
На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) и члана 57. ст. 1. Одлуке о месним 

заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', број 32/19), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана __________2020. године,  донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду месних заједница за 2019. годину.  

 

 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Свим месним заједницама на територији града Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности - Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак,  

  - Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа – Одсеку за 

послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,   

  - Архиви. 
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Број:  
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          ПРЕДСЕДНИК 

              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                Чедомир Јањић 

 

 

 

 

ДВ/                   

 



И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

  Одлуком о месним заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', број 32/19) у 

складу са Статутом града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20), 

одређена су подручја за која се образују месне заједнице, организација и начин 

обављања послова у месној заједници као и друга питања од значаја за рад месних 

заједница.   

  Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба од непосредног 

заједничког интереса за грађане на одређеном подручју града по претходном 

прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.  

  У месној заједници грађани задовољавају заједничке потребе које сами утврде 

Статутом месне заједнице и које јој повери град Зрењанин у складу са законом, 

одлукама и другим општим актима. 

  На подручју града Зрењанина образоване су следеће месне заједнице: 

 

  1) у насељеном месту Зрењанин: 

 

  - Месна заједница ''Берберско-Болница'', са седиштем у ул. Др Васе Савића бр. 4 

  - Месна заједница ''Вељко Влаховић'', са седиштем у ул. Бул. В. Влаховића бр. 14 

  - Месна заједница ''Граднулица'', са седиштем у ул. Цара Душана бр. 111 

  - Месна заједница ''Доља-Црни Шор'', са седиштем у Томићевој улици бр. 47А 

  - Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'', са седиштем у ул. Д. Обрадовића бб 

  - Месна заједница ''Жарко Зрењанин'', са седиштем у ул. Жарка Зрењанина бр. 29 

  - Месна заједница ''Зелено поље'', са седиштем у Барањској улици бр. 18 

  - Месна заједница ''Мала Америка'', са седиштем у улици 2. Октобра бр. 17 

  - Месна заједница ''Мужља'', са седиштем у ул. Мађарске комуне бр. 59 

  - Месна заједница ''Никола Тесла'', са седиштем у ул. Иве Лоле Рибара бр. 19 

  - Месна заједница ''Сава Ковачевић'', са седиштем у ул. Михајла Предића бр. 19 

  - Месна заједница ''Соња Маринковић'', са седиштем у ул. Бул. В. Влаховића бр. 14 

  - Месна заједница ''Центар'', са седиштем у ул. Трг Др Зорана Ђинђића бр. 3 

  - Месна заједница ''Шумица'', са седиштем у Топличиној улици бр. 27 

 

  2) у осталим насељеним местима: 

 

  - Месна заједница ''Арадац'', са седиштем у Арадцу, Трг Палих Бораца бр. 1 

  - Месна заједница ''Банатски Деспотовац'', са седиштем у Банатском Деспотовцу, 

Душана Ћубића бб 

  - Месна заједница ''Бело Блато'', са седиштем у Белом Блату, Иве Лоле Рибара бр. 15 

  - Месна заједница ''Ботош'', са седиштем у Ботошу, Тозе Марковића бр. 75 

  - Месна заједница ''Војвода Стеван - Книћанин'', са седиштем у Книћанину, 

Карађорђева бр. 12 

  - Месна заједница ''Ечка'', са седиштем у Ечки, Маршала Тита бр. 28 
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  - Месна заједница ''Елемир'', са седиштем у Елемиру, Жарка Зрењанина бр. 49 

  - Месна заједница ''Јанков Мост'', са седиштем у Јанков Мосту, Земљорадничка бр. 7 

  - Месна заједница ''Клек'', са седиштем у Клеку, Васе Мискина бб 

  - Месна заједница ''Златица'', са седиштем у Лазареву, Главна бр. 18 

  - Месна заједница ''Лазарево'', са седиштем у Лазареву, Иве Лоле Рибара бр. 51 

  - Месна заједница ''Лукино Село'', са седиштем у Лукином Селу, Маршала Тита бр. 

50 

  - Месна заједница ''Лукићево'', са седиштем у Лукићеву, Бирчанинова бр. 44/А 

  - Месна заједница ''Меленци'', са седиштем у Меленцима, Српских Владара бр. 64 

  - Месна заједница ''Михајлово'', са седиштем у Михајлову, Киш Ференца бр. 92 

  - Месна заједница ''Орловат'', са седиштем у Орловату,Трг Уроша Предића бр. 2 

  - Месна заједница ''Перлез'', са седиштем у Перлезу, Краља Александра I 

Карађорђевића бр. 7 

  - Месна заједница ''Стајићево'', са седиштем у Стајићеву, Милинка Ђорђевића бр. 27 

  - Месна заједница ''Тараш'', са седиштем у Тарашу, Маршала Тита бр. 57 

  - Месна заједница ''Томашевац'', са седиштем у Томашевцу, Трг Слободе бр. 5 

  - Месна заједница ''Фаркаждин'', са седиштем у Фаркаждину, Трг Ослобођења бр. 17 

  - Месна заједница ''Чента'', са седиштем у Ченти, Чарнојевићева бр. 19 

 

  Месна заједница, преко својих органа обавља следеће послове: доноси програм 

рада, завршни рачун и финансијски план месне заједнице, стара се о задовољавању 

одређених потреба грађана у области урбанизма, комуналне делатности, путева, улица, 

тргова, јавног превоза, културе, физичке културе, образовања, основне здравствене и 

социјалне заштите и друго. 

  Поред наведеног, органи МЗ се старају о увођењу и реализацији самодоприноса, 

сарађују са установама и предузећима ради остваривања заједничког интереса грађана. 

  За реализацију послова органи МЗ доносе своје планове и програме. 

  На основу Одлуке о месним заједницама коју је донела Скупштина града 

Зрењанина, Савети месних заједница доносе статуте месних заједница. На основу члана 

57. Одлуке о месним заједницама, месне заједнице су доставиле писмене извештаје о 

свом раду и активностима за 2019. годину. Овај Извештај је урађен искључиво на 

основу достављених писмених извештаја месних заједница, те не садржи податке који 

нису садржани у истим.  

 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БЕРБЕРСКО-БОЛНИЦА'' ЗРЕЊАНИН 

 

    Савет МЗ „Берберско Болница“ који је конституисан 23.12.2018. године има 7 чланова  

у следећем саставу: 

Богослав Симић, Драгана Ерски Тамбурић, Дејан Јованов, Стефан Куљић, Стеван 

Греговић, Гордана Стојанов и Милосов Трајкоски. Чланови Надзорног одбора су: 

Радислав Тодић, Стеван Шукара и Илија Бабић. Конститутивна седница одржана је 

25.12.2018. године. За председника Савета изабран је Богослав Симић, а за заменика 

председника Савета изабрана је Драгана Ерски Тамбурић. На истој седници за 
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председника Надзорног одбора изабран је Радислав Тодић.  

  У 2019. години Савет МЗ је одржао  15 седница. 

  Најдужи временски период у ком нису одржаване седнице је  62 дана.  Већина тема 

на седницама Савета  односиле су се на дефинисање и решавање комуналних  проблема 

МЗ. 

  Такође, на седницама Савета усвајани су финансијски планови као и измене и 

допуне истих. Савет се многобројним дописима, захтевима и молбама обраћао 

надлежним органима по питању: кошења траве, поправке уличне расвете, постављања 

бандера, поправке тротоара и коловоза, одржавања јавних површина, игралишта и 

спортских терена, постављања клупа и канти. Већина проблема је успешно решена.  

  Чланови Савета су самоиницијативно, у више наврата, организовали уређење 

дворишта МЗ, али и осталих површина. Настављено је  пошумљавање парка  у насељу 

Путниково, а такође се уложило у бољу опремљеност спортских и дечијих игралишта. 

Због великог интересовања и током овог лета, Савет је организовао и спровео акцију 

бесплатне замене и поделе уџбеника за основце, приликом које је подељено око 90 

комплета уџбеника. Акција је наишла на веома добар одзив како међу грађанима наше 

МЗ тако и међу грађанима осталих делова града. Библиотека МЗ је са радом почела 

2015. године и броји преко 200 наслова најразличитијих жанрова и у протеклој години  

је радила,  а број корисника се знатно повећао. Савет je у више наврата, сада већ по 

устаљеној традицији, организовао озелењавање јавних површина приликом којих су 

бесплатно дељене саднице грађанима. Веома важан и запажен успех забележен је у 

акцији бесплатних здравствених прегледа за грађане (контрола шећера у крви, мерење 

притиска, препоруке лекара и  бесплатни савети). У протеклој години, повећао се број 

састанака која су организовала разна удружења са наше територије. Најактивније је 

удружење пензионера, који у сарадњи са Саветом за наредну годину планирају нове 

акције, углавном хуманитарног карактера. 

  Од планираних радова у наредној години издвајамо следеће: уређење раскрснице 

код пружног прелаза (постављање семафора, проширење пута, постављање 

флексибилније заштитне ограде, изградња бициклистичке и пешачке стазе). Савет се 

такође нада да ће у наредној години наставити са реновирањем објекта МЗ (стари Дом 

Месне заједнице) на Берберском. На задовољство свих грађана, радови на завршетку 

вртића у насељу Путниково приводе се крају и у 2020. години се очекује званичан 

почетак рада. 

  Надзорни одбор МЗ има 3 члана у саставу: Радислав Тодић, председник Надзорног 

одбора и чланови Стеван Шукара и Илија Бабић. У 2019. години Надзорни одбор  

сазвао је и одржао је 3 седнице а најдужи временски период у ком нису заказиване, нити 

одржане седнице износи 93 дана. Теме састанака Надзорног одбора су се односиле, 

сходно Статуту МЗ, на  праћење и проверу  финансијске ситуације МЗ. 

 

 - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 
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 ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

број 

Средства добијена 

из буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

1 518.656,10 плате по осн.цене 

рада 

518.656,10 Плате по осн. цене 

рада конто 411111 

2 62.238,77 Доп. за ПИО 62.238,77 Доп. за ПИО конто 

412111 

3 26.710,76 Доп за  здрав. 26.710,76 Доп. за здрав. конто 

412211 

5 18.000,00 Покл.за децу зап. 18.000,00 Покл. за децу зап. 

конто 413142 

7 22.314,29 Накнаде трош. за 

превоз 

22.314,29 Накнаде трош. за 

превоз 415112 

8 3.662,91 Трошкови платног 

промета 

3.662,91 Трошкови платног 

промета 421111 

10 25.713,46 Комуналне услуге 25.713,46 Комуналне услуге 

421300 

11 28.919,17 Услуге комуникација 28.919,17 Услуге комуникација 

421400 

12 14.328,00 Осигурање 14.328,00 Осигурање 

421500 

13 4.000,00 Рачуноводствене 

услуге 

4.000,00 Рачуноводствене 

услуге 423131 

14 35.000,00 Стручне 

услуге/избори/ 

35.000,00 Услуге 

компјут.423500 

15 86.000,00 Репрез. 86.000,00 Репрез.конто 423711 

16 50.700,00 Остале спец.услуге 

МБТЗ 

50.700,00 Остале спец. услуге 

конто 424911 

17 12.500,00 Текућ.поправке и 

одрж. зграде 

12.500,00 Текуће поправке и 

одрж. зграде 425100 

18 7.400,00 Текуће поправке и 

одрж. опреме 

7.400,00 Текуће поправке и 

одрж.опреме 425200 

19 6.869,00 Административни 

материјал 

6.869,00 Административни 

материјал 426100 

23 16.326,00 Остали материјал за 

пос. намене 

16.326,00 Ост. мат. за посебне 

намене 426900 

24 29.647,71 Остале текуће дотац. 

и трансф. 

29.986,71 Остале текуће дотац. 

и трансф. 465100 

 968.986,17 УКУПНО  968.986,17  
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  С обзиром на веома добру сарадњу са надлежнима из Градске управе, која је 

остварена у 2019. години, чланови Савета се надају да ће оваква сарадња у наредној 

години дати још више резултата, а на задовољство наших грађана. 

 

  У  Месној заједници запослена је Наташа Недић на месту секретара МЗ. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 - Заказано је дванаест седница Савета и Надзорног одбора, 

  - Одржано је дванаест седница Савета и Надзорног одбора, 

  - Најдужи временски период у којем није било седница Савета и Надзорног одбора, 

је од 01.07.2019. до 19.08.2019. године. 

  -Тежишне теме које су разматране на седници Савета и Надзорног одбора, су 

следеће: 

  - Усвајање плана јавних набавки за 2019. годину 

  - Одлука о набавци услуга за одржавање јавне чесме 

  - Усвајање извештаја комисије за попис 

  - Предлог комуналних активности за 2019. годину 

  - Захтеви за донацију 

  - Одлука о потписивању уговора за одржавање јавне чесме 

  - Усвајање завршног рачуна за 2018. годину 

  - Усвајање извештаја о раду за 2018. годину 

  - Одлука о прослави Вазнесењских дана 

  - Одлука о одржавању Етно фестивала 

  - Одлука о прослави дана месне заједнице 

  - Измена и допуна финансијског плана за 2019. годину 

  - Набавка видео надзора 

  - Набавка клупа и канти за отпатке 

  - Изградња шаха на отвореном 

  - Именовање комисије за попис 

  - Усвајање финансијског плана за 2020. годину 

  - Измена и допуна финансијског плана за 2019. годину 

  - Исплата солидарне помоћи запосленима 

 

  - У месној заједници су запослена два радника: Секретар месне заједнице Марија 

Јанковић и курир-домар Биљана Ђуришић. Извор средстава за њихове зараде је буџет 

града Зрењанина 

Планирани послови у 2020. години  

1. Коловози, тротоари, објекти: 

- Одржавање јавне чесме 

- Одржавање фонтане 

- Завршава се пројекат за асфалтирање и проширење Мошоринске улице 

- У Стражиловској улици целом дужином асфалат је у лошем стању као и шахтови од 
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канализације, па је потребно извршити санацију ове улице јер том улицом саобраћа и 

градски аутобус, а која је иначе преоптерећена. 

- Извршити санацију кишне канализације, тротоара и коловоза у улици Косте Рацина 

- Извршити санацију коловоза у улици Здравка Челара на делу од угла са Растка 

Петровића до угла са Мошоринском. 

- Проширити део Жабаљске улице који је једносмеран. 

- Поставити лежеће полицајце код пешачког прелаза на углу Жабаљске и др.Младена 

Стојановића (код трансформатора који смањује прегледност раскрснице), на углу 

Жабаљске и Благоја Паровића, на делу Милана Станивуковића испод надвожњака. 

- Реконструкција тротоара (појачано одржавање) у Булевару Вељка Влаховића од 

надвожњака до пијаце. 

- Изградити тротоар у Панонској улици. 

- Изградити тротоар у Жабаљској улици од угла 7. секретара СКОЈА до угла са Богдана 

Теодосина. 

- Санирати тротоар у улици Јунака Милана Тепића код киоска преко пута Макси 

маркета. 

- Попоравити и офарбати сва дечија игралишта. 

- Додати још неку справу на дечије игралиште у Милана Станивуковића код броја 29 

(има само једна љуљашка). 

- Изградња спортске сале у насељу Јунака Милана Тепића. 

- Укњижење зграде месне заједнице. 

- Реконструкција биоскопске сале. 

- Променити поломљене даске на клупама. 

- Багљашки канал - редовно одржавати обалу Багљашког канала, косити трску и траву 

како би се спречило бацање смећа. 

- Оспособити једну салу у оквиру месне заједнице за клуб пензионера. 

2. Водоводна мрежа: 

- Да се насеље Арадачки Атар прикључи на водоводну мрежу. 

3. Кишна канализација: 

- Израда пројекта за кишну канализацију у Мошоринској улици. 

- Изградња кишне канализације у улицама у којима канализације нема. 

4. Фекална канализација: 

- Да се насеље Арадачки Атар, Сурдучка 3. ред, Повртларска и Баштенска улица 

прикључе на фекалну канализацију. 

5. Јавно осветљење: 

- Замена живиних сијалица натријумовим у целом насељу. 

- Појачати осветљење у пролазу између зграде Бул. Вељка Влаховића 39 и трафо 

станице. 

- Појачати осветљење у пролазу између зграда у Бул. Велка Влаховића 35, 33, 31 и 29 

27, 25.  

6. Зеленило 

- Подићи парковску површину на углу Булевара Вељка Влаховића и Богдана Теодосина 

до Авив парка 

- Уредити зелену површину испред месне заједнице. 
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- На локацији код јавне чесме било би потребно следеће: поставити неколико бетонских 

жардињера за цвеће, засадити цвеће, уредити травњак и зеленило. 

- У сарадњи са ''Јавним предузећем за урбанизам'' Зрењанин и ЈКП ''Чистоћа и 

зеленило'' Зрењанин допунити зеленилом локације на којима се оно осушило. 

- Уредити и одржавати зелену површину између стамбених зграда. 

 Извршени послови по плановима за 2019. годину, који су значајно допринели 

побољшању квалитета живота грађана наше месне заједнице: 

- Урађена хидроизолација равног крова и надстрешнице на згради месне заједнице. 

- Пројекат за спортску халу у Јунака Милана Тепића се приводи крају. 

- Насут стругани асфалт у насељу Арадачки Атар. 

- Саниране ударне рупе на коловозу. 

- Рађено измуљавање Багљашког канала, чишћене су запушене решетке и одводи, као 

кошење трске на обалама канала. 

- Постављено10 нових парковских клупа и 9 канти за отпатке. 

- Реновирано је и офарбано пет дечијих игралишта. 

- На углу Булевара Вељка Влаховића и Стражиловске улице направљена је шаховска 

табла на отвореном која ће на пролеће бити активирана (набављене су и велике 

шаховске фигуре). 

- Вршено је ојачавање банкина струганим асфалтом у 7. Секретара СКОЈ-а, Филипа 

Филиповића, 12. Војвођанске бригаде, Јужнобанатског одреда и Богдана Теодосина. 

- Урађено је озелењавање вртића Бамби  са 24 стабла украсног дрвећа. 

- Урађен је пројекат за озелењавање и јесенас је  на Булевару засађено око 200 садница. 

- Редовно су уклањане дивље депоније у насељу. 

- Вршено је редовно орезивање дрвећа и скупљање лишћа. 

- Замењене су све поломљене даске на парковским клупама.  

- Чека се грађевинска дозвола за изградњу парка код Авива. 

Неизвршени, а планирани послови у 2019. години и разлози неизвршења  

- У Стражиловској улици целом дужином асфалат је у лошем стању као и шахтови од 

канализације, па је потребно извршити санацију ове улице јер том улицом саобраћа и 

градски аутобус која је иначе преоптерећена. 

- У Мошоринској улици од угла са Стражиловском па до угла са Тихомира Остојића 

асфалт је у лошем стању, има пуно ударних рупа и пошто је улица преоптерећена кроз 

њу пролази градски саобраћај, потребно је извршити санацију овог дела улице.  

- Извршити санацију кишне канализације, тротоара и коловоза у улици Косте Рацина. 

- Проширити коловоз у улици Богдана Теодосина како би градски аутобус могао да 

пролази том улицом па да се споји са Жабаљском или Мошоринском, тако да би овај део 

града био повезан са градским превозом. 

- Извршити санацију коловоза у улици Здравка Челара на делу од угла са Растка 

Петровића до угла са Мошоринском. 

- Реконструкција биоскопске сале. 

 

   Разлог неизвршења је недостатак пројектне документације која се припрема. 

  Из буџета је добијено 2.877.601,02 динара што је и утрошенопо финансијском 

плану. 
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  Самодопринос је истекао 31.12.2011. године, али смо имали пренета, неутрошена 

средства из ранијих година и утрошено је 364,176,50 

 

  ТАБЕЛА 1.  

 

Ред. 

број 

Планирана 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

у динарима 

Остварена средства 

самодоприноса у 

2019. години 

удинарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. години 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса у 

2019. години 

1. 33.336,00 електронска опрема 33.336,00 видео надзор 

2. 6.640,50 опрема за домаћинство 6.640,50 усисивач за лишће 

 

3. 59.000,00 опрема за спорт 59.000,00 шах 

4. 265.200,00 уградна опрема 265.200,00 клупе и канте за 

отпатке 

 364,176,50  364,176,50  

 

 - Средства добијена из буџета града у износу од 2.877.601,02 (ван самодоприноса) 

њихова намена и реализација по табели број 2. 

 

 ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средства у 

дин. 

 

За шта су утрошена 

средства 

1. 1.210.525,29 плате 1.210.525,29 плате 

2. 145.262,00 доприноси за пензијско 

инвалидско осигурање 

145.262,00 доприноси за пензијско 

инвалидско осигурање 

3. 62.847,00 допринос за здравствено 

осигурање 

62.847,00 допринос за 

здравствено осигурање 

4. 2.119,81  боловање преко 30 дана 2.119,81 

 

боловање преко 30 

дана 

5.  36.438,12 накнада трошкова за превоз 36.438,12 

 

накнада трошкова за 

превоз 

6. 

 

7.715,29 трошкови платног промета 7.715,29 

 

трошкови платног 

промета 

7. 119.906,06 услуге за електричну 

енергију 

119.906,06 услуге за електричну 

енергију 

8. 58.762,00 телефон телефакс 58.762,00 телефон телефакс 
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Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средства у 

дин. 

 

За шта су утрошена 

средства 

9. 15.632,62 интернет 15.632,62        интернет 

10. 5.000,00 пошта 5.000,00 пошта 

11. 9.425,00 осигурање запослених 9.425,00 осигурање запослених 

12. 360.000,00 услуге информисања 

јавности 

360.000,00 услуге информисања 

јавности 

13. 139.751,06 репрезентација 139.751,06 репрезентација 

14. 3.168,00 остале опште услуге 3.168,00 остале опште услуге 

15. 48.496,00 услуге јавног здравства 

инспекција и анализа 

48.496,00 услуге јавног здравства 

инспекција и анализа 

16. 3.600,00 остале специјализоване 

услуге 

3.600,00 локацијске дозволе 

17. 483.960,00 радови на водоводу и 

канализацији 

483.960,00 одржавање јавне чесме 

18. 6.060,00 поправка рачунарске и 

елктронске опреме 

6.060,00 тонери за штампач 

19.       12.785,00 канцеларијски материјал 12.785,00 канцеларијски 

материјал 

20. 25.220,00 цвеће и зеленило 25.220,00 цвеће и зеленило 

21.      18.822,74 материјал за медицинске 

тестове 

18.822,74     траке за мерење 

шећера 

22. 4.275,00 алат и инвентар 4.275,00 кабл на намотавање 

23. 98.009,82 остале дотације по закону 98.009,82 за зараде 

 

- Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према табели број 

3. 

 

 ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

број 

Извор и износ средстава 

у 2019. години 

у динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

                  0            0             0           0 

     

 

  Тежишни проблеми месне заједнице су у првом реду комунални проблеми и 

недостатак финасијских средстава.Потребно је извршити низ радова на одржавању 

комуналне инфераструктуре, али је то немогуће без oдређених средстава. 
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   МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ГРАДНУЛИЦА'' ЗРЕЊАНИН 

 

 

   Савет Месне заједнице ,,Граднулица'' Зрењанин у 2019. години одржао је 12 

редовних седница Савета. Све заказане седнице Савета су одржане, јер је на свакој 

постојао кворум за пуноважно одлучивање. Чланови Надзорног одбора углавном 

присуствују седницама Савета, а заказана је једна седница Надзорног одбора. 

  Најдужи временски период у којем није било седница Савета је 62 дана. 

  Тежишне теме које су разматране на седницама Месне заједнице ''Граднулица'' 

Зрењанин: решавање комуналних проблема на територији Месне заједнице 

,,Граднулица'' Зрењанин, као и договори око организовња акција уређења и чишћења 

јавних површина и отворених уличних канала за атмосферску воду, на територији 

Месне заједнице. Одлуке  по овим тачкама дневног реда донете су једногласно. 

   Поред комуналне проблематике, Савет Месне заједнице разматрао је и доносио: 

Закључни лист за 2018. годину, финансијски План за 2019. годину, извештаје о раду за 

2018. годину, План коришћења пашњака за 2018. годину, План Јавних набавки, 

програме утрошка средстава, План помоћи социјално угроженим лицима, помоћ 

друштвеним организацијама и установама, питања везана за пољопривреду као што су 

уређење и насипање атарских путева, кординирање у раду пољочуварске службе, 

решавање питања дивљих депонија и др. 

  Месна заједница ,,Граднулица'' Зрењанин има једног запосленог на пословима 

секретара Месне заједнице и два пољочувара ангажованих по Уговору о привременим и 

повременим пословима. Средства за зараду обезбеђују се из средстава буџета. 

  Месна заједница ,,Граднулица” Зрењанин је у 2019. години имала три редовна 

закупца просторија које су дате Месној заједници на коришћење. Сваког месеца се 

фактурише закуп, а средства од закупа се уплаћују директно на рачун буџета града 

Зрењанина. Поред издавања у закуп пословних просторија, Месна заједница 

,,Граднулица”, издаје у закуп и пашњаке који су јој дати на коришћење, на лицитацији, 

а у складу са Правилником о начину и условима коришћења пашњака. Средства од 

закупа пашњака се уплаћују на основу потписаног Уговора, за сваку годину 

коришћења, унапред, директно на рачун буџета града Зрењанина.  

  Савет Месне заједнице ,,Граднулица'' Зрењанин сваке године доноси План 

комуналних активности. План комуналних активности за 2019. годину:  

  1. Изградња друге фазе предшколске установе “Алиса у земљи чуда”, 

  2. Изградња друге фазе пута у Гробљанској улици од улице Цара Душана до 

Авалске улице, изградња кишне канализације и реконструкција коловоза у Грбљанској 

улици од Цара Душана до Зеленгорске улице,    

  3. Изградња тротоара: у Првомајској улици од Призренске улице до Лозничке 

улице; изградња тротоара у улици Жарка Туринског (непарна страна од броја 19 до 

раскрснице са Славка Мунћана); Сарајевска улица парна страна од Авалске улице до 

Башаидске улице,  

  4. Завршетак изградње бициклистичке стазе у Првомајској улици, од Таковске 

улице до улице Цара Душана,               

  5. Текуће одржавање  тротоара у Каћанској, Партизанској, Гробљанској, Таковској, 



 11

  6. Санација коловоза у следећим улицама: Зорана Нићетина, Тодора  Манојловића, 

Љубљанска и Манастирска (од Цара Душана до Таковске улице),                  

  7. Доградња уличне расвете у Сарајевској улици од Каћанске до Чонтикарске улице,   

  8. Завршетак радова, по пројекту за улицу Славка Мунћана, слепи део,                       

  9. Озелењавање и уређење јавних површина на територији Месне заједнице 

,,Граднулица”, 

  10. Санирање атарских путева, 

  11. Уређење просторија Месне заједнице ,,Граднулица” Зрењанин,  

  12. Израда пројектно техничке документације за бициклистичку стазу у Сарајевској 

улици од улице Цара Душана до Башаидске улице, 

  13. Уређење дечијих игралишта и спортских терена на територији Месне заједнице 

,,Граднулица” Зрењанин, 

   14. Чишћење дивљих депонија на територији Месне заједнице ,,Граднулица”. 

 

      Од планираних  активности за 2019. годину урађено је следеће: 

           - Изградња тротоара у Сарајевској улици од Каћанске од Чонтикарске улице, 

           - На учестале захтеве пензионера са територије Месне заједнице ,,Граднулица”   

израђена су и постављана два  рукохвата на степеништу у згради Месне заједнице  у 

улици  Цара Душана бр. 80, 

            - Постављена је нова трска којом је покривен стари брест у порти Цркве 

Ваведење Пресвете Богородице, 

           - Насипање ломљеним асфалтом   атарски пут у потесу Марјанов брод,   

           - Санирани су атарски путеви који су окамењени у предходном периоду и 

извршено је равнање атарских путева у граднуличком атару, а на основу предлога 

пољопривредне комисије, 

           - Извршено је делимично озелењавање путног појаса према Михајлову, 

           - Одржано је три акције чишћења јавних површина у којима су учешће узели 

Пензионери преко својих удружења. 

  

   Радови који су планирани, а нереализовани у 2019. години нису зависили од Савета 

Месне заједнице, углавно разлози за њихово неизвршење су били финансијске природе,  

па се очекује да ће се  планирани радови завршити у 2020. години. 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

  Средства из буџета града Зрењанина за 2019. годину су у целости, наменски и  уз 

контролу Оделења за финансије Град Зрењанина, реализована и то: 

 

Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. годину 

 

Наменска средства 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су утрошена средства 

1. 788.500 Плате по основу цене 

рада 

788.143,59 Плате по основу цене рада, допр. 

на терет запослени, порез на зараду 
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Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. годину 

 

Наменска средства 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су утрошена средства 

2. 139.100  Допр.на терет 

послодавца 

135.166,71 Допр.на терет послодавца 

3. 24.200 Накнада за трошкове 

превоза 

24.104,76 Накнада за трошкове превоза – 

путни трошкови 

5. 330.000 Стални трошкови 202.557,95 Ел. енергија, гас, вода, телефон, 

интернет,одношење смећа, 

осигурање имовине и лица, 

провизија банке 

6. 1.354.700 Услуге по уговору 919.812,61 Прослава Дана Месне заједнице, 

накнада за рад пољпчуварске 

сложбе 

7. 59.100 Материјал 24.517,46 Канцеларијски материјал, средства 

за хигијену 

8. 80.000 Остале текуће 

дотације по закону 

73.873,60 Остале текуће дотације по закону 

    Укупно утрошено 

средстава 

2.168.176,68   

              

  Грађани са територије Месне заједнице ,,Граднулица” свакодневно износе своје 

проблеме и сугестије за побољшање квалитета живота било усменим, или писменим 

путем и Савет на својим редовним седницама разматра оправдане предлоге грађана  и 

покушава да пронађе могућност како би се они решили. 

