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A  városi szennyvízhálózat egyik 
létfontosságú feltétele Törökkanizsa 
község fejlődésének - és fennmara-
dásának. A probálkozások sora után 
e beruházás 2008-ban kezdődött 
meg. A munkálatok értéke 200 millió 
dinárt tett ki, s az elsődleges és má-
sodlagos hálózat 30%-ának kiépíté-
sét tette lehetővé, amely Józseffalva 

városrészből indult s Törökkanizsa 
központja felé haladt.

Mint azt  községünk elnöké-
től, Dragan Babićtól megtudtuk, a 
Tartományi Kormánynak és a Tar-
tományi Nagyberuházási Igazga-
tóságnak köszönhetően községünk 
300 millió dinárt vehet igénybe a 
beruházás folytatásához.

- Az elmúlt évben kiírtuk a köz-
beszerzési pályázatot és kijelöltük a 
kivitelezőt, míg a munkálatok  de-
cember elejétől folynak. A község 
elnökeként  elismeréssel  kell szól-
nom a kivitelező Milenijum TIM 
minőségi és hozzáértő munkájáról, 
amelyet a terepen végez. Polgáraink 
maguk is tanúi lehetnek minden-
nek. Ezúton szeretném felkérni 
mindazokat, akiknek bármilyen 

gondja akad a szennyvízhálózattal 
kapcsolatban,  forduljanak szemé-
lyesen hozzám – mondta Dragan 
Babić.     

 A tartományi eszközök felhasz-
nálásával  az elsődleges és másod-
lagos szennyvízhálózat 92 százalé-
ka fog kiépülni.

- Amit a  lakosságnak tudnia 

kell: a projektum úgy  valósul 
meg, hogy minden polgár ud-
varában, egy méter mélységben  
csatlakozót  biztosítunk. Mi va-
gyunk az egyetlen község, amely 
a szennyvízhálózat kivitelezésénél 
udvari csatlakozást is a polgárok 
rendelkezésére bocsájt. A felhasz-
náló kötelezettsége, hogy fizesse 
a csatlakozás költségeit a  fürdő-
szobája és az említett csatlakozó 
közötti szakaszon. Az Október 7. 
Kommunális Vállalat jóváhagyá-
sával lehetőség van arra, hogy 
maga a felhasználó végezze el a 
szükséges munkálatokat, vagy 
azokat az említett cégre bízhatja –  
hangsúlyozta községünk elnöke.  

 Az állandó (fix) költségek 
1.500,00 dinárt tesznek ki, melyet 

a feltételek címén fizetnek, a többi 
pedig az anyag és munkadíj.  Ez azt 
jelenti, hogy amennyiben a polgá-
rok maguk végeznék el a munkála-
tokat, a fürdőszobától való távolság-
tól függően a költségek 5.000-től 
10.000 dinárig terjednének. Ezzel 
a tájékoztatással szeretném cáfolni 
azokat a híreket, melyek a hálózat-
ra való csatlakozás 50-60.000 di-
náros kiadásairól szólnak.

Amennyiben a polgárok egyez-
tetnek a kommunális vállalattal, 
hogy az összes munkálatot a cég vé-
gezze, akkor ez a megbeszélés függ-
vényében alakul.   

A munkálatok befejezésének 
várható határideje 2016. május 
1-je.

- Ami különösen fontos – mu-
tatott rá községünk elnöke, Dragan 
Babić – hogy e beruházás befejez-
tével eljutunk a községben működő 
összes gazdasági szubjektumhoz, s 
ezzel  megteremtődnek a feltételek 
ahhoz, hogy a megfelelő előírások 
mellett e cégek is e szennyvízhá-
lózatba engedjék a szennyvizet. 
A városi szennyvízhálózat kiépí-
tésével Törökkanizsa megoldja 
a környezetvédelem legnagyobb 
poblémáját. 

Községünk elnöke elmondta to-
vábbá, hogy e rendszer létrejöttével 
megteremtődnek a feltételek az új 
beruházásokhoz a törökkanizsai 
ipari övezetben, s ezzel együtt a fog-
lalkoztatottak számának növekedé-
séhez, az Aleva számára pedig az új 
gyár  kiépítésének feltételeihez. 

Jelenleg a Zöld úton, a Szerb és 
Valčeva utcában és az azokat ke-
resztező utcákban folynak a mun-
kálatok, míg márciusban a szűkebb 
városközpont kerül sorra.

- A szennyvízhálózat a legfon-
tosabb és a legnagyobb beruházás 
községünkben - jelentette ki beszél-
getésünk végén Dragan Babić.

BESZÉLGETÉS KÖZSÉGÜNK ELNÖKÉVEL, DRAGAN BABIĆTYAL
A szennyvízhálózAt kIépítése 

A legnAgyobb beruházás
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Градска канализација је 
један од виталних услова за 
не само развитак општине 
Нови Кнежевац, него и њен 
опстанак.

После низа покушаја 
изградња канализационе 
мреже је почела 2008. годи-
не. Вредност радова је изно-
сила 200 милиона динара  и 
урађено је 30 посто примар-
не и секундарне канализа-
ционе мреже  која је кренула 
од насеља Смиљевача и при-

ближавала се центру града Новог Кнежевца. 
Како сазнајемо од председника општине Драгана 

Бабића захваљујући Покрајинској влади  и Управи за 
капитална улагања општина Нови Кнежевац је успе-
ла да обезбеди 300 милиона динара за даљи наставак 
радова на канализационој мрежи.

