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НОВИ КНЕжЕВАц НА ПУТУ РАзВОЈА И НАПРЕТКА
ПРЕДСЕДНИК ОПшТИНЕ НОВИ КНЕжЕВАц ДР РАДОВАН УВЕРИћ

Говорећи о датим обећањима да Нови 
Кнежевац може и мора постати уређена 
и пристојна средина у којој се може 
боље живети, председник Општине др 
Радован Уверић наглашава да је актуел-
на локална самоуправа свесна да је врло 
тешко достићи те циљеве у условима 
празне и и полусрушене куће, каква је 
затечена 2016. године. Упркос бројним 
потешкоћама, остварени су значајни ре-
зултати и започета је изградња нових, 
чврстих темеља.

-Извукли смо се захваљујући по-
литици Српске напредне странке, 
захваљујући политици равномерног 
развоја наше земље на којој инсисти-
ра председник Републике Србије, го-
сподин Александар Вучић, каже пред-
седник Уверић.- Зато је Србија данас 
другачија земља, кренула је путем уб-
рзаног развоја, већег животног стандар-
да и свеукупног бољег живота њених 
грађана. Нови Кнежевац је другачији. 
Баш то је разлог зашто не желим да се 
сећам и да вас подсећам на тужну про-
шлост. Али хоћу и морам да се захва-
лим Влади Републике Србије и Влади 
Аутономне Покрајине Војводине што 
су нам обезбедиле, не мала средства за 
стабилизацију буџета општине и на тај 
начин нам отвориле пут ка реализацији 
датих обећања.

Набрајајући све послове који су у про-
теклом двогодишњем периоду урађени, 
др Радован Уверић истиче податак да се 
данас из буџета Општине за развој наше 
заједнице, односно инвестиције, улаже 
сваки други буџетски динар, док се до 
2016. године за развој улагао тек сваки 
десети динар.

Држава Србија је уложила огром-
на средства у сфери пољопривреде 
– 2,2 милиона евра за канал К-1 и 
црпну станицу на Тиси, а председ-
ник Уверић поручује да узурпаторима 
пољопривредног земљишта у државној 
својини нема места на државним парце-
лама.

У складу са речима председника Алек-
сандра Вучића да „Северни Банат неће 
бити мртво море“, у новокнежевачкој 
општини је планирано комплетно ин-
фраструктурно опремање индустријске 
зоне (до јесени) и покретање изградње 
привредних погона, у складу са уго-
ворима са два привредна партнера. 
Председник Уверић, такође,  најављује 
да  ће почети изградња спортске хале 
у Новом Кнежевцу, о којој смо до сада 
само сањали. Поред тога, по добијању 

сагласности, биће започета процедура 
јавног позива за избор најповољнијег 
извођача за санацију Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ у Новом Кне-
жевцу и Банатском Аранђелову (за коју 
је Канцеларија за јавна улагања Владе 
Србије обезбедила више од 140 мили-
она динара). До 26. јула ће бити завр-
шено и партерно уређење центра Ђале, 
започето прошле године.

-Уколико се настави тренд из 2017.  
и  прве половине 2018. године, у на-
редном једногодишњем периоду 
очеукујемо више од 300 милиона дина-
ра инвестиција, наглашава предсеник 
Уверић.- Надам се да ће средстава бити 
још више, али о том - потом.

Битно је нагласити да актуелна ло-
кална самоуправа на репрезентацији, на 
годишњем нивоу, уштеди око пет мили-
она динара, а ангажовање агенција је, за 
разлику од претходног периода, сведено 
на нулу. 

Др Радован Уверић указује на при-
метно лош резултат осмака из наше 
Општине на завршним испитима на 
крају школске 2016/ 2017. и 2017/2018. 
године. Ти резултати забрињавају. Мада 
локална самоуправа у том домену нема 
надлежности, руководство општине ће, 
у сарадњи са школама, покушати да 
реши тај проблем.

-Наследили смо, на жалост, школски 
систем који је урушаван претходних 
16 година, додаје Уверић.- Свесни смо 
да тај проблем не можемо брзо и лако 
решити, али ћемо учинити све што је у 
нашој моћи да проблем решимо. Поред 
тога, уложили смо и огромне напоре да 
се школски објекти реновирају. 

