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ИНТЕРВЈУ: ДР РАДОВАН УВЕРИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПОСТИГНУТИ БРОЈНИ РЕЗУЛТАТИ
Пре годину дана за председника наше општине из-

абран је др Радован Уверић. Са првим човеком општи-
не разговарамо о протеклом периоду и актуелностима у 
нашој комуни.

Изабрани сте за председника 1. јуна 2016. године. 
У општини Нови Кнежевац је први пут за председ-
ника изабран кандидат Српске напредне странке. 
У међувремену сте стицали искуство и суочавали 
се са актуелним и наслеђеним проблемима. Како 
оцењујете прву годину Вашег мандата? 

Тај период од годину дана уопште није био лак. Сусрео 
сам се, због катастрофалног руковођења, бахатог и без-
образног односа мојих предходника, са блокадом рачуна, 
великим дуговима, бројним фиктивним и штетним уго-
ворима, са неплаћеним, често непрокњиженим рачуни-
ма, неизмиреним обавезама према корисницима буџета 
и много других проблема.

Оно што сада знамо јесте да су обавезе и дугови били 
већи од једногодишњег буџета општине, а тебало је ићи 
даље.

Данас је буџет стабилизован, боље рећи 
избалансиран,тако да можемо бити мирни у погледу 
даљег функционисању општинског система. И поред 
проблема са којима смо се суочавали - постигнути су 
бројни резултати. Најважније је да су отворена бројна 
градилишта у свим местима наше општине,а грађани 
су изненађени чињеницом да се и у њиховој улици, или 
насељу, нешто ради и гради.

Поред Вас, Општинско веће чине још заменик пред-
седника општине и три члана Већа. Да ли планирате 
да повећате број чланова Општинског већа за ресоре 
који нису попуњени?

На почетку свог мандата обећао сам да ћемо, где год је 
то могуће, штедети. То смо жестоко примењивали, па чак 
и у погледу попуне Општинског већа до пуног састава.

У складу са организацијом Општинског већа, до краја 
године ћу предложити одборницима Скупштини општи-
не да изаберу још два члана, али и даље (за разлику од 
мог предходника) нећу доводити саветнике и помоћнике 
за себе. Такође ћу искористити своја овлашћења и потпу-
но реорганизовати Општинску управу.

Почетком ове године именовани су в.д. директо-
ри у неколико установа и предузећа у надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине и Општине Нови 
Кнежевавц. Др Јован Миловановић је постао в.д. ди-
ректор Специјалне болнице „Свети врачеви“, а нови 
вршиоци дужности су и Радивој Драгић у ЈКП „7. ок-
тобар“, Дејан Мијатов у Центру за социјални рад и 
Светлана Тамаши Јевтић у Основној школи „Јован 
Јовановић Змај“. Има ли помака у раду тих установа 
и предузећа?

Директори установа и јавних 
предузећа морају постати моји први 
сарадници. Они јесу самостални, 
али све док користе средства из оп-
штиске касе - морају их усмеравати 
строго контролисано, у складу са 
Одлуком о буџету општине и заједно 
са нама планирати своје активности. 
Свако од њих ће морати у установи, 
или предузећу руковођења да уведе 
многа ограничења, а вишак средста-
ва да усмерава у програме да би се 
подигао ниво услуга према нашим 
грађанима.

Веома је кратак временски интер-
вал откако су постављени вршиоци 
дужности директора. А, пошто ће 
ускоро бити расписани конкурси за 
редован избор, они који размишљају 
да се задрже на челу установа или 
јавних предузећа  мораће да раде тако да нам деца буду 
срећна, да иду у уређене и опремљене школе, да услу-
ге здравствене и социјалне заштите буду подигнуте на 
више ниво и да буду доступне сваком нашем грађанину.

Да ли се суочавате са опструкцијама и притисцима 
у раду локалне самоуправе?

Притиске, с правом, пре свега врше грађани наше оп-
штине. Много тога им је у предходном периоду обећано, 
а скоро ништа није испуњено. Не могу а да не кажем да 
елемената опструкције и деструктивног понашања није 
било и да их нема, посебно од појединица из предходног 
режим - који су још увек ту.

Многи од њих су се променили, али многи не могу да 
преболе привилегије које су имали и никако не могу да 
схвате да је на чело општине дошао неко други, без лич-
них интереса, са циљем да обезбеди лепшу будућност за 
све, а пре свега за младе и децу.

За оне који буду и даље мислили да имају право да без-
разложно критикују, за оне који не извршавају своје рад-
не обавезе, неће бити места и мораће сами да се повуку.

Шта грађани могу очекивати у другој години ман-
дата нове локалне самоуправе?

