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Нови кнежевац - град будућности
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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДР РАДОВАНА УВЕРИЋА

ПРВИХ 100 ДАНА ВЛАСТИ
Поштовани грађани.

Првих 100 дана откако сам
изабран за
председника
Ваше и моје Општине Нови
Кнежевац навршило се 9.
септембра.
Прихвативши
дужност председника започео сам нешто непознато, са
искреном намером да Општина Нови Кнежевац постане уређена и пристојна
средина, у којој ће грађани
боље живети. Спремни смо
да померимо и границе наших могућности, нашег
рада, наших сујета и наше
помирености са затеченим
стањем и окружењем. Можемо ми то боље, више и
другачије.
Тестирали смо, током првих
100 дана, наше могућности
и наше лимите. Проверавали смо да ли смо заиста мали, или можемо бити
велики? Да ли можемо да
напредујемо, или морамо да
останемо на дну на које нас
је срозала претходна локална
самоуправа на челу са Демократском странком и њеним
лидерима? Тестирали смо и
себе, постављајући питање
да ли се политиком бавимо
због личних интереса, или
због грађана и интереса Општине Нови Кнежевац?
Ваше апсолутно поверење
добили смо на изборима,
када сте 24. априла заправо
казнили Демократску странку, посебно бившег председника општине Драгана
Бабића и његове сараднике.
Узели сте им оно што им је
било најдраже, а то су власт
и новац.
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НЕ ОДУСТАЈЕМО ОД СНОВА

Каква је била та бивша
власт и како су бивши челници Општине располагали новцем говорио сам,
у претходном периоду,
скоро свакога дана. Ових
дана сам о томе упознао и
надлежне органе, чији је
посао да утврде основаност сумњи у бројне злоупотребе, штетне уговоре,
фиктивне рачуне, коруптивне радње, намештање
и подметања, непотизам,
плаћање оданих чланова, пријатеља и рођака, од
којих многи ништа нису ни
радили.
Нећу се више бавити бившима. Они који су власт
приграбили за себе, који
власт схватају као плен за
личне интересе, за лично
богаћење и привилегију –
не заслужују ни Вашу ни
моју пажњу.
Моја брига је била и
биће посвећена враћању
наслеђених дугова чија
је
вредност
једнака

годишњем буџету наше
општине. Те дугове су нам
оставили бивши руководиоци. Посвећен сам послу на
отклањању сталне претње
блокаде општинског рачуна, која због правоснажности пресуде у корист
Компаније „Војпут“ из
Суботице постаје извесна.
Моја пажња је посвећена
будућности и испуњењу
свих обећања које сам Вам,
са сарадницима, дао.
Сигуран сам да је лепша
будућност пред нама. Она
може бити лепша само на
основу напорног рада сваког појединца, на основу
одговорности и пре свега
-поштења.
Досадило нам је и тешко
нам је да будемо на дну, да
будемо рекордери у немању.
Нећемо ускраћеност, заосталост, незнање, немаштину и немоћ. Не одустајемо
од снова.
Поштовани грађани,
Првих 100 дана је брзо
прошло. Видљиво је све
што смо урадили, изградили, поправили и обновили.
Тај временски интервал је
кратак. Очекује нас много посла,а резултати су
могући уз несебичан рад и
одговорност. Спреман сам
да, са сарадницима, радим
на такав начин.
Због тога Вас позивам на
отворен, свакодневни разговор. Потребан нам је сваки појединац који верује у
себе, који сме, може и хоће.
Председник Општине
Др Радован Уверић

РАДОВАН ЈАНЧИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК:

