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СЕдНицА СКУПШТиНЕ ОПШТиНЕ

СКидАњЕ УСЕВА 
СА УзУРПиРАНОг 

зЕМљиШТА
На ванредној седници Скупштине општине Нови Кнежевац, 

одржаној у уторак, 30. августа, дужности секретара СО раз-
решен је Роберт Отот, који је поднео оставку, пошто је изабран 
за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство. На предлог председника СО Нандора 
Ујхељија за секретара је постављена Драгана Шалбот Пакаш-
ки, дипл. правник из Остојићева. 

Одборници су, том приликом, донели Одлуку о изради Пла-
на детаљне регулације приступног пута до 
локације постројења за пречишћавање от-
падних вода у Новом Кнежевцу. Учествујући 
у расправи, председник Одборничког клуба 
Српске напредне странке Радован Јанчић је 
нагласио да је то почетак значајног посла на 
изградњи пречистача и да, на жалост, кана-
лизациона мрежа у граду није завршена због 
„несрећне бициклистичке стазе“. Али, том 
проблематиком ће се бавити надлежни орга-
ни, наговестио је Јанчић.

-Изградња пречитача коштаће два милиона 
евра и подразумева целокупну инфраструк-
туру, рекао је Јанчић, са приступним путем, 
оградом, бунаром и много тога још. Док ће 
План детаљне регулације приступног пута 
израдити ЈП „Дирекција за изградњу гра-
да“, а за ту ставку је, на основу актуелног 
буџета општине, предвиђено нула динара. 
Захваљујући новој скупштинској већини у 
локалном парламенту, коју чине одборници 
Српске напредне странке, Савеза војвођанских 
Мађара, социјалисти и један самостални од-
борник – Нови Кнежевац ће бити град будућности.

-Доласком Српске напредне странке на власт биће 
настављени радови на изградњи канализације у Новом Кне-
жевцу, граду који тај посао очекује дуго, изричит је председ-
ник општине Радован Уверић.

На предлог Ирене Петров, ресорног члана Општинског већа, 
одборници су већином гласова прихватили Одлуку о скидању 
усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Репу-
блике Србије, на територији општине Нови Кнежевац. Одлука 
је утемељена у Закону о пољопривредном земљишту, али до 
сада није постојала. Изјашњавањем одборника регулише се 
поступак скидање усева са пољопривредног земљишта, које 
без правног основа користе физичка или правна лица. Како 
незванично сазнајемо бесправно се користи око 250 хектара.

Скидање усева обављаће се првенствено као мера наплате 
накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у јавној 
својини, за које није закључен уговор о закупу. Извршење 
тог посла обављаће радна груга, коју ће решењем именовати 
председник општине др Радован Уверић.

-Ова Одлука је правна мера у борби против криминалаца, 
који су узурпирали државно земљиште и не плаћају закуп, 
закључује Радован Јанчић. – У питању је озбиљан број корис-
ника државног земљишта, који избегавају да плате обавезе. 
Они су плаћали депозит, али нису учествовали у лицитацији 
за издавање државног земљишта у закуп и нису потписивали 
уговоре. Усев ће на тим парцелама, у складу са Одлуком, бити 
скинут, а у случајевима узурпације земљишта под пшеницом, 
која је покошена, бесправним корисницима ће бити упућени 
позиви за вансудско поравнање.

-Појединци ће морати да плате све што отимају од државе, 
упозорава председник општине Уверић.-Република Србија и 
Српска напредна странка су спремне да се на целој територији 
обрачунају са бесправним пословима. Нећемо имати никак-
ве фиктивне еко редаре, него ћемо поставити одговорна лица 
која ће се обрачунавати са таквим криминалним делима. Уки-
нули смо, на територији новокнежевачке општине, предизбор-
ни трик демократа са бесплатним ужинама, али смо сигурни 
да ће сва деца следеће године имати много веће привилегије.

HATÁROZAT A JOGTALANUL 
BIRTOKOLT FÖLDTERÜLETRŐL 

VALÓ BETAKARÍTÁSRÓL
A községi képviselő-testület 2016. augusztus 30-

án megtartott rendkívüli ülésén felmentették tisztségé-
ből Ótott Róbertet, a testület titkárát, aki tartományi me-
zőgazdasági titkárhelyettessé való megválasztása miatt 
benyújtotta lemondását. Újhelyi Nándor, a képviselő-testület el-
nökének javaslata nyomán a helyi parlament titkárává Dragana 
Šalbot Pakaški tiszaszentmiklósi okleveles jogászt nevezték ki.

A tanácsnokok határozatot hoztak a törökkanizsai szennyvíz-
tisztító-berendezés helyéig vezető bekötőút részletes területren-

dezési tervének kidolgozásáról.
A vita során a Szerb Haladó Párt tanácsnoki 

frakciócsoportjának elnöke, Radovan Jančić ki-
emelte e jelentős munka megkezdését a szenny-
víztisztító felépítésében, s azt, hogy sajnos a 
szennyvízhálózat kiépítése a ”szerencsétlen ke-
rékpárút” miatt nem fejeződött be. Ám ezzel a 
problémával az illetékes szervek foglalkoznak 
majd – jelentette be.

– A szennyvíztisztító kiépítése kétmillió euró-
ba kerül, s magába foglalja a teljes közművesítési 
beruházást, a bekötöutat, kerítést, kutat és sok 
mást. Az oda vezető bekötőút részletes terület-
rendezési tervét  a Városrendezési Igazgatóság 
Közvállalat készíti el, melyre, az aktuális köz-
ségi költségvetés alapján egyetlen dinárt sem 
láttak elő.

Köszönve a helyi parlamenti többségnek, 
amelyet a Szerb Haladó Párt, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség tanácsnoka, a szocialisták és egy 
független tanácsnok alkot  –  Törökkanizsa a 
jövő városa lesz.

-A Szerb Haladó Párt hatalomra kerülésével 
folytatódnak a törökkanizsai szennyvízhálózat 

kiépítésének munkálatai, amelyet e város régóta vár  – fogalma-
zott községünk polgármestere, Radovan Uverić.

Irena Petrov, a Községi Tanács mezőgazdasági tanácsosának 
javaslatára a tanácsnokok szavazattöbbséggel fogadták el a Szerb 
Köztársaság köztulajdonát képező, Törökkanizsa területén lévő, 
jogtalanul birtokolt földterületről való betakarításról szóló hatá-
rozatot.

A határozat alapját A mezőgazdasági földterületről szóló tör-
vény képezi, amely azonban eddig nem létezett. A tanácsnokok 
véleménnyilvánításával ezentúl szabályozzák az olyan mezőgaz-
dasági földterületről való vetés betakarításának eljárását, amelyet 
jogtalanul, jogalap nélkül természetes vagy jogi személyek hasz-
nálnak. Nem hivatalos adatok szerint az ilyen módon igénybevett 
terület nagysága kb. 250 hektárt tesz ki.