Наставићемо са политиком штедње са циљем да још 
више тога поправимо, санирамо, адаптирамо и изгради-
мо. Али, пре свега, израдићемо потребну пројектно тех-
ничку документацију како бисмо послове, уопште, мог-
ли и започети. Уређење школских објеката је приоритет, 
као и садржаја за децу и омлади. Приоритетне су нам и 
путна и комунална инфраструктура, а посебан акценат 
ћемо ставити на повећање броја запослених.
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INTERJÚ DR. RADOVAN UVERIĆ POLGÁRMESTERREL

SzÁMTALAN EREDMéNy
Egy éve választották meg 

polgármesterré dr. Radovan 
Uverićet. Vele beszélgettünk el az 
előző időszakról s a községet érintő 
aktualitásokról.

 - Községünk polgármesterévé 
2016. június 1-jén választották 
meg Önt. Törökkanizsa községben 
először töltheti be e tisztséget a 
Szerb Haladó Párt megválasztott 
jelöltje. Az elmúlt időszakban Ön 
polgármesterként tapasztalatot 
szerzett, s szembesült az aktuális 
és örökölt problémákkal. Hogyan 
értékeli e megbízatási időszak első 
esztendejét?

- Ez az időszak egyáltalán nem 
volt könnyű. A szörnyű vezetés miatt 
szembesültem elődeim arrogáns és 
szemtelen viszonyulásával, a számla 
zárolásával, nagy adósságokkal, 

számtalan fiktív és hátrányos szerződéssel, fizetetlen, 
sokszor elszámolatlan számlákkal, nem törlesztett 
kötelezettségekkel a költségvetés eszközhasználói felé, és 
sok más gonddal. 

  Azt tudjuk, hogy a kötelezettségek és tartozások 
meghaladták az egyéves költségvetés keretét, s hogy tovább 
kell haladnunk.

Ma a költségvetés stabil, jobban mondva egyensúlyba 
került, így az önkormányzati rendszer további működését 
illetően nyugodtak lehetünk. Mindazon problémák ellenére, 
melyekkel szembesültünk, számtalan eredményt tudtunk 
elérni. A legfontosabb, hogy községünk településein számos 
építőhely nyílt, a polgárokat pedig meglepte a tény, hogy 
utcájukban vagy településük területén valamilyen munka, 
építkezés folyik.

- Ön mellett a Községi Tanácsot alkotja még az 
alpolgármester és három tag. Tervezi-e, hogy növeli 
a Tanács tagjainak számát, azokon a területeken, 
amelyeknek nincs tanácsosuk? 

-  Megbízatási időszakom elején megígértem, hogy 
mindenhol takarékoskodunk, ahol csak lehet. Ezt szigorúan 
alkalmaztuk, még a Tanács teljes létszáma vonatkozásában 
is.

A Községi Tanács szerveződésével összhangban az év 
végéig javasolni fogom a képviselő-testület tanácsnokainak, 
hogy válasszanak még két tagot, de (elődömtől eltérően) 
nem lesznek saját tanácsadóim és segítőim. Kihasználva 
felhatalmazásaimat, teljesen átszervezem a Közigazgatási 
Hivatalt. 

 - Az év elején a Vajdaság Autonóm Tartomány 
és Törökkanizsa Önkormányzatának hatáskörébe 
tartozó néhány intézmény és vállalat élére megbízott 

igazgató került. Dr. Jovan Milovanović a Sveti Vračevi 
Szakkórház megbízott igazgatója, s e tisztséget tölti be 
a helyi Október 7. Kommunális Vállalatban Radivoj 
Dragić, továbbá a Szociális Központban Dejan Mijatov, 
valamint a Jovan Jovanović zmaj Általános Iskolában  
Tamaši Jevtić Svetlana. Történt-e előrelépés a szóban 
forgó intézmények és vállalatok munkájában? 

-  Az intézmények és vállalatok igazgatóinak első 
munkatársaimmá kell válniuk. Igen, ők önállóak, ám 
mindaddig, amíg a községi költségvetés eszközeit használják, 
ellenőrzéssel kell azokat irányítaniuk, a Költségvetésről 
szóló törvénnyel összhangban, s velünk együtt tervezni 
saját tevékenységeiket. Mindegyiküknek a vállalat 
vagy az intézmény irányítása során sok korlátozást kell 
bevezetnie, a többleteszközöket programok megvalósítására 
átcsoportosítania, a lakosság számára nyújtott szolgáltatások 
színvonalának növelése érdekében.

