредност радова је 2.632.195,50 динара, извођач радова био је Ј.К.П. 

«Водовод» из Ужица, а грађани су учествовали у изградњи у висини од 

50% средстава, као и Дирекција за изградњу. 

2. Завршена је Фекална канализациона линија у улици Жупана Брајана, 

за 20 домаћинстава и у укупној дужини од 271,30 метара. Укупна 

вредност радова је 701.292,35 динара, извођач радова је било М.П. 

«Јединство», а грађани су учествовали са 50% средстава као и 

Дирекција за изградњу. 

3. Завршена је водоводна линија у Царинској улици у дужини од 700 

метара. Цеви су набављене од Министарства, грађани су учествовали у 

набавци ризле и разастирању цеви, а остале радове је финансирала 

Дирекција за изградњу. 

4. Завршена је водоводна линија у горњем делу улице Филипа Вишњића 

за 10 домаћинстава, која су имала слаб притисак воде у цевима. Дужина 

водоводне линије је 200 метара. Грађани су учествовали у земљаним 

радовима, а Ј.П. Дирекција за изградњу и Ј.К.П. «Водовод» су 

финансирали остале радове. 

5. Завршена је фекална канализациона линија у улици Арсенија 

Чарнојевића (Ромско насеље) у дужини од 120 метара. Радове је 

финансирала Америчка донаторска организација IRD. 

6. Завршена је реконструкција и измештање фекалне канализационе 

линије у делу Немањине улице и делу улице Радована Драговића у 

дужини од око 150 метара. Грађани су помогли у земљаним радовима а 

Дирекција и «Водовод» су финансирали остале радове. 

 

 

ИЗГРАЂЕНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ: 

 
1.  Асфалтиран је крак улице Жупана Брајана у укупној дужини од 150 

метара. Укупна вредност радова  је 423.472,55 динара. Извођач радова је 

ЈКП «Нискоградња». Учешће грађана у радовима и новцу и Дирекције за 

изградњу је по 50%. 

2. Асфалтиран је крак Немањине улице у укупној дужини од 60 метара. 

Укупна вредност радова је 254.261,46 динара, а учешће грађана и 

Дирекције је по 50% 

3. Асфалтиран је крак улице Николе Тесле у правцу Шумадијске у 

дужини од 200 метара. Учешће Дирекције и грађана је по 50%. А укупна 

вредност инвестиције износи 518.557 динара. 

4. Реконструисан је први део улице Арсенија Чарнојевића у дужини од око 

300 метара (проширење коловоза, израда кишне канализације, 

потпорних зидова, поновно асфалтирање). Вредност инвестиције је око 

5.500,ооо динара. Посао је финансирала Ј.П. Дирекција за изградњу, а 

извођач радова је била Ј.К.П. «Нискоградња». 

5. Реконструисан је први део Царинске улице у дужини од око 100 метара. 

Радови су обухватили делимичну регулацију потока, изградњу кишне 

канализације, изградњу тротоара и реконструкцију коловоза са 
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асфалтирањем. Вредност радова је око 2.500.ооо динара. Радове је 

финансирала Ј.П. Дирекција за изградњу, а извођач радова је била 

Ј.К.П. «Нискоградња». 

6. Асфалтиран је део Војвођанске улице (крак према Папићима) у дужини 

од 150 метара. Грађани су о свом трошку извели све земљане радове, 

поставили кишну канализацију и риголе, а Дирекција за изградњу је 

финансирала асфалтирање. Извођач радова је била Ј.К.П. 

«Нискоградња» Ужице. 

7. Изграђен је макадамски пут (насут и поваљан) у горњем делу улице 

Добриле Петронијевић, до школе за слушно оштећену децу у дужини од 

око 400 метара. Радове је финансирала Дирекција за изградњу. 

8. Изграђен је макадамски пут (насут и поваљан) у горњем делу улице 

Филипа Вишњића, до раскрснице са улицом Жупана Брајана, у дужини 

од око 200 метара. Грађани су пружили помоћ у земљаним радовима, а 

остале радове је финансирала Дирекција за изградњу. 

