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иНтервју: радОваН уверић, ПредседНик ОПштиНе

имамО каПаЦитет за решаваЊе ПрОБЛема
Након локалних избора, одржаних 

у априлу прошле године, завршена је 
шеснаестогодишња владавина Демократске 
странке у нашој општини. Формирана је нова 
коалиција коју чине Српска напредна странка, 
Савез војвођанских Мађара и Социјалистичка 
партиа Србије. О актуелним проблемима и 
плановима разговарамо са председником Оп-
штине Нови Кнежевац, напредњаком др Радо-
ваном Уверићем.

Од 1. јуна 2016. године, када је консти-
туисана нова локална самоуправа на челу 
са српском напредном странком, суоча-
вали сте се, као председник Општине, са 
бројним, наслеђеним проблемима. али, 
највећи проблем је била  блокада општин-
ских рачуна због правоснажне судске пресу-
де у корист суботичче компаније „војпут“. 
рачуни су били блокирани два и по месеца 
за дуг од око 170 милиона динара. На који 
начин сте, почетком децембра 2016. године, 
решили тај проблем?

Без помоћи Владе Републике Србије, без 
личног ангажовања председника Владе Алек-
сандра Вучића, бројних функционера Српске 
напредне странке, па и нас из Новог Кнежев-
ца, оштински рачуни би и данас били блоки-
рани.

У тренутку блокаде дуг према Компанији 
„Војпут“, по правоснажноој судској пре-
суди, је износио 170.172.406,31 динара и да 
није било интервенције из буџета Републике 
Србије са износом од 70 милиона динара, дуг 
би (без обзира што је са општинских рачуна 
током блокаде, „скинуто“ 14.266.260 дина-
ра) номинално био још већи због обрачуна 
припадајућих камата.

Даном деблокаде сачињен је протокол по 
коме се камате од 1. децембра 2016. годи-
не више не обрачунавају, а преостали дуг ће 
бити враћен до краја ове године. Ми ћемо у 
томе и успети. Наравно, поново захваљујући  
помоћи Владе Републике Србије и Владе Ау-
тономне Покрајне Војводине. То је доказ да 
имамо капацитет у решавању бројних про-
блема које нам је претходна власт оставила. 
А, наши „успешни“ претходници су и тај про-
блем  користили да нападну нас, Српску на-
предну странку и Александра Вучића, иако 
пуних осам година ништа нису чинили да тај 
проблем, који су сами створили, реше.

Пошто су општински рачуни били блоки-
рани, да ли сте успели да, у том временском 
интервалу, обезбедите функционисање оп-
штине и корисника буџетских средстава?

Да будем искрен - веома тешко, али успеш-
но. Све што је претходна власт планирала, 
обећала и започела у потпуности смо испуни-
ли ми. Свим корисницима буџетских средста-
ва обезбедили смо да заврше пословну 2016. 
годину без икаквих финансијских потешкоћа, 
чак и много више од њихових очекивања. То 
Вам и сами могу потврдити.

Ипак, много тога је испловило на површи-
ну баш у том временском периоду, почев од 1. 
јуна 2016. године - све до дана данашњег. Мно-
го тога је скривано од јавности, круцијални 
проблеми су се гурали под тепих, а челницима 
Демократске странке је током  осам година 
владавине једино било битно да појединцима 
буде добро, док је функционисање цело-
купног локалног система свођено на пуко 
преживљавања. Отуда се данас суочавамо са 
руинираним објектима школа, обданишта, 
Дома здравља, неуређеном путном и осталом 
инфраструктуром, запуштеним спортским 
теренима, јавним и зеленим површинама, 
пијачним  простором, лошом јавном расветом, 
запуштеним старим парком и многим другим 
проблемима. 

На крају, да  још додам, да су, у периоду 
блокаде, редовно исплаћиване зараде запосле-
нима, не само радницима Општинске упра-
ве, него за све буџетске кориснике. Буџетске 
апропријације су у потпуности реализова-
не, бројни дугови „успешних“ демократа су  
враћени, док добављачима ништа не дугујемо. 

српска напредна странка је на власти на 
свим нивоима, почев од Општине Нови кне-

жевац, до аутоном Покрајине војводине и 
републике србије. како оцењујете спону 
и сарадњу новокнежевачке локалне само-
управе са вишим органима власти?

Живимо и радимо у веома сиромашној 
средини, са упрапаштеном привредом и вео-
ма озбиљном стопом незапослених, бројним 
социо-економским проблемима. Без чврсте 
сарадње са вишим органима власти не бисмо 
могли. Сарадња коју смо до сада успостави-
ли је - више него добра. Слободно могу да 
кажем да заједно радимо на решавању сва-
ког, па и најситнијег проблема. Врата сваког 
покрајинског секретаријата и свих министар-
става су нам потпуно отворена. Бројне су посе-
те представника покрајинских секретаријата и 
министастава нашој општини,  увек  са једним 
циљем - да се у свим сегментима ситуација 
поправи и да се у Новом Кнежевцу боље 
живи.  

Резултат те сарадње су бројни пројекти 
који су нашој општини већ одобени и који ће 
значајно допринети развоју наше Србије.

Да је сарадња заиста на високом нивоу го-
вори и чињеница да смо 70 милиона динара 
за деблокаду општинских рачуна добили ди-
ректно по налогу  председника Владе Србије 
Александра Вучића (који, за разлику од „бив-
ших“, јако добро зна где јенаша општина , шта 
се ради и како се живи у Новом Кнежевцу). 

Грађани су били незадовољни радом 
јкП „7. октобар. и ви сте изражавали 
незадовољство деловањем месних комуна-
лаца. уследила је смена директорке дра-
гане Ђековић, а на јануарском заседању 
скупштине општине за в.д. директора јкП 
„7.октобар“ именован је радивој драгић. 
да ли су већ видљиви помаци у комуналној 
сфери?

Грађани су, односно корисници комуналних 
услуга и произвда, с правом незадовољни. 
Драго ми је  што нас подржавају у нашем 
настојању да, у сваком смислу, подигнемо 
ниво комуналне делатности. Стање у ЈКП 
„7.Октобар“ је било неиздрживо, а сарадња 
са пословодством никаква. Чак су радници ту-
жили сопствено предузећа, а директорка саму 
себе! О лажној слици успешног финансијског 
пословања месних комуналаца не желим ни да 
говорим. Док је вредност испоручених услуга 
и производа који нису наплаћени неколико де-
сетина милиона динара. 

Питате ме да ли су резултати смене видљи-
ви, а знате одговор. То је немогуће за само не-
колико недеља! 

Али, успостављена је нова организација, 
донети су усаглашени програми и планови 
пословања који инсистирају на подизању ква-
литета комуналних услуга, које се непрекидно 
морају испоручивати нашим грађанима.

Бројни су они који хвале како је започето 
уређење старог парка (Споменика пејзажне 
архитектуре), осталих зелених и других јавних 
површина. Много тога није видљиво, стога 
позивам грађане наше општине на стрпљење.

Једно је сигурно: град ће бити чистији и 
уреднији, али и свако село у нашој општини.

може ли се рећи да се суочавате са 
опструкцијом у раду?

Не, ако мислите на ЈКП „7.октобар“.Тешко 
је то рећи и за руководство других предузећа 
и установа. Но, да код појединаца постоји из-
есна доза неискрености - у то сам сигуран, по-
себно када је у питању њихов рад пре 1.јуна 
2016. године.

Ко не буде руководио предузећима или 
установама на начин да  их „подигне“ на ниво 
задовољних грађана, мораће да се суочи са по-
следицама, а директне опструкције у било ком 
делу рада не бих никоме препоручио.

Поред српске напредне странке, 
владајућу коалицију у Општини Нови кне-
жевац чине одборници савеза војвођанских 
мађара и социјалистичке партије србије. 
већина у парламенту је стабилна. јесте ли 
задовољни сарадњом са коалционим пар-
тнерима?

Ми смо данас на истом задатку, са циљем да 
сви заједно живимо боље. Јединствено стре-
мино ка том циљу. Наш високи степен сарадње 
и разумевања нико више не може смањити.

Данас је наш заједнички кандидат за пред-
седника Републике Србије Александар 
Вучић, тако да је потпуно илузорно гово-
рити о локалној сарадњи Српске напред-
не странке – Савеза Војвођанских Мађара и 
Социјалистичке партије Србије пошто је и у 
том погледу потпуно јасно да је сарадња из-
ванредна. 

као председник Општине суочавате се са 
бројним социјалним проблемима станов-
ништва. На који начин их решавате?

Тешко је решити бројне социјалне пробле-
ме наших грађана. Они су често и нерешиви. 
Нису, на жалост, само корисници социјалне 
помоћи у тешком положају, што представља 
додатни проблем. Веома се трудимо да по-
могнемо свакоме ко од нас затражи било коју 
врсту помоћи. Посебну пажњу посвећујемо 
изнемоглима и болеснима и свакоме смо у 
претходном периоду помогли кроз разне видо-
ве давања.

Једина и права помоћ нашим грађанима јесу 
нова радна места, која морамо отварати. Томе 
посвећујемо највећу пажњу. Нова радна места 
биће отворена у наредном периоду. 

текућа година се захуктава, а грађевиснка 
сезона је на прагу. који пројекти ће 2017. го-
дине бити реализовани у нашој општини?

На жалост, много тога није изграђено у 
претходном периоду владавине Демократ-
ске странке. Све чешће се питам да ли су 
демократе ишта  радиле? Као човек  који 
не воли да обећава оно што неће урадити, 
рећи ћу  Вам само оно у шта сам сигуран, са 
обезбеђеним средствима: Завршићемо радо-
ве на фасади, огради, прилазним путевима и 
фискултурној сали на објекту Основне шко-
ле у Српском Крстуру, као и на крову Пред-
школске установе „Срећно дете“ у Новом 
Кнежевцу. Започећемо уклањање дивљих 
депонија смећа у свим месним заједницама 
на територији наше општине. Уредићемо и 
опремити свечане сали у Месној заједници 
Ђала и у Банатском Аранђелову. Грађанима 
Филића ћемо адаптирати и опремити се-
оску читаоницу (у Улици Школска бр. 3). 
Наставићемо са радовима на изградњи 
канализације (36.595.855 динара) и радови-
ма на санацији водовода у Новом Кнежевцу 
(12.696.709 динара). Асфалтираћемо пут у 
делу Улице Цара Душана у Српском Крсту-
ру. Партерно ћемо уредити простор испред 
Српске православне цркве у Ђали, уредићемо 
пешачке стазе, атмосферску канализацију, 
паркинге и друго.Туцаничким путевима ћемо 
уредити 720 метара улица у насељу Сигет. 
Оспособићемо канделабере у парку Новом 
Кнежевцу и поставићемо ноћну расвету на 
кошаркашком терену.

