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                                                                           Република Србија.Град Ужице. Општина Ужице. 
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                  Број: 193/2008 

                    Ужице, 15.12.2008 
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                                         ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   

              МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ «ЦАРИНА» 

                   ОД 2005 ДО 2008 ГОДИНЕ. 
 

 

У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» 

руководио је Савет Месне заједнице, који сачињавају:  Председник 

Савета Селаковић Сретен, заменик Председника Савета Баћковић 

Вера и чланови: Бешевић Даница, Ђокић Драган, Гаговић Наташа, 

Дикић Бранка, Петровић Снежана, Несторовић Радовин, 

Миловановић Миленко, Грбић Маја, Јаџић Ћиро, Станковић Зоран и 

Матић Милоје.                       

Програмом изградње приоритетних објеката, планиране су и 

главне активности рада Месне заједнице, а оне су проистекле пре 

свега као резултат захтева грађана. 

Поред решавања главних проблема у вези изградње комуналне 

инфраструктуре, Месна заједница се бавила и многим другим 

питањима од значаја и важности за њене грађане. У посматраном 

периоду између осталог асфалтирано је 2.810 метара улица, 

урађено је 1.700 метара макадама, постављено је 1.000 метара 

фекалне канализације и урађена јавна расвета у дужини од 4.750 

метара.  

 

Релизоване инвестиције у области изградње комуналне 

инфраструктуре: 
 

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА У 2005 ГОДИНИ: 

 

1. Завршена је реконструкција (са изградњом потпорног зида) и 

асфалтирање Царинске улице у дужини од 250 метара. 
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Вредност радова износи 7.500.000,оо динара, инвеститор је 

Ј.П. Дирекција за изградњу, а извођач радова је било Ј.К.П. 

«Нискоградња» Ужице. 

2. Асфалтирана је улица Добриле Петронијевић (горњи део) у 

дужини од 450 метара (потез до школе за слушно оштећену 

децу). Вредност радова износи 2.000.000,оо динара, 

инвеститор је Ј.П. Дирекција за изградњу Ужице, а извођач 

радова је било предузеће «Путеви» из Ивањице. 

3. Извршено је пресвлачење асфалтом Косанчићеве улице у 

дужини од 300 метара. Инвеститор је била Ј.П. Дирекција за 

изградњу Ужице, а радове је извело Ј.К.П. «Нискоградња» 

Ужице. 

4. Изграђен је макадам у дужини од 250 метара у горњем делу 

улице Арсенија Чарнојевића. Инвеститор је Ј.П. Дирекција за 

изградњу (набавка и превоз јаловине), а грађани су у својој 

режији обавили остале радове. Радове је извела Ј.К.П. 

«Нискоградња». 

5. Изграђен је макадам у дужини од 650 метара у улици 

Радована Драговића. Инвеститори су Ј.П. Дирекција за 

изградњу и М.З. «Царина». Вредност радова је 269.480,оо 

динара. Дирекција је учествовала са 50% трошкова, а 

грађани су своје учешће обезбедили кроз донацију јаловине 

«Путеви» Ужице, земљане радове и набавку цеви за пропусте. 

Радове је извело предузеће «Стабил-про» Ужице. 

6. Изграђен је макадам у дужини од 100 метара у краку улице 

Жупана Брајана. Инвеститори су Ј.П. Дирекција за изградњу 

и М.З. «Царина». Вредност радова је 79.216,оо динара. 

Дирекција за изградњу учествује са 50% трошкова, а грађани 

учествују у изградњи донацијом јаловине «Путеви» Ужице, 

набавком цеви за пропусте и делом новчаним средствима. 

Радове изводи Ј.К.П. «Нискоградња» Ужице. 