9. Два пута је рађен макадамски пут у Колубарској улици у дужини од 400 

метара. Дирекција је финансирала набавку и превоз јаловине, а 

грађани су о свом трошку извршили разастирање и ваљање. 

10. Изграђен је макадамски пут у делу улице Радована Драговића у дужини 

од око 350 метара. Радове је финансирало Министарство за капиталне 

инвестиције. 

11. Изграђен је макадамски пут у делу улице Радована Драговића у правцу 

М.З. «Дубоко» и у дужини од око 200 метара. Радове је финансирала 

Дирекција за изградњу. 

12. Изграђен је макадамски пут у дужини од 167 метара у краку улице 

Жупана Брајана. Грађани су учествовали у набавци јаловине, а 

Дирекција је финансирала остале трошкове изградње. 

 

 

У сарадњи са Ј.П. Дирекција за изградњу а на захтев Месне заједнице, 

реконструисано је степениште у Сланушкој улици, према О.Ш. «Нада 

Матић», урађено кошаркашко игралиште код стамбене зграде у 

Ратарској улици,  поновно су постављени стубићи за спречавање 

паркирања код «Рајића зида» у улици Војводе Демира. Насут је и 

поваљан паркинг простор поред старе цркве и стамбених зграда у 

улици Николе Пашића. Постављен је «Лежећи полицајац» за 

регулисање саобраћаја у Ратарској улици, а у плану је да се поставе и у 

Немањиној улици, улици Николе Пашића (за шта постоје налози 

инспектора за саобраћај и путеве и чека се реализација) као и још 

једног у Ратарској улици. Такође је у плану и постављање заштитне 

ограде у Војвођанској улици (на непрегледној кривини) и у улици 

Жупана Брајана (на раскрсници са улицом Краља Милутина). 

 

У сарадњи са Дирекцијом, а у склопу редовног одржавања улица 

извршене су поправке Ратарске улице, Војвођанске, улице Николе 

Тесле,  Немањине улице, улице Војводе Демира, Солунске, 
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Ђурђевданске (постављена заштитна ограда у најстрмијем делу) улице 

Алексе Поповића и других. 

 

У посматраном периоду изграђена су и прва јавна спортска игралишта 

у М.З. «Царина»: (Пре је постојало само игралиште у Дому «Петар 

Радовановић) 

 

1.Изграђено је велико спортско игралиште са головима за мали фудбал 

и кошевима уз припадајуће трибине и осветљење поред Средње 

Медицинске школе. На истом простору су постављене клупе, љуљашке 

и клацкалице, а  радови су финансирани из донације Америчке 

донаторске организације IRD уз учешће Заједнице Царина од 25% 

средстава (помоћ М.П. «Јединство» и еколошког фонда у кошевима, 

головима, љуљашкама, клацкалицама) Укупна вредност радова је око 

50.000 $. 

2.Завршено је игралиште за баскет код нове стамбене зграде у Ратарској 

улици.  

3.Уређено је  мање дечије игралиште на «Белом гробљу» (Постављене 

клупе, љуљашка, базен са песком ограђено игралиште и постављени 

голови за мали фудбал и мрежа за одбојку) радове је финансирао 

Еколошки фонд. 

 

ИЗГРАЂЕНА ЈАВНА РАСВЕТА: 
 

1. Изграђена је јавна расвета у делу Моравске улице у укупној дужини од 

200 метара. Укупна вредност радова је 110.530,оо динара. Извођач радова је 

Предузеће «Неутрон», а грађани и Дирекција су учествовали са по 50% 

укупних трошкова изградње. 

2. Изграђена је јавна расвета у делу улице Арсенија Чарнојевића у укупној 

дужини од 1.200 метара. Радови су финансирани из донације Америчке 

организације IRD и уз учешће од 25% грађана. Укупна вредност радова је 

око 14.000 $. 