Вредност ових радова је нешто више од 60 
милиона динара, а новац је на нашим рачуни-
ма. 

Многи од ових радова су већ у току, а  пре-
остале ћемо започези веома брзо. То ме чини 
посебно срећним.

Желим да нагласим и да ћемо овога лета 
уредити објекте Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу и у Банат-
ском Аранђелову. Наша деца то заслужују.

Потпуно сам сигуран да та два објекта 
можемо уредити сопственим средствима, 
односно мерама штедње које од првог дана 
примењујемо.
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inTerJÚ dr. rAdovAn uverić PolgÁrMesTerrel

Meg TudJuk oldAni A ProBléMÁkAT
A tavaly áprilisban megtartott helyhatósági 

választások után községünkben véget ért a De-
mokrata Párt tizenhat éves uralma. Új koalíció 
alakult, melyet a Szerb Haladó Párt, a Vajdasági 
Magyar Szövetség és a Szerbiai Szocialista Párt 
alkot. Az aktuális problémákról és tervekről dr. 
Radovan Uverić (SZHP) polgármesterrel be-
szélgettünk.

- Tavaly június 1-je óta, amikor a szerb 
Haladó Párttal az élen megalakult az új ösz-
szetételű helyi önkormányzat, önnek a köz-
ség polgármestereként számos, megörökölt 
problémával kellett szembesülnie. közöttük 
a legnagyobb a község számláinak a szabad-
kai vojput javára hozott jogerős bírósági íté-
let következményeként történt zárolása volt, 
amely két és fél hónapon át tartott, kb. 170 
millió dináros tartozás miatt. A tavalyi év 
decemberének elején hogyan sikerült megol-
dani ezt a gondot?

-  A Szerb Köztársaság Kormányának, 
Aleksandar Vučić kormányfő személyes segít-
sége, a Szerb Haladó Párt számos tisztségviselő-
jének, így a törökkanizsai tisztségviselők segít-
sége nélkül a község számlái még ma is zárolva 
lennének. 

A számla zárolásának pillanatában a jogerős 
bírósági ítélet alapján a szabadkai Vojput iránti 
tartozás 170.172.406, 31 dinárt tett ki, s ha nem 
kaptunk volna 70 millió dináros támogatást a 
Szerb Köztársaság költségvetéséből az adósság 
a kamatok miatt alapvetően még nagyobb össze-
gű lett volna – tekintet nélkül arra, hogy a köz-
ség számláiról, a zárlat ideje alatt 14.266.260 
dinárt hívtak le.         

A számla feloldásának napján megállapodás 
született, mely szerint 2016. december 1-jétől 
nem számolnak fel kamatot, az adósság hátra-
lévő részét pedig az év végéig törlesztjük. Ez 
sikerülni is fog. Természetesen ismét a Szerb 
Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány 
Kormányának köszönhetően. Ez a bizonyíték, 
hogy képesek vagyunk az előző hatalomtól örö-
költ, nagyszámú probléma megoldására. „Sike-
res“ elődeink viszont ezt is az ellenünk, a Szerb 
Haladó Párt és Aleksandar Vučić ellen irányuló 
támadásra használták fel, jóllehet  nyolc teljes 
esztendőn át semmit sem tettek azért, hogy e 
gondot, melyet maguk hoztak létre, kiküszöböl-
jék.     

- Tekintettel arra, hogy a község számláit 
zárolták, ez idő alatt sikerült-e biztosítania a 
község illetve a költségvetés eszközhasználói-
nak működését?

- Őszinte leszek – nagyon nehezen, de sike-
rült. Mindazt, amit az előző kormány tervezett, 
ígért és megkezdett, teljes egészében mi teljesí-
tettük. A költségvetés eszközhasználói számára 
biztosítottuk, hogy bármiféle nehézség nélkül 
befejezhessék a tavalyi ügyviteli évet, sőt, a 
vártnál többet nyújtva. Ezt ők maguk is tanúsít-
hatják.

Mégis, sok dolog éppen ebben az időszakban 
(tavaly június 1-jétől napjainkig) került felszín-
re. Sokakat titkoltak a nyilvánosság elől, kulcs-
fontosságú problémákat söpörtek szőnyeg alá, 
míg a Demokrata Párt vezetői számára a nyolc 
éves hatalomgyakorlás alatt egy volt a fontos: 
hogy az egyénnek jó legyen, miközben a tel-
jes helyi önkormányzati rendszer működése a 
puszta túlélés szintjére csökkent. Emiatt kell ma 
szembesülnünk a lepusztult iskolaépületekkel, 
óvodákkal, Egészségházzal, rendezetlen úthá-
lózattal és közművesítéssel, elhanyagolt sport-
pályákkal, közterületekkel és zöld övezetekkel, 
piactérrel, rossz közvilágítással, siralmas képet 
nyújtó parkkal és számtalan egyéb problémával.

Végül hadd tegyem hozzá, hogy a számla zá-
rolásának időszakában rendszeresen kifizettük 
a személyi jövedelmeket, nemcsak a Községi 
Közigazgatási Hivatal dolgozóinak, hanem a 
költségvetés minden eszközfelhasználója szá-
mára. A költségvetés előirányzott tételei teljes 
mértékben megvalósultak, a „sikeres“ demokra-
ták számos adósságát visszafizettük, a beszállí-

tók felé pedig egyáltalán nincs tartozásunk.       
- A szerb Haladó Párt minden szinten ha-

talmon van, Törökkanizsa önkormányza-
tától vajdaság Autonóm Tartományon át a 
szerb köztársaságig. Hogyan értékeli a kap-
csolatot s együttműködést a törökkanizsai 
önkormányzat és a magasabb hatalmi szin-
tek között?

-  Nagyon szegény községben élünk s dolgo-
zunk, tönkrement gazdasággal és nagyarányú 
munkanélküliséggel, szociális-gazdasági nehéz-
ségek sokaságával. Szükségünk van a felsőbb 
hatalmi szervek közötti szoros együttműködés-
re, enélkül nem megy. Az eddigiekben kiala-
kított együttműködés több mint jó. Nyugodtan 
fogalmazhatok úgy, hogy közösen dolgozunk 
minden probléma megoldásán, még a legap-
róbbén is. Számunkra nyitva áll minden tarto-
mányi titkárság és minden minisztérium ajtaja. 
Számtalan tartományi titkárság és minisztérium 
képviselő látogattak el községünkbe, mindig 
ugyanazzal a céllal: hogy a helyzet minden téren 
javuljon, s Törökkanizsán jobb legyen az élet. 

Ez az együttműködés számos projektumot 
eredményezett, melyeket már jóváhagytak s 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak Szer-
biánk fejlődéséhez. Hogy a kapcsolat valóban 
magas szintű, szemlélteti a tény, hogy a közsé-
gi számlák feloldására közvetlenül Aleksandar 
Vučić kormányfőtől érkezett utasítás (aki az 
„elődöktől” eltérően nagyon jól tudja, hol talál-
ható községünk, mi történik nálunk és milyen az 
élet Törökkanizsán).

- Polgáraink elégedetlenségüknek adtak 
hangot az október 7. kommunális közvál-
lalat munkájával kapcsolatban, de megtette 
ezt ön is. dragana Đeković igazgatónőt ezt 
követően a helyi parlament januári ülésén 
mentették fel tisztségéből s megbízott igazga-
tóvá radivoj dragićot nevezte ki a testület. 
látható-e már előrelépés e területen?

-  A lakosság, illetve a közművesítési szol-
gáltatások és termékek igyénybevevői joggal 
elégedetlenek. Örülök, hogy támogatnak ben-
nünket abban a törekvésben, hogy minden érte-
lemben javítsunk a kommunális tevékenységek 
színvonalán. A vállalatban tarthatatlanná vált a 
helyzet, a munkaadóval semilyen együttműkö-
dés nem volt. Sőt, maguk a munkások perelték 
be vállalatukat, az igazgatónő pedig saját magát! 
A helyi kommunális vállalat sikeres ügyvitelé-
ről kialakított képről beszélni sem szeretnék. 
Ugyanakkor az elvégzett szolgáltatások és ter-
mékek értéke, amelyeket nem fizettettek meg, 
több tíz millió dinárra rúg.     

Kérdezi tőlem, láthatók-e a személycsere 
eredményei, pedig a választ tudja. Ez lehetetlen 
csupán néhány hét után! Újjászervezés történt, 
összehangolt programokat hoztak és ügyviteli 
terveket, amelyek szorgalmazzák a szolgáltatá-
sok minőségének javítását, amelyeket folyama-
tosan biztosítani kell a lakosság számára. 

Sokan dicsérik az állami védelem alatt álló 
tájvédelmi emlék, a régi park rendezésére, vala-
mint a többi közterület és zöld övezetek szépíté-
sére irányuló munkálatok megkezdését. Sok-sok 
dolog nem látható, ezért kérem polgáraink türel-
mét...Egy dolog biztos: a város tisztább és ren-
dezettebb lesz, mint ahogyan településeink is. 

- Mondhatjuk-e, hogy akadályokba ütkö-
zik munkája során?

- Nem, amennyiben az Október 7. Kommuná-

lis Közvállalatra gondol. Nehéz ezt állítani más 
cégek és intézmények esetében is. Ám egyesek-
nél bizonyos szinten fennáll az őszinteség hiá-
nya – ebben biztos vagyok–, különösen a 2016. 
június 1-jét megelőző munkájuk vonatkozásá-
ban.

Aki nem oly módon vezeti, s nem emeli olyan 
szintre  a vállalatot vagy intézményt, hogy az 
a polgárok megelégedésére szolgáljon, annak 
számolnia kell a következményekkel, közvetlen 
akadályokat a munka bármely részét illetően pe-
dig senkinek sem ajánlanék.    

- Törökkanizsán a szerb Haladó Párt mel-
lett a hatalmi koalíció része a vajdasági Ma-
gyar szövetség és a szerbiai szocialista Párt. 
A parlamenti többség stabil. elégedett-e a ko-
alíciós partnerekkel való együttműködéssel?

- Ma mi ugyanazon a feladaton dolgozunk, 
azzal a céllal, hogy mindannyian jobban él-
hessünk. Együtt haladunk e cél felé. Nagyfokú 
együttműködésünket és egyetértésünket többé 
senki sem csorbíthatja. Aleksandar Vučić közös 
köztársasági elnökjelöltünk, így teljességgel il-
luzórikus beszélni a Szerb Haladó Párt, a Vajda-
sági Magyar Szövetség és a Szerbiai Szocialista 
Párt helyi szintű együttműködéséről, hiszen e 
tekintetben világos, hogy kiváló a kapcsolat.

- A község polgármestereként találkozik a 
lakosság számtalan szociális jellegű problé-
májával. Hogyan sikerül megoldani azokat?

- Nehezen, s azok megoldása gyakorta nem 
is lehetséges. Sajnálatos módon nemcsak a 
szociális segélyt igénybevevők vannak nehéz 
helyzetben, ami további gondot jelent. Töre-
kedünk arra, hogy mindenkit támogassunk, aki 
bármilyen segítségért fordul hozzánk. Külön 
figyelmet szentelünk a tehetetlen és beteg sze-
mélyeknek, s mindannyiuknak különböző támo-
gatási formában segítséget nyújtottunk az elmúlt 
időszakban.

Az egyetlen és igazi segítséget polgáraink 
számára az új munkahelyek jelentik, melyeket 
meg kell teremtenünk. Erre figyelünk leginkább. 
Új munkahelyeket az elkövetkező időszak hoz 
majd. 

Benne járunk az esztendőben, hamarosan 
indul az építkezési idény is. idén milyen pro-
jektumok valósulnak meg községünkben?

- Sajnos, az előző időszakban, a Demokrata 
Párt kormányzása idején sok minden nem épült 
fel. Mind gyakrabban kérdezem: egyáltalán tet-
tek-e valamit a demokraták? Mint olyan ember, 
aki nem szeret igérni valamit, amit nem fog 
megtenni, csak azt sorolom fel, amiben biztos 
vagyok. A rendelkezésre álló eszközökkel  be-
fejezzük a szerbkeresztúri iskolaépület hom-
lokzatát, kerítését, tornatermét, a törökkanizsai 
óvodaépület tetőszerkezetét, megkezdjük az ille-
gális szeméttelepek felszámolását az összes he-
lyi közösség területén, Gyálán és Oroszlámoson 
megjavítjuk és felszereléssel látjuk el a díszter-
met, Firigyházán rendbehozzuk az Iskola utca 
3. szám alatt található közösségi házat, foly-
tatjuk  a szennyvízhálózat kiépítésének mun-
kálatait  (36.595.855 dinár) és a törökkanizsai 
vízvezetékhálózat felújítását (12.696.709 dinár). 
Aszfalburkolattal látjuk el a Dušan cár utcát 
Szerbkeresztúron. Gyálán az ortodox teplom 
előtti területet szépítjük, gyalogos ösvényeket 
alakítunk ki, parkolókat stb. Zúzott kővel  borí-
tott utcát kap Sziget, 720 méteren, megjavítjuk a 
kandellábereket a törökkanizsai parkban, éjsza-
kai világítást kap a kosárlabdapálya.     

E munkálatok értéke több mint 60 millió di-
nár, a pénz pedig számlánkon rendelkezésre áll. 
A felsoroltak közül sok már folyamatban van, 
a többire is gyorsan sor kerül majd. Ez külön 
öröm számomra. 

Kiemelném, hogy a nyár folyamán elvégez-
zük az oroszlámosi és törökkanizsai általános 
iskola épületeinek javítását is. Gyerekeink ezt 
megérdemlik. Teljesen bizonyos vagyok abban, 
hogy ezt a két létesítményt önerőből varázsol-
hatjuk szebbé, illetve azon takarékossági intéz-
kedésekkel, amelyeket első naptól alkalmazunk.
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радОваН јаНЧић, НарОдНи ПОсЛаНик

срБија је уреЂеНа земЉа
Општина Нови Кнежевац у новом мандату успешно сарађује 

са републичким органима власти. Битан чинилац у тој вези је, у 
сваком случају, народни посланик Радован Јанчић. Са послани-
ком разговарамо о раду Народне скупштине, као и о активности-
ма актуелне локалне самоуправе.

као посланик српске напредне странке у Народној скуп-
штини републике србије успоставили сте бројне контакте и 
везе на републичком нивоу. Грађани општине Нови кнеже-
вац очекују да ће ваше посланичко деловање уродити пло-
дом и за нас. да ли су та очекивања реална?

 Посао посланика у Народној скупштини РС није само да 
учествује у  раду скупштинских заседања, скупштинских одбо-
ра, делегацијама и клубовима са пријатељским земљама, него 
је, пре свега, да заступа интересе свих грађана наше земље, 
са обавезом да посебну пажњу посвети средини из које дола-
зи. Свестан сам да су очекивања грађана наше општине вели-
ка, потпуно оправдана, али морам рећи - често су и нереална. 
Мени је посебно драго што грађани верују Александру Вучићу 
и Српској напредној странци: да се може боље живети, напредо-
вати и развијати.

Рекао сам „често нереална“ и то само због што се преко ноћи 
не може много урадити, зато што смо од предходника наследи-
ли државу пред банкротом, а нашу општину уништену, разоре-
ну и, усуђујем се рећи, безобразно коришћену за привилегије и 
богаћење појединаца. Но, о томе сам толико пута говорио да се и 
сам питам да ли се ти и такви појединци стиде своје прошлости 
и свог зла које су нам нанели.

Посланицима је данас  много лакше да заступају програме 
развоја средина из којих долазе, јер је Србија данас стабилна 
земља, међународно призната, равноправна и поносна. Данас 
је државна каса у суфицити, скоро да нема инфлације, бруто 
домаћи производ расте са највећом стопом раста у Европи, до-
лазе нам инвеститори, гради се, а у последње три године је отво-
рено  више од 130.000 нових радних места.

Назвали смо прошлог лета Нови Кнежевац градом будућности. 
Он ће то и бити! 

српска напредна странка је убедљиво победила на парла-
ментарним изборима у априлу 2016. године. влада републи-
ке србије је, на челу са премијером александром вучићем, у 
протеклом периоду, радила интензивно. а, на предлог владе 
– Народна скупштина је усвојила бројне законе. србија је 
на добром путу да постане уређена земља, припремајући се 
за прикључење европској унији. да ли је напорно пратити 
темпо премијера и лидера напредњака александра вучића?

Србија је већ данас уређена земља. Закони се доносе због на-
ших грађана, да живимо као и грађани развијених европских 
земаља. Нико не може пратити темпо премијера и председни-
ка Српске напредне странке Александра Вучића, али је обавеза 
свих нас да пружимо свој максимум на радном месту и схватимо 
да све што радимо - радимо због будућности наше деце.

Александар Вучић је кандидат за председника Србије на 
предстојећим изборима заказаним за 2.април 2017. године. Само 
његовим избором обезбедиће се, пре свега, стабилност и мир, 
којих смо кроз историју Србије толико пута били жељни, а на тај 
начин и  бржи развој и бољи живот за све нас. 

ви сте и одборник у скупштини општине. владајућа 
коалиција на локалном нивоу слична је коалицији на нивоу 
републике. код нас већину, поред напредњака, чине партнери 
из савеза војвођанских мађара и социјалистичке партије 
србије. судећи по скупштинским заседањима, коалиција је 

и на локалу стабилна?
Изузетно добру сарадњу 

смо остварили и имамо је 
са одборницима СВМ-а и 
СПС-а. Наши партнерски 
односи на локалу су исти 
као и у Народној Скупштини 
Републике Србије и Скуп-
штини Аутономне Покрајине 
Војводине. Успостављен је 
висок степен међусобног 
поверења са циљем да заједно 
достигнемо жељени резултат. 
Избегавам да изговорим реч 
коалиција, јер заиста сматрам 
да смо на истом задатку који 
ћемо, сигуран сам, и изврши-
ти, пошто нам се интереси 
поклапају.

Наш заједнички интерес није интерес појединца. Наш задатак 
је да вратимо Нови Кнежевац на место које му припада, да опет, 
као некада, имамо комшију, да се међусобно поштујемо и раз-
умемо. 

с обзиром на чињеницу да имате најдужи одборнички 
стаж од око двадесетак година, на који начин бисте упоре-
дили пређашње и садашње деловање скупштине општине?

Садашње и пређашње деловање Скупштине општине уоп-
ште није упоредиво. Данас су заседања јавна и свако од наших 
грађана може да их погледа на локалној телевизији (за разлику 
од периода пре 1. јуна 2016. године када се од јавности бежало 
„главом без обзира“ -  у чему је предњачила Демократска стран-
ка).

Све је код демократа било под велом тајни,  а у то су могли да 
се увере и грађани. Надамо се да грађани данас знају зашто је то 
било тако тајновито. 

да ли сте задовољни учинком локалне самоуправе у про-
теклих 10 месеци?

Изузетно сам задовољан. На челу наше локалне самоуправе је 
др Радован Уверић, сјајан човек, озбиљан руководилац и орга-
низатор, али пре свега вредан и поштен човек. Њему и његовим 
најближим сарадницима уопште није било, нити им је лако. У 
условима многобројних, наслеђених проблема,  уз присуство 
двоипомесечне блокаде, обезбеђено је функционисање локалног 
система, завршени су започети радови и обезбеђена средства за 
нове инвестиције. Враћени су дугови „бивших“, који су, узгред 
буде речено, били скоро равни висини  једногодишњег буџета 
наше општине. У раду актуелне локалне самоуправе најбоље су 
мере штедње које су уведене.

Ипак, на крају, мислим да предложим председнику Општине 
и да инсистирам на озбиљној реконструкцији састава Општин-
ског већа и новој организацији Општинске управе, при чему се 
посебна пажња  мора усмерити на рад именованих, изабраних  
и постављених лица. 

као народни посланик и одборник који потиче из српског 
крстура, инсистирате на равномерном развоју у свим 
насељима на територији Општине. има ли напретка у том 
погледу?