 

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА У 2006 ГОДИНИ: 

 

1. Реконструисан је први део улице Жупана Брајана (од 

Немањине улице) у укупној дужини од 300 метара. Извођач 

радова је било предузеће «Нискоградња» Ужице, а радове је 

финансирала Дирекција за изградњу. 
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2. Изграђено је степениште између улица Арсенија Чарнојевића 

и Балканске (први крак). Инвеститор је Ј.П. Дирекција за 

изградњу, извођач радова предузеће «Полет» укупна вредност 

инвестиције је 368.541,37 динара, обавезе Дирекције су 

221.125,15 динара, а грађана учесника у изградњи 147.316,22 

динара (са обрачунатим порезом). Грађани су до данас 

исплатили износ од 77.000,оо динара и нису се сагласили са 

обрачуном изведених радова, пошто извођач радова није 

поставио планираних 40 метара гелендера. Преостале обавезе 

грађана је платила ЈП Дирекција за изградњу. 

 

 

 

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА У 2007 ГОДИНИ: 

 

- Асфалтирана је Моравска и улица Жупана Брајана у укупној 

дужини од 400 метара. Извођач радова је било ЈКП 

«Нискоградња», укупна вредност инвестиције је износила 

1.803.361,32 динара. Инвеститор радова је Ј.П. Дирекција за 

изградњу, а суинвеститор Месна заједница «Царина». 

Обавезе грађана учесника у изградњи су износиле укупно 

384.980,69 динара, а остале радове је финансирала Дирекција 

за изградњу. 

 

- Извршена је потпуна реконструкција асфалтног застора 

улица Олге Ђуровић (спојена са путем за нову депонију у 

Дубоком л-200 м), Колубарске и Миладина Радовића. Извођач 

радова је било ЈКП «Нискоградња» са подизвођачима а 

укупна вредност радова је износила око 5.000.000 динара. 

Инвеститор је била Дирекција за изградњу. 

- Извршена је реконструкција асфалтног застора у улицама 

Солунској, Ђурђевданској и Алексе Поповића уз изградњу 

више мањих подзида и потпорних зидова. Извођач радова је 

било предузеће «Нискоградња» са подизвођачима а 

инвеститор Дирекција за изградњу. 
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Друге важне инвестиције из области изградње комуналне 

инфраструктуре за град реализоване током 2007 године на 

простору Месне заједнице „Царина“.: 

 

Завршени су комплетни радови и отворена је средња Медицинска 

школа у Немањиној улици. Изградњу су финансирали Влада 

Републике Србије и Општина Ужице. 

У реновираној «Стојића кући» отворен је Центар за едукацију 

просветних радника. 

У потпуности је реновирана Црква Светог Марка. 

 

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА У 2008 ГОДИНИ 

 

1. Асфалтирана је Ерска улица у дужини од 70 метара. Укупна 

вредност инвестиције је 429.825,оо динара (без обрачунатог 

ПДВ-а) а грађани су извршили све своје финансијске обавезе 

у висини од 50% укупних средстава благовремено. Извођач 

радова је било ГПР «Ћумур» Севојно.  

 

 

2. Асфалтирана је улица Радована Драговића у укупној дужини 

од 460 метара. Укупна вредност инвестиције износи 

2.295.086,40 динара а обавезе грађана износе 1.008.691 динар. 

Грађани су до 15.12.2008 уплатили дуг у износу од 660.347,оо 

динара, Месна заједница је помогла изградњу са 250.000,оо 

динара (средства из удруживања), а остао је не покривен дуг 

грађана у износу од 98.344,90 динара. Па су грађанима који 

нису извршили обавезе у потпуности упућене опомене пред 

утужење. Грађани су изразили велико незадовољство 

квалитетом изведених радова и чињеницом да им од стране 

Дирекције није признато учешће кроз земљане, армирачко-

бетонске и друге радове. 

 

 

3. Извршена је детаљна реконструкција горњег дела Царинске 

улице у дужини од 150 метара, са постављањем новог 

асфалтног застора, уз допунске радове на издизању 

постојећих шахтова и изградњи ригола за одвод 

атмосферских вода. Све трошкове је финансирала Дирекција 
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за изградњу, а радове је извела ЈКП «Нискоградња» уз помоћ 

подизвођача. Инвестиција је предвиђена планом за 2008 

годину, пошто је претходне године улица прекопана за 

изградњу фекалне-канализације. 

 

 

4. У склопу радова на изградњи депоније Дубоко, на захтев 

Месне заједнице «Царина» асфалтиран је и пут Мала 

Превија – Дубоко у дужини од 400 метара. Тиме су се стекли 

услови за отварање кружне аутобуске линије Сарића осоје, 

Мала Превија, Велика Превија, Глуваћи, Царина. На овој 

линији на задовољство грађана већ је почео да саобраћа 

аутобус. Радови су извршени о трошку Ј.П. Дирекција за 

изградњу.  

 

5. Завршена је пешачка стаза (бетон) између улица Олге 

Ђуровић и Колубарске у укупној дужини од 70 метара. Радове 

је финансирала Дирекција за изградњу. Инвестиција је 

предвиђена планом за 2008 годину. 

 

6. Завршено је 600 метара макадама у горњем делу Царинске 

улице, до пута за «Татинац». Грађани су добили потребне 

количине јаловине са превозом, а о свом трошку су извршили 

разастирање и  ваљање јаловине и изградњу потребних 

ригола са пропустима. Грађани су такође на овој локацији 

поставили решетку и цеви за одвод сувишних атмосферских 

вода, а о свом трошку су и финансирали геодетске услуге. 

Инвестиција је предвиђена планом за 2008 годину. 

 

 

7. Потписан је уговор за изградњу 100 метара макадама у горњем 

делу улице Радована Драговића – веза са постојећим 

асфалтним застором а почетак радова се очекује у наредном 

периоду 

 

 

 

Започела је изградња гасовода и топловода у Месној заједници 

«Царина» а прва домаћинства из Немањине улице су током ове 
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године и прикључена на мрежу гасовода и топловода. Такође је 

крајем године започела изградња наставка улице Николе 

Пашића, пошто су претходно решени имовинско-правни односи 

и обезбеђена средства за градњу   

 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ, КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  У 2005 ГОДИНИ: 

 

 

1. Започела је изградња фекалне канализационе линије у горњем 

делу Царинске улице (главни крак) у дужини од 560 метара. 

Инвеститори су Ј.П. Дирекција за изградњу и М.З. «Царина». 

Вредност радова је 2.271.176,60 динара. Дирекција и грађани 

учествују паритетно у изградњи, а грађани су до данас 

сакупили 601.620,оо динара. Изграђено је првих 30 метара. 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ, КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  У 2006 ГОДИНИ: 

 

1. Изграђено је 520 метара главног крака фекалне канализационе 

линије у Царинској улици. До завршетка инвестиције 

потребно је изградити још 50 метара. Радови су тренутно 

обустављени због дугог решавања имовинско-правних 

односа од стране грађана, а у току радова се појавила и 

неопходност измене пројектне документације на изузетно 

мочварном земљишту (што изискује повећане трошкове 

изградње). У том правцу упућен је захтев за финансијску 

помоћ Општинском већу Ужице. Извођач радова је Ј.К.П. 

«Водовод» Ужице, инвеститор Ј.П. Дирекција за изградњу, а 

суинвеститор Месна заједница. Грађани су закључно са 

18.05.2006 измирили уговорене обавезе у изградњи. 

2. Покривено је 20 метара потока «Сарића осоје» у Немањиној 

улици испод градске депоније. Потребне цеви је донирала 

Дирекција за путеве Републике Србије, а радови су изведени 

уз помоћ Ј.К.П. «Водовод» и грађана. 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ, КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  У 2007 ГОДИНИ: 
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- Завршени су комплетни радови и пуштен је у рад главни крак 

фекалне канализационе линије у Царинској улици. Дужина 

линије је 670 метара, а извођач радова је био ЈКП «Водовод» 

са подизвођачима. Укупна вредност радова је износила 

2.124.000 динара, а обавезе грађана су износиле 862.060,оо. 

Општина Ужице је помогла изградњу са 200.000 динара, а 

50% трошкова изградње је сносила Дирекција за изградњу. 