             Друга фаза изградње предшколске установе “Алиса у земљи чуда” би требала да 

се убрза, јер услови у којима су смештена деца узраста до 3 године су катастрофални и 

не прилагођени овом узрасту деце. Очекујемо да ће се наставити са изградњом у току 

2020 године и да ће се решити проблем око смештаја најмлађе популације.   

            Велики проблем на територији Месне заједнице је  руинирана  зграда бившег 

логора у улици Цара Душана која је склона паду и као таква представља велику 

опасност за безбедност грађана, а и даље је не решив проблем. Савет Месне заједнице 

је у пар наврата, а уз велику помоћ ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, очистио 

двориште ове зграде које је зарасло у траву и шибље. Зграда припада граду Зрењанину 

и потребно је предузети одговарајуће кораке како би се она санирала и одредити јој 

намену. По сазнањима Савета Месне заједнице у градској управи покренута је 

иницијатива како би се овај проблем решио. 

            Грађани Месне заједнице ,,Граднулица'' Зрењанин имају и велики проблем са 

градским превозом, нарочито они који живе у делу Месне заједнице ,,Граднулица 

гувно'', за који и не постоји аутобуска линија, а удаљени од центра града, школа, 

болнице. Са овим проблемом су упознате све надлежне службе, али до сада није 

пронађено решење. Обављено је неколико разговора са представницима градског 

превозника, представницима саобраћајне полиције, саобраћајним инспектором, 
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представницима градске управе , али све се свело на обећање да ће се видети шта може 

да се уради по овом питању. 

            Велики проблеми су са јавном расветом. Углавном се не одржава редовно и 

дешава се да поједине улице недељама буду у мраку, а о појединачним сијалицама да се 

и не говори.  

             Од саобраћајница посебно би се истакао проблем у улици Тодора Манојловића 

и Љубљанској улици  на коловозу који је дотрајао и препун је ударних рупа које су 

сметња за безбедно одвијање саобраћаја.  

            Озелењавање улице Цара Душана је и даље актуелан проблем  који захтева 

учешће Јавних предузећа. Стручне службе урадиле су идејно решење по којем би 

требало стара и болесна стабла заменити новим садницама. Стабла која својим кореном 

подижу тротоаре и бициклистичку стазу такође би требало заменити адекватним 

садницама. Савет Месне заједнице ,,Граднулица” Зрењанин се нада да ће у току 2019. 

године наћи разумевање код надлежних служби и кренути са акцијом озелењавања 

улице Цара Душана. 

              Гробљанска улица је у веома лошем стању. Атмосферске воде које се 

задржавају на путу и на зеленој површини стварају  велике баре које су уништиле 

асфалт, тако да је пут пун ударних рупа које су опасност за безбедан саобраћај. У току 

2016. године су обезбеђена средства за изградњу кишне канализације и очекује се да се 

радови заврше у 2020. години. 

               Грађани се жале на запуштеност граднуличког гробља. Стазе су дотрајале и не 

-равне, а трава се не  коси редовно. Савет Месне заједнице је овај проблем у више 

наврата у предходним годинама покушао да реши са надлежним у ЈКП “Чистоћа и 

зеленило” Зрењанин, али од обећања да ће се предузети кораци за уређење гробља за 

сад нема ништа. 

              Атарски путеви су у појединим деоницама непроходни па пољопривредници 

свесно улазе у приватне парцеле како би дошли до својих њива и том приликом 

причињавају огромну штету на усевима. Потребно је да се надлежне службе озбиљније 

позабаве овим проблемом и да се пронађу средства за равнање атарских путева и у току 

2020. године. 

            Месна заједница ,,Граднулица” Зрењанин има одличну сарадњу са удружењима 

пензионера на њеној територији кроз свакодневне контакте износе своја запажања на  

треиторији Месне заједнице и заједно са Саветом налазе начин како би их решили. 

           Удружења зрењанинских пензионера и инвалида рада, у складу са својим 

могућностима, активно учествују у пружању помоћи у снабдевању свог чланства и 

редовно узимају учешће у свим акцијама које се спроводе на територији Месне 

заједнице попут акције озелењавања и чишћења јавних површина. Организују турнир у 

пикаду и шаху, позоришне представе и друга дешавања како би се живот пензионера 

учинио лепшим и потпунијим. 

            Организација Црвеног крста са територије месне заједнице  редовно обилази 

старе и болесне, организују разна предавања на тему болести, помаже социјално 

угрожене, поделом пакета, хране и средства за личну хигијену.   

             Удружење жена “Граднулички бисери”,  кроз своје активности и учествовањем 

на разним манифестацијама чувају од заборава старе обичаје и занате, такође узимају 
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учешће у акцијама чишћења јавних површина и просторија месне заједнице. На њих 

озбиљно рачунају Туристичка организација као и градска управа када је потрбно 

презентовати град или почастити уважене госте традиционалним колачима. 

    Поред горе наведених проблема постоје још низ других, али Савет Месне заједнице 

,,Граднулица'' Зрењанин предлаже да се крене у решавање од наведених, јер су сви у 

надлежност градске управе и јавних предузећа чији је град оснивач.        

    Надамо се да ће 2020. година бити успешнија по реализацији планираних радова од 

2019. године. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР'' ЗРЕЊАНИН 

 

 1. Број заказаних седница Савета Месне заједнице „Доља-Црни Шор“ у 2019. 

години је 12 

  2. Број одржаних седница Савета Месне заједнице „Доља-Црни Шор“ у 2019. 

години је 12. 

  3. Најдужи временски период у коме није било седница Савета и Надзорног одбора 

у размаку од 19.08.2019. године до 30.10.2019. године.  

  4. Теме које су разматране на седницама Савета и Надзорног одбора су биле 

следеће: 

    - Усвајање финансијског плана, усвајање измена и допуна финансијског плана, 

усвајање рада месне заједнице, решавање комуналних проблема на територији МЗ, 

сарадња са удружењима и институцијама на територији месне заједнице, сарадња са ФК 

„Борац“, сарадња са Основном школом „Жарко Зрењананин”, са вртићем „Полетарац“... 

    - Организација друштвених активности као што су: Бадње вече, Слава Месне 

заједнице, дечија манифестација „Ускршње јаје“... 

 

  5. Месна заједница „Доља-Црни Шор“ има 2 запослена радника и то: 

   - Секретар Месне заједнице – извор зараде из буџета града Зрењанина 

   - Курир - спремачица – извор зараде из буџета града Зрењанина 

 

   6. Планирани послови Месне заједнице „Доља - Црни Шор“ у 2019. годину су: 

Усвајање финансијског плана, усвајање прогрма рада, организовање Бадње вечери, 

организација дана месне заједнице, организација дечије манифестације „Ускршње јаје“, 

сарадња са образовним, васпитним, културним, хуманитарним, спортским и другим 

организацијама и удружењима са територије месне заједнице, контрола шећера у крви 

за становнике месне заједнице... 

  7. Извршени послови су: усвајање финансијског плана, усвајање програма рада, 

организовање Бадње вечери, дана Месне заједнице, ускршња манифестација „Ускршње 

јаје“, сарадња са образовним, васпитним, културним, хуманитарним, спортским и 

другим организацијама и удружењима са територије Месне заједнице, контрола шећера 

у крви за становнике Месне заједнице... 
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ТАБЕЛА 1. 

  Планирана средства самодоприноса, остварена средства и реализација Програма 

самодоприноса: 

 

Ред. 

број 

 

Планирана 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

у динарима 

Остварена 

средства 

самодоприн

оса у 2019. 

години у 

динарима 

Програм утрошака 

средстава 

самодоприноса у 

2019. години 

За шта су утрошена 

средства 

самодоприноса у 2019. 

години 

 

 

1. 

 

 

2.350.000,00 

 

 

30.449,00 

Поправка тротоара, 

поправка путева, 

кишна канализација, 

финансирање 

спортских, друштвен 

и хуманитарних 

организација, озеле. 

редовна дела мз 

 

 

Дотација ФК „Борац“ за 

куповину косилице, 

ради одржавања терена  

 

 

ТАБЕЛА 2. 

  Средства добијена из буџета града ( ван самодоприноса ) њихова намена и 

реализација 

 

Ред. број 

 

Средства 

добијена из 

буџета града 

у 2019. 

години у 

динарима 

Намена средстава  Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена средства  

1. 1.042.926,52 Бруто зарада за два 

радника  

1.042.926,52 Бруто зарада за два 

радника 

2. 178.861,87 Доприноси на терет 

послодавца 

178.861,87 Доприноси на терет 

послодавца 

3. 66.714,39 Уређење основице 

за плату секретара 
66.714,39 Уређење основице 

за плату секретара 

4. 

 

38.944,59 Накнаде трошкова 

за превоз 

38.944,59 Накнаде трошкова 

за превоз 

5. 5.493,07 

 

Трошкови платног 

промета 

5.493,07 Трошкови платног 

промета 

6. 177.003,71 Енергетске услуге 177.003,71 Услуге за      

електричну енергију 

и плин 
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Ред. број 

 

Средства 

добијена из 

буџета града 

у 2019. 

години у 

динарима 

Намена средстава  Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена средства  

7. 63.475,24 Комуналне услуге 63.475,24 Услуге водовода и 

канализације, 

одношење смећа и 

димничарске услуге 

8. 49.075,13 Услуге 

комуникација  

49.075,13 Фиксни телефон, 

мобилни телефон, 

интернет 

9. 12.834,07 Трошкови 

осигурања 

12.834,07 Осигурање зграде и 

запослених 

11. 160.057,76 

 

Обележавање дана 

Месне заједнице, 

Бадње вечери и 

Ускршње дечије 

манифестације 

160.057,76 Обележавање дана 

Месне заједнице, 

Бадње вечери и 

Ускршње дечије 

манифестације 

12. 487.947,77 Остале опште 

услуге 

487.947,77 Плата пољочувара – 

комуналног радника 

на основу уговора о 

привременим и 

повременим 

пословима 

13. 3.552,00 

 

Специјализоване 

услуге 

3.552,00 Контрола ПП 

апарата... 

14. 

 

473,20 Боловање преко 30 

дана 

473,20 Боловање преко 30 

дана 

15. 

 

7.009,60 Канцеларијски 

материјал 

7.009,60 Канцеларијски 

материјал 

16. 57.418,11 Јубиларна награда 57.418,11 Јубиларна   награда 

17. 10.445,93 

 

 

Материјали за 

одржавање хигијене 

10.445,93 

 

 

 

Средства за 

одржавање хигијене 

у згради Месне 

заједнице 

18. 

 

 

3.563,50 Резервни делови 3.563,50 Резервни делови за 

поправку 

централног грејања 

19. 9.000,00 Средства у натури 9.000,00 Пакетић 

новогодишњи за 

једно дете радника 

Месне заједнице 
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Ред. број 

 

Средства 

добијена из 

буџета града 

у 2019. 

години у 

динарима 

Намена средстава  Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена средства  

Укупна 

средства 

добијена и 

утрошена 

из буџета 

града (ван 

самодоприн

оса) 

2.374.796,46  2.374.796,46 

 

  

 

  Проблеми месне заједнице су пре свега комуналне природе. Као највећи проблем 

издвајамо измештање тешког теретног саобраћаја из Бирчанинове и Банатске улице. 

Затим, поправка шахтова и пута у Томићевој улици. Поправка пута у Кумановској 

улици. Поставка минимум још једног дечијег игралишта на територији месне заједнице, 

поравка уличне расвете, поставка аутобуског стајалишта у Викенд зони, поправка 

расвете у парку амбуланте и месне заједнице, обарање ивичњака у Милетићевој улици 

због бољег кретања људи из геронтолошког центра и Савеза слепих и слабовидих (обе 

институције се налазе на територији месне заједнице). 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 - Заказано 8 седница Савета МЗ; 

 - Одржано 8 седница Савет МЗ; 

 - Најдужи временски период у којем није било седница Савета је од 01.07.2019-

02.09.2019. године. 

 

 - Тежишне теме разматране на седницама Савета су: 

 - проблеми комуналне природе од којих је на првом месту застарела 

инфраструктура (коловози, паркинзи, тротоари, расвета, кишна канализација...), 

 - недостатак места за паркирање, 

 - недовршена сигнализација и лоша јавна расвета  

 - пружни прелази у улици Др. Л. Костића и Панчевачкој   

 - репарација дечијих игралишта,спортских терена 

 - појачано одржавање и поправка тротоара и коловоза у МЗ 

 - поправка и монтажа клупа,канти за смеће и њихово одржавање 

 - прослава Дана МЗ 
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 - одржавање зелених површина и крунисање крошњи и сеча стабала на критичним 

местима 

 - свакодневни контакти са грађанима ове МЗ због пријава проблема на терену и 

сарадња са Јавним предузећима, Градском управом и службама које су надлежне за 

решавање истих. 

 

 - Месна заједница имала је двоје запослених - секретара и референта на 

неодређено време и лице ангажовано по уговору о привременим и повременим 

пословима. 

 - Финансирање плата запослених и ангажованог лица као и радова у месној 

заједници у 2019. години вршено је у целости из средстава буџета града.  

 

 - Планирани послови у 2019. години: 

 

 Инвестиционо одржавање зграде месне заједнице и Клуба ”Доситеј”  

 

 1.) Замена улазних врата на згради МЗ и прозора на канцеларији МЗ, 

 2.) Спуштање плафона у холу, малој сали и канцеларијама МЗ због повећања 

енергетске ефикасности, 

 3.) Кречење унутрашњости зграде МЗ, 

 4.) Заустављање спуштања дела зграде МЗ и бетонирање стазе уз зграду дужине  5м 

x 1м и заустаљање тоњења тог дела зграде, 

 5.) Постављање риголе од зграде МЗ до одвода кишне канализације на два места и 

то:  

 - поред стазе дужине 19 м и 

 - преко зелене површине 22 м. 

 6.) Санирање два тоалаета МЗ (писоари и нове плочице), 

 7.) Постављање олука у дужини од 8,2 м и вертикале олука 3.6 м са пречником 31 

цм. 

 

 Опрема-набавка  

 1.) 2 компјутера, 

 2.) Копир апарата са скенером,    

 3.) Усисивача за одржавање хигијене у згради МЗ и клубу “Доситеј”, 

 4.) Нове комплет судопере.   

 

 Радови на адаптацији и опремењу простора добијеном у закуп у улици К. 

Коларова 66 у Зрењанину у оквиру пројекта “Парцитипативно буџетирање” (урађен 

минимум радова јер нису обезбеђена одобрена наменска средства). 

 1.) Замена спољног стакла  (излога), 

 2.) Набавка још једног клима уређаја,  

 3.) Доградња тоалета за инвалидна лица.   
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 Комунални радови  

 А. 

 - Измештање контејнера у насељима 4. јули и Руже Шулман у складу са 

Елаборатом о техничким и другим условима за постављање посуда за смеће на 

површинама јавне намене, 

 - Ограђивање места за контејнере како  се  смеће не би разносило по околини 

(типичан пример контејнери на улазу у насеље “Шећерана” пут за базен) a има их пуно 

на простору МЗ,  

 - Изградња пешачког прелаза са аутоматским браником на пружним 

прелазима у улици Др. Л. Костића и Панчевачкој - кључни проблем (у сарадњи са 

Инфраструктура Железнице Србије  ад Београд), 

 - улица У. Предића изградња тротоара,   

 - санација дела тротоарских и коловозних стаза у насељу 4. јули (код зграде бр. 

12 и  дечијег игралишта), 

 - тротоар код бен.пумпе ОМW (код аутобуске станице) - када пада киша тротоари 

су пуни воде јер су ивичњаци високи, 

 - извршити лоцирање рупа на коловозима у МЗ, и санирати их, 

 - санирање тротоарске стаза око зграде “Леснина” ,посебно код  Клуба “Доситеј”.  

 - тротоарска стаза у Колубарској улици, 

 - решавање депресија на тротоарским  стазама и путу у Панчевачкој улици и улици 

Др. Л. Костића као и у насељу Р. Шулман. 

 

 Б. решавање улица са земљаном подлогом: 

 - део улице С. Текелије, улица П. Аршинова, улица Шеђеранска и улица Панчевачка 

34 од а-ш. 

 

 - В. одводњавање атмосферских вода: 

 - у улици У. Предића - репарација коловоза и кишна канализација, 

 - улица Петра Драпшина - урадити део атмосферске канализације који је пресечен 

прилком радова на топловоду, 

 - решавање проблема изливања кишне канализације услед атмосферских 

падавина на многим локацијама МЗ. 

 

 Г. Инвестиције и текуће одржавање потребне на јавним површинама у МЗ, 

којима управља ''Јавно предузеће за урбанизам” Зрењанин: 

 - проширење паркинга на простору целе месне заједнице и изградња нових,  

 -поправка паркинга у насељу Р. Шулман иза зграде “Лепе Брена” - растер плоче 

подигнуте корењем дрвећа (потребно уклонити коцке око дрвећа да би се извадили 

спорни сибирски брестови и затим урадити репарацију целог паркинга), 

  - паркинг у улици К. Коларова на самом углу Житног трга, са великим 

оштећењима, сав у рупама  и то од самог прилаза, 

 -насеље Р. Шулман – кружни ток око парка и дечијег игралишта (близина школе ''2. 

октобар'',  а без лежећих полицајаца и знакова ограничења брзине), 

 - постављање браника или  сигнализације како би се смањила брзина возила код 
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улаза у зграду Р. Шулман бр. 45 који директно излази на пут, јер нема тротоарске стазе 

поред зграде, 

 - изградња тротоара у улици У. Предића – део из “Рода” маркета. 

 

 Д. Остало  

 

 - реконструкција и одржавање јавне расвете,  

 - редовно одржавање спортских терена и  игралишта,   

 - редовно одржавање дечијих игралишта, 

 - набавка нових клупа и канти за смеће, 

 - уклањање дивљих  депонија (обала реке Бегеј између железничког и моста код 

старе кланице и између стамбене зграде у Панчевачкој улици и улици Др. Л. Костића). 

 - обнављање зимзелених и листопадних засада на простору МЗ. 

 

  Основу за планиране радове у Програму рада месне заједнице „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ“ за  2019. годину, чине предвиђени, планирани и преношени радови 

из ранијих година, али до сада не реализовани и требали би да буду обухваћени 

Планом и програмом рада ''Јавног предузеће за урбанизам” Зрењанин на позицији 

Радови у месним заједницама. 

 

 Извршени послови по плановима за 2019. годину: 

 

 Инвестиционо одржавање зграде месне заједнице и Клуба ”Доситеј”  

 - Завршено је спуштање плафона у холу ,малој сали и канцеларијама МЗ због 

повећања енергетске ефикасности и кречење зграде (унутра и споља), као и постављена 

рампe за лица са инвалидитетом у циљу боље приступачности простору, 

 - Извршени су радови на адаптацији и опремењу простора добијеног од Града у 

улици К. Коларова 66 у Зрењанину на кориштење ,за грађане,пензионере, омладину и 

инвалидна лица у оквиру пројекта “Парцитипативно буџетирање” и такође је 

постављена рампа за лица са инвалидитетом у циљу боље приступачности простору, 

 - Обезбеђен је још један клима уређај из јавне набавке града. 

 

 У оквиру комуналних и инвестиционих радова урађена је:  

 

 - извршена је санација дела тротоарских и коловозних стаза, 

 - извршено је лоцирање рупа на коловозима у МЗ и санирано, 

 - завршена је санација пута и тротоара у  насељу Шећеранска,  

 - у првој фази урађени су припремни радови који ће омогућити поправку паркинга у 

насељу Р. Шулман иза зграде “Лепе Брена” (растер плоче подигнуте корењем дрвећа, 

потребно уклонити коцке око дрвећа да би се у потпуности извадили спорни сибирски 

брестови и затим урадила репарацију целог паркинга) посечени су сибирски брестови с 

тим да ће се корени извадити у другој фази, 
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 - у насељу Р. Шулман – урађена ограда око дечијег игралишта по свим стандардима 

у циљу повећане безбедности деце (у билизини је  основна школа “2. октобар”, вртић 

“Сунчица”  а пут је без лежећих полицајаца и знакова ограничења брзине), 

 - редовно су одржавани спортски терени и  игралишта, 

 - спроведено је редовно одржавање дечијих игралишта, 

 - уклоњене дивље депоније (обала реке Бегеј између  железничког и моста код старе 

кланице) и завршена изградња пристана на обали Бегеја, 

 - обновљени зимзелени и листопадни засади на простору МЗ. 

 

 У оквиру спортских активности : 

 - Савет МЗ већ традиционално организује у насељу 4. јули на кошаркашким 

теренима ТУРНИР У БАСКЕТУ 3 НА 3, а од ове године је организован и турнир у 

одбојци на песку за све узрасте.У пројекат су биле укључене и особе са инвалидитетом. 

Турнир је трајао од 04.-07. јула 2019. године. Програмска активност подржавала је и 

промовисала спорт као здрав живот и инклузију . 

 

 - Неизвршени, а планирани послови и разлози неизвршења:неизвршени, а 

планирани и започети, а незавршени послови преносе се у наредну годину. 

Финансираће се из средстава буџета града и средстава самодоприноса уплаћиваних у 

2014. години. 

 

  Планирана средства самодоприноса, остварена средства и реализација 

Програма самодоприноса по приложеној Табели број 1. 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

у динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години у 

динарима 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 2019. 

години 

За шта су 

утрошена 

остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

 560.000,00. 548.825,30. *  ** 

   1. Одржавање зграде МЗ 

2. Фин.опреме 

3. Фин.инвентара и 

материјала. 

296.124,00 дин. 

162.128,00 дин. 

   90.573,30 дин. 

 

 

   Месна заједница “Доситеј Обрадовић” у 2019. години је имала планирана и 

утрошена средства од самодоприноса (средства уплаћивана у току 2013. године након 

што је самодопринос уведен 2007. године и  истекао 31.12.2011. године. У 2019. години 

после истека рока застарелости од 5 година та средства су доспела и у 2019. години  су 

планирана и утрошена.). 
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 2. Средства добијена из буџета (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по Табели бр. 2. 

 

ТАБЕЛА БР. 2. 

 

Редни 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. год. 

Намена средстава Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су утрошена средства 

1. 1.300.000,00 Плате запослених 1.278.832,70 Плате запослених 

2. 235.000,00 Доп. на тер. послод. 219.325,02 Доп. на тер. посло. 

3. 44.500,00 Остале помоћи 

запосленима 

0,00 Солидарна помоћ запосленима 

4. 75.000,00 Јубиларна награда 57.953,67 Јубиларна награда  

5. 45.000,00 Нак. трош. за превоз  43.485,71 Нак. трош. за превоз 

6. 700.000,00 Стални трошкови 546.763,67  Стални трошкови 

7. 1.141.000,00 Услу. по уговору 1.054.508,10 Услу. по уговору 

8. 30.000,00 Специјализо. услу. 20.764,00 Специјализ. услуге 

9. 130.000,00 Тек. поп. и 

одржавање зграде и 

опреме МЗ 

165.096,00 ПДВ за спољашње молерско 

фарбарске радове на фасади МЗ, 

одржавање ел. инсталација у 

МЗ, и радови на припреми за 

централно грејање-сервисирање 

секундарних инсталација у 

згради МЗ. 

10. 70.000,00 Материјал 69.956,95 Канцеларијски, 

потрошни,медицински, 

одржавање хигијене и за 

посебне намене. 

11. 100.000,00 Дотације по зако. 87.512,80 Дотације по закону 

12. 10.000,00 Порези, таксе и 

пенали 

0,00 Порези, таксе и пенали 

     

Укупно  3.880.500,00  3.544.198,62  

     

 

 

  Средства добијена из буџета града Зрењанина у 2019. години у износу од 

3.880.500,00 динара реализована су  у укупном износу од 3.544.198,62  динара. 

 

 3. Средства добијена из других извора, њихова имена и реализација према Табели 

број 3. 
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ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

бр. 

Извор и износ 

средстава у 2019 у 

динарима. години 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у дин. 

За шта су утрошена 

средства 

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  Проблеми у  месној заједници који имају приоритет за решавање у 2020. 

години су:  

 

 У 2020. години Савет месне заједнице као јавни сервис грађана, у сарадњи са 

градском управом града Зрењанина и даље наставља своје активности на 

решавању комуналних, инфраструктурних и других проблема на које се грађани 

највише жале, а нису завршени у 2019. години приоритет имају: 

 

 - Изградња пешачког прелаза са аутоматским браником на пружним прелазима  у 

улици Др. Л. Костића и Панчевачкој - кључни проблем (у сарадњи са Инфраструктура 

Железнице Србије  ад Београд), 

 - Завршетак радова на репарацији паркинга у насељу Р. Шулман иза зграде “Лепе 

Брене” као и проширење паркинга на простору целе месне заједнице и изградња нових 

како би се решио још један од кључних проблема грађана ове месне заједнице, 

 - Решавање проблема изливања кишне канализације услед атмосферских падавина 

на многим локацијама МЗ,  

 - Решавање питања кафилерије, 

 - Настављају се радови на чишћењу обале Бегеја, 

 - Постављање нових парковских клупа и канти за смеће и заштита зелених 

површина на простору МЗ, 

 - Редовно одржавање расвете, дечијих игралишта и спортских терена као и наставак 

одржавања турнира у кошарци и одбојци. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 

  Савет Месне заједнице ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, конституисан је 14.12.2016. 

године и броји 11 чланова. 

  Савет Месне заједнице одржао је 14 седница. Најдужи временски период 

неодржавања седнице Савета је 62 дана. 

  Надзорни одбор месне заједнице је имао један састанак на коме је разматрао рад 

Савета и пословање МЗ.  

  У Месној заједници ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин има један запослени радник, 

секретар, а извор средстава за његову зараду је буџет. 

  У 2019. години, Савет МЗ посветио се планирању разних активностима. Оно у чему 

се успело, заједно са МЗ ''Граднулица'' и ''Никола Тесла'' и уз помоћ града Зрењанина, је 
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уређење корита старог Бегеја. Реализација пројекта отпочеће по добијању средстава од 

стране Покрајине. 

 

  Посебно је важно што су удружења на територији МЗ ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

изузетно активна, па је тако одржано отворено првенство месне заједнице у стоном 

текнису и шаху, као и бројне хуманитарне акције месне организације Црвеног крста, 

традиционална штрудлијада, новогодишњи базар... Што се тиче наше МЗ, Савет је 

посебан акценат дао на постављање лежећих полицајаца и усвојио као један од 

приоритета у буџету за 2019. годину, као и израду пешачке стазе у Железничкој улици 

(од улице 7. јула до Елемирског реда), уређене и асфалтирање атарских путева, 

опремање сале месне заједнице и реконструкција игралишта у насељу Бригадира 

Ристића. Наравно, уколико Савет дође до већих новчаних средстава, биће у прилици и 

да уради више, а на основу већ усвојеног Плана комуналних делатности за 2019. 

годину. 

 

  Већ више година постоји потреба за лежећим полицајцима на територији месне 

заједнице што је нарочито изражено у близини школе ''Др Јован Цвијић'' и 

предшколских установа, али и на појединим раскрсницама. У плану за ову годину 

предвиђено је постављање лежећих полицајаца на раскрсницама Веселина Маслеше и 

Патријарха Павла, Железничка, Елемирски ред и Церска, Војвођанске и Елемирског 

друма, а предвиђено је и проширење код предшколских установа у улици 7. јула и 

насељу Бошка Бухе ради безбедног, несметаног довожења деце. У плану је и пројекат 

''Зона школе'' где би се сређивао простор око школа. Реализација горе наведеног зависи 

од средстава и брзине израде пројектно-техничке документације. 

 

 Додатно, Савет је разматрао и изградњу асфалтне базе на Багљашу и заузео став да 

овим питањем треба да се баве стручњаци у име града Зрењанина, али да безбедност 

грађана мора да буде приоритет. 

 

  Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин нема уведен месни самодопринос. 

 

  Поред редовног одржавања урађено је следеће: 

  - У 2019. години урађена комплетна лимарија опшивка амбуланте, 

  - Савет је организован ванстраначки, али у месној заједници делују све месне 

организације странака које су активне у граду Зрењанину, 

  - Активности друштвених организација на територији месне заједнице одвијају се 

преко месних организација пензионера, инвалида рада, удружења жена, Црвеног крста, 

као и активности окупљених по питању спорта. Са тим активностима можено бити 

задовољни, 

  - Грађани месне заједнице два пута месечно у просторијама месне заједнице мере 

крвни притисак и шећер у крви, 

  - Дат је акценат и на дружење становника МЗ, која се организују бар једном 

месечно, 
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  - Савет месне заједнице активно учествује и у решавању проблема амбуланте, 

апотеке, дечијих вртића и школе, 

  - Морамо напоменути, да главни фактор реализације послова и активности по 

Плану и програму тј. нашим жељама је недостатак средстава који би требало превазићи 

у 2020. години, уз веће учешће града Зрењанина и брже реализације договореног, 

  - Асфалтирање улице Жарка Зрењанина, 

  - Тежиште проблема у месној заједници је у реализацији Програма комуналних 

делатности на територији месне заједнице са предлогом удруживања свих 

расположивих средстава  града, ЈКП, месне заједнице и грађана. 

