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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2005-2009 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАГЛИЋ ЗА 
ПЕРИОД  

03.10.2005.-22.11.2009. године 
 
 
 

Зајeднички интереси и потребе грађана утврђују се и задовољавају у 
Месној заједници у складу са Законом и Статутом Месне заједнице. 
Реализацију утврђених интереса и потреба спроводи Савет као највиши орган 
управљања у оквиру права и дужности Месне заједнице. 
 У складу са Законом и Статутом Месне заједнице Маглић, за 
мандатни период од 2005. до 2009. године, на изборима спроведеним 
18.09.2005. године у Савет Месне заједнице Маглић изабрани су :  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

*напомена у загради је број присуствовања седницама Савета  

 
 
 

1. Зотовић Радомир (20) 
2. Перић Рајко (13) 
3. Илић Коста (18) 
4. Аћић Васо (13) 
5. Јојић Милош (19) 
6. Кадић Будисав (11) 
7. Крчмар Драган (13) 
8. Бошњак Слободан (20) 
9. Ћетковић Тихомир (16) 

10. Богдановић Радослав (19) 
11. Игњатовић Славко (1) 
12. Богуновић Бошко (19) 
13. Зотовић Горан (13) 
14. Андрић Татјана (11) 
15. Крајновић Мирјана (17) 
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У циљу ефикаснијег функционисања и спровођења планираних 
активности  Савет Месне заједнице изабрао је своје помоћне органе :  
 

- Комисију за инвестиције  
- Комисију за прикупљање понуда за инвестициону изградњу и избор 

најповољнијег  извођача радова  
- Надзорни одбор  
- Комисију за комуналне послове и заштиту човекове околине  
- Комисију за социјална и здравствена питања  
- Комисију за информисање  
- Комисију за спорт и културу  
- Комисију за попис основних средстава и ситног инвентара 
        МЗ Маглић 

 
 

Поред сталних по потреби су биране и повремене комисије за 
решавање одређених потреба и проблема. 

У мандатном периоду 2005. – 2009. године Савет Месне заједнице 
одржао је 21. седницу. Већи број седница одржан је у проширеном саставу са 
представницима Општине Бачки Петровац, одборницима у Скупштини 
општине Бачки Петровац и представницима радних и других организација, 
инвеститора и сл.  

За она питања која нису у његовој надлежности прибављао је 
мишљење и иницијативе надлежних органа. 

 
Савет Месне заједнице Маглић утврдио је План развоја Месне 

заједнице Маглић за период 2005. - 2009. годинe. 
 
- Изградња канализације (изградња мреже и пречистача отпадних вода) 
- Израда Плана општег уређења насеља Маглић 
- Израда Плана детаљне регулације индустријске зоне 
- Санирање постојећег сметлишта и дивљих депонија  
- Изградња санитарне депоније смећа  
- Изградња српске православне цркве 
- Завршетак изградње кружних водотокова 
- Завршетак изградње дубинског бунара водоснабдевања Б-4 
- Аутоматизација и уградња система за побољшање квалитета пијаће 

воде  
- Изградња еко чесме  
- Реконструкција тротоара 
- Реконструкција коловоза 
- Изградња пешачке стазе до гробља са проширењем паркинг простора 
- Партерно уређење центра насеља  
- Изградња друге фазе базена са изградњом спортских терена  
- Уређење језера око насеља  
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- Озелењавање и пошумљавање планских површина у насељу и око 
насеља  

- Санација фасаде старе цркве у Маглићу 
- Оснивање културно - информативног центра 
- Санација зграде Дома културе  
- Изградња аутобуског стајалишта  
- Израда саобраћајне сигнализације  
- Обележавање назива улица  
- Израда пројектне документације за изградњу пута Маглић - Челарево 
- Изградња кабловске телевизије  
- Изградња потребних трафостаница 
- Одвођење атмосферских и подземних вода  
- Програм обележавања 60. година Маглића 
- Обележавање традиционалних културних и спортских манифестација  
- Трајно збрињавање избеглих лица   

 
 

За реализацију донетог плана развоја било је потребно обезбедити 
значајна финансијска средства. 

Део средстава обезбеђен је постојећим самодоприносом који је био 
заведен за период од 01. 01. 2003. до 31. 12. 2007. године, односно новим за 
период од 01. 01. 2008. до 31. 12. 2013. године. 

