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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦАРИНА“ ЗА 2014 годину. 

 

У извештајном периоду, радом Месне заједнице «Царина» руководио је Савет Месне заједнице кога сачињавају: 
Председница Савета Савић Светлана, заменик Председника Савета Бралушић Марјан и чланови Савета Драгана Јечменица, Сања 
Јанковић, Снежана Јањић, Ковачевић Марија, Вукашиновић Драган, Петар Ђурић, Миловић Миливоје, Николић Љубан, Илић 
Слободан, Симовић Бранко и Јокић Владица. 

 

Програмом изградње приоритетних објеката, планиране су и главне активности рада Месне заједнице, а оне су проистекле 
искључиво као резултат захтева грађана. 

Поред решавања главних проблема у вези изградње комуналне инфраструктуре, Месна заједница се бавила и  другим 
питањима од значаја и важности за њене грађане.  

У посматраном периоду између осталог примљено је и прослеђено 198 захтева разне садржине, издато 27 потврда за 
легализацију, закључена 34 уговора о удруживању са грађанима, инвеститором и извођачима радова. Одржано је укупно седам 
седница Савета Месне заједнице и шест Зборова грађана. 

 На седницама Савета и Зборовима грађана, расправљана су најважнија питања од интереса за грађане Месне заједнице па 
је донешено укупно 17 одлука, махом у вези комуналне изградње.  

У вези послова градске канцеларије у посматраном периоду је оверено укупно 122 изјаве, преписа аката, пуномоћја.... 

Чланови Савета и одборници Градске Скупштине са подручја Месне заједнице свакодневно посећују Месну заједницу, дају 
сугестије и помажу у раду. 
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На свим седницама Савета постојао је кворум за пуноважно одлучивање, Одлуке су по правилу доношене једногласно, све 
су оверене од стране Градоначелника или члана Градског већа задуженог за рад Месних заједница. Чланови Савета  су материјал за 
седницу добијали благовремено поштанским путем. 

На свим седницама Савета и Зборовима грађана уредно су вођени записници.  

Седнице Савета и Зборови грађана су искључиво одржавани после радног времена у поподневним или вечерњим 
терминима.  

Број грађана који се обраћају Месној заједници по свим питањима је значајно већи него у претходном периоду и свима се 
максимално излази у сусрет у циљу решавања проблема, помоћи у састављању разних аката, или упућивању у надлежне 
институције. С тим у вези  грађани углавном исказују задовољство, па није било никаквих притужби на рад Месне заједнице. 

 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: 

 

 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА: ЦАРИНА 

Р.Б. УЛИЦА МЕСЕЦ ВРСТА РАДОВА ИЗНОС ИЗВОЂАЧ НАПОМЕНА 

1. 
Арсенија 

Чарнојевића 
(крак Бабићи) 

Јун 2014. 
Асфалтирање (трећа 

фаза радова) у дужини 
од 100 метара 

50% грађани, 
асфалтирање 

Дирекција 

Јкп «Нискоградња» 
Ужице 

По уговору из 2011, обавезе грађана износе више од 50% 
радова и састоје се у изградњи потпорних зидова и кишне 

канализације, што је у потпуности и реализовано. Дирекција 
је из буџетских средстава финансирала асфалтирање крака 

улице у укупној дужини од око 200 метара. 
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2. 

Арсенија 
Чарнојевића 

(крак 
Пузовићи) 

Јул 2014 
Асфалтирање у дужини 

од 100 метара 

33% грађани у 
износу од 
87.753,60 
Укупно: 
263.260,8 

АД «Нови Пазар 
пут» 

Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 
обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

3. 
Жеља Ђурића 
(слепи крак) 

Новемба
р 2014. 

Асфалтирање у дужини 
од око 50 метара 

33% грађани у 
износу од 
124.466,76. 

Укупно: 
373.400,28 

АД «Нови Пазар 
пут» 

Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 
обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

4. 
Ерска (горњи 

део) 
Новемба

р 2014 
Асфалтирање у дужини 

од око 40 метара 

33% грађани у 
износу од 
58.647,6 
Укупно: 

175.942,8 

АД «Нови Пазар 
пут» 

Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 
обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

5. 
Улица Олге 

Ђуровић 
(горњи део) 

Новемба
р 2014. 

Асфалтирање у дужини 
од око 40 метара 

33% грађани у 
износу од 
58.647,6 
Укупно: 

175.942,8 

АД «Нови Пазар 
пут» 

Грађани су у потпуности измирили своје финансијске 
обавезе и радови су у потпуности реализовани. 

