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Увод
Месна заједница Црна Бара је основана за подручје насеља Црна Бара и
Банатски Моноштор у општини Чока ради задовољавања потреба и интереса
становника у наведеним селима.
Црна Бара према попису из 2011г. броји 437 становника и Банатски
Моноштор са 102 становника.
Основне информације о Савету Месне заједнице Црна Бара
Савет Месне заједнице Црна Бара конституисан је на првој седници савета
дана 30.03.2013.г. број 1-01/2013.
Седиште Месне заједнице је у Црној Бари, ЈНА 41.
Савет МЗ броји девет чланова:
1.Александра Раичевић
2.Габриела Неранџић
3.Стојков Радован
4.Месарош Киш Тибор
5.Бичкеи Корнелиа
6.Месарош Јанош
7.Немет Атила
8.Штеванов Драгана
9.Богдановић Александар
Секретар је Ана Кермеци
Основа за израду извештаја
У складу са чл.72, чл.74, чл.75 и чл.76 Закона о локалној
самоуправи(Сл.гласник РС 129/2007), чл. 65-70 Статута Општине Чоке(Сл.лист
Општине Чока бр.3 од 30.03.2011г.), Одлуком о образовању месних заједница
(Сл.лист Општине Чока бр.6 од 02.09.2002.г.) и Статутом Месне заједнице Црна
Бара, се извештава о раду Савета Месне заједнице.

Послови Месне заједнице
Месна заједница у складу са позитивним прописима обавља следеће послове
од интереса за грађане и то:
•
•
•
•
•
•
•

Уређивању насељеног места
Заштита и унапређење животне средине
Коришћење и уређење пољопривредног земљишта
Ванинституционална брига о социјалним категоријама становника
Брига о стварању бољих услова живота образовање,култура,здравство и
спорт
Реализација уведеног самодоприноса и увођење истог
Врши и друге послове од заједничког интереса за грађане

Предмет извештаја
Предмет извештавања је преглед реализованих послова у надлежности
Месне заједнице у извештајној години.
Активности
•

Коришћење и уређење пољопривредног земљишта

-Донет је Годишњи план месне заједнице Црна Бара за искоришћавање и
унапређење пољопривредног земљишта у 2013г.Месна заједница Црна Бара има
право коришћења и располагања на пашњацима и ливадама у површини од 738
хектара и 34 ари и 72 м2 уписани у К.О.ЦРНА БАРА на листу непокретности број
144 ,а у складу са Решењем Скупштине општине Чока бр.24 ,објављеног у
Сл.листу Општине Чока бр.4 дана 09.04.2001.г.,на страни 129.
Планско искоришћавање, очување и заштита ових површина, као и
унапређење Месна заједница Црна Бара је одредила својим годишњим планом
искоришћавања и унапређења пољопривредног земљишта у 2013. години, у
складу са Законом о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Сл.
гласник РС“, бр. 16/92 и 49/92), Законом о пољопривредном земљишту ( „ Сл.
гласник РС“ , бр. 62/06 и 41/09), Законом о заштити пољопривредног земљишта
(„Сл. лист општина Чока“, бр. 4/07) и са Одлуком о начину и условима коришћења
пашњака – коју је донео збор грађана Месне заједнице Црна Бара дана
23.04.2002.год.
-У складу са напред наведеним организована договорна подела пољопривредног
земљишта(испаша стоке,сенокос ),уз сугестије републичког пољопривредног

инспектора организован је састанак са пољопривредницима и сточарима и
договорено је удруживање новчаних средстава ради даљег улагања у пашњаке и
намирења потраживања према „Водама Војводине“ за одводњавање. Са свим
заинтересованим грађанима су били склопљени споразуми о заједничком
коришћењу. Наведене активности су реализоване у потпуности и укупна удружена
средства су износила : 332.250,00.
- Апеловали на свест грађана преко обавештења и локалне радио станицa да
приликом обраде пољопривредног земљишта механизацијом не уништавају
атарске путеве.
•

Уређивању насељеног места

-Током извештајне године су урађени молерски радови на фасади и унутрашњости
просторија месне заједнице као и унутрашњост велике сале месне заједнице
-У сарадњи са Домом здравља и Локалном самоуправом изведени су молерски
радови на амбуланти у Црној Бари први пут након изградње 70 тих година
-јавне површине су редовно одржаване тј.кошене ,такође и површине испред
напуштених стамбених објеката којих је било 20
-иницирана је сарадња са пољопривредним газдинством „Туринка“ из Турије која
је својом механизацијом уредила локално купалиште –пескару код Банатског
Моноштора и тиме обезбедила мештанима оба села освежење у врелим летњим
данима.
-у сарадњи са Дирекцијом за изградњу Општине Чока у извештајној години је
изграђена стаза која повезује мртвачницу са католичким гробљем
-у сарадњи са Дирекцијом за изградњу Општине Чока је очишћена каналска
мрежа у Банатском Моноштору.
•