 
Средствима месног самодоприноса од 2008. до 2013. године 

предвиђено је  финансирање следећих активности: 
 

   1. 
- Изградња канализације и пречистача отпадних вода за насељено место 

Маглић  
- Реконструкција водоводних бунара  
- Изградња нове депоније санитарног отпада  
- Санација постојеће депоније  
- Изградња пешачке стазе од мешаоне до гробља са проширењем 

паркинг простора и уређење нове парцеле гробља  
- Изградња три нове трафостанице за побољшање снабдевања 

електричном енергијом 
- Завршетак изградње спортско - рекреативног центра  
- Изградња спојног пута Маглић – Челарево - Гајдобра 
- Изградња атмосферске канализације  
- Изградња српске православне цркве  
- Изградња фабрике воде  
- Реконструкција пешачких стаза  
- Партерно уређење спортско - рекреативног центра, капеле, парка у 

центру насеља и комплекса у Улици Симе Шолаје 
- Заштита човекове околине  
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2. Одржавање објеката Месне заједнице Маглић 
 
3. Финансирање спорта, културе и неопходних друштвених активности 
 
4. Финансирање рада  Месне заједнице 
 
5. Финансирање нужних потреба 

 
 

Поред средстава месног самодоприноса планирана су средства од : 
 

- Владе Републике Србије путем надлежних министарстава (НИП-а, 
Министарства за спорт и омладину,  Министарства за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и Министарства за инфраструктуру) 

- ПИВ-а АПВ путем надлежних секретаријата и Фонда за капитална 
улагања 

- Општине Бачки Петровац 
- Дирекције за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне 

делатности Општине Бачки Петровац 
- Донатора (изградња српске православне цркве и др.) 
 
 
 

У складу са утврђеним средњорочним програмом, Савет МЗ Маглић 
тежиште свог рада поставио је на инвестиционе активности од 
заједничког интереса. 
 
У оквиру инвестиција приоритет је дат: 
-  изградњи канализације и пречистача отпадних вода 
- изради Плана општег уређења насеља Маглић и Плана детаљне 

регулације индустријске зоне  
- санацији зграде Дома културе 
- изградњи српске православне цркве 
- реконструкцији коловоза  
- изградњи пешачке стазе од насеља до гробља са проширењем 

паркинг простора 
- партерном уређењу ужег центра Маглића (центар и парк око цркве) 
- изградњи нових трафостаница  
- аутоматизацији и уградњи система за побољшање квалитета пијаће 

воде 
- изградњи еко чесме 
- завршетку изградње дубинског бунара Б-4 
- наставку радова на изградњи базена 
- проширењу и уређењу гробља 
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- изградњи нових спортских терена  
- уређењу старог гробља 
- озелењавању и пошумљавању 
- изради пројектне документације атмосферске канализације   
- изради пројектне документације саобраћајне сигнализације  
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Изградња канализације и пречистача отпадних вода 
 
 
 Свакако највећа инвестиција у извештајном периоду била је изградња 
канализације са пречистачем отпадних вода. 
Ова инвестиција је започета 2005. године и до данас је завршена у целости 
разводна канализациона мрежа у дужини од 16 км, као и пречистач отпадних 
вода. 

Укупна улагања у извештајном периоду за изградњу разводне мреже и 
канализације износила су 71 милион динара а за изградњу пречистача отпадних 
вода 81 милион  динара. 

Непосредно након отварања пречистача приступило се изради кућних 
прикључака. До краја ове године биће урађени прикључци свих вишеспратних 
објеката у Улици И.Л.Рибара и Ћирпановој улици, прикључак апотеке, дома 
здравља, основне школе, предшколске установе, ресторана, дома културе, 
дирекције АД ПД „Маглић“, пијаце и машинске радионице АД ПД „Маглић“. 

Прикључење грађана вршиће се по склапању уговора са ЈКП 
„Комуналац“ по приоритетима хитности, начина плаћања и у складу са 
динамиком обезбеђења финансијских средстава за ове радове. За ове намене 
поред личног учешћа грађана у плаћању прикључка ангажоваће се сва 
расположива средства за инвестиције из месног самодоприноса у наредне две 
године а потребно је обезбедити и око 20 милиона динара из средстава ФКУ 
АПВ или Министарства за заштиту човекове околине.  Таквом динамиком 
прикупљања средстава и извођењем радова сва домаћинства треба да буду 
прикључена на канализациону мрежу до краја 2011. године. 
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Изградња цркве Светог Кнеза Лазара 
 
 
 На основу пројеката које је урадио истакнути архитект за верске 
објекте  Пеђа Ристић, изградња цркве Светог кнеза Лазара започета је 2006. 
године .  

Радови на  изградњи цркве одвијају се бржим интензитетом од 
очекиваног и планираног.  До сада је за изградњу цркве утрошено укупно 
20.348.573,01 динар. 