- Прошле године је расписана  јавна набавка и 
урађен избор извођача радова. Реализација радова је 
почела почетком 
децембра месеца. 
Као председник 
општине могу да 
одам признање 
извођачу радова 
(Миленијум ТИМ) 
који се на терену 
показао квалите-
тан и компетентан, 
а грађани су сами 
сведоци на који 
се начин изводе 
радови. Овом при-
ликом желим да 
позовем грађане 
ако имају било ка-
кав проблем код 
извођења радова на канализацији да се обрате лично 
мени – рекао је председник Драган Бабић.

Средствима добијеним од Покрајине ће се изгра-
дити 92 посто примарне и секундарне канализационе 
мреже.

- Оно што грађани треба да знају – нагласио је пред-
седник општине - је да се пројекат изводи тако да сва-
ки грађанин добија прикључак унутар свог дворишта 
у дубини од једног метра. Ми смо једина општина која 

ради тако канализациону мрежу да кућни прикључак 
улази у двориште. Обавеза корисника је да сноси трош-
кове прикључења од свог купатила до прикључка. 
Постоји могућност да сам корисник уради радове који 
су неопходни да би се прикључак ставио у функцију 
уз сагласност ЈКП “7.октобар” или да комплетне ра-
дове повери комуналном предузећу. Фиксни трош-
кови су 1.500,00 динара који су такса за услове који 
се плаћају ЈКП ”7.октобар”, а све остало су трошкови 
материјала и радова. То значи да уколико би грађани 
сами вршили радове, а у зависности од удаљености 
купатила трошкови би могли да износе између пет 
и 10 хиљада динара. Овим информацијама желим да 
оповргнем дезинформације о цени прикључивања од 
50-60 хиљада динара. Уколико грађани уговоре да 
све радове изводи комунална организација онда је то 
ствар договора са ЈКП ”7.октобар”. 

Крај радова се очекује 1. маја 2016. године.
 -Оно што је посебно значајно – истиче предедник 

Бабић - је да завршетком ових радова ми стижемо до 
свих привредних субјеката који функционишу у оп-
штини Нови Кнежевац и тиме се стварају услови да 

и ова предузећа 
своје воде, уз 
одговарајуће про-
писане услове, 
упуштају у овај си-
стем. Изградњом 
г р а д с к е 
канализације град 
Нови Кнежевац 
решава највећи 
проблем заштите 
животне средине 
и околине.

П р е д с е д -
ник Бабић каже 
да изградњом 
овог система се 
стварају услови за 

привлачење нових инвестиција у нашој индустријској 
зони, па самим тим и повећање броја запослених, а овим и 
“Алева” стиче услове за почетак изградње нове фабрике.

У току су радови на Зеленом путу, у Српској улици, 
Валчевој, и свим попречним улицама, а марта ће се 
радити и шири центар.

 -Изградња канализације је како најзначајнија, 
тако и највећа инвестиција у општини – рекао је на 
крају разговора председник општине Драган Бабић.

САЗНАЈЕМО ОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДРАГАНА БАБИЋА
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАЈВЕЋА 

ИНВЕСТИЦИЈА У ОПШТИНИ
Пројекат вредан 500 милиона динара. Покрајина издвојила 300 милиона динара у 2015. години за 

изградњу канализације. Изградиће се 92 посто мреже. Фиксни трошкови 1.500 динара, а остале радове 
ради сам корисник или поверава комуналном предузећу. Изградњом канализације 

ствартају се условиу за заштиту животне средине
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БЕСПЛАТНЕ ЈАСЛИЦЕ 
И УЖИНЕ У ЗАБАВИШТУ

Социјално одговорни буџет општине Нови Кнеже-
вац је предвидео 3,7 милиона динара за Предшкол-
ску установу “Срећно дете” да би обезбедио бесплат-
не јаслице и ужине за наше најмлађе 
становнике. 

С обзиром да је све већа незапо-
сленост , плате смањене, мали број 
родитеља је у могућности да несметано 
шаље своју децу у Предшколску уста-
нову да би се она тамо социјализовала 
и дружила са својим вршњацима и до-
била стручну негу. 

Жеља локалне самоуправе је да 
се социјалне разлике превазиђу и да 
што више деце има прилику да кори-
сти услуге Предшколске установе па 
је омогућила да деца добијају ужину 
бесплатно, односно да је полудневни 
боравак бесплатан, као и јаслице. 

На овај начин  ће се  већи број деце 
уписати у забавиште, не само пред-
школски узраст који је обавезан по за-
кону да похађа предшколску установу. 

 НОВИ НАМЕШТАЈ 
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Покрајински секретаријат за образовање  АП 
Војводине  је на основу расписаног Kонкурса на којем 
је учествовала Основна школа “Јован Јовановић Змај” 
школи доделио средства у висини од 450.000,00 ди-
нара за набавку новог намештаја за учионице.

Почетак другог полугодишта је обрадовао мали-
шане у Новом Кнежевцу јер су у четири учионице 
замењене клупе и столице 
( 60 клупа и 120 столица) и 
промењено је осам школских 
табли. 

