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На основу члана 37. став 1. алинеја 17. Статута МЗ „Стари Жедник“, број 10-1/2012 од
19.01.2012. године, Скупштина Месне заједнице „Стари Жедник“ је на 13. седници
одржаној дана 17.01.2017. године, донела

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „СТАРИ ЖЕДНИК“
за 2016. годину

У 2016. години одржано је:
8 (осам) седница Скупштине Месне заједнице са редовним заседањем и
19 (деветнаест) седница Савета Месне заједнице са редовним заседањем.
На седницама Скупштине и Савета МЗ предмет разматрања су били текући проблеми и
питања од значаја за функционисање МЗ „Стари Жедник“, живот мештана Месне
заједнице, планови усмерени на даљи развој МЗ „Стари Жедник“, финансијско
пословање МЗ, као и активније укључивање грађана у рад органа и тела МЗ.
Током 2016. године је у оквиру МЗ настављен и рад по комисијама, и то:
1. АКТИВНОСТИ ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Током 2016. године je, као и претходних година, настављена успешна сарадња са
фирмом „Комвал“ из Чантавира, која брине о уређењу зелених површина у селу. У
складу с тим, током летњег периода редовно су кошене јавние површине, уређиван
центра села, простор око аутобуске станице и пијачно место. За обављање комуналних
услуга у селу задужено је ЈКП «Чистоћа и зеленило» из Суботице. Одвожење смећа из
села се у врши у просеку два пута месечно, као и до сада, у „жутим врећама“. У току
године организовано је и велико пролећно и јесење чишћење села (за крупни отпад),
које је бесплатно за све грађане, а ове акције је прошле године такође спроводило ЈКП
„Чистоћа и зеленило“, Суботица.

Кроз пројекат јавних радова смо током 2016. године на период од 5 месеци имали на
располагању запосленог хигијеничара, чији је рад био од великог значаја за одржавање
уредности и општег изгледа села, али и у решавању проблема у појединим деловима
села, као што су коров, амброзија, високо растиње и слично.
За Божићне и Новогодишње празнике постављена је декоративна расвета у центру села.
2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Месна заједница „Стари Жедник“ је и током прошле године активно сарађивала са
„Центром за социјални рад града Суботица“, те је вршена подела пакети хране за
социјално најугроженије породице. МЗ је учешћем у овој акцији обезбедила
дистрибуцију поменутих пакета. У октобру месецу подељено је укупно 20 пакета хране
и хигијенских производа.
Поред тога, постоје стални контакти са Центром за социјални рад на праћењу,
решавању и смањењу социјалних проблема. Праћење социјалних проблема за Стари
Жедник, врши један социјални радник из Центра, обилазећи МЗ повремено, а за ове
потребе МЗ уступа просторију. У протеклом периоду запажен је недовољан излазак
социјалног радника на терен, без унапред утврђеног распореда, чему би се у наредном
периоду требало посветити више пажње, а у циљу пружања максималне социјалне
заштите мештанима Месне заједнцие.
Током 2016. године настављен је програм народне кухиње, путем којег 39-оро наших
најугроженијих мештана свакодневно добија кувани оброк. Како би се овај програм
реализовао, Месна заједница такође уступа просторију.
3. ЗДРАВСТВО
Месна заједница одржава сталне контакте са здравственим центром Суботица ради
побољшања здравствене заштите грађана. Сваког месеца организује се акција
бесплатног мерења крвног притиска и нивоа шећера у крви за све грађане. Спровођење
ове акције МЗ подржава и директно организује уступањем просторија за ове потребе,
као и финансирањем и спровођењем набавке материјала неопходног за реализацацију
поменутих мерења.
Поред наведеног, неколико пута у току 2016. године организован је и бесплатан
преглед вида грађана, за који је МЗ такође уступила своје просторије.
Како је рок за замену здравствених књижица новим здравственим картицама првобитно
био 31.12.2016. године, Месна заједница се укључила и у ову акцију, примајући захтеве
за издавање здравствених картица и на тај начин омогућавајући, пре свега старијим и
немоћним, мештанима да право на исте остваре без одласка у Суботицу и чекања у
реду. Током ове акције прикупљено је укупно 110 захтева.

4. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
У 2016. години, Комисија за културу МЗ „Стари Жедник“ остварила је већину
планираних активности. Као и ранијих година, тежиште рада је било омогућавање
функционисања Фолклорног друштва ХКЦ „Буњевачко коло“ Суботица – огранак у
Старом Жеднику, који је имао укупно 8 наступа кроз годину.
Рад Комисије за културу можемо приказати хронолошки кроз културне активности које
су обележиле протеклу 2016. годину, и то:
06.03.2016. – Позоришна представа са мотивима из народног живота „Ча Гргина
хунцутарија“ у великој сали Дома културе. Представи је присуствовало 110 гледалаца.
Извођачи су чланови драмске секције ХКЦ „Буњевачко коло“ Суботица, којој припада
и наша мештанка Наташа Војнић Тунић.
01.05.2016. – Наступ фолклорног огранка из Старог Жедника на Палићу, у склопу
прославе државног празника рада – 1. маја.
14.05.2016. – Наступ фолклораца из Жедника на пролећном концерту у Суботици.
22.05.2016. – У сеоском Дому културе одржана је приредба којом је обележен дан
Месне заједнице „Стари Жедник“, којој је присуствовало преко 150 људи.
10.07.2016. – Поводом „Дужијанце“ је одржан пригодан културно-забавни програм на
платоу испред Дома културе, коме је присуствовало око 200 људи.
15.07.2016. – Наступ фолклора у Таванкуту, на приредби „Фолклорна баштина без
граница“, на којој су наступала фолклорна друштва из Србије и Мађарске (насеља уз
државну границу).
01.09.2016. – Наступ жедничких фолклораша на Тргу слободе у Суботици, поводом
„Дана града“.
05.10.2016. – Наступ фолклорног огранка на фестивалу дечјег фолклора у Сенти.
20.11.2016. – У Дому културе у Старом Жеднику одржана је приредба „VII жедничко
вече фолклора“, под покровитељством града Суботице, а на којем је наступило 6
фолклорних друштава.
5. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Спортски клубови (шах клуб, стонотениски клуб и фудбалски клуб) током године
активно учествују на свим такмичењима општинске лиге. Месна заједница се у
границама својих могућности и већим делом донатроским средствима трудила да
подржи њихов рад и мотивише их за даље напредовање.
6. ПОЉОПРИВРЕДА
У више наврата је организована едукација пољопривредних произвођача, у сарадњи са
„Удружењем сељака Стари Жедник“ (коме је такође више пута обезбеђена техничка
помоћи и подршка од стране МЗ) и Пољопривредном стручном службом из Суботице, у
виду „Зимске школе“.

7. ЈАВНО ОБАВЕШТАВАЊЕ
Информисање грађана МЗ врши се преко огласне табле МЗ, затим путем интернет
странице МЗ, средстава јавног информисања (новине и телевизија), као и директном
комуникацијом грађана и активиста МЗ преко секретара МЗ.
Током године остварена је сарадња са јавним, комуналним предузећима Града
Суботица („Расвета“, „Чистоћа и зеленило“, „Димничар“, „Водовод и канализација“,
„Дирекција за изградњу“, „Завод за урбанизам“), са „Центром за социјални рад града
Суботице“, са „Црвеним крстом“ из Суботице, са градским саобраћајним предузећем.
Такође, плодна и успешна сарадња остварена је и са околним МЗ, са полицијом, са
Службом за инспекцијско надзорне послове, као и са удружењима и организацијама са
територије Месне заједнице („Добровољно ватрогасно друштво Стари Жедник“,
„Удружење сељака Стари Жедник“, удружење пензионера – МО, „Еколошки форум
жена“ и са горе поменутим спортским друштвима).
8. ОСТАЛО
Током 2016. године, у сарадњи са Градском управом Суботице, извршена је јавна
набавка и спроведен процес адаптације дела Дома кутлуре у Старом Жеднику.
Најкритичнији део је био мокри чвор, па је променом водоводних инсталација он
доведен у стање потпуне функционалности и естетски задовољавајућих стандарда.
Поред тога, извршено је комплетно реновирање мале сале у Дому, које је обухватило
уградњу нових прозора, кречење и брушење и лакирање паркета. Ова сала сада може
бити од користи како Месној заједници, тако и мештанима, за организацију различитих
манифестација друштвеног, културног или забавног карактера.
Традиција дељења новогодишњих пакетића најмлађим суграђанима започета
претходних година, настављена је и ове. Малишанима, који су рођени у периоду од
2012. до 2016. године пакетиће је поделио Деда Мраза, а овом прилоком подељено је 70
пакетића.
„Сунчана јесен живота“, коју годинама уназад организује Месна организација
пензионера Старог Жедника, одржана је и прошле године. МЗ „Стари Жедник“ је
финансирала део трошкова одржавања ове манифестације и тако наставила ову лепу
традицију.
Омбудсман града Суботице је у 2016. години једном месечно долазио у Месну
заједницу, како би мештанима пружио беспратну правну помоћ и савете, а ово је такође
успешна сарадња која се наставља дужи низ година и која је од изузетног значаја за
мештане Старог Жедника.
Крајем 2016. године реновиране су и окречене канцеларија секретара и сала за састанке
Месне заједнице. Средства за остварење овог пројекта су обезбеђена из буџета МЗ
„Стари Жедник“.
Поред наведених сарадњи и акција, остварена је и сарадња са „Катастром
непокретности“ Суботица у поступку конверзије државног земљишта у приватно
власништво, тако да су се захтеви могли предати у Месној заједници. На исти начин је

реализована и сарадња са Градском управом у процесу озакоњења бесправно
изграђених објеката.
Председник Скупштине
МЗ „Стари Жедник“
______________________
Станковић Милан

Извештај о раду МЗ „Стари Жедник“ за 2016. годину доставити:
1) Секретаријату за општу управу и заједничке послове;
2) Архиви.