A vetés betakarítását elsősorban a köztulajdonban lévő mező-
gazdasági földterület használatáért járó illeték megfizettetésének 
intézkedéseként végzik, azok esetében, akik nem kötöttek bérleti 
szerződést.

E tevékenységet munkacsoport fogja elvégezni, melynek tagjait 
községünk elnöke végzéssel nevez ki.

-E határozat jogi lépést jelent a bűnözők elleni harcban, akik 
bitorolják az állami földterületeket és nem fizetnek bérleti dí-
jat  –  szögezte le Radovan Uverić.

– Igen nagy számú állami földterületet használó személyről 
beszélünk, akik nem törlesztik kötelezettségeiket. A letéti díjat 
befizették, de nem vettek részt az állami földterület bérlésére 
meghirdetett árverésen, s nem írták alá a szerződéseket. A termés, 
e határozattal összhangban, betakarításra kerül, míg a gabonával 
bevetett, bitorolt földterület esetében, ahol a termést már learat-
ták, a jogtalan használókhoz felhívást intézünk a bírósági peren 
kívüli megegyezésre.

– Egyeseknek fizetniük kell mindenért, amit az államtól jogtala-
nul elvettek – figyelmeztetett községünk polgármestere, Radovan 
Uverić.- A Szerb Köztársaság és a Szerb Haladó Párt kész arra, 
hogy leszámoljon a törvényellenes tevékenységekkel. Nem lesz-
nek semmiféle kitalált környezetvédelmi őrök, ellenben lesznek 
felelős személyek, akik leszámolnak a törvényellenes tevékeny-
ségekkel. A törökkanizsai község területén megszüntették a de-
mokraták választás előtti trükkjét az ingyenes uzsonákkal, ám 
biztosak vagyunk abban, hogy a következő évben minden gyer-
mek sokkal nagyobb kiváltságban fog részesülni.

драгана Шалбот Пакашки
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СВЕЧАНОСТ У СРПСКОМ КРСТУРУ 
ПОЛА ВЕКА ШКОЛЕ

У Српском Крстуру је у недељу, 28. 
августа, на Велику Госпосјиa, свечано 
обележена 50. годишњица од изградње 
основне школе у селу. Нова локална са-
моуправа, предвођена Српском напред-
ном странком, успела је да у кратком вре-
менском интервалу, од конституисања 
1. јуна, реновира зграду Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ и оспособи је 
за рад у сусрет новој школској години. 
Према налазима републичке инспекције 
објекат није испуњавао скоро ни један 
услов за неометан рад, а сада је то 
најуређенија школа у општини Нови 
Кнежевац. Поред домаћина, председ-
ника општине др Радована Уверића и 
народног посланика Радована Јанчића, 
свечаности су, између осталих, прису-
ствовали потпредседник Покрајинске 
владе и покрајински секретар за 
образовање, управу, прописе и нацио-
налне мањине Михаљ Њилаш, начел-
ник Севернобанатског округа Никола 
Лукач, заменик покрајинског секретара 
за пољопривреду Роберт Отот, власник 
Компаније „Војпут“ из Суботице Душ-
ко Дражић, председница Извршног 
одбора Националног савета мађарске 
националне мањине Анико Јерас, функ-
ционери локалне самоуправе и други 
званичници, просветни радници, уче-
ници, као и бројни мештани.

-Српски Крстур је имао основну 
школу још 1774. године, нагласио је 
Радован Јанчић. – Први писани по-
датак о учитељима датира из школске 
1790/1791. године, када је учитељ био 
Јефта Николић, са годишњом платом 
од око 80 форинти.  Прву зграду шко-
ла је добила 1830. године, а у периоду 
од 1830. до 1870.  изграђене су све ста-
ре школске зграде које су коришћене 
до 1966. Изградња нове школе која је 
завршена 1966. трајала је две годи-
не. Био је то један од најмодернијих и 
најфункционалнијих објеката.

Према речима Радована Јанчића, шко-
лу је 1966/1967. похађало 526 ученика, 
укључујући и разреде на мађарском на-
ставном језику. На жалост, садашњост 
је другачија, тако да је у школску 
2016/2107. годину уписано свега 137 
ђака, што је четири пута мање него 
пре 50 година. Тај податак одражава 
пропадање Српског Крстура и Ђале (ос-
новци из Ђале похађају српскокрстур-
ску школу у вишим разредима).

-Школа није више модерно 
опремљена, а унутрашњост је до пре 
два месеца била утолико непримерена 
да је претила опасност да се забрани 
употреба објекта, нагласио је Јанчић. – 
У школске објекте годинама нису ула-
гана средства, а посебно то није чинила 
претходна власт. Шминкана је фасада 
и стварана је слика о лажној успеш-
ности. Затекли смо катастрофално 
стање.У кратком временском интерва-

лу, за само 37 радних дана, нова локал-
на самоуправа је оспособила објекат и 
створила пристојне услове за почетак 
нове школске године. Није било лако 
обезбедити нешто мање од два милио-
на динара за реновирање школе и то у 
условима опљачканог буџета општине 
и Покрајине Војводине.

Од 1. јуна до Велике Госпојине 
урађена је хидроизолација, учиони-
це су окречене, офарбана је столарија, 
уређено је и ограђено двориште, 
постављене су нове плочице, обновљен 
је школски намештај,... списак радова 
је дугачак. Реновирање је било успеш-
но захваљујући, пре свега, председнику 
општине Уверићу, посланику Јанчићу, 
покрајинском секретару Њилашу, заме-
нику председника општине Чили Орос 
Урбан, месним заједницама Српски 
Крстур и Ђала, кањишкој „Керамици“, 
Младену Јанчићу, Славку Јањатову, 
Драгану Радуловићу, Славку Теофанову 
и Јовану Бајићу.

-У веома кратком временском року, 
који смо себи задали, успели смо да 
обавимо овај веома важан задатак, ре-
као је председник Уверић. – Успели 
смо да створимо услове за рад у шко-
ли у којој ће се, од 1. септембра, деца 
боље осећати и имаће достајанствено 
место за учење. Новокнежевачка локал-
на самоуправа ће наставити политику 
премијера Александра Вучића, који је 
обећао да ће све школе у Србији бити 
обновљене. Преузевши власт 1. јуна, 
али и дугове који су већи од 323 мили-
она динара, није нам било лако да обе-
збедимо новац и започнемо реновирање 
школе у Српском Крстуру. Завршио 
сам основну школу у Српском Крстуру, 
тако да ми је посебно задовољство, да 
као председник општине, учествујем 
у њеном обнављању. До краја мандата 
планирамо да обновимо све школе и 

вртиће на територији наше општине. 
Без обзира на све проблеме, тај посао 
ће нам  бити приоритетан. Могу да вам 
обећам да ће до краја ове године бити 
обновљен кров вртића у Новом Кнежев-
цу, који има 300 деце, а следеће године 
ћемо реновирати централну зграду Ос-
новне школе „Јован Јовановић Змај“. 
До 2020. године, односно до истека на-
шег мандата, биће обновљени сви пред-
школски и школски објекти у општини.