У школи дуго година није 
мењан намештај, осим што 
су рађене поправке , тако да 
су нове столице, а нарочито 
клупе улепшале учионице 
које су топло уређене и сада 
су много функционалније и 
удобније.

Приликом уручивања но-
вог намештаја  у школи био је  
присутан и члан Општинског већа Саша Нецков који 
је рекао да ће и убудуће општина уз помоћ Покрајине 
издвајати додатна средства  да би имали што боље 
услове за рад у школи, на задовољство деце, школ-
ског кадра и родитеља.

ÚJ bÚtorok 
Az áltAlános IskolábAn

A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 450.000,00 
dinár értékben nyert eszközöket  a Tartományi Okta-
tási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbsé-
gi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatán, melyet új 
bútorzat vásárlására fordítottak. A második félévet már 
szebb, új környezetben kezdhették a törökkanizsai iskola 

tanulói: négy tan-
teremben cserélték 
újakra az asztalokat 
és székeket (60 asz-
talt és 120 széket) 
valamint nyolc is-
kolatáblát.

Az intézmény-
ben hosszú ideje 
nem történt ilyen 
jellegű beruházás és 
csak a szükséges ja-
vításokra került sor.

Az új bútorok át-
adásánál jelen volt 

Saša Neckov, a községi tanács tagjai is, aki elmondta, 
hogy az Önkormányzat a Tartomány támogatásával a jö-
vőben további eszközöket fog fordítani az iskolában folyó 
oktatói-nevelői munka feltételeinek javítására, a tanulók, 
az iskola dolgozói és a szülők örömére.

Ingyenes bÖlCsŐDe és 
uzsonnA Az óvoDábAn
Törökkanizsa községi költségvetése 3,7 millió dinárt 

látott elő a Srećno dete Iskoláskor Előtti Intézmény szá-
mára, mellyel ingyenes bölcsődei ellátást és uzsonnát 

biztosít a legkisebbek számára. 
Tekintettel  arra,  hogy egyre nagyobb 

a munkanélküliség, a fizetések csökken-
tek, kevés szülőnek van lehetősége arra, 
hogy probléma nélkül biztosítsa gyer-
meke számára az óvodai tartózkodást, s 
ezzel a szocializációt, a barátkozást és a 
szakoktatást. 

A helyi önkormányzat szeretné, ha a 
szociális különbségek megszűnnének,  s 
minél több gyermek számára lehetővé 
válna, hogy óvodába járjon – így biz-
tosította, hogy a legkisebbek ingyenes 
uzsonnát kapjanak, továbbá ingyenes 
legyen számukra a félnapos tartózkodás 
illetve a bölcsőde. Ily módon több gyer-
mek fog beíratkozni, s nem csak az is-
koláskor előtti korosztály, akik számára 
törvény írja elő a kötelező óvodai okta-
tást-nevelést.

СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНИ БУЏЕТ
ПРЕДВИЂЕНО 10 МИЛИОНА ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ
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 БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

На основу Одлуке о буџету у духу социјално од-
говорног буџета, као и инвестиционог и развојног, 
општина Нови Кнежевац је донела одлуку да свој 
деци која редовно похађају основну школу од првог 
до осмог разреда на територији наше општине обе-
збеди бесплатну ужину. 
Предвиђено је 10 милио-
на за помоћ деци.

Тако да од јануара бес-
платну ужину добија око 
900 деце. То ће побољшати 
материјално стање, одно-
сно помоћи породицама 
да у овим тешким време-
нима омогуће својој деци  
лепше детињство.

До сада је, на жалост, 
што је поражавајућа 
чињеница, мали број уче-
ника узимао ужину и на 
овај начин  ће се деци омогућити једнакост. Јер, ово 
је вид помоћи и деци и родитељима да би деца лакше 
пратила наставу и осећала се социјално једнаком.

С овом праксом у локалној самоуправи желе да 
наставе јер је буџет постао стабилнији у односу на 
ранији период који је имао наслеђене проблеме у 
преузимању обавеза као што је 1/3 унапред потро-
шеног буџета. Почело се са оваквим видом помоћи 
породицама и жеља локалне самоуправе да се и у на-
редним годинама настави јер смо сведоци социјалне 
неједнакости и намера је да се код најмлађег узраста 
избришу, а временом и нестану неједнакости.

Ingyenes uzsonnA 
Az áltAlános IskolásoknAk

A községi költségvetésről szóló határozat értelmében, 
a társadalmi felelősségű, beruházói, előremutató költ-
ségvetés szellemében az Önkormányzat  döntést hozott 
arról, hogy községünk területén minden rendszeresen 
iskolába járó általános iskolás számára ingyenes uzson-

nát biztosít. Így az idei 
év januárjától mintegy 
900 tanuló részesül  díj-
mentes étkeztetésben.

A támogatás e for-
mája könnyítést jelent 
a családok anyagi hely-
zetét illetően, és hoz-
zájárul ahhoz, hogy a 
diákoknak szebb gyer-
mekkora legyen. 

Sajnálatos tény, 
hogy eddig kevés tanuló 
vásárolta az uzsonnát,  

ám az Önkormányzat segítségével ily módon mindannyi-
an részesülnek tízóraiban.