Rövid  idő telt el a megbízott igazgatók kinevezése óta. 
Hamarosan kiírásra kerülnek az igazgatók megválasztására 
vonatkozó pályázatok, s azoknak, akik azon gondolkodnak, 
hogy az intézmény vagy közvállalat élén maradnak, úgy 
kell dolgozniuk, hogy gyermekeink boldogok legyenek, 
hogy rendezett és felszerelt iskolába járjanak, hogy az 
egészségügyi és szociális védelmi szolgáltatások magasabb 
szintűek legyenek s minden polgárunk számára elérhetőek.

- Találkozik-e akadályozással és nyomásgyakorlással a 
helyi önkormányzat munkájában?

- Nyomásgyakorlás, joggal, a község polgárai részéről 
történik. Az előző időszakban nagyon sok dolgot megígértek 
nekik, ám ebből szinte semmi sem teljesült. Nem 
mondhatom, hogy az akadályozás és a destruktív viselkedés 
elemei nem voltak s nincsenek jelen, különösen az előző 
hatalom egyénei részéről - akik még mindig itt vannak. 

Közülük sokan megváltoztak, de sokan nem tudják 
túltenni magukat a kiváltságokon, melyekkel rendelkeztek, 
és sehogyan sem akarják megérteni, hogy az Önkormányzat 
élére más került, személyes érdekek nélkül, azzal a céllal, 
hogy szebb jövőt biztosítson mindenkinek, de elsősorban a 
fiatalok és a gyerekek számára.  

Azok számára, akik továbbra is azt gondolják, joguk van 
ok nélkül kritizálni, akik nem tesznek eleget munkahelyi 
kötelezettségeiknek, nem lesz hely.

- Mit várhatnak polgáraink az új összetételű helyi 
önkormányzat második évében?

- Folytatódik a takarékosság, melynek célja, hogy minél 
több javítási és építési munkálatot végezhessünk el. Ám 
mindenekelőtt a szükséges tervdokumentáció kidolgozásán 
dolgozunk, hogy mindehhez hozzáfoghassunk. Az 
iskolaépületek valamint a gyermekek s az ifjúság 
elsőbbséget élvez, de a  közművesítési beruházások szintén. 
Külön hangsúlyt fektetünk a foglalkoztatottak számának 
növelésére.
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СЕДНИЦА

УСВОЈЕН
ПРОЦЕС УЛАГАњА ЋЕ БИТИ НАСТАВљЕН, ПОРУчУЈЕ

На последњој седници Скуп-
штине општине, одржаној 2. јуна, 
већином гласова је усвојена Од-
лука о завршном рачуну буџета 
општине за 2016. годину. Према 
речима Бојке Јанчић, начелнице за 
буџет и финансије, остварени при-
ходи и примања буџета општине 
за 2016. годину, заједно са пре-
нетим неутрошеним средствима 
из ранијих година, износе 788,405 
милиона динара, што је у односу 
на план остварење од 85 одсто. 
Док су расходи и издаци буџета 
за 2016. годину извршени у из-
носу од 763,959 милиона динара, 
што је у односу на годишњи план 
извршење од 82 одсто.

Учествујући у расправи о заврш-
ном рачуну, председник општине 
др Радован Уверић је нагласио да 
је тачно пре годину дана конститу-
исана нова локална самоуправа на 
челу са Српском напредном стран-
ком и коалиционим партнерима 
– Савезом војвођанских Мађара 
и Социјалистичком партијом 
Србије. Уверић је констатовао да 
је тада наслеђено катастрофално 
стање у буџету, а последица вла-
давине Демократске странке је и 
блокада општинских рачуна са 
којом се лане суочила нова локал-
на самоуправа због правоснажне 
судске пресуде у корист суботичке 
Компаније „Војпут“.

-Ништа није функционисало, 
изрекао је примедбу председник 
Уверић. – Наследили смо креди-
те, неисплаћене путне трошко-
ве и стипендије које су касниле 
месецима, прљава насеља, траву 
која није кошена, парк који је ли-
чио на легло крпеља и комараца, 
путеве са огромним рупама, шко-
ле без санитарних чворова, обра-
зовне установе са крововима који 
прокишњавају, затвореним фа-
брикама,... Осим канализације, у 

претходном мандату ништа друго 
није урађено. Откако је конститу-
исана нова локална самоуправа, у 
протеклој години смо успели да 
насељена места буду чистија, зе-
лене површине покошене, а запо-
чели смо и завршили послове чија 
је вредност око 90 милиона дина-
ра. Успели смо да вратимо и дуго-
ве које смо наследили у вредности 
од око 130 милиона динара.

