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ОПШТИ ПОДАЦИ 
  
        Месна заједница Пригревица је формирана 01. априла 1965. године и у 2014. 
години навршила је 49 годинa свог постојања и  рада. Током овог периода доживела 
је више организационих промена, а  садашњи облик и организациона шема датира 
од марта 1993. године када Месну заједницу Пригревица образује Скупштина 
општине Апатин. Од оснивања, без обзира на организациону шему, основна 
делатност Месне заједнице Пригревица је да својим ангажовањем и посредовањем 
код грађана заједничким средствима самодоприноса допринесе развоју села, 
задовољавању заједничких потреба становника Пригревице за квалитетнијим и 
богатијим начином живота, а све у законским оквирима. 
Највиши орган управљања Месне заједнице је Савет Месне заједнице који броји 15 
чланова. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИГРЕВИЦА 
У 2014. ГОДИНИ 

 
РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РАДНИХ ТЕЛА 

 
         Садашњи састав Савета Месне заједнице конституисан је 15.03.2013. године, 
после спроведених избора представника грађана за Савет Месне заједнице, које је 
расписао Председник СО Апатин по пропорционалном изборном систему.       
         Радна тела: 

- комисија за комунална питања, заштиту човекове околине и лицитацију    
( броји 7 чланова )  

- комисија за културу, спорт и социјална питања ( броји 7 чланова) 
- мировно веће (  5 чланова и 1 кога бира Општински суд), 
- надзорни одбор ( броји 5 чланова ) и 
- комисија за јавне набавке ( броји 6 чланова ). 

         Рад чланова Савета и радних тела је у 2014. години био на завидном нивоу, 
водило се рачуна о сваком динару средстава самодоприноса трошећи их само за 
планиране намене. 
       У оквиру редовне активности Савета Месне заједнице у 2014. години је 
одржано 9 седница Савета. Донето је укупно 74 одлукe. 
         Радна тела Месне заједнице су радила по потреби и из свог делокруга рада 
спремала  предлоге и материјал Савету Месне заједнице.  
           Савет Месне заједнице је обављао активности на реализацији програма 
изградње и одржавања комуналних и других објеката, условљено чињеницом да су 
средства самодоприноса лимитирана кретањем личних примања грађана. 
 

РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
         Стручна служба Месне заједнице поред својих редовних активности 
представља и  сервис грађана пружајући им неопходну помоћ. У склопу тих послова 
су нпр. подизање формулара и обавештавање грађана у сарадњи са Управом за 
трезор Апатин, обавештавање и информисање о одлукама, конкурсима или разним 
акцијама СО Апатин и других организација, а које се тичу грађана Пригревице, 
организовање јавних трибина у сарадњи са другим организацијама или 
удружењима у интересу информисања грађана, као и разне помоћи 
административне врсте појединим организацијама као што су Друштво 
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добровољних даваоца крви, Месни одбор Савеза удружења бораца и пензионера и 
слично. 
       Радом месне заједнице руководи секретар месне заједнице Стојан Зоројевић. 
       Месна заједнице Пригревица врши одржавање и пружање следећих комуналних 
услуга грађанима Месне заједнице: 

1. Испорука пијаће воде и одржавање система, 
2. Сахрањивање умрлих лица и одржавање гробља и капеле, 
3. Одржавање пијачног простора, 
4. Одржавање јавне расвете, 
5. Одржавање комуналне дисциплине, 
6. Остали послови из комуналне области ( чишћење и одржавање јавних 

површина у месту ). 
 

Водовод 
 

          Рад на водоводу подразумева: 
- стално и уредно снабдевање грађана пијаћом водом, 
- одржавање изворишта водовода, 
- одржавање водоторња, 
- одржавање водоводне мреже у дужини од 32,5 километара, 
- одржавање водомера и водоводних прикључака: 