Önkormányzatunk a jövőben is folytatni kívánja e 
gyakorlatot, hiszen a költségetés  stabilabbá vált az előző 
időszakhoz viszonyítva – amikor örökölt problémákkal 
kellett szembesülni, olyan kötelezettségek vállalásában, 
amelyek az előre elköltött költségvetés 1/3 részét tették 
ki.

Mindannyian szemtanúi vagyunk a szociális különb-
ségeknek, s a helyi önkormányzat célja, hogy a jövőben 
is folytassa a családok támogatását, azzal a törekvéssel, 
hogy a legfiatalabb korosztály tagjai között eltűnjenek a 
szociális különbségek.

У среду, 30. децембра, поводом предстојећих Новогодишњих 
празника председник општине Нови Кнежевац  Драган  Бабић је 
уприличио сусрет са  породиљама наше општине које су током 
2015. године добиле принову.

Пожелевши им срећене наступајуће празнике, председник 
Бабић је уручио једнократну помоћ у висини од 10.000,00 динара 
и пожелео им да што пре увећају своје породице са новим члано-
вима.

Такође,  је најавио могућност  повећање помоћи у наредној 

години , као и друге видове материјалне помоћи породицама са 
приновама.

Председник Бабић је упознао породиље са одлуком локалне 
самоуправе  да свој деци која бораве у забавишту буде бесплатан 
полудневни боравак, као и  бесплатан боравак у јаслицама. А за сву 
школску децу ће бити обезбеђена бесплатна ужина.  

У свечаној сали општине било је пријатно јер се чуо жамор 
беба.

Наша општина је ове године добила 85 малих становника.

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ УРУЧИО ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА
Општина добила у 2015.  години 85  нових становника
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Приликом посете директора 
Управе за капитална улагања АП 
Воjводине Небојше Маленковића 
Новом Кнежевцу лета 2013. у разго-
вору са директорицом Специјалне 
болнице за психијатријске боле-
сти “Свети Врачеви” Јованком 
Петровић и обиласком болнице 
установљено је да су грађевински 
објекти Психијатрије 2 и 
Психијатрије 3 у лошем стању, да 
их је отетио зуб времена јер су оне 
најстарије зграде у болничком кру-
гу које датирају с почетка 20. века.

Докторица Марица Радованов 
која је тада била помоћница дирек-
тора и  дугогодишња начелница 
одељења у разговору са директо-
ром Управе за капитална улагања 
Маленковићем је предочила неоп-
ходност реновирања одељења и до-

нета је одлука да се приступи њеном 
реновирању јер то деценијама није 
рађено. 

Да би могли да конкуришу за 

средства у Покрајини, у Специјалној 
болници су морали да ураде глав-
ни пројекат грађевинских радова 
“Реконструкција психијатрије 3 
са партерним уређењем” од соп-
ствених средстава и 2015. годи-
не су конкурисали код Управе за 
капитална улагања. Одобрена су 
им средства у висино од 36 ми-
лиона динара за пројекат. На 
згради Психијатрије 3 ће се ради-
ти: зидарски, електро и машин-
ски радови (грејање и хлађење). 
Радиће се реконструкција крова, 
зидова, столарије  и подова чиме 
се побољшава енергетрска ефикас-
ност, затим партерно уређење где 
ће се створити хуманији услови за 
лечење ментално оболелих лица.

Радови су почели јануара месе-
ца и њихов завршетак се очекује на 
пролеће. 

Директорица Болнице “Све-
ти Врачеви” Јованка Петровић је 
задовољна радом пројектног тима 
где су се истакли Сања Мицић, 
Љуба Арсенов и др Марица Ра-
дованов. Такође , директорица 
Петровић истиче колегијални 
гест Дома здравља као израз до-
бре сарадње. Захваљујући дирек-
торици Дома здравља  др Ренати 
Миклош и др Бисерки Бодочи 
Маравић  које су прихватиле бо-
равак неуролошких пацијената на  
њихово одељење где ће боравити 
док се не заврше радови.

Општина Нови Кнежевац је 
током јануара објавила конкурсе 
за невладине организације и за 
спортске организације, као и  за 
стипендије студентима, а конкур-
си за културу и верске заједнице су 
завршени.

Услов за све који су конкуриса-
ли је исти као и претходне године 
да се поднесу пројекти у  којим је  
детаљно наведен програм рада 
и утрошак стедстава, с тим да је  
оправдан утрошак средстава из 
предходног конкурса.

За студентске стипендије 
је потребно прикупити 
документацију која се налази на 
сајту општине Нови Кнежевац. 
Очекује се да око 100 студена-
та поднесе захтев за стипендију 
која  за  2016. годину износи 
6.000,00 динара и додељује се 
свим студентима који остваре 
право да су редовни струденти 
било на државним, било на при-
ватним факултетима, почев од 
друге године студија.

РЕНОВИРАНО ОДЕЉЕЊЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ III

УЛОЖЕНО 36 МИЛИОНА ДИНАРА

ИЗ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОБЈАВЉЕНИ КОНКУРСИ
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Да би побољшали и подигли квалитет услуга 
у Дому за старе и испунили стандарде за добијање 
лиценце тј. права пружања услуга смештаја старих 
лица Центар за социјални рад је крајем 2015. године 
у потпуности обезбедио неопходну опрему за потре-
бе Дома и стекао стандарде што се тиче опремања.