 

  Сматрамо, да је Савет добро радио, уз сарадњу стручне службе месне заједнице, али 

да однос између уложеног труда и резултата није одговарајући и да се надамо да ће тај 

однос бити бољи у наредном периоду. 

 

 

  Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града 

за 2019. 

годину у 

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су утрошена 

средства 

1 490.000,00 Плате по осн.цене рада 490.000,00 Плате по осн.цене рада 

Конто 411111 

2 62.000,00 Доп.за ПИО 62.000,00 Доп.за ПИО 

Конто 412111 

3 26.000,00 Доп за здрав. 26.000,00 Доп. за здрав. 

Конто 412211 

4 9.000,00 Накнаде у натури 9.000,00 Накнаде у натури 

Конто 413142 

5 22.300,00 Соц.давања запосленима 22.300,00 Соц.давања запосленима 

Конто 414000 

6 24.000,00 Накнаде трошкова за 

превоз 

24.000,00 Нак.трошкова за превоз 

Конто 415112 

7 10.000,00 Трошкови плат. промета 10.000,00 Трошкови плат. промета 

Конто 421111 

8 256.000,00 Услуге за елек.енергију 256.000,00 Услуге за елек.енергију 

Конто 421211 
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Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града 

за 2019. 

годину у 

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су утрошена 

средства 

9 105.000,00 Комуналне услуге 105.000,00 Комуналне услуге 

Конто 421300 

10 67.500,00 Услуге комуникација 67.500,00 Услуге комуникација 

Конто 421400 

11 50.000,00 Осигурање 50.000,00 Осигурање 

Конто 421500 

12 2.000,00 Услуге превођења 2.000,00 Услуге превођења 

Конто 423100 

13 231.800,00 Репрезентација 231.800,00 Репрезентација 

Конто 423711 

14 208.000,00 Остале опште услуге 208.000,00 Остале опште услуге 

Конто 423900 

15 10.000,00 Остале специјализоване 

услуге 

10.000,00 Остале специјализоване 

услуге 

Конто 424900 

16 9.000,00 Текуће поправке и одрж. 

зграде 

9.000,00 Текуће поп. и одрж. зграде 

Конто 425100 

17 31.500,00 Текуће попр. и одрж. 

опреме 

31.500,00 Текуће попр. и одрж. опреме 

Конто 425200 

18 15.000,00 Административни 

материјал 

15.000,00 Административни материјал  

Конто 426111 

19 12.000,00 Материј. за одрж. 

хигијене 

12.000,00 Материј. за одрж. хигијене 

Конто 426812 

20 29.700,00 Материјал за посебне 

намене 

29.700,00 Материјал за посебне намене 

Конто 426900 

21 37.000,00 Остале текући дотаци 

трансфери 

37.000,00 Остале тек.дот.транс. 

Конто 465100 

22 26.000,00 Намештај и опрема 26.000,00 Намештај и опрема 

Конто 512000 

 1.734.300 УКУПНО: 1.734.300  

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЗЕЛЕНО ПОЉЕ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 -  У 2019. години заказане су и одржане  18  седница Савета. 

  - Надзорни одбор се није посебно састајао пошто је имао увид у рад Савета. 

Обавештења за седнице Савета је редовно добијао као и материјал за седнице и 

записнике са седница Савета. 
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  Чланови Надзорног одбора присутвују и седницама Савета. 

  - Најдужи временски период у ком није било седнице Савета  и Надзорног одбора је 

2 месеца и 3 дана  од  15. августа до 18. октобра 2019. године. 

  - У месној заједници је на неодређено запослен један радник и то секретар МЗ. 

Извори  средстава за  запосленог су из буџета  града Зрењанина.  

  - У току 2019. године, Савет месне заједнице „ Зелено поље,, се састајао по потреби, 

ради извршавања задатака из Плана рада, као и  решавања текућих питања која су 

проистекла из иницијативе грађана, као и послова који су добијени од Града Зрењанина 

и других организација. 

  Савет је нормално радио и све седнице су одржане са потребним бројем чланова 

ради законитoг одлучивања.  

  Питања којим се Савет бавио била су првенствено из области комуналне 

проблематике као и друга питања која су из домена јавних предузећа и Градске 

Скупштине. 

  Не можемо у потпуности бити задовољни постигнутим резултатима, јер нека 

питања чије смо решавање покренули нису зависила од нас већ од других субјеката, 

тако да су остала нерешена.  

  Савет је разматрао следећа питања: 

  - Разматрани су захтеви и молбе грађана, 

  -Упутили захтев за поправку тротоара у Барањској улици/непарна страна/од 

Хецеговачке до Црногорске и у улици Едуарда Ериа од М. Поповића до 13. Војвођанске 

Бригаде, 

  - Упутили захтев да се посече шипраг и дивље растиње на  потезу од Царинске 

према ресторану Бечкерек, 

  - Упутили захтев за сечу грана на дрвећу чије су гране прерасле електромрежу и у 

случају већих временских неприлика стварају проблем на електромрежи, 

  - Савет је такође разматрао више иницијатива грађана по питању изградње и 

реконструкције коловоза тј. пресвлачење асфалтом делова улица и пролаза између 

улица, 

  - Упутили смо захтев да се у Шумадијској улици изврши насипање и санација 

коловоза (насипање ризлом или струганим асфалтом) од Сремске до Банатске, 

  - Упућен је захтев за санацију (насипање и равнање)  пролаза између улица као  и у 

насељу Млекара I и II ред, 

  - Такође смо упутили допис за уклањање дивље депоније смећа у ул. М. Антића 

према Банатској, 

  - На иницијативу грађана упутили смо допис за изградњу бициклистичке стазе од 

Млекаре до фабрике намештаја ''Халас'', 

  - Такође смо дали предлоге за називе улица, 

  - Упутили смо молбу за уклањање полу срушеног објекта у пролазу О. Петров-М. 

Поповића, 

  - Организовано је Бадње вече испред Храма Светог оца Николаја уз бројне  госте и 

становништво месне заједнице, 

  - Обележен је Дан Месне заједнице уз спортске активности, пригодну свечаност и 

присуство гостију, 



 28

  - Месна заједница је константно у вези са ''Јавним предузећем за урбанизам” 

Зрењанин у вези уличне расвете. 

 

  Извршени послови по плановима за 2019. годину су значајно допринели 

побољшању квалитета живота грађана наше месне заједнице: 

  - Извршено  је насипање  /попуњене ударне рупе/  коловоза у појединим улицама на 

територији МЗ 

 

  Неизвршени, а планирани послови:  

  -  Планирано је да се уради фазна адаптација зграде месне заједнице, 

  - Планирана је поправка тротоара у Барањској улици /непарна страна./од 

Херцеговачке до Црногорске,   

  - Планирана је и поправка тротоара у улици Едуарда Ериа од М. Поповића до 13. 

Војвођанске Бригаде, 

  - Такође је планирана санација пролаза између улица, делова улица, као и санација у 

насељу Млекара I и II ред. 

  Планирани послови нису извршени пошто нису зависили од месне заједнице, већ од 

других субјеката. 

 

  Стручна служба МЗ је непрекидно пружала услуге грађанима месне заједнице по 

питању интервенција, иницијатива и других питања. Извршавала је постављене задатке 

од стране Савета и Комисија. Све органе је технички и стручно опслуживала. Стручна  

служба је такође радила по питању одржавања и функционисања дома МЗ. Просторије 

су коришћене у складу са Правилником о начину коришћења Дома МЗ. 

 

  У месној заједници је у 2019. години укупно одржано  79 - састанака. 

 

  Месна заједница нема заведен самодопринос, али је добила заостала средства. 

 

ТАБЕЛА 1. 

Ред. 

бр. 

 Планирана 

средства 

самодоприноса 

у 2019. 

 Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години  

у динарима 

Програм утрошак 

средства  

самодоприноса у  

2019. год. 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса  

у 2019. год. 

1. 370.000,00 265.797,96  Куповину 11 

канцеларијских 

(конференцијских) 

столова за опремање 

сале за састанке, 2 

канцеларијска стола, 1 

копјутерски сто, 1 клуб 

сто, кухињски пулт и 2 

радне столице. 

Куповину 11 

канцеларијских 

(конференцијских) 

столова за опремање сале 

за састанке, 2 

канцеларијска стола, 1 

копјутерски сто, 1 клуб 

сто, кухињски пулт и 2 

радне столице. 
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  - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

ТАБЕЛА 2. 

                 

Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

411111  654.048,28   Плате по осн. цене  рада  654.048,28   Плате по основу  

рада 

412111     78.485,79 Допр.за  ПИО      78.485,79 Допр.за  ПИО   

412211     33.683,49 Допр. за  здр. осиг.       33.683,49 Допр.за здр.ос 

415112     21.626,91 Накн. трош. за превоз      21.626,91 Трош.за прев.  

421111      6.713,16 Платни промет        6.713,16 Платни промет 

421211   124.828,05 Електрична енерг.    124.828,05  Ел.енергија 

421311       4.578,52 Водовод и канал.        4.578,52 Водовод и  кан 

421324       5.539,88 Одвоз отпада        5.539,88 Одвоз отпада 

421411     10.272,94 Телефон      10.272,94 Телефон 

421412     15.609,00 Интернет,      15.609,00 Интернет 

421511       6.605,00 Осиг. зграда         6.605,00 Осиг.  зграда 

421521       4.256,00 Осиг.запослен.        4.256,00 Осиг. запосл. 

423441   300.000,00 Медијске усл. рад. и тел    300.000,00 Мед. усл.рад. 

423711     70.000,00 Репрезентација      70.000,00 Репрезентација    

423911    430.282,29 Остале опште услуге    430.282,29  Остал. опш.усл 

424911       2.334,00 Остале спец.услуг.        2.334,00 Спец. услуге 

426111       7. 656,00 Канц. материјал           7. 656,00 Канц.материјал    

465112      68.703,81 Остале дот. по закону      68.703,81 Ост. дот. по зак 

укупно 1.845.223,72 Трошкови   1.845.223,72  

 

512222 13.500,00 Штампачи 13.500,00 Штампачи 

 

791111   1.858.723,72 Приходи из буџета   1.858.723,72 Приходи из     буџета 

 

  

Приоритети у 2019. 

  

I  Инфраструктурни приоритети: 

 

  - Тротар у Барањској улици –  /непарна страна./ од Херцеговачке до Црногорске,     

  - Асфалтирање пролаза између улица,  
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  - Бициклистичка стаза од Млекаре до фабрике намештаја ''Халас'', 

  - Асфалтирање појединих улица, 

  - Пешачки прелази, 

  - Лежећи полицајци. 

 

II  Приоритети одрживог развоја: 

 

  - Инвестиционо одржавање /улагање/ у зграду МЗ /II и III фаза/ уз пројектну 

документацију, 

  - Пројектовање и уређење /озелењавање/ простора од кош. игралишта до СЦ 

,,Бамби,, око месне заједнице и амбуланте, 

   - Пројектовање и уређење дечијих игралишта, 

  - Окончање радова око амбуланте, уређење паркинга, 

   - Пројектовање и постављање ткз. Уличне теретане, 

  - Иницирати регулацију саобраћаја, пре свега градске линије и ђачког превоза кроз 

улицу Е.Ериа /завршити започето/,  

  - Перманентно решавати проблеме расвете у насељу. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МАЛА АМЕРИКА'' ЗРЕЊАНИН 

  

 - Број заказаних седница Савета и Надзорног одбора било је 16.  

 - Број одржаних седница Савета и Надзорног одбора било је  15. 

 - Најдужи временски период у којем није било седница Савета и Надзорног одбора 

је мањи од три месеца.  

 Тежишне теме које су разматране на седници Савета и Надзорног одбора су: 

 1. Текући проблеми, 

 2. Комунална проблематика, 

 3. Проблеми везани за одржавање хигијене зграде месне заједнице, 

 4. Изоловање влаге и кречење унутрашњих зидова запуштене зграде МЗ, 

 5. Проблеми око адаптације фасаде на згради месне заједнице, 

 6. Проблеми са старом електричном инсталацијом у згради МЗ, 

 7. Социјални проблеми. 

 

 - Број запослених у МЗ:  

 Један запослени на неодређено време, на пословима Секретар месне заједнице, са 

извором прихода из буџета града. 

 

  - Планирани послови у 2019. години: 

  1. Асфалтирање оштећених тротоара у појединим улицама, 

  2. Адаптација и реконструкција фасаде на згради месне заједнице, 

  3. Поправка електричне инсталације у згради месне заједнице, 

  4. Кречење унутрашњих зидова у згради МЗ, 

  5. Реновирање два тоалета у згради МЗ, 
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  6. Хобловање и лакирање паркета у великој сали, 

  7. Поправка реквизита на дечијим  игралиштима, 

  8. Озелењавање месне заједнице, 

  9. Учествовање у градским културним догађањима. 

 

  Извршени послови по плановима за 2019. годину, који су значајно допринели 

побољшању квалитета живота грађана МЗ: 

 

 1.  Oфарбани реквизити и 2 клупе на дечијем игралишту, 

 2.  Озелењавање месне заједнице. 

 

 - Неизвршени, а планирани послови и разлози неизвршења: 

 1. Асфалтирање оштећених тротоара у појединим улицама. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава и пројеката. 

  2. Адаптација и реконструкција фасаде на згради месне заједнице. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава и пројеката. 

 3. Поправка електричне инсталације у згради месне заједнице. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава. 

 4. Кречење унутрашњих зидова у згради МЗ. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава. 

 5. Реновирање два тоалета у згради МЗ. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава. 

 6. Хобловање и лакирање паркета у великој сали. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава  

 7. Поправка реквизита на дечијим игралиштима. 

Разлог неизвршења: Недостатак финансијских средстава. 

 

  - Средства добијена из буџета града Зрењанина, њихова намена и реализација: 

    1. За редовно деловање месне заједнице – 1.261,315,04 динара 

 

  - Месна заједница „Мала Америка“ нема средства из самодоприноса. 

 

  - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена средства 

1. 507.870,13 Плате по основу цене рада  507.870,13 За плате по основу цене рада 

2. 87.099,75 Порези и диприноси 87.099,75 За порезе и диприносе 
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Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена средства 

3. 21.486,58 Накнаде трошкова за превоз на 

посао и са посла 

21.486,58 За накнаде трошкова за  

превоз на посао и са посла 

4. 3.547,40 Трошкови платног промета 3.547,40 За трошкове платног промета 

5. 427.424,63 Комуналне услуге: вода, ел. 

енергија, одвоз смећа, грејање. 

427.424,63 За комуналне услуге: вода, ел. 

енергија, одвоз смећа, грејање. 

6. 34.461,76 Трошкови комуникације 34.461,76 За трошкове комуникације 

7. 12.904,00 Осигурање 12.904,00 За осигурање 

8. 3.600,00 Рачуноводствене услуге 3.600,00 За рачуноводствене услуге 

9. 35.000,00 Стручне услуге–нак.за изборе 35.000,00 Стручне услуге–нак.за изборе 

10. 48.238,99 Репрезентација и поклони 48.238,99 За репрезентацију и поклоне 

11. 4.248,00 Специјализоване услуге 4.248,00 С  За специјализоване услуге 

12. 40.456,74 Материјали 40.456,74      За материјале 

13. 34.977,66 Остале текуће дотације 34.977,66      За остале текуће дотације 

 

 - Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација по табели 

број 3. 

 

  - МЗ „Мала Америка“ у 2019. години није добила средства из развоја месних 

заједница. 

 

 Проблеми у месној заједници „Мала Америка“ који имају приоритет за решавање у 

2020. години су: 

 

 1. Поправка оштећених коловоза и тротоара, 

 2. Поправка стаза од бетонских коцки, 

 3. Реконструкција канализационе мреже на територији МЗ, 

 4. Одржавање јавне расвете - увек актуелан проблем, 

 5. Одржавање дечијих игралишта, 

 6. Реконструкција појединих дечијих игралишта, 

 7. Одржавање језера и околине Бегејске петље – нарочито око језера 2, које је током  

целе године обрасло трском и шипражјем, 

     8. Одржавање паркова:  „Чоклигет“ и „Планкова башта“, 

     9. Поправка клупа и постављање корпи за отпатке - недостају на целој територији 

МЗ, 

    10. Редовно орезивање и крунисање стабала, 

    11. Редовно скупљање лишћа, смећа, снега,  

    12. Кошење траве на територији МЗ, 

    13. Поправка електричне инсталације у згради месне заједнице, 

    14. Адаптација фасаде и изолација од влаге у згради МЗ, 
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    15. Хобловање и лакирање оштећеног паркета у великој сали МЗ, 

    16. Реновирање и кречење ентеријера у згради МЗ, 

    17. Реновирање два тоалета у згради МЗ, 

    18. Реновирање чајне кухиње у згради МЗ, 

    19. Озелењавање површина, 

    20. Одржавање бунара, 

    21. Проблем буке која се емитује из фабрике „Дон-Дон“ – бивши „Житопродукт“. 

 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МУЖЉА'' ЗРЕЊАНИН 

 

 У току 2019. године, Савет МЗ „Мужља“- Зрењанин, заказао је и одржао 10 седница 

Савета са укупно 24 тачака дневног реда које су проширене са још 24 на самим 

састанцима.  

  Најдужи временски период у којем није било седница Савета је 63 дана, од 26. 

септембра до 27. новембра. На седницама је присуствовао у просеку 7 чланова од 11 

колико броји Савет.  

  Taкође, одржане су  и две  проширене седнице са представницима свих друштвених 

организација и удружења које делују на територији месне заједнице. 

  На седницама  првенствено су разматране теме везане за комуналну делатност, а 

затим за друштвену делатност, као и за пристигле захтеве и молбе грађана и друштвених 

организација регистрованих на територији МЗ, те за социјално стање становника. Међу 

значајним темама, највише се издваја: изградња асфалтних путева у неасфалтираним 

улицама, проширење постојећих, као и крпљење-поправка ударних рупа на коловозима, 

проширење месног гробља, неадекватна одгајилишта паса, постављање вишејезичних 

табли са натписима улица на носећим стубовима, стање одводних канала атмосферских 

падавина, формирање штаба за жетву, процена штета од града и преобилних падавина, 

учешће у акцији „Дан планете Земље“, неактивна бензинска станица је коначно 

санирана, јер власник није сматрао целисходним поновно покретање, решен је и 

проблем дуплих кућних бројева у улици Јожеф Атила пренумерацијом, изоловани су 

зидови магацинског простора месне организације Црвеног крста, иницирали смо 

регулацију компликоване раскрснице на улазу у насеље кружним током саобраћаја, 

редовно су одржаване јавне зелене површине, а из средстава разних конкурса поново је 

прикључена зграда бившег биоскопа на електричну мрежу и наручене вишејезичне 

табле са називима улица. 

  Координисање традиционалних манифестација: цитрашки дани Силашија, чварак 

фестивал, сусрет буклијаша, такмичење жетелаца, поп фестивал младих талената, мото 

сусрети,  традиционални буч, пастирски дани, обележавање празника, акција „Сунчана 

јесен живота“ итд. Одржавани су контакти са побратимљеним градовима Миндсент, 

Матраминдсент, Бакоњпетерд и Шандорфалва у Мађарској, као  и Мужла у Словачкој и 

Прва месна заједница Ада, али и са околним насељима учествујући на манифестацијама 

једни других. 

  Месне новине „Мужљанске новине“ су извештавале и обавештавале грађане о 

активностима укључујући и друге медије на територији града, као и преко отворене ВЕБ 
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странице мз. Редовно су одржавани контакти са особљем  полицијске испоставе у 

Мужљи на тему безбедносног стања на територији месне заједнице.  

  Чланови Надзорног Одбора су добијали позиве за сваку седницу Савета МЗ, заједно 

са материјалом и није било седнице, а да није присуствовао њихов представник (у 

просеку 2 до 3). 

  Месна заједница је у току 2019. године имала једног стално запосленог радника,  

секретарa МЗ, и 2 радника на повремено привременим пословима на вршењу  

комуналних послова, као и пољочувара. Зарада, тј. накнада је редовно исплаћивана из 

наменски добијених средстава из буџета града Зрењанина 

 

Табела 1. Месни самодоприноs 

 

Редни 

број 

1 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. години 

/////////////////////// 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

////////////////////// 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. години 

///////////////////////////// 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса у 2019. 

години 

////////////////////////////////////// 

 

 Табела 2. Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у  

2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

у дин. 

За шта су утрошена средства 

 4.053.517 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

544.813 Плате, додаци и накнаде 

запослених – зараде  

(конто 411111) 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 

122.588 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

(конто 412111, 412221, 412311, 

415112) 

Јубиларна награда, остале 

помоћи 

0 (конта 414419, 416111) 

Стални трошкови 1.245.013 

 

Стални трошкови 

(конто 421000) 

Репрезентација 419.243 Дан МЗ (конто 423711, 423419) 

Остале опште услуге 1.085.110 Накнада за повр. привр. послове 

(пољочувар и комунални 

радник) – конто 423911 

Остале специја. услуге 5.400  (конто 424911) 

Остале услуге и 

материјали за тек. 

поправке 

84.610 Зидарски радови, текуће  

поправке на објектима (конто 

425111, 425117, 425119, 425221, 

425222, 425291) 



 35

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у  

2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

у дин. 

За шта су утрошена средства 

Роба 51.668 Канц. материјал, цвеће и венци, 

бензин, потрошни мат. (426111, 

426131, 426411, 426911,426919) 

Остале текуће дотације по 

закону 

        35.019  ( конто 465112) 

Таксе 870 Републичка такса (конто 482211) 

  Опрема 8.000 Монтирана опрема (конто 

512932) 

 

 

Табела 2. Средства добијена из буџета града – за развој МЗ (ван самодоприноса) 

 

Редни 

број 

1 

Средства 

добијена из 

буџета града у  

2019. години 

Намена 

средстава 

/////////////////////// 

Утрошак средстава у 

дин 

////////////////////////////////. 

За шта су утрошена 

средства 

/////////////////////////////////////// 

1 0 ///////////////////////

/// 

/////////////////////////////// ////////////////////////////////////// 

  

   

 

     Табела 3. Средства добијена из других извора 

 

Ред.

бр. 

Извор и износ средстава 

у 2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1. Покрајински секретаријат 

за образовање, прописе, 

управу националне 

мањине - заједнице  

Израда 

вишејезичних 

табли са називима 

улица на носећим 

стубовима  

200.000 За израду вишејезичних 

табли са називима улица 

на носећим стубовима  

2. Покрајински секретаријат 

за образовање, прописе, 

управу националне 

мањине - заједнице 

Развој вишејезичне 

електронске управе 

300.000 За израду двојеузичног   

web сајта месне заједнице 

3 Фондација Бетхлен Габор 

(Мађарска) 

Почетна фаза 

претварања зграде 

бившег биоскопа у 

вишенаменски 

објекат 

178.831 Поновно прикључивање 

објекта на електричну 

мрежу  
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 Тежишни проблеми МЗ „Mужља“ су:  

  - изградња бициклистичке стазе кроз главну улицу, 

  - изграња кружног тока саобраћаја на улазу у насеље, 

  - проширење гробља, 

  - поправка ударних рупа на коловозу и тротоарима, 

  - одржавање већих јавних површина (кошење). 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН 

 

 - Током 2019. године заказано је 17 (седамнаест) седница Савета и 1 (једна) седница 

Надзорног одбора. 

  - Све заказане седнице Савета и Надзорног одбора су уредно одржане, од чега је 9 

(девет) седница  Савета одржано телефонским путем. 

  - Најдужи временски период у којем није било седница Савета је 2 (два) месеца. 

 

  - Тежишне теме које су разматране на седницама Савета су: 

   - Комунално уређење Месне заједнице “Никола Тесла“, 

  - Саобраћај и безбедност у насељу, 

  - Обележавање „Дана месне заједнице“, 

  - Финансијско пословање месне заједнице, 

  - Издавање пословног простора, 

  - Уступање простора грађанима за оснивање клубова, удружења и секција,  

  - Уређење зграде месне заједнице, 

  - Организовање „Дечије Нове године“. 

 

  - Тежишна тема која је разматрана на седницама Надзорног одбора је анализа рада 

Савета месне заједнице. 

 

  - У Месној заједници „Никола Тесла“ запослено је једно лице, секретар месне 

заједнице чија се зарада исплаћује из буџета града Зрењанина. 

 

  - Планирани послови у 2019. години су: 

  - Поправка и реконструкција електричне инсталације у згради месне заједнице, 

  - Обележавање „Дана Месне заједнице“, 

  - Обележавање пешачког прелаза и постављање лежећих полицајаца код вртића 

„Маслачак“, 

  - Преасфалтирање улица Др Јована Рајића и Бранка Радичевића, 

  - Поправка постојећих тротоара на територији месне заједнице, 

  - Поправка уличне расвете на територији месне заједнице, 

  - Организовање „Дечије Нове године“. 
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  - Извршени послови по плановима за 2019. годину су: 

  - И ове године је пригодно обележен „Дан месне заједнице“ уз велик број гостију, 

сарадника и пријатеља наше месне заједнице, 

  - Обележен је пешачки прелаз испред вртића „Маслачак“, постављене су заштитне 

ограде и лежећи полицајци код вртића и  „Средње пољопривредне школе“, 

  - Преасфалтиран је део Македонске улице од Солунске до Бранка Радичевића, 

  - Улична расвета је поправљана током целе године према могућностима, а по 

налогу ''Јавног предузеће за урбанизам” Зрењанин, 

  - „Дечија Нова година“ - ова традиционална манифестација за децу је и ове године 

успешно организована уз велик број деце, Деда Мраза и пакетиће.  

 

  - Неизвршени а планирани послови су: 

  - Поправка и реконструкција електричне инсталације у згради месне заједнице, 

  - Преасфалтирање улица Др Јована Рајића и Бранка Радичевића,  

  - Поправка постојећих тротоара на територији месне заједнице. 

 

  Разлози неизвршавања горе поменутих планираних послова су недостатак 

финансијских средстава као и  чињеница да ти послови нису у надлежности месне 

заједнице. 

 

  - Месна заједница „Никола Тесла“ нема месни самодопринос. 

 

  - Средства добијена из буџета града, њихова намена и реализација: 

 

Ред.  

бр. 

Средства добијена 

из буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средства у дин. 

 

За шта су утрошена средства 

1. 511.000 Плате по основу цене 

рада  

510.000 зараде 

2. 92.000 Доприноси 88.000 допринос пио, здрав. незапосл. 

3. 18.000 Накнаде у натури 18.000 новогод. поклони за децу 

запосл. 

4. 22.300 Остале помоћи 

запосленима 

0 солидарна помоћ 

5. 24.000 Накнаде трошкова за 

запослене 

22.000 путни трошак 

6. 230.000 Стални трошкови 134.000 комуналије, телефон, 

интернет, платни промет, 

осигурање 

7. 237.000 Репрезентација 230.000 накнаде члановима изборне 

комисије и бирачког одбора, 

храна, пиће, поклони 
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Ред.  

бр. 

Средства добијена 

из буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средства у дин. 

 

За шта су утрошена средства 

8. 20.000 Специјализоване услуге 20.000 сервис пп апарата, уградња 

клима уређаја 

9. 50.000 Текуће поправке и 

одржавање 

14.000 текуће поправке и одржавање 

10. 60.000 Материјал 20.000 Канцелари. мат., 

санитарије, потрошни мат. 

11. 60.000 Остале текуће дотације 30.000 повраћај средстава од зарада 

12. 40.000 Административна 

опрема 

30.000 клима уређај 

     

укупно: 1.364.300 укупно: 1.116.000  

 

  - Месна заједница „Никола Тесла“ није остварила приходе из других извора током 

2019. године. 

 

  - Проблеми који су приоритет за решавање у 2020. години су: 

  - Реконструкција зграде месне заједнице (оспособљавање некадашњег главног улаза 

у зграду месне заједнице, постављање врата на сали, избијање дела стакленог зида), 

  - Комунално уређење улице Иве Лоле Рибара, 

  - Хитна санација дела зграде месне заједнице који тоне, 

  - Асфалтирање улаза у месну заједницу, 

  - Преасфалтирање улица Др Јована Рајића и Бранка Радичевића, 

  - Поправка постојећих тротоара на територији месне заједнице, 

  - Реконструкција уличне расвете. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''САВА КОВАЧЕВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 У току 2019. године, заказано је и одржано 17 седница Савета МЗ „Сава Ковачевић“ 

са укупно 35 тачака дневног реда. Седницама Савета МЗ присуствовали су и чланови 

Надзорног одбора МЗ. Најдужи временски период у којем није било седница Савета је 

од 01. августа до 17. октобра.   

  На седницама  разматране су теме везане за проблематику, рад и развој Месне 

заједнице „Сава Ковачевић“ као и пристигли захтеви и молбе грађана и организација 

које живе и раде на територији МЗ. Међу значајним темама, највише се издваја: 

изградња асфалтних путева у неасфалтираним улицама, обезбеђивање редовног рада 

Амбуланте у две смене, организовање меморијалног турнира у фудбалу на мини голове 

„Бобинац Ненад – Браца“, организација друштвених активности као што су: Бадње 

вече, Дан МЗ, Новогодишња журка са Деда Мразом, као и активности између две 

седнице у вези спровођења одлука и закључака Савета МЗ. 
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  Месна заједница је у току 2019. године имала једног стално запосленог радника,  

секретарa МЗ.  Зарада је исплаћивана из буџета града Зрењанина. 

