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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ДР РАДОВАНА УВЕРИЋА

ИДЕМО НАПРЕД!

Према речима председника 
општине Нови Кнежевац др Ра-
дована Уверића, протекли пери-
од од 17 месеци владавине нове 
локалне самоуправе, на челу 
са Српском напредном стран-
ком, је био оптерећен враћањем 
наслеђених дугова који су пре-
машили цифру од 200 милиона 
динара. Први човек општине не 
жели више да говори о наслеђу 
прошлости, него најављује да ће 
до краја мандата бити настављен 
процес улагања у вртиће, школе, 
путну инфраструктуру, домо-
ве културе, спортска игралиш-
та, каналску мрежу, завршетак 
бициклистичке стазе, изградњу 
канализације, поправку атарских 
путева, решавање проблема ат-
мосферских вода,...

-Контактирамо са грађанима, 
који нам предлажу решавање 
бројних проблема, наглаