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                                                                                              Република Србија 
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                                                                                 Месна заједница «Царина» 
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                                                                                                                 Број: 105 /2013. 

                  Ужице: 13.12.2013. 
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        Град Ужице 

        Градско веће 

        За Бранислава Марића 
 

 

ЗАПИСНИК СА I КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦАРИНА“ 

 
Седница је заказана за петак 13.12.2013 године, са почетком у 19,оо 

часова у сали Месне заједнице «Царина. Чланови Савета су поштанским 

путем обавештени о заказаној седници, а материјал су добили у прилогу. 

Седници присуствују сви чланови Савета: Јечменица Драгана, Миловић 

Миливоје, Симовић Бранко, Николић Љубан, Илић Слободан, Бралушић 

Марјан, Савић Светлана, Јокић Владица, Ковачевић Марија, Јанковић Сања, 

Јањић Снежана, Вукашиновић Дејан и Ђурић Петар. 

 Седницу је у 19,05 часова отворио секретар Месне заједнице Басуровић 

Драган и у складу са Статутом Месне заједнице позвао најстаријег члана 

Савета Миловић Миливоја да преседава седницом: 

Преседавајући Миловић Миливоје је прихватио позив, заузео место 

преседавајућег, поздравио присутне и предложио следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са Збора грађана за избор чланова Савета 

Месне заједнице, одржаног 07.12.2013 у просторијама Медицинске 

школе. (материјал у прилогу) 

2. Избор Председника и заменика Председника Савета Месне 

заједнице „Царина“ 

3. Доношење Одлуке Савета Месне заједнице о депоновању потписа и 

располагању средствима са рачуна Месне заједнице. 

4. Предлог плана изградње приоритетних објеката комуналне-

инфраструктуре за 2014 годину. 

5. Текућа питања 

 

 

На предлог Преседавајућег, дневни ред је изнет на одлучивање и он је 

једногласно усвојен. 

http://www.mzcarina.org.rs/
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Потом се прешло на рад и одлучивање по тачкама дневног реда. 

 

По првој тачки дневног реда: Усвајање записника са Збора грађана за 

избор чланова Савета  Месне заједнице „Царина“.  

 

Обзиром да су сви чланови Савета Записник добили у материјалу за 

седницу и да су са истим упознати, није било дебате.  

Техничку примедбу је упутила Ковачевић Марија, обзиром да је Председник 

комисије на изборном месту 78 била Надежда Миљковић која је грешком у 

записнику наведена као члан комисије, што је одмах и исправљено. 

Преседавајући Миловић Миливоје је потом изнео записник на 

одлучивање и он је без приговора једногласно усвојен. 

 

Потом се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног реда: Избор 

Председника и заменика Председника Савета Месне заједнице „Царина“. 

 

Преседавајући је прво обавестио присутне да се по статуту Месне 

заједнице гласа јавно, сем у случају да већина чланова Савета затражи тајно 

гласање. 

С тим у вези преседавајући је позвао присутне да се изјасне да ли су за јавно 

или тајно гласање. 

Чланови Савета су потом једногласно усвојилили предлог да се гласа јавно. 

Преседавајући је потом позвао чланове Савета да предлажу кандидате 

за Председника Савета. 

Бралушић Марјан је предложио Савић Светлану, која је прихватила 

кандидатуру. 

Јанковић Сања је предложила Ђурић Петра, који није прихватио 

кандидатуру. 

Пошто није било других предлога, преседавајући је изнео на 

одлучивање ко је за то да Савић Светлана буде нова Председница Савета 

Месне заједнице. 

За Савић Светлану је гласало 12 чланова Савета, без гласова против или 

уздржаних па је иста једногласно изабрана за Председницу Савета Месне 

заједнице „Царина“. 

 

Потом је преседавајући позвао чланове Савета да предлажу кандидате 

за заменика Председнице Савета. 

Илић Слободан је предложио Бралушић Марјана, који је прихватио 

кандидатуру. 

Обзиром да није било других предлога, преседавајући је позвао 

присутне да се изјасне ко је за то да Бралушић Марјан буде заменик 

Председника Савета. 
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Чланови Савета су се затим са 13 гласова за, без гласова против или 

уздржаних једногласно изјаснили да заменик Председника Савета Месне 

заједнице „Царина“ буде Бралушић Марјан. 

 

Преседавајући је потом честитао избор Председници и заменику 

Председника Савета и позвао их да заузму своје место, како би се наставио 

рад. 

