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Сагласно члану 4. Одлуке о Месним заједницама – пречишћени текст („Службени 

гласник града Суботице“ број 47/11) и члану 37. ставу 1. алинеја 2. Статута МЗ „Стари 

Жедник“, Скупштина Месне заједнице „Стари Жедник“ је на 12. седници, одржаној 

дана 29.11.2016. године, донела следећи 

 

 

ПРОГРАМ РАДА МЗ „СТАРИ ЖЕДНИК“ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

У 2017. години планиран је наставак започетих пројеката током ранијих година, од 

којих посебно издвајамо: 

1. завршетак дечијег игралишта и парка (ограда око дечијег игралишта, клупе уз 

стазу, расвета и зеленило); 

2. наставак изградње канализационе мреже; 

3. израда главног пројекта за пречистач. 

 

 

1. КОМУНАЛНА ОБЛАСТ 

 

 За 2017. годину планирамо наставак и побољшање сарадње (у односу на 2016. 

годину) са ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и „Комвалом“ из Чантавира, ради уклањања 

отпада из села, пре свега пролећним и јесењим чишћењем села. Такође, планира се 

сарадња са истима ради акције орезивања дрвећа, које је неопходно због 

непрегледности раскрсница и онемогућености коришћења тротоара, због разгранатости 

истих, али такође и због висине дрвећа, која неретко достижу напонску мрежу. 

 Расвета уз Београдски пут, од улице Кизур Иштвана до Дожаи салаша, и уз 

Чантавирски пут од Старог до Новог Жедника.  

 Набавка агрегата за струју за потребе водовода.  

 Садња нових садница дрвећа у парку и постављање расвете. 

 Могућност ревитализације водоводне мреже. 

 Планира се наставак активности, започетих ранијих година, на формирању 

индустријске зоне, уз пут Стари Жедник – Ђурђин. 

 Затим, наставак активности на изградњи и уређењу «Еко-коридора», као места за 

релаксацију и одмор мештана у природи, за које постоји урађено идејно решење. 

 Такође, планирају се и пројекти на уклањању и решавању дивљих депонија у 

сеоском атару. 

 Изградња бициклистичких стаза на релацијама: 

- Београдски пут - релација Моника – бензинска станица «Еурогас» и 

- Чантавирски пут - релација Стари – Нови Жедник 



 Пресвлачење асфалтним слојем дела улице Змај Јовина од Београдског пута до 

Чантавирског пута и дела улице Жарка Зрењанина од Београдског до Чантавирског 

пута. 

 

 

2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

У оквиру унапређења социјалне заштите планирано је неколико активности, и то: 

 Израда базе података о породицама са социјалним проблемима и њихова 

категоризација, како би имали конкретну слику о стварним потребама и проблемима. 

 Обилазак таквих породица, стални контакт са њима, у циљу пружања помоћи у 

оквиру стварних могућности.  

 У сарадњи са „Црвеним крстом“ Суботице, прикупљање и подела гардеробе, 

подела пакета хране за најугроженије породице.  

 Наставак програма поделе куваног оброка за 36-оро мештана.  

 

 

3. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ: 

 

Комисија за културу планира следеће активности за 2017. годину: 

 Обезбеђивање подршке у раду фолклорног огранка ХКЦ „ Буњевачко коло“ у 

Старом Жеднику, који у континуитету функционише од 03.10.1995. године. 

 У новембру се планира организација приредбе „Жедничко вече фолклора“, са 

наступом фолклорних друштава из сеоских средина у околини Суботице. 

 Организација свечане приредбе поводом Дана Месне заједнице (око 25. априла 

2017. године). 

 У првој половини године наступи фолклораца на 2 – 3 приредбе (смотре) у 

Бајмоку, Таванкуту, Бикову, Суботици и Палићу , у зависности од тога где нас буду 

позвали. 

 Културно – забавни програм у склопу „Жедничке дужијанце“ у Дому културе у 

Старом Жеднику уочи тзв. „Бандашициног кола“. 

 Одржавање једне изложбе слика, фотографија или посебних предмета који су се 

некада употребљавали у свакодневном животу. 

 Одржавање књижевне вечери – писаца аматера. 

 Наступ на традиционалној дечијој смотри фолклора у Сенти (почетком октобра), 

коју организује Завичајна фондација „Стеван Сремац“ из Сенте. 

  По потреби организација и учешће у програмима који се сада не могу 

планирати, а у случају да буде могућности и потреба за истим. 

 

         

4. ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

За 2017. годину тешко је планирати активности из области спорта, јер ће исте у 

многоме зависити од висине финансијских средстава које месна заједница буде могла 

да обезбеди. 

 Свакако, посебна пажња биће усмерена на популаризацију бављења спортом код 

деце, у циљу осмишљеног коришћења слободног времена и правилнијег телесног 

развоја омладине. 

 Помоћ и подршка постојећим спортским клубовима (фудбалски, стонотениски и 

шах клуб) у њиховом раду. 



 Постоји идеја и за неколико капиталних улагања у спортске објекте, као што су: 

- Изградња терена за кошарку и одбојку – постоји урађен пројекат, 

- Пресвлачење малог терена за фудбал, 

- Изградња тениских терена у парку. 

 

 

5. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 

 

 Као и у претходној години, планирамо наставак разних активности на праћењу 

здравља становништа, као што је мерење шећера, холестерола и крвног притиска. 

Мерење је бесплатно за све грађане. Мерење шећера организује се сваке прве среде у 

месецу, а мерење холестерола два пута годишње. 

 Такође, планирамо наставак сарадње са Општом болницом Суботица – 

Одељењем за трансфузиологију, кроз организовање добровољног давања крви. 

 Планира се и сарадња са „Црвеним крстом Суботица“ у организацији разних 

едукативних предавања на теме здравља, здравог начина живота и правилне исхране. 

 Радићемо и на организацији предавања која унапређују ментално здравље 

становништва, у сарадњи са психолозима и лекарима. 

 

 

6. САОБРАЋАЈ И ПУТЕВИ 

 

 Завршетак тротоара у селу и реновирање постојећих, и то тротоар у улици Раде 

Кончара од броја 9 до почетка улице Ђуре Ђаковића и тротоар поред Београдског пута, 

на делу од улице Жарка Зрењанина до улице Змај Јовина, са десне стране Београдског 

пута. 

 Постављање семафора или кружног тока у центру села. 

 Постављање саобраћајних знакова. 

 Изградња аутобуске окретнице на крају улице Владимира Назора. 

 Уређење банкина улице Владимира Назора од кружног тока до школе. 

 Уређење паркинг простора око Дома културе. 

 Уређење паркинг простора испред апотеке. 

 

 

7. ЈАВНО ОБАВЕШТАВАЊЕ 

 

Наставак информисања грађана преко огласне табле МЗ, средстава јавног информисања 

и преко сајта Града Суботице www.subotica.rs. 

 

 

8. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Обнављање комплетог инвентара и адаптација зграде Дома културе – постоји 

урађен пројекат. 

 Постављање видео надзора на јавним објектима (црква, Дом културе, школа). 

 

 

 



Сарадња са органима и телима града Суботице, јавним и комуналним предузећима, са 

полицијом, са суседним Месним заједницама и удружењима и организацијама са 

територије саме МЗ. 
  

                                                                                               Председник Скупштине 

                                                                                                   МЗ „Стари Жедник“ 

                                                                                                      Станковић Милан 

  

Програм рада доставити: 

1) Секретаријату за општу управу  

и заједничке послове; 

2) Архиви. 
  

 