Одговорићу само једном реченицом која гласи: ниједно наше 
село неће бити заборављено, па ни Српски Крстур.
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rAdovAn JAnČić közTÁrsAsÁgi kéPviselŐ:

szerBiA rendezeTT orszÁg

Községünk az új megbízatási időszak-
ban gyümölcsöző együttműködést folytat 
a köztársasági hatalmi szervekkel. E kap-
csolatban mindenképpen jelentős szerepet 
tölt be Radovan Jančić köztársasági kép-
viselő, akivel a Szerbiai Képviselőház és 
a helyi önkormányzat tevékenységéről 
beszélgettünk. 

A szerb Haladó Párt parlamenti kép-
viselőjeként számtalan kapcsolatra tett 
szert köztársasági szinten. Törökkani-
zsa polgárai azt várják, hogy az ön kép-
viselői tevékenysége tükröződik, ered-
ményekben észrevehető községünkben 
is. reálisak-e ezek az elvárások?

- A köztársasági parlament munkájában 
képviselőként részt venni nemcsak azt je-
lenti, hogy meg kell jelenni a parlamen-
ti, bizottsági üléseken, küldöttségeken, 
baráti országok összejövetelein, hanem 
mindenekelőtt azt, hogy képviselni kell 
országunk polgárainak érdekeit, külön 
figyelmet szentelve annak a közösség-
nek, ahonnan a képviselő jön. Tisztában 
vagyok azzal, hogy polgáraink elvárásai 
nagyok, teljességgel helyénvalóak, de el 
kell, hogy mondjam: gyakran irreálisak is. 
Örömömre szolgál, hogy a polgárok hisz-
nek Aleksandar Vučićnak és a Szerb Hala-
dó Pártnak: hogy lehetséges jobban élni, 
haladni, fejlődni. 

Azt mondtam: az elvárások gyakran ir-
reálisak, azért, mert egy nap alatt nem sok 
mindent lehet tenni. Azért, mert elődeink-
től csőd szélén álló államot örököltünk, 
megsemmisített, kisemmizett Törökkani-
zsát, és - azzal a megfogalmazással is élni 
merek, hogy szemtelen módon egyesek 
gazdagodására és kiváltságaira felhasznált 
községet. De erről már annyiszor beszél-
tem, hogy magam is felteszem a kérdést: 
ezek az egyének szégyenlik-e múltjukat, s 

a rosszat, amelyet nekünk okoztak?
A képviselők számára ma sokkal köny-

nyebb képviselni közösségük feljesztési 
programait, hiszen ma Szerbia stabil or-
szág, nemzetközileg elismert, egyenran-
gú és büszke. Az államkassza többlettel 
számol, jóformán nincs infláció, a brut-
tó hazai termék európai viszonylatban a 
legnagyobb százalékarányban növekszik, 
érkeznek hozzánk a befektetők, folyik az 
építkezés, s az utóbbi három évben több 
mint 130.000 új munkahely nyílt.

Tavaly nyáron Törökkanizsát a jövő vá-
rosának neveztük. Az is lesz!

- A szerb Haladó Párt fölényes győzel-
met aratott a 2016-os parlamenti válasz-
tásokon. A szerb köztársaság kormá-
nya Aleksandar vučić kormányfővel az 
élen folyamatosan dolgozott az elmúlt 
időszakban. A kormány javaslata nyo-
mán a szerbiai képviselőház számos 
törvényt fogadott el. szerbia jó úton ha-
lad, hogy rendezett országgá váljon, az 
eu-csatlakozásra várva. nehéz-e lépést 
tartani a kormányfő és az szHP elnöke,  
Aleksandar vučić  munkatempójával?

- Szerbia már most rendezett állam. 
A törvényeket polgáraink miatt hozzák, 
azért, hogy úgy élhessünk, mint a fejlett 
európai államok lakossága. Senki nem 
tudja követni a kormányfő és pártelnök 
Aleksandar Vučić  tempóját, de mindany-
nyiunk kötelessége, hogy munkahelyün-
kön a legtöbbet nyújtsuk, s megértsük: 
mindent gyerekeink érdekében teszünk.

 Aleksandar Vučić a 2017. április 2-ára 
kiírt szerbiai elnökválasztás jelöltje. Csak-
is megválasztásával biztosítható minde-
nekelőtt a stabilitás és a béke – amelyet 
Szerbia történelmében annyiszor áhítot-
tunk- s így a gyorsabb fejlődés és a jobb 
élet mindannyiunk számára. 

- ön  a községi képviselő-testület ta-
nácsnoka is. A helyi hatalmi koalíció 
hasonló a köztársasági szintűéhez. ná-
lunk a haladók mellett a koalíció tagja 
a vMsz és az szszP. A parlamenti ülé-
sek alapján ítélve helyi szinten is stabil 
a koalíció...

- Kimagaslóan jó együttműködést 
alakitottunk meg és valósítunk meg jelen-
leg is a VMSZ és az SZSZP tanácsnoka-
ival. Koalíciós partnerkapcsolataink helyi 
szinten ugyanolyanok, mint a Szerbiai 
Képviselőházban és Vajdaság Autonóm 
Tartományban. Magas szintű az egymás 
iránti bizalom, melynek célja, hogy együtt 
valósítsuk meg az eredményeket. Kerü-
löm a koalíció szót, mert valóban úgy vé-
lem, hogy ugyanaz a feladatunk, melyet 

– biztos vagyok benne –  végre is hajtunk, 
hiszen érdekeink közösek. 

Közös érdekünk nem az egyén érdeke. 
Feladatunk, hogy Törökkanizsát vissza-
helyezzük az őt megillető helyre, hogy 
ismét, mint valaha, legyen szomszédunk, 
hogy megértsük és tiszteljük egymást. 

 -  Tekintve, hogy közel húsz éve tagja 
a képviselő testületnek, s ön rendelke-
zik a leghosszabb tanácsnoki megbíza-
tási idővel, hogyan vonna párhuzamot 
az előző és a jelenlegi testületi munka 
között?

- Nem lehet a kettőt összehasonlítani. A 
jelenlegi testület ülései nyilvánosak s min-
denki figyelemmel kísérheti a helyi televí-
zió adásában – ellentétben a 2016. június 
1-jét megelőző időszakkal. A demokraták-
nál mindent titok övezett, s erről a polgá-
rok is meggyőződhettek, akik számára, 
reméljük, ma már világos, miért is volt ez 
annyira titkos. 

elégedett-e a helyi önkormányzat elő-
relépésével az elmúlt tíz hónap távlatá-
ból?

Nagyon elégedett vagyok. Önkormány-
zatunk élén dr. Radovan Uverić polgár-
mester áll, aki kiváló ember, komoly 
vezető és szervező, ám mindenekelőtt 
szorgalmas és becsületes ember. Neki és 
legközelebbi munkatársainak nem volt 
könnyű s ma sincs könnyű dolga. Szám-
talan, megörökölt probléma és kéthónapos 
számlazárolás mellett sikerült biztosítani 
az önkormányzati rendszer működését, 
befejeződtek a megkezdett munkálatok 
és eszközöket biztosítottak az új beruhá-
zásokhoz. Visszafizették az „elődök” tar-
tozását, amelynek összege közel egyéves 
teljes községi költségvetést tett ki. A je-
lenlegi helyi önkormányzat munkájában 
a legjobbak a bevezetett takarékossági in-
tézkedések.

Mégis, úgy gondolom, hogy javasolni 
fogom községünk polgármesterének, s 
ösztönözni fogom a Községi Tanács össze-
tételének komoly átszervezését s a Közsé-
gi Közigazgatási Hivatal  újjászervezését, 
melyben külön figyelmet kell szentelni a 
megválasztott, kinevezett és kijelölt sze-
mélyek munkájának.

- szerbkeresztúri köztársasági képvi-
selőként és tanácsnokként ön minden 
településünk azonos szintű feljődését 
szorgalmazza. Történt-e előrelépés e 
szempontból?

- Egy mondattal válaszolok: egyetlen 
településünkről sem feledkezünk meg, így 
Szerbkeresztúrról sem.
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ÚJHelYi nÁndor, A községi kéPviselŐ-TesTÜleT elnöke:

egYÜTTMŰködés Minden HATAlMi szinTen
A tavalyi választások után községünk-

ben, Vajdaság Autonóm Tartomány és a 
Szerb Köztársaság szintjén egyaránt meg-
alakult a Szerb Haladó Párt, a Vajdasági 
Magyar Szövetség és a Szerbiai Szocialista 
Párt alkotta koalíció. A politikai partnerek 
tevékenységéről és az új hatalmi szervek 
előrelépéséről Újhelyi Nándorral, a képvi-
selő-testület elnökével készítettünk inter-
jút. 

 - A helyi parlament elnökeként dr. 
radovan uverić polgármesterrel és 
munkatársaival együtt ön is részt vett 
a község számlájának zárolása miatt 
kialakult problémák megoldásában. ez 
volt a legnehezebb időszak a helyi ön-
kormányzat  tevékenységében. Milyen 
ütemben sikerül rendes mederbe terelni  
a község működését a zárlatot követően?

- Ahogyan Ön is mondta, ez az időszak 
az egyik legnehezebb periódus helyi ön-
kormányzatunk működésében, történeté-
ben, hiszen a község számlái több mint 70 
napig zárlat alatt voltak. Tekintet nélkül a 
nehézségekre, az önkormányzat vezetői 
hatalmas erőfeszítések árán az elmúlt év 
őszén megoldást találtak azokra a gondok-
ra, amelyeket a szabadkai Vojputtal folyta-
tott per eredményezett. 

Ez a krízishelyzet nem vetett árnyékot az 
önkormányzat hatáskörébe tartozó egyet-
len közéleti területre sem – az oktatásra, 
egészségügyre, szociális védelemre, stb. 
Minden a község polgárainak igényeivel 
összhangban működött. A pénzügyi hely-
zet továbbra is összetett. Ám felelősség-
teljes és ésszerű eszközfelhasználással 
remény van arra, hogy a közeljövőben 
minden a megszokott rendben folyik majd.

- A számlák zárolása ellenére ebben az 
időszakban a község sikeresen vett részt 
a tartományi és köztársasági pályázato-
kon. Mekkora az előrelépés? 