Својевремено су челници Демо-
кратске странке објављивали да је 
канализација у Новом Кнежевцу завр-
шена са 97 одсто. Тај податак није 
тачан, пошто је у међувремену, то-
ком протекле две године у изградњу 
канализације уложено још 70 милиона 
динара, а покривеност потенцијалних 
корисника канализације данас не до-
стиже ни 70 одсто становништва.

-Није урађен чак ни пројекат за 
изградњу канализације за цео Нови 
Кнежевац, образлаже председ-
ник Уверић, наводећи да недостаје 
пројектна документација за улице 
Спасоја Стејића, део Улице војводе 
Мишића и Шумске, Карађорђеве улице 
од кружног тока до Улице Иве Лоле Ри-
бара, а није обухваћен ни центар града 
са зградама. Недостају још неке улице. 
Док су наши претходници, на челу са 
Драганом Бабићем обећавали заврше-
так радова до 2014. или 2015. године, 
ми смо принућени да учинимо све да са-
чувамо пројекат од истека грађевинске 
дозволе. То је главни акценат нашег 
деловања, као и изградња пречистача 
најкасније до 2024. године, што је услов 
за приступање Србије Европској унији.

На челу са Српском напредном стра-
ном, руководство Општине се прет-
ходне две године бавило решавањем 
животних проблема, враћањем дуго-
ва, изградњом путне инфраструктуре, 
санацијом школа и другим примарним 
проблемима. Због недостака новца 
није било много културних збивања. А 
следеће године ће много више средста-
ва бити утрошено за организовање кон-
церата и других манифестација.

Нова радна места - потписан уговор са инвеститором

Улица „братства јединста“ у банатском Аранђелову Улица Краља Петра Првог Карађорђевића у Српском Крстуру

Тротоари у Новом Кнежевцу Спортски терени на Смиљевачи

Спортска хала – ускоро почињу радови
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СВЕ ЈЕ У НОВОМ КНЕжЕВцУ ДРУГАчИЈЕ
НАРОДНИ ПОСлАНИК РАДОВАН ЈАНчИћ

Поштовани грађани,
Данас, после две године од преузимања одговорности 

над Општином Нови Кежевац, ово руководство, на челу 
са председником др Радованом Уверићем, схватило је да 
„сутра“ није најстрашнија реч, пошто са овим данас зна 
шта ради, а у ономе јуче не жели да живи.

То јуче превазиђено је опсежним и свеобухватним ре-
формама, трансформацијом Општине у сервис грађана, 
покретањем радова на изградњи укупне инфраструктуре, 
заустављањем банкрота и отплатом дугова. Али и мерама 
штедње, не само код општинске касе него и код буџетских 
корисника и успостављењем високог степена одговорно-
сти сваког појединца у систему лолаклне самоуправе.

Из тога јуче, изашло се, пре свега, захваљујући политици 
Српске напредне странке и њеног председника господина 
Александра Вучића, међусобном разумевању и високим 
нивоом сарадње др Уверића са Владом Републике Србије 
и Владом Војводине.

У реализацији постављених циљева да Нови Кнежевац 
коначно крене путем развоја, модернизације, већег стан-
дарда грађана и свеукупног бољег живота, локална само-
управа примењуе мере штење, обезбеђуе додатна репу-
бличка и покрајинска средства, улаже у инфраструктуру и 
испуњава дата обећања.

Видљиво је данас, на сваком кораку, у сваком насељеном 

месту наше Општине, да смо се том циљу значајно при-
ближили, о чему говоре постигнути резултати не само у 
погледу буџета Општине, који је опет развојног карактера, 
него и отварањем бројних градилишта и смањењем стопе 
незапослених.

Оно што је можда најважније је да је подигнуто 
достојанство наших грађана, дата им је нада да ћемо Нови 
Кнежевац вратити на ниво који заслужује и на којем је не-
када био.

Нови Кнежевац је другачији, уређенији, постао је 
пристојна средина за живот грађана, у којем се њихове 
личне, али и заједничке потребе успешно решавају. Сло-
бодно се може рећи да је пред њима боље сутра. Зато 
радују већ постигнути резултати, а посебно радује да се 
кренуло са мртве тачке довођењем страних инвеститора 
и отварањем нових радних места, као и скори почетак 
изградње спортске дворане, санација објеката школа по 
пројектима највишег степена опремљености.

Радује што ово руководство Општине Нови Кнежевац 
зна да ради у интересу грађана са оним што данас има, 
што зна којим путем „сутра“ Нови Кнежевац треба да иде.