  Планом за 2019. годину за решавање проблематике МЗ предвиђене су следеће 

активности: Усвајање програма рада МЗ "Сава Ковачевић" за 2019. годину, 

oбележавање Бадње вечери, oбележавање дана МЗ – 25.јануар 2019., усвајање извештаја 

о раду МЗ "Сава Ковачевић" за 2018. годину, усвајање извештаја о пословању МЗ "Сава 

Ковачевић" за 2018. годину, набавка опреме за кухињу, уређење и изградња спортских 

терена код Пескаре, побољшање проходности у неасфалтираним улицама,обележавање 

пешачких прелаза, завршетак уређења парка у склопу дома МЗ – постављање чесме и 

ограђивање, уређење стазе према ОШ, кошење траве на јавним површинама (аутобуска 

окретница, спортски терени, дечија игралишта,  круг око дома МЗ, око VII Здравствене 

станице), поправка уличне расвете, организовање манифестације „Златне руке“, 

организовање Меморијалног турнира у фудбалу "Бобинац Ненад - Браца", обележавање 

„Дечије недеље“, организовање Новогодишње журке са Деда мразом за децу, питања 

социјалне политике и здравствене заштите, брига о очувању животне средине, послови 

безбедности у насељу,сарадња са образовним, васпитним, хуманитарним, спортским и 

другим организацијама, као и са организацијама које делују при МЗ (Карате клуб 

„Младост – С.Ковачевић“, Удружење „Пилатес и зубма“, Месни одбор пензионера МЗ, 

Савез Инвалида рада МЗ,  Удружење жена МЗ), послови и задаци које Градска управа 

Зрењанин повери Месној заједници. 

  У правцу спровођена плана и програма Савета МЗ у току 2019. године спроведене 

су следеће активности: Усвојен је План и програм рада за 2019. годину, извештај о раду 

за 2018. годину, ивештај о пословању за 2018. годину, обележен је Бадњи дан и  Дан 

месне заједнице. 

  За побољшање проходности у неасфалтираним улицама, у више наврата, 

упућивани  су захтеви и Одељењу за привреду и  Јавном предузећу за урбанизам као и 

захтеви за асвалтирање неасфалтираних улица, реконструкцију и проширење 

Мостарске улице као и поправку путева у улицама Петра Мећаве, Јована Дучића, 

Илинденска, Крајишка, Тетовска и Др. Михајла Предића. Надлежним службама 

упућивани су и Захтеви за обележавање пешачких прелаза и  поправку уличне расвете.  

  Кошење траве  и одржавање јавних површина током године спроводило се редовно. 

У неколико наврата организоване су радне акцијетоком којих су извођени радови на 

уређењу простора око спортских терена код Пескаре, поправљене су  спортске трибине, 

замењени делови оштећене заштитне ограде радном акцијом у којој су учествовали 

чланови Савета МЗ. Такође је извршена и поправка клупи на јавним површинама у 

склопу насеља, што је урађено у сарадњи са Месним одбором пензионера. Услед 

дотрајалости  и лоших временских услова, испред самог улаза у зграду  месне заједнице 

дошло је до обрушавања зида  према комшијском плацу. Да би се обезбедило безбедно 

коришћење простора и спречило даље рушење а самим тим и већа штета, по хитном 

поступку набављен је материјал и део зида је поново из темеља сазидан. 

  26.12.2019. године у свечаној сали дома МЗ одржана је новогодишња журка и 

сликање са Деда Мразом за сву децу са територије месне заједнице узраста до десет 

година. Журци је присуствовало велики број деце и родитеља.  
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  У сарадњи са Домом здравља „Бошко Вребалов“ настављено је спровођење акције 

провере крвног притиска и провере нивоа шећера у крви. Мерење и давање савета у 

вези очувања здравља вршиле су патронажне сестре дома здравља свим 

заинтересованим грађанима бесплатно. Посећеност је око 40 грађана по акцији која је у 

2019. години  спроведена 12 пута. 

  Карате клуб „Младост – Сава Ковачевић“ и Удружење „Пилатес и зумба“ у 

свечаној сали редовно су одржавали тренинге за своје чланове. Од новембра месеца у 

просторијама месне заједнице са радом је почео дечији хор „Сањалице“. У току године 

просторије МЗ за одржавање састанака и дружења користили су месни одбори 

Удружења жена, Удружења пензионера и Савеза инвалида рада. Средином октобра са 

радом је започело удружење пензионера „Нови почетак Зрењанин – Колонија МЗ Сава 

Ковачевић“. 

  Месни одбор пензионера одржао је прославу 8. марта. Удружење жена града 

Зрењанина МО Сава Ковачевић, манифестацију „Кифлијада“ (првог викенда у октобру 

месецу) и једно хуманитарно дружење (чији је приход намењен за помоћ вртићу 

„Цврчак“) одржали су ван просторија МЗ а новоформирано удружење пензионера Нови 

почетак одржало је чајанку. 

  У 2019. години МЗ „Сава Ковачевић“ није имала планирана ни остварена средства 

самодоприноса. 

 

  Табела: Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) 

 

Ред. 

број 

Средства добијена 

из буџета града у  

2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

1. 

521.413,94 динара 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(конто 411000) 

 

521.413,94 

 

Плате, додаци и накнаде 

запослених – зараде 

2. 

89.422,54 динара 

Социјални 

доприноси на терет 

послодавца (конто 

412000) 

 

89.422,54 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 

 

3. 
21.595,67 динара 

Путни трошкови 

(конто 415100) 
21.595,67 

Путни трошкови 

 

4. 
 

72.985.61 динара 

Јубиларне награде 

(конто 416100) 

 

72.985,61 
Јубиларна награда 

5. 

 198.134,96 динара 
Стални трошкови 

(конто 421000) 

 

198.134,96 

 

Стални трошкови 

 

6. 

35.232,58динара 
Репрезентација 

(конто 423700) 
35.232,58 

Бадње вече, Дан МЗ; 

Дечија Недеља; Журка са 

Деда Мразом.  

7. 
706.429,69 динара 

Услуге по уговору 

(конто 423911) 

 

706.429,69 

Одржавање комуналне 

хигијене 
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Ред. 

број 

Средства добијена 

из буџета града у  

2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

8. 

-1.232,80 динара 

Остале 

специјализоване 

услуге 

(конто 424900) 

-1.232,80 
Ауторска накнада  

СОКОЈ-у 

9. 

5.736,00 динара 

Текуће поправке 

зграда и обј. 

(конто 425100) 

5.736,00 

сервис ПП апарата, 

поправка стакла на 

улазним вратима 

10. 

7.120,00 динара 

Текуће поправке 

опреме (конто 

425200) 

7.120,00 
сервис травокосачице и 

тримера; пуњење тонера;  

11. 

75.762,35 динара 
Материјал 

(конто 426000) 
75.762,35 

Административни 

материјал, бензин за 

кошење јавних површина,  

хигијенски материјал, 

потрошни материјал, 

резервни делови, 

материјал за припрему 

спортског терен, поравка 

зида испред МЗ  

12. 32.003,06 динара 

Остале текуће 

дотације и 

трансфери 

(конто:465100) 

32.003,06 
Остале текуће дотације и 

трансфери 

Укупно: 1.764.603,60 динара  1.764.603,60  

 

 Тежишни проблеми МЗ „Сава Ковачевић“ су:  

  - Решавање имовинско правних односа за улице на територији МЗ „Сава 

Ковачевић“ које немају изграђену комплетну инфраструктуру и изградња 

инфраструктуре у тим улицама.  У питању су следеће улице: Барска (од броја 2 до броја 

2ф), Ровињска, Скопска, Матије Губца и Руђера Бошковића,   

  - Асфалтирање неасфалтираних путева и поправка постојећих путева пресвлачењем 

слојем асфалта,  

  - изградња бициклистичке стазе која би повезала насеље са центром града и са 

Багљашем, 

  - Потребно је обезбедити да Амбуланта опште праксе дома здравља „Бошко 

Вребалов“ радним данима увек ради у две смене, 

  - обележавање нових пешачких прелаза,    

  - недовољно уређених спортских терена,  

  - нередовна поправка јавне расвете.  
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  Осим наведеног грађани се учестало жале на укидање аутобуске линија број 4. 

викендом. Саобраћање поменуте аутобуске линије од великог је значаја за  становнике 

наше месне заједнице, поготово суботом када се иде на пијацу и када нема аутобуске 

линије из града, него су грађани приморани да из Мужље иду пешке, а најчешће се ради 

о најстаријим суграђанима.  

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''СОЊА МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

 У извештајном периоду, радом Месне заједнице „Соња Маринковић“ руководио је 

Савет Месне заједнице кога сачињавају: Симо Салапура - председник, Олгица Станков 

- заменик и Даринка Констандинов, Илинка Ненин, Миле Радиновић, Иван Мишков, 

Милутин Рајић, Александар Шаламон и Предраг Костин. 

 Надзорни одбор Месне заједнице „Соња Маринковић“ сачињавају: Светлана Грујић 

- председник, Кристина Салапура – заменик и Милица Малић - члан. 

 У протеклој 2019. години, Савет Месне заједнице ”Соња Маринковић” у Зрењанину 

је заказао и одржао 9 седницa Савета, на којима се расправљало о 21 тачки дневног 

реда. 

 Надзорни одбор је одржао такође 9 седница, на којима је пратио целокупан рад 

Савета МЗ и био је активан учесник у предлозима и сугестијама у раду Савета. 

Најдужи временски период у којем није било седнице Савета и Надзорног одбора је 41 

дан.  

 Тежишне теме које су разматране на седници Савета:  

 Решавање главних проблема у вези комуналне инфраструктуре; Сарађивање са 

јавним институцијама а све у циљу побољшања услова за живот и рад наших грађана; 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду МЗ “Соња Маринковић” за 2018. годину; 

Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању и усвајању Завршног 

рачун МЗ за 2018. годину; Разматрање и усвајање Извештаја о попису основних 

средстава и ситног инвентара у месној заједници "Соња Маринковић" на дан 

31.12.2018. године: Разматрање и усвајање пописа обавеза и потраживања месне 

заједнице „Соња Маринковић“ за 2018. годину; Разматрање и усвајање Финансијског 

плана и његове измене и допуне за 2019. годину; Разматрање и усвајање  Финансијског 

плана МЗ за 2020.  годину; Разматрање и других послова које су јој поверене од служби 

Града Зрењанина; Разматрање проблема одржавања већ постојећих клупа и спортских 

терена; Распоред коришћења простора у згради месне заједнице; Месна заједница се 

бавила и другим питањима од значаја и важности за грађане, помагала у састављању 

разних аката, или упућивању у надлежне институције. С тим у вези, грађани исказују 

задовољство и није било никаквих притужби на рад Месне заједнице. 

 У Месној заједници “Соња Маринковић” запослено је једно лице, секретар Месне 

заједнице. Средства за његову зараду се издвајају из буџета града Зрењанина. 

  Планирани и извршени послови у Месној заједници: 

 У сарадњи са МЗ ''Вељко Влаховића'' организовано је паљење Бадњака испред 

Православног храма на Бадње вече; Организована је додела Вазнесењске плакете 

појединцима и институцијама заслужним за афирмацију и развој Багљаша; Извршена је 
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поправка тротоара у улици Булевар Вељка Влаховића код улаза 42 (на раскрсници са 

улицом Здравка Челара); На простору иза Споменика Црвеноармејцима и Соње 

Маринковић, у улици 9. јануара, парцела бр. 14109, пројектом Зрепока „Да се лакше 

дише“ засађено је 14 садница у виду украсног вишегодишњег садног материјала 

четинарских дрвенастих врста; На захтев месне заједнице ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 

извршила је поправку оштећених клупа дуж Булевара Вељка Влаховића; Праћење 

изградње Православног  храма  на Багљашу; Клуб дијабетичара на Багљашу је сваког 

месеца бесплатно вршио мерење нивоа шећера у крви и мерење притиска нашим 

грађанима; дом здравља“ Др. Бошко Вребалов“ је организовао уз нашу помоћ 

бесплатни лекарски преглед и ЕКГ снимања; У летњем периоду организован је турнир 

у малом фудбалу „Багљаш“ на теренима основне школе „Петар Петровић Његош“; У  

току  године почела је реализација легализације објекта Дома месних заједница на 

Багљашу.  

 У 2019. години сва средства која месна заједница остварује (приходи од 

рефундација и закупа) уплаћивана су: рефундације на рачун буџета града Зрењанина а 

закупи на рачун - остали приходи у корист нивоа градова - Београд.  

 Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса), њихова намена и 

реализација у табели: 

 

Ред. 

бр. 

Средства добијена 

из Буџета града 

Зрењанина у 2019. 

год. 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1. Конто 791111-

Приходи из буџета 

 856.766,30     Клацификација 411 

Плате, додаци и 

накнаде  

запослених 

   146.926,25     Клацификација 412 

Социјални доприноси 

на терет 

послодавца 

 2.156.176,17дин. Средства за 

функционисање 

месне заједнице 

21.828,60     Клацификација 415 

Накнаде трошкова за 

превоз 

   896.559,32     Клацификација 421 

Стални трошкови 

   69.510,68     Клацификација 423 

Услуге по уговору 

   2.784,00     Клацификација 424 

Специјализоване 

услуге 

   39.132,00     Клацификација 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
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Ред. 

бр. 

Средства добијена 

из Буџета града 

Зрењанина у 2019. 

год. 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

   25.821,36     Клацификација 426                                                                                                                          

   96.847,66     Клацификација 465 

Остале дотације и 

трансфери 

   2.156.176,17     УКУПНО 

 

 Месна заједница „Соња Маринковић“ је у потпуности реализовала средства које је 

добила од Града Зрењанина по наменама како је било наведено у Захтевима за 

трансфер, а све у оквиру Финансијског плана МЗ ,,Соња Маринковић'' за 2019. годину.  

 Активност Савета МЗ ”Соња Маринковић” се одвијала и на сарадњи са Саветом МЗ 

,,Вељко Влаховић'', Амбулантама на Багљашу, Предшколском установом, основном 

школом “Петар Петровић Његош” и Медицинском школом. Такође је постигнута пуна 

сарадња са  свим организацијама, странкама и удружењима на Багљашу.  

 Планом за 2019. годину за решавање проблематике МЗ предвиђене су следеће 

активности: 

 Усвајање програма рада МЗ "Соња Маринковић" за 2020. годину; Обележавање 

Бадње вечери, Обележавање дана МЗ – 21. мај 2020.; Усвајање извештаја о раду МЗ за 

2019. годину; Усвајање извештаја о пословању МЗ за 2019. годину; Поправка асфалта у 

улицама Душана Васиљева, Јанка Веселиновића, Слободана Пенезића; Завршетак 

изградње тротоара код Спомен парка дуж улице Душана Васиљева; Изградња пута у 

делу улице Ивана Тургењева (Багљаш 80-161), Изградња тротоара у делу улице 9. 

јануара од бр. 62-108; Поправка тротоара и критичних места на асфалту; Кошење траве 

на јавним површинама; Поправка уличне расвете; Поправка дечијих игралишта и 

терена; Обележавање „Дечије недеље“; Питања социјалне политике и здравствене 

заштите; Брига о очувању животне средине; Послови безбедности у насељу; Сарадња са 

образовним, васпитним, хуманитарним, спортским и другим организацијама, као и са 

организацијама које делују при МЗ; Праћење изградње Православног храма на Багљашу 

и послови и задаци које Скупштина општине Зрењанин повери Месној заједници. 

 У простору: велика сала са бином, читаоница и канцеларија за састанке смо 

омогућили свим организацијама, удружењима и политичким странкама да га користе за 

своје састанке, без накнаде.  

 Такође и све политичке партије одржавају састанке, скупштине, конференције и 

промоције. 

 Грађани су својим сугестијама и предлозима доприносили сагледавању стварних 

проблема у нашој месној заједници. 

 Тежишни проблеми у МЗ ''Соња Маринковић'' су: 

 - комунална проблематика, првенствено се односи на стање путева и тротоара у МЗ, 

одржавању јавне расвете, одржавању водоводне, канализационе мреже, одржавању 

канала за атмосферске воде, одржавању дечијих игралишта, кошење траве на јавним 

површинама, 
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 - изградња тротоара у делу улице 9. јануара од бр. 62-108, 

 - изградња пута и тротоара у делу улице Ивана Тургењева ( Багљаш 80-161), 

 - поправка асфалта у улицама Душана Васиљева, Јанка Веселиновића, Слободана 

Пенезића, 

 - завршетак изградње тротоара код Спомен парка дуж улице Душана Васиљева, 

 - брига о очувању животне средине, 

 - послови безбедности у насељу, 

 - сарадња са образовним, васпитним, хуманитарним, спортским и другим 

организацијама, као и са организацијама које делују при МЗ. 

 Све чињенице које смо навели, уз отклањање извесних слабости, остаје обавеза и за 

наредни период Савету Месне заједнице  ''Соња Маринковић”. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЦЕНТАР'' ЗРЕЊАНИН 

 

 У току 2019. године заказано је и одржано 11 (једанаест) редовних седница Савета 

МЗ са  26 тема и 23 тачкe дневног реда. Најдужи временски период у којем није било 

седница био је у периоду  од 20.06. до 30.07.2019. године. Одржанe су четири седнице 

Надзорног одбора МЗ “Центар“ са 6 тема и 6 тачака дневног реда. Није било заказаних, 

а неодржаних седница Савета МЗ и Надзорног одбора. На седницама чланови су 

присуствовали у  довољном  броју.  

   

  I  Тежишне теме разматране на седницама Савета МЗ биле су:        

  1. Комунални проблеми: кишна и фекална канализација, поправка тротоара и 

коловоза, паркинзи и непрописно паркирање, нехигијена у улицама МЗ,    

  2. Текуће одржавање зграде МЗ,  

  3. Обележавање Дана МЗ “Центар“ и славе МЗ  “Велика Госпојина“, 

  4. Регулисање саобраћаја у улици Др Зорана Каменковића, Др Емила Гаврила и 

Даничићева, 

  5. Регулисање саобраћаја и паркирања у Даничићевој улици, Гимназијској улици, 

Немањиној.   

  6. Уређење паркинга улици Вука Караџића, 

  7. Учешће у културним манифестацијама града Зрењанина – “Банатске вредне 

руке“, “Изађи ми на теглу“,  

  8. Одржавање путева и тротоара у свим улицама МЗ, приоритет су улице Вука 

Караџића, Др Емила Гаврила, Др Зорана Каменковића, Карађорђев трг,  

  9. Постављање саобраћајног знака - ,,обавезни смер” у улици Др Зорана 

Каменковића код вртића „Дечија радост“,  

  10. Уговори и дуговања закупаца..  

  11. Рекламације рачуна за испоруку топлотне енергије МЗ “Центар“ од ЈКП Градска 

Топлана,  

  12. Сарадња са Јавним комуналним предузећима из Зрењанина,                                

  13. Поправка коловоза након радова на коловозу и тротоару у Пупиновој улици, 
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  14. Уређење јавне површине између кућа из улице Карађорђев трг и улице Др 

Емила Гаврила.  

          

  На седницама Савета МЗ доминирала су питања из комуналне проблематике, 

нерешена из претходних година. Решавање ових питања је зависило од финансијских 

могућности ЈКП и МЗ “Центар“, односно од реализације буџета града и буџета ЈКП. 

  

  II Тежишне теме разматране на седници Надзорног одбора биле су: 

  1.Текуће одржавање зграде МЗ. 

  2. Комунални проблеми, саобраћај и паркирање у улици Пупиновој, Др Зорана 

Каменковића, Даничићевој, Др Емила Гаврила, пут и паркинг у улици Вука  Караџића и 

остали проблеми.  

 

 У МЗ “Центар“ запослене су две особе: секретар МЗ и курир – чистачица.  

Средства за њихове  зараде обезбеђују се из буџета града Зрењанина. 

 

  Планирани  послови  у 2019. години су: 

  Сви послови набројани у горњем делу извештаја и 

  1. Одржавање јавних  зелених површина,  

  2. Кошење траве на дечијим игралиштима и иза паркинга код зграде колекективног 

становања у улици Др Емила Гаврила до споја са улицом Др Зорана Каменковића (чије 

одржавање је недовољно једном у години), 

  3. Сарадња са ПУ Зрењанин  на решавању проблема грађана. Сарадња са: МО 

''Удружења старосних пензионера'', Домом здравља “Др Бошко Вребалов“ - 

патронажном службом, Војним одсеком и другим организацијама и установама. 

  

  Извршени послови у 2019. години који су значајно допринели побољшању  

квалитета живота грађана:  

  1. У оквиру сарадње са ''Јавним предузећем за урбанизам'' Зрењанин одржавана је 

јавна расвета,   

  2. Саниране су рупе на путу дуж Булевара Милутина Миланковића, улице Др Емила 

Гаврила и другим улицама, 

  3. Обележен је Дан МЗ “Центар“и подржана је манифестација Удружења грађана 

„Центар 023“ – „Нај...колачић“,   

 4. Упућени су захтеви за решавање проблема грађана МЗ свим ЈП и Градској 

управи, 

  5. Учешће у културним манифестацијама града Зрењанина – “Банатске вредне 

руке“, “Изађи ми на теглу“,  

  6. Постављен је саобраћајни знак - ,,обавезни смер” у улици Др Зорана Каменковића 

код вртића „Дечија радост".  

  7. У оквиру сарадње са ''Јавним предузећем за урбанизам'' Зрењанин санирано је 

оштећење тротоара испред МЗ,  

  8. Наставак сарадње са МО “Удружење старосних пензионера“ - наставак 

активности у истом обиму као претходних година: састанци, хуманитарне акције, 
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посете разним манифестацијама и остале посете другим МО удружења, члановима и 

осталим суграђанима,                                                                  

  9. Наставак сарадње са патронажном службом Дома здравља и “Клубом 

дијабетичара МЗ Центар“- месечно мерење шећера у крви, притиска и едукација 

грађана, 

  10. Сарадња са грађанима у подели рекламног материјала и препарата за заштиту 

животне средине.  

 

  Неизвршени, а планирани послови са разлозима неизвршења су: 

  1. Решавање саобраћаја и паркирања у улицама: Др Емила Гаврила, Даничићева, Др 

Зорана Каменковића и Пупинова,  

  2. Уређење паркинга у улициама: Вука Караџића и Др Зорана Каменковића,  

  3. Асфалтирање оштећених путева и тротоара у улицама,  

  4. Уклањање демонтиране трафо станице  из Даничићеве улице, 

  5. Уређење јавних површина – одржавање хигијене, 

  6. Радови на текућем одржавању зграде МЗ. 

                                                                                     

  Неизвршење захтева постављених од Савета МЗ у 2019. години су проблеми који се 

понављају из ранијих година, а разлози неизвршења су недостатак новчаних средстава 

у буџету ЈКП, града Зрењанина, др. планска решења или нерешена имовинска правна 

питања (паркинг).       

 

  Осим побројаних проблема јављали су се и др.проблеми који су решавани у ходу, а 

чинили су скуп активности свих чланова Савета и стручне службе МЗ. 

 

а. МЗ “Центар“ не остварује средстава самодоприноса. 

 

- Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2.  

 

ТАБЕЛА 2. 

Ред. 

број 

Средства добијена          

из буџета града  у               

2019. год. у 

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средства у 

динарима 

 

За шта су утрошена 

средства 

1 Укупно 1.927.504,83 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

   1.050.970,44 Плате, додаци и накнаде 

запосле 

2  Допринос за ПИО       128.913,63 Допринос за ПИО  

3  Допр. за здравство      55.325,42 Допр. за здравство  

4  Боловање преко 30 дана       150.669,57 Боловање преко 30 дана 

5  Остале помоћи запослен. 24.444.44 Остале помоћи запосл. 

6  Накнаде за превоз 30.900,23 Накнаде за превоз 

7  Трошкови платног промета 7.214,99 Трошкови платног 

промета 
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Ред. 

број 

Средства добијена          

из буџета града  у               

2019. год. у 

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средства у 

динарима 

 

За шта су утрошена 

средства 

8  Електрична енергија 19.673,96 Енергетске услуге 

9  Централно грејање 130.046.30 Централно грејање 

10  Услуге водовода и 

канализације 

2.203,36 Услуге водовода и 

канализације 

11  Одвоз отпада 6.335.76 Одвоз отпада 

12  Допринос за коришћење 

градског земљишта и сл. 

282.34 Допринос за кориш. 

градског земљишта, сл 

13  Услуге комуникација 56.289,96 Услуге комуникација 

14  Осигурање зграда 10.694,00 Осигурање зграда 

15  Осигурање запослених 1.237,00 Осигурање запослених 

16  Угоститељске услуге 70.000,00 Угоститељске услуге 

17  Репрезентација 39.986,60 Репрезентација 

18  Остале поправке и одрж.   

административне опреме  

8.100,00 Остале поправке и одрж. 

админис. опреме 

19  Текуће поправке и одрж. 

опреме за јавну безбедн. 

8.850,00 Текуће поправке и одрж. 

опреме за јав.без. 

20  Канцеларијски материјал 20.000,00 Канцеларијски матер. 

21  Хемијска средства за 

чишћење 

11.970,00 Хемијска средства за 

чишћење 

22  Остали материјали за 

посебне намене 

3.916,80 Остали материјали за 

посебне намене 

23  Остале текуће дотације по 

закону 

88.649,34 Остале текуће дотац. по 

закону 

 

 

  Средства добијена из буџета града Зрењанина су реализована.  

 

 

 ПРИХОДИ:  Приходи из буџета града   = 1.927.504,83 динара 

 

- разлика на рачуну 01.01.-31.12.2019. г. =    830,29  динара  (пренето у 2020. годину) 

  

                                                Расходи   =  1.926.674,54 динара 

                                                                                                                                                                                                                              

  Средства добијена из буџета града Зрењанина су  реализована. 

 

  Проблеми у нашој месној заједници који имају приоритет за решавање у 2020. 

години су: 

  1. решавање саобраћаја и паркирања у улици Др Емила Гаврила, Даничићева, Др  

Зорана Каменковића Милоша Великог и Пупиновој улици,  
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  2. уређење пута и паркинга у улици Вука Караџића, 

  3. асфалтирање оштећених тротоара, 

  4. текући радова на објекту МЗ, 

  5. уређење и садња дрвећа на јавној површини, 

   6. подизање хигијене на виши ниво у улицама МЗ. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ШУМИЦА'' ЗРЕЊАНИН 

 

 Савет МЗ „Шумица“ који је конституисан 16.12.2016. има 7 чланова  у следећем 

саставу: Ненад Гавранић-председник Савета, Малешев Милорад–заменик, Микалачки 

Милан, Мијатов Горан, Седмаков Владимир, Булић Златко и Вукчевић Рајко - чланови 

Савета.У протеклој 2019. години заказано је и одржано укупно 11 седница Савета. 

Најдужи временски период у ком нису одржаване седнице је 88 дана.  Тежишне теме на 

седницама Савета односиле су се на решавање комуналних и инфраструктуралних 

проблема у МЗ и уређење зграде месне заједнице. 

  Од значајнијих, а решених проблема, издваја се следеће: решавање дугогоишњег 

проблема са водоводном мрежом. Радови који се управо приводе крају омогућиће делу 

МЗ „Шумица“ да се повежу на нову водоводну мрежу и да свако домаћинство добије 

свој водомер што до сада није био случај. 

  У 2019. решавани су проблеми са одлаганјем смећа у околини стамбених зграда 

колективног становања у Стрелишној улици. Урађено је унутрашње уређење 

просторија и кроз донацију је набављен одређен број столица за велику салу. У сарадњи 

са вртићем „Чика Јова Змај“ организовано је више културних и едукативних програма 

за децу. Уз помоћ грађана урађено је „освежавање“ два дечија игралишта на територији 

МЗ. У сарадњи са удружењем „Центар Хаус Регина“ урађен је мурал на згради МЗ који 

је пре тога често био предмет вандалског исписивања графита. Веома важан и запажен 

успех забележен је у акцији бесплатних здравствених прегледа за грађане који се 

одржавају сваке последње среде у месецу (контрола шећера у крви, мерење притиска, 

препоруке лекара и бесплатни савети). У згради МЗ редовно одржавају састанке 

удружење пензионера и удружење пензионера инвалида са којима имамо одличну 

сарадњу. 

  Од планираних радова у наредној години издвајамо следеће: асфалтирање улице 

Боре Станковића, уређење платоа за контејнере за одлагање смећа на локацији 

Стрелишна улица, санирање коловоза на прометним саобраћајницама, израда пројекта 

за уређење дела зграде МЗ који би се дао на коришћење предшколској установи чиме 

би се стекли услови за покретање јаслица, за чиме већ дуже време постоји 

интересовање код грађана МЗ. 