6. 
Горњи крак 
Колубарске 

улице 

Новемба
р 2014 

Асфалтирање у дужини 
од око 80 метара 

33% грађани у 
износу од 
514.641, 60 

Укупно 
1.559,520 за 
оба крака 

улице 

ЈКП «Нискоградња» 
Ужице 

Уговор је закључен 2013, а радови су реализовани. Двоје 
грађана нису измирили обавезе, потписници су уговора и 

када се радови окончају и Савет донесе одлуку, биће 
утужени (укупан дуг износи: 42.886 динара) Остали грађани 

су у потпуности измирили обавезе, па је из тог разлога и 
умањена количина радова са 100 на 80 метара. 

7. 
Доњи крак 
Колубарске 
улице 

Новемба
р 2014. 

Асфалтирање у дужини 
од 100 метара 

33% грађани у 
износу од 
514.641, 60 

Укупно 
1.559,520 за 
оба крака 

улице 

ЈКП «Нискоградња» 
Уговор је закључен 2013, а радови су реализовани.  Грађани 

су у потпуности измирили обавезе. 

8. 

Јавна расвета 
између улица 

Филипа 
Вишњића и 

Жупана 
Брајана (преко 

«Мариног 
брега») 

Јун 2014 

Изградња јавне расвете 
на постојећим бетонским 
стубовима у дужини од 

300 метара 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција. 

ЕД Ужице Радови су у потпуности реализовани 
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9. 

Санација 
клизишта у 

Војвођанској 
улици 

Август 
2014 

Изградња великог 
потпорног зида и 
реконструкција 

водоводне и 
канализационе линије 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

Више подизвођача. 
Штета је настала услед пролећних обилних падавина и 

настанка клизишта. Радови су у потпуности реализовани 
 

10. 

Изградња 
(санација 

степеништа) 
измећу улица 
Олге Ђуровић 
и Колубарске 

Новемба
р 2014 

Санација постојећег 
степеништа у дужини од 

50 метара 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

Предузеће «Бели 
бор» 

Радови су у потпуности окончани. 

11. 

Поправка 
кишне 

канализације 
на три места у 

Ратарској 
улици 

Август, 
септемба

р 2014. 

Изградња решетке, 
постављање цеви испод 

коловоза и поновно 
асфалтирање 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

ЈКП «Нискоградња» 
и више 

подизвођача 

Штета је настала услед обилних пролећних падавина и 
настанка клизишта. Радови су у потпуности реализовани. 

12. 

Поправка 
кишне 

канализације у 
улици Николе 

Тесле 

Октобар, 
новемба

р 2014 

Изградња решетке, 
постављање цеви 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

Више подизвођача Радови на изградњи кишне канализације су реализовани,  

13. 

Изградња 
топловода и 

поправка 
тротоара у 

улици Николе 
Пашића 

Октобар 
2014 

Постављене цеви за 
топловод и извршено 

асфалтирање тротоара 
поред дечијег обданишта 

и Дома Петар 
Радовановић 

Радове је у 
потпуности 

финансирала 
Дирекција 

ЈКП «Топлота» и 
ЈКП «Нискоградња» 

Радови су у потпуности реализовани. 

14. 

Поправка 
коловоза у 

улицама 
Ратарској, 
Арсенија 

Чарнојевића, 
Војвођанској, 

Николе 
Пашића, 
Добриле 

Петронијеви. 

Новемба
р 2014. 

Извршена поправка 
коловоза и санација 

ударних рупа 

Радове је 
финансирала 

Дирекција 
ЈКП «Нискоградња» Радови су у потпуности реализовани. 
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15. 

Изградња 
макадама у 
делу улице 

Жупана 
Брајана 

(Гороњићи) 

Август 
2014 

Извршена изградња 
макадама у дужини од 50 

метара 

ЈП Дирекција 
за изградњу 

платила 
набавку и 

превоз 
јаловине. 

«Дијамант-Видић» 
Грађани су о свом трошку извршили разастирање и ваљање 

јаловине. Радови су завршени. 

16. 

Поправка 
путног правца 
између улица 
Моравске и 

Ерске 

Октобар 
2014 

Извршена поправка 
банкине у дужини од 100 
метара (испод клизишта) 

у улици Ж. Брајана 

ЈП Дирекција 
за изградњу 

платила 
превоз и 
набавку 

јаловине. 

ЈКП «Нискоградња» 
Грађани, искључиво волонтерским радом извршили 

поправку банкине и спречили даље пропадање асфалтног 
коловоза на «Марином брегу». 

17. 
Потпорни зид у 
улици Алексе 

Поповића 

Октобар 
2014 

Извршена поправка 
постојећег рушљивог 

потпорног зида са горње 
стране коловоза 

100.000 динара 
за набавку и 

превоз бетона 

Грађани уз надзор 
Дирекције 

извршили све 
армирачко 

бетонске радове. 

Радови су реализовани. 

18. 