3. Завршена је јавна расвета у делу улице Николе Тесле у дужини од око 

250 метара. Укупна вредност радова је 176.090,60 динара. Извођач радова је 

Електродистрибуција Ужице. На молбу Месне заједнице грађани су добили 

половне стубове од НИС-а које су репарирали и поставили. Учешће 

грађана и Дирекције је по 50% укупних трошкова изградње. 

4. У току су радови на изградњи јавне расвете у Војвођанској улици у 

дужини од 1.500 метара. Укупна вредност радова је 423.855 динара. 

Извођач радова је предузеће Електроизградња из Бајине Баште, а грађани 

и Дирекција учествују са по 50% укупних трошкова изградње, a завршетак 

радова касни јер грађани нису у потпуности измирили своје обавезе и 

дугују износ од 71.027,50 динара.  

-У сарадњи са предузећем SAT TV «Метеор» из Ужица, завршено је 

увођење кабловске телевизије, на захтев преко 150 домаћинстава из 

Немањине улице. 
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-Завршена је реконструкција ниско-напонске електричне мреже и јавне 

расвете у доњем делу Немањине улице и Косанчићевој. Радове су 

финансирали Електродистрибуција Ужице и Дирекција за изградњу. 

 

У сарадњи са Америчком донаторском организацијом IRD и 

Електродистрибуцијом Ужице, а на предлог Електродистрибуције и њеног 

мишљења о најгорој ниско-напонској мрежи у деловима Општине Ужице у 

току су радови на реконструкцији ниско-напонске мреже у улици Николе 

Тесле, Жупана Брајана, Царинској и делу Немањине. 

 

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У 2001 
 

1. У сарадњи са Центром за трансфузију крви и Црвеним крстом у 

просторијама Месне заједнице «Царина» два пута су одржане акције 

добровољног давања крви. Крв је у овим акцијама дало 40 грађана. 

2. У сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља 

Ужице, започела је акција редовног мерења крвног притиска у 

просторијама М.З. «Царина». 

3. У сарадњи са Центром за људска права, подељена је хуманитарна 

помоћ за 60 најјугроженијих породица у М.З. «Царина». Такође је 

окречена кућа тешко болесном, старом и самом Гавриловић Жарку из 

улице Миладина Радовића. 

4. У сарадњи са Домом «Петар Радовановић», подељена је дечија 

гардероба деци расељеној са Косова, смештеним у просторијама Г.П. 

«Златибор» у Немањиној улици. 

5. У сарадњи са дечијим вртићем «Полетарац» на Царини, одржана је 

акција набавке играчака за вртић. 

6. У сарадњи са Центром за социјални рад, константно се размењују 

подаци о најјугроженијим лицима и њима редовно пружа помоћ. 

7. У сарадњи са Планинарским друштвом «Рујно» извршено је чишћење 

Царинског потока у делу поред Кванташке пијаце. У просторијама 

Месне заједнице одржана је и изложба на тему «Планинарство и 

спелеологија у Ужичком крају». У сарадњи са Домом «Петар 

Радовановић» пружен је смештај за више од 200 планинара из целе 

земље, учесника савезног планинарског маратона на Јеловој гори. 

8. На турниру у малом фудбалу у организацији М.З. Теразије. Убедљиво 

најмлађа екипа М.З. «Царина» (ученици Основних школа) је освојила 

одлично четврто место. 

9. У сарадњи са Центром за људска права и Америчком организацијом 

IRD формиран је комитет Царина, који сачињавају представници 

Месних заједница Царина, Буар, Дубоко и Гостиница. Од упућених 

пројеката подршку је добио пројекат Удружења Рома и М.З. Царина 

«Добијање услова за бољи живот Рома у заједници са осталом 

популацијом» а за његову реализацију су обезбеђена средства у износу 

од 15.000 долара за изградњу јавне расвете и фекалне канализације у 

улици Арсенија Чарнојевића. 
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У сарадњи са Планинарским друштвом «Рујно» уз бесплатан рад 

планинара замењене су дотрајале Виназ плочице и поправљени зидови 

у сали М.З. 