  Надзорни одбор МЗ има 3 члана у саставу: Драган Папе – председник НО и чланови 

Цвејанов Рада и Иренка Илијевски. У 2019. години Надзорни одбор  сазвао је и одржао 

4 седнице, а најдужи временски период у ком нису заказиване,нити одржане седнице 

износи  88 дана. Теме састанака Надзорног одбора су се односиле, сходно Статуту МЗ, 

на  праћење и проверу  финан. ситуације МЗ. 
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  - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

  ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средства у дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

1 483.767,69 Плате по осн.цене 

рада 

483.767,69 Плате по осн.цене 

рада конто 411111 

2 58.052,12 Доп.за ПИО 58.052,12 Доп.за ПИО конто 

412111 

3 24.914,02 Доп за драв. 24.914,02 Доп.за здрав.конто 

412211 

4 0 Доп.за незап. 0 Доп.за незап. конто 

412311 

5 4.000,00 Покл.за децу зап. 9.000,00 Покл.за децу зап. 

конто 413142 

6. 0 Остале помоћи 

запосленим 

радницима 

0 Остале помоћи 

запосленим 

радницима 414419 

7 21.254,76 Накнаде трош. за 

превоз 

21.254,76 Накнаде трош. за 

превоз  415112 

8 2.820,10 Трошкови платног 

промета 

2.820,10 Трошкови платног 

промета 421111 

9 47.326,09 Услуге за ел. ен 47.326,09 Услуге за ел. 

енергију 421211 

10 21.283,76 Природни гас 21.283,76  Природни гас 

421221 

11 71.125,23 Услуге водовода и 

канализ. 

71.125,23 Услуге водов.и 

канал.. 421311 

12 38.405,40 Одвоз  отпада 38.405,40 Одвоз отпада. 

конто 421324 

13 4.800,00 Димњичарске услуге 4.800,00 Димњичарске 

услуге 421322 

14 41.382,00 Интернет и слично 41.382,00 Интернет и слично 

421412 

15 23.031,00 Осигурање зграда 23.031,00 Осигурање зграда 

421511 

16 35.000,00 Накнаде чл. Управних 

и надз. одбора 

35.000,00 Накнаде чл. 

комисије и 

бирачког одбора 

423591 
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Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динaрима 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средства у дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

17 171.610,10 Репрезентација 171.610,10 Репрезентација 

423711 

18 49.960,00 Молерски радови 49.960,00 Молерски радови 

конто  425113 

19 7.100,00 Механичке поправке  7.100,00 Механичке 

поправке  425211 

20 18.310,80 Канцеларијски 

материјал 

18.310,80 Канцеларијски 

материјал 

конто 426111 

21 10.000,00 Хемијска средства за 

чишћење 

10.000,00 Хемијска средства 

за чишћење 

426811 

22 10.560,00 Остали материјал за 

пос. намене 

10.560,00 Ост.мат. за посебне 

намене 426919 

23 27.587,04 Ост.текуће дотације  

по закону 

27.587,04 Ост. дотац.. конто 

465112 

 1.177.290,60 УКУПНО  1.177.290,60  

 

  С обзиром на веома добру сарању са надлежнима из Градске управе, која је 

остварена у 2019. години, чланови Савета се надају да ће оваква сарадња у наредној 

години дати још више резултата, а на задовољство наших грађана. 

 

  У  Месној заједници запослен је Роберт Сабо на месту секретара МЗ. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''АРАДАЦ'' АРАДАЦ 

 

 У 2019. години заказаних седница Савета МЗ ,,Арадац” је било 7. 

  Најдужи период неодржавања је био између 05.07.-30.09.2019  године. Теме које су 

најчешће разматране на седницама Савета МЗ су комунални и инфраструктурни 

проблеми насељеног места Арадац. 

  Месна заједница ,,Арадац” има 1 запосленог радника, секретара, који се финансира 

из буџета града и  1 комуналног радника уговором ппп. 

  Планирани послови за 2019. годину су били израда пројеката за асфалтирање 

путева, одржавање уличне расвете, водовода, уређење депонија и чишћење смећа, 

кишна канализација и текуће одржавање. 

  У 2019. години завршени су радови на уређењу депонија у насељеном месту 

Арадац. 
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  - Средства добијена из Буџета Града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

ТАБЕЛА 2. 

   

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средстава 

 

За шта су утрошена 

средства 

1. 580,790,49 Средства из буџета 97,624,56 Услуге грејања 

   301,340,00 Услуге ел.енергије 

   31,416,15 Услуге телефона, интернет 

   12.167,40 Одвоз отпада, 

водовод,чишћење 

   131,521,80 Допринос за коришћење 

вода и остали порези 

    6.720,58 Трошкови пл.промета 

2. 637,061,60 Средства из буџета 637.061,60 Плате радника  

3. 11,788,20  Средства из буџета 11,788,20 Поклони за децу 

запослених,остали поклони 

4. 55,803,26 Средства из буџета 55,803,26 Накнада за долазака на 

посао 

5. 46,016,00 Средства из буџета  46,016,00 Текуће поправке,механичке 

поправке,штампач 

6. 868,468,56 Средства из буџета 868,468,56 Остале опште услуге- 

комунални радник, 

остало и спец.услуге 

7. 15,649,00 Средства из буџета 15,649,00 Канцел.материјал,хтз 

опрема,резервни делови 

8. 101,649,51 Средства из буџета 101,649,51 Репрезентација 

9. 50,600,04 Средства из буџета 50,600,04 Бензин и дизел гориво 

10. 42,109,83 Средства из буџета 42,109,83 Текуће дотације по закону 

 УКУПНО   2,409,936,49 

 

  У 2020. години  планирана су решавања проблема инфраструктуре села, као и 

уређењe атарских путева,асфалтирање путева и остало. 

 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ''  

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 У 2019. години заказано је једанаест редовних и две телефонске седнице Савета МЗ, 

све седнице су одржане. 

 Најдужи временски период у којем није било седнице је 70 дана. 

       Надзорни одбор је имао 4 заказане и 4 одржане седница. 
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  Тежишне теме које су разматране на седницама Савета су: комунални проблеми, 

одржавање парка и гробља,  одржавање уличне расвете, одржавање каналске мреже за 

одвод кишне канализације, одводњавање пољопривредног земљишта, уређење атарских 

путева, одржавање објеката МЗ, рад пољочуварске службе.  

  У Месној заједници запослен је 1 радник – секретар, комунални радник је 

привремено упућен на рад код другог послодавца -  ЈКП „Чистоћа и зеленило“. Радник 

је финансиран из средстава буџета града. У току 2019. била су ангажована и 2 

пољочувара која су такође финансирана из буџета града.  

       Планирани послови у 2020. години: 

       - изградња  ЕКО чесме, 

       - изградња паркинг простора испред амбуланте, 

      - превлачење асфалтом дела улица Пролетерске и Ливањске, 

      - санација оштећења на асфалтном путу у споредним улицама у селу, 

       - уређење дечијег игралишта, 

       - замена канти за смеће у парку, 

       - проширење и асфалтирање прилаза ка гробљу, 

       - санација капеле, 

 - одржавање гробља и постављање клупа,  

 - санација крова на спортском објекту, 

 - санација фискултурне сале, 

 - одржавање и измуљавање кишне канализације, 

 - пресвлачење асфалтом пута од железничке станице до села, 

 - проширење и асфалтирање пута према Сутјесци, 

 - одводњавање пољопривредног земљишта, 

 - уређење атарских путева. 

  

       У 2019. год. завршени су радови на сечи сувог дрвећа, вађењу пањева и садњи новог 

дрвећа у парку, фарбање аутобуских стајалишта, фарбање клупа у парку, фарбање 

трибина на спорском терену. Остали послови су се углавном односили на решавање 

комуналних проблема: одржавање јавних површина, одржавање уличне расвете, 

чишћење канала за одвод кишне канализације, чишћење пропуста које одржава МЗ, 

одржавање гробља и парка. 

  Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација 

 

Табела 2. 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена средства 

1. 2.723.699,52 Зараде радника, пор.  

доприноси  

989.120,56 зараде  радника, пор. доприноси  
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Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена средства 

 

 

 Редовни трошкови 192.745,69 редовни трошкови (струја, гас,  

услуге комуник., комуналне 

услуге, осигурање, ПТТ услуге, 

тр.плат. промета 

 

 

 Трошкови превоза   23.700,00 трошкови превоза 

 

 

 Услуге по уговору 1.266.351,33 трошкови за организ. Славе села, 

“Питијаде” организ.  

Турнира, пољочувари 

  Текуће поправке       7.201,20 

 

одрж. мерних инстр., одрж.  

опреме 

  Трошкови материјала    155.081,43 канц.матер., бензин, уља, мазива, 

мат. за спорт, резервни делови   

 

 

 Остале текуће дотације 

по закону 

     89.499,31 остале текуће дот. по закону 

 

                                                      Укупно :                2.723.699,52 

 

  Проблеми МЗ у 2019. години су недостатак средстава за извршење планираних 

послова у 2019. години за одржавање постојећих објеката (санација капеле, 

фискултурне сале и санација кровне конструкције на спортском објекту МЗ), 

бетонирање тротоара, асфалтирање пута од железничке станице до села, проширење 

пута према Сутјесци,  одржавање уличних канала за одвод кишне канализације, уређење 

парка.  

  Приоритет за решавање у 2020. години изградња ЕКО чесме, санација фискултурне 

сале,  санација капеле и крова на спортском објекту. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БЕЛО БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО 

 

 У току 2019. заказано је 6 редовних седница Савета МЗ од којих је свих 6 седница 

одржано и на којима је разматрано 40 тачака дневног реда, и 2 свечане седнице 

Савета. 

  Рад Надзорног одбора МЗ ,,Бело Блато” се огледао у присуствовању његових 

чланова на свим седницама Савета МЗ, што се види у сваком записнику Савета МЗ, а 

самим тим нису вођени посебни записници Надзорног одбора, већ су опаске и 

дискусије чланова наведене у записницима Савета МЗ . 

  Најдужи период у ком није било седница је било 90 дана (у периоду од  30.05.2019. 

до 29.08.2019.). 
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 Разматрано је 40 тачака дневног реда, а тежишне су биле: 

 - Разматрање и одлучивање по разним захтевима организација, удружења и 

мештана, 

 - Разматрање финансијског извештаја и усвајање завршног рачуна, 

 - Доношење Финансијског плана МЗ за 2020. годину,  

 - Доношење плана МЗ за заштиту од пожара стрних усева за време жетве, 

 - Доношење одговарајућих одлука у вези пријема гостију, делегација и сарадњи са 

местима из земље и иностранства са којима Бело Блато има потписану повељу о 

сарадњи-братимљењу, 

 - Разматрање и доношење одлуке о адаптацији Дома културе, 

 - Комунални проблеми, 

 - Разматрање и доношење одлуке о прослави Дана МЗ ,,Бело Блато”, 

 - Доношење одлука о набавци материјала за изградњу и одржавање објеката МЗ,  

 - Доношење одлука о коришћењу пашњака, земљишта и објеката МЗ,  

 - Доношење одлука о потребним комуналним радовима у МЗ као што су садња 

садница, одржавање јавних површина и гробља, одржавање путне и тротоарске мреже и 

функционисање и одржавање каналске мреже отворене кишне каналаизације у насељу. 

 - Одржавање и поправка путне мреже у атару,  

 - Организовање волонтерских радних акција, 

 - Одржавање и функционисање дома културе и Међународно истраживачко 

едукативног центра у Белом Блату, 

 - Доношење Одлука о куповини основних средстава и осталог инвентара МЗ,  

 - Одлуке о одржавању јавне расвете, 

 - Упознавање Градоначелника и представника града са проблемима  и потребама 

које има МЗ,  

 - Одржавање гробља, капеле и гробних места.  

 

  Месна заједница је сачинила уговор на одређено време, на период од годину дана са 

Нечов Виктором из Белог Блата, који је током године обављао послове секретара Месне 

заједнице „Бело Блато, за чије плаћање су средства била обезбеђена из буџета града. МЗ 

је током целе године имала и ангажовано лице, Мирослава Хромчика по уговору 

привремено-повремених послова пољочувара, за чије плаћање су средства такође била 

обезбеђена из буџета града. 

  Комуналне послове МЗ је обављао комунални радник, који је уједно вршио и 

послове достављача и одржавања просторија МЗ. Зараду и сва остала права из радног 

односа комунални радик  је оставаривао у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин. 

  Набројане теме дневног реда Савета МЗ су проистекле из плана рада МЗ ,,Бело 

Блато” за 2019. годину и планирани послови су углавном извршени.  

  Нису извршени следећи послови из плана МЗ ,,Бело Блато” за 2019. годину: 

  - Није довршена адаптација и опремање инвентаром Дома културе, 

  - Није започета изградња фекалне канализације и пречистача отпадних вода, 

  - Није било асфалтирања улица и  изградња тротоара, 

  - Није очишћена велика дивља депонија. 
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 Средства Из буџета Града (ван самодоприноса) 2019. године, њихова намена и 

реализација је дата у табели бр. 1. 

 

ТАБЕЛА 1 

Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

      

1.  Из буџета града 
Плате, додаци и накнада 

запослених 
574.989,54 Плата секретара МЗ 

2.  Из буџета града 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
98.610,71 Доприноси 

  Из буџета града 
Средства за сталне 

трошкове МЗ  
356.660,10 

Стални трошкови МЗ 

(пл.промет, струја вода, 

телеф...) 

4.  Из буџета града Трошкови путовања 26.400,00 Путни трошак 

5.  Из буџета града Услуге по уговору 756.278,38 

Накнада за пољочувара, 

Услуге информисања, 

трошкови осигурања, 

репрезентација  

6.  Из буџета града 
Текуће поправке и 

одржавање 
5.740,00 Поправка опреме 

7.  Из буџета града 

Средства  за материјал 

 

 

144.886,00 

Материјални трошкови МЗ 

(аминист. мат. мат. за 

саобраћај, рез. делови и мат. 

за одрж. хигијене прост.) 

8. Из буџета града 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
68.817,22 

Остале текуће дотације и 

трансфери 

9 Из буџета града Остали порези 6.773,64 Накнада за одводњавање 

 УКУПНО 2.039.155,78  

 

  Проблеми у МЗ ,,Бело Блато” чије решавање има приоритет:. 

  - МЗ ,,Бело Блато” Бело Блато има грађевинску дозволу и главни пројекат за 

изградњу фекалне канализације, а очекујемо да ћемо у току 2020. године уз помоћ града 

добити пројекат за пречистач отпадних вода, те да ће бити започета изградња фекалне 

канализације и пречистача отпадних вода, јер Бело Блато има огромне проблеме због 

високих подземних вода са изливањем септичких јама. 

  - Асфалтирање улица - од око 15 км. уличне путне мреже, 550 метара нема изграђен 

никакав коловозни застор, 10 км. је калдрма, а само је 5 км. асфалтирано, 

  - Поправка и изградња тротоара у дужини од 2 км, 

  - Поправка атарских путева у дужини од 4,5 км, 
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  - Добијање пројекта кишне канализације и адаптација исте. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БОТОШ'' БОТОШ 

 

 У 2019. години било је заказано 12 седница Савета МЗ ``Ботош`` Ботош, све су и 

одржане (све редовне седнице). На њима је разматрано укупно 48 тачака дневног реда, а 

најдужи период у коме нису одржаване седнице Савета МЗ је између 01.04.2019. до 

28.05.2019. године.  

  На овим седницама разматране су различите теме, почев од усвајања аката 

неопходних за рад МЗ (Финансијски план, План јавних набавки, измене финансијског 

плана), тако и доношење разних одлука из комуналне проблематике (пре свега око 

неопходних радњи за поправак носеће греде у биоскопској сали и за радове око јавне 

чесме), завршетка комасације, за набавке неопходног материјала и опреме, учествовање 

на конкурсима, расподела средстава месног самодоприноса и друго. 

  Месна заједница ``Ботош`` Ботош има једно запослено лице – секретара МЗ, а 

средства за његову зараду опредељена су буџетом града Зрењанина. Поред тога, МЗ 

''Ботош'' Ботош је у 2019. години имала комуналног радника на основу Уговора о 

обављању повремених и привремених послова; такође и једног пољочувара, а средства 

за њихово ангажовање су  предвиђена буџетом града Зрењанина. 

 

Послови који су знатно допринели побољшању квалитета живота грађана 

насељеног места Ботош су:  

  - извршена је поправка јавне расвете (замена сијалица и другог материјала на 

сијаличним местима), укупно више од 130 сијаличних места; 

  - редовно се вршило одржавање јавних зелених површина у месту (оспособљена је 

вучна травокосачица); одржава се гробље (набављени су отрови за прскање корова); 

  - набављено је гориво које је подељено пољопривредницима за радну акцију 

уређења атарских путева и ленија; 

  - организована је лицитација сенокоса; 

  - закључен је уговор са ЈВП ``Воде Војводине`` о коришћењу водног земљишта за 

потребе сточара из Ботоша; 

  - организовано је неколико манифестација, међу којима су: пихтијада; ракијада;  

дочек регате; улични турнир у малом фудбалу; такмичење у осликавању Ускршњих 

јаја; изложба ручних радова поводом Дана МЗ;  прослава Дана МЗ; 

  - очишћена је дивља депонија у два наврата; 

  - урађени су припремни радови за постављање јавне еко-чесме у селу; 

  - извршена је санација (поправак) носеће греде над бином у сали биоскопа; 

  - пружена је помоћ рвачком клубу ``Омладинац`` Ботош у виду набавке потребног 

материјала за завршетак санације у сали борилачких спортова; набављен је материјал за 

поправак тротоара у улици Проданов Новице;  

  - поправљен је атарски пут (насуто је 25 камиона ризле) од кривине ка Томашевцу 

до границе између атара Ботоша и Орловата. 
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  Неизвршени, а планирани послови по плановима за 2019.г.: 

  - почетак насипања ризлом атарског пута према Лукићеву; 

  - асфалтирање улица у насељеном месту Ботош (потребно је асфалтирати још око 

10 км улица у селу); поправак локалног пута Ботош – Банатски Деспотовац; 

  - радови на изградњи фекалне канализације; 

  - поправак оштећених тротоара у селу. 

  Разлог неизвршења је недостатак средстава за њихову реализацију. 

 

 

  Из буџета града Зрењанина добијена су следећа средства: 

  - за плату секретара МЗ, порезе и доприносе,  трошкове превоза;  

  - зараде комуналног радника и пољочувара;  

  - за сталне трошкове (грејање, струја, телефон, интернет, изношење смећа, 

трошкови  платног промета, осигурање);  

  - за прославу сеоске славе и Дана МЗ; 

  - за припремне грађевинске радове за јавну еко-чесму; 

  - за плаћање накнаде за коришћење водног земљишта (закуп пашњака); 

  - за ангажовање корпе за чишћење олука и сечу грана и стабала због потенцијалне 

опасности за грађане и ученике); 

  - за набавку материјала (горива, грађевинског материјала итд.). 

 

 

  Из других извора добијена су следећа средства:  

  - у буџет града су уплаћена средства остварена закупом пашњака. 

 

Табела 1. 

 

Ред.

бр. 

Планирана 

средства 

самодопр. у 

2019.г. 

 

Остварена средства самодопр. у 

2019.г. 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодопр. 

у 2019.г. 

За шта су 

трошена 

средства 

самодопр. у 

2019.г. 

 0,00 Средства из претходних година: 1.100.000,00  

  Намена средстава:   

  Услуге информисања 20.000,00 19.044,00 

  Репрезентација  80.000,00 58.824,05 

  Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 

  Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 

240.000,00 113.964,00 

  Текуће поправке и одржавање 

опреме 

60.000,00 0,00 

  Административни материјал 40.000,00 0,00 

  Материјал за саобраћај 100.000,00 0,00 

  Материјали за посебне намене 160.000,00 50.624,00 



 59

Ред.

бр. 

Планирана 

средства 

самодопр. у 

2019.г. 

 

Остварена средства самодопр. у 

2019.г. 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодопр. 

у 2019.г. 

За шта су 

трошена 

средства 

самодопр. у 

2019.г. 

  Дотације невладиним 

организацијама 

200.000,00 200.000,00 

  Административна опрема 100.000,00 0,00 

   1.100.000,00 442.456,05 

 

Табела 2. 

Ред.

бр. 

Средства 

добијена 

из буџета 

града у 

2019.г. 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средстава 

(планирано) 

 

За шта су 

утрошена 

средства 

  Плате, додаци и накнаде (бруто плата) 662.000 657.435,43 

  Доприноси за ПИО, здравство и 

незапосленост 

118.000 112.750,13 

  Социјална давања запосленима 22.300 0,00 

  Стални трошкови  1.534.000 1.104.644,49 

  Трошкови путовања 25.000 24.780,00 

  Репрезентација (Дан МЗ) 287.000 271.499,99 

 
 

Услуге по уговору (пољочувари, 

комунални  радник) 
1.300.000 964.893,90 

  Специјализоване услуге  150.000 31.500,00 

  Текуће поправке и одржавање опреме 800.000 607.176,00 

  Материјал  215.600 139.175,74 

  Остале текуће дотације и трансфери 66.000 66.443,95 

  Порези обавезне таксе и казне 146.000 117.596,96 

   Планирано: 

5.325.900 

Утрошено: 

4.097.896,59 

 

Табела 3. 

Ред.

бр. 

Извор и 

износ 

средстава у 

2019.г. 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1 77.900,00 Закуп пашњака за испашу стоке  Уплаћено у буџет 

града 

     

Свега: 77.900,00 дин. 
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 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН 

 

   У току 2019. године заказано је 8 редовних седница Савета и Надзорног одбора 

Месне заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин. 

  Све заказане седнице су и одржане. 

  Најдужи рок између две седнице је био 56 дана. 

 

  Најчешће теме којима се Савет бавио су комуналне природе: 

  - Одржавање канала у селу и ван села, 

  - Одржавање уличне расвете, 

  - Опстанак свих друштава и удружења, 

  - Захтеви грађана, 

  - Одржавање парка, 

  - Уређење атарских путева и отресишта, 

  - Израда стазе на гробљу, 

  - Одржавање оба гробља, 

  - Питања од виталног значаја за грађане, 

  - Одржавање центра села, 

  - Чишћење депоније, 

  - Почетак изградње канализације, 

  - Реконструкција Дома културе. 

 

  У Месној заједници има један запослени радник и то секретар Месне заједнице који 

се финансира из буџета града. 

 

  Послови који су планирани у 2019. години су: 

  - Почетак изградње фекалне канализације,  

  - Израда стаза у гробљу – детаљно чишћење оба гробља, 

  - Бетонирање плаже преосталог дела, 

  - Чишћење депоније (2 пута), 

  - Реконструкција пута до управе, 

  - Реконструкција пода у простору ЕКО чесме, 

  - Финансирање свих друштава и удружења, 

  - Чишћење канала на одводњавању ван насељеног места, 

  - Чишћење канала у селу, 

  - Реконструкција старе свлачионице, 

  - Реконструкција дела Дома културе, 

  - Ископ канала у атару, 

  - Растирање депоније на каналу, 

  - Реконструкција улице Војводе Стевана Книћанина, 

  - Одржавање чесме, 

  - Реконструкција пута до Телечке. 
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  Послови који су одрађени у периоду 2019. године су: 

  - Обновљена расвета у 2 пута, 

  - 2 пута је чишћена депонија, 

  - Уређен део паркинга код гробља, 

  - Реконструкција Дома културе (пвц столарија), 

  - Очишћено 8 км канала ван насељеног места, 

  - Урађени канали за извлачење воде из насеља,  

  - Урађени темељи цркве и озидан добар део, 

  - Реконструисан електро вод до швапског гробља, 

  - Очишћена оба гробља, 

  - Закрпљен део пута у улуци Војводе Стевана Книћанина и до Телечке. 

 

 Сви послови који су предвиђени у 2019. години а нису реализовани биће 

реализовани у 2020. години. 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

Програм утрошка средстава 

самодоприноса у 2019. 

години 

За шта су 

утрошена 

остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

1. 3.100.000,00 3.100.000,00   

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Редни 

број 

Средства добијена 

из буџета града у 

2019. години 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства  

1. 

 

3.570.755.31 Плате по основу цене 

рада 

543.977.76 Плате по основу цене рада 

 

2. 

 

 Социјални допринос на 

терет послодавца 

93.291.04 Социјални допринос на 

терет послодавца 

3.  Стални трошкови 134.557.36 Стални трошкови 

4.  Услуге по уговору 995.615.95 Услуге по уговору 

5.  Текуће поправке и 

одржавање осталих 

објеката 

 

1.191.072.75 

Текуће поправке и 

одржавање осталих 

објеката 

6.  Остале текуће дотације 

по закону 

36.659,34 Остале текуће дотације 

по закону 

7.  Материјал  58.039.00 Материјал  

8.  Осигурање 32.018,00 Осигурање лица и 

објеката 
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Редни 

број 

Средства добијена 

из буџета града у 

2019. години 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства  

9.  Репрезентација 424.720,03 Репрезентација 

10.  Текуће поправке и 

одржавање опреме за 

очување животне 

средине 

52.150,00 Текуће поправке и 

одржавање опреме за 

очување животне 

средине 

 

ТАБЕЛА 3. 

 

Редни 

број 

Извор и износ 

средстава из 

Покрајине 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су утрошена 

средства  

1.     

 

  Проблеми у нашој Месној заједници који имају приоритет су:  

 - Почетак изградње фекалне канализације, 

 - Реконструкција комплетне уличне расвете, 

 - Градња цркве, 

 - Завршетак реконструкције Дома културе према пројекту, 

 - Асфалтирање неасфалтираних улица, 

 - Изградња стаза на гробљу, 

 - Израда пројекта за против пожарну заштиту цркве, 

 - Пресвлачење асфалтом улицу Војводе Стевана Книћанина, 

 - Асфалтирање улица 7. јула, Железничка и Партизанска, 

 - Уништавање улица од стране закупаца државне земље тешким машинама и 

камионима, 

 - Израда фасаде на Дому културе. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЕЧКА'' ЕЧКА 

 

  Заказано је десет седница Савета и Надзорног одбора, 

 Одржано је десет седница Савета и Надзорног одбора и четири телефонских 

седница, 

 Најдужи временски период у којем није било седница Савета и Надзоног одбора, је 

од  20.06.2019. до 17.08.2019. године.  

 Тежишне теме које су разматране на седници Савета и Надзорног одбора, су 

следеће: 

 - одлука да се у буџет за 2020. годину унесе пројекат за капелу,      

 - одлука да се упути допис ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин за 

реконструкцију аутобуског стајалишта на Београдском путу које је постало црна тачка, 
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 - одлука да МЗ конкурише за пројекат Јавни радови у 2019. години, 

 - усвајање завршног рачуна за 2018. годину, 

 - одлука да се пошаље допис Градоначелнику града Зрењанина за набавку столица у 

ДВД сали како би сала нормално функционисала, 

 - одлука о реконструкцији постојећих дечијих игралишта, 

 - одлука о средствима за прославу дана МЗ и додела ученичких "Видовданских" 

награда, 

 - одлука да се поново упути допис Градској управи, Градоначелнику града 

Зрењанина, о потребама и количини струганог асфалта 270 m
3
,
  
за насељено место Ечка. 

 

 Планирани послови у 2019. години: 

 

 1. Коловози и рукометни терен 

 - Санирање ударних рупа на коловозу и целом насељеном месту; 

 - Осветљење рукометног терена. 

 2. Јавна расвета 

 - Решавање уличне расвете и замена неисправних сијалица. 

 3. Јавни радови 

 - Уређивање насељеног места. 

 4. Прелаз  

 - Прелаз у Љубљанској улици. 

 5. Стругани асфалт 

 - Улице Рибарска, Спортска и Бегејска. 

 6. Канализација 

 - пуштање у рад све три црпне станице и завршетак радова. 

 

 Извршени послови по плановима за 2019. годину 

  

ТАБЕЛА 1. 

 

Ред. 

број 

Планирана средства 

самодоприноса у 2019. 

години у динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. години 

За шта су 

утрошена 

остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

1. - - - - 

 

 Средства добијена из буџета града(ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

 

 



 64

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динарима 

Намена средстава Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су 

утрошена средства 

1. 785.000,00 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

785.000,00 Плате, додаци и 

накнаде запослених 

2. 141.000,00 Социјални допринос на 

терет послодавца 

141.000,00 Социјални 

допринос на терет 

послодавца 

3. 4.000,00 Поклони за децу 

запослених 

4.000,00 Поклони за децу 

запослених 

4. 600.000,00 Стални трошкови 600.000,00 Стални трошкови 

5. 35.000,00 Трошкови путовања 35.000,00 Трошкови путовања 

6. 1.500.000,00 Услоге по уговору 1.500.000,00 Услоге по уговору 

7. 30.000,00 Специјализоване услуге 30.000,00 Специјализоване 

услуге 

8. 1.570.000,00 Текуће поправке и 

одржавање 

1.570.000,00 Текуће поправке и 

одржавање 

9. 100.000,00 Материјал 100.000,00 Материјал 

10. 110.000,00 Остале дотације и 

трансфери 

110.000,00 Остале дотације и 

трансфери 

11. 30.000,00 Порези, обавезне таксе и 

пенали 

30.000,00 Порези, обавезне 

таксе и пенали 

12. 230.000,00 Новчане казне и пенали 

по решењу судова 

230.000,00 Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова 

 

  Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према 

табели број 3. 

 

ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

број 

Извор и износ 

средстава у 2019. 

години у динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су 

утрошена 

средства 

1. - - - - 

 

  Тежишни проблеми Месне заједнице ,,Ечка” Ечка су и даље у првом реду мањак 

финансијских средстава. Потребно је завршити у потпуности изградњу фекалне 

канализације у несељеном месту и пустити је у рад, асфалтирати улице које су још увек 
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изграђене од макадама и решити проблем уличне расвете. Такође, сви јавни објекти и 

места за окупљање, као што су паркови и игралишта за децу, су оронули и требала би 

им реконструкција. 