           1. домаћинства ................................. 1542 прикључака 
           2. домаћинства – зграде ................      72  прикључка 
           3. радне и друге организације .....     80  прикључака. 
         Снабдевање грађана Месне заједнице Пригревица са квалитетном  водом за 
пиће врши се са изворишта регионалног водовода у Апатину, где је крајем 2004. 
године и почетком 2005. године систем пуштен у сталан рад. Међутим, да би 
грађани имали стварно квалитетну пијаћу воду потребно је извршити замену 
дотрајалих азбестно−цементних цеви дистрибутивне мреже у Пригревици која је у 
току, а врши се у етапама условљена приливом средстава. 
Изведени радови и активности током 2014. године :      
        - Испирање торња на муљнику вршено је периодично ( два пута месечно).  На 
водоторњу је извршена замена дотрајале изолације на доводним и одводним цевима 
и око муљног вентила са чишћењем цеви. 
        - Периодично је вршено и испирање водоводне мреже и бунарских пумпи на 
изворишту. 
        - Баждарено је и замењено 151 водомер. 
        - Адаптирана је једна постојећа водоводна шахта и замењена четири поклопца 
шахти, извршена је замена вентила у главној шахти код објекта млина. 
        - Санирано је 18 кварова на водоводној мрежи (пукнуте цеви), 7 кварова на 
прикључцима главног цевовода и кућног прикључка и извршена замена дотрајалих 
цеви и вентила на 146 прикључака у домаћинствима. 
        -  У сарадњи са ЈКП „Наш дом“ из Апатина санирано је укупно 5 кварова 
(пукнуте цеви великог пречника на магистралном воду који доводи воду у 
Пригревицу).  
         - Извршена је замена азбестно цементних цеви у делу улице Стојана Матића, у 
улици Краља Петра Првог, у делу улице Васиља Гаћеше, као и у попречним 
улицама између ових улица. Радови према спроведеном поступку јавне набавке за 
количину од 12 км наставиће се због временских услова у 2015. години. 
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Капела и гробље 

 
         У 2014. години сахрањено је 83 умрла лица.           
        Редовно се одржава хигијена гробља и косе се велике зелене површине. 
        На основу идејног решења добијеног од стручног лица Дирекције за изградњу 
Апатин на делу месног гробља извршен је наставак садње планираних садница у 
циљу озелењавања расположивог слободног простора . 
        За потребе чишћења снега купљен је бацач снега и ралица за снег. 

 
Јавна расвета 

 
         Одржавање јавне расвете у Месној заједници Пригревица и током 2014.године 
вршила је „Електродистрибуција“  Сомбор. 
        Сервисирање самих расветних тела (сијалица и арматура) врши, сходно 
уговору, фирма „Елеком систем“. 
          

Атмосферска канализација 
 
         Чишћење пропуста атмосферске канализације извршили су на нивоу целог 
насељеног места Пригревица радници Месне заједнице уз помоћ радника 
ангажованих на јавним радовима. 
         Извршена је изградња шахте атмосферске канализације на углу улица Нине 
Мараковић и Драгана Ракића и постављени нови шахт поклопци код објекта 
Спомен библиотеке. 
         Извршено је чишћење и копање канала атмосферске канализације 
коришћењем сопственог мини багера дуж улица:  Краља Петра Првог и Апатинског 
пута и у деловима улица: Апатинске, Стапарске, Нине Мараковића, Железничке и 
Језерске. 
         Извршена је санација мостића на прелазима тротоара и путева на следећим 
локацијама: у улицама Краља Петра Првог, Железничкој, Милоша Чавића и 
Виноградарској  и на угловима улица Стојана Матића и Апатинске улице, Васиља 
Гаћеше и Апатинског пута и Николе Тесле и Краља Петра Првог. 
 

Комунална хигијена 
 
         И током 2014. године настављено је континуирано сузбијање комуналне 
недисциплине сарадњом са редарском службом и комуналном инспекцијом 
Општине Апатин. 
         Током протекле године  по потреби је вршено чишћење  главне депоније смећа 
и дивље депоније.  
         Извршено је чишћење и одмуљивање језера поред водотроња намењеног за 
прикупљање атмосферске воде. 
         Када је у питању одвоз смећа истичемо да организовано одвожење смећа врши 
ЈКП '' Наш Дом '' из Апатина. И код овог питања има нагомиланих проблема који се 
настоје решити. 
         Једна од редовних активнсти комуналне службе месне заједнице је и чишћење 
и одржавање пијаце. 
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Остали комунални објекти и активности 
 

         У  комуналне објекте које одржава Месна заједница Пригревица спадају пре 
свега пешачка зона, центар насељеног места, трг хероја, паркинзи, зелене површине 
и остале локације од  значаја. 
         Када је у питању одржавање  ових објеката  можемо  да кажемо да је и даље 
присутна недисциплина  грађана,посебно млађег узраста који ломе саднице, клупе 
за седење у пешачкој зони, ломе и откидају корпе за отпатке, опрему на 
игралиштима и бацају отпад по зеленим површинама. 
          Због поменуте недисциплине у више наврата вршена је поправка поломљених 
клупа, спортске опреме и справа за разоноду деце, а оштећене корпе за отпатке су 
поправљане или замењиване новим. Извршено је фарбање клупа и реквизита за 
децу. 
         Током сезоне редовно су одржаване и кошене зелене површине у ширем 
центру села. 