 

 

 ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У 2002 

 
У сарадњи са Америчком донаторском организацијом IRD, Ужичким Центром 

за Људска права и демократију, Еколошким фондом и Шумским газдинством 

Ужице, Комитет заједнице «Царина» је спровео акцију «Еколошког уређења и 

чишћења Царинског потока и кванташког пијаца». У овом пројекту 

учествовало је више од 30 грађана (избегла и расељена лица, планинари, 

незапослени....) из целе М.З. «Царина», а у склопу акције извршено је 

комплетно чишћење и уређење корита Царинског потока од краја Немањине 

улице, па до ушћа  у Глуваћки поток. У склопу акције извршено је и сађење 

садница Јавора, Липе и Еволије (Донација Шумског газдинства) и 

постављање пет клупа на будући парковски простор испред Школе у 

Немањиној улици. У склопу ове акције извршено је и уређење простора и 

сађење украсног шибља у четири жардињере испред просторија Месне 

заједнице (Донатор Еколошки фонд). 

 

Од Америчке донаторске организације IRD, а на захтев Комитета «Царина», 

добијен је рачунар и штампач за Месну заједницу. 

 

У сарадњи са члановима Планинарског друштва «Рујно», Спортског плесног 

клуба «Рио» и уз финансијску подршку Општине Ужице, окречена је сала 

Месне заједнице «Царина» после више од 10 година. 

 

У сарадњи са Америчком донаторском организацијом IRD, поводом 

завршетка школске године, на локацији поред недовршене школе у 

Немањиној улици, одржана је приредба уз присуство више од 150 грађана. У 

програму су учествовали деца из Дома «Петар Радовановић», Планинарско 

друштво «Рујно» и Спортски плесни клуб «Рио». 

 

У сарадњи са Планинарским друштвом «Рујно» и једним бројем грађана, 

извршено је сађење садница Јавора, Бора, Оморике и Брезе на будући 

парковски простор испред недовршене школе. (Саднице су донација Шумског 

газдинства Ужице). 

 

У сарадњи са Планинарским друштвом «Рујно», одржан је традиционални 

савезни планинарски маратон на Јеловој гори, а наша Месна заједница је 

била домаћин великом броју планинара из целе земље и Републике Српске. 

 

У сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља из Ужица, 

још само у Месној заједници «Царина» траје акција редовног мерења крвног 

притиска. Одзив грађана је одличан и до сада их је било више од 2.000. 



 7 

 

 

У извештајном периоду одржане су четири седнице Савета Месне заједнице, 

упућено је више иницијатива Извршном одбору, примљено је и послато више 

од 250 аката (Захтева, молби, уговора, изјава, потврда и сл.). 

 
      

 ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У 2003: 

 

1. Сарадња са донаторским организацијама и удружењима 

грађана. 
 

1. У сарадњи са Америчком донаторском организациојом IRD изграђена је 

пешачка стаза изнад Средње Медицинске школе која спаја Месне заједнице 

Царина и Крчагово. На истом шумском простору изграђене су и клупе, кућице 

за птице, гелендери, озидани роштиљи. Радови су завршени 1. Маја 2003 

године, када је и одржана приредба са паљењем логорске ватре. У овим 

радовима учествовало је 60 незапослених омладинаца са Царине, као и 

чланови Планинарског друштва «Рујно» и расељена лица са Косова и 

Метохије. 

2. У сарадњи са UMCOR-ом 12 лица са Царине је бесплатно похађало разне 

семинаре и завршило курс компјутера. 

3. У сарадњи са Америчком донаторском организацијом IRD завршено је 

спортско игралиште поред будућег објекта Медицинске школе. 

 

2. Сарадња са хуманитарним организацијама: 

 
1. У сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља из 

Ужица, још само у Месној заједници «Царина» траје акција редовног мерења 

крвног притиска. Одзив грађана је одличан и до сада их је било више од 3.500. 