За Видовдан 2009. године подигнути су и освештани крстови уз 
присуство епископа Иринеја а до краја године је планиран завршетак партерног 
уређења простора око цркве, постављање врата и прозора, те стављање у 
функцију еко чесме у звонику цркве који је у изградњи. 
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Асфалтирање улица 
 
 На основу пројеката Месне 
заједнице Маглић, а захваљујући 
средствима Фонда за капитална улагања 
АПВ и средствима Министарства за 
инфраструктуру Републике Србије, у 
последње две године асфалтиране су 
улице: Боре Продановића, Светозара 
Марковића, Маршала Тита, Ћирпанова, 
Братства и јединства, Иве Лоле Рибара и 
део Улице Ђуре Салаја.    У склопу ових 

активности уређено је и партерно уређење центра насеља. 
 Укупна вредност радова на асфалтирању улица у извештајном 
периоду износи 52 милиона динара. 
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Изградња спортских 
терена  

 
 И поред задовољавајућег 
стања у области простора за 
бављење спортом, у последње 
четири године захваљујући 
месним и општинским пројектима, 
урађено је : 
 

- Осветљење спортских 
терена у Основној школи 
„Жарко Зрењанин“ 

- Изграђена су два тениска терена  
- Изграђена су два дечија игралишта 
- Асфалтирано је старо рукометно игралиште 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Урбанистички план Маглића и Детаљни урбанистички 
план индустријске зоне 

 
 

 У извештајном периоду урађен је Урбанистички план насеља Маглић, 
којим је омогућен даљи развој места кроз обезбеђење довољно простора за 
изградњу нових улица, проширењем грађевинског рејона до пута Нови Сад-
Сомбор и стварањем простора за изградњу нове индустријске зоне у северном 
делу насеља. 
 У току су завршни послови на изради плана детаљне регулације 
индустријске зоне, чиме се стварају најбољи услови за развој привреде у 
Општини Бачки Петровац. Положај зоне, као и површина на којој ће се она 
простирати (60 ха), решена имовинска питања (државно земљиште), сврставају 
ову зону у будућности у атрактивну локацију за домаће и стране инвеститоре. 
 Након завршетка израде Плана детаљне регулације, неопходно је 
приступити изради планова инфраструктурног опремања зоне. 
 
 
 
 
 
 

Комасација у К. О. Маглић 
 
 

 У извештајном периоду, тачније у 2009. години у К. О. Маглић 
спроведен је поступак комасације.  Поступак комасације је финансиран у 
целости средствима Републике Србије, АПВ и Општине Бачки Петровац. 
 Након спроведене комасације Маглић је добио у целости 
урбанистички и катастарски сређен атар. Пројектована је нова каналска мрежа, 
путна мрежа, предвиђена је траса пута Маглић - Челарево, траса бициклистичке 
стазе Маглић - Бачки Петровац, обезбеђени су нови простори за шумске 
појасеве а до краја године биће обезбеђена средства за пошумљавање нових 
шумских појасева. 
 Завршетак комасације подразумева ископ новопројектованих канала, 
измуљавање и сређивање постојећих канала и сређивање атарских путева и 
отресишта. 

Укупна вредност комасационог поступка урађеног у 2009. години 
износи 35 милиона динара а средства су у целости обезбеђена од закупа 
државног земљишта и средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.  
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Остале инвестиције 
 

Од осталих инвестиција урађених у извештајном периоду потребно је 
споменути: 

- Реконструкцију комплетне јавне расвете у насељу, израду јавне 
расвете до чарде, 

- Осветљење школских игралишта, уређење пијаце, аутоматизација 
бунара за водоснабдевање. 
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Финансијски извештај 

 
 
 Укупно остварени приходи Месне заједнице Маглић у извештајном 
периоду од 01.07.2005. до 31.08.2009. године износе 219.153.815,60 динара, од 
чега је у: 
 

- 2005. години од 01.07. до 31.12. остварено 12.999.193,31   
- 2006. години остварено                                 39.746.059,02 
- 2007. години остварено                                 37.222.985,49 
- 2008. години остварено                                 55.047.393,52 
- до 31.08.2009. године остварено                  74.138.184,26 
                                                  
                                                       Укупно :        219.153.815,60 
 
 

А)  Од укупно наведених средстава, средства самодоприноса износе 
29.587.277,08  динара, од чега је у : 
 

- 2005. години (01.07.-31.12) остваренo          3.334.617,14 
 
- 2006. години остварено                                  6.721.793,13 
 

                -  2007. години остварено                                 7.819.717,21 
 
                - 2008. години остварено                                  6.658.253,93 
 
                 - 2009. години (01.01. до 31.08.) остварено   5.052.895,67                        
 
                                                          Укупно   :            . 29.587.277,08    
 
 
 
  Остали приходи остварени су:  

- од буџета Општине Бачки Петровац            30.826.754,68 
- буџета АПВ                                                     28.020.000,00 
- буџета Републике Србије                               35.577.036,55 
- НИП                                                                    9.775.000.00 
- ПФКУ                                                               63.265.000,00 
- Донације за изградњу цркве                           14.066.644,79 
- Остали приходи МЗ                                           8.036.102,50 
 