Установа је обезбедила средства у висини 
4.500.000,00 динара .  Средства су добијена на осно-
ву поднетих пројеката и захтева од  Министарства 
рада и социјалне политике.

У току децембра месеца инсталирана је  лифт сто-
лица, пет механичких болничких кревета, 36 анти-
декубиталних душека , двоје инвалидских колица. У 
току јануара опремљен је вешерај са индустријском 

машином за 
прање веша ка-
пацитета 20 кг, 
као и машином 
за сушење веша 
и машином за 
пеглање. За по-
требе кухиње 
обезбеђна је ма-
шина за прање 
посуђа и тродел-
на судопера чиме 
су испуњени зах-
теви санитарне 
инспекције, за-
тим два замрзи-
вача капацитета 
по 1000 литара и 
два фрижидера  
од по 300 литара. 

К о р и с н и ц и 
Дома за старе су добили 20 телевизора  са каблов-
ском телевизијом који су распоређени по собама.

Мото клуб “Нови Кнежевац” 
је у понедељак, 28. децембра 
у сали Народне библиотеке 
“Бранислав Нушић” обрадовао 
малишане из хранитељских 
породица, као и децу омете-
ну у развоју новогодишњим 
пакетићима. 

Приликом сусрета мотори-
ста и деце неизбежан је био и 
Деда Мраз који је уручивао па-
кете.

 Доктор Емил Томас, члан 
Општинског већа је поздра-
вио све присутне и захвалио се 
Мото клубу и општини Нови 
Кнежевац који су учествовали 
у опремању пакетића, као и 
Центру за социјални рад који 

се побринуо да буду присутна 
сва деца из хранитељских по-
родица. 

Све је пратила свечана ат-

мосфера приликом додела 
пакетића јер је др Томас свирао 
на клавиру новогодишње пес-
мице на радост деце.

Да би се обезбе-
дио виши степен 
енергетске ефикас-
ности  и омогућило 
боље и јефтиније 
грејање свих учио-
ница и фискултур-
не сале у Основној 
школи у Банат-
ском Аранђелову и 
просторијама Пред-
школске установе 
“Срећно дете” кот-
ларница у школи је 
опремљена новим 
топловодним котлом 
на биомасу – пелет.

Ф и н а н с и ј с к а 
средства за 
рерализацију овог 
пројекта обезбедили су Покрајински секретаријат за енер-
гетику и минералне сировине АП Војводине , у износу  од  
2.600.000,00 динара, а општина Нови Кнежевац је уче-
ствовала са 700.000,00 динара. 

Нови котао је повезан на постојећи димњак и на систем 
централог грејања у школи. Стара котларница је и даље у 
функцији као антернатива новом систему грејања.

 - На овај начин општина Нови Кнежевац је још једном 
показала колики значај придаје омладини и систему 
образовања, настојећи да обезбеди исте услове за сву децу у 
нашој општини без обзира о ком се насељеном месту ради 
-  истакао је Саша Нецков, члан Општинског већа задужен 
за образовање, науку, друштвену бригу о деци , омладину, 
спорт и туризам, који је и координатор овог пројекта.

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

НОВА ОПРЕМА

ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ ЗА НОВУ ГОДИНУ

ЗАМЕЊЕН КОТАО У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У 
БАНАТСКОМ АРАНЂЕЛОВУ

ПРАВО РЕШЕЊЕ – ТОПЛОВОДНИ 
КОТАО НА БИОМАСУ
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На самом крају децембра од-
ржана је 48. Седница Скупштине 
општине Нови кнежевац, на којој 
је присуствовало 24 одборника, од 
окупно 31.

Поред разматрања и доношења 
Решења о давању сагласности на 
измене и допуне пословања за 
2015. годину за два јавна предузећа, 
“Дирекцију за изградњу града” 

и “7.октобар”, локални парла-
мент је дао сагласност за Програм 
пословања “Дирекције...” за 2016. 
годину.

Наиме, “Дирекција за изградњу 
града” планира у току 2016. годи-
не поред својих текућих задужења  
да  после прибављања неопходне 

документације крене са изградњом 
фабрике за воду која је важна за ло-
кални економски развој и на првом 
месту, за здравље људи. Такође, су 
из Дирекције најавили припрему 
дукоментације за изградњу круж-
ног тока на раскрсници улице 
Бранка Радичевића и Немањине , 
као и побољшање канделаберског 
осветљења на 10 локација у насељу 

Нови Кнежевац. 
Донете су и одлуке да ће ЈКП”7.

октобар” одржавати чистоћу на 
целој територији општине Нови 
Кнежевац, као и уређивати и од-
ржавати паркове , зелене и рекреа-
ционе површине као своју основну 
делатност .

Локални парланет је и донео 
Локални план акције у области ин-
валидности за период 2016 - 2020. 
година у којем је поред осталог пла-
нирао да се уради социјална карта 
општине, уводе персонални аси-
стенти, да се више пажње посвети 
инклузији , као и да се ОСИ (особе 
са инвалидитетом) укључе у свакод-
невни рад.