Председник општине др Уверић 
наглашава да још увек није 
довољно урађено и да ће темпо 
улагања у објекте и инфраструкту-
ру у наредној години бити још већи. 
Између осталог и за своту од 130 
милиона динара, колико су вредни 
исплаћени дугови наслеђени од 
Демократске странке. Биће рено-
виране школе у Новом Кнежевцу 
и Банатском Аранђелову, асфал-
тирани путеви, уређена атмосфер-
ска канализација, припремљена 
пројектна документација,...

-Општина нам је запарложе-
на последњих година, рекао је 
Уверић.- Али, ми ћемо наставити 
процес улагања који смо започели. 
Успоставили смо добру сарадњу 
са Аутономном Покрајином 
Војводином и Републиком Србије. 
Наставићемо и мере штедње у 
општинском буџету, које ће и 
у будућности уродити новим 
инвестицијама. Општина Нови 
Кнежевац ће, из године у годи-
ну,  бити све боље место за живот. 
Нећемо давати лажна обећања да 
бисмо куповали власт уочи избо-
ра, него ћемо радити у интересу 
свих наших грађана.

Одборници су, већином гласо-
ва, усвојили и Одлуку о измена-
ма и допунама Одлуке о буџету 
општине Нови Кнежевац за 2017. 
годину. Бојка Јанчић је истакла 
да су укупни приходи и примања, 
са неутрошеним средствима из 

ранијих година, као и расходи 
и издаци распоређени ребалан-
сом пројектовани у износу од 
516.840,269 динара, што је у од-
носу на усвојени буџет пораст од 
седам одсто, односно 34 милиона 
динара, колико износе планирана 
примања од задуживања.

Говорећи о ребалансу буџета за 
2017. годину, председник Одбор-
ничког клуба СНС, СВМ и СПС 
Радован Јанчић је констатовао да 
је пројектовано повећање прихода 
и расхода од 34 милиона динара, 
на основу кредитног задуживања, 
последица наслеђених дугова од 
„успешних“ кадрова Демократ-
ске странке. Наиме, Општина 
Нови Кнежевац ће се кредитно 
задужити да би вратила дуг фир-
ми „Миленијум тим“ из Београда, 
због продужетка рока за изградњу 
треће фазе канализације мимо уго-
вора. Реч је о дугу ЈП „Дирекција 
за изградњу града“ у ликвидацији, 
чије је обавезе преузела општина.

-Преузет је и дуг, на основу пра-
воснажне судске пресуде, према 
бившим радницима „Дирекције“ у 
износу од 4,39 милиона динара – 
за плате, регрес и јубиларне награ-
де, истако је Радован Јанчић. – У 
међувремену, приспела је и тужба 
бившег директора ЈП „Дирекција 
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДР РАДОВАН УВЕРИЋ

за изградњу града“, вредна 495 
хиљада динара, због смањене пла-
те! У том погледу ћу захтевати од 
председника општине др Уверића 
да покрене регресну тужбу против 
одговорних лица.

Радован Јанчић је нагласио да 
су у протеклој години остварени 

велики помаци у стабилизацији 
буџета општине. Поред тога, ре-
балансом је предвиђено повећање 
апропријације за пољопривредуи 
за 208 одсто. Захваљујући 
покрајинским и општинским 
средствима најзад је, на адекватан 
начин, опремљена пољочуварска 
служба. А, за разлику од претход-
не владавине „успешне“ Демо-
кратске странке, данас је видљиво 
равномерно улагање у сваком 
насељу на територији општине.

Јанчић је посебно нагласио 
добру сарадњу са Аутоном-
ном Покрајином Војводином, 
захваљујући и заменику 
покрајинског секретара за 
пољопривреду, шумарство и водо-
привреду - Роберту Ототу из Но-
вог Кнежевца.

Заменик председника општине 
Чила Орос Урбан је истакла да је ре-
балансом пројектовано повећање 
средства за месне заједнице, на-
гласивши посебно МЗ Нови Кне-

жевац са повећање од 2,5 милио-
на динара за финансирање рада 
пољочуварске службе.

Скупштина је, између осталог, 
усвојила Одлуку о давању саглас-
ности за прибављање непокретно-
сти у јавној својини у катастарској 
општини Мајдан. Како је предочио 
председник локалног парламента 
Нандор Ујхељи, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре је обавестило нашу 
општину да је одобрен ИПА стра-
тешки пројекат „Развој граничног 
прелаза Кубекхаза – Рабе“. Да би 
се створили услови за реализацију 
овог пројекта, поред израде плана 
детаљне регулације, неопходно 
је да се откупи једна катастарска 
парцела у Мајдану.