-Задовољство ми је да сам поново 
гост у Српском Крстуру, рекао је начел-
ник Севернобанатског округа Никола 
Лукач. -Задовољство је и част да се нека 
школа реновира, да можемо, у складу 
са одлукама Владе Републике Србије, у 
сарадњи са Покрајинском владом и оп-
штином Нови Кнежевац да реализујемо 
основну идеју да се реновирају 
сви вртићи и школе у Србији. Али, 
забрињавајући је податак да је у Репу-
блици све мање деце. Надам се да ћемо 
у наредном периоду створити бољи 
амбијент за живот и рад, како би млади 
остајали, да би реновиране школе има-
ле што више деце.  Заједнички морамо 
стварати боље услове за рад, а верујем 
да ћемо, у наредном периоду, још боље 
сарађивати на сва три нивоа власти.

Према речима Михаља Њилаша, очи-
гледно је, на примеру Српског Крстура, 
да слога гради и да се могу, у кратком 
временском интервалу, решити про-
блеми. Покрајински секретар је уве-
рен да ће слога општине Нови Кнеже-
вац, Покрајине Војводине и Републике 
Србије потрајати и да ће бити решени и 
многи други проблеми

-Када  обновимо наше оронуле зграде 
у јавној сфери, нарочито  у руралним 
крајевима, то је значајан напредак, ре-
као је Њилаш. – А, заједнички можемо 
спречити напуштање села и то адек-
ватним демографским, економским 
и другим мерама. Села не смеју бити 
запостављена, то се радикално мора 
променити и на томе ћемо заједно ра-
дити. Сва наша села то заслужују. У 
Српском Крстуру се данас прославља 
50. годишњица зграде школе. Пола века 
је веома леп јубилеј, период дугог рада, 
на који смо поносни. Наша деца јесу 
будућност свих нас, те ваља у њих ула-
гати, даривати им знање и подстицати 
их да маштају, сањају и да своје снове 
остварују. У овој школи се управо то 
чини већ пола века.

Радови на реновирању школе 
у Српском Крстуру нису заврше-
ни. Покрајинска владе је, на челу са 
премијером Игором Мировићем, у чет-
вртак, 25. августа, донела одлуку да 
обезбеди нешто више од шест милиона 
динара за школу у Српском Крстуру, 
као и више од пет милиона динара за 
поправку крова вртића у Новом Кне-
жевцу.
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РАСТЕРЕћЕњЕ
зА бУџЕТ

На седници Општинског већа, која је одржана 5. ав-
густа под руководством председника Радована Уверића, 
једногласно је прихваћен Локални акциони план за 
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица 
и повратника по реадмисији за период од 2016. до 2020. 
године. На тај начин су створени предус-
лови да општина Нови Кнежевац конку-
рише за доделу средстава Комесаријата 
за избеглице.

Веће је, такође, прихватило Реализацију 
програма пословања ЈКП „7. Октобар“ за 
првих шест месеци текуће године. Месни 
комуналци су у том временском интерва-
лу остварили добит од 9,4 милиона дина-
ра, али, истовремено, бележе и дуговања 
корисника услуга од око 17 милиона ди-
нара.

Према речима народног посланика 
Радована Јанчића нагомилани пробле-
ми у ЈКП „7. октобар“ нису решени. У 
међувремену је постигнут договор о 
вансудском поравнању са запосленим 
комуналцима, који су тужили фирму. 
Вансудско поравнање је прихватила и 
директорка ЈКП „7. октобар“ Драгана Ђековић, која је, 
такође, тужила предузеће.

Председник општине Радован Уверић наглашава да је 
део проблема у виду тужби, решен, али да локалну са-
моуправу очекују озбиљни захвати како би ЈКП „7.окто-
бар“ постало самоодрживо и функционално предузеће.

На предлог начелнице за буџет и финансије Бојке 
Јанчић, која је нагласила да приходи буџета општине 
нису довољни за предвиђене расходе, Општинско веће 
је, једногласном Одлуком, ставило ван снаге Одлуку 
бившег председника општине Драгана Бабића, која да-
тира од 29. августа 2014. године, којом је установљена 
посебна општинска ученичка стипендија за све ђаке који 
похађају средње школе у Новом Кнежевцу. Нова Одлука 
ће се примењивати почев од 1. септембра 2016.

Како је нагласио председник Радован Уверић, Одлука о 
ученичким стипендијама  је, у ствари, имала искључиву 
функцију пропаганде у сусрет изборима 2016. године, а 
исплата ученичких стипендија представља велики терет 
за буџет општине.

Веће је донело и Одлуку о привременој обустави 
извршења буџета у делу бесплатногог полудневног бо-
равка и јаслица у Предшколској установи „Срећно дете“, 
као и у делу бесплатне ужине за све основце. И ова Од-
лука ће се примењивати од 1. септембра текуће године.

Према Уверићевим речима такве повластице, које је у 
сусрет изборима увела Демократска странка, нису има-
ли ни родитељи деце у време Јосипа Броза Тита. А, Ос-
новна школа је, на уштрб ужине, оптерећивала општин-
ску касу, из месеца у месец, различитим износима. Тако 
да су рачуни за април и мај били вредни 654 хиљаде ди-
нара, а у виду ужине су чак куповане чајне кобасице, 
будимска салама и стишњена шунка.

Привремена обустава извршења буџета по наведеним 
апропријацијама не може трајати дуже од 45 динара, а у 
међувремену ће проблем бити решен ребалансом буџета 
општине.

A KÖLTSÉGVETÉS
TEHERMENТESÍTÉSE
A Községi Tanács augusztus 5-én Radovan Uverić 

polgármester elnökletével megtartott ülésén egyhan-
gúan jóváhagyták a Menekült, Áttelepült és Visszatért 
Személyek Helyi Akciótervét a 2016-2020 közötti idő-
szakra. Ily módon megteremtődtek annak előfeltételei, 

hogy Törökkanizsa Község eszközök 
odaítélésére   pályázhasson  a Mene-
kültügyi Főbiztosságnál.

A Tanács jóváhagyta továbbá az 
Október 7. Kommunális Vállalat ez 
év első hat hónapjára vonatkozó ügy-
viteli programjának megvalósítását. 
Ebben az időszakban a cég 9,4 mil-
lió dináros bevételt valósított meg, 
ugyanakkor a szolgáltatások igénybe-
vevői  kb. 17 millió dinárral tartoznak 
a vállalatnak.

Radovan Jančić köztársasági képvi-
selő szerint a vállalat felhalmozódott 
problémái nem oldódtak meg. Időköz-
ben létrejött a peren kívüli megegye-
zés a cég azon foglalkoztatottjaival, 
akik pert indítottak, s e megegyezést 
elfogadta az igazgatónő, Dragana 

Đeković is, aki szintén a pereskedők között volt.
Radovan Uverić polgármester kihangsúlyozta: a 

gondok egy része, a pereket illetően, megoldódott, de 
az önkormányzat komoly lépéseket vár annak érdeké-
ben, hogy a kommunális vállalat önállóvá és működő-
képessé válhasson.