На 48. седници Скупштине је 
донета одлука и о преношењу пра-
ва коришћења на грађевинском 
земљишту у јавној својини општи-
не Нови Кнежевац у корист Месне 
заједнице Нови Кнежевац. Разре-
шени су чланови Школског одбора 
представници родитеља у Средњој 
школи “Доситеј Обрадовић” и име-
новани нови.

Скупштина је донела и одлуку 
о одређивању максималног броја 
запослених на неодређено време 
за поједине организационе облике 
јавног сектора у систему локалне са-
моуправе. Уредбом Владе Републи-
ке Србије одобрено 144 запослеља, а 
у нашој општини у сталном радном 
односу је запослено  мање радника, 
137 радника који раде у организа-
ционим јединицама: Општинској 
управи, Дирекцији за изградњу 
града, “7.октобру” Предшколској 
установи, Библиотеци и месним 
заједницама. 

Пракса последњих година у 
Музичкој школи је да ученике 
завршних разреда шкoлe води на 

једнодневну екскурзију у Нови Сад. 
Посета Новом Саду није била  само 
у обиласку града и разгледања 

његових знаменитости, него посе-
та Српском народном позоришту у 
којем су слушали, односно гледали 
балет  у два чина  “Крцко Орашчић” 
Петра Иљича Чајковског, по ли-
брету Маријуса Пепита.

Сви ученици завршних разреда 
у пратњи својих наставника су се 
29. децембра упутили у Нови Сад 
и препустили дружењу и уживању, 
баш непосредно пред новогодишње 
празнике. Мали је број оних који 
су  се до сада сусрели са балетом 
уживо те је утисак за почетак био 
несвакидашњи, као у бајци. По-
сле првог чина расположење се 
мењало, од занесености сценом, 
костимима и свечарском атмосфе-
ром, до тренутка када су почели 
да упознају како музику на сцени, 
тако игру, глуму и понашање бале-
тана и били су одушевљени новим 
искуством.

ПОСЕТА ОПЕРИ У НОВОМ САДУ 

ЗАДОВОЉНИ НОВИМ ИСКУСТВОМ

ЗАСЕДАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

НАЈАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ВОДЕ
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У школске објекте на 
територији наше општине у 
последњих неколико година, а 
нарочито 2015. године  је уло-

жено много средстава у циљу 
повећања енеретске ефикасно-
сти и другог. Решавање пробле-
ма грејања, замене котлова и 
њихова поправка, замена олука 
како би се спречило пропадање 
школских зграда, замена прозо-
ра и столарије, реконструкција 
трпезарија, као и детаљно 
реновирање тоалета и потпуно 
нових изгледа фискултурних 
сала и свлачионица, као и заме-
на осветљења, набавка опреме за 
фискултурне сале , за рачунарске 
учионице и опреме неопходне за 
практичну наставу у средњним 
стручним школама допринело 

је бољим условима рада у школ-
ским установама.

Локална самоуправа је све 
обавезе према школама од 

грејања па до осталих трошкова 
исплатила и редовно измирује.

Влада Републике Србије, 
ресор за образовање је доне-
ла одлуку да ће приступити 
реновирању школских објеката, 
па у том циљу у општини се 
очекује да су и неки објекти на-
ших школа у програму Владе Ре-
публике Србије.

Но, и поред тога локална само-
управа ће предузети иницијативу  
да у овој години побољша саму 
унутрашњост школе заменом 
подова и унутрашње столарије, 
а за  почетак новог полугодиш-
та Покрајински секретаријат за 
образовање је обезбедио део но-
вог школског намештаја.

На тај начин би наши школ-
ски објекти били потпуо завр-
шени и  то су   заиста ретки 

објекти који имају пуну функ-
ционалност јер школе су објекти 
у које треба стално улагати због 
њихове свкодневне употребе и 
фреквентности.

Током зимског распуста 
је замењена сва спољашња 
столарија у нашој Средњој шко-
ли што доприноси енергетској 
ефикасности и естетској функци-
оналности, захваљујући улагању 
Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сиро-
вине у висини од 5.637.000,00 
динара и наше општине у виси-
ни од 2.925.000,00 динара

ШКОЛЕ СУ ОБЈЕКТИ У КОЈЕ ТРЕБА СТАЛНО УЛАГАТИ
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Празник просвете и културе, 
као и црквена слава Свети Сава обе-
лежен је у понедељак 25. јануара 

Светосавском академијом у сали 
Позоришта у Новом Кнежевцу на 
којој су учествовали представници 
свих школских установа у општи-
ни, а у среду , на Са-
виндан 27. јанура, у 
својим установама и 
у црквама.

Свети Сава је 
духовни отац на-
шег народа, цркве 
и историје. Он је 
први српски архие-
пископ, светитељ и 
просветитељ. Поста-
вио је темеље свему 
оном што имамо, 
чиме се поносимо и 
дичимо и излазимо пред културни 
свет . Он јесте наша историја, наш 
учитељ, пут ка вери и истини. Све-
ти Сава нас је пропутио, дао нам 
свој језик, културу и историјски 
пут проповедајући да сви живимо 
у љубави и слози  како је и он жи-
вео и био омиљен и на Истоку и на 
Западу, оставивши нам светосав-
ски духовни концепт и ванвремен-
ске вредности. 