 

 

2. У сарадњи са Центром за социјални рад, започела је акција пружања 

помоћи, старим и угроженим лицима са територије Месне заједнице, који нису 

у стању да се старају о себи, а немају никакву помоћ од сродника. У том 

правцу формиране су екипе које ће бити у обавези да пружају помоћ таквим 

лицима (набавка намирница, спремање оброка, чишћење просторија, плаћање 

рачуна и сл.). Сарадња са Центром за социјални рад је обострана и константно 

се размењују подаци о најугроженијим лицима из Месне заједнице. 

 

3. Екологија: 
 

1. У сарадњи са Планинарским друштвом «Рујно» и Еколошким друштвом 

«Дах» одржан је традиционални савезни планинарски маратон на Јеловој 
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гори, а наша Месна заједница је била домаћин великом броју планинара из 

целе земље. 

 

2.  У сарадњи са Еко фондом завршена је прва фаза радова на уређењу 

простора на Белом гробљу, поред резервоара за воду Ј.К.П. «Водовод». 

(Урађено мање игралиште за мали фудбал, приступне стазе, постављене 

клупе, а цео простор очишћен од отпада и покошен.) Такође су започети 

радови и изведена прва фаза изградње трим стазе, на шумском простору поред 

будуће Средње Медицинске школе. 

 

3. У сарадњи са Еколошким фондом и Ј.К.П. «Биоктош», одржана је акција 

уређења Месне заједнице и чишћења и уклањања отпада «Брезова метла», у 

склопу ове акције извршено је и уклањање смећа и шута и уређење простора 

око «Цокалине чесме» из 1905 године, која је у плану да се реконструише. 

 

4. Спортске активности: 
 

1. На новоизграђеном спортском терену поред Средње Медицинске школе у 

организацији Месне заједнице одржан је турнир у фудбалу, кошарци и 

рукомету уз присуство 20 екипа из Месне заједнице, Дома Петар Радовановић 

и града и уз огромну подршку заинтересованих грађана – гледалаца. 

 

 

2.. На турниру у шаху у организацији Месне заједнице Крчагово, екипа Месне 

заједнице Царина је убедљиво освојила прво место, без и једног пораза или 

ремија. Екипа је за победу на турниру освојила и прелазни пехар, који се 

налази у канцеларији Месне заједнице. 

5. Остало: 
 

Одлуком Савета Месне заједнице «Царина» усвојен је грб Месне заједнице, 

рад Академског сликара Обрада Јовановића, Директора Уметничке школе 

који је грб урадио без икакве надокнаде. 

Отворене су E-mail адресе Месне заједнице. 

 

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У 2004: 

 

Екологија: 

 
У сарадњи са Еколошким фондом, завршена је друга фаза уређења дечијег 

игралишта на «Белом гробљу», на том простору је изграђено и ограђено 

игралиште за мали фудбал и одбојку, постављене су клупе, базен са песком, 

љуљашка, озидан роштиљ и постављена бурад за смеће. 
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У сарадњи са Еколошким фондом расписан је тендер за изградњу «Будове 

чесме» у Ратарској улици и реконструкцију «Цокалине чесме» у 

Ђурђевданској улици. 

У сарадњи са Еколошким фондом извршено је кошење и уређење простора на 

«Белом гробљу» и простора поред игралишта и кванташког пијаца у 

Немањиној улици. 

 

 

Социјална и здравствена заштита: 

 
У сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома здравља Ужице, 

само у Месној заједници «Царина» траје акција редовног мерења крвног 

притиска, одзив грађана је одличан и до сада их је било преко 5.000. 

 

У сарадњи са Центром за Социјални рад, редовно се размењују подаци о 

социјално најугроженијим лицима и породицама са простора М.З. и њима се 

преко Центра за социјални рад и Црвеног крста континуирано обезбеђује 

помоћ. 

 

У сарадњи са Домом «Петар Радовановић» расељеним лицима са Косова и 

Метохије смештеним у просторијама Г.П. «Златибор-стандард» у Немањиној 

улици додељена је помоћ у дечијој гардероби. 

 

 

Спортске активности: 

 
Изградњом игралишта на «Белом гробљу», и  игралишта за баскет у Ратарској 

улици (поред постојећег игралишта у Немањиној) у овој години су створени  

много бољи услови за бављење омладине спортом и развој спортских 

активности. 