                                                        Укупно:           189.566.538,52 

 



 13 

 
 
Остварена средства усмерена су на изградњу : 

 
 
 
 

- канализационе мреже                                                         70.812.981,15 
- пречистача отпадних вода                                                  81.717.669,02 
- бунара водоснабдевања Б-4 са трафостаницом                  5.535.406,50 
- адаптацију Дома културе                                                      2.615.961,65 
- пешачке стазе до гробља са паркинг простором                3.037.162,22 
- партерног уређења ужег центра                                            5.010.940,00 
- базена са спортским теренима                                             4.821.975,89 
- спомен обележја на старом гробљу                                        525.692,00 
- изградњу цркве                                                                     20.348.573,01 
- и за остале инвестиционе трошкове  

(пројект.тех.док. и др.)                                                           6.302.489,57 
                                                                                                       ------------------------- 
                                                                          Укупно:                      200.728.851,01 
 
 
 
 
 
 
 

- за спорт и културу                                                                    6.632.500,50 
- одржавање објеката МЗ                                                           1.245.140,84 
- остали трошкови за рад МЗ                                                   10.365.317,78 
- средства на рачуну МЗ                                                                182.005.47 

                                                                                         ------------------------ 
                                                                 Укупно:                        219.153.815,60 
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Инвестиционе активности у Маглићу вођене од стране 

Општине Бачки Петровац 
 

- реконструкција коловоза у насељу Маглић                       52.301.424,23 
- Улица И.Л.Рибара (од чарде до економског дворишта)    20.993.728,33 
- Улица Боре Продановића                                                        5.495.629,10 
- Улица Ђуре Салаја                                                                   2.126.584,90 
- Улица Б.Јединства                                                                    3.184.055.48 
- Улица Ћирпанова                                                                     6.367.330,02 
- Улица Св.Марковића                                                               6.955.797,36 
- Улица м.Тита                                                                           7.178.299,04 
- план општег уређења насеља Маглић                                   1.000.000,00 
- план детаљне регулације за индустријску зону                    2.000.000,00  
- реконструкција саобр. са партерним уређењем центра       3.396.630,00  
- израда јавне расвете у насељу Маглић                                  2.000.000,00 
- осветљење школских игралишта                                               280.000,00 
- асфалтирање рукометног игралишта                                        590.000,00               
- дечија игралишта                                                                        500.000,00 
                                                                                                  ----------------------- 
                                                                                Укупно:           62.568.054,23 
 
 

                        
 
 
 

Инвестиционе активности вођене од стране  
ЈКП „Комуналац“ 

 
 

- уређење пијаце                                                                             450.000,00 
- аутоматизација бунара за водоснабдевање                               900.000,00 
- набавка материјала за израду кружних водотокова              1.000.000,00 

                                                                                                                ------------------- 
 
                                                                                   Укупно:          2.350.000.00 
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Поштовани грађани, 
 
 У извештају о раду Савета Месне заједнице Маглић за период 
2005.-2009. године навели смо само најосновније активности које 
су вођене и које су највећим делом и реализоване, пре свега у вођењу 
инвестиција за које су се грађани изјаснили референдумом о 
увођењу самодоприноса за период 2003 - 2008 и 2008 - 2013. 
 Чланови Савета Месне заједнице су све своје активности 
остварили добровољним, волонтерским радом, са жељом да наш 
Маглић стално развијамо и унапређујемо.  У свему томе имали смо 
пуну подршку стручне службе Месне заједнице, коју чине секретар 
и књиговођа (ангажован на пола радног времена) и који су успешно 
обављали своје радне задатке. 
 Велико учешће у свим активностима дали су наши одборници у 
Скупштини општине Бачки Петровац како у мандату 2000.-2004. 
године тако и у мандату 2004.-2008. године. 
 Максималну помоћ у реализацији свих програма Месне 
заједнице дало је руководство и радници АП ПД „Маглић“ и ЈКП 
“Комуналац“, Основна школа „Жарко Зрењанин“ а евидентна је 
помоћ приватних предузетника Маглића.  
 Садашњим члановима Савета Месне заједнице који завршавају 
успешно свој мандат треба одати дужно поштовање за озбиљан 
однос према обавезама које су преузели и резултатима које су 
постигли у периоду који је обезбедио континуитет развоја Месне 
заједнице Маглић.   
 
 
 Позивам све грађане Маглића , 
да изађу на изборе за чланове Савета Месне заједнице Маглић који 
ће се одржати у недељу, 22. новембра 2009. године.   Уверен сам 
да ћете своје поверење дати људима који ће и у наредном периоду 
знати успешно да воде Месну заједницу Маглић. 
 
 
 
                                                                             Председник Савета 
 
                                                                               Радомир Зотовић                        


