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ПОЗИВ НА IX СЕДНИЦУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ «ЦАРИНА» 
             

           У складу са чланом 72 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број: 9/02, 

33/02, 33/04, 125/04, члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке о Месној самоуправи и Статута 

Месне заједнице „Царина“ а на основу указане потребе сазивам седницу Савета Месне 

заједнице «Царина». 

 Седница ће се одржати у среду 17.06.2015. Са почетком у  18,оо часова у 

сали Месне заједнице «Царина». 

 За седницу предлажем следећи дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Месне заједнице.  

2. Доношење Одлуке о усмеравању средстава из удруживања за 2015 

годину:  

(Предлози за које су стигли предмери и предрачуни радова и у којима је 

до данас, по тврдњама грађана обезбеђено обавезно учешће у 

финансирању.  
Укупна вредност планираних инвестиција М.З. «Царина» у текућој години 

износи 1.150.000,оо динара), утрошено за асфалтирање два крака Колубарске 

улице 715.680,оо динара (грађани учествују 33%), преостаје за удруживање 

434.420,оо динара. 

-Изградња потпорног зида у Војвођанској улици број:118. Оријентациона 

вредност набавке и транспорта 13м3 бетона износи око 130.000,оо 

динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. 

-Изградња потпорног зида у Ратарској улици број: 37. Оријентациона 

вредност набавке и транспорта 10м3 бетона износи око 95.000,оо 

динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. 

-Изградња бетонског ригола у Царинској улици, код броја: 42. 

Оријентациона вредност набавке и транспорта 4м3 бетона износи око 

38.000,оо динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске 

радове. 

-Изградња потпорног зида у улици Краља Милутина 12. Оријентациона 

вредност набавке и транспорта 5м3 бетона је око 45.000,оо динара. 

Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. 

-Изградња потпорног зида у улици Олге Ђуровић 89/1. Оријентациона 

вредност набавке и транспорта 12м3 бетона износи око 110.000,оо 

динара. Грађани о свом трошку изводе армирачко-бетонске радове. 
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2. Доношење Одлуке о одустајању од изградње крака улице Олге Ђуровић, 

у вези извођења радова на асфалтирању улице у дужини од 60 метара. 

(Разлог одустајање једног броја уговарача од изградње и финансијски 

услови.) 

На основу проведеног тендера ЈП «Дирекција за изградњу» закључени су 

уговори о финансирању два крака Колубарске улице и крака улице Олге 

Ђуровић. Укупна вредност инвестиције износи 922.080,оо динара. 

Обавезе Месне заједнице за изградњу крака улице Олге Ђуровић износе 

206.400,оо динара) грађани учествују у изградњи са 33% укупних 

средстава.  

 

3.Текућа питања 

 

Молимо Вас да обавезно присуствујете седници Савета, а у случају 

евентуалне спречености Ваш изостанак пријавите на телефон 514-673, 

500-331 или 064 170 28 11. 

С поштовањем,        

                Месна заједница «Царина» 

       _______________________  

                     Председница Савета 

            Светлана Савић 

        

 

 

 


