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ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„ЦАРИНА“ 

 
Седница је заказана за среду 25.12.2013 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 Председница Савета Месне заједнице «Царина» Савић 

Светлана, Заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета: 

Јечменица Драгана, Миловић Миливоје, Симовић Бранко, Николић Љубан, 

Илић Слободан, Јокић Владица, Ковачевић Марија, Јанковић Сања, Јањић 

Снежана, Вукашиновић Драган и Ђурић Петар. Седници по позиву 

присуствује и одборних градске Скупштине и претходни Председник Савета 

Месне заједнице «Царина»  Жељко Миловановић. 

 Седницу је у 19,05 часова отворила Председница Савета Савић 

Светлана, поздравила присутне и преложила следећи: 

  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.  

2. Доношење плана изградње приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре на подручју Месне заједнице «Царина» за 2014 

годину. 

3. Формирање комисија при Савету Месне заједнице (ради ефикаснијег 

рада Савета). 

4. Текућа питања 

 

 

На предлог Председнице Савета, дневни ред је изнет на одлучивање и 

он је једногласно усвојен. 

Потом је Председница Савета информисала присутне о спроведеним 

активностима у времену између две седнице Савета. 

Председница је истакла да је заједно са Замеником Председника Савета 

Месне заједнице одржала састанке са чланом Градског већа за Месне 

заједнице Браниславом Марићем, при чему су обећана средства за уређење 
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просторија Месне заједнице. Са директором ЈП «Дирекција за изградњу» 

Николом Максимовићем при чему је добијена информација да су буџетом за 

наредну годину одобрена средства за уређење простора испред Медицинске 

школе, регулацију раскрснице са изградњом паркинга између Немањине и 

Ратарске улице, за завршетак степеништа између Ратарске и Војвођанске 

улице и уређење простора испред градског базена. Поред тога договорено је да 

се из средстава текућег одржавања Дирекције отпочну радови на изградњи 

обилазнице у улици Николе Тесле, асфалтирања 25 метара пута између краја 

улице Олге Ђуровић и пута за депонију «Дубоко», као и прве фазе изградње и 

асфалтирања (по 100 метара) два крака Колубарске улице, јер је тендер 

спроведен почетком децембра текуће године, а уговор је потписан 26.12.2013. 

Затим се прешло на рад по првој тачки дневног реда: Усвајање 

записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.  
Обзиром да су сви чланови Савета Записник добили у материјалу за 

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

Преседница Савета Светлана Савић је потом изнела записник на 

одлучивање и он је једногласно усвојен. 

 

Одмах затим се прешло на рад и одлучивање по другој тачки дневног 

реда: Доношење плана изградње приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре на подручју Месне заједнице «Царина» за 2014 годину. 

Пошто су чланови Савета у материјалу за седницу добили предлог 

плана базиран на захтевима грађана из претходних година, одмах се отворила 

дебата у којој су учествовали: 

Миловић Миливоје, који је изнео низ сугестија и предлога: 

-да се изврши поправка расвете и ограде на игралишту у власништву 

Медицинске школе. 

-да се уреди простор на потезу «Јанковића ливаде», «Грујичићи» и 

бивша кафана Веселина Јанковића који су обрасли у ниско растиње и 

препуни отпада сваке врсте. 

-да се поставе-продуже гелендери у делу Немањине улице изнад 

«Царинског моста». 

-да се изврши постављање корпи за отпатке и контејнера за пластику и 

стакло код Медицинске школе. 

-да се постави заштитна ограда у делу Немањине улице (Јанковићи). 

-да се изврши изградња тротоара у делу Немањине улице (код броја 135) 

-да се очисти депонована земља поред ограде Дома «Петар 

Радовановић» у улици Николе Пашића. 

-да се изврши озелењавање простора уз пешачку стазу према 

Медицинској школи. 

-да се постави принудни успоривач брзине у Немањиној улици, преко 

пута Медицинске школе. 

-да се затражи информација од надлежних у каквој функцији и чијем 

власништву су просторије бившег ГП «Златибор-стандард». 

- да се уреди простор између стамбених зграда у улицама Николе 

Пашића и Немањиној. 
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-да се затражи од надлежних изградња бензинске пумпе и мегамаркета 

на простору «Јанковића ливаде». 

-да се затражи информација када ће почети санација и рекултивизација 

старе депоније на «Сарића осоју». 

 Петар Ђурић 

-да је неопходно пре тражења наведених информација контактирати 

надлежне у Градској служби за урбанизам, како би се прибавио ГУП Царина 

(са детаљњим решењима за сваку локацију) и на следећој седници исти 

представити члановима Савета. 

-да је неопходно учинити напоре, како би се појачало чишћење и 

уклањање отпада са простора целе Месне заједнице. У ту сврху се тражи и 

информација колико је људи из ЈКП «Биоктош» ангажовано на чишћењу 

Месне заједнице и добити њихове контакт телефони. 

-Обзиром на економску кризу и све мање приходе у буџету неопходно је 

усресредити пажњу на чишћење града, постављање контејнера и корпи за 

отпатке и друге инвестиције које много значе за грађане а не представљају 

већи издатак за градски буџет. 

Симовић Бранко 

-је подржао излагање претходника и предложио да обзиром на сложену 

економску ситуацију приоритет свакако буду изградња водовода и 

канализационе мреже у деловима Месне заједнице где они недостају. 

Ковачевић Марија 

-је истакла велики проблем са недостатком посуда за одлагање пепела и 

паљењем контејнера и у том правцу је затражила хитну реакцију надлежних 

служби. Ковачевић Марија је у даљем излагању поновно затражила 

постављање стубића са десне стране првог дела Немањине улице у циљу 

спречавања не законитог паркирања моторних возила. 