 

На Шаховском турниру Месних заједница, одржаном поводом дана Месне 

заједнице «Крчагово». Шаховска екипа М.З. «Царина» предвођена Предрагом 

Радибратовићем убедљиво је други пут заредом, без ремија и пораза освојила 

прво место и прелазни пехар. 

 

 

 

Сарадња са невладиним и другим организацијама: 

 
У сарадњи са Ужичком Православном црквеном општином у току је акција 

сакупљања средстава за обнову Цркве Светог Марка на «Царини». 
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У сарадњи са Америчком организацијом IRD формиране су на нивоу града 

комисије за социјална питања, економску ревитализацију и инфраструктуру, 

у свакој од ових комисија Месна заједница «Царина» је заступљена и има свог 

представника (Економска ревитализација – Чолић Милан), (Инфраструктура 

– Радојичић Милунка), (Социјална питања Митровић Ана). 

 

У сарадњи са IRD ом, а на предлог чланова Заједнице «Царина» усвојен је 

грант пројекат реконструкције ниско-напонске електричне мреже у Општини 

Ужице. На основу тог пројекта и стручних налаза Електродистрибуције 

Ужице се и изводи реконструкција ниско-напонске мреже у најугроженијим 

деловима Заједнице Царина, нпр улицама Николе Тесле, Војвођанској, 

Жупана Брајана, делу Немањине и сл. 

 

У сарадњи са Ужичиким Центром за људска права и демократију два члана 

Савета Месне заједнице добила су могућност да бесплатно похађају школу 

комппјутера (Бендић Момир и Лазић Зоран). 

 

Друге битне активности: 

 
Салу М.З. у 2004 години су за своје активност користили Средња Уметничка 

школа, Удружење Мултиплекс склерозе Златиборског округа,  Плесна школа 

«Рио», Карате клуб «Унион», Школа Енглеског језика и Планинарско 

друштво «Рујно». Сала се користила и за састанке Савета Месне заједнице, 

Зборове грађана, састанке месних одбора политичких странака, Општинске 

комисије за економску ревитализацију IRD. Све ове активности су допринеле 

да је сала Месне заједнице свакодневно попуњена, тако да је изузетно тешко 

наћи слободан термин. Нарочито је важно да салу користи углавном омладина 

са Царине али и целог града која део својих слободних активности кроз 

наведене програме редовно упражњава у нашим просторијама. 

Од средстава закупа, а на основу Одлуке Савета Месне заједнице набављени 

су скенер, факс апарат и дигитални фото-апарат за унапређење рада 

канцеларије М.З. Са  поменутом набавком стекли су се услови да Месна 

заједница «Царина», такође на основу Одлуке савета као прва Месна 

заједница у земљи отвори web сајт са својом презентацијом. 

У посматраном периоду одржано је више зборова грађана, седница савета, а 

спроведени су и локални избори. Такође је упућено више иницијатива 

извршном одбору Општине Ужице и преко 120 аката разне садржине (молбе, 

захтеви, уговори, изјаве и сл.) 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

I План изградње приоритетних објеката и 

проблеми у реализацији приоритета: 
 

 
 На основу јасно изражене воље и иницијативе грађана у протеклом 

периоду, а која је исказана непосредно на зборовима грађана, отвореним 

састанцима са грађанима, у више наврата попуњеним упитницима, личним 

иницијативама грађана и Одлукама Савета Месне заједнице донети су сви 

досадашњи Планови изградње приоритетних објеката. А на основу изражене 

воље грађана и других напред изнетих иницијатива у плану је доношење 

једног комплексног и трајног документа «Стратегије развоја Месне заједнице 

Царина» у коме ће се налазити сви приоритетни проблеми заједнице, рокови и 

начини њиховог решења. 

Тренутни приоритетни задаци: 

 

1. Наставак изградње улице Николе Пашића у правцу Немањине улице, у 

складу са донетим ДУП Царина 3. У циљу растерећења већ данас изузетно 

фреквентног саобраћаја на овом подручју. 