    Редовно је одржавано дечије игралиште на отвореном и вршена је поправка 
реквизита на истом као и фарбање истих. 

    На фудбалском игралишту купљен је материјал за подизање ограде око 
помоћног терена. 
          Извршени су радови на поправци крова Дома културе и кречењу просторија 
Месне заједнице и капеле. 
          Санирано је 170 м2 оштећеног тротоара улици Мирка Штулића.  
          Извезено је шибље и смеће из парка иза Дома здравља и у склопу уређења 
парка купљене потребне клупе. 
          Извршено је орезивање грања старих кестенова око Основне школе и спортске 
хале. 
          На нивоу целог села у сарадњи са Електродистрибуцијом (на основу њиховог 
списка локација) извршено је сечење грана у близини електроводова. 
 

Културно - спортске и друге активности 
 

         У циљу што већег укључивања омладине у културне и спортске активности 
суфинансирани су:  фудбалски, кошаркашки, одбојкашки, рукометни, карате, 
атлетски,куглашки и шах клуб као и културно-уметничко друштво. Финансијска 
помоћ је дата  друштву добровољних даваоца крви, удружењу банијаца, 
удружењу личана, удружењу резервних војних старешина, удружењу голубара и 
риболоваца. Финансирани су трошкови одржавања спортских и културних 
манифестација и других програма хуманитарног или забавног карактера: бадње 
вече, Деветомајске свечаности, такмичење у кувању рибљег паприкаша, цубок 
паприкаша, техно парти, и сл. 

               У 2014. години одржане су у сарадњи са културно-уметничким друштвом,  
      спортским клубовима и другим удружењима следеће културне и спортске  
      манифестацје, забавне вечери и разне презентације:   

  јануар 2014. године 
*    Бадње вече – паљење бадњака пред богомољом  
  март 2014. године 

                   *   Презентација Пољопривредне стручне службе "Агроинститут" за  
                        пољопривреднике 
                   *    Полагање цвећа на Спомен обележја у знак сећања на жртве НАТО  
                        бомбардовања 
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                   *    Одржавање народног обичаја "Машкаре" на дан Белих поклада у  
                         организацији Удр. банијаца 

  мај 2014. године 
*    Мајске свечаности  
       Културне и спортске манифестације :  уличне трке, програм вртића и  
       основне школе,програм за децу и омладину, културно уметнички    
       програм поводом обележавања Марковдана, рок вече, вече народне  
       музике, позоришна представа, утакмице и спортски турнири. 
   јул 2014. године 

                    *   Полагање цвећа на Спомен обележја поводом Дана борца и Дана  
                         устанка народа Србије 
                    *   Такмичење у кувању рибљег паприкаша – предтакмичење за златни  
                         котлић Рибарских вечери у Апатину 

 *   Такмичење у кувању цубок паприкаша 
   август 2014. године 

                    *   Техно парти 
                    *   Акција прикупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља  
                        у  сарадњи са Удр. иностраних произвођача средстава за заштиту биља  
                        у Србији и Пољопр.стручне службе Сомбор 

   септембар 2014. године 
                     *   Концерт певачке етно групе "Лазарице" 

   октобар 2014. године 
                    *   Полагање цвећа на Спомен обележја поводом Дана општине Апатин 
                         у сарадњи са СО Апатин и Месном и Општинском организацијом  
                         СУБНОР-а  и Резервних војних старешина 
                    *   Промоција књиге Васе Буњца "Планирани геноциди над Србима" 

 новембар 2014. године 
 *   "Лички дани" у Пригревици у организацији Удружења Срба из Лике 
 *   Промоција књиге  "Тесла у народној пјесми и стваралаштву Добривоја  
      Павлице". 
   децембар 2014. године 

                    *   Културно- уметнички програм у Дому културе у организацији  
                        Удружења Банијаца и Културно-уметничког друштва "Пригревица" 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Месна заједница Пригревица 
                                                                                                   Стојан Зоројевић, секретар 
 
 