Снежана Јањић 

-је изнела проблем у горњем делу улице Филипа Вишњића, где је дошло 

до појаве клизишта и неопходност изградње потпорног зида. 

Драгана Јечменица 

-је затражила да у план приоритета свакако уђе и изградња гелендера у 

улици Радована Драговића и игралишта у истој улици, тим више јер су 

грађани о свом трошку финансирали целокупну пројектну документацију, 

урадили кишну канализацију и извршили насипање и ваљање већег дела 

будуће парцеле за игралиште. 

Драган Вукашиновић, је истако велики проблем са водоводном линијом 

између Сланушке улице и «Белог гробља» којом пролазе азбестне водоводне 

цеви великог промера. 

Поменута линија пролази испод угоститељских објеката, породичних 

кућа и саобраћајница и представља огромну опасност тим више јер су 

поменуте цеви у изузетно лошем стању и већ су се догађала пуцања истих и 

изазивање штете. 

С тим у вези потребно је учинити напоре да се изврши замена 

постојећих цеви. 
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-Вукашиновић је такође изнео проблем са одвијањем јавног саобраћаја 

у Сланушкој улици и оправдано затражио постављање принудног успоривача 

саобраћаја на потезу код градске галерије. 

 

По завршетку дебате усвојен је закључак да се преложени план 

изградње приоритетних објеката на подручју Месне заједнице допуни са 

сугестијама и примедбама чланова Савета, уз констатацију да је неопходно у 

складу са актуелном економском ситуацијом посебно навести мањи број 

инвестиција које су од круцијалне важности за функционисање Месне 

заједнице. 

 

Потом се прешло на рад по трећој тачки дневног реда: Формирање комисија 

при Савету Месне заједнице (ради ефикаснијег рада Савета). 

 

У уводном излагању заменик Председника Савета Бралушић Марјан је 

истако неопходност формирања комисија при Савету Месне заједнице, што је 

у складу са статутом Месне заједнице, а доприноси бољем раду Савета и 

укључивању у непосредан рад што већег броја чланова Савета. 

 

С тим у вези Бралушић је предложио формирање следећих комисија: 

 

1. Комисија за комуналне послове и инфраструктуру: Илић Слободан и 

Симовић Бранко  

2. Комисија за Екологију и заштиту животне средине: Сања Јанковић. 

3. Комисија за Социјална питања и црвени крст: Снежана Јањић. 

4. Комисија за сарадњу са привредним субјектима и јавним предузећима: 

Миловић Миливоје и Љубан Николић. 

5. Комисија за сарадњу са медијима и информатичку подршку: Ковачевић 

Марија. 

 

Предложени чланови комисија су прихватили кандидатуру, па је 

једногласно усвојено формирање комисија и избор чланова. 

 

У вези са формираним комисијама, Снежана Јањић је предложила да се 

што је пре могуће прибаве подаци о социјално-угроженим лицима са подручја 

Месне заједнице, а Ковачевић Марија је обећала пуну подршку у изради сајта 

Месне заједнице. 

 

Председница Савета Светлана Савић је истакла да је донела одлуку да 

сваког четвртка у времену од 19-20,оо часова буде на располагању грађанима 

у канцеларији Месне заједнице. 

 

 

По последњој тачки дневног реда: Текућа питања и предлози. 
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Обзиром да седници присуствује и Одборник Градске скупштине и 

претходни Председник Савета Месне заједнице  Жељко Миловановић, 

предложено је да се обави званична примопредаја дужности, што је такође по 

статуту Месне заједнице. 

Том приликом Жељко Миловановић је честитао избор новим 

члановима Савета, пожелео срећу у раду члановима Савета, Председници и 

заменику Председника и истакао да ће он у сваком тренутку као одборник 

градске Скупштине бити на услузи и подржати рад Савета пружајући сву 

потребну помоћ у колико од њега то Савет буде тражио.  

Бивши Председник Савета Жељко Миловановић је овом приликом 

симболично уручио извештај о раду за претходни мандатни период, кључеве од 

канцеларије Месне заједнице и картице за телефон и гориво. А нова 

Председница Савета Светлана Савић је захвалила бившем Председнику на раду 

и ангажовању и овом приликом му уручила захвалницу Месне заједнице за 

допринос у раду и афирмацију Месне заједнице «Царина». На тај начин и 

званично је извршена примопредаја дужности између старог и новог 

Председника Савета Месне заједнице «Царина».  

По завршетку примопредаје, настављена је седница Савета по 

последњој тачки дневног реда. 

Петар Ђурић је похвалио чињеницу да у Месној заједници 

континуирано више година сваке среде траје акција мерења крвног притиска 

у сарадњи са Патронажном службом Дома здравља. Па је с тим у вези Ђурић 

предложио да се организују и лекарски прегледи у просторијама Месне 

заједнице и да се грађани о томе информишу путем плаката. 

На крају Драгана Јечменица је предложила да се Савет укључи у све 

хуманитарне акције и у границама својих могућности пружи помоћ свим 

грађанима којима је она неопходна. 

Секретар Месне заједнице је обавестио присутне чланове Савета, да је 

током дана, Организација бораца и њихових потомака из ослободилачких 

ратова Месне заједнице «Царина» посетила последњих седам преживелих 

учесника другог светског рата на подручју Месне заједнице и уручила им 

пригодне поклоне. Борци су по казивању чланова организације били 

одушевљени овим гестом и чињеницом да их се неко сетио после дуго времена. 

Оба предлога и информација су једногласно прихваћени од свих 

чланова Савета. 

На крају седнице, обзиром на предстојеће новогодишње празнике одржан је 

скроман коктел. 

Седница Савета је завршена у 20,15 часова. 

 

Записник водио, 

Секретар М.З. «Царина» 

Драган Басуровић 

 