Светосавску адемију су от-
ворили химном Светом Сави 
црквени хор “Свети Василије Ве-
лики” и предшколска група ПУ 
“Срећно дете”. Публика је ужи-
вала у рецитовању малишана из 
забавишта,  хору  најмлађих уче-
ника Музичке школе. Наступали 
су ученици из Српског Крстура и 
Банатског Аранђелова који су се 
представили драмским рецитали-

ма о светитељу. Ученици Музичке 
школе су показали своје умеће на 
инструментима, новокнежавачки 

ученици су приредили драмски 
рецитал и колаж мисли влади-
ке Николаја Велимировића. На 
академији је певао и хор наставн-

ка Музичке школе и извео “Мол-
бу Светом Сави” Марка Нешића. 
Академију је затворио КУД “Банат” 
играма из околине Ниша.

 У Предшколској  установи и  

Музичкој школи су  25. јануара  
осветили и пререзали славски ко-
лач. У забавишту је било всело, а 
у Музичкој школи свечано јер је 
приређен и свечарски програм.

 На дан смрти Светог Саве, 27. 
јануара Српска православна црква 
и све школе у Србији прославиле 
су  спомен на светитеља.

У свим огранцима Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ 
је приређен  свечани програм уз 
свећење и резање славског колача. 
Било је весело и спонтано.

Након Свете литургије у право-
славним храмовима је  у присуству 
ученика и верника,  су освећени и 
пререзани славски колачи. Уче-
ници веронауке су извели при-
годан рецитал о светитељу и 
просветитељу. После рецитала  сва 
присутна деца су добила  пакетиће 
које су припремиле црквене 

парохије уз помоћ оп-
штине и других дарода-
ваца.

 И у Средњој школи 
„Доситеј Обрадовић“ и 
Гимназији су обележи-
ли школску славу Све-
тог Саву, утемељивача 
образовања резањем 
славског колача и 
пригодним програ-
мом. Овогодишњи 
домаћин славе је била 
Средња школа „Доситеј 

Обрадовић“.
Светитељ, просветитељ Свети 

Сава је неисцрпно надахнуће  које 
узноси, проноси кроз векове и за 
векове.

ПРОСЛАВЉЕН САВИНДАН 

СВЕТИ САВА - ТРАЈНОСТ ЉУДСКЕ НАДЕ
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У четвртак,7. јануара, Српска православна црква и њени 
верници обележили су најрадоснији хришћански празник 
Божић, као успомену на дан рођења Господа Исуса Христа, 
Сина Божијег, Спаситеља света.

Божић је празник рађања новог живота, празник деце и 

детињства, празник родитељства, очинства и материнства. 
Божић је код Срба проткан најлепшим верским обичајима 
и обредима. Претходили су му Детинци, Материце, Оци, 
Туциндан, Бадњи дан и на крају Божић који се обележава 
три дана. Првог дана се обележава рођење Христово, другог 
Сабор Пресвете Богородице и трећег свети првомученик и 
архиђакон Стефан.

Обичаји и њихово чување чувају идентитет народа. Они 
су религијска пракса коју прате специфична мишљења, 
веровања и ритуали који се обављају по одређеној потреби.

У поноћ је служено јутрење као успомена на рођење 
Исуса Христа. На светој литургији је прочитана  Посланица 
Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја у 
којој се позива на мир и љубав међу људима.

Основни смисао Божића је да се умоли Бог да сачува и 
увећа породицу и имање домаћина. Празници и обичаји 
везани за Божић доприносе јачању породице, слоге у њој, 
разумевању, поштовању између деце и родитеља, старијих 
и млађих, што све заједно чини породицу јачом и здравом, а 
она је темељ једног друштва, државе и цркве. Божић је праз-
ник љубави, радости и благостања.

Пвославна црквена  општина из Санада под 
покровитељством општине Чока и уз помоћ општине Нови 
Кнежевац је организовала пето обновљено пливање за час-
ни крст на Богојављење на сеоској плажи у Санаду.

За пливање се пријавило нешто мање такмичара него 
прошле године, њих 16 из Санада,Чоке, Новог Кнежевца, 
Србобрана, Сенте и Кањиже . Обавезни лекарски преглед су 
сви прошли. По хладном времену, уз непредвидиву и брзу 
реку Тису која је имала  свега 6 степени, после свећења реке 
Тисе и благослова за пливаче шеснаест момака је  брзо пре-
пливало симболичних 33 метра , као подсећање на године 
живота Исуса Христа у присуству 500 посматрача.

Први је допливао до часног крста Енис Бехаровић 
из Кањиже, студент ДИФ-а и  љубитељ пливања. 
Двадесетогодишњи Енис је поносан јер је победио испунив-
ши два услова од када је то  желео да ради , постао је пуно-
летан и крстио се у православној цркви. Прошле године је 
први пут учествовао, а ове године победио.

Нови Кнежевац су представљала два пливача Владимир 
Малбашки и Живица Шљапић. 

После такмичења пливачи су казали да није било ни 
тешко , ни хладно кад се плива за часни крст, без обзира 
што нема награде. Главни организатор и иницијатор теолог 
Душко Јанчићје био задовољан што је све протекло онако 
како треба - свечано и узвишено.

Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског окру-
га је током 2015. године имао креативно-психолошке радионице које су  
трајале током целе године од јануара, до децембра месеца захваљујући 
средствима општине Нови Кнежевац и делом општине Кањижа. 

Средстава су добијена на основу пројеката: “Живот је уметност” 
и “Ојачајмо заједно”. На радионицама су  учествовали чланови 
Удружења, чланови њихових породица, као и волонтери и деца во-
лонтери - ученици од четвртог до осмог разреда Основне школе.  
Креативне радионице су се одвијале сваког дана у просторијама 
Удружења   где се радила декупаж техника, осликавање на платну, 
прављење магнета, свећњака и свећа, као и накита. Психолошке 
радионице су се одвијале махом суботом у групама по њих 10, што 
чланова Удружења и чланова њихових породица у шест одвојених  
група. Радионице  су држали педагог Бојан Грујић и психолог 
Андријана Божанин.

Радионице служе за подизање свести локалне заједнице о осо-
бама са инвалидитетом и јачању личности самих особа, као и да се 
побољша квалитет њиховог живота. Радионицама се радо одазивају 
како чланови, тако и волонтери. Обрађују се теме  асертивног 
понашања, комуникације, превазилажења стреса , отуђености. 

Крајем јануара 2016. године наставља се са радом у радионица-
ма да се не би изгубио континуитет у раду.

БОЖИЋ                     ПРАЗНИК ЉУБАВИ, РАДОСТИ И БЛАГОСТАЊА

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ

ЕНИС ИЗ КАЊИЖЕ ПОБЕДИО

У УДРУЖЕЊУ ОБОЛЕЛИХ ОД МС-а

РАДИОНИЦЕ ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ
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Фудбалски савез општине Нови Кнежевац- Чока 
(ФСО) функционише више од 50 година  колико 
постоји већина клубова по местима ове две општине, 
мада неки имају традицију дужу од једног века.

Током јесењег дела првен-
ства одиграно је 11 кола Потиске 
међуопштинске фудбалске лиге 
(МОФЛ) у којој се такмиче поред 
клубова из две општине  и клубо-
ви из Кањиже, Сенте и Аде. Први 
у јесењем делу првернства је ФК 
”Јадран” из Санада, а најбоље 
пласирани из наше општине је 
ФК”Хајдук” из Подлокања који је 

на другом месту са заостатком од три бода. “Хајдук” је 
јесењи део првенства завршио са 26 бодова, осам по-
беда, два ремија и једним поразом од директног про-
тивника  “Јадрана”.

Ово је најбољи старт ФК “Хајдук” у последњих 20 
година. Тренира их Петар Вуковић из Новог Кнежев-
ца, док о клубу брине председник  Ратко Радаковић. 

Новембра месеца је био месец избора у Општин-
ском фудбалском савезу. Након Изборне скупштине, 
одржане 25. новембра изабрано је руководство ФСО 
Нови Кнежевац-Чока. За председника је изабран Ра-

домир Елезовић-Црни, потпредседници су Никола 
Новичић из Ђале и Зоран Мишковић из Остојићева. 
За секретара је изабран Драган Мијатов. Мандат ру-
ководства траје четири године. 

Почетак пролећног дела првенства се очекује првог 
викенда априла месеца.

У разговору са Радомиром 
Елезовићем Црним, председником 
Међуопштинског фудбалског саве-
за и председником ФК  “Обилић”  
сазнајемо да је задовољан игром 
и пласманом клуба у јесењем 
делу првенства и да овај пласман 
планирају да задрже и у другом делу 
и на тај начин пређу у виши ранг 
такмичења - Војвођанску лигу, гру-
па Бачка. 

Јесењи део првенства ФК “Обилић” је завршио на 
првом месту са 28 бодова, једним више од “Винограда-
ра” из Хајдукова. У јесењем делу првенства је одиграно 
14 утакмица , “Обилић”  је девет победио и једну одри-
грао нерешено.

Током овог дела првенства су се истакли Станислав 
Сарапа, Љубомир Ђукић и Радован Јевтић. Капитен 
клуба Љубомир Ђукић је рекао да је задовољан својом 
екипом, како су играли и како су се слагали. 

Од фебруара месеца крећу припреме за наредни део 
првенства које почиње друге недеље марта масеца, тј. 
12. марта. 

Иначе,  у клубу ради пет секција: бубамаре, узраста 
до осам година које тренира Предраг Лајић, пионири 
са којима ради Слободан Радосавчевић, па петлићи 
које тренира Предраг Лајић,са кадетима ради Петар 
Вуковић, а сениоре тренира Драган Марић.

У Фудбалском клуб “Обилић” има 150 играча у свим 
категоријама. Током сезоне  код сениора се тренира че-
тири пута недељно и пета  је утакмица,а код осталих  се 
одржавају три тренинга недељно и једна утакмица.

ИЗ РАДА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ – ЧОКА 

ФК “ХАЈДУК” ИЗ ПОДЛОКАЊА 
ДРУГИ НА ТАБЕЛИ

СУБОТИЧKА ПОДРУЧНА ЛИГА  

ФК ”ОБЛИЋ” ПРВИ У ЈЕСЕЊЕМ 
ДЕЛУ ПРВЕНСТВА
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