Нови Кнежевац – град будућности

Може ли се у нашој Општини живети боље?
„Желимо да Нови Кнежевац
Многе планове реализоваодмах после ових избора буде
ћемо само на основу уштеде
уређена, развијена и пристојна
у буџету Општине и то на
средина у којој ће деца бити
позицијама које су у претсрећна, у којој ће радно споходном периоду безобразно
собни ићи на посао, пензиокоришћене. Свакако је важан
нери се заслужено одмарати, у
податак да нико није остао
којој ће се боље живети.“ Тако
без посла – то посебно важи
смо говорили пре избора, одза лица која су била лојална
ржаних 24. априла.
бившој власти. Најважније је
Тада је Српска напредна
да се крилатица коју многи
странка, са највише гласова,
бивши властодршци и данас
добила Ваше поверење. Не
изговарају „После нас познамо, ни данас, да ли сте нам
топ“ – није и неће се остваверовали, или сте, разочарарити. Иза њих јесте остао
ни свакодневним пропадањем
потоп - само када је у питању
наше општине, рекли „ДОопштинска каса.
СТА“ режиму и локалним газНису заборављена нова
дама, на челу са Демократском
радна места. У првих 100
странком, који су упропастили током првих 100 дана урађено, дана нове власти новокнекао и наши будући планови. жевачка „Циглана“ је добила
све што су дотакли.
Данас, након 100 дана од Резултати су видљиви, а било новог власника, предузетнипреузимања власти, знамо да је и непопуларних потеза, који ка који ће у наредним данима
се у Општини Нови Кнежевац су били неопходни како бис- започети инвестициони проможе живети боље, да Нови мо смо се приближили циљу цес и отворити нове произКнежевац има будућност, да којем стремимо.
водне погоне. О томе ћемо,
Деца
морају
ићи
у
забавишмлади имају перспективу и да
са новим власником, говорита која не прокишњавају, као ти у наредном периоду.
немају разлога да одлазе.
Није било лако! На почетку и у школе које су чисте. Ђаци
Истичем да Општина Нови
морају
имати
право
на
своје
мандата коалиције, на чијем је
Кнежевац, данас, на челу
челу Српска напредна стран- столице, књиге и школски има часног, храброг, изузетка, суочени смо са астроном- прибор. Улице морају бити чи- но образованог и пре свега
ским, наслеђеним дуговима, сте, јавне – зелене површине поштеног председник др Раса потпуно неорганизованим уређене, а све друге комуналне дована Уверића.
јавним предузећима и уста- услуге морају бити квалитетНа крају ћу цитирати речи
новама, у којима сви – све и но и непрекидно испоручене. председника Владе Репугаздинства блике Србије Александра
свакога туже. А, с правом мо- Пољопривредна
морају
имати
уређене
атарске Вучића: „Северни Банат
жемо констатовати да их је
претходни режим (мислећи путеве и обезбеђену канал- и Потисје неће више бити
само на себе, лично богаћење ску мрежу за одводњавање мртво море. Биће то мотор
и привилегије) оставио на ми- и наводњавање. Због тога је развоја АП Војводине и Релост и немилост. Али, о томе на територији наше општи- публике Србије.“ Те речи
је већ много речено и сада о не започета изградња канала поштујемо,
примењујемо
томе не желим да говорим. К1, који ће у наредном пери- и
реализујемо
успешно
Истину о њиховој одговорно- оду бити повезан са другим сарађујући са председником
сти утврдиће Анкетни одбор каналима. За останак и жи- Владе Аутономне Покрајине
Скупштине општине Нови вот у нашој општини биће Вијводине Игором МировиКнежевац и надлежни органи уређена путна и комунална ћем, покрајинским секретаСрбије задужени за криминал. инфраструктура и то за сва- рима који су нас посетили
Од бављења прошлошћу, да- ко домаћинство, како у граду, и многим другим државним
нас је много важније све што је тако и у сваком селу.
функционерима.
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ИНТЕРВЈУ: НАНДОР УЈХЕЉИ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКЛАД НА ТРИ НИВОА ВЛАСТИ