Председник општине др Ра-
дован Уверић је одговорио на 
неколико одборничких питања 
постављених на крају заседања. У 
том контексту Уверић је потврдио 
да је због радова на изградњи 
треће фазе канализације у Новом 
Кнежевцу дошло до слегања ко-
ловоза и стварања ударних рупа у 
више улица, а у најгорем стању је 
коловоз у Улици Војводе Путника. 
Проблем ће бити решен до краја 
лета, након враћања дуга фирми 
„Миленијум тим“ из Београда. 

Захваљујући средствима 
Покрајинскког секретаријата за 
пољопривреду, шумарство и во-
допривреду и средствима буџета 
општине, у укупном износу од 
15 милиона динара, биће санира-
ни атараски путеви на територији 
целе општине. Поред равнања, 
рупе на атарским путевима биће 
насипане каменом, тако да ће про-
блем бити решаван дугорочно, по-
чев од главних путева ка според-
ним, обухватајући све катастрске 
општине. Радови ће трајати до 
априла 2018. године.

Понтон „Тиски цвет“, који је био 
лоциран на плажи у Новом Кне-
жевцу, је зимус потонуо, пошто је 
пропао . Због тога је, из безбеднос-
них разлога, премештен на плажу 
иза Млина. Поправка понтона 
коштала би, на основу понуде, 
око 38,5 хиљада евра. Општина не 
располаже толиком свотом новца. 
Поред тога, „Тиски цвет“ је био 
лоциран на плажи без неопход-
них дозвола. Председник Уверић 
најављује да ће обала Тисе бити, 
на адекватан начин, оспособљена 
пре почетка сезоне купања – 1. 
јула.

Председник општине ће инси-
стирати да се путни трошкови 
просветних радника, који су дра-
стично повећани, сведу на разум-
ну меру. Док ће реновирање зграде 
Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ у Новом Кнежевцу и Банат-
ском Аранђелову бити започето 
одмах, по завршетку школске го-
дине. 

Одговарајући на одборничко 
питање о противградној зашти-
ти на територији општине, на-
родни посланик Радован Јанчић 
је нагласио да је, за разлику од 
претходног периода, противград-
на служба, која је у надлежности 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, 
опремљена планираним бројем 
ракета, а објекти су санирани и 
уредно се одржавају.

-На основу одлуке Општин-
ског већа противградним стрел-
цима је додељена нето накна-
да од по 10.000 динара, рекао је 
Јанчић, који је и члан Одбора за 
пољопривреду Народне скупшти-
не Републике Србије. – Поручио 
бих још пољопривредницима да 
се усеви штите осигирањем, а 
држава обезбеђује повраћај 40 од-
сто премије након скидања усева.
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РАДОВАН ЈАНчИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК:

НАША ВИЗИЈА ЈЕ ОСТВАРљИВА
После годину дана откако је и у нашој општини дошло до промена - вољом грађана 

(израженом на локалним изборима из априла 2016. године) и откако је Српска напредна 
странка преузела одговорност да са својим коалиционим партнерима отвори пут ка бољем 
животу за све нас, може се констатовати да смо закорачили ка остварењу тог жељеног 
циља. Није било лако и биће веома тешко стићи до циља у условима затеченог ужаса про-
шлости, безобзирног, бахатог и крајње безобразног понашања свих оних који су руково-
дили нашим средствима и управљали нашим животима после 5. октобра 2000. године. У 
том периоду они су радили само за остварење сопствених интереса, личних привилегија и 
личног богаћења.

Тај ужас прошлости не смемо заборавити. Не можемо да променимо и вратимо време, 
али имамо и полажемо на то право да: тражимо одговорност сваког појединца из тога вре-
мена.

Није било лако, у прохујалој години, вратити наслеђене дугове (равне годишњем буџету 
наше општине), раскинути штетне уговоре, укинути привилегије, променити навике. А, 
пошто су рецидиви прошлости још увек присутни - неће бити лако још дуго.

Али је могуће да нам буде боље! Уз одлучност да радимо, да одржимо дате речи, 
несумњиво је да се назире боља будућност. Постигнути резултати у години иза нас дају 
нам наду да је наша визија остварљива. Остварљива је уз стрпљење, Вашу подршку, обо-
страну сарадњу, али и Ваше разумевање да се у кратком временском периоду не може 
вратити све оно што је скоро две деценије уништавано.

БОЈКА ЈАНчИЋ, НАчЕЛНИЦА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ДИСЦИПЛИНОВАНО УПРАВљАњЕ БУЏЕТОМ
Предвођена Српском напредном стран-

ком, нова локална самоуправа суочава-
ла се у протеклој, првој години мандата 
са наслеђеним дуговима. О затеченом 
стању у буџету општине и актуелности-
ма разговарамо са дипл. економистом 
Бојком Јанчић, начелницом за буџет и 
финансије.