Bojka Jančić, a Költségvetési- és Pénzügyi Osztály 
vezetőjének javaslatára – aki kiemelte, hogy a község 
költségvetésének bevételei nem elegendőek a tervezett 
kiadásokra – a Tanács egyhangúan hagyta jóvá Dragan 
Babić volt polgármester 2014. augusztus  29-én ho-
zott határozatának hatályon kívül helyezését, mely a 
Törökkanizsán középiskolai tanulmányaikat végző 
diákok külön községi ösztöndíjának bevezetésére vo-
natkozott. Az új határozatot 2016. szeptember 1-jétől 
alkalmazzák.

Radovan Uverić elmondta: a diákösztöndíj tulaj-
donképpen a 2016-os választások előtti népszerűsí-
tést szolgálta, melynek folyósítása nagy terhet jelent a 
költségvetés számára.

A Tanács határozatot hozott a Srećno dete Iskoláskor 
Előtti Intézmény ingyenes félnapos tartózkodásának és 
bölcsödei ellátásának és az általános iskolások ingye-
nes uzsonnája biztosításának ideiglenes felfüggeszté-
séről is. Ezt a határozatot szintén szeptember 1-jétől 
alkalmazzák.

A polgármester szerint ilyen kiváltságokat, melye-
ket a választások előtt a Demokrata Párt vezetett be, 
még Josip Broz Tito idejében sem élveztek a gyerekek 
szülei. Az általános iskola az uzsonnával  hónapról-hó-
napra különböző összegekkel terhelte meg a községi 
költségvetést. Így áprilisra és májusra a számlák 654 
000 dinárt tettek ki.

A felsorolt tételek alapján történő kifizetések ideig-
lenes felfüggesztése nem tarthat tovább 45 napnál, s 
időközben a  problémát a költségvetés újraértékelésé-
vel oldják meg.
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бРигА О избЕгЛицАМА
Новокнежевачку општину су 1. сеп-

тембра посетили Миодраг Линта, на-
родник посланик и председник Савеза 
Срба у региону, и Душица Берлековић, 
специјални саветник комесара у 
Комесаријату за избеглице Републи-
ке Србије. Посета је уприличена на 
иницијативу нашег народног послани-
ка Радована Јанчића, а тема скупа су 
били проблеми избеглих и прогнаних 
лица смештених на територији ново-

кнежевачке општине. Са републичким 
званичницима су, поред народног по-
сланика Јанчића, разговарали начелник 
Севернобанатског округа Никола Лу-
кач, председник и заменик председника 
општине др Радован Уверић и Чила Ур-
бан Орос и лица смештена у избеглич-
ким насељима у Српском Крстуру и 

Подлокању. У нашој општини живи око 
250 избеглица, са статусом држављана 
Србије.

Општина Нови Кнежевац планира да 
измени Одлуку о цени квадратног ме-
тра стамбених јединица у избегличким 
насељима и исправи грешку коју је на-
чинила претходна локална самоуправа 
утврдивши високу цену. На тај начин 
ће, у складу са Законом о избеглицама, 
лицима која су стекла држављанство Ре-

публике Србије бити омогућено да, по 
повољним ценама, уколико то желе, от-
купе станове у којима живе. У Српском 
Крстуру је својевремено изграђено 68 
станова, у Подлокању 22, а у Банатском 
Аранђелову 20. Пошто су поједини 
објекти изграђени на терену који се сле-
же и склони су паду, наговештено је да 

ће надлежни државни органи наредити 
њихово рушење. А, договорено је и да 
се празни објекти населе новим, заин-
тересованим избеглицама, посредством 
конкурса.

Нису све избеглице спремне да от-
купе стамбене јединице, али ће за оне 
који то хоће да учине бити створени 
реални предуслови. А, Комесаријат за 
избеглице, посредством конкурса, нуди 
више могућности за помоћ избеглицама 

у решавању стамбених и других про-
блема.

Челници општине Нови Кнеже-
вац, у сваком случају, желе да по-
могну избеглима и прогнанима и у 
решавању других проблема у виду 
запошљавања и пружања социјалне 
помоћи.

Савез Срба из региона покренуо 
је средином децембра 2015. годи-
не акцију евидентиорања отете, 
уништене, оштећене, неадекватно 
обновљене, неадекватно размењене 
и неадекватно продате имовине из-
беглих и прогнаних лица која живе 
расејана широм света и осталих 
оштећених  грађана, који се нала-

зи у Хрватској, Босни и Херцегови-
ни и Словенији. Евиденција траје до 
31. децембра 2016. године. За више 
информација о начину попуњавања об-
разаца заинтересовани се могу обрати-
ти путем мејла info@ssr.org.rs или на-
звати бројеве телефона: 011/38-20-250, 
021766-13-600, или 064/11-62-109.

СУбВЕНциЈЕ зА ПРЕВОз УЧЕНиКА
На седници Општинског већа Новог Кнежевца, одржаној 9. септембра, једногласно 

је прихваћена Одлука о субвенционисању трошкова превоза редовних ученика на 
територији новокнежевачке општине за школску 2016/2017. годину. Локална само-
управа је и до сада субвенционирала трошкове превоза, али је ДОО „Енка путнич-
ки“ смањивао аутопревознички, договорени део субвенција.

Општина Нови Кнежевац субвенционира цену превоза за редовне ученике 
средњих школа у висини од 20 одсто вредности месечне карте у јавном саобраћају 
за релације од места пребивалишта до седишта школе. Субвенције локалне са-
моуправе за редовне ученике средњих школа у Новом Кнежевцу, као и ученике 
специјалних школа и то Основне и Средње школе „Жарко Зрењанин“ у Суботици, 
ученике Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ у Суботици, као 
и „Вук Караџић“ у Сомбору, који су чланови породица корисника МОП-а, одређује 
се у висини од 80 одсто за ученике основних школа и 70 одсто за ученике средњих 
школа од вредности месечне карте.

Субвенција за редовне ученике средњих школа које похађају у Кањижи, Чоки и 
Сенти, чији су родитељи корисници права на МОП износи 40 одсто од вредности 
месечне карте.

Према речима председника општине др Радована Уверића, локална самоуправа 
жели да растерети буџет општине и да обавеже ДОО „Енка путнички“ да, на основу 
Уговора о превозу  ученика, преузме уговорне обавезе и учествује у финансирању 
месечних аутобуских карата у висини од 20 одсто за основце, односно 30 одсто за 
средњошколце.

Актом председника Уверића утврђено је да самохрани родитељи имају иста права 
на субвенције за превоз ученика, као и корисници материјалног обезбеђења породи-
це, тако да су за њих месечне карте бесплатне.