Инвеститор радова је била Ј.П. Дирекција за изградњу, а 

суинвеститор Месна заједница «Царина». 

- Извршено је делимично зацевљење потока «Сарића осоје» уз 

материјалну и помоћ у раду Ј.П. «Путеви Србије» (донација 

20 метара бетонских цеви) грађана и ЈКП «Водовод». 

 

 

- У току су радови на проширењу фекалне канализационе линије 

у Царинској улици за 60 метара. ЈП Дирекција за изградњу је 

инвеститор радова, а суинвеститор је Месна заједница 

«Царина». Грађани су добили потребне цеви и шахтове у 

финансијској вредности од 40.576,64 динара уз услов да сами 

обаве неопходне земљане радове. 

 

 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  У 2008 ГОДИНИ: 

 

-Започели су радови на набавци и постављању 100 метара цеви,  

за зацевљење потока «Сарића осоје» у насељу «Казаковина» у 

укупном финансијском износу од 2.500.000 динара. У току су 

радови на постављању првих 40 метара цеви. Све радове 

финансира ЈП Дирекција за изградњу. Месна заједница је 

одобрила додатна средства из удруживања у износу од 600.000 

динара за завршетак ове инвестиције. 

 

Завршен је крак фекалне канализационе линије у Царинској    

улици у дужини од 60 метара. 

 

-Завршено је 260 метара  фекалне канализације у улици Николе 

Тесле (потез преко «Ибишевог гувна»). Укупна вредност радова 
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износила је  1.726.764,оо динара. Извођач радова је био ЈКП 

«Водовод», а обавезе грађана у износу од 50% укупних трошкова 

изградње су се односиле искључиво на обављање земљаних 

радова. 

 

- Изграђена је кишна канализација и постављене решетке за 

одвод атмосферских вода на кривини у Ратарској улици број 69. 

Поред ново изграђене стамбене зграде. 

 

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКО-

НАПОНСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ У 2005 ГОДИНИ: 

 

1. Завршена је јавна расвета у делу Војвођанске улице, дужине 

1.500 метара. Вредност радова износи 423.855,оо динара. 

Инвеститори су Ј.П. Дирекција за изградњу и М.З. «Царина». 

Извођач радова је било предузеће «Електроизградња» Бајина 

Башта. Грађани су уплатили 140.900,оо динара, али је остао 

непокривен дуг у износу од 71.027,50 динара. М.З. је молбу за 

измирење дуга упутила Општинском већу и Ј.П. Дирекција 

за изградњу, а Општинско веће је измирило дуг грађана 

извођачу радова. 

 

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКО-

НАПОНСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ У 2006 ГОДИНИ: 

 

1. Извршена је реконструкција ниско-напонске електричне 

мреже у улицама Немањиној, Царинској, Лазовина, Радована 

Драговића, Мијаила Радовића. Инвеститор и извођач радова 

је била «Електродистрибуција» Ужице. 

2. Извршена је реконструкција 1.500 метара ниско-напонске 

мреже у горњем делу улице Олге Ђуровић, грађани су заједно 

са «Електродистрибуцијом» учествовали у постављању 54 

бетонска стуба, што ће им бити признато као део учешћа 

приликом изградње јавне расвете. Грађани су такође 

набавили сву потребну пројектну документацију и дозволе за 

изградњу јавне расвете, па се очекује да ће у овој години и 

потписати уговор о изградњи. 

3. Постављена је јавна расвета у улици Јанка Веселиновића, о 

трошку Дирекције за изградњу. 
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ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКО-

НАПОНСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ У 2007 ГОДИНИ: 

 

- Изграђена је јавна расвета у улици Лазовина у укупној дужини 

од око 200 метара. Извођач радова је ЕПС ЕД Ужице, а 

инвеститор Ј.П. Дирекција за изградњу у склопу опремања 

локације за индивидуалну стамбену изградњу «Пантовића 

ливаде». 