Нова локална самоуправа суочава-
ла се, почев од 1.јуна 2016. године, са 
бројним финансијским проблемима. 
Како оцењујете буџет који сте тада 
наследили од челника Демократске 
странке?

Председник Уверић је о стању које смо 
затекли више пута говорио, користећи 
књиговодствене податке. А, када је ре-
као да смо од предходних општинских 
руководилаца затекли катастрофалну 
финансијску ситуацију - говорио је ис-
тину.

Тог 1.јуна 2016. године   на рачуну 
буџета било је 51.206.614,73 динара. Рек-
ло би се – сјајно, да није било дугова који 
су у том моменту износили више од 360 милиона динара.

То је била права слика   тобоже успешних и зато кори-
стим прилику да позовем све да се, уколико то желе, лично 
увере у пресек стања који смо извели (нажалост тек крајем 
августа 2016. године). Дуговало се свима и свакоме, од ве-
ома малих износа - све до своте од 169.804.832,02 динара 
по пресуди суда Компанији АД „Војпут“ из Суботице. 

Који финансијски проблеми су, и на који начин, у 
међувремену превазиђени?

Дуг који је био скоро једнак годишњим приходима 
буџета општине сами нисмо могли вратити. Да није било 
Владе Републике Србије, личног ангажмана председника 
Александра Вучића, као и Владе АПВ не бисмо успели да 
стабилизујемо стање без задуживања, или бисмо остали 
без имовине, јер су чак и извршитељи дошли. Уведене су 
рестиктивне  мере штедње, раскинути су бројни штетни 
уговори, потписани репрограми дугова   и споразуми  о 
престанку обрачуна  камате код неких обавеза. Успели 

смо не само да деблокирамо општинске 
рачуне, него смо редовно извршавали и 
обавезе према директним и индиректним 
корисницима буџетских средстава и на 
самом крају 2016. године вратили смо 
кредит у износу од 19.505.515,26 динара 
(са каматом) који су претходници узели 
за текућу ликвидност буџета. 

Да ли се примања, приходи и рас-
ходи буџета општине за 2017. годину 
реализују планираним темпом?

Одговор на ово питање је свакако - да. 
Па чак и више од тога! Надам се да је то 
видљиво свим грађанима - по бројним 
градилиштима која су отворена у свакој 
нашој месној заједници, као и чињеници 
да већ данас буџет не дугује ни једном 
кориснику буџетских средстава, што 
Вам могу потврдити директори установа 
и јавних предузећа, председници саве-
та месних заједница и сви председници 
удружења грађана. 

По налогу председника општине 
др Радована Уверића уведене су мере 

штедње. Колике су уштеде у буџету општине и на који 
начин је тај новац искоришћен?

Резултати штедње су приметни на сваком кораку. Зато 
је било могуће сопственим средствима уредити сеоску 
читаоницу у Филићу, поставити рефлекторе на спортском 
терену у парку у Новом Кнежевцу, поправити канделабере 
у парку, осветлити зграду бившег суда, уредити парк који 
је заблистао пуним сјајем, уредити противградне станице, 
приступити изради пројектно техничких документација, 
али и изградити коловоз у Српском Крстуру, издвојити 
средства за прву фазу партнерног уређења центра Ђале и 
много тога још.

Све је то могуће, али се мора и штедети. Одговорно 
тврдим да се са дисциплинованим управљањем буџетском 
касом, строгом конторолом, пре свега присуством наче-
ла моралног понашања сваког појединца, без обзира на 
позицију коју заузима, уштеде могу мерити десетинама 
милиона динара.



7

МИГРАНТИ, НАШИ ПРИЈАТЕљИ И СУСЕДИ

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАЈЕДНИчКА БРИГА О ИЗБЕГЛИЦАМА И 
РАСЕљЕНИМ ЛИЦИМА

Секретар Скупштине општи-
не  Драгана Шалбот Пакашки је, 
истовремено, и својеврсни коор-
динатор за сарадњу новокнеже-
вачке Општине са Комесаријатом 
за избеглице и 
миграције Репу-
блике Србије. Еви-
дентно је да је, от-
како је пре годину 
дана конституи-
сана нова локал-
на самоуправа, 
учињен значајан 
помак у сарадњи 
са Комесаријатом 
и да се положај 
избеглица и ми-
граната код нас 
побољшава.

Новокнежевачкој 
општини су лане 
одобрена два 
пројекта за интерно расељена 
лица са Косова: пројекат за купо-
вину сеоских кућа са окућницама 
(3,5 милиона динара) и пројекат 
за економско оснаживање 
расељених лица са Косова кроз 
доходовну делатност (за купо-
вину пољопривредних машина, 
стоке, пчела, пластеника и друге 
опреме која може да донесе дохо-
дак породици) – вредан два ми-
лиона динара.