-  A község számláinak zárolása idején 
nem álltunk el a pályázati lehetőségektől. 
A rendkívül nehéz munkakörülmények 
mellett is jelentkeztünk, s eszközöket 
hagytak jóvá számunkra mind a tartomá-
nyi, mind pedig a köztársasági költségve-
tés eszközeiből. 

A Tartományi Nagyberuházási Igaz-
gatóság 30 millió dinárt engedélyezett a 
szennyvízhálózat kiépítésére. A Tartomá-
nyi Városrendezési, Építészeti és Környe-
zetvédelmi Titkárság egymillió dinárt utalt 
át az illegális szeméttelepek  felszámolá-
sára, míg a Tartományi Mezőgazdasági, 
Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól 
743. 000 dinárt kaptunk. A Tartományi 
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 
Titkárság 4.915.254 dinárral támogatja a 
törökkanizsai óvodaépület tetőszerkezeté-
nek javítását, további 6.016.778 dinárral 
pedig a szerbkeresztúri általános iskoláét. 
A Gazdasági Minisztérium eszközeinek 
köszönhetően készül el a törökkanizsai 
piactéren az igazgatósági épület tervdoku-
mentációja - a projektum értéke 300.000 
dinár. Megvalósult illetve elkezdődött a 
megvalósítás számos más projektum ese-
tében is, mind Törökkanizsán, mind pedig 

településeinken, a közművesítés, a kom-
munális tevékenységek, az oktatás és a 
művelődés területén egyaránt.     

- A vajdasági Magyar szövetség köz-
ségi szervezetének elnökeként elége-
dett-e a koalíciós partnerekkel, a szerb 
Haladó Párttal és a szerbiai szocialista 
Párttal való együttműködéssel?  

- A Vajdasági Magyar Szövetség, a Szerb 
Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt 
között már több éve jó együttműködés van, 
s a 2016 áprilisában lezajlott választásokat 
követően ez az együttműködés kibővült az 
összes hatalmi szférára, a helyitől a köztár-
sasági szintig. A jelenlegi összetételű kép-
viselő-testület 2016. június 1-jén alakult 
meg. Elmondhatom, hogy az elmúlt tíz 
hónapban a helyi szintű koalíciós együtt-
működés jól működött. A helyi hatalmat 
alkotó politikai pártok felelősségteljesen 
viszonyulnak a problémamegoldáshoz, s a 
polgárok érdekeit  helyezik előtérbe, akik 
miatt politikai tisztségüket végzik. A ko-
alíciós partnerek közötti viszonyt egymás 
tisztelete és figyelembe vétele jellemzi. E 
jó együttműködést többek között tükrözi 
az is, hogy az előttünk álló elnökválasz-
táson közös jelöltünk van  - Aleksandar 
Vučić. 

- Az ellenzék tanácsnokai, élükön a 
demokrata Párttal, felróják, hogy a 
községi képviselő-testület ülései legin-
kább rendkívüli ülések. Miért hívnak 
össze több parlamenti összejövetelt  ily 
módon, s nem rendes összejövetelként?

- A községi képviselő-testület elnökének 
munkája igen felelősségteljes: nem csupán 
a testületi ülések vezetésében merül ki, ha-
nem ennél sokkal összetettebb feladat. A 
polgárok és egyes tanácsnokok  csak mun-
kánk egy részét látják, ez pedig zömmel a 
testületi ülés, az ülésanyag előkészítése és 
továbbítása, illetve a testület által alakított 
munkatestületek. Felgyorsult időszakban 
élünk, így gyakran szükséges a képviselő-
testület üléseinek gyors összehívása. A tes-
tület Ügyrendi szabályzata ezt rendkívüli 
ülésként határozza meg, amely annak hét 
naptól rövidebb időn belül történő össze-
hívását jelenti. 

Ilyen parlamenti összejövetelekre az 
előző időszakban nagyobb számban került 
sor, s lesznek ilyenek a jövőben is, amely 
teljesen természetes folyamat, hiszen 
egyes fontos döntések meghozatalánál az 
idő másféle eljárást nem tesz lehetővé. 
Annak érdekében, hogy a tanácsnokoknak 
elég idő álljon rendelkezésükre a képvise-
lő-testület anyagának  tanulmányozására, 
azt hamarosan elektronikus úton is továb-
bítjuk majd.

- Törökkanizsa község pályázni fog-e 
az európai unió iPA (előcsatlakozási 
Támogatási eszköz) Alapjánál, a Ma-
gyarország és románia Határon Átnyú-
ló együttműködési Programra?               

Az előző időszakban nem nyújtottunk be 
ilyen pályázatot a Romániával való együtt-
működésre. Áttekintettük a lehetőségeket, 
ám ebben a kiírásban nem volt hely köz-
ségünk számára jelentős infrastruktúrális 
projektumoknak. A legutóbbi Magyar-

országgal való IPA 
együttműködési prog-
ramot illetően négy 
pályázatot nyújtot-
tunk be. Ebben a Ma-
gyarország-Szerbia 
Interreg-IPA kiírásban 
összesen 21,5 millió 
eurós keret áll rendel-
kezésre s 2017 végén 
tudjuk meg, mely pro-
jektumokat hagyják 
jóvá. Törökkanizsa 
Község a határon túli 
partnerekkel együtt 
pályázott a kerékpárút 
befejezésére – a be-
ruházás községünket 
érintő része 749.802 
eurót tesz ki, míg a 
légköri csapadék elve-
zetésére szolgáló csa-
tornánál ez 315.920 
euró. Még két kisebb 
pályázatot is benyúj-
tottunk ebben az IPA 
kiírásban, melyekben szerbkeresztúri és 
gyálai infrastruktúrális beruházásokat lát-
tunk elő. A vadászturizmus fejlesztését 
előírányzó  projektum 109.086,88 eurós 
költségvetéssel készült, az elhanyagolt te-
rületek rendezésére, a környezetvédelemre 
és az eko-turizmusra vonatkozó projektum 
viszont 201.000 eurót tesz ki. Amennyiben 
a felsorolt pályázatok pozitív elbírálásban 
részesülnek, azok megvalósítása csak 2018 
elején kezdődhet meg, s mindegyik 24 hó-
napos határidőn belül realizálódik.

- A Magyar nemzeti Tanács végrehaj-
tó Bizottságának elnöke a törökkanizsai 
Jerasz Anikó. Az MnT eddig is támogat-
ta községünk oktatási, művelődési és a 
tájékoztatási projektumait. Mi várható 
e téren a 2017-es évben?

- A helyi önkormányzat munkájának si-
kerét abban is látom, hogy kiváló együtt-
működésünk van a különböző hatalmi 
szintekkel és intézményekkel. Ez vonatko-
zik a Magyar Nemzeti Tanácsra is, amely 
évek óta segíti az oktatási intézményeket 
és a művelődési életet, támogatja továbbá 
a civil szféra egyesületeit s a művelődé-
si egyesületeket, de ugyanígy jelentős a 
hozzájárulás a nyilvános tájékoztatás és 
a magyar nyelv hivatalos használatát ille-
tően is. A 2016-os esztendőben a Magyar 
Nemzeti Tanács jelentős eszközöket biz-
tosított a középfokú oktatási intézmények 
számára. E programnak köszönhetően a 
Dositej Obradović Középiskola szaktan-
terme, mely a szakácsok és cukrászok ok-
tatására szolgál, 430. 000 dinár értékű fel-
szereléssel gazdagodott.  Az idei évben e 
középiskolánkban sor kerül a gépjárműve-
zetők szaktantermének teljes felszerésére, 
450.000 dináros összegben. Az idei esz-
tendő az iskoláskor előtti oktatás éve, így 
olyan projektumok pénzelését látták elő, 
amelyek az óvodákat hivatottak támogatni, 
közöttük a törökkanizsai Srećno dete Isko-
láskor Előtti Intézményt is, jelentős pénz-
eszközökkel.
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НаНдОр ујХеЉи, ПредседНик скуПштиНе ОПштиНе

сарадЊа На свим НивОима вЛасти
На нивоу Општине 

Нови Кнежевац, као и 
на нивоу Аутономне 
покрајине Војводине 
и Републике Србије, 
формирана је, након 
прошлогодишњих из-
бора, коалиција коју 
чине Српска напред-
на странка, Савез 
војвођанских Мађара и 
Социјалистичка партија 
Србије. О актуелном 
деловању политичких 
партнера, али и о учин-
ку нових органа власти 
разговарамо са председ-
ником Скупштине оп-
штине Нови Кнежевац 
Нандором Ујхељијем.

Као председник Скуп-
штине општине Нови 
Кнежевац, учествовали 
сте, у сарадњи са пред-
седником општине др 
Радованом Уверић и 
његовим сарадницима, 
у решавању проблема 

блокаде општинских рачуна. То је био 
најтежи период у деловању локалне 
самоуправе. Којим темпом се општина 
опоравља од блокаде?

Као што сте рекли, период о којем го-
воримо је један од најтежих у историји 
рада и функционисања наше локалне 
самоуправе, пошто су општински рачу-
ни били блокирани више од седамдесет 
дана. Без обзира на све потешкоће, ру-
ководство општине је, уз изузетне напо-
ре, успело да током јесени прошле го-
дине реши проблеме који су проистекли 
из спора са суботичком Компанијом 
„Војпут“. Та криза се није осетила ни 
у једном сегменту јавног живота који је 
брига локалне самоуправе (образовање, 
здравство, социјална заштита, итд.). Све 
је функционисало у складу са потреба-
ма грађана наше општине. Финансијска 
ситуација је и даље сложена. Међутим, 
уз одговорно и рационално трошење 
средстава, постоји нада да ће у блиској 
будућности све поћи редовним током.

Упркос блокади рачуна, Општина је 
и у том временском интервалу успешно 
конкурисала за доделу покрајинских и 
републичких средстава. Колики је учи-
нак?