- Изграђена је јавна расвета у горњем делу Војвођанске улице у 

дужини од око 150 метара. Извођач радова је ЕПС ЕД 

Ужице, а грађани су делом учествовали у изградњи приликом 

реконструкције ниско-напонске мреже и набавке бетонских 

стубова. 

- Изграђена је јавна расвета у дужини од око 200 метара у 

улици Радована Драговића. Извођач и инвеститор је ЕПС ЕД 

Ужице, а грађани су делом учествовали у изградњи приликом 

реконструкције ниско-напонске мреже и набавке бетонских 

стубова. 

-  Извршена је реконструкција ниско-напонске мреже у горњем 

делу Царинске улице о трошку ЕД Ужице. 

- Потписан је уговор за изградњу 1.500 метара јавне расвете у 

горњем делу улице Олге Ђуровић. Грађани су  учествовали у 

реконструкцији ниско-напонске мреже и у прибављању 

пројектне документације и свих потребних дозвола за 

изградњу. Укупна вредност радова износи 728.904,88 динара, 

извођач радова је ЕД Ужице, а грађани који финансирају 

радове у износу од 50% укупних средстава су благовремено 

уплатили прву рату на рачун Месне заједнице. 

 

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКО-

НАПОНСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ У 2008 ГОДИНИ: 

 
 

1. Завршена је јавна расвета у горњем делу улице Добриле 

Петронијевић, потез од краја постојеће расвете у улици до 

Школе за слушно оштећену децу. Укупна дужина јавне 

расвете је око 400 метара на 16 стубних места, вредност 

инвестиције 397.363,60 динара. А целокупне радове је 
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финансирала Дирекција за изградњу уз подршку извођача 

радова ЕД Ужице.  

 

2. Завршена је јавна расвета у горњем делу улице Жупана Брајана 

на 16 стубних места, тако да је комплетирана јавна расвета 

на целом «Татинцу» до Велике Превије у селу Дубоко. Радове 

у износу од 492.816,60 динара је финансирала Ј.П. Дирекција 

за изградњу Ужице уз подршку ЕД Ужице. 

 

 

3. Продужена је јавна расвета у улици Лазовина за два стубна 

места а у плану је и проширење у улици Радована Драговића 

на укупно 6 стубних места. Укупна вредност обе инвестиције 

износи 84.370,оо динара.  

 

4. Започели су  радови на изградњи 1.500 метара јавне расвете у 

горњем делу улице Олге Ђуровић. Грађани су до данас 

сакупили 229.500,оо динара што чини 2/3 уговорених укупних 

средстава. Грађани су такође учествовали у набавци 

неопходне пројектне документације и реконструкцији ниско-

напонске мреже, а Месна заједница је из средстава 

удруживања у износу од 134.952,оо динара помогла изградњу, 

Тако да је целокупна финансијска конструкција затворена.  

 

 

ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1. Изграђен је потпорни зид, ограда и извршена је 

реконструкција коловоза у средњем делу Војвођанске 

улице. Инвеститор је Ј.П. Дирекција за изградњу. 

2. Изграђен је потпорни зид у Ратарској улици код броја 76. 

Инвеститор је Ј.П. Дирекција за изградњу. 

3. Изграђен је потпорни зид са гелендерима у Лужничкој 

улици. Инвеститор је Ј.П. Дирекција за изградњу. 

4. Извршена је реконструкција ниско-напонске мреже и 

замена дрвених стубова, бетонским у највећем делу Месне 

заједнице. Инвеститор је Електродистрибуција Ужице. А 

преостали радови ће се наставити у наредном периоду. 
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5. Изграђена је еластична заштитна ограда, на раскрсници у 

улици Жупана Брајана. Средства су обезбеђена из ребаланса 

буџета, а извођач радова је предузеће «24 Септембар» 

Ужице. 

6. Реконструисана је метална решетка за одвод атмосферских 

вода у Немањиној улици (код Месне заједнице «Царина») 

Инвеститор је био Ј.П. Дирекција за изградњу. 

7. Очишћена је кишна канализација у горњем делу Немањине 

улице (потез према «Сарића осоју») извођач радова било је 

Ј.К.П. «Водовод», а инвеститор Ј.П. Дирекција за изградњу. 