-Преузели смо уговорну оба-
везу да септембра 2017. годи-
не завршимо реализацију оба 
пројекта, каже Драгана Шалбот 
Пакашки.- На основу јавног по-
зива, за куповину кућа је конку-
рисало седам породица, а над-
лежна општинска комисија је, у 

складу са расположивим сред-
ствима и условима јавног позива, 
одобрила куповину три куће, две 
у Банатском Аранђелову и једне 
у Српском Крстуру.

Други пројекат подразуме-
ва доделу 10 тзв. пакета од по 
200.000 по домаћинству за еко-
номско оснаживање. Средства 
се додељују на основу јавног 
конкурса, уз неопходну проверу 
документације.

Крајем априла 2017. године 
Општина је потписала уговор са 
Комесаријатом за доделу милион 
динара за доходовну делатност 
избеглицама из Босне и Херцего-
вине и Хрватске. Планирана је, и 
у овом случају, додела пет „паке-
та“ од по 200.000 динара по по-
родици.

-У сарадњи са Комесаријатом ре-
шавамо и дугогодишњи проблем 
откупа стамбених јединица у из-
бегличким насељима у Српском 

Крстуру, Подлокању и Банатском 
Аранђелову, објашњава Шалбот 
Пакашки.- Евидентно је да  у оп-
штини,  Комесаријату и катастру 
непокретности постоје добра 

воља и спрем-
ност да се тај 
проблем реши. 
Очекујемо да 
ће током јуна 
у Банатском 
А р а н ђ е л о ву 
бити потпи-
сани уговори 
о откупу 10 
кућа (у овом 
случају је реч о 
самоградњи), 
уз минималну 
накнаду.

Пошто су 
у избеглич-
ком насељу у 

Српском Крстуру власник дела 
парцела „Шуме Војводине“, 
Дирекција за имовину Републи-
ке Србије је спремна да реши тај 
проблем, пре процеса откупа. 

Од 63 куће у Српском Крстуру - 
23 су празне, а на основу анкете, 
корисници су спремни да откупе 
20 стамбених јединица.  Од 20 
кућа у Подлокању - пет је праз-
них, а 12 корисника је спремно 
да откупи своје куће, док је троје 
неопредељених.

-Настојаћемо да током ове го-
дине решимо проблем откупа, а 
и у будуће ћемо конкурисати за 
доделу средстава за решавање 
преосталих стамбених проблема, 
закључује Драгана Шалбот Па-
кашки.
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Ред.бр. Инвестиција Износ

1. Реконструкција крова на објекту Предшколске установе „Срећно дете“
Нови Кнежевац

4.915.254,00

2. Санација Улице Гаврила Принципа у Новом Кнежевцу 4.045.343,12

3. Санација водовода у улицама Ненада Валчева, Бранка Радичевића
и делу Улице Коче Колара

20.085.121,93

4. Изградња рециклажног дворишта на депонији смећа 5.720.451,00

5. Уређење каналске мреже 13.333.300,00
6. Уређење атмосферских канала у Улици Немањина у Новом Кнежевцу 599.967,37

7. Постављање ограде на гробљу у Обилићеву – Нови Кнежевац 407.952,00

8. Равнање атарских путева у 2016. години 590.000,00

9. Поправка, израда ограде и изградња дечијх игралишта у Новом Кнежевцу
(Зелен пут и угао Цара Душана и Војводе Путника)

272.840,00

10. Санација Основне школе у Српском Крстуру 6.316.778,00

11. Постављање лед расвете у фискултурној сали
у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу

168.000,00

12. Куповина специјалне тракторске косачице „Rajder“ Husqvarna 385.000,00

13. Набавка котла на гас за Дом здравља 182.552,00

14. Набавка котла на чврсто гориво и санација инсталација грејања
у објекту Забавиште у Обилићеву

382.979,23

15. Санација цевовода у Улици Светозара Милетића у Новом Кнежевцу 3.999.999,14

16. Куповина опреме за опремање пољочуварске службе 2.498.503,00

17. Партнерно уређење центра насеља Ђала 3.061.441,68

18. Санација водоводне мреже у Новом Кнежевцу 12.576.509,40

19. Санација коловоза у Улици Цара Душана у Српском Крстуру 3.375.566,49

20. Реконструкција јавне расвете у парку 483.126,00

21. Постављање осветљења на кошаркашком терену у парку 616.196,00

22. Уређење атарских путева 3.262.900,00

23. Адаптација сеоске сале у Филићу 508.313,54

24. Улагања у пројектно техничку документацију 1.082.400,00

25. Санација крова на фискултурној сали Средње школе „Доситеј Обрадовић“ 569.337,09
У К У П Н О: 89.498.330,99