Завршена је 
трећа фаза 
изградње 

степеништа 
између 

Војвођанске и 
Ратарске улице 

Октобар 
2014 

Извршен је ископ земље, 
бетонирање и изградња 

претпоследње фазе 
степеништа 

ЈП Дирекција 
за изградњу је 
финансирала 

радове 

Више подизвођача 
Радови су реализовани, а за завршетак степеништа остало је 
да се реализује последња фаза изградње у дужини од око 50 

метара. 

19. 

Извршена је 
замена земље 

и извршено 
озелењавање 

жардињера 
испред Месне 

заједнице 

Мај 2014 
Ископ земље, довоз, 

сађење украсног шибља 
- 

Радове је 
волонтерски извео 
Богдан Алексић из 

Ерске улице. 

Радови су реализовани. 

20. 

У сарадњи 
Медицинске 

школе и Месне 
заједнице 

извршено је 
сађење више 

садница 
дрвећа на 

простору око 
школе 

Новемба
р 2014 

Ископ земље, довоз и 
саћење 10 садница 
дрвећа и украсног 

шибља 

- 

Радове су 
волонтерски 

извели ученици и 
домар Медицинске 

школе уз помоћ 
надзор члана 

Савета Миловић 
Миливоја. 

Радови су реализовани. 
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Остале друштвене активности: 

А. Социјална и здравствена заштита: 

У посматраном периоду Месна заједница је остварила и одличан однос са Центром за Социјални рад  Ужице, тако да више 
од 40 породица констатно прима неки од видова помоћи, а 8 домаћинстава ужива повластице у плаћању ел.енергије.  

Најугроженији грађани, који нису у стању да се о себи старају (старост, болест..) су на предлог Месне заједнице упућени у 
Дом за старе на Забучју. 

У фебруару је на предлог грађана одржана акција сакупљања добровољних прилога за помоћ у лечењу Иване Лазовић. 

У области здравствене заштите у Месној заједници «Царина» у сарадњи са Поливалентном патронажном службом Дома 
здравља, једино у граду континуирано траје акција редовног мерења крвног притиска. Одзив грађана махом старијих је одличан. 

Према подацима Поливалентне Патронажне службе више од 10.000 грађана је до данас измерило крвни притисак у 
просторијама Месне заједнице, и успут добило одговоре на постављена питања из сфере здравствене заштите. 

У сарадњи са Медицинском школом, сваке године у пролеће се одржава отворени дан, па грађани из Месне заједнице 
„Царина“ имају прилику да преконтролишу своје здравље, измере количину шећера у крви, измере крвни притисак, добију савете 
од Медицинских радника. 

У новембру је у организацији Женског центра, Месне заједнице и Полицијске управе Ужице одржана трибина против насиља 
над женама. 

 

 

Б. Екологија: 
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 У сарадњи са Градским фондом за заштиту човекове средине током године, одржано је низ акција: Извршено је кошење 
траве и уклањање ниског растиња на простору „Белог гробља“, у улици Николе Пашића (према пешачкој стази), поред Медицинске 
школе, на гробу „Незнаног јунака“, а уз помоћ Богдана Алексића извршено је и озелењавање жардињера испред просторија Месне 
заједнице. Такође у сарадњи са Медицинском школом и Ј.П. «Дирекција за изградњу» извршена је садња више стабала лишћара 
на простор око школе. 

 

 

Ц. Спортске активности: 

 На терену поред Медицинске школе, одржана су два турнира у малом фудбалу, за одрасле (традиционални) на дан Месне 
заједнице победу је извојевала екипа „Мариног брега“, а за децу (на њихово велико инсистирање) у мају победу је извојевала 
екипа „Бразилци“. Оба турнира су била добро посећена, учествовао је велики број екипа, а Месна заједница је организовала оба 
турнира, обезбедила мреже, озвучење, судије и прикладно освежење за све учеснике. Све манифестације су како закон налаже 
биле пријављене ПУ Ужице. 

 

 

Д. Друге друштвене активности: 

 Почетком јануара, дошло је до појаве алги и нематода у Градском водоводу, па све док нису завршени радови на 
алтернативном извору и оспособљавању водовода. Грађани су пили куповну воду и воду из цистерни. Пошто је у том тренутку 
проглашено ванредно стање на територији читавог Града, Месна заједница се побринула да обезбеди што већи број цистерни на 
кључним локацијама и да у више наврата преко активиста и повереника Цивилне заштите дели флаширану воду грађанима. 

Нарочито треба истаћи чињеницу да су се грађани добровољно јављали за дежурства, па је за читаво време ванредног стања 
свакодневно било на располагању 30 активиста и повереника цивилне заштите и из претходног периода (спискови из 1999 године). 
Који су старим и немоћним достављали воду. 
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 Током године у мају, на територији целе Републике дошло је до великих падавина и изливања водотокова, одмах затим су 
се појавила клизишта а дошло је и до огромне људске трагедије и  велике материјалне штете. 