8. Извршено је чишћење «Глуваћког потока» код «Царинског 

моста), радове је извео Ј.К.П. «Водовод», а инвеститор 

радова је била Дирекција за изградњу. 

9. Замењена је метална решетка за одвод атмосферских 

падавина у улици Добриле Петронијевић. Инвеститор је 

била Дирекција за изградњу. 

10. Постављено је огледало за регулисање саобраћаја на 

раскрсници изнад ОШ «Нада Матић» у Курсулиној улици. 

11. Постављено је огледало за регулисање саобраћаја у 

Царинској улици и постављена саобраћајна сигнализација 

(знаци) у улици Жупана Брајана (раскрсница са Моравском 

и Колубарској улици).  

12.  Извршено је постављање огледала за регулисање саобраћаја             

на не прегледној кривини у улици Жупана Брајана. Инвеститор 

је било Ј.П. Дирекција за изградњу. 

13.  Извршено је постављање огледала за регулисање саобраћаја 

на не прегледној кривини у Војвођанској улици. Инвеститор је 

било Ј.П. Дирекција за изградњу. 

14. Постављена је заштитна ограда на опасној кривини у 

Војвођанској улици. Инвеститор је Ј.П. Дирекција за изградњу. 

15.   Постављени су принудни успоривачи саобраћаја  «лежећи 

полицајци» у Немањиној и улици Николе Пашића. Инвеститор 

је било Ј.П. Дирекција за изградњу. 

16.   Постављени су саобраћајни знаци за регулисање саобраћаја 

у Војвођанској, Немањиној и Ратарској улици. Инвеститор је 

било Ј.П. Дирекција за изградњу. 

17. О трошку Ј.П. Дирекција за изградњу су изграђени велики 

потпорни зидови на кривини у Војвођанској улици, левом краку 
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улице Николе Тесле и два потпорна зида у Царинској улици, као 

последица прошлогодишњих клизишта. 

18. Уз помоћ материјалну (бетон) и финансијску помоћ Ј.П. 

Дирекција за изградњу и Месне заједнице «Царина» грађани су 

у својој режији изградили потпорне зидове у Царинској улици 

(са гелендерима), улици Николе Тесле, Колубарској и Ерској 

улици. У току су радови на изградњи потпорног зида у улици 

Мијаила Радовића. 

 

      

 

 

12. У склопу редовног одржавања улица на градском подручју 

Ј.П. Дирекција за изградњу је финансирала поправке јавне 

расвете крпљења ударних рупа на коловозу, кошење траве, 

сечу стабала и ниског растиња у Месној заједници 

«Царина». 

 

Изградња порушених објеката у клизиштима 2006 

године: 

 
1. Посредством Владе Републике Србије и Општине Ужице  

завршена је изградња седам станова у Севојну, за седам 

породица из Месне заједнице «Царина» чије су куће трајно 

уништене приликом пролећних клизишта. 

2. Изграђен је потпорни зид «Рајића зид» између Немањине и 

Неранџићеве улице. Инвеститор је била Дирекција за 

изградњу. 

3. Изграђен је потпорни зид у горњем делу Царинске улице. 

Инвеститор је била Дирекција за изградњу. 

4. Месна заједница «Царина» је одобрила део средстава за 

изградњу потпорних зидова у улици Добриле Петронијевић, 

Ерској и Мијаила Радовића. 

                              ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

 

 

Екологија: 
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-У сарадњи са Општином Ужице, Еколошким фондом и Ј.К.П. 

«Биоктош» одржаване су традиционалне акције чишћења и 

уређења Месне заједнице. Акције су редовно протицале у најбољем 

реду, а одзив грађана и резултати чишћења су одлични. 

-У сарадњи са Еколошким фондом урађена је пројектна 

документација за изградњу «Будове чесме» у Ратарској улици и 

«Цокалине чесме» у улици Јанка Веселиновића. 