Заштита и унапређење животне средине

-у циљу уређења села набављено су 42 тује које су засађене око мртвачнице,
Католичке, Православне цркве и испред седишта месне заједнице
•

Ванинституционална брига о социјалним категоријама становника

-Месна заједница је учествовала у хуманитарној акцији прикупљања пакетића
за децу кориснике дечијег додатка, прикупљено је 18 кутија са разним
поклонима и божићним честиткама.

-мапирана је потреба најугроженијих становника за оброком из народне
кухиње
-подељени су хуманитарни пакети Црвеног крста становницима изнад
70г.старости
-месна заједница је сарађивала са Центром за социјални рад и Црвеним крстом
на указивању на потенцијалне проблеме и пружању помоћи најугроженијим
становницима.

•

Брига о стварању бољих услова живота, образовање, култура,
здравство и спорт

-отворени спортски терен за кошарку и мали фудбал је такође у извештајној
години био редовно одржаван (кошење траве, прикупљање смећа, рефлектори,
футбалски терен је такође редовно одржан и др.)
-по захтеву ПУ Радост Чока оделење у Црној Бари се из средстава месне
заједнице обезбеђивала средства за дечије приредбе (слаткиши, сокови) и
потребан прибор (темпере, водене бојице )
-на иницијативу родитеља месна заједница је покренула питање безбедног
превоза ученика до Чоке и остварила сарадњу са Председником општине,
превозником и просветним инспектором. Стање и безбедност ученика у
аутобусима на релацији Врбица-Црна Бара –Чока је делимично унапређена.
-У циљу јачања активизма младих МЗ је помогла формирање удружења
омладине „Младост“ која је успешно регистрована.
-покренут поступак за утврђивање носиоца права својине над станом у ул.ЈНА
53 у Црној Бари како би обезбедили простор за омладинско удружење,поступак
је још у току.
-Поводом дана села већ традиционално се одржава у организацији Културног
друштва и МЗ манифестација „Кукурузијада“ (такмичење у ручном брању
кукуруза) која је 2013.г бројала око 200 учесника из окружења и иностранства.
-МЗ је током 2013.г. остварила сарадњу са удружењима грађана које су
регистрована на нашој територији и обезбедила дотације за њихово успешно
функционисање.

- једном месечно оствара се сарадња са приватном оптичарском радњом из
Кикинде, мештани имају могућност да провере свој вид бесплатно и набаве
наочаре.
-такође веома добра сарадња је остварена са свим релевантним институцијама
у Општини Чока ( Дом здравља, Полицијска станица, Катастар, Општинска
управа, Дирекција за изградњу општине и осталим месним заједницама)
-крајем извештајне године покренута је заједничка иницијатива МЗ Врбица и
МЗ Црна Бара за отварање малограничног прелаза „Врбица-Валкањ“ према
Румунији у циљу међуграничне сарадња у свим областима.
-У 2013г. одржана су два базара здравља где су мештани могли бесплатно
проверити своје здравствено стање и добити савет лекара.

•

други послови од заједничког интереса за грађане

-У циљу заштите имовине мештана МЗ Црна Бара, Савет је донео једногласну
Одлуку о несагласности са планираним сеизмолошким истраживањима за потребе
Нафтне индустрије Србије који су се требали одвијати и у насељеним местима,
што су грађани подржали својим потписима (прикупљено је преко 300 потписа).
-Сагласност и подршка оваквој одлуци Савета МЗ Црна Бара и мештана дале су и
више инстанце и то Председник општине Чока и Покрајински секретаријат за
енергетику и минералне сировине и исход је измена главног пројекта и изузимање
насељених места из истраживања.
-грађанима је радним данима од 9-13 сати доступан секретар месне заједнице за
све врсте посредовања код других институција (писање поднеска, давање
информација о надлежностима појединих институција, фотокопирање и
др.административне услуге) као и за притужбе, питања и сугестије које су
непосредно везане за послове и надлежност савета месне заједнице, у циљу
подстицања активног укључивања грађана у процесе одлучивања на месном
нивоу.
-Финансијски извештај за 2013г.
Председник Савета МЗ Црна Бара
Александра Раичевић