 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР 

 

 У току 2019. године било је заказано укупно 17 (седамнаест) седница Савета МЗ 

„Елемир“ Елемир и исто толико одржаних седница. Од тог броја 14 (четрнаест) 

редовних, 1 (једна) вандредна седница, 1 (једна) конститутивна седница и 1 (једна) 

свечана седница.   Најдужи временски период између одржавања две седнице Савета МЗ 

је 30 дана. Надзорни одбор је одржао 4  (четир)  седнице. 

 На седницама Савет МЗ у просеку је било по 7 тачака дневног реда, углавнном су 

разматране теме у области комуналних услуга, наставка радова на канализационој 

мрежи, органзовње манифестације Сремчеви дани, уређење дивљих депонија, 

одржавање уличне расвете, и др. 

 Месна заједница „Елемир“ Елемир је имала 1 запосленог радника и то секретара 

МЗ.  Средстава за зараде финасирају се из буџета града Зрењанина. 

 

     У 2019. години планирани су радови :  

 1. наставак радова на изградњи канализационе мреже, 

 2. одржавање гробаља,  

 3. одржавање уличне расвете, 

 4. организaција манифестације Бал у Елемиру - Сремчеви дани, 

 5.  други ситнији послови. 

 

    Сви планирани послови од тачке  (1-5) су и извршени. 

 

ТАБЕЛА 1 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. 

Остварена 

средства 

самоприноса у 

2019.  

години 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. години 

За шта су утрошена 

остварена средства самод. 

у 2019. години 

1. 14.000.000,00  13.511.617,39 Услуге штампања и 

рекламе 

Услуге штапања и рекламе  

                                 39.450,00 

2.   Репрезентација и 

поклони и помоћи 

Репрезентација и поклони и 

помоћи 

 186.902,87 

3.   Услуге по уговору   Услуге по уговору 

 128.130,00   

4.   Услуге културе ман. 

Сремчеви дани 
Услуге културе ман. 

Сремчеви дани  

                            2.005.000,00 
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Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. 

Остварена 

средства 

самоприноса у 

2019.  

години 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. години 

За шта су утрошена 

остварена средства самод. 

у 2019. години 

5.   Остале специјал 

услуге  

Обезбеђење, преглед ел. 

бро.ватромет, моб тоалети  

                               246.488,00 

6.   Канцеларијски 

материјал, остали 

матер 

Канцеларисјки материјал 

                                13.179,60,  

остал мат 

                                 51.959,00  

7.   Гориво и мазиво Гориво и мазиво 

 22.550,00 

8.   Одржавање ул. 

расвете 

Одржавање ул расвете и 

поправке 

 319.230,00 

9   Одржавање објеката Одржавање објеката 

 74.280,00 

10.   Дотације спортским 

организацијама 

Дотације спортским 

организацијама 

 2.273.000,00 

11.   Дотације верским 

заједницама 

Дотације верским 

заједницама 

 100.000,00  

12.   Дотације осталим 

удружењеима грађана 

Дотације осталим 

удружењеима грађана 

                           512.000,00 

13.   климе Климе  

107.000,00 

14.   Изградња еко чесме Изградња еко чесме  

3.552.000,00 

 

 

Преостала 

неутрошена 

средства 

самодоприноса 

3.880.447,91  

Укупно 

утрошено  

9.631.169,47  

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

планирана-  

добијена из буџета 

града у 2019 г. 

Намена средстава Утрошак 

средстав у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

     

1. 

Планирана средства  

8.406.900, динара, 

остварена средства 

5.342.800,92 

Плата секретара,  

трошак ел. енергије, гас, 

вода, комуналије, услуге 

комуникације, закуп 

опреме, осигурање, 

5.342.800,92 Плате 1.242.005,28 

трошак платног промета 

48.038,60 ел. енергија 

563.729,40 гас 

106.259,04, вода 
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трошак путовања, 

репрезентација, опште 

услуге, специјлизоване 

услуге, одржавање еко 

чесме, материјал,  

гориво мазиво, 

одводњавање, текуће 

дотације по закону  

45.468,24, одвоз смеће 

6.335,76, услуге 

комуникација 58.718,00, 

закуп опреме  осигурање 

имовине и лица 

36.511,97 трошак 

путовања 28.080,00, 

услуге репрезентација, 

поклони - сремчеви дани 

награде, сеоска слава 

292.363,00, поклони и 

помоћи 111.127,61 

опште услуге пољочувар 

кошење гробља – 

ангажовани радник  

остале опшет услуге 

1.347.456,63 

специјализоване услуге 

170.644,00 одржавање 

објеката,  еко чесме, 

948.000,00 одржавање 

моторне опреме 

9.210,00, бензин и уље 

за кошење 125.600,00 

потрошни матреијали 

рез делови 31.632,00 

храна и пића средства за 

хигијену 4.071,00, 

остале текуће дотације 

по закону 122.492,61, 

порези таксе 45.057,78 

 

 

 Преостала неутрошена средства самодоприноса у износу од 3.880.447,92 динара 

намењена су за наставак радова на изградњи канализационе мреже у 2020. години.  

   Најзначије активности су везане за завршетак радова на канализацији, одржавање 

комуналне хигијене,одржавање  зграда и објеката.  

 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЈАНКОВ МОСТ'' ЈАНКОВ МОСТ 

 

 У току 2019. године заказано је 6 седница Савета МЗ ''Јанков Мост'' Јанков Мост, 

све седнице су одржане, као и збор грађана.  

 У извештајном периоду Надзорни одбор није одржао ниједну седницу, али је 

Надзорни одбор редовно позиван и присуствовао је свим седницама Савета месне 

заједнице, тако да је информисан о темама које се разматрају на седницама Савета 

месне заједнице „Јанков Мост“ Јанков Мост. 

 Тежишне теме седница Савета су биле изградња и поправка постојеће јавне 

инфраструктуре, решавање комуналних проблема, одржавање манифестација, 

доношење планова и програма рада и разматрање приспелих захтева. 
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 Месна заједница има једно лице запослено на неодређено време - секретар МЗ које 

је према Уговору ради и у уговорној пошти 23201 Јанков Мост. Зарада секретару МЗ се 

исплаћује искључиво из средстава буџета града. 

 Планирани послови за 2019. годину били су асфалтирање дела улице Јанкове, 

уређење центра села, поправка и замена клупа поред шеталишта, одржавање комуналне 

хигијене, одржавање јавних зелених површина, садња нових садница по парковима и 

ветрозаштитним појасевима, одржавање јавне уличне расвете, одржавање 

традиционалних манифестација. 

  Током целе 2019. године континуирано је одржавана комунална хигијена у насељу, 

што је од значаја за све становнике Јанков Моста.  

 

 Планирана средства самодоприноса, остварена средства самодоприноса и 

реализација Програма самодоприноса за 2019. год. 

 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса 

у 2019. год 

Остварена 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. год. 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. год 

За шта су утрошена 

остварена сред. 

самодоприноса у 

2019. год 

1. 

 

78.000,00  78.000,00  Средства су  утрошена 

према намени 

 

 Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса), њихова намена и 

реализација. 

 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града  

у 2019. г 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1. 

 

 

 

2.356.900 динара зарада секретара МЗ, 

плата пољочувара, стални 

трошкови МЗ, одржавање 

зелених површина, 

У целости Средства су утрошена 

према намени, у 

складу са Законом  
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 Средстава добијена из других извора, њихова намена и реализација . 

 

ТАБЕЛА 3. 

Ред. 

бр. 

Извор и износ средстава 

у 2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су 

утрошена 

средства 

 

 

    

 

 Месна заједница “Јанков Мост“ Јанков Мост сматра да је највећи проблем 

немогућност финансирања већих инвестиција из сопствених средстава. 

 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''КЛЕК'' КЛЕК 

 

 У 2019. годину било је заказано 8 седница Савета МЗ „Клек“ Клек од којих је 

одржано 8 седница. Надзорни одбор одржао је једну седнице у старом сазиву и 

конститутивну седницу у новом сазиву. Чланови НО били су присутни на свим 

седницама Савета МЗ и узимали активно учешће у њеном раду . 

  Најдужи временски период у којем није било седница Савета МЗ „Клек“ је 69 дана 

и то у периоду од 21.02.2019. год. до 09.05.2019. године. 

  

  Тежишне теме које су разматране на седницама Савета МЗ су: 

  - Изградња канализације,  

  - Рад спортских клубова и удружења, 

  - Организација манифестације ,,Дани Клека”,  

  - Израда пројектне документације за дечије игралиште у Клеку,  

  - Санирање дивљих депонија,  

  - Јавне набавке, 

  - Одржавање еко чесме, 

  - Решавање комуналних проблема у насељеном месту,  

  - Одржавање објеката МЗ ,,Клек”, 

  - Набавка опреме и материјала за фукционисање МЗ и друштвених организација, 

  - Наставак изградње храма „Свети оци „ – звоник,  

  - Санација и поправка објекта ,,Дома културе”, 

  - Санација депресије „ Бара „ Клек.  

 

  У Месној заједници запослен је 1 радник – секретар МЗ који се финансира из 

буџета. 

 

  Комунални радник је од 01.03.2014. године привремено упућен на рад код другог 

послодавца- ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин. 
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  Планирани послови за 2019. годину:  

  - Наставак етапне градње канализационе мреже, 

  - Одржавање еко чесме,  

  - Поправка тротоара, 

  - Редовно одржавање средстава и објеката које користи МЗ,  

  - Одржавање уличне расвете,  

  - Копање канала за одвођење површинских вода у насељеном месту Клек,  

  - Одржавање, уређење месног гробља и проширење, 

  - Пошумљавање, 

 

  - Наставак изградње цркве - звоника и настрешнице,  

  -Израда пројекта ради конкурисања код виших нивоа власти за добијање 

бесповратних средстава, 

  - Изградња дечијих игралишта, 

  - Помагање у раду спортским клубовима и удружењима у Клеку,  

  - Санација дивљих депониј,  

  - Легализација објеката,  

  - Организација манифестације ,,ДАНИ КЛЕКА'', 

  - Адаптација зграде ''Дома културе'', 

  - Асфалтирање улица Васе Мискина, Веселина Маслеше и 2 Октобра.  

 

  МЗ „Клек“ Клек је у 2019. години од планираних послова успела да уради следеће: 

  - Наставак изградње канализационе мреже, 

  - Редовно одржавање еко чесме,  

  - Помагање у раду спортским клубовима и удружењима, 

  - Санација дивљих депонија,   

  - Припрема техничке документације,  

  - Организација манифестације ,,ДАНИ КЛЕКА 2019”, 

  - Спровођење јавних радова на уређењу насељеног места, 

  - Наставак изградње храма „СВЕТИ ОЦИ“ – Изградња звоника и настрешнице, 

  - Одржавање уличне расвете и доградња исте, 

  - Реконструкција и поправка водоводне, канализационе и гасне инсталације на 

објекту „Дома културе”, 

  - Проширење асфалта у улици Васе Мискина, 

  - Уређење и уклањање ураслог шибља и дрвећа око стаза на месном гробљу,  

  - Уклањање коров дрвећа „Сибирски брест“, бициклистичке стазе, која је услед 

ураслог корења подигнута, неравна и као таква небезбедна за кретање грађана. 

 

  Неизвршени, а планирани послови у 2019. години:  

  - Доградња уличне расвете - локације (месно гробље, завршна фаза појединих 

радова на уличној расвети), 

  - Део санације дивљих депонија, 

  - Настрешница на Храму,  
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  - Проширење и завршни слој асфалтирања улице Васе Мискина, 

  - Адаптација зграде „ Дома Културе„ Клек. 

 

  Средства  самодоприноса 

 

ТАБЕЛА 1.  

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. години у 

динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса у 

2019. години 

удинарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. години 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса у 2019. 

години 

1 12.050.000,00 12.050,000,00 10.400.000,00  

    0 

Путни трошкови 

    200.000,00 

Услуге по уговору 

    0 

Специјализоване услуге 

    3.000.000,00 

Текуће поправке и одрж. 

опреме  

    1.300.000,00 

Материјал  

    350.000,00 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 

    5.50,000,00 

Дотације невладиним 

организацијама 

    50.000,00 

Порези,обавезне таксе, казне 

и пенали 

    0 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

    300.000,00 

Зграде и грађевински објекти  

    Машине и опрема  

    200.000,00 

    10.400,000,00 

 

 

  - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 
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ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динрима 

 

Намена средстава 

 

Утрошак 

средства у дин. 

 

За шта су 

утрошена 

средства 

  Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

25.000,00                                            

  Социјални доприноси на 

терет послодавца 

       145.000,00  

  Стални трошкови 577.500,00  

   Трошкови путовања  0,00  

  Услуге по уговору 217.167,60  

  Специјализоване услуге 0,00  

  Текуће поправке и 

одржавање 

1.310.000,00  

  Материјал 272.100,00  

   Остале дотације и трансфери 110.000,00  

  Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

0,00  

   

 
Укупно: 

3.456.767,60 

 

 

 

  - Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према 

табели број 3. 

 

ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

број 

Извор и износ 

средстава у 2019. 

години 

у динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

     

     

     

     

     

 

  Неутрошена средства - пренета у 2019. годину. 

 

      Тежишни проблеми МЗ „Клек“ Клек који имају приоритет за решавање у 2019. 

години:  

 

  - Наставак изградње канализационе мреже, 

  - Адаптација и изградња тротоара, 
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  - Санација путева на територији МЗ,  

  - Наставак активности око анализе лековите минералне воде,  

  - Наставак градње храма „СВЕТИ ОЦИ“, 

  - Радови на изградњи индустријске зоне,   

  - Санација и реконструкција објеката које користи МЗ, 

  - Проширење гробља, 

  - Изградња капеле на месном гробљу у Клеку, 

  - Уклањањe дивљих депонија. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО 

 

 У току 2019. године Савет МЗ „Златица“ Лазарево је одржао 10 седница. Све 

заказане седнице су биле и одржане. Најдужи временски период у ком није било 

седница је од 30.08.2019. до 29.11.2019. године. 

  У извештајном периоду Надзорни одбор није одржао ниједну седницу, али је 

председник Надзорног одбора, Богољуб Којић, редовно позиван и присуствовао је свим 

седницама Савета месне заједнице, тако да је Надзорни одбор преко председника 

информисан о темама које се разматрају на седницама Савета месне заједнице 

„Златица“ Лазарево. 

  Тежишне теме седница Савета су биле изградња и поправка постојеће јавне 

инфраструктуре, решавање комуналних проблема, одржавање манифестација, 

доношење планова и програма рада и разматрање приспелих захтева.  

  Месна заједница има једно лице запослено на неодређено време (секретар МЗ), које 

је према Уговору ради и у уговорној пошти 23255 Златица. Плата секретару МЗ се 

исплаћује искључиво из средстава буџета града. 

  Планирани послови за 2019. годину били су доградња сале у згради месне 

заједнице, изградња надстрешнице испред капеле на месном гробљу, поправка и замена 

клупа поред шеталишта, одржавање комуналне хигијене, одржавање система водовода 

и канализације који нису у склопу ЈКП „Водовод и канализација“, постављање корпи за 

смеће на местима где их није било, одржавање јавних зелених површина, садња нових 

садница по парковима и ветрозаштитним појасевима, одржавање јавне уличне расвете, 

одржавање традиционалних манифестација поводом Васкрса и Бадње вечери. 

  Почетком 2019. године у Златици се јавио велики квар на пумпама за фекалну 

канализацију. Потребна средства за поправку пумпи за фекалну канализацију и 

ангажовање цистерни обезбеђена су из буџета. Средствима самодоприноса је у више 

наврата поправљана косачица којом се служи комунални радник приликом одржавања 

комуналне хигијене у насељу. Током целе 2019. године континуирано је одржавана 

комунална хигијена у насељу, што је од значаја за све становнике Златице. У сарадњи 

са ''Јавном предузећем за урбанизам” Зрењанин успели смо да поставимо саобраћајну 

сигнализацију у улицама Главна и Бошка Бухе на основу пројекта који поседујемо.  
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  Пројекат доградње сале у згради месне заједнице „Златица“ Лазарево није 

реализован  због недостатка новчаних средстава.  

 

  Планирана средства самодоприноса, остварена средства самодоприноса и 

реализација Програма самодоприноса за 2019. год. 

 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

Ред.

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. год 

Остварена 

средстава 

самодоприноса у 

2019. год. 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. год 

За шта су 

утрошена 

остварена сред. 

самодоприноса 

у 2019. год 

1. 

 

 

2.741.000 динара 

 

(средства из 2019. 

године и пренета 

неутрошена 

средства из 

претходних год.) 

788.333,06 динара  Одржавање објеката и 

опреме, набавка 

опреме, одржавање 

водоводне и канал. 

мреже, финансирање 

спортских друшта. и 

удружења пензионера, 

организација 

манифестација 

(верских, забавних и 

спорстких)  

Средства 

утрошена по 

намени 

 

  Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса), њихова намена и 

реализација. 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства добијена 

из буџета града у 

2019. год. 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1. 

 

 

 

 

 

2.101.590,16 динара зарада секретару МЗ, 

зарада комуналном 

раднику, стални 

трошкови МЗ, 

поправка канализације, 

материјал, набавка 

рачунарске опреме 

 

У целости 

Средства су утрошена 

према намени, у 

складу са Законом  

 

 

  Средстава добијена из других извора, њихова намена и реализација. 
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ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

бр. 

Извор и износ 

средстава 

у 2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су 

утрошена 

средства 

 

 

    

  

  Месна заједница “Златица“ Лазарево сматра за највеће проблеме немогућност 

финансирања крупнијих инвестиција из сопствених средстава, или средстава 

самодоприноса. Велики проблем у Златици је то што систем водовода и канализације 

није у склопу ЈКП „Водовод и канализација“, а МЗ не може да наплаћује услуге за 

пијаћу воду и коришћење канализације, али је у обавези  да поправља ове системе када 

су у квару. Сматрамо да је неопходно да ЈКП ,,Водовод и канализација“ што пре 

преузме систем водовода и канализације у Златици, јер МЗ није овлашћена за 

дистрибуцију пијаће воде. Затим, потребно је извршити ремонт канализационе и 

водоводне мреже која је дотрајала, да би и даље функционисала. Такође, један од 

дугогодишњих проблема Златице јесте тај да нема статус насељеног места, за шта је на 

седници Скупштине Града Зрењанина усвојен предлог и надамо се да ће се раелизовати 

у наредном периоду.  

  Решавање наведених проблема је приоритет у раду Савета месне заједнице 

„Златица“ Лазарево. 

 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЛАЗАРЕВО'' ЛАЗАРЕВО 

 

 У 2019. годину било је заказано 11 седница Савета МЗ „Лазарево“ Лазарево од којих 

је одржано 11 седница. Чланови НО били присутни на свим седницама Савета МЗ и 

узимали активно учешће у њеном раду. 

 Најдужи временски период у којем није било  седница Савета МЗ „Лазарево“ 

Лазарево је 67 дана и то у периоду од 27.06.2019. год. до 03.09.2019. године. 

 

 Тежишне теме које су разматране на седницама Савета МЗ су: 

 - Наставак изградња канализације, 

 - Финансијски план МЗ за 2019. годину, 

 - Рад спортских клубова и удружења, 

 - Организација Славе села  и  Дана МЗ, 

 - Санирање дивљих депонија, 

 - Јавне набавке за 2019. годину, 

 - Усвајање извештаја комисије за попис, 

 - Одржавање еко чесме, 

 - Решавање комуналних проблема у насељеном месту, 

 - Одржавање објеката МЗ, 

 - Набавка опреме и материјала за функционисање МЗ и друштвених организација, 
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 - Наставак изградње храма ''ОГЊЕНА МАРИЈА'', 

 - Одржавање гробља, 

 - Доношење плана заштите стрних усева од пожара, 

 - Уређење зелених површина, 

 - Одржавање уличне расвете, 

 - Одржавање сајта МЗ ''Лазарево'' Лазарево,  

 - Рад пољочуварске службе, 

 - Адаптација објекта МЗ. 

 

 У Месној заједници запослен је 1 радник – секретар МЗ који се финансира из 

буџета  града Зрењанина  

 3 пољочувара су запослена на привременим и повременим пословима који се 

финансирају из буџета града Зрењанина.  

 Комунални радник је запослен у ЈКП „ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“  Зрењанин. 

 Планирани послови за 2019. годину: 

 - Наставак етапне градње канализационе мреже, 

 - Одржавање еко чесме, 

 - Поправка тротоара, 

 - Редовно одржавање средстава и објеката које користи МЗ, 

 - Одржавање уличне расвете, 

 - Копање канала за одвођење  сувишних вода, 

 - Одржавање и уређење месног гробља и проширење истог,  

 - Пошумљавање, 

 - Наставак изградње цркве, 

 -Израда пројекта ради конкурисања код виших нивоа власти за добијање 

бесповратних средстава, 

 - Изградња и санација дечијих игралишта, 

 - Помагање у раду спортским клубовима и удружењима у Лазареву, 

 - Пресвлачење асфалта у улици  Алексе Бојовића, 

 - Санација дивљих депонија, 

 - Легализација објеката, 

 - Организација славе села, 

 - Адаптација објекта, 

 - Изградња раскрснице са семафором у центру насеља, 

 - Уређење цента села и парка. 

 

 МЗ „Лазарево“ Лазарево је у 2019. години од планираних послова успела да изврши 

следеће: 

 - Редовно одржавање еко чесме, 

 - Помагање у раду спортским клубовима и удружењима, 

 - Санација дивљих депонија,   

 - Припрема техничке документације, 

 - Организација  славе села и дана МЗ, 
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 - Наставак изградње храма „ОГЊЕНА МАРИЈА“, 

 - Одржавање уличне расвете, 

 - Привођење намене сале за борилачке спортове, 

 - Адаптација санитарног чвора у згради Омладинског дома, 

 - Санација крова у дому пензионера,  

 - Замена столарије у дому пензионера,  

 - Израда столова и клупа у летњиковцу ловачког дома,  

 - Пошумљавање,  

 - Одржавање сајта МЗ. 

 

 Неизвршени, а планирани послови у 2019. години: 

 Неизвршени, а планирани послови су инвестиције које захтевају значајнија 

финансијска средства, а требале су бити финансирана из дотација по програмима из 

средстава локалне самоуправе и Покрајинских секретаријата, а то су: 

 - Изградња  2 фазе канализације у насељном месту Лазареву, 

 - Проширење гробља, 

 - Легализација објеката, 

 - Уређење центра села и парка, 

 - Асфалтирање улице А.Бојовића, 

 - Изградња раскрснице са семафором у центру насеља, 

 - Уређење каналске мреже. 

 

  Средства  самодоприноса 

 

ТАБЕЛА 1. 

 

Ред. 

број 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. години у 

динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

у динарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодопринос

а у 2019. 

години 

За шта су утрошена остварена 

средства самодоприноса у 2019. 

години 

1. 10,150,000.00 5,600,000.00 4.888.081,67  

   4.888.081,67 13.559,00 
Накнада за кориш. сопст. аутомобила 

    12.227,00 
Услуге по уговору 

    272.389,55 
 Стручне услуге праћење пројеката и 

надзора, преглед пп апарата, чишћење 

снега 
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Ред. 

број 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. години у 

динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

у динарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодопринос

а у 2019. 

години 

За шта су утрошена остварена 

средства самодоприноса у 2019. 

години 

    1.035.479,80 
Текуће поправке 

(Замена столарије дом омладине, 

поправка клупа и столова у летњиковцу, 

санација крова у пензионерском дому, 

адаптација ВЦ а у дому омладине, 

поправка тениског терена и поправка 

зашт. мреже на стадиону 

    174.840,48 
Остали материјал за посебне намене 

    21.700,00 
Резервни делови 

    333,333,28 
Једнократна помоћ за бебе 

    2.040.000,00 
Дотације 

    700.000,00  
Дотација за изградњу храма 

    26,028.36 
Таксе 

    49.992,20  
Набавка рачунара  

    34.920,00 
Термоси за храну  

    125.520,00 
Репрезентација Дан МЗ  

    49.092,00 
Новогодишњи рекл. материјал 

 

 

 Средства од самодоприноса у висини од 6.048.000,00 динара пренета  су у 2020. 

год 

 

 - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 
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ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019. години у 

динрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су утрошена 

средства 

 4,602,320.49 Зараде, порези и 

допр 

958,224.22 Зараде, порези и 

доприноси 

  Стални трошкови 732,720.17 Стални трошкови 

  Путни трошкови 14,080,00 Путни трошкови 

   Услуге јавног 

здравља 

11,056,00 Услуге јавног здравља 

  Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

960.000,00 Текуће  одржавање 

еко чесма, Ремонт  

еко чесме 

  Материјал 

 

8.274,00 

103.048,08 

10.000,00 

Канц. материјал 

Гориво 

Мат. за одржавање 

хигијене 

  Пољочувари 1,467,657,50 Пољочувари 

  Остале дотације по 

закону 

90.670,32 Остале дотације по 

закону 

  Репрезентација и 

поклони    
 

246.590.20 

Репрезентација и 

поклони Слава села 

   Укупно 

4,602,320.49 

 

 

 - Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према 

табели број 3. 

 

 ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

број 

Извор и износ 

средстава у 2019. 

години 

у динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

     

     

 

 

 Неутрошена средства, пренета у 2020. години -  

 

 Тежишни проблеми МЗ „Лазарево“ Лазарево који имају приоритет за решавање у 

2019. години: 

 - Наставак изградње канализационе мреже, 

 - Адаптација и изградња тротоара, 
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 - Изградња дечијег вртића, 

 - Санација путева на територији МЗ, 

 - Наставак активности око анализа лековите минералне воде, 

 - Наставак градње храма „ОГЊЕНА МАРИЈА“, 

 - Радови на изградњи индустријске зоне,   

 - Санација и реконструкција објеката које користи МЗ, 

 - Проширење гробља, 

 - Изградња раскрснице са семафором у центру насеља, 

 - Изградња рибњака за спортски риболов.  

 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЛУКИНО СЕЛО'' ЛУКИНО СЕЛО 

 

У 2019-ој години било је заказано и одржано 6 седница Савета са укупно 18 

тачака дневног реда које су допуњене са још неколико,  на самим седницама и то у 

новом сазиву, пошто је у децембру претходне године изабран Савет у новом сазиву, а 

конститутивна седница је одржана 03. јануара 2019. године. Најдужи временски период 

у којем није било седница овог органа  је од  30. маја до 20. августа 2019. године 

На седницама разматране су теме везане за комуналну делатност, затим за 

друштвену делатност. Међу значајним темама налазиле су се: иницијатива за поправку-

проширење коловоза на главној улици, санирање бивше депоније смећа на месту бивше 

черпићане, израда вишејезичних табли са називима улица, кошење и поткресивање 

грања у комплексу зграда у дворишту зграде месне заједнице и око главних одводних 

канала на излазима из села, те око месног гробља, организовање штаба за жетву, 

организовање прославе дана села, а у склопу тога, такмичење у кувању рибље чорбе, 

као и већ традиционална манифестација „Дани парадајза“, сарадња са побратимљеним 

насељима из Мађарске и прихватање завршног рачуна и доношење финансијског плана, 

као и ребаланс истог, разматрање извештаја  и доношење других потребних одлука. 

Месна заједница је у току 2019. године имала једног стално запосленог радника,  

секретарa МЗ, који на основу закљученог Уговора са МЗ „Мужља“ обавља потребне 

техничке послове за потребе месне заједнице, једном у недељи. Зарада је редовно 

исплаћивана на терет Финансијског плана МЗ „Мужља“, из наменски добијених 

средстава из буџета Града, као и накнаде за пољочувара и комуналног радника који су 

ангажовани на основу привремених повремених послова.  

Пошто је истекао мандат чланова Савета, у децембру 2018. године су одржани 

редовни избори, након чега су новоизабрани чланови одржали конститутивну седницу 

и изабрали председника и заменика. Месна заједница је од градске управе, преко ЈКП 

„Чистоћа и зеленила“, добила једну самоходну травокосачицу и тример косачицу чиме 

су створени услови да се могу редовно одржавати јавне површине у селу, укључујући и 

месно гробље, испред којег су засађене саднице. 
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Табела 1. Месни самодопринос 

Редни 

број 

1 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019 години 

/////////////////////// 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

////////////////////// 

Програм утрошка 

средстава 

самодоприноса у 

2019. години 

///////////////////////////// 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса у 2019. 

години 

////////////////////////////////////// 

 

 

Табела 2. Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) 

Редни 

број 

Средства добијена 

из буџета града у  

2019. години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

у дин. 

За шта су утрошена 

средства 

 1.295.885 Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

0  накнаде запослених 

(конто 411111) 

 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 

0 Социјални доприноси на 

терет послодавца 

(конто 

412111,412221,412311) 

Накнаде трошкова за 

запослене 

 

23.980 

Путни трошкови секретара 

 (конто 415100) 

Стални трошкови 50.429 

 

Стални трошкови 

421111,421211,4213321,  

421411) 

Репрезентација 163.872  Дан МЗ (конто 423711, 

423712)  

Остале  опште услуге 879.361 накнаде за пољочувара и 

комуналног радника(конто 

423911)   

Текуће поправке и 

одржавање објеката 

9.088 Конта 425111, 425191 

Канцеларијски 

материјал 

3.022 Канцеларијски материјал 

(конто 426111) 

Материјали за 

саобраћај 

40.600 Гориво за кошење и  

поткресивање(конто 

426411) 

  Остали материјали 11.764 Конта 426911, 426919 

  Остали порези 3.543 Накнада за одводњавање 

(конто 482191 
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     Табела 3. Средства добијена из других извора 

Редни 

број 

Извор и износ 

средстава у  2019. 