За време блокаде општинских  рачуна 
нисмо одустајали од конкурисања. И у 
том периоду смо, уз веома тешке услове 
рада, ипак аплицирали , а средства су 
нам одобрена и из покрајинског и из ре-
публичког буџета. Управа за капитална 
улагања Војводине нам је одобрила 30 
милиона динара за изградњу канализа-
ционе мреже. Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине доделио нам је мили-
он динара за санацију дивљих депонија, 
а од Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шу-
марство смо добили 743 хиљаде ди-
нара.  Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе и националне 
мањине-националне заједнице је одо-
брио средства у висини од 4.915.254 

динара за санацију крова забавишта 
у Новом Кнежевцу и 6.016.778 дина-
ра за реконструкцију Основне школе 
у Српском Крстуру. Док су за израду 
пројектно техничке документације за 
изградњу управне зграде на пијаци у 
Новом Кнежевцу одобрена средства 
Министарства привреде. Укупна вред-
ност израде овог пројекта износи 300 
хиљада динара. Остварени су, или су у 
зачетку, и многи други пројекти, како у 
Новом Кнежевцу, тако и у насељеним 
местима: у сфери инфраструктуре, ко-
муналне делатности, образовања и кул-
туре.

Да ли сте, као председник Општин-
ске организације Савеза војвођанских 
Мађара, задовољни сарадњом са ко-
алиционим партнерима: Српском на-
предном странком и Социјалистичком 
партијом Србије?

Савез војвођанских Мађара већ више 
година има добру сарадњу са Српском 
напредном странком и Социјалистичком 
партијом Србије, а након избора одржа-
них априла 2016. године та сарадња је 
проширена на све сфере власти, од ло-
кала па до републичког нивоа. Актуелни 
скупштински сазив формиран је 1. јуна 
2016. године. Могу рећи да након 10 ме-
сеци заједничке сарадње коалиција на 
локалном нивоу добро функционише. 
Политичке странке које чине локал-
ну власт  веома одговорно приступају 
решавању проблема и на прво место 
стављају интересе грађана због којих и 
обављају своје политичке функције. У 
односима између коалиционих партне-
ра преовлађује међусобно поштовање 
и уважавање. Између осталог, слика те 
добре сарадње јесте и наш заједнички 
кандидат на предстојећим председнич-
ким изборима – Александар Вучић. 

Опозициони одборници, на челу са 
Демократском странком, Вам замерају 
да су заседања Скупштине општине 
најчешће ванредна. Због чега су ванред-
на заседања чешћа него редовна?

Посао председника Скупштине је 
веома одговоран и не огледа се само у 
вођењу заседања Скупштине општи-
не, већ је то много сложенији посао. 
Грађани и поједини одборници виде 
само један сегмент нашег рада, а то су, 
углавном, скупштинска заседања, одно-
сно припрема и достава материјала који 
се односи на заседања, односно на рад-
на тела која је Скупштина формирала. 
Живимо у веома турбулентном времену, 
што значи да се веома често јавља потре-
ба за хитним заказивањем седница СО. 
Пословник о раду Скупштине општине 
овакав начин сазивања седница назива 
ванредним, што значи да је седница за-
казана у року мањем од седам дана. Так-
вих седница смо, у претходном периоду, 
имали у већем броју и имаћемо их и у 
будуће, што је сасвим природна појава, 
јер приликом доношења неке битне 
одлуке време не допушта другачије 
поступање. Међутим, да би одборни-
ци имали довољно времена да проуче 
скупштински материјал, ускоро ћемо га 
достављати и електронским путем.

Хоће ли Општина Нови Кнежевац кон-
курисати за доделу средстава ИПА фон-

дова Европске уније за прекограничну 
сарадњу са Мађарском и Румунијом?

У претходном периоду на распи-
су ИПА прекограничне сарадње са 
Републиком Румунијом нисмо апли-
цирали. Сагледали смо могућности, 
међутим у том распису није било ме-
ста за неке битне инфраструктурне 
пројекте који су од значаја за нашу 
општину. У последњем распису ИПА 
са Мађарском аплицирали смо са чети-
ри пројекта, а у овом Interreg-Ipa CBC 
Hungary-Serbia распису има свеукуп-
но  21,5 милиона евра расположивих 
средстава. Конкурисано је за око 80 
милиона евра. Тек крајем 2017. године 
можемо знати који ће  конкурси бити 
одобрени.  Општина Нови Кнежевац 
је са прекограничним партнерима кон-
курисала  за завршетак бициклистич-
ке стазе - улагање које се односи на 
нашу општину   износи 749.802 евра, 
док за атмосферску канализацију у Но-
вом Кнежевцу буџет који се односи на 
нашу општину износи 315.920 евра. 
Предата су још два мања пројекта у 
овом ИПА позиву са планираним ин-
фраструктурним улагањима у Српском 
Крстура и Ђали. Пројекат који се одно-
си на развој ловног туризма има буџет 
од  109.086,88 евра, а за пројекат који 
се односи на уређење запуштених 
површина, заштиту животне средине 
и развој еко туризма  аплицирано је на 
201.000 евра. У случају да се навадени 
пројекти одобре, њиховој реализацији 
ће се приступити тек почетком 2018. 
године, а сви пројекти ће бити реали-
зовани за 24 месеца.

Председница Извршног одбора На-
ционалног савета Мађарске национал-
не мањине је Новокнежевчанка Анико 
Јерас. Национални савет је и до сада уче-
ствовао у финансирању пројеката у сфе-
ри образовања, културе и информисања 
у нашој средини. Шта очекујете у 2017. 
години?

Успешност рада локалне самоуправе 
видим и у томе што имамо јако добру 
сарадњу са разним нивоима власти и 
са разним институцијама. Тако је и у 
случају са Националним саветом. Годи-
нама Национални савет пружа подршку 
установама у образовању и култури. За-
тим, потпомаже рад цивилних удружења 
и културно-уметничких друштава, а 
значајно је и деловање у сфери јавног 
информисања и службене употребе 
мађарског језика. У 2016. години су 
опредељена  значајна средства Наци-
оналног савета за опремање средњих 
стручних школа. У овом програму је 
учествовала и Средња школа „Доситеј 
Обрадовић“ у којој је кабинет за куваре 
и посластичаре опремљен у вредности 
од 430 хиљада динара. Током 2017. го-
дине у СШ „Доситеј Обрадовић“ следи 
комплетно опремање кабинета за возаче 
моторних возила, са 450 хиљада динара. 
Ова година је одређена као година пред-
школског образовања, тако да ће бити 
финансирании пројекти који предвиђају 
опремање предшколских објеката. 
Предвиђено је да се за Предшколску 
установу „Срећно дете“ у Новом Кне-
жевцу определе значајна средства.
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месНе заједНиЦе у 2017. ГОдиНи
Месне заједнице на територији новокнежевачке општине располажу са веома скромним средствима, која се 

издвајају из буџета Општине. Али, у сарадњи са локалном самоуправом, у 2017. години су планирани знатно 
већи послови, на основу пројеката које одобравају покрајински секретаријати и републичка министарства. 
Средства буџета Општине намењена су за основну делатност. Из општинске касе Месној заједници Нови 
Кнежевац је, у 2017. години, намењено 3,35 милиона динара, следе: МЗ Српски Крстур са два милиона дина-
ра, МЗ Банатско Аранђелово – 1,75 милиона, МЗ Ђала – 1,42 милиона и МЗ Мајдан – Рабе – 550.000 динара. 
Председници савета месних заједница задовољни су сарадњом са челницима Општине и  плановима који 
се већ реализује. Посредством локалне самоуправе, на основу јавних радова, у свакој месној заједници ће у 
наредном периоду бити ангажован по један радник који ће бринути о комуналним проблемима.

ЧиЛа ОрОс урБаН, председница Савета МЗ Нови Кнежевац: За текуће поправке и 
одржавање, буџет МЗ у 2017. години износи свега 530 хиљада динара. Планирамо да по-
правимо грејање у новокнежевачком позоришту, које је у веома лошем стању. У позориш-
ту ће бити поправљен и санитарни чвор, а наша брига ће бити и мање поправке на Дому 
културе, који нам је поверен. Док ћемо санацију дела тротоара у насељу покушати да ура-
димо у сарадњи са Општином. Радови у парку и одржавање јавних и зелених површина 
биће обављено у сарадњи са ЈКП „7. октобар“. Ми  смо планирали око 100.000 динара  за 
опремање парка (реч је о клупама и дечјем игралишту у центру града, а лане је опремљено 
игралиште на Зеленом путу). Поред тога, при крају су радови на адаптацији сеоске читаони-

це у Филићу, насељу у склопу градске месне заједнице.
Извесно је да ће у Новом Кнежевцу, захваљујући средствима Аутономне Покрајине Војводине, ове године 

бити настављена изградња канализационе и водоводне мреже. А, из буџета Општине су издвојена додатна 
средства за јавну расвету у парку и на кошаркашком терену. 

ПрОда шећерОв, председник Савета МЗ Српски Крстур: Планирамо да бетонирамо 
стазу на гробљу, почев од капеле према гробовима. На плацу на којем је била кућа Ми-
лана Ајваза биће изграђено дечје игралиште. На стадиону ФК „Јединство“ мења се кров 
на свлачионицама. Скида се стари кров, да би се покрио евалом, који је скинут приликом 
реконструкције вртића у Новом Кнежевцу. На стадиону ће, иза гола, бити постављена за-
штитна мрежа у дужини од 20 метара. Посадили смо и 40 туја  око стадиона и зграде МЗ.

У току је малтерисање фискултурне сале Основне школе „Јован Јовановић Змај“, која је 
адаптирана прошлог лета захваљујући покрајинским средствима. У Српском Крстуру ће ове 
године бити асфалтиран пут у Улици Цара Душана, док ће у Улици Лазе Костића бити по-

сута шљака. Ти послови, ни у ком случају, не би били урађени без ангажмана челника Општине, пошто је  
вредност радова вишемилионска.

деЖе Чејтеи, председник Савета МЗ Банатско Аранђелово: Посла има много, а неки 
радови су започети. У току је уређење простора око стадиона ФК „Славија“ на површини 
од око седам до осам хектара. У Партизанској улици се уређује Великосигетски канал, који 
служи за одвођење атмосферскох вода и представља велики проблем мештанима. Купили 
смо 70 столица за малу салу, у којој смо користили старе биоскопске столице које су биле у 
стању распадања. На тај начин се припремамо и за Општинску смотру фолклора, која ће се 
одржати код нас - 1. априла. Домаћин смотре је КУД „Др Гаврило Пекаровић“ из Банатског 
Аранђелова. У сусрет смотри посебну пажњу ћемо посветити чишћењу насеља.