На простору Месне заједнице „Царина“ активирало се више клизишта, а дошло је и до прекида комуникација у Војвођанској 
улици, горњем делу улице Жупана Брајана и на путу за „Сарића осоје“. Такође дошло је и до изливања „Глуваћког потока“ и 
поплављивања више породичних кућа. 

У потпуности је санирано клизиште у Војвођанској улици, у току су радови на санацији клизишта на „Сарића осоју“, а 
извршено је и обезбеђење клизишта у улици Жупана Брајана и заштита коловоза од даљег пропадања - насипањем банкина. 

Месна заједница је у сарадњи са Општинском организацијом Црвеног крста спровела акцију сакупљања конзервиране хране, 
средстава за личну хигијену и одеће. Учешће и одзив грађана су били одлични, па је сакупљен читав камион хуманитарне помоћи 
који је одмах и упућен грађанима у најугроженијим деловима Општине Бајина Башта. 

У Марту месецу, после више од једног века, одржан је парастос нашим суграђанима који су сахрањени на „Белом гробљу“. 
Парастосту су присуствовали представници Српске цркве који су одржали опело, „Народног музеја“ Ужице, и значајан број грађана  
из околног насеља, све у организацији Месне заједнице  у циљу очувања преосталих споменика и изградње меморијалног 
парковског простора са лапидаријумом на „Белом гробљу“. 

 

15 априла, поводом 73 године од почетка априлског рата у Ужицу, заједно са представницима Удружења ратника и њихових 
потомака и представницима Градског руководства. Представници Месне заједнице „Царина“ су положили венац на гроб 
„Незнаном јунаку“ на Сарића осоју и тако одали почаст свим палим борцима у априлском рату 1941 године. Комеморацији су 
присуствовали и представници Војске Србије, грађани и ученици Медицинске школе.  

 

Осмог маја је девети пут заредом прослављена Слава Месне заједнице Свети Марко, уз пригодан верски  и  културно -
уметнички програм, скроман коктел и бројне званице. Прослави су поред званица из Градског руководства присуствовали 
представници Градских јавних предузећа, одборници, чланови Савета и бројни грађани. А у културно уметничком делу су 
учествовала деца из Фолклорног ансамбла Ере. 
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На бази пројекта «Све је лако кад знаш како» које је Месне заједница аплицирала заједно са Медицинском школом и 
Домом «Петар Радовановић» у току је реализација у просторијама Медицинске школе, другу годину за редом.  

Овим пројектом преко 200 деце из Месне заједнице „Царина“ (ученици основних и средњих школа), који су се пријавили  у 
просторијама Месне заједнице, потпуно бесплатно имају прилику да уз стручну помоћ професора Медицинске школе прошире 
знања из разних предмета (наставе), да науче да правилно уче, да се обуче да пружају прву помоћ, да користе интернет, да се науче 
правилном држању тела и здравом начину живота, као и да науче основну пословну коресподенцију. 

Салу Месне заједнице за своје активности редовно користе чланови Клуба Три, ветерана КУД «Севојно», Планинарског 
друштва «Рујно»  и  Карате клубова «Дон» и „Мећавник“ а Савет Месне заједнице им пружа највећу могућу помоћ у раду. Салу су у 
претходном периоду периодично користили и чланови Месних одбора политичких странака, Удружење ловаца М.З. Царина, 
Удружење пензионера Месне заједнице Царина, Кинолошко друштво Царина, Удружење голубара Царина и многи други, 
искључиво бесплатно и у слободним терминима. Тако да се слободно може рећи да просторије Месне заједнице свакодневно 
користи велики број грађана за бављење сферама различитих друштвених интересовања. Упркос свему просторије Месне 
заједнице годинама нису уређиване и данас се налазе у доста лошем стању па је неопходна реконструкција и санација. Обзиром да 
је објекат у којој се налазе просторије Месне заједнице „Царина“ у фази реституције потребно је у блиској будућности пронаћи 
други адекватан објекат за рад и активности Савета Месне заједнице. 

Све информације о раду Месне заједнице можете прочитати и на сајту Месне заједнице www.mzcarina.org.rs који са великим 
успехом води чланица Савета Ковачевић Маја и који  је до данас имао више од 11.000 посетилаца. Тиме је Месна заједница 
„Царина“ као ретко која Месна заједница у држави остварила потпуну јавност у раду што је од великог значаја поготово за њене 
грађане. 

С поштовањем,                                     Председница Савета М.З. „Царина“ 

             ________________________ 

                      Савић Светлана 

             

             

http://www.mzcarina.org.rs/