изВРШЕњЕ 
бУџЕТА

Чланови Општинског већа, под руко-
водством председника општине Радо-
вана Уверића, једногласно су усвојили, 
на четвртој седници која је одржана 
29. јула, Извештај о извршењу буџета 
општине Нови Кнежевац у првих шест 
месеци 2016. године. Како је саоп-
штила начелница одељења за буџет, 
финансије и привредне делатности 
Бојка Јанчић, у периоду јануар – јун 
2016. остварени приходи, примања и 
пренета средства буџета општине из-
носили су нешто више од 427 милио-
на динара, што је у односу на план за 
текућу годину, остварење од 52 одсто. 
У истом интервалу укупни расходи и 
издаци из буџета општине износили су 
скоро 389 милиона динара, што чини 
извршење од 48 одсто.

Општинско веће је, између осталог, 
формирало и Савет за миграције, на 
чијем је челу Радован Уверић.
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дЕЛЕгАциЈА РУСКиХ ПРиВРЕдНиКА ПОСЕТиЛА „АЛЕВУ“

РЕКОРдНи изВОзНи НиВО

На позив Прехрамбене индустрије АД „Алева“ у Србији 
је од 9. до 12. септембра боравило 25 привредника из Руске 
Федерације, на челу са „Алевиним“ партнером и дистри-
бутером -Компанијом „Форт трејд фуд“. Гости из Русије 
посетили су 10. септембра новокнежевачку фабрику и 
производне погоне. Домаћин скупа био је власник „Алеве“ 
Христивоје Милошевић, са менаџментом компаније. 

- Имамо прилику и задовољство да будемо домаћини 
једној великој руској делегацији, која је први пут дошла 
да посети нашу Компанију, рекао је Горан Алексић, заме-
ник генералног директора „Алеве“. -То је дистрибутерска 
компанија која пласира наше производе, заједно са још 25 
компанија, од Камчатке до Каљининграда. Протеклих го-
дина били смо заступљени у централним  руским градови-
ма, а желимо да проширимо пласман наше робе широм те 
огромне земље. Ове године смо на рекордном нивоу извоза 
у Русију, који ће се кретати преко милион евра. Следеће 
године очекујемо неколико пута већи промет. Заступљен 
је наш целокупни програм, али тржиште има своје спец-
ифичности. У Русији је на веома добар одзив наишао наш 
бренд - кулинат, као и друге групе специјализованих зачи-
на, а нарочито слатки програм. Посебно морам да издвојим 
наше сладоледе – они су у Русији најпродаванији.

„Алева“ се припрема за изградњу нове фабрике. Основа-
на је 1947. и следеће године слави 70 година постојања. То-
ком тих година Компанија  је пролазила кроз неколико фаза 
модернизације, доградње и ширења производног асор-
тимана. Захтеви који се данас, средњорочно, постављају, 
подразумевају значајно модернизовање, односно ширење 
производних капацитета. Прошле године је одлучено да се 
гради нова фабрика, на истом локалитету у Новом Кнежев-
цу, на другом плацу, поред данашњих фабричких линија, 
на простору од четири хектара. Следеће године ће почети 

изградња производног погона од 13.000 квадратних ме-
тара. Целокупна производња ће бити пресељена  у једно 
много модерније здање, са новим, модерним техничким 
решењима. Вредност будуће инвестиције је, по процени 
- пре јавног позива за изградњу, приближно 10 милиона 
евра.

-Наш извоз се сваке године повећава, наводи заменик 
генералног директора Алексић. -Проценат извоза расте и 
креће се преко 40 одсто од укупног промета Компаније од 
око 20 милиона евра. Доминантно смо  присутни у свим екс 
Ју републикама  (највеће тржиште је Босна и Херцегови-
на), а ту су и Црна Гора, Македониј, Хрваткса и Словенија.  
Очекујем да у наредном периоду руско тржиште постане 
доминантно извозно тржиште. 

Поред тога, новокнежевачка Прехрамбена индустрија из-
вози и у Белорусију, земље Западне Европе, Скандинавију, 
Америку, Аустралију и на Блиски Исток.

„Алева“ је успешно приватизована 2005. године и од 
тада бележи константни раст прихода, обима производње 
и извоза, као и увећања пословне добити.

-Сарадња са „Алевом“ почела је пре годину и по дана, 
каже директор „Форт трејд фуда“ Константин Паљевој. 
- У том периоду успели смо да више од половине произ-
вода које производи новокнежевачка фабрика пласирамо 
на тржиште Русије и за сада смо задовољни резултатима. 
Наш план је да у следећој години обухватимо све „Алеви-
не“ производе и пласирамо их од Каљининграда до Вла-
дивостока, укључујући и Крим, а то је подручје од 10.000 
километара.

Добродошлицу привредницима из Русије и менаџменту 
Компаније пожелео је и председник општине Нови Кне-
жевац др Радован Уверић, нагласивши да је „Алева“ наше 
најуспшеније предузеће.



7

 KIVÁGJÁK AZ  ÖREG FÁKAT
Az újvidéki Plant Art Területrendezési 

Ügynökség 2015 elején tanulmányt készített 
a törökkanizsai I. Karađorđević Péter király 
utcában található fák állapotáról. A beruházó 
a Városfejlesztési Igazgatóság Közvállalat 
volt. Az elemzés a főutca minden fájának 
vizsgálatára és elemzésére kiterjedt. A szak-
emberekből álló csoport dr. Jasna Korać táj-
építész mérnök vezetésével dolgozott.  

A tanulmány alapján zajlott a főutca fáinak 
átvizsgálása: közülük 209-et javasoltak kivá-
gásra. A száraz, rothadt és az elöregedett, a 
járókelőkre, járművekre és létesítményekre 
veszélyt jelentő fák eltávolítása - amelyek 
megmentésére állapotuk miatt már nincs le-
hetőség-  szeptember elején kezdődött meg. 

A tervezet értelmében az eltávolított fák 
helyére új facsemetéket ültetnek.

изгРАдњА РЕциКЛАЖНОг дВОРиШТА
У друштву председника новокнежевачке општине др Радо-

вана Уверића и председника Скупштине општине  Нандора 
Ујхељија, директорка Д.О.О. Регионалне депоније Суботица 
Андреа Кикић посетила је у уторак, 9. августа, Нови Кнеже-
вац и градилиште за изградњу Рециклажног дворишта, на по-
тезу код депоније смећа на путу за Српски Крстур. Радови 
на изградњи Рециклажног дворишта код нас су започети  пре 
месец дана, а посао је поверен суботичком  „Војпуту“ .

Инвеститори пројекта на изградњи Регионалне депоније у 
Бикову, и рециклажних дворишта на северу Баната и Бачке 
су  Европска унија, Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије, као и локалне самоупра-
ве. Истовремено, у току су и радови на изградњи трансфер 
станице за одлагање отпада у Кањижи.