УЛАГАњА У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ У ПЕРИОДУ ОД 1.6.2016. ГОДИНЕ ДО ДАНАС
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Рециклажно
двориште

Радови на
водоводу у

Новом
Кнежевцу

Основна
школа у 

Српском
Крстуру

Нови кров на 
забавишту
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Нови  коловоз у Српском Крстуру Лада Нива за пољочуварску службу

Сеоска читаоница у Филићу Рефлектори на кошаркашком 
терену

Једно од дечјих игралишта Нови канделабери у парку
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Уређен парк у Новом Кнежевцу Нови пут у Сигету

Нова ограда код гробља Асфалтирање улица

Атмосферска канализација Изглед школских учионица у 
Српском Крстуру
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СТОНОТЕНИСЕРКЕ ШАМПИОНКЕ СРБИЈЕ

ПРВА ТИТУЛА ОБИЛИЋ - АЛЕВЕ

Стонотенисерке Обилић - Алеве 
освојиле су прву титулу шампи-
онки Србије у мајсторици финала 
плеј офа Супер лиге, тријумфујући 
19. маја, у Новом Кнежевцу, против 
екипе Новог Сада резултатом 4:2. 
У одлучујућим моментима меча 
новокнежевачке девојке су биле 
концентринисаније и заслужено 
су освојиле дуго очекивани побед-
нички пехар. Изабела Лупулеску 
је савладала Викторију Тружински 
(3:0), Драгана Вигњевић је дожи-
вела пораз од Анете Максути (0:3), 
Ема Речко је била боља у два сусре-
та - против Сабине Шурјан и Тру-
жинске (3:0), Изабела Лупулеско 
је доживела пораз од Максути, а у 
последњем мечу Драгана Вигњевић 
је савладала Ана Жофију Фењвеши 
(3:2). За новокнежевачку екипу 
игра и Бранислава Вигњевић.Тре-
нер Обилић Алеве у плеј офу био 
је савезни селетор Николае Лупуле-
ску.

Шампионски пехар је капитену 
тима Еми Речко уручио председник 
Стонотениског савеза Војводине 
Милан Станић, нагласивши да су 
сва три сусрета финалиста била 

празник стоног тениса и плеј фера. 
Новокнежевчанке су се екипно 
први пут у историји клуба окитиле 
златним медаљама.

-Снови се стварно остварују, 
одушевљена је Драгана Вигњевић. 
- Ово је била моја жеља откако сам 
почела да тренирам стони тенис, 
жеља да донесем прву, историјску 
титулу клубу. У нашем тиму влада 
невероватна хемија и без тога не 
бисмо никада успеле да донесе-
мо овај пехар. Мислим да је борба 
била жестока и да су срце и жеља за 
титулом ипак пресудиле.

Срећу није крила ни Ема Речко, из-
разивши задовољство чињеницом 
да је шампионска титула освојена 
на домаћем терену, у мајсторици. 

- Захвалана сам свима који су 
дошли да нас бодре, тренеру и 
играчицама које су се бориле до 
последњег поена.  Искрено сам се 
надала да ћемо победнички пехар 
преузети у Новом Кнежевцу, пошто 
он припада граду. Прошле године 
смо изгубиле у финалу, а ове године 
сам се надала да ћемо узети титу-
лу. Честитам и противничкој екипи 
(мало им је фалило) али мислим да 

смо у глави, у души, биле јаче. По-
казале смо да смо јединствена еки-
па, истиче Ема Речко.

- Девојке су показале колико воле 
овај град, ове људе, овај дрес, кон-
статовао је Драгослав Вигњевић, 
председник Обилић Алеве.- Не могу 
да опишем колико се захваљујем 
свима онима који су нас подржали. 
Урадили смо нешто што ће остати 
записано у историји Новог Кнежев-
ца као прва титула, која се памти. 
Победио је стони тенис.

У првом финалном мечу плеј офа 
наше девојке су доживеле пораз на 
домаћем терену, потом су славиле у 
Новом Саду, тако да је одлучујућа 
била мајсторица у Новом Кнежев-
цу.

Домаћа публика је током изузетно 
напетог меча одушевљено подржа-
вала своје стонотенисерке. Меч су, 
између осталих, пратили и председ-
ник општине др Радован Уверић, 
народни посланик Радован Јанчић 
и чланица Општинског већа Алек-
сандра Ранковић.

Екипа Новог Сада није одбранила 
шампионску титулу освојену про-
шле године.