Кандидат Савеза војвођанских
Мађара Нандор Ујхељи изабран
је 1. јуна, на конститутивном
заседању локалног парламента, за председника Скупштине општине Нови Кнежевац.
Нову, владајућу коалицију чини
25 одборника ( 15 - Српске напредне странке, седам - Савеза војвођанских Мађара, два Социјалистичке партије Србије
и један самостални одборник).
Након првих 100 дана власти,
у коликој мери сте задовољни
функционисањем коалиције?
-Оно што је битно, јесте да је формирана веома широка коалиција. То
ће бити важно у наредном периоду,
пошто треба да спроведемо веома
озбиљне реформе. Мислим да су
током првих 100 дана видљиви резултати рада локалне самоуправе.
Имамо идентичну политичку структуру на локалном, покрајинском и
републичком нивоу. Мислим да је у
данашње време, када имамо велике изазове, добро да постоји склад
између та три нивоа власти. Изабран сам за председника Скупштине општине у трећем мандату и то
ми је велика част и обавеза, јер се
рад председника СО не огледа само
у томе да сазива седнице, него и у
многим другим обавезама.
Кандидат Савеза војвођанских
Мађара Роберт Отот, који је
обављао дужност секретара СО,
изабран је, у међувремену, за заменика покрајиснког секретара
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. То је Ваш политички
утицај на покрајинском нивоу. У
коликој мери ће тај утицај бити
искоришћен за потребе Општине
Нови Кнежевац?
-Имали
смо
интересантну
ситуацију да је Роберт Отот био секретар СО само неколико недеља.
Након формирања Покрајинске
владе, он је изабран за заменика
секретара. Мени је веома драго
због тога, не само због моје странке, него и због локалне самоуправе
и свих грађана наше општине. У
данашње време је битно да имамо
везе и наше људе у покрајинској,
или републичкој администрацији.
Покрајински
секрета-ријат
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство је веома битан. У претходном периоду то је био Секретаријат
који је имао највише средстава, са
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највећим буџетом. Са друге стране,
то је област која је нама јако важна, јер смо пољопривредни крај, а
значајно је и за локалну самоуправу. Ових дана водимо преговоре са
ЈП „Војводина шуме“, поводом избегличког насеља и због проблема
око приступног пута за Рециклажно двориште у Новом Кнежевцу. Те парцеле су власништво ЈП
„Војводина шуме“, тако да нам је
јако битно да имамо некога ко може
да нас повеже са покрајинском
администрацијом.
Структура власти је иста на
сва три нивоа. Та чињеница
је искоришћена, тако да је
Покрајински секретаријат за
образовање, управу, прописе и
националне мањине, помогао
приликом реновирања школе
у Српском Крстуру. Надлежни
покрајински секретар Михаљ
Њилаш је више пута боравио у
нашој општини?
-У претходном периоду од
100 дана посетили су нас многи покрајински функционере,
између осталих и потпредседник
Покрајинске владе Михаљ Њилаш.
Велика помоћ нам је пружена приликом реновирања Основне школе
у Српском Крстуру. Посетио нас је
и председник Покрајинске владе
Игор Мировић. То је била његова
прва посета када је обилазио локалне самоуправе у Војводини.
Нашој локалној самоуправи су
додељена значајна средства у сфери образовања, за школу у Српском

Крстуру и за поправку кровне
конструкције забавишта у Новом
Кнежевцу. Општина Нови Кнежевац располаже са скромним средствима и без подршке покрајинског,
или републичког буџета, нисмо у
могућности да реализујемо веће
инвестиције.
Председник Извршног одбора
Националног савета мађарске
националне мањине је Новокнежевчанка
Анико
Јерас.
Успостављена је изванредна
сарадња са Националним саветом?
-У претходном периоду смо имали јако добру сарадњу са Националним саветом, који има неколико сфера деловања. Образовање је
најбитније, па званична употреба
језика, култура и информисање.
Међутим, оно што је код нас
видљиво, то је сарадња на пољу
обрзовања. У претходном периоду смо имали изврсну сарадњу, а
остварили смо неколико битних
пројеката. Највећи износ је остварен за опремање стручних школа.
У том контексту је Средња школа
„Доситеј Обрадовић“ учествовала
на конкурсу Националног савета,
и на основу пројекта јој је одобрена свота од три милиона форинти,
што је око девет до 10.000 евра.
У питању је опремање кухиње.
Тај кабинет је неопходан за рад
средњошколаца у Новом Кнежевцу.
Стварно смо задовољни и надам се
да ћемо и у наредном периоду имати добру сарадњу.
Протеклих 100 дана нове власти оптерећују и дугови који су
наслеђени од претходне локалне
самоуправе?
-На жалост, тако мале самоуправе као што је Нови Кнежевац
имају много великих проблема.
Најостљивији су финансијског
карактера. Највећи проблем нам
је Црнобарски друм и проблеми
око судског спора који смо имали
са извођачем радова, Комапнијом
„Војпут“ из Суботице. Због тога
сам и споменуо да је битно да имамо добру сарадњу са покрајинском
и републичком администрацијом.
Ове финансијске проблеме нисмо
у могућности да решимо самостално, а на тај начин доводимо у
питање функционисање система,
предшколске установе, образовања,
Дома здравља и тако даље.