години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1. Покрајински 

Секретаријат за 

управу, прописе и 

нац. мањине-

заједнце -Конкурс 

40.000 

Израда 

вишејезичних табли 

са називима улица 

40.000 Израда   табли са 

вишејезичним називима 

улица на носећим 

стубовима 

 

 

Проблеми у МЗ који имају приоритет у решавању у 2020. години: 

 - Изградња  септичке јаме уз капелу на месном гробљу 

 - Монтирање хидропака за комплекс месног гробља 

 - Проширење коловоза кроз главну улицу пошто се саобраћај знатно 

интензивирао након изградње новог пута  из правца Мужље којим многи возачи 

скраћују пут БГ-НС 

  - Санирање бивше депоније смећа на месту бивше черпићане 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЛУКИЋЕВО'' ЛУКИЋЕВО 

 

  Полазећи од чињенице да нам предстоји тешка година јер није изгласан 

самодопринос и МЗ се финансира само из буџета града, Савет МЗ ,,Лукићево” 

Лукићево је донео одлуку о Финансијском плану за 2019. годину, који има утемељење у 

анализи кретања прихода из претходног периода, а који је остварив у текућој години. 

   Савет и Надзорни одбор укупно су имали 10 седница у току 2019. године са 

преко 30 тачака дневног реда. Најдужи период између две седнице Савета је 68 дана, то 

јест од 13.02.2019. до 22.04.2019. године. 

 

   Тежишне теме које су биле предмет рада Савета тицале су се:  

   - Капиталних пројеката, канализација, асвалтирање, 

   - Одржавање објеката и јавних површина, 

   - Јавне расвете, 

   - Помоћ организацијама и удружењима,  

   - Манифестација ,,Дан Села”, 

    - Редовно материјално финансијско пословање МЗ ,,Лукићево”. 

 

   Текућа 2019. година, остаће забележена као прекретница у одрживом развоју 

села.     
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   У току године редовно смо одржавали објекте и јавне површине од чега 

издвајамо редовно одржавање парка  у центру села, кошење траве,пражњење канти за 

смеће распоређених по целом парку, као и поправку клупа и дечијег игралишта, сечење 

грана и уклањање истих. 

   Наглашавамо, да смо у текућој години успешно решили питање одржавања Еко 

чесме захваљујући средствима која нам је обезбедио град Зрењанин, а што је за нас био 

велики трошак. 

   Текућим средствима смо одржавали капелу на месном гробљу, такође у току 

године редовно смо чистили и одржавали месно гробље. Што се тиче Комуналног 

радника, он је и даље споразумно, привремено преузет од стране ЈКП ,,Чистоћа и 

зеленило", наравно уз одлуку града и Савета МЗ ,,Лукићево” Лукићево. И у овој години 

је продужен уговор о раду на одређено време секретару МЗ до 01.05.2020. године уз 

Одлуку града и Савета МЗ, а који се финансира из буџета града. Стога, тренутно МЗ 

,,Лукићево” Лукићево има једног запосленог радника. МЗ ,,Лукићево” Лукићево, такође 

има ангажованог радника - пољочувара – по Уговору о повременим и привременим 

пословима од 2017. године. 

   У сарадњи са ЈКП ,,Чистоћа и Зеленило" Зрењанин организовали смо  

повремено, током године, изношење кабастог смећа са гробља и парка. 

   Услед неизглсавања самодоприноса престали смо са доделом награда за 

студенте, новорођену децу и Вуковце из основне и средње школе, из средстава 

самодоприноса. 

   Као и сваке године и ове смо организовали манифестацију ,,Дан Села”, у складу 

са могућностима, скромно, уз учешће и помоћ свих организација и удружења са 

територије МЗ ,,Лукићево” Лукићево. Наравно, велику помоћ смо имали од Града кроз 

програмско финансирање манифестације у износу од 250.000,00 динара. 

   Такође смо успели да изгласаном петицијом грађана МЗ и сагласности Града-

Градоначелника одржимо и добијемо нове линије аутобуског – приградског превоза 

што је у великој мери побољшало квалитет живота грађана наше МЗ и ђака у селу, јер 

су добили нову линију за одлазак и долазак из школе. 

 

ТАБЕЛА 1.  

 

Ред. 

број 

Планирана средства 

самодоприноса у 2019. 

години у динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

удинарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. години 

За шта су 

утрошена 

остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

1 0           0 0  

Ек.клас.          опис  износ  

411 Плате,додаци запосл.            / 0  

412 Соц,допр.на терет пос.            / 0  

421 Стални трошкови            / 0  
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422 Трошкови путовања            / 0  

423 Услуге по уговору            / 0  

424 Специја. услуге            / 0  

425 Текуће поп.и одржа.            / 0  

426 Материјал             / 0  

472 Нак.за соц.заштиту            / 0  

481 Дотације нев.орг.            / 0  

482 Порези обав.таксе            / 0  

512 Машине и опрема            / 0  

 

 

   - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

број 

Средства добијена из 

буџета града у 2019 

години у динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

1 3.323.300,00  3.323.300,00  

Ек.клас. опис    

411 Плате, додаци запосл           / 503.000,00  

412 Соц.доп.на терет посл.           /   91.000,00  

414 Помоћ у мед. лечењу 

запос. или чланова уже 

породице и друге помоћи 

запосленом 

   22.300,00  

421 Стални трошкови           /   650.000,00  

422 Трошкови путовања             /    40.000,00  

423 Услуге по уговору             /  1.027.000,00  

424 Специјализ.услуге             /     20.000,00  

425 Текуће поп и одржа.             /   650.000,00  

426 Материјал              /   250.000,00  

465 Остале текуће дотације и 

трансвери 

            /     65.000,00  

482 Порези,таксе и казне             /       5.000,00  

  

 

 - Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према 

табели број 3. 
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ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

број 

Извор и износ средстава 

у 2019. години 

у динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

1. Сопствени приходи          /             /             / 

     24.500,00  

 

  За текућу 2020. годину Савет је одредио следеће приоритетне пројекте: 

 

  - Санација и адаптација Дома културе – велика сала Спомен дома ,,Вељко Лукић 

Курјак'' није у функцији, потребна адаптација и реновирање, неопходни радови на 

електроинсталацијама, грејању и обнови бине. Планиран завршетак радова, 

  - Кров Дома културе прокишњава,  неопходне мање поправке, 

  - Спомен обележје ''Вељко Лукић-Курјак'' које је под заштитом Споменика културе 

у центру села - потребна је и планирана реконструкција, јер је дошло до урушавања и 

тиме угрожена  безбедност грађана, 

  -Зграда старе амбуланте коју је МЗ дала на коришћење Друштвеним организацијама 

у селу (Клуб пензионера, Шах клуб..) - потребна је и планирана темељна санација и 

радови на фасади, крову, зидовима, столарији, 

  - Наставак градње фекалне канализације, 

  - Крпљење рупа по улицама, асфалтирање улице Бирчанинова (главна улица села) 

која је пуна великих рупа и оштећења, те се тиме угрожава безбедност грађана и 

саобраћаја, а све у складу са могућностима ,,Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, 

по пројекту који постоји, 

  - Санација стаза и тротоара, у складу са могућностима ,,Јавног предузећа за 

урбанизам” Зрењанин, 

  - Изградња краћег пута до града Зрењанина-атарски пут, 

  - Бољи јавни превоз, 

  - Улагање у зграду ОШ ,,Бранко Ћопић” која је у јако лошем стању, 

  - Одржавање комуналне хигијене-орезивање дрвећа и другог растиња које омета и 

угрожава ваздушне водове у селу, 

  - Потеребно је очистити одводни канал у селу који се пружа уз саобраћајницу 

Лукићево-Ечка, 

  - Организација и одржавање манифестације Дан села-Илиндан. 

 

  Наравно, да нам је један од главних приоритета рад и финансирање организација и 

удружења, спортких клубова и верске организације, које смо упутили, едуковали да 

аплицирају за средства код града, покрајинских секретаријата и других фондова за 

њихове програмске активности. 
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  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МЕЛЕНЦИ'' МЕЛЕНЦИ 

 

 У извештајном периоду, радом месне заједнице „Меленци“ Меленци руководио је 

Савет месне заједнице кога чине: Председник Савета, Веселин Фрајић, заменик 

председника, Зоран Илић, чланови Савета, Бојан Марков, Мирјана Адамов, Никола 

Шарић, Верица Костић, Бранисалв Жупунски, Горан Јанковић,Страхиња Кукин. 

  Надзорни одбор месне заједнице „Меленци“ Меленци сачињава председник, Саша 

Станковић, чланови, Јасмина Велемиров и Нинослав Цветић. 

  У протеклој 2019. години Савет месне заједнице „Меленци“ у Меленцима је заказао 

и одржао 18 седница Савета, на којима се расправљало о 30 тачака дневног реда. 

  Најдужи временски период у којем није било седнице Савета је 50 дана. 

  Тежишне теме које су разматране на седници Савета: 

  -решавање проблема око постављања знакова, саобраћајне сигнализације у 

насељеном месту, 

  - решавање комуналних и погребних проблема, 

  - решавање проблема око санације тротоара од центра до бање, 

  - решавње проблема око уређења гробља, 

  - проблеми око дужника (закупци), 

  - проблеми са водоводом и канализацијом (слаб притисак), 

  - покретање вансудског поравнања за пекару ,,Стојковић”, 

  - решавање проблема око постављања сталног прикључка за струју на Бибићевом 

тргу, 

  - решавање проблема око асфалтирања улица, 

  - сарађивање са јавним институцијама, а све у циљу побољшања услова за живот и 

рад наших грађана, 

  - разматрао и усвајао Извештај о раду МЗ „Меленци“ за 2018. годину, 

  - разматрао и усвајао извештај о финансијском пословању и завршни рачун МЗ за 

2019. годину, 

  - разматрао и усвајао Финансијски план МЗ за 2020. годину, 

  - разматрао и друге послове које су јој повериле службе Града Зрењанина, 

  - месна заједница се бавила и другим питањима од значаја и важности за грађане, 

помагала у састављању  разних аката, или упућивању у надлежне институције. С тим у 

вези, грађани исказују задовољство и није било никаквих притужби на рад месне 

заједнице. 

  Поверене послове месној заједници од стране града, Савет је остваривао у складу са 

материјалним могућностима и максималним залагањем. 

  Планирани извршени послови у месној заједници: 

  - поправљене клупе у парку и на аутобуским станицама, 

  - организована дводневна традиционална слава села. 

  У месној заједници је запослено једно лице, секретар месне заједнице.  Из буџета 

града Зрењанина се издвајају средства за зараду секретара. 

  У 2019. години сва средства које месна заједница остварује (приходи од закупа и 

рефундације рачуна) уплаћивана су на рачун града Зрењанина. 
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  Месна заједница „Меленци“ Меленци нема самодопринос од 2007.године. 

  Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса), њихова намена и 

реализација по табели 1: 

 

Табели 1. 

 

Ред. 

 бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града 

Зрењанина у 

2019. год. 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена средства 

1. Конто 791100 - 

Приходи из 

буџета 

5.675.900,00дин. 

 

 

 

 

УКУПНО: 

5.675.900,00дин. 

Средства за 

функционисање 

месне 

заједнице 

840.000,00дин 

 

 

 

150.000,00дин. 

 

 

 

9.000,00дин. 

 

 

22.300,00дин. 

 

 

 

515.000,00дин. 

 

 

 

16.000,00дин. 

 

 

2.330.535,00дин. 

 

 

 

987.000,00дин. 

 

 

550.000,00дин. 

 

 

Класификација 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених 

 

Класификација 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 

Класификација 413 

Поклони за децу запослених 

 

Класификација 414 

-помоћ у мед. лечењу запос.или 

чланова уже пород.и др.помоћи 

 

Класификација 421 

-стални трошкови (струја, 

Грејање,вода,телефон) 

 

Класификација 422 

-трошкови путовања 

 

Класификација 423 

-услуге по уговору 

(репрезентација,поклони,остале 

опште услуге) 

Класификација 424 

-специјализоване услуге 

 

Класификација 425 

Текуће поправке и одржавање 

зграде и опреме 
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Ред. 

 бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града 

Зрењанина у 

2019. год. 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена средства 

115.600,00дин. 

 

 

 

 

101.465,00дин. 

 

 

19.000,00дин. 

 

 

20.000,00дин. 

Класификација 426 

-материјал 

(канцеларијски,административни, 

инв. за одржавање хигијене) 

 

Класификација 465 

-остале дотације и трансфери 

 

Класификација 482 

-порези,обавезне таксе и казне 

 

Класификфикација 512 

 

 

  Месна заједница „Меленци“ Меленци је у потпуности реализовала средства које је 

добила од града Зрењанина по наменама како је наведено у захтевима за трансфер, а све 

у оквиру Финансијског плана МЗ „Меленци“ Меленци за 2019.годину. 

  Грађани су својим сугестијама и предлозима допринели сагледавању стварних 

проблема у нашој Месној заједници. 

  Тежишни проблеми у МЗ „Меленци“ Меленци су: 

  - одржавање јавне расвете, 

  - мањак медецинског кадра у Амбуланти, 

  - постављање саобраћајних знакова, 

  - санирати рупе по путу, 

  - неасфалтиране улице, 

  - доста оштећеног тротоара. 

 

  Све чињенице које смо навели, уз отклањање извесних слабости, остају обавеза и за 

наредни период Савету месне заједнице „Меленци“ у Меленцима. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МИХАЈЛОВО'' МИХАЈЛОВО 

 

 Месна  заједница  ,,Михајлово" из  Михајлова  у току 2019. године одржала је  пет 

састанака  савета. Заказаних, не одржаних  састанака није било. Треба напоменути, да 

надзорни одбор није посебно држао састанке пошто су редовно били позвани на 

састанке савета, те нису сматрали за неопходно да се одржавају и посебни састанци 

надзорног одбора. 
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 Тежишта питања на састанцима о којима се разговарало је било омогућавање што 

квалитетнијег живота грађана који живе на територији МЗ ,,Михајлово" Михајлово, као 

што су сређивање јавних површина, орезивање стабала, сађење нових садница, 

уређивање - одржавање  месног  гробља. Радило се и на поправци уличне  расвете. Као 

и претходних година и ове године делили су се пакетићи за школску децу. Такође је 

била редовна сарадња са месним организацијама као и посећивање других месних 

заједница. Највећи пројекат је био сређивање атарских  путева. Месна заједница је 

обавестила грађане о акцији, а велики број пољопривредника се одазвало са тракторима 

и прикључним машинама и поравнали атарске путеве како на територији КО Миајлово 

тако и у суседним КО где наши мештани имају своје њиве. 

 МЗ посебно није планирала велике пројекте пошто у оквиру предвиђеног 

финансијског плана нема простора, али је предвидела сређивање - асфалтирање ужег 

центра, простор испред КУД-а, које није ни започето, јер МЗ није успела да обезбеди 

средства. 

 

 СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ИЗ  БУЏЕТА ГРАДА 2019. ГОД.  

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019.години  у  

динарима 

 

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су 

утрошена 

средства 

1 552.600,00 Плате додаци и накнаде 552.600,00 наменски 

2 99.000,00 Доприноси  99.000,00 наменски 

3 107.300,00 Социјална давања заполенима 107.000,00 наменски 

4 564.000,00 Стални трошкови 564.000,00 наменски 

5 16.000,00 Трошкови путовања 16.000,00 наменски 

6 881.370,00 Остале услуге и репрезентација 881,370,00 наменски 

7 10.000,00 Остале специјализоване услуге 10.000,00 наменски 

8 50.000,00 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 наменски 

9 115.600,00 Материјал  115.600,00 наменски 

10 71.000,00 Остале текуће  дотација 71.000,00 наменски 

11 3.000,00 Порези и таксе 3.000,00 наменски 

12 3.000,00 Казне  3.000,00 наменски 

 2.472.870.00 УКУПНО 2.472.870,00  

 

  УКУПНИ  РАСХОДИ  2.472.870,00 ДИНАРА. 
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  Као и претходне године, МЗ планира да заврши плато испред КУД-а у центру села, 

завршавање неасфалтираних улица, почетак изградње фекалне канализације, сређивање 

дивљих депонија, одржавање зграда и објеката, јавних површина, несметано 

функционисање месне заједница. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ОРЛОВАТ'' ОРЛОВАТ 

 

 I     СЕДНИЦЕ САВЕТА МЗ И РАЗМАТРАНЕ ТЕМЕ 

 

  У 2019. години заказано је 16 седница Савета МЗ.  

  Одржано је 14 седница Савета МЗ „Орловат“ Орловат.  

  Неодржаних седница, због недостатка кворума, је укупно било 2 (две). 

  Надзорни одбор је у 2019. години није одржао ниједну седницу, али су чланови НО 

редовно присуствовали седницама Савета МЗ и активно учествовали у раду. 

  Најдужи временски размак између две седнице Савета МЗ је био у периоду 29.09.-

29.11.2019. године (61 дан). 

 

  ТЕМЕ КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ: 

 

  - Реализација Пројекта рекултивације земљишта - изградња спортског терена, 

  - Завршетак радова на „Ботошком друму“, 

  - могућност увођења месног самодоприноса, 

  - организовање акције уређења Омладинске сале – дискотеке, спортског центра и 

плаже, 

  - организовање акција садње 900 садница багрема са Ловачким друштвом као и 

садња 100 садница бреста у организацији ловаца, ватрогасаца и пензионера, 

  - осветљавање пружног прелаза постављањем рефлектора, а у сарадњи са 

Железницом Србије – секција Зрењанин, 

  - санација пешачке стазе преко канала у улициЂуре Јакшића, 

  - решавање питања рада Пашњачког одбора и испаше стоке,  

  - организовање манифестација у оквиру „Дана Уроша Предића у Орловату“ и 

обележавања Дана МЗ, 

  - ангажовање комуналног радника и пољочувара. 

 

  На састанку са Градоначелником разматране су следеће теме: 

 

  1. Проблем водоснабдевања, 

  2. Асфалтирање улица и санација пешачких стаза преко пропуста и постојећих 

асфалта, 

  3. Гасификација,  

  4. Комасација,  

  5. Радови неопходни за легализацију Омладинске сале – дискотеке (електро-мрежа 

нова, хидрантски прикључак, противпожарно степениште),  
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  6. Превоз путника (нови поласци, усклађивање постојећег реда вожње са потребама 

путника, линије до АВИВ-ПАРКА … веза са Ковачицом-Панчевом и Београдом), 

  7. Решавање питања уличне расвете (реконструкција и попуна), 

  8. Постављање новог дечијег вртића у парку, 

  9. Санирање сеоског парка од невремена (заостали пањеви и тарупирање остатака 

шпалира), 

  10. Санација дивље депоније иза „Економије“, 

  11. Завршетак радова на Спомен кући Уроша Предића,  

  12. Запошљавање младих. 

 

  II    ЗАПОСЛЕНИ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

  Укупно запослени: 1 лице 

  Стално запослено у МЗ:  1 лице  

  На пословима: секретар МЗ 

 

  Зарада секретара МЗ је у 2019. години финансирана: 

  - из буџетских средстава  града Зрењанина 

 

    III   ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ У 2020. ГОДИНИ: 

 

  ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

  - Реализација пројекта рекултивације земљишта у Пролетерској улици – средства 

обезбеђена по Конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику 2013. године, 

  - обезбеђивање средстава за наставак радова на „Спомен кући Уроша Предића“, 

  - легализација објеката Омладинске сале – дискотеке, 

  - решавање проблема водоснабдевања – бушење новог бунара, 

  - постављање новог дечијег игралишта у парку, 

  - асфалтирање улица и санација тротоара,  

  - уређење депонија и атарских путева,  

  - обележавање Дана МЗ културним и спортским манифестацијама, 

  - организовање манифестација у оквиру „Дана  Уроша Предића у Орловату“, 

  - решавање комуналних питања и  организовање акција уређења села.  

 

  ИЗВРШЕНИ ПОСЛОВИ ПО ПЛАНУ ЗА 2019. ГОДИНУ: 

 

  - Завршени радови на „Ботошком друму, 

  - извршена попуна уличне расвете, 

  - решавано питање  рада Пашњачког одбора и испаше стоке, 

  - организоване културне и спортске манифестације у оквиру Дана МЗ и „Дана 

Уроша Предића у Орловату“ (организоване су ликовна и фотографска колонија), 

  - вршено уређење и хемијско третирање сва три гробља, 

  - решавана комунална питања  и организоване акције уређења села. 
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  НЕИЗВРШЕНИ А ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ: 

 

  - Реализација пројекта рекултивације земљишта (решавање проблема око добијања 

локацијске дозволе за изградњу спортског терена на новој локацији), 

  - обезбеђивање средстава за наставак радова на „Спомен кући Уроша Предића“, 

  - легализација објекта Омладинске сале, 

  - уређење депонија и атарских путева, 

  - решавање проблема водоснабдевања – бушење новог бунара, 

  - постављање новог дечијег игралишта у парку, 

  - асфалтирање улица и санација тротоара.  

 

  Главни разлог не извршења планираних активности је био недостатак средстава за 

реализацију истих.  

 

       IV  СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА 

 

  ТАБЕЛА 1. 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019.години 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

Програм 

утрошка 

средстава у 

2019.години 

За шта су 

утрошена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години 

1. / / / 

 

/ 

 

 

  МЗ ''Орловат'' Орловат  нема уведен самодопринос. 

 

     V   СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

 

     ТАБЕЛА 2. 

   

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града 

у 2019. 

години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

1. 632.884,11 Плате додаци и 

накнаде запослених 

632.884,11 Плате додаци и 

накнаде запослених 

2. 108.539,60 Доприноси на терет 

послодавца 

108.539,60 Доприноси на терет 

послодавца 

3. 22.223,00 Сол.помоћ 

запосленима 

22.223,00 Сол.помоћ 

запосленима 
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Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџета града 

у 2019. 

години 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

средства 

4. 232.518,51 Стални трошкови 6.438,21 Тр.платног промета 

   146.369,50 Ел.енергија 

   21.710,73 ТТ услуге 

   24.311,31 интернет 

   6.335,76 Комуналне услуге 

   20.343,00 Осигурање зграда 

   4.685,00 Осигурање возила 

   2.325,00 Оси. запослених 

5. 27.600,00 Путни трошкови 27.600,00 Путни трошкови 

6. 1.417.880,90 опште услуге 663.879,20 Комунални радник 

   489.764,16 пољочувар 

   38.520,00 Штампање мајица 

   223.579,14 репрезентација -

Манифестације у 

оквиру „Дана Уроша 

Предића“ и Дан МЗ 

   2.138,40 Поклон књиге 

   38.520,00 Услуге штампања 

мајица 

7. 13.392,00 Остале 

специјализоване 

услуге 

13.392,00 Урбанисточка дозвола 

и тонери 

8. 17.825,00 Текуће поправке  

опреме 

600,00 рачунарска опрема  

   17.225,00 Поправка тримера 

9. 145.306,60 материјал 9.235,00 Канцеларијски 

материјал 

   28.675,60 Материјал за културу и 

спорт 

   65.600,00 Бензин и дизел гориво  

   11.179,00 Потрошни и 

Материјал за посебне 

намене 

   30.617,00 Остали мат. за пос. 

намене 

10. 74.843,69 Остале текуће 

дотације по закону 

74.843,69 Остале текуће 

дотације по закону 

 2.693.012,63  2.693.012,63  
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     VI   СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 

 

             ТАБЕЛА 3. 

Ред. 

бр. 

Извор и износ средстава у 

2019. Године 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су 

утрошена 

средства 

1. Пренета средства из 2013.        

(Конкурс Пок.секретаријата  

за енергетику) 

3.680.000,00 

Рекултивација 

земљишта-изградња 

спортског терена 

/ / 

 Пренето у 2019.г. 

3.680.000,00 

 / / 

   

  Средства добијена по Конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику и 

минералне сировине, за Пројекат рекултивације земљишта- изградњу спортског терена 

у Орловату, нису реализована из разлога што МЗ ''Орловат'' Орловат не може да 

издејствује добијање Локацијске дозволе. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ПЕРЛЕЗ'' ПЕРЛЕЗ 

 

 У 2019. години, заказано је 14. седница Савета Месне заједнице ,,Перлез” Перлез и 

Надзорног одбора  и све су одржане. Најдужи временски период у којем није било 

седница је 45 дана. 

  Надзорни одбор је у већини случајева присуствовао седницама Савета Месне 

заједнице ,,Перлез” Перлез. 

  Тежишне теме које су разматране на седницама Савета су: одржавање уличне 

расвете, комунални проблеми, замена прозора на згради Месне заједнице, решавање по 

питању захтева мештана, разматрање молби удружења грађана, уређење атарских 

путева, орезивање и санитарна сеча у парку, разматрање по питању пољочуварске 

службе, уређење и одржавање зелених површина, чишћење дивљих депонија, 

асфалтирање улица, план искоришћавања утрина и пашњака, заштита од пожара стрних 

жита, организација сеоске славе, постављање нових клупа у парку, разматрање у вези 

радова на изградњи фекалне канализације а на основу постојећег пројекта, орезивање и 

одржавање ветрозаштитног појаса, разматрање у вези изградње еко чесме, разматрање у 

вези санације и адаптације зграде Месне канцеларије, изградња стаза у парку, санација 

и адаптација биоскопске сале, гасификација насељеног места Перлез. 

  У Месној заједници ,,Перлез” Перлез, запослен је један радник на неодређено 

време-секретар МЗ ,,Перлез”Перлез.  

  Радник МЗ ,,Перлез” Перлез је финансиран из средстава буџета града Зрењанина. 

 

  Планирани послови у 2020. години: 

  - Санација и адаптација зграде Месне канцеларије, 
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  - Одржавање уличне расвете, 

  - Замена прозора на згради Месне заједнице, 

  - Уређење атарских путева, 

  - Озелењавање јавних површина, 

  - Одржавање асфалтираних путева, 

  - Одржавање дечијих игралишта, 

  - Организација сеоске славе, 

  - Уређење банкина на сеоским путевима, 

  - Организација едукативних предавања, 

  - Одржавање зграде Месне заједнице, 

  - Поправке постојећих радних машина, 

  - Куповина нових радних машина, 

  - Чишћење дивљих депонија, 

  - Постављање нових клупа у парку, 

  - Израда плана искоришћавања утрина и пашњака, 

  - Израда плана заштите од пожара стрних жита, 

  - Орезивање и одржавање ветрозаштитног појаса, 

  - Разматрање у вези изградње фекалне канализације, 

  - Разматрање у вези изградње стаза у парку, 

  - Гасификација насељеног места Перлез, 

  - Санација и адаптација бископске сале. ( имамо пројекат инвестиционог одржавања 

зграде МЗ ,,Перлез” Перлез). 

 

  Део планираних послове у 2019. години смо реализовали. Јавна чесма је изграђена и 

стављена у функцију, гасификација насељеног места започета у 2019. години. 

 

  Потребно је извршити ревизију постојећег пројекта за изградњу фекалне 

канализације (пројекат се налази у ЈКП ,,Водовод и канализација” Зрењанин).  

 

  Средства самодоприноса 

 

  Табела 1. 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. години у 

динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години у 

динарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. години 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса у 2019. 

години 

1. 1.900.000,00  

(средства из 

предходних година) 

0,00 

(Самодопринос 

истекао 

01.07.2016.) 

547.756,77 Зараде радника, пор.  

Доприноси  / 

2.    Стални трошкови / 
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Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса у 

2019. години у 

динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години у 

динарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. години 

За шта су утрошена 

остварена средства 

самодоприноса у 2019. 

години 

3.    Услуге по уговору 

47.904,77 

4.    Специјализоване услуге 

0,00 

5.    Текуће поправке и 

одржавања 1.956,00 

6.    Материјал 52.996,00 

7.            Остале текуће дотације 

по закону   0,00 

8.    Дотације спортским, 

омладинским 

организацијама и 

осталим удружењима 

грађана 185.000,00 

9.    Остали порези  и 

републичке таксе 0,00 

10.           Машине и опрема 

259.900,00 

 

11. 

   Зграде и грађевински 

објекти 0,00 

 УКУПНО   547.756,77 

 

  Средства из буџета 

 

  Табела 2. 

 

Ред. 

бр. 

Извор и износ 

средстава у 

2019. години у 

динарима 

Намена средстава Утрошак 

средстава у 

дин 

За шта су утрошена 

средства 

1. 4.390,090,00 Зараде радника, пор.  

доприноси 

684.143,89 Зараде   радника, пор. 

доприноси 

2.  Поклони за децу 

запослених 

    9.000,00 Поклони за децу 

запослених 

3.  Стални трошкови    690.812,70 Стални трошкови 

4.  Услуге по уговору 1.131.386,80 Услуге по уговору 

5.  Специјализоване услуге     243.600,00 Специјализоване услуге 

6.  Текуће поправке и 

одржавања 

                

600.000,00 

Текуће поправке и 

одржавања 
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Ред. 

бр. 