Показало се да је Ваш избор 2016. године оправдао Ваша 
очекивања, а да „сутра“ није више најстрашнија реч.

Народни посланик
Радован Јанчић

Радован Јанчић Пешачка зона цветне рунделе

школа у Српском Крстуру Парк у Новом Кнежевцу

УСВОЈЕН РЕбАлАНС бУЏЕТА ОПшТИНЕ 
ВИшЕ НОВцА зА ИНВЕСТИцИЈЕ

Ребалансу буџета Општине приступило се из разлога повећаних при-
хода, који омогућавају да се у развој заједнице издвоје већа средства, а 
таквом послу приступа се са задовољством, јер знате да ово чините пре 
свега због грађана наше Општине, боље комуналне и путне инфраструк-
туре, лепших и опремљенијих школа и осталих објеката наших установа, 
са циљем да Нови Кнежевац постане  уређена и пристојна средина.

Високо учешће издатака за капиталне пројекте у укупним средствима 
буџета потврда је да је буџет Општине Нови Кнежевац за 2018. годину 
развојни буџет, којим се планира наставак изградње бициклистичке стазе, 
градске канализације, водоводне мреже, локалних путева, спортских и ре-
креационих објеката, а посебно се планира улагања у индустријску зону, 
као и средства за израду планске и пројектно-техничке документације 

која се мора обезбедити за још бржи развој наше Општине.

Јелена баљковић, дипл. 
економиста, начелница 

за буџет и финансије 
Општине Нови Кнежевац

О б р аз л о ж е њ е
Укупни приходи и примања заједно са неутрошеним средствима у односу на важећи буџет су у порасту за 6% односно за 

31.640.000,00 динара.
Распоред средстава омогућио је да се за набавку услуга, роба и добара издвоји 180.599.000,00 динара, за инвестиције 

137.552.000,00 динара, што заједно за стварање нових вредности представља проценат од 56,88% неколико пута већи од пери-
ода пре 2016. године.

ПлАН ИНВЕСТИцИОНИХ УлАГАњА зА ПЕРИОД 01.07. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

Поз. 9. Намењена средства за изградњу спортске дворане и санацију објеката Основне
             школе у Новом  Кнежевцу и Банатском Аранђелову

Укупни приходи и примања буџета за 2018. годину Средства
из буџета

Средства
из осталих извора

Укупна
јавна средства

01 Приходи из буџета 414,360,948 418,360,948
06 Донације од међународних органа 14,650,513 14,650,513
07 Донације од осталих нивоа власти 57,438,539 57,438,539
10 Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих годинда 

(50.000.000 дин. од Владе РС)
57,000,000 57,000,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих година    2,600,000 2,600,000
16 Родитељски динар за ваннаставне активности  350,000 350,000
УКУПНО 551,650,000 350,000 552,000,000

Ред.бр. ВРСТА И МЕСТО УлАГАњА И з Н О С
1. Бициклистичка стаза ИПА – Пројекат 749.802 ЕВРА
2. Санација водовода у Новом Кнежевцу 23.866.000,00
3. Нови пут у ул.Н.Пашића – Ђала 7.768.000,00
4. Наставак изградње тротоара у Новом Кнежевцу 4.263.000,00
5. Уређење атарских путева 21.360.000,00
6. Каналска мрежа на пољопривредном земљишту 10.227.000,00
7. Рекултивација пољопривредног земљишта 7.510.000,00
8. Улагања у опремање индустријске зоне 12.000.000,00
9. Средства за пројекте и надзоре 7.000.000,00
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У СУСРЕТ МАлИМ ПОљОПРИВРЕДНИМ 
ГАзДИНСТВИМА

Можда по први пут 
можемо да кажемо да 
смо успели да уведемо 
у ред и законске окви-
ре који регулишу питање 
уређења и коришћења 
п о љ о п р и в р е д н о г 
земљишта у државној 
својини, које се налази на 
територији општине Нови 
Кнежевац.
Није било лако, ако зна-

мо да се у годинама пре 

2016. године, пољопривредно земљиште кори-
стило вољом привилегованих појединаца, без 
поштовања Закона и прописаних процедура, а 
веома често по систему класичне узурпације уз 
прећутну сагласност одговорних руководилаца, 
са којима се, веома успешно, ево већ другу годину 
боримо.