 

Потом се прешло на рад и одлучивање по трећој тачки дневног реда: 

Доношење Одлуке Савета Месне заједнице о депоновању потписа и 

располагању средствима са рачуна Месне заједнице. 

Обзиром да је за рад Месне заједнице (плаћање рачуна за комуналије, 

пренос средстава по одлуци Савета и сл.) неопходно што је пре могуће 

именовати лица и дати им овлашћење за депоновање потписа. У складу са 

досадашњом праксом, једногласно је одлучено да лица одређена за 

располагање средствима са рачуна Месне заједнице буду: 

1. Председница Савета Месне заједнице „Царина“ Савић 

Светлана. 

2. Заменик Председника Савета Месне заједнице „Царина“ 

Бралушић Марјан. 

 

 

Потом се прешло на рад по четвртој тачки дневног реда: Предлог плана 

изградње приоритетних објеката комуналне инфраструктуре на подручју 

Месне заједнице „Царина“ за 2014 годину. 

Пошто је предлог изградње приоритетних објеката на подручју Месне 

заједнице „Царина“ за 2014 годину, сачињен на бази захтева грађана из 

претходних и текуће године достављен члановима Савета у материјалу за 

седницу.  

Предложено је да га сви чланови Савета добро проуче, изнесу своје 

примедбе и сугестије како би се о истом расправљало на следећој седници 

Савета Месне заједнице. 

 

По последњој тачки дневног реда: Текућа питања и предлози. 

 

Отворена је дебата у којој је учествовало више чланова Савета. 

 

Петар Ђурић је истакао чињеницу да у првој градској зони у Месној 

заједници „Царина“ још увек постоје улице без канализације и асфалта и да је 

неопходно што је пре могуће урадити канализацију и асфалт у тим улицама. 

Петар Ђурић је затражио и да на следећој седници Савета буду 

присутни Начелници Градских управа за комуналне и инспекцијске послове и 

финансије. 

Татјана Јечменица, Ковачевић Марија и Николић Љубан су изразили 

незадовољство изузетно лошем стању просторија Месне заједнице, које су 

руиниране са напуклим зидовима, дотрајалим ламинатом, запрљаним и 
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ољуштеним зидовима. Па су затражили да се оне што је пре могуће уреде. Што 

је став и осталих чланова Савета. 

Ковачевић Марија је истакла да је неопходно поставити семафоре на 

раскрсници код „Царинског“ моста и обезбедити тротоаре у доњем делу 

Немањине улице постављањем стубића. 

Ковачевић Марија је затражила и да се асфалтира део тротоара поред 

дечијег обданишта „Полетарац“. 

Симовић Бранко је истакао велики проблем грађана из Ерске и улице 

Жупана Брајана, који је настао увођењем једносмерног саобраћаја у делу 

Немањине улице и од када због великог нагиба улице грађани из Ерске 

поготову у зимским месецима нису у могућности да возилима уђу у улицу. 

Миловић Миливоје је истакао да је неопходно изградити пешачку стазу 

између Медицинске и школе за слушно оштећену децу. Миловић је такође 

затражио уклањање штале и обраслог растиња поред пешачке стазе од улице 

Николе Пашића према Медицинској школи. 

Татјана Јечменица је затражила да се изграде гелендери у улици 

Радована Драговића. 

Јањић Снежана је затражила да се изгради мањи потпорни зид у улици 

Филипа Вишњића и тиме заштити пешачка комуникација од даљег одрона 

земље. 

Председница Савета Савић Светлана и заменик Председника Савета 

Бралушић Марјан су затражили да се изгради обилазница (због ублажавање 

нагиба) у улици Николе Тесле, пошто је пролаз возила у зимским месецима 

изузетно отежан. 

Председница Савета Савић Светлана је затражила и да се када за то 

дође време ангажују лица преко Центра за социјални рад у циљу кошења 

зелених површина у Месној заједници. 

Петар Ђурић је истакао да је подручје целе Месне заједнице изузетно 

запрљано и да је потребно активирати додатне напоре како би се уредило и 

уклонио отпад сваке врсте. У том правцу Ђурић је предложио и озелењавање 

и постављање корпи за отпатке на целом подручју Месне заједнице. 

 

Пошто више није било заинтересованих за дебату, Председница Савета је 

закључила седницу. 

 

 

 

 

Седница Савета је завршена  у 20,оо часова. 

 

 

Записник водио 

Секретар М.З. „Царина“ 

Драган Басуровић 

 

 