- У сарадњи са Еколошким фондом редовно је  одржавана  акција 

кошења траве и ниског растиња на «Белом гробљу» и поред 

Кванташког пијаца. 

-У сарадњи са Еколошким фондом и Ј.К.П. «Биоктош» на 

иницијативу и учешће грађана, одржане су акције чишћења и 

уређења «Белог гробља», Солунске и улице Краља Милутина. 

-У сарадњи са Еколошким фондом који је финансирао радове 

извршено је уклањање дивље депоније у улици Добриле 

Петронијевић. 

-У сарадњи са Заводом за заштиту здравља и Ј.К.П. «Биоктош» 

спроведена је дератизација на ширем простору кванташког пијаца. 

 

 

 

 

Социјална и здравствена заштита: 

 

-У сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома 

здравља Ужице, само у Месној заједници «Царина» сваке среде 

траје акција редовног мерења крвног притиска, одзив грађана је 

одличан и до сада их је било преко 6.000. 

 

-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. 

 

-  На територији Месне заједнице «Царина» у посматраном периоду 

отворене су три Апотеке у Немањиној улици, тако да грађани за 

снабдевање лековима више не морају да иду у град.  

 

Спортске активности: 
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-Поводом славе Месне заједнице Светог Марка у организацији 

Месне заједнице «Царина» сваке године је одржаван 

традиционални турнир у малом фудбалу на терену поред 

Медицинске школе. 

 Главна карактеристика је да су турнири протекли у најбољем 

реду и спортском духу уз велику заинтересованост грађана и 

редовно попуњене трибине. 

-На турниру Месних заједница у малом фудбалу, а поводом дана 

Месне заједнице «Севојно», екипа Месне заједнице «Царина-

спектар» два пута за редом убедљиво је освојила прво место и 

победнички трофеј. 

 

-За дугогодишњу сарадњу и помоћ у спровођењу активности 

Месна заједница «Царина» је добила захвалницу од 

Планинарског друштва «Рујно», Спортског плесног клуба «Рио» 

и Спортског Савеза Ужице. 

 

    -Извршени су земљани радови на проширењу спортског 

игралишта у улици Жупана Брајана и постављени су реквизити 

за игру деце (љуљашке и клацкалице) испред стамбене зграде у 

Ратарској број 69. 

 

   -Урађена је пројектна документација за изградњу игралишта на 

«Ливадку». 

 

   -Спортски плесни клуб «Рио» који искључиво користи 

просторије Месне заједнице за тренинге, освојио је златну 

медаљу на Европском првенству у Аустрији и низ медаља на 

домаћим такмичењима. 

 

    -Каратисткиња карате клуба «Дон», који такође за тренинге 

искључиво користи простор наше М.З. Сандра Михајловић и 

тренер Ковачевић Обрадин наступали су за карате 

репрезентацију Србије на Светском првенству у Новом Месту 

Словенија. 

 

Сарадња са невладиним и другим организацијама: 
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-Месна заједница је у посматраном периоду помагала рад 

Удружења Мултипле склерозе Златиборског округа у организацији 

програмских активности Удружења  па је између осталог за то  

добила похвалницу. 

-За сарадњу у реализацији CRDA пројекта. Месна заједница 

«Царина» је добила похвалницу Америчке организације USAID и 

IRD. 

- У сарадњи са Британском организацијом DIFID Месна заједница 

«Царина» је учествовала у пројекту израде социјалне карте 

Општине. 

- У сарадњи са Америчком организацијом IRD Месна заједница је 

помогла Плесном клубу «Рио» набавку опреме (дресови, мајице, 

капе) за наступ на светском првенству у спортском плесу. 

 

 

   РАД САВЕТА И КАНЦЕЛАРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 
 

 

 

Савет Месне заједнице је на својој првој редовној седници 

донео Одлуку да се Свети Марко у будуће прославља као слава 

Месне заједнице «Царина». Месна заједница сваке године 

прославља Марковдан уз пригодан културно-спортски програм и 

уз присуство грађана, Општинског руководства и представника 

градских јавних предузећа. 