Поштујући налог председника Општине, овај 
Програм је шанса за мала пољопривредна газдин-
ства да већ од ове јесени, потпуно легално, заку-
пом увећају свој посед парцелама до 5 хектара, 
али и онима од 5 до 20 хектара, што до сада нису 
били у прилици.

Ирена Славковић, 
члан Општинског већа 

за пољопривреду

Скидање усева са узурпираног пољопривредног 
земљишта у државној освојини

Уређење атарских путева

ОПшТИНСКО ПРИзНАњЕ зА 
ПОљОПРИВРЕДНИКЕ

ПлАКЕТЕ СУ ДОДЕљЕНЕ:
1. РАТКО ЈАЊАТОВ, пољопривредник из 

Новог Кнежевца
2. РУФИН НЕШИЋ, пољопривредник из 

Банатског Аранђелова
3. ДРАГАН МИЛИЋЕВ, пољопривредник 

из Ђале
4. ОБРАД ЗАКИЋ, пољопривредник из 

Српског Крстура
5. ЈАНОШ ВАШ, пољопривредник из 

Мајдана

ИзВОД Из ПРОГРАМА
1. Укупно земљиште у ДС                                           - 8.376,3096 ха

2. Изузето због реституције                                            - 372,2025 ха

3. Враћено селима-пашњаци                                       - 1.504,5273 ха

4. По уговорима ШГ Банат и ЈКП                                  - 303,2245 ха

5. Планирано за закуп                                                  - 6.568,5578 ха

6. По праву пречег закупа-сточари                                - 864,3870 ха

7. По праву-по основу власништва инфраструктуре   -    293,8481 ха

зА лИцИТАцИЈУ 5.410,3227 ХА
УКУПАН БРОЈ ЛЈ   368
- до 5ха– 117 ЛЈ
- од 5-20ха  - 160 ЛЈ
- од 20-100ха – 85 ЛЈ
- преко 100 ха – 6 ЛЈ
- Јавни позив по ППЗ је расписан

бРИГА О МЕСНИМ КОМУНАлцИМА ЈЕ ОчИГлЕДНА
ПОТРОшАчИ КОМУНАлНИХ УСлУГА СВЕ зАДОВОљНИЈИ, А УлАГАњЕ У ОПРЕМАњЕ И ИзГРАДњУ КОМУНАлНЕ 

ИНфРАСТРУКТУРЕ СВЕ ВЕћЕ

Нови водоводи Нови мобилијари Нови аутосмећар

Настављени радови на изградњи канализације Уређен кружни ток

У л А Г А њ А В Р Е Д Н О С Т
1. Нови водоводи – друга половина 2017. године 32.508.347,17
2. Нови мобилијари 750.000,00
3. Нови аутосмећар (контејнери и канте за домаћинства) 200.000 Евра
4. Изградња канализације 35.969.181,72
5. Исплаћени дугови за изградњу канализације 40.650.426,66
6. Опремање (травокосачице, рајдери, опрема за гас и др. 2.000.000,00

ОбЕзбЕђЕНА СРЕДСТВА зА НОВА УлАГАњА
1. Нови водоводи (рок завршетка 2018. године) 26.386.000,00
2. Нови аутофекајлер – донација Јапанске амбасаде 62.255 Евра

зоран Пустињак, 
председник Наздорног

одбора ЈКП „7.октобар“ 

Када се у изградњу комуналне инфраструктуре уложе средства већа од 130 милиона 
динара, у опремање скоро 270.000 евра и обезбеди износ од преко 20 милиона динара за 
одржавање и уређење јавних површина и то за само две  године, онда је брига руковод-
ства Општине Нови Кнежевац, на челу са др Радованом Уверићем, очигледна и видљива.

Све ово дало је за резултат да корисници комуналних услуга, дакле сви грађани наше 
Општине, буду сваким даном све задовољнији како квалитетом рада, тако и ефикасношћу 
ЈКП „7.октобар“. А што је најважније, предузеће је из потпуног хаоса подигнуто у положај 
да може да удовољи свим захтевима и оствари циљеве који су од посебног интереса за 
наше грађане.
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фОТОГРАфИЈЕ КОЈЕ 
СУ ОбЕлЕжИлЕ 

ПРОлЕћЕ

Висок ниво сарадње председника Уверића
и председника Владе АП Војводине Игора Мировића

фестивал фолклора „Ајд поведи, ајд заиграј“
у Српском Крстуру Ново санитетско возило у Дому здравља

Обилић у врху лиге Православље