Председник општине Радован Уверић очекује да ће проблем 
санације депоније смећа код Новог Кнежевца дугорочно бити 
решен.

На потезу између Бикова и Орома тренутно се налази једно 
од највећих градилишта у целој земљи. Изградња Регионал-
не депоније почела је средином прошле године, а према пла-
новима, најсавременији систем за управљање отпадом биће 
завршен током 2017. године. 

Регионални систем за управљање отпадом за град Суботицу 
и општине Бачку Тополу, Мали Иђош, Сенту, Нови Кнежевац, 
Кањижу и Аду настао је као одговор на све веће количине ге-
нерисаног отпада и потребе за усклађивањем са националним 
и европским стандардима.

АСФАЛТиРАН ПУТ
У Улици Гаврила Принци-

па у Новом Кнежевцу заврше-
но је асфалтирање пута. Слика 
говори више од речи, а житељи 
тог сокака су, у сваком случају, 
задовољни. Према речима народ-
ног посланика Радована Јанчића 
новац за асфалтирање путева на 
територији новокнежевачке оп-
штине обезбедила је, посредством 
кредитног задужења, претходна 
локална самоуправа, на челу са 
Демократском странком. Међутим, 
на основу погрешне процене де-
мократа, обезбеђено је 35 милио-
на динара, тако да се за целокупну 
инвестицију мора накнадно обе-
збедити додатних осам милиона 
динара.
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ВиШЕ ВОдЕ зА 
НАВОдњАВАњЕ

У новокнежевачкој општни је у току изградња прве фазе 
магистралног канала К1 за наводњавање у дужини од 3,6 
километара, а биће изграђена  и новопројектована црпна 
станица код Српског Крстура. Предрачунска вредност ак-
туелних радова је нешто већа од 66,9 милиона динара, а 
инвеститор је ЈВП „Воде Војводине“. По завршетку ра-
дова новоизгарђени систем ће омогућити наводњавање у 
свим катастарским општинама у близини Новог Кнежев-
ца, укључујући и заливни систем на 529 хектара у атару 
Банатског Аранђелова, власништо Радне јединице ДТД 
„Рибарство“ из Бачког Јарка.

Тренутно се радови изводе на каналу К1, пресецањем 
државног пута Р 112 на релацији Нови Кнежевац – Ђала, 
у близини Срспког Крстура, где се испод пута  ових дана 
гради тунел –пропуст у дужини од 30 метара, који ће бити 
висок 3,6 метара, како би веће количине воде биле про-
пуштене. По завршетку радова на тунелу,  пут ће бити 
враћен на стару трасу.

-То је тренутно највећа инвестиција на територији ново-
кнежевачке општине, каже народни посланик из Српског 
Крстура Радован Јанчић. – У питању је главни канал за 
читаву мрежу на овом подручју, који ће се гранати пре-
ма осталим каналима, тако да ће омогућити да вода за 
наводњавање стигне до многих њива у Северном Бана-
ту, што је предуслов за интензивнију пољопривредну 
производњу.

Радове изводи „Мостоградња“ из Београда, са 
подизвођачима. Укупна инвестиција је вредна 1,2 милио-
на евра, а финансирана је средствима Републике Србије и 
ДТД „Рибарство“.

SZEPTEMBER 
1-JÉTŐL ÚJ 

HELYEN A KINCSTÁR 
IGAZGATÓSÁG

Szeptember 1-jétől új helyen 
fogadja ügyfeleit a Kincstár 
Igazgatóság törökkanizsai ki-
rendeltsége: a városközpont-
ban, az I. Karađorđević Péter 
király u. 6. szám alatt, a volt 
Vajdasági Fejlesztési Bank 
székhelyén. A kirendeltséget az 
Önkormányzat épületéből köl-
töztették át, a kulcsokat pedig 
jelképesen községünk polgár-
mestere, dr. Radovan Uverić 
adta át a szolgálat vezetőjének, 
Popadić Milenának.

-Átköltözésünk sokat jelent 
a polgárok számára – mondta 
Popadić Milena. – Olyan intéz-
mény vagyunk, amely az ő ér-
dekükben végzi tevékenységét, 
így meggyőződésem, hogy az 
új székhelyünk jobb, kényel-
mesebb lesz, s az ügyfelek elé-
gedettebbek lesznek. Szolgál-
tatásaink pedig, többek között, 
gyorsabbak lehetnek, hiszen 
sokkal több hely áll a rendelke-
zésünkre – tette hozzá Milena. 

- Amikor június 1-jén átvettük 
az Önkormányzat irányítását, 
szembesültünk azzal, hogy az 
intézmény számára nem megfe-
lelő az épületben biztosított he-
lyiség - magyarázza  községünk 
polgármestere, dr. Radovan 
Uverić. –Úgy véljük, az új meg-
felelőbb lesz mind a polgárok, 
mind pedig a szolgálat dolgozói 
számára. Mindenképpen a pol-
gárok számára jelent a legtöbb 
pozítívumot, hiszen a kirendelt-
ség a legszűkebb városközpont-
ban kapott helyet, közvetlenül a 
posta mellett, s megfelelő térrel 
rendelkezik a hatékony mun-
kához. Úgy vélem, mindenki 
elégedett lesz. Az önkormány-
zatban pedig felszabadulnak 
bizonyos helyiségek, amelyek 
felújításra szorulnak.
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СРЕћНО ШКОЛАРци!
Почетак нове школске године обележен је све-

чано 1. септембра и у свим објектима Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ на територији ново-
кнежевачке општине, коју похађа око 900 ученика. 
Најпоноснији су, свакако, били прваци, којих је 93, 
и њихови родитељи. 

Ученици виших разреда приредили су пригодан 
програм за најмлађе у холу школе у Новом Кнежев-
цу. А, свештеници православне цркве Душан Рус и 
Радоје Перин и римокатоличке цркве 
Јанош Шоти одржали су молитву за 
успешан и благородан почетак школ-
ске године. 

-Ово је један од најважнијих дана у 
вашим животима, рекао је председник 
општине др Радован Уверић, чести-
тавши првацима полазак у школу. -  
Желим вам да будете добри ђаци и да, 
у сарадњи са учитељицама,  савлада-
те прва слова и марљиво учите. Наша 
брига је да вам обезбедимо боље ус-
лове за рад. Нова локална самоупра-
ва ће у наредном перидоу највише 
пажње посветити најмлађима. Након 
реновирање зграде школе у Српском 
Крстуру, до 2020. године биће тех-
нички опремљени и обновљени сви 
предшколски и школски објекти на 
територији општине. У складу са од-
луком премијера Србије Александра 
Вучића биће обновљене све школе у 
Републици.

Основцима је успешно школовање пожелела и ди-
ректорка школе Снежана Бајић.