08.05.2006 године на дан Светог Марка. Месна заједница«Царина» 

је била домаћин славе цркве Светог Марка на «Царини». По 

завршетку духовног обреда уз присуство Епископа Жичког 

Хризостома и представника Ужичке цркве у сали Месне заједнице 

одржана је свечана седница уз пригодан културно-уметнички 

програм и коктел 

 

 У посматраном периоду одржане су 22 редовне седнице 

Савета Месне заједнице и две свечане седнице. На свакој седници 

Савета поред Чланова Савета учествовали су и  заинтересовани 

грађани, пошто су  ценећи јаност у раду благовремено на огласној 

табли и сајту Месне заједнице обавештавани о терминима 

заказаних седница. Чланови Савета су уз позив на заказану 

седницу благовремено добијали и сав потребан материјал. Седнице 

Савета су заказиване после радног времена искључиво у 



 16 

поподневним сатима (18 или 19,оо часова) и у просеку су трајале 

око два сата а за сваку су уредно вођени записници које је Савет 

усвајао као прву тачку на следећој седници. 

На седницама Савета вођена је дебата и доношене су Одлуке 

о свим важним питањима везаним за грађане и рад Месне 

заједнице. Тако је у посматраном периоду Савет донео више од 100 

одлука које су упућене надлежним органима на разматрање и 

одлучивање. Савет је уз обавезно и нај шире присуство 

заинтересованих грађана благовремено доносио Планове изградње 

и финансијске планове и исте достављао надлежним службама. 

У посматраном периоду ценећи захтеве грађана, одржано је и 

седамнаест Зборова грађана искључиво на терену и у по подневним 

часовима после радног времена, као и јавне расправе на тему 

усвајања урбанистичких пројеката. 

 Зборовима су осим заинтересованих грађана присуствовали 

и председници Режијских одбора, чланови Савета Месне заједнице, 

Председник или заменик Председника и секретар. Зборовима су 

присуствовала по позиву и стручна лица из општинских јавних 

предузећа пошто се углавном одлучивало о изградњи комуналне 

инфраструктуре. Режијски одбори, секретар и организатори 

Зборова су уредно водили записнике у којима су назначене све 

одлуке одржаних Зборова грађана. 

Председник Савета, секретар и чланови Савета су током 

године у више наврата одлазили на терен, обилазили актуелне 

радове разговарали са грађанима и представницима Режијских 

одбора о актуелним проблемима и фотографисали изведене радове. 

Обиласци су махом били после радног времена у по подневним 

часовима, о чему у архиви Месне заједнице постоји и адекватна 

фото документација. 

Током мандатног периода обезбеђена су бирачка места за 

Председничке изборе у Републици Србији (6 изборних места) и на 

време у оба изборна круга одвезен сав потребан материјал на сва 

бирачка места (гласачке кутије, паравани, столице, столови...). У 

2007 години уз сагласност Општинске изборне комисије извршен је 

премештај бирачког места број 74 са Кванташког пијаца у 

Медицинску школу.  

Савет Месне заједнице је водио бригу и о инвентару и уређењу 

просторија, тако да је сала Месне заједнице потпуно реновирана са 

постављеним ламинат подом, а извршена је и набавка 26 нових 
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столица искључиво од средстава закупа, који корисници сале 

уплаћују на јединствени рачун Општине Ужице. 

У посматраном периоду упућено је више од 600 захтева разне 

садржине (махом истог дана) надлежним органима, а издато је и 

око 350 изјава са два сведока, махом за потребе Центра за 

социјални рад. Подељен је значајан број решења за порез на 

имовину и земљорадњу. Закључено више стотина уговора са 

грађанима учесницима у изградњи комуналне-инфраструктуре и 

извођачима радова и обављани  сви послови од значаја и интереса 

грађана Месне заједнице «Царина». 

 

 

 

С поштовањем,      Председник Савета 

         Месне заједнице «Царина» 

        _________________ 

        Селаковић Сретен 

 

 

 

 

 

 