У Банатском Аранђелову ће бити уређена фасада Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 
и фасада зграде МЗ. Додатни новац обезбеђује Општина Нови Кнежевац. Туцаничким путевима ће бити 
уређено 720 метара улица у насељу Сигет.

Потребно је нагласити да изградња водовода у Сигету, започета у мандату претходне локалне самоуправе, 
још увек није завршена.

ваЛтер тОмас, председник Савета МЗ Ђала: Припремамо уговор за пројектно тех-
ничку документацију за уређење атмосферске канализације у селу. Уређена је и окречена 
свечана сала МЗ, опремљена је и новим намештајем. Расписан је конкурс за јавну набавку за 
партерно уређење паркинг простора испред Српске православне цркве. У току су и радови 
на уређењу гробља и уклањању дивље депоније код бившег ДПП „Граничар“.

У плану је и уређење зелених површина, испред зграде Основне школе и Амбуланте. 
Посађене су брезе и липе, а планирано је укупно 400 нових садница.

Петер макра, председник Савета МЗ Мајдан – Рабе: Договорили смо се да ћемо на 
гробљу уредити јавну чесму, а биће уређен и простор око Амбуланте. Биће решен и проблем 
атарског пута на релацији Мајдан - Рабе према Ђали.
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реФЛектОри На 
кОшаркашкОм тереНу

Захваљујући ангажману актуелне локалне само-
управе, у току су радови на постављању јавне расве-
те на кошаркашком терену у новокнежевачком парку. 
Инвестиција је вредна скоро 574 хиљаде динара, а сред-
ства су обезбеђена из буџета Општине Нови Кнежевац. 
Радови су увелико у току, а постављена се четири стуба, 
која ће понаособ имати по три лед рефлектора. Биће ин-
сталиран и тајмер за осветљење, тако да ће укључивање 
и искључивање рефлектора бити програмирано, у скла-
ду са потребама спортиста и рекреативаца. На стубови-
ма ће бити постављене и камере за видео надзор. Истов-
ремено, на терену је најзад уређена и кућица за смештај 
електроопреме. Радови ће бити завршени ових дана, а 
осветљење ће званично бити активирано 24. марта, у 
вечерњим сатима, уз пригодну баскет утакмицу.

-Путем друштвених мрежа пласира се неистинита 
информација да је јавна расвета на кошаркашком тере-
ну дело претходне локалне самоуправе, коју је водила 
Демократска странка, каже народни посланик Радован 
Јанчић. – Међутим, с правом могу да констатујем да је 
нова самоуправа, на челу са председником Општине 
др Радованом Уверићем, започела многе послове које 
наши предходници нису урадили. Постављање јавне 
расвете на терену ради се на основу пројектно – тех-
ничке документације и уз грађевинску дозволу коју су 
издејствовали наши претходници. Ми реализујемо ра-
дове.

У складу са плановима да новокнежевачки парк, као 
Споменик пејзажне архитектуре, заблиста у новом сјају, 
започети су и радови на поправци 17 канделабера, који 
ће бити поправљени и офарбани, а биће постављене и 
нове светлеће кугле. Посао је поверен фирми „Електода-
рабан“ из Кањиже и вредан је 483 хиљаде динара. Новац 
је, такође, обезбеђен из буџета Општине. Биће уређени 
канделабери на потезу од моста, дуж кеја, па  од  Наци-
оналне службе за запошљавање према Ловачком дому и 
згради Народне библиотеке „Бранислав Нушић“.

Поред тога, планирано је да се, накнадно, поста-
ви осам лед рефлектора, који ће осветљавати зграду 
некадашњег Општинског суда (који је као бивши дво-
рац породица Сервицки – Шулпе – Споменик културе 
под заштитом државе).

НОви директОри
Први месец 2017. године карактерисaло је именовање но-

вих в.д. директора у установама и предузећима на територији 
новокнежевачке општине. О плановима у овој години говоре 
новоименовани директори.

Примопредаја дужности у Специјалној болници „Све-
ти врачеви“ у Новом Кнежевцу, чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводине, обављена је 25. јануара, када је др Јован 
Миловановић, психијатар, фактички преузео дужност в.д. ди-
ректора ове здравствене установе.

-Колегијуму сам презентовао програм рада у 10 тачака и до-
био сам подршку свих колега, каже др Миловановић.- Суш-
тина програма који сам предочио колегијуму је у унапређењу 
особа са менталним поремећајем. Пацијенти ће бити у сре-
дишту свих збивања, да би се успоставила њихова ремисија 
и оспособљавање да поново постану пуноправни члано-
ви у функционисању  заједнице. На састанцима на нивоу 
Војводијне, као и локалне самоуправе, посвећених раду „Све-
тих врачева“, говоримо о побољшању свих услова у Болници, 
укључујући и нова улагања у опрему и инвентар. 

В.д. директор Миловановић најављује израду више елабора-
та који ће се бавити хуманизацијом простора и унапређењем 
окупационо радне  и спортске терапије. У Специјалној бол-
ници се, иначе, примењује најсавременија фармакотерапија 
у Србији, са лековима који имају много мање нежељених 
нуспојава него стари. „Свети врачеви“ су били пионири у 
увођењу нових, бољих лекова у лечењу психијатријских 
пацијената. Одборници Скупштине општине разрешили су, 
крајем јануара, дужности директора ЈКП „7. октобар“ Драга-
ну Ђековић и за в.д. директора предузећа именовали Радивоја 
Драгића, дипл. правника, који је поднео оставку на место в.д. 
директора Центра за социјални рад.

-У протеклом, веома кратком периоду, стабилизовали смо 
финансије предузећа и плаћање добављачима, тако да не 
дугујемо ништа  чак ни „Србијагасу“, како по основу глав-
нице, тако и по каматама, каже Драгић. - У току је уређење 
парка у Новом Кнежевцу – санитарна сеча и одлагање отпа-
да. Сачињен је и програм уређења и чишћења јавних повр-
шина и зеленила. Планирамо чишћење гробља у Новом Кне-
жевцу од дивљих депонија. Усвојили смо план унутрашње 
организације, који је прихватио Надзорни одбор ЈКП „7.окто-
бар“ . Нова систематизација је упућена  Општинском већу.

На јануарском заседању Скупштине општине Нови Кне-
жевац за в.д. директора Центра за социјални рад именован је 
Дејан Мијатов, дипл. економиста.

-Планирамо да припремимо пројектно техничку 
документацију за проширење Дома за старе у Новом Кнежев-
цу, чији је тренутни капацитет – 40 штићеника. Већ имамо 
четворо старих на чекању, а троје их је у најави. У сарадњи 
са локалном самоуправом размишљамо о проширењу Дома. 
Проширићемо и дијапазон социјалних услуга на децу са по-
себним потребама и на децу у хранитељским породицама. А, у 
сарадњи са Општином Нови Кнежевац актуелизираћемо про-
грам геронтодомаћица. Наше  активности теку уобичајеним 
током у погледу пружања једнократне помоћи, сарадње са об-
разовним установама и хранитељским породицама.

др јован 
миловановић

радивој драгић дејан мијатов



10

миГраНти, Наши

ПрОјекат ФиНаНсира кОмесаријат за

срПски крстур: изБеГЛиЦе На ПривремеНОм смештају
Доселио се Слободан Куко-

бат (69), са супругом Иреном и 
двоје деце, у избегличко насеље 
у Српском Крстуру 1999. го-
дине. Њихова сеоба је почела 
1992. године, када су напустили 
Сарајево, због рата на простору 
бивше Југославије, а потом су се 
сељакали до Црвенке, Руме, Исто-
ка (Косово и Метохија), Сивца, да 
би се на крају  настанили у нашој 
општини, у новом делу избеглич-
ког насеља.

-Наша деца 
су овде одра-
стала и ту 
се школо-
вала, вели 
Кукобат.-Из 
и з б е г л и ч -
ког насеља 
у Српскоп 
Крстуру 32 
детета су 
з а в р ш и л а 

факултете. И моја су високоо-
бразована, али су, као и већина 
осталих, напустила село. Нека 
деца су рођена овде. Морали 
смо, у међувремену, да се из-
боримо за свој статус. Били смо 
без посла, тако да смо решавали 
егзистенцијална питања и школо-
вали децу.

У односу на 44 двојне куће, ко-
лико их је у избегличком насељу 
изграђених у Српском Крстуру, 
половина је напуштених. Међу 
онима који су остали, неки желе да 
реше свој статус и постану влас-
ници кућа, које су својевремено 
добили на коришћење. Има и из-
беглица које себи не би могле да 
приуште откуп.

-Нова локална самоуправа, 
предвођена председником Оп-
штине др Радованом Уверићем, 
и захваљујући помоћи народног 
посланика Радована Јанчића, 
покренула је иницијативу за 
решавање нашег правног стату-
са, како би нам омогућила откуп 
стамбених јединица у којима жи-

вимо. Успостављена је сарадња 
са Комесаријатом за избеглице 
и мигранте Републике Србије и 
очекује се понуда за решење про-
блема откупа кућа. Ми смо, за 
сада, на привременом смештају. 
Супруга и ја смо у пензији, па, 
уколико ове године решимо статус 
куће – остајемо, у супротном ћемо 
напустити насеље.

Својевремено је било речи о от-
купу кућа по цени од 450, односно 
300 евра по метру квадратном. 
Сада се говори о могућности да 
се стамбене јединице у насељу 
продају по цени од 3.000 динара 
по јединици површине. За неке 
од корисника актуелна цена би 
била прихватљива. Сеоске куће, 
са окућницом, могу се у  Српском 
Крстуру купити за само 1.000 
евра.

Избеглице у Српском Крстуру су 
својевремено добиле и окућнице, 
али је у неким случајевима спорно 
власништво над тим парцелама. 
Корисници обрађују земљиште, а 
засадили су, укупно, и око 1.000 
садница.

Наш саговорник наглашава да 
су многе избегличке куће у вео-
ма лошем стању, десетак их је за 
рушење. Објекти су попуцали, да се 
комшије, у појединим случајевим, 
виде кроз пукотине на зидовима. 
Градња је, својевремено, била 
веома лоша (уз проблематичну 
енергетску ефикасност), па су ко-
рисници станова морали да улажу 
знатна средства како би, колико – 
толико, живели у прихватљивим 
објектима. Супружници Кукобат 
су у стану површине 39,9 метара 
квадратних.