Извор и износ 

средстава у 

2019. години у 

динарима 

Намена средстава Утрошак 

средстава у 

дин 

За шта су утрошена 

средства 

7.  Материјал 137.760,50        Материјал  

8.  Остале текуће дотације 

по закону 

63.380,86 Остале текуће дотације 

по закону 

9.  Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 

чланова уже породице и 

друга помоћ запосленог 

 

 / 

Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 

чланова уже породице и 

друга помоћ запосленог. 

10.  Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

            

/ 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

11.  Машине и опрема / Машине и опрема 

12.  Порези обавезне таксе.    1.200,00 Порези обавезне таксе. 

13.  Средства програма за 

заштиту животне 

средине 

/ Средства програма за 

заштиту животне 

средине. 

14.  Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада. 

10.000,00 Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада. 

 УКУПНО  3.571.284,60  

 

  Средства пренета у 2019. години  0,00 динара. 

 

  Табела 3. 

 

Ред. 

бр. 

Извор и износ средстава 

у 2019. години у 

динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су 

утрошена 

средства 

 / / / / 

     

   

  Тежишни проблеми МЗ ,,Перлез” Перлез у 2019. години су: недостатак средстава за 

почетак изградње фекалне канализације (имамо пројекат), недостатак средстава за 

одржавање постојећих објеката, уређење атарских путева, проблем дивљих депонија, 

санација постојећих асфалтираних путева, изградња нових путева, одржавање тротоара, 

зграда Месне канцеларије у лошем стању (сала за венчање је забрањена за коришћење а 

на основу решења грађевинске инспекције),  потребно је проширење јавне расвете на 

путу ка Београду-пут " Л11". 

  

   Горе наведени тежишни проблеми биће приоритет за њихово решавање у 2020. 

години. 
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 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''СТАЈИЋЕВО'' СТАЈИЋЕВО 

 

 У 2019. години заказано је 7 (седам) седница Савета Месне заједнице ,,Стајићево” 

Стајићево, а на седницама се увек позивају и чланови Надзорног одбора, тако да су и 

они упознати са свим одлукама Савета Месне заједнице ,,Стајићево” Стајићево. 

 

  Све заказане седнице су одржане. 

 

  Најдужи временски период у којем није били седница Савета и Надзорног одбора 

Месне заједнице ,,Стајићево” Стајићево је 2 (два) месеца. 

 

  Тежишне теме које су разматране на седницама Савета и Надзорног одбора су: 

  1. наставак изградње фекалне канализације, 

  2. изградња фискултурне сале, 

  3. изградња и уређење атарских путева, 

  4. кишна канализација, 

  5. реконструкција путева кроз село, 

  6. одржавање еко чесме, 

  7. питања везана за пашњак и испашу стоке, 

  8. решавање молби грађана месне заједнице, 

  9. организација сеоске славе, 

  10. јавна расвета, 

  11. финансијска питања и извештаји, 

  12. изградња капеле, 

  13. мањи комунални проблеми. 

 

  Током 2019. године у Месној заједници ,,Стајићево” Стајићево био је запослен 

један радник на одређено време /12 месеци/ и то секретар Месне заједнице, који се 

финансира из средстава буџета града Зрењанина, комунални радник је упућен на рад, 

такође на 12 месеци, код другог послодавца - ЈКП ,,Чистоћа и зеленило” Зрењанин, док 

су пољочувари и хигијеничарка били ангажовани  на 12 месеци по Уговору о 

повременим и привременим пословима. 

 

  Планирани послови Месне заједнице ,,Стајићево” Стајићево у 2020. годину су: 

  1. наставак изградње фекалне канализације, 

  2. наставак чишћења акумулативних канала, 

  3. иградња фискултурне сале, 

  4. изградња и уређење атарских путева, 

  5. асфалтирање једне улице, 

  6. санација дома МЗ, 

  7. адаптација и реновирање центра села, 

  8. осветљење и уређење дечијег игралишта, 

  9. постављање видео надзора у центру села, 
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  10. изградња капеле, 

  11. обележавање стогодишњице села, 

  12. вајфај у центру села, 

  13. бетонирање стаза на гробљу. 

 

  У 2019. години отпочети су радови на уређењу и равнању атарских путева у КО 

Стајићево. Средства за куповину горива обезбедио је град Зрењанин. 

  На згради Јавне еко чесме урађена је замена комплетне кровне конструкције. 

  Средства за ове радове обезбедио је град Зрењанин. 

  У 2019. години планирано је било започети наставак изградње фекалне 

канализације, као и градња фискултурне сале, али због недостатка средстава и потребне 

документације ови послови нису реализовани. 

  Организована је сеоска слава Преображење у чијој организацији су учествовале сва 

удружења и организације. На свечаној седници уручене су скромне награде за треће и 

четврто дете, затим награде за најбоље ученике основне и средње школе и све свршене 

студенте из места Стајићева. 

 

  Током прославе сеоске славе Преображење одржане су бројне манифестације као 

што су: 

  - Кување рибље чорбе на обали Бегеја,  

  - Ракијада , 

  - Ловачка шицара, 

  - Банатски фруштук, 

  - Фудбалски турнир млађих категорија, 

  - Ревијална утакмица ЖФК Стајићево: ЖФК Војводина Нови Сад, 

  - Ревијална утакмица млађих категорија девојчица, 

  - Банатска бајка, 

  - Представе за децу, 

  - Ревијална утакмица ОФК Стајићево : ФК Боксит Милићи, 

  - Турнир у шаху, 

  - Турнир у игрању таблића, 

  - Фијакеријада итд. 

 

  Целокупну манифестацију је пропатило велики број грађана како из самог места 

Стајићева, тако и из околних насеља. 

 

  Средтва из буџета града Зрењанина у висини 5.891.900 динара утрошена су : 

 

Ред. 

бр. 

Средства добијена 

из буџета у 2019. 

год. у динарима 

 

Намена Средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су утошена 

средства 

 1   575.000 Плате запосленог    575.000 Плате запосленог 

(секретар) 
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Ред. 

бр. 

Средства добијена 

из буџета у 2019. 

год. у динарима 

 

Намена Средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

За шта су утошена 

средства 

 2   103.000 Доприноси запосленог   103.000 Доприноси запосленог 

(секретар) 

 3     22.300 Социјална давања за 

запосленог 

    22.300 Социјална давања за 

запосленог 

 4   800.000 Комунални трошкови   800.000 Трошкови платног 

промета, енергетске и 

комуналне услуге, услуге 

комуникације 

 5      24.000 Трошкови путовања 

запосленог 

     24.000 Трошкови путовања 

запосленог 

 6 2.387.000 Услуге 2.387.000 Информисања, сеоска 

слава уговори ППП 

 7    100.000 Специјализоване услуге    100.000 Специјализоване услуге 

 8    700.000 Поправке и одржавање    700.000 Одржавање јавне чесме и 

опреме 

 9    415.600 Материјал    415.600 Административни 

материјал, гориво за 

одржавање јавних 

површина и радови на 

атарским путевима, 

материјал за хигијену и 

разни потрошни мат 

10    80.000 Остале текуће дотације    80.000 Остале текуће дотације 

11    60.000 Порези и таксе    60.000 Порези и таксе 

12    20.000 Новчане казне    20.000 Новчане казне 

13  600.000 Зграде и грађевински 

објекти 

 600.000 Реновирање комплетне 

кровне конструкције на 

јавној еко чесми 

14     5.000 Машине и опрема       5.000 Куповина мобилног 

телефона 

 

  Из других извора нисмо имали средства, а убрана средства од повременог издавања 

сале редовно уплаћујемо на евидициони рачун. 

 

  Приритет у 2020. години: 

  - наставак изградње канализације, 

  - почетак изградње фискултурне сале, 

  - реконструкција путева у селу, 

  - наставак изградње атарских путева. 
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  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ТАРАШ'' ТАРАШ 

 

 Савет Месне заједнице ,„Тараш“ Тараш је у 2019. години имао заказаних и 

одржаних 12 седница (10 редовних, 1 вандредну седницу и 1 Свечану седницу). У 

Месној заједници „Тараш“ Тараш  Надзорни одбор је у 2019. години имао 4 седнице 

(конститутивну седницу и 3 редовне седнице). МЗ ,,Тараш” Тараш је организовала Збор 

грађана поводом покретања иницијативе за изгласавање самодоприноса на 

референдуму.   

 Најдужи временски период између две седнице је 30 дана. 

 На седницама Савета МЗ „Тараш“ Тараш најчешће су решавани комунални 

проблеми (улична расвета, кошење и одржавање зелених површина), насипање пута 

струганим асфалтом, одржавање скеле, одржавање манифестација ,,Дани тарашких 

рода” и сеоске славе. 

 Месна заједница „Тараш“ Тараш нема стално запослених радника (послове 

секретара је  обављао секретар МЗ „Елемир“ Елемир по уговору о пословно техничкој 

сарадњи). 

    У току 2019. године планирано је насипање пута струганим асфалтом, одржавање 

уличне расвете, одржавање зелених површина, оржавање скеле Хајлаш, ангажовање 

комуналног радника на ППП пословима. Све што је планирано је и урађено.   

    Од извршених послова битно је редовно одржавње скеле које треба да омогући 

редован прелазак преко Тисе, као и ангажовање комуналног радника на одржавању 

комуналне хигијене. 

 

     Месна заједница ''Тараш'' Тараш  нема уведен самодопринос и средства добијена из 

других извора. 

 

ТАБЕЛА  

 

Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџет града у 

2019 години у 

динарима 

Намена средстава Утрошак 

средства 

За шта су 

утрошена 

средства 

 1.596.705,75 Стални трошак (ел. 

енергија, вода, одвоз 

смећа, телефон 

интернет платни 

промет), услуге 

штампања и рекламе 

Репрезентација за 

сеоску славу и Дане 

Тарашких рода,   

услуге по уговору              

1.596.705,75 Стални трошкови 

66.005,40 услуге 

штампања и 

рекламе 25.281,72 

Репрезентација 

173.927,10, 

поклони 43.025,23, 

услуге по уговору 

1.038.149,76, 

Специјализоване 
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Ред. 

бр. 

Средства 

добијена из 

буџет града у 

2019 години у 

динарима 

Намена средстава Утрошак 

средства 

За шта су 

утрошена 

средства 

(ангажовање 

комуналог радника и 

пољочувара) 

специјализоване 

услуге, 

канцеларијски 

материјал материјал 

за саобраћај – гориво 

и материјал за 

одржавање скеле, 

порези и таксе 

услуге 1.302,00, 

механичке 

поправке 1.180,00, 

кан. материјал 

1.068,00, ХТЗ 

опрема 9.660,00 

Бензин, уље и 

мазива 36.180,00, 

хемијска средства 

за хигијену 

5.000,00, потрошни 

материјал. резервни 

делови 6.700,00, 

алат и инвентар 

40.038,00, остали 

материјал за пос 

намене 9.300,00, 

одводњавање и 

таксе 

109.318,45, остали 

порези и таксе 

30.570,00 

 

 Средства самодоприноса 

 

Ред. 

бр. 

Планирана 

средства 

самодоприноса 

пренешена из 

ранијих година 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

Програм 

утрошака 

средства 

самодоприноса 

За шта су 

утрошена 

средства 

самодоприноса 

 250.000,00 150.000,00 Дотације 

друштвима и 

организацијама, 

одржавање зграда 

и објеката 

Дотације 

друштвима и 

организацијама 

 150.000,00 

 

       Најзначајније активности су везане за одржавање скеле и омогућавње несметаног 

протока људи и механизације, одржавање комуналне хигијене села, организовање 

манифестације ,,Дани тарашких рода” и сеоске славе.   
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 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ 

 

 Савет МЗ заказао је 6 седница, од којих су 6 одржане. Најдужи период у ком није 

било одржавања седнице је 65 дана. Надзорни одбор заказао је 3 седнице, толико је и 

одржано. 

 МЗ има 1 запосленог, ком се зарада исплаћује из буџета - секретар МЗ и 2 радника 

са уговором о привремено - повременим пословима, комунални радник и пољочувар. 

 На седницама Савета МЗ тежишне теме које су разматране: комунални, 

финансијски и други проблеми. 

 МЗ је за 2019. годину сачинила план за послове које треба да одради у току године: 

 - усвајање финансијског плана за 2019. годину, 

 - усвајање завршног финансијског извештаја за 2018. годину, 

 - ангажовање пољочувара, 

 - решавање комуналних проблема, 

 - решавање проблема паса луталица, 

 - организовање равнања ленија, 

 - ангажовање корпе за сечу грана, 

 - формирање штаба за жетву, 

 - рад комисије за процену штете, 

 - уређење гробља, 

 - измена апропријације,  

 - продаја бусена траве,  

 - одржавање и уређење јавних површина, 

 - усвајање измене и допуне фин.плана за 2019. годину, 

 - одлука о називима улица, 

 - комунални проблеми- припрема за зимски период (агрегат за воду, гртала за снег). 

 

Извршени послови по плановима за 2019. годину: 

  - конституисање новог Савета и Надзора, 

 - избор комисија по Статуту МЗ (ком. за ком. питања, за инвестиције, за спорт и 

културу, за имов. односе, за коришћење пашњака, утрина и сенокоса, за екологију и 

здравство, за одржавање пољских путева, за процену пољске штете, за ванредне 

ситуације и за мировно веће), 

 - избор ком. радника и обнављање уговора пољочувару, 

 - избор новог секретара МЗ, 

 - почетак замене сијалица на уличној расвети, 

 - хватање паса луталица, 

 - почетак радова на изградњи пута Томашевац-Самош, 

 - уређење дивље депоније у потпуности, 

 - водоторањ пуштен у рад, 

 - разматрање финансијског плана за 2020. годину, 

 - избор пописне комисије, 

 - усвајање измене и допуне фин. плана за 2019. годину –Ребаланс.  
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 Од свих планираних послова,око 70% је реализовано. 

 

 Неизвршени, а планирани послови: 

 Асфалтирање преких улица није реализовано у 2019. години, требало би да се 

реализује у 2020. години. Није извршено уређење гробља и није решено питање 

ангажовања човека за укоп, ископ раке, обећано од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 

Зрењанин. 

 Због недостатка средстава, део планираног није урађено, текуће поправке и 

одржавања (санација равног дела крова и фасаде зграде МЗ као и замена олука). 

 

 Планирани послови у 2020. години: 

 - гасификација села, 

 - пошумљавање саниране, старе депоније садницама багрема, бреста и тополе, 

 - попуњавање оштећеног коловоза по улицама,  

 - асфалтирање попречних улица, 

 - постављање „лежећих полицајаца“, 

 - пројекат за фекалну канализацију, 

 - рушење постојеће куће на гробљу и изградња објекта за обред сахране, 

 - решавање проблема зграде бившег забавишта које је склоно паду, 

 - решавање проблема старих кућа, без наследника, 

 - опремање канцеларије МЗ рачунаром и фотокопир апаратом, 

 - предлог за увођење самодоприноса, 

 - потреба за покретном амбулантом за обилазак инвалида, 

 - Еко чесма. 

 

 ТАБЕЛА 1. МЗ ТОМАШЕВАЦ ОД 01.01.2011. НЕМА СРЕДСТАВА ИЗ 

САМОДОПРИНОСА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА. 

 

 ТАБЕЛА 2. СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА (ВАН 

САМОДОПРИНОСА) И ЊИХОВА НАМЕНА И РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

РЕД. 

БРОЈ 

Ср. добијена из 

буџета града у 

2019. у дин. 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

ср. 

1. 540.000,00 плате и додаци 540.000,00 плате и додаци 

2. 100.000,00 социјални доприноси 100.000,00 социјални доприноси 

3. 350.000,00 стални трошкови 350.000,00 стални трошкови 

4. 21.000,00 трошкови путовања 21.000,00 трошкови путовања 

5. 135.000,00 специјализоване 

услуге 

135.000,00 специјализоване 

услуге 

6.  50.000,00 текуће поправке 50.000,00    текуће поправке 

7. 115.600,00 материјал 115.600,00 материјал 
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РЕД. 

БРОЈ 

Ср. добијена из 

буџета града у 

2019. у дин. 

Намена средстава Утрошак 

средстава 

За шта су утрошена 

ср. 

8. 58.000,00 остале дотације 58.000,00 остале дотације  

9. 202.000,00 порези,обавезе,таксе 

казне и пенали 

202.000,00 порези,обавезе,таксе 

казне и пенали 

 

 ТАБЕЛА 3. СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА,ЊИХОВА НАМЕНА И 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

Извор и износ ср. у 

2019. у дин. 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у дин. 

За шта су 

утрошена ср. 

/ / / / / 

 

 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ТОМАШЕВАЦ'' ТИНАШЕВАЦ У 2019. ГОДИНИ НИЈЕ 

ДОБИЈАЛА СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА. 

 

 Проблеми са којима се суочава МЗ ,,Томашевац” Томашевац, највећим делом су 

области одржавања комуналне хигијене у насељу. Проблем се јавља у пролећном делу 

када би требало ангажовати додатни број радника, како би се благовремено покосиле и 

уредиле све јавне површине. Путна инфраструктура је у веома лошем стању и 

неопходна је темељна реконструкција улица Маршала Тита и Николе Велисављева и 

део улице Иве Лоле Рибара, од бр. 1 до бр. 38 и од бр. 153 до бр. 206, као и израда 

асфалта у попречним улицама у насељу. За уређење атарских путева потребна је нафта, 

јер равнање ленија пољопривредници организују добровољно. 

 Велики проблем представљају нам пси луталице, којих је све више у селу. Свака 

похвала служби за хватање паса луталица, која увек организује акцију, кад год их 

позовемо. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ФАРКАЖДИН'' ФАРКАЖДИН 

 

 Месна заједница ,,Фаркаждин” Фаркаждин, има Савет који броји 7 чланова, чије је 

присуство било редовно. Укупно је заказано 5 седница колико је и одржано. Најдужи 

временски период у којем није било седнице Савета МЗ износи два месеца од 

20.09.2019 године до 18.12.2019 године. 

  Теме разматране на седницама Савета углавном су биле из области комуналних и 

здравствених  проблема мештана села: свакодневном раду лекара у селу, уређење 

гробља, парка и пијаца, адаптације дела зграде МЗ намењена делатности културе, 

уличне јавне расвете, пројектовање и уређење атарских путева, чистоће насеља, 

проблеми са водом - недовољан притисак током одређеног времена у селу,струја 

недовољна јачина у једном делу села.Такође се расправљало о немогућности 
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финансирања постојећих удружења грађана, пре свих Фудбалског клуба, о проблемима 

у атару и раду пољочувара и комуналног радника. 

  У овој МЗ у 2019. години  било је запослено jeдно лице, секретар који се 

финансирао из буџета града. Комунални радник је у 2014. години упућен на рад код 

другог послодавца - ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин, а пољочувар је ангажован 

2019. године по уговору о пп пословима. 

   Планирани послови односе се на сређивање зграде МЗ ,,Фаркаждин” Фаркаждин и 

локала у њима, расвету, уређење гробља, уређење атарских путева, чишћење дивљих 

депонија, орезивање и садња нових садница у парку и  на пијаци у Фаркаждину, 

пројектовање канализације и реконструкција водоводне мреже. 

  У самој згради Месне заједнице ,,Фаркаждин” Фаркаждин, 2019. године проширена 

је сала за издавање, замењени  санитарни делови у тоалету, постављени  нови струјни 

каблови  и спуштени плафон, окречени зидови. 

  Месна заједница ,,Фаркаждин“ Фаркаждин нема самодопринос. 

 

 

  - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса) њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

Ред. 

број 

Средства добијена из буџета града 

у 2019. години у динрима 

Намена средстава Утрошак 

средства у 

дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

1. Плате по основу цене рада Плата за запослене    496.654,33 Плате 

2. Допринос за ПИО ПИО      59.598,50 Допринос  

3. Допринос за здравствено оси. Здравствен осигу.      25.578.03 Допринос 

4. Трошкови путобања Трошкови путни        6.045,44 Трошкови 

5. Поклони за децу запослених Поклони за нову г.      18.000,00 Поклон  

6. Трошкови платног промета Трошкокови пл.пр.        6.553.24 Трошкови  

7. Електрична енергија За струју у згради    129.244,76 Струја  

8. Одвоз одпада Изношење смећа        5.807,78 Изношење смећа 

9. Телефон Телефон       33.994,64 Телефон  

10. Резервни делови делови      26.480,00 Делови  

11. Осигурање опреме,зграде,запо Осигурање       30.044,00 Осигурање  

12. Новчане казне  Казне       33.800,00 Казна  

13. Репрезентација Репрезентација     249.039,37 Репрезентација  

14. Остале услуге штампања Услуге         9.806,40 Услуге израда акта 

15. Текуће поправке и одржавање зграде Радови     694.900,76 Радови на згради 

16. Рачунарска опрема Поправке         8.600,00 Поправке опреме 

17. Опрема за јавну безбедност Одржавање         3.888,00 Одржавање опрем. 

18. Канцеларијски материјал Материјал         6.438,00 Материјал  

19. Бензин  Бензин       70.000,00 Кошење јавн.повр. 

20. Инвентар за одржавање хигијене. Материјал         6.000,00 Материјал  
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21. Остале поправке и одржавање 

административне опреме  

Поправке         4.278,00 Oдржавање 

22. Потрошни материјал  Материјал       36.805,00 Материјал 

23 Остале текуће дотације по  Дотације       29.212,85 Дотације 

24. Остале опште услуге  Пољочувар плата     502.807,68 Плата  

25. Остали материјали за посебне 

намене 

Материјили       20.090,00 Материјали  

26. Уградна опрема  Опрема        60.000,00 Клима  

 УКУПНО  2.562.921,28  

          

 

   - Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према 

табели број 3. 

 

 ТАБЕЛА 3. 

 

Ред. 

број 

Извор и износ средстава у 

2019. години у динарима 

Намена средстава Утрошак 

средстава у дин. 

За шта су 

утрошена 

средства 

1. Закуп локала у згради            70.800,00 Нису утрошена  

 УКУПНО            

 

  Остварена средства од закупа локала, МЗ ,,Фаркаждин” Фаркаждин планирала је за 

куповину инвентара за локал, али се није успело у томе, јер поменута средства нису 

реалозована, те се набавка инвнетара пролонгира за наредну 2020. годину. 

 

 

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЧЕНТА'' ЧЕНТА 

 

 Савет Месне заједнице „Чента“ Чента је у извештајном периоду одржао укупно 

девет седница: пет редовних и четири телефонске седнице. Није било неодржаних 

седница. 

 Најдужи период између две седнице био је од  7. маја до 7. августа  2019.године; 

 Самосталне седнице Надзорни одбор није одржавао, већ су, повремено, чланови 

Надзорног одбора присуствовалио седницама Савета Месне заједнице. 

 Тежишне теме које су разматране на седницама Савета, односиле су се на 

комуналну проблематику (водоводна мрежа и утрошак воде, уређење дивље депоније 

смећа, уређење коловоза на улицама...), финансијску проблематику (разматрање 

планских и извештајних докумената, наплата закупа гробних места и накнаде за радове 

у месном гробљу, наплату закупа просторија, обзебеђење других извора 

финансирања...), уређење Дома Месне заједнице. 

 Месна заједница „Чента“ Чента има запосленог једног извршиоца на пословима 

секретара Месне заједнице, док су послове комуналног радника и пољочувара обављала 
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три извршиоца, по основу уговора о привременим  и повременим пословима а све 

зараде обезбеђивале су се из буџета града Зрењанина 

 

 - За 2019. годину, Савет Месне заједнице „Чента“ Чента је планирао следеће 

послове:  

 

 1. Изградња бунара за водоснабдевање; 

 2. Довођење водоторња у функцију: 

 3. Асфалтирање улица и израда пројеката; 

 4. Израда пројекта и уређење канала за одвођење атмосферских вода; 

 5. Санација и уређење Дома Месне заједнице; 

 6. Уређење атарских путева; 

 7. Наставак израде пројекта санитарне канализације; 

 8. Санација дивљих депонија; 

 8. Одржавање и доградња јавне расвете; 

 9. Изградња тротоара; 

 10. Облежавање назива улица и кућних бројева; 

 11. Одбрана села од елементарних непогода; 

 12. Сарадња са органима безбедности; 

 13. Учешће на конкурсима за доделу средстава; 

 14. Обележавање Дана Месне заједнице; 

 15. Организација традиционалне сеоске прославе; 

 16. Сарадња са Основном школом и Црквом, организацијама; 

 17. Сарадња са грађанима по свим основама; 

 18. Уређење и ограђивање Старог гробља; 

 19. Припрема нове локације за гробље; 

 20. Изградња гробљанске капеле;  

 21. Решавање статуса излетишта „Ченћанска језера“; 

 22. Легализација пословног објекта у центру Ченте; 

 23. Одржавање каналске мреже ДТД-а. 

 

 У 2019. години, реализовани су следећи послови: 

 

 - Организвована је прослава Дана Месне заједнице; 

 - Организована је противпожарна заштита жетве; 

 - Сарађивало се са свим структурама у Месној заједници: ДВД, Фудбалски клуб, 

КУД, Основном школом, Амбулантом, грађанима;  

 - Рађено је на комуналном одржавању и уређењу села (кошење траве, прикупљање 

смећа и сл.); 

  - Организовано је равнање атарских путева; 

  - Организовано је чишћење снега; 

 Већи део планираних активности није реализован, због недостатка финансијских 

средстава, техничких могућности, или није постојала потреба за њиховом 

реализацијом. 
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  - Планирана средства самодоприноса, остварена средства и рализација 

програма самодоприноса по приложеној табели број 1. 

 

  ТАБЕЛА 1. 

 

 

 

Ред. 

број 

Планирана средства 

самодоприноса у 2019. 

години у динарима 

Остварена 

средства 

самодоприноса 

у 2019. години у 

динарима 

Програм 

утрошка 

средстава 

самодоприноса 

у 2019. години 

 

За шта су утрошена 

средства остварена 

средства самодоприноса 

у 2019. години 

1 - - - - 

 

 

 - Средства добијена из буџета града (ван самодоприноса), њихова намена и 

реализација по табели број 2. 

 

ТАБЕЛА 2. 

 

 

 

Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019.години у 

динарима 

 

                                   

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су средства 

утрошена 

1. 3.231.381,64 

 

Плате по основу цене 

рада 

577.608,52 

 

Зараде запосленог 

 

 Доприноси на терет 

послодавца 

99.059,87 

 

Зараде запосленог 

Солидарна помоћ 22.222,22 Солидарна помоћ 

Трошкови платног 

промета 

6.515,56 

 

Трошкови платног 

промета и банкарске 

услуге                                                                                                                                                                

Енергетске услуге 266.690,26 

 

Утрошак електричне 

енергије 

Услуге водоснабдевања 13.055,35 Утрошак воде 

Одвоз отпада 6.335,76 Услуге одвожења смећа 

Услуге комуникација 46.264,41 

 

Телефонске услуге 

Трошкови осигурања 12.109,48 Осигурање зграде, 

опреме и запослених  

Заступање пред домаћим 

судовима 

19.500,00 Заступање пред домаћим 

судовима 

Репрезентација 336.396,86 

 

Организација Дана Месне 

заједнице 
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Ред. 

број 

Средства 

добијена из 

буџета града у 

2019.години у 

динарима 

 

                                   

Намена средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су средства 

утрошена 

Остале опште услуге 1.457.160.53 

 

Уговори о вршењу 

привремених и 

повремених послова 

Специјализоване услуге 49.248,00 Накнада за рад лица за 

безбедност на раду, 

преглед ватрогасних 

апарата 

Текуће поправке и 

одржавање осталих 

објеката 

49.706,38 Одржавање Дома МЗ 

Канцеларијски материјал 26.448,00 Канцеларијски материјал 

Гориво 190.000,00 

 

Бензин за травокосачице, 

дизел за равнање 

атарских путева 

Потрошни материјал 10,240,00 Потрошни материјал 

Остале текуће дотације 

по закону 

42.820,44 

 

Повраћај 10% од зараде 

 

 

 - Средства добијена из других извора, њихова намена и реализација према 

табели број 3. 

 

 

  ТАБЕЛА БРОЈ  3. 

 

 

 

Ред. 

број 

Извор и износ средстава 

у 2019. години у 

динарима 

Намена 

средстава 

Утрошак 

средстава у 

динарима 

 

За шта су средства 

утрошена 

1 - - - - 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст) одређено је да Скупштина града, у складу са 

Законом разматра Извештај о раду и даје сагласност на Програм рада корисника 

средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач 

или већински власник град.  

 Чланом 57. став 1. Одлуке о месним заједницама (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 32/19) утврђено је да је Савет месне заједнице дужан да најкасније до 

30. марта текуће године, достави Градском већу и Скупштини града извештај о свом 

раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава 

које им је Град пренео.  

  Скупштини града Зрењанина достављени су Извештаји о раду и активностима 

месних заједница за 2019. годину у писменој и електронској форми, а који су усвојени 

на Савету месних заједница. 

На основу напред наведеног, предлаже се доношење Закључка о прихватању 

Извештаја о раду месних заједница за 2019. годину.  

 

 

       Обрадила: 

   Драгиња Сурла 

 

 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

               И БИРАЧКИ СПИСАК 

                 Живко Гавриловић 

 

  

             НАЧЕЛНИК     

ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                        Јелена Драгић   

 

 

                                 НАЧЕЛНИК  

                           ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

                                                        Јасмина Малинић  
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