Председник Уверић, председник Скупштине оп-
штине Нандор Ујхељи, члан Општинског већа Вла-
димир Ранков и саветник председника општине 
Дејан Мијатов уручили су првацима у Новом Кне-
жевцу пригодне поклоне, дар локалне самоуправе и 

Националног савета мађарске националне мањине. 
Поклоне су добилли сви ученици првог разреда 

на територији општине.
У друштву посланика Радована Јанчића, чланова 

Општинског већа Ирене Петров и Владимира Ран-
кова, председник Уверић је пожелео срећан почетак 

школовања  и првацима у Банатском 
Аранђелову.

Прваке у Српском Крстуру посе-
тили су народни посланик Радован 
Јанчић, заменик председника општи-
не Чила Урбан Орос и начелница за 
буџет Бојка Јанчић. 

-Ово је један од најсрећнијих да-
тума у вашим животима, истакао је 
Јанчић, честитавши првацима пола-
зак у школу у своје лично име, као 
и у име председника општине. - Да-
нас почињете сасвим нови живот. 
Желимо вам пуно успеха, а вашим 
учитељицама ћемо се захвалити на 
свему ономе чему ће вас научити. 
Поштујте учитеље и наставнике и 
чувајте школу. Ваши родитељи ће 
свакако помоћи учитељима у вашем 
школовању и напретку. Али, поред 
учења, будите задовољни, срећни и 
играјте се.

У први разред школе у Новом Кне-
жевцу уписано је 56 ђака, у Ђали и Мајдану по четво-
ро, Српском Крстуру – 15 и у Банатском Аранђелову 
– 14. Од укупног броја првака на српском језику 

наставу похађа 79 ученика, а на мађарском – 10 у 
Новом Кнежевцу и четворо у Мајдану. Учитељице 
првака су Бранка Недељков, Смиљка Теофанов 
и Ева Тот у Новом Кнежевцу, Љубица Уторник у 
Српском Крстуру, Тања Недељков у Ђали, Босиљка 
Бурсаћ у Банатском Аранђелову и Рожа Молнар у 
Мајдану.
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САНиТАРНА СЕЧА СТАбАЛА
Почетком 2015. године Агенција за 

просторно планирање План Арт из 
Новог Сада је израдила Елаброрат ден-
дофлоре у Улици Краља Петра Првог 

Карађорђевића у Новом Кнежевцу, 
чији је инвеститор ЈП „Дирекција 
за изградњу града“. На тај начин су 
детаљно снимљена и вреднована сва 
стабла у главној улици у Новом Кне-
жевцу. Посао је поверен стручном 
тиму, чији је руководилац др Јасна 
Кораћ, дипл. инжењер пејзажне архи-
тектуре.  

На основу Елабората почела је 
санација дрвореда у Улици Краља Пе-

тра Првог Карађорђевића, која под-
разумева и сечу ( за сечу је предложе-
но 209 стабала). Почела је неопходна 
сеча, полусувих, трулих и нестабил-

них стабала, која 
п р е д с т а в љ а ј у 
опасност за про-
лазнике и корис-
нике околног про-
стора, односно за 
грађане и возила. 
Приликом сваког 
већег невремена, 
нарочито праћеног 
ветром и у зим-

ском периоду, регистроване су изва-
ле стабала и рушење дебелих, трулих 
грана. Због тога ће бити одстрањена 
сува и веома болесна стабла, стабла са 
деформитетима и већим оштећењима. 
Санација тих стабала више није могућа 
- сеча је неопходна. У процесу санације 
дендофлоре предвиђена је и резидба. А 
садња, односно сукцесивна смена ден-
дофлоре је предложена током неколи-
ко година. Елаборатом је предложена 
садња нове дендофлоре која одговара 
условима средине, првенствено кли-
матским, педолошким и хидролошким.

Све у свему, морамо прихватити 
чињеницу и мишљење стручњака да је 
сеча неопходна и да је одлагање тог не-
популарног посла штетно. А, нове сад-
нице ће поступно попунити празнину.

Од 1. СЕПТЕМбРА УПРАВА зА ТРЕзОР НА НОВОЈ АдРЕСи
Почев од 1. септембра Експозитура Управе за трезор у 

Новом Кнежевцу ради на новој локацији, у Улици Краља 
Петра Првог Карађорђевића бр. 6, у просторијама бив-
ше Развојне банке Војводине, у центру града. Експози-
тура је пресељена из зграде општине Нови Кнежевац, 
а председник општине др Радован Уверић симболично 
је уручио кључеве руководиоцу Експозитуре Милени 
Попадић.

-Наше пресељење значи много за грађане, каже 
Попадићева. -Ми јесмо установа која ради у интересу 
грађана, тако да мислим да ће им ово место сигурно 
бити боље, конформниј , а  странке ће бити задовољније. 
Наше услуге ће, између осталог, бити брже, пошто има-
мо и много више простора за рад.

-Када смо дошли на власт 1. јуна, уочили смо да 
локација у згради општине  није адекватна за ову 
институцију, објашњава председник Уверић. -Сматрамо 
да је ово одговарајући простор, одличан и за грађане и 
за раднике Управе за трезор. У сваком случају највише 
добијају грађани, пошто се Експозитура сада налази у стро-
гом центру, поред  Поште и има адекватан простор за нор-

мално функционисање. Мислим да ће на овај начин сви бити 
задовољни.  А,  ослобађају се и неке просторије у општини, 
које треба реновирати.
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ЛАгАНО - ТиСОМ

„Лагани тиски спуст“ организован је у суботу, 13. августа, 
осми пут узастопно, под покровитељством општине Нови Кне-
жевац. Време баш није било погодно, уз смену облака и Сунца, 
али су се заљубљеници у реку и ове године окупили у знатном 
броју, како би у неконвеционалним пловилима сплаварили ре-
ком.  Организатору су обезбедили два аутобуса и трактор за 
превоз учесника до старта код „Жуте куће“, надомак Српског 
Крстура, као и професионалне рониоце и спасиоце и пратећу 
медицинску екипу.

-Ове године се за „Лагани тиски спуст“ пријавило нешто више 
од 100 учесника, каже председник општине Нови Кнежевац 
др Радован Уверић. - С обзиром на услове које смо затекли у 
локалној самоуправи,  на празну касу и тешкоће које смо има-
ли у  организацији, оцењујем да је спуст  успешан. Наставили 
смо традицију! Пријавило се довољно заинтересованих, тако 
да смо задовољни. Учесници ове новокнежевачке, туристичке 
манифестације су, поред домаћина,  из свих околних општина 
- Сенте, Кањиже, Чоке, Кикинде,  из  северног Баната и Бач-
ке. Спуст смо организовали захваљујући  средствима спонзора, 

донатора, волонтера и општине Нови 
Кнежевац.

 - Утисци су одлични, каже ресорни 
члан Општинског већа и главни органи-
затор Владимир Ранков, који се, такође, 
спуштао реком.- Мало нам је време 
покварило бројно стање,  али Тиса је 
задовољавајућа, а број учесника корек-
тан. С обзиром на мањак средстава у 
буџету - ми смо задовољни. Традицију 
ћемо наставити и наредних година.