Слободан Кукобат наглашава да 
додатни проблем свим Српскокр-
стурцима задају честе крађе у 
селу, па чак и силовања и убиства. 
Мештани се осећају несигурно, 
страхујући за имовину и живот, 
а нова локална самоуправа је 
најавила ангажман полиције.

Оливера Ткач (65) се са супру-

гом Влади-
миром, двоје 
деце и старом 
мајком досе-
лила у насеље 
раније – 1995. 
године, када 
је заврше-
на градња 
првог дела 
и з б е г л и ч -
ког насеља у 

Српском Крстуру, за које корис-
ници кажу да је квалитетније. Са 
децом је избегла из Сарајева, док 
је супруг био на ратишту. Бора-
вили су, прво, у Андревљу – код 
рођака, па у Голупцу и Крњачи – 
у колективном смештају. Када им 
је понуђена 
кућа у 
С р п с к о м 
Крстуру били 
су пресрећни.

-Било нам 
је добро, при-
ча Оливера.- 
Деца су ишла 
у школу, има-
ли смо цркву, 
а м бул а н т у, 
продавнице. 
Ишла сам у надницу да бисмо 
преживели. Била сам без посла 
две године, док се нисам запо-
слила као стенодактилографкиња 
у Општинском суду у Новом Кне-
жевцу. Сада сам у пензији. И наша 
деца су завршила факултете, али 
су напустила насеље. На жалост, 
наш стамбени статус је привре-
мен. Живимо у стану који, са шу-
пом, има има 54 метара квадрат-
них. Куће су двојне, зидане. Али 
и ова градња је проблематична. 
Димњак нам је заједнички, тава-
ница је лоша, као и кров. Имамо 
окућницу површине 10 пута 50 ме-
тара квадратних, коју обрађујемо. 
Куда ћемо? Моја мајка је овде 
сахрањена, зближили смо се са 
мештанима, али желимо да трајно 
решимо стамбени статус.

слободан кукобат

Оливера ткач

владимир ткач
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ПријатеЉи и суседи

изБеГЛиЦе и миГраЦије реПуБЛике срБије

ПОдЛОкаЊ: НаПуштају сеЛО
У Подлокању је својевремено изграђено из-

бегличко насеље са 11 двојних кућа. За неке од 
избеглица са ратом захваћених подручја на про-
стору бивше Југославије било је то привремено 
уточиште, а појединци и данас живе у селу, које 
броји око 150 житеља. 

Бранко Јоветић (55) је из-
бегао у „Олуји“ из Плашког 
(Лика), у Хрватској. Његову 
седмочлану породицу су чи-
нили супруга, двоје деце, 
мајка, брат Петар и снаха. 
Прво су уточиште потражили 
код тетке у Кљајићеву. По-
том су се 1996. настанили у 
Подлокању, у приватној кући, 
а 2000. године су добили једну 
двојну кућу у избегличком 

насељу (32 метара квадратних по домаћинству) 
у Партизанској улици. Братовљева деца су овде 
рођена, али се Петар, касније, са породицом пре-
селио у Зрењанин.

-Моја супруга ради у Аустрији, деца су у 
Новом Кнежевцу, а мајка је у другом делу ове 
двојне куће, прича Бранко.- Повремено радим 
као тракториста и комбајнер код мештанина 
Стевана Радаковића. Посла има само током се-
зоне радова у пољопривреди. Добили смо, са 
кућама, и по пет јутара државног земљишта, али 
је уговор о коришћењу ораница био ограничен 

на пет година. Била је то земља седме класе, коју 
сада обрађује неко други.

Данас у избегличком насељу у Подлокању 
има шест празних кућа. Напуштене су, а нико 

не жели да се досели овде. Јер Подлокањ нема 
ни школу, ни амбуланту, ни продавницу. Кафана 
је недавно, поново, отворена. Основне животне 
намирнице мештани набављају у суседној Врби-
ци, удаљеној три километра.

-Нико неће овде да дође, а ми морамо ту да жи-
вимо, жали се Јоветић.- Немамо ни апотеку, ни 
превоз. Горе нам је него на салашу. Говори се о 
будућој, повољној цени откупа, али избеглице, 
махом, немају довољно новца ни за живот, а ка-
моли за откуп.

Бранкову констатацију потврђује Јанко Иветић 
(80), пензионер са месечним 
примањима од 10.700 динара. 
Када плати рачуне од 3.500 
динара, не остане му много 
новца за самачки живот.

-Немам куда да одем, вели 
Иветић, чија је супруга пре-
минула, а 3 кћерке су, са поро-
дицама, напустиле Подлокањ. 
- Наша пређашња имовина је 
уништена. Да смо могли да је 
продамо купили бисмо куће у 
Новом Кнежевцу. Дошли смо са кесама у рука-
ма. Добро се слажемо са мештанима, као и са 
житељима Банатског Аранђелова и Врбице.

Јанко Иветић је дошао у Подлокањ 1995. го-
дине из Босанског Грахова. Стигао је код сестре 
Стане Ивошевић, а до изградње насеља живео је 
у кући коју је његовој породици на коришћење  
дао сестрин девер.

Војислав Комашевић (65) је стигао у Подлокањ 
2000. године, када су куће 
додељиване. Сада живи у 
насељу са супругом, а син и 
кћерка су напустили насеље. 
Својевремено је са породи-
цом живео и радио у Пакрацу, 
у Хрватској.

-Тешко живимо, каже 
Војислав. – До жетве нема 
посла у селу. Немамо код кога 
да радимо.

Избеглице у Подлокању, 
углавном, не размишљају о откупу кућа у насељу, 
без обзира на цену.

Бранко јоветић

јанко иветић

војислав 
комашевић
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НОвОкНеЖевЧаНи На сајму туризма

Град БудућНОсти

Општина Нови Кнежевац је учество-
вала на Београдском сајму туризма, од 
23. до 26. фебруара. Новокнежевчани су 
на свом штанду презентовали каталог 
под слоганом „Град будућности, приро-
де и културе“. Истакнути су: знаменити 
објекати, Тиса и цветања реке, Стари 
парк (који је споменик пејзажне архи-
тектуре под заштитом државе), Мотел 
„Ловац“, ловачка удружења, риболовач-
ки потенцијали, пчеларство и банатска 
храна.

-Штанд је био веома добро посећен, 
каже народни посланик Радован Јанчић.  

-Ући ћемо у ту-
ристичку мапу 
Риболовачког са-
веза Србије, као 
јако занимљива 
дестинација за 
риболов. Бројни 
посетиоци нашег 
штанда су тражи-
ли да до лета  уре-
димо плацеве за 
камповање. Про-
стор и парцеле за 
кампере на Тиси 
имамо, преостаје 
нам да уредимо 
терен.  Многи 
ловци су посе-

тили штанд и преузели бројеве теле-
фона сва четири ловачка удружења која 
делују на територији наше општине. 
Потенцијалним туристима смо понуди-
ли и посету дворцима. Урађене је веома 
добра презентација. Изражена је и вели-
ка заинтересованост гостију за гранич-
ни прелаз Ђала – Тисасигет, са суседном 
Мађарском. Пошто је, на тој релацији, у 
близини Сегедин - постоји могућност за 
организовање туристичких маршрута. 
У сарадњи са Покрајинским заводом за 
заштиу природе  започели смо уређење 
парка. На тај начин битно повећавамо 

наше потенцијале.
Након Сајма туризма, очекивања су 

велика. А, Риболовачки савез Србије 
планира да у годишњи календар увр-
сти новокнежевачке традиционал-
не манифестације: „Град на води“ 
– такмичење у кувању рибље чорбе и 
„Лагани тиски спуст“ – плутање на реци 
неконвенционалним пловилима.

Пошто туристичке организације, на 
основу законских ограничења, могу 
бити формиране у општинама са више 
становника, Новокнежевчани планирају 
организацију, деловање и ширење 
потенцијала посредством Туристичке 
организације Војводине.

На листи овдашњих туристичких 
потенцијала је и Етно село – Подлокањ 
(дело Миливоја Бате Клепића), које об-
ухвата обновљене, ушорене банатске 
куће, јединствену галерију икона наи-
вне уметности у изложбеном простору 
Задружног дома у селу, скулптуре ака-
демског вајара Саве Халугина и ћуприје. 

Поред тога, на листи туристичке пону-
де новокнежевачке општине презентова-
но је, први пут, пчеларство и то не само 
као хоби и Божји дар, него као озбиљан 
посао. Локална самоуправа, стога, пла-
нира да већ овог лета организује  излож-
бу пчелињих производа.

радОви у БаНатскОм араНЂеЛОву
У Банатском Аранђелову су започети радови на уређењу  центра села - 

простора око стадиона Фудбалског клуба „Славија“, на површини од око 
седам до осам хек-
тара. Тај простор је 
зарастао у трску и 
коров, а препун је и 
смећа, које је наго-
милавано годинама. 
Захваљујући сред-
ствима МЗ „Банат-
ско Аранђелово“ 
и Општине Нови 
Кнежевацц у току је 
крчење кртога. Ра-
дови ће бити завр-

шени до краја марта, а у плану је и копање канала, тако да ће „вишак“ 
воде бити усмерен ка великосигетском каналу. Док ће у наредном пери-
оду уследити пошумљавање.

Парк
у НОвОм руХу

Радници ЈКП „7. октобар“ започели  су 
уређење новокнежевачког парка – Спо-
меника пејзажне архитектуре под зашти-
том државе. Буџетом Општине за 2017. 
годину за одржавање зеленила и чистоћу 
намењено је осам милиона динара. 

-Уређење парка није само кошење тра-
ве, истиче председник Општине др Радо-
ван Уверић - Потребно је уредити и дрво-
реде, орезати их, покупити грање које је 
давно попадало,...Сада је у току и вађење 
старих пањева, да би на том простору 
била нанета земља, која ће бити поравна-
та. На тај начин ће месни комуналци лак-
ше косити траву и користити опрему која 
је купљена прошле године. То ће знатно 
појефтинити радове, које изводи и финан-
сира ЈКП „7.октобар“.

Уређење парка је усклађено са захтеви-
ма Покрајинског завода за заштиту спо-
меника. А, председник Општине је уве-
рен да ће Новокнежевчани бити поносни 
на ново, „умивено“ лице парка.