Прва посета

Председник владе Војводине Игор Мировић и директор Управе за капитална
улагања Војводине Недељко Ковачевић посетили су 23. јула Нови Кнежевац. Била
је то прва посета покрајинског премијера једној општини у Војводини.

Помоћ покрајине

Влада Војводине донела је 25. августа одлуку да обезбеди више од шест милиона
динара за школу у Српском Крстуру, као и више ос пет милиона динара за поправку крова вртића у Новом Кнежевцу.
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Брига за образовне установе

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за оразовање, управу,
прописе и националне мањине Михаљ Њилаш три пута је посетио општину Нови
Кнежевац.

Привреда и туризам

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам
Иван Ђоковић разговарао је 29. јула са челницима локалне самоуправе о актуелним проблемима.

6

Реновирана школа

У кратком временском интервалу, у року од 37 дана, реновирана је Основна школа у Српском Крстуру, којој је претило затварање.

Улагање у инфраструктуру

Председник општине др Радован Уверић и чланови Општинског већа Ирена Петров и др Јован Миловановић разговарали су са покрајинским секретаром за урбанизам и заштиту животне средине Владимиром Галићем о улагању у инфраструктуру у нашој општини.
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Канал за наводњавање

У новокнежевачкој општини је у току изградња прве фазе магистралног канала
К1 за наводњавање у дужини од 3,6 километара. Укупна инвестиција је вредна 1,2
милиона динара.

Рециклажно двориште

У Новом Кнежевцу су у току радови на изградњи Рециклажног дворишт, на потезу код депоније смећа на путу за Српски Крстур. То је саставни део Регионалне
депоније за град Суботицу и општине Бачку Тополу, Мали Иђош, Сенту, Нови
Кнежевац, Кањижу и Аду. Пројекат финансирају Европска унија и Министарство
пољопривреде и заштите животне средине Србије.

8

Брига о избеглицама

Руководство општине разговарало је, 1. септембра, о решавању проблема избеглих лица са народним послаником и председником Савеза Срба у региону Миодрагом Линтом и представницима Комесаријата за избеглице Републике Србије.

Против корупције

Одборници Скупштине општине Нови Кнежевац донели су Одлуку о скидању
усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике Србије. Реч је о
државном земљишту од око 250 хектара које се користи без правног основа.
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Асфалтиран пут

У Улици Гаврила Принципа у Новом Кнежевцу завршена је асфалтирање пута.

Игралишта за децу

На територији новокнежевачке општине изграђено је неколико нових игралишта
за децу, а поједина стара су поправљена и ограђена.

10

Град На води
Упркос наслеђеним дуговима, нова локална самоуправа је успела да организује
традиционалне туристичке манифестације у јулу и августу: «Град на води» и «Лагани Тиски спуст«.

Лагани тиски спуст
11

Регата Река

Општина Нови Кнежевац била је 9. августа домаћин Речном еколошком каравану
„Регата река“. На обали Тисе у Новом Кнежевцу усидрио се међународни караван.
Била је то прилика за промоцију наших туристичких потенцијала.
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