Слободно плутање реком почело је у 
13,00 часова, а први такмичари су сти-
зали до циља, на кеј код Мотела „Ло-
вац“, око 17,00 часова. Равничарска 
Тиса је ове суботе била мирна.  Можда 
су у праву учесници који тврде да је 
победник онај који последњи, лагано, 
стигне до циља.

Кикинђани Радован Ковачевић (64)  
и његов кум Драгомир Манић (62) 

тврде да су најстарији такмичари и наглашавају да долазе по-
чев од првог спуста. Ковачевић и Манић су пловили у чамцу на 
надувавање.

-Сваке године смо нас двојица овде, заједно, вели Ковачевић.- 
За Тису бих дао све! Лепо ми је, једном речју ово је уживанција. 
Опустимо мозак, заборавимо на све послове и, из године у го-
дину, једва чекамо да дође тај дан.  Видели смо још један пар 
Кикинђана, а прошле године их је било више. Време је, сигурно, 
утицало на бројност. Вода је данас била мало хладнија. Лепо 
нам је сваке године.  Новокнежевчани су добри домаћини, на 
високом нивоу. 

За све учеснике „Лаганог тиског спуста“ приређен је ручак. 
Срнећи и свињски гулаш су, у пет бограча, скували Боба Фили-
пов и Радован Шоколовачки.

Спонзори такмичења били су ЈП „Воде Војводине“, АД „Але-
ва“ и сва ловачка удружења на територији општине.

У вечерњим сатима, је на обали Тисе, код „Бронкса“, приређен 
концерт групе „Пар непар“ из Кикинде.

ПАСУљиЈАдА и РАКиЈАдА У ЂАЛи
Месна заједница „Ђала“ и Ловачко удружење „Ђала“  ор-

ганизовали су у селу, 10. септембра,  Четврту пасуљијаду 
и Другу ракијаду, у дворишту Удружења. Покровитељ 
манифестације била је општина Нови Кнежевац, а у кувању 
пасуља такмичило се 15 екипа, углавном из наше општи-
не. Док су произвођачи ракије доставили 28 узорака воћних 
ракија, које је оцењивао стручни жири.

Најбољи пасуљ је, према оцени жирија, скувао Милан 
Петковић из Новог Кнежевца, друга је Зорица Шандор из 
Ђале, а треће место су освојили учесници Колоније сликара 
из Ђале. У селу је било забавно, а весеље је, уз добру музику, 
трајало до касних вечерњих сати.
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ПОдРУЧНА ФУдбАЛСКА ЛигА СУбОТицА

ОбиЛић СОЛидАН

У оквиру Подручне фудбалске лиге Субо-
тица, новокнежевачки Обилић је у јесењем 
делу првенства до сада одиграо шест утак-
мица. У првом колу је против Паноније 
играо нерешено, 0:0, у другом је победио 
у гостима  Чантавир (0:2), а у трећем колу 
је савладао Бачку из Мола са 5:2. Против 
Виноградара из Хајдукова резултат је био 
нерешен 1:1, као и против Бајмока 0:0. 

Први пораз Обилић је заслужено доживо у 
суботу, 10. септембра, на домаћем терену, 
од екипе Сутјеске из Бачког Доброг Поља 
резултатом 1:3. У оквиру Подручне фудбал-
ске лиге Суботица такмичи се 16 клубова, а 
Обилић се са девет бодова налази на осмом 
месту.

Новоизабрани председник ФК „Оби-
лић“ Драган Радуловић је задовољан 

досадашњим учинком и очекује солидан 
пласман, око петог – шестог места на табе-
ли, у јесењем делу првенства.

-С обзиром на катастрофално стање које 
смо затекли у клубу, у међувремену смо 
се консолидовали и очекујемо добре ре-
зултате, каже Радуловић. – Захваљујући 
помоћи општине решавамо и нагомилане 
финансијске проблеме.

бРОНзА У МиНи КАЈАКУ
На Првенству Војводине у 

мини кајаку, одржаном 6. авгу-
ста у Бачкој Паланци, чланови 
Кајакашког клуба „Обилић“ по-

стигли су одличан резултат. У трци 
на 500 метара, у двоседу, бронзано 
одличје су освојили Лазар Коледин 
и Сергеј Марић. Док је четверац, 
Коледин, Марић, Радовановић и 
Вукмировић, био четврти, такође 

на 500 метара. Солидан резултат су 
постигле и девојчице К1 - Бојана 
Граховац и Петра Јолић, на 1.000 
метара.

Н а ш и м 
к а ј а к а ш и м а 
је бронзане 
медаље уру-
чио двоструки 
светски шам-
пион у кајаку 
Драган Зорић. 
За децу је то 
било велико 
признање и 
задовољство.

Тренер и 
помоћни тре-
нер Клуба 

Милан Банов и Драгана Бајић су 
презадовољни постигнутим успе-
хом и истичу да су то такмичари 
који су кајак почели да тренирају 
прошле и ове године.

ВигњЕВићЕВОЈ
ЧЕТиРи ОдЛиЧЈА
Новокнежевачка стонотенисерка Драгана Вигњевић по-

стигла је изванредан успех, освојивши четири медаље на 
Балканијади за млађе сениоре, одржаној у Никшићу од 18. 
22. августа. Чланица СТК „Обилић – Алева“ наступила је, са 
17 година, први пут као репрезентативка Србије у селекцији 
млађих сениора до 21. године. 

Под руководством селектора  сениора и јуниора Слободана 
Стојанова и Николаја Лупулескуа, репрезентација Србије је 
екипно освојила златну медаљу, не изгубивши ни један меч. 
Поред Вигњевићеве, за нашу земљу су још играле: Изабела 
Лупулеску, Тијана Јокић, Анета Максути и Викторија Трожин-
ски.

Драгана је у појединчаној конкуренцији у Никшићу освојила 
бронзу, пошто је, неочекивано, у четвртфиналу савладала мно-
го искуснију и старију Трожинску (21). А, у полуфиналу је из-
губила од вршњакиње Лупулескуове резултатом 4:2.

-Нисам разочарана, вели Драгана. – Меч је био добар, а с об-
зиром да је сезона тек почела, још увек нисам у пуној форми. 
Задовољна сам оствареним резултатом.

Новокнежевчанка се на Балканијади окитила са још две 
бронзане медаље и то у дублу са Тијаном Јокић и у микс дублу 
са Филипом Радовићем (репрезентативцем Црне Горе).

-У дублу смо у полуфиналу поражене од пара Лупулеску – 
Хаџиахметових (БиХ), који је освојио злато. Док смо у миксу 
у полуфиналу изгубили од искуснијег и старијег пара Трожин-
ски – Строгановић. Први пут сам наступила са Радовићем и 
задовољна сам.

Драгана Вигњевић је већ дуго у јуниорској репрезентацији 
Србије, а очекује да ће у будућности чешће наступати и као 
млађа сениорка.