 

 

3. Изградња обилазнице за смањење успона у улици Николе Тесле. Због 

конфигурације терена и изузетно стрме улице у зимским месецима је потпуно 

онемогућен пролаз моторних возила, пружање помоћи и снабдевање у горњем 

делу насеља. Урађена је пројектна документација, по којој је неопходно 

извршити пробијање нове деонице улице, кроз шумски простор на Белом 

гробљу, али радови на жалост касне из истих разлога као и радови на 

изградњи фекалне канализације у Царинској улици. 

 

4. Изградња пројектне документације, и припрема терена за изградњу 

градског базена, на откупљеном простору испод Медицинске школе. Према 

израженој вољи грађана и ДУП Царина 3. На наше иницијативе које смо више 

пута слали Извршном одбору С.О. Ужице, до данас нисмо добили никакве 

конкретне одговоре. 

 

5. Изградња Медицинске школе и дечијег вртића у њеном саставу. Је од 

великог интереса за  даљи развој Месне заједнице и  Месна заједница ће као 

иницијатор самог почетка изградње школе и топловода за околно насеље, 

помно пратити да се поменути радови заврше о року. 

 

6.  Пројектовање и изградња мреже гасовода на целој територи Месне 

заједнице «Царина», на основу изражене воље грађана, спроведене анкете и 

упућених захтева за пројектовање Ј.К.П. «Топлота» и Ј.П. Дирекција за 

изградњу. 
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8. Измештање кванташког пијаца са постојеће локације, поред будуће 

Медицинске школе, на неку од локација ван града. 

 

 

Из свега напред изнетог јасно се намеће суд да највећи проблеми у 

реализацији набројаних приоритета настају због спорости администрације у 

поступку прибављања одобрења за градњу, у обезбеђивању неопходних 

средстава за изградњу од Дирекције за изградњу и грађана као и у инертности 

грађана, при чему терет сваког посла пада на појединца или мали број 

грађана, а увек се ради о добити која је општа за цео град и Месну заједницу. 

Једини начин за превазилажење ових проблема је по нама одржавање 

периодичних састанака једном у 1-3 месеца, са руководећим људима из С.О. 

Ужице, Извршног одбора,  Дирекције за изградњу и других јавних предузећа и 

грађана где ће се донети Одлуке о изградњи са унапред одређеним роковима 

које ће сви морати да поштују. 

 

 

 

 

II Начини за боље организовање и сарадњу са 

донаторским организацијама. 
 
Месна заједница Царина, већ четири године интезивно сарађује са 

донаторским организацијама, а неки од резултата су већ побројани у овом 

извештају. Такође треба напоменути да је формирана комисија заједнице у 

коју су укључени грађани  без обзира на политичку припадност, и која има 

једини циљ сарадњу са донаторима. 

За унапређење сарадње са донаторима, неопходна је знатно већа помоћ 

Скупштине Општине, пре свега у потпуној информисаности о присутним 

донаторима на територији наше Општине, о заједничкој координацији и 

наступу пред донаторима, све у циљу интезивирања и бољег организовања 

сарадње са донаторским организацијама. 

 

У посматраном периоду упућено је 25 иницијатива Извршном одбору, више од  

1000 захтева, молби и других аката, тако да је број грађана који се обраћају за 

помоћ Месној заједници знатно већи него у претходном периоду. Исто тако 

треба напоменути да је у посматраном периоду вршено и пријављивање 

грађана у вези са легализацијом бесправно подигнутих објеката а одржани су 

и Републички, Председнички и Локални избори. 

 

Стање на жиро-рачунима Месне заједнице «Царина» закључно са 31.12.2004 

године. 

1. Редовни рачун 4.189,63 динара. 



 13 

2. Рачун самодоприноса 2.623,94 динара. 

 

 

 

 

 

 

У Ужицу, 14.01.2005.                 Председник Савета  

       Месне заједнице Царина 

       _____________________ 

            Чолић Милан с.р. 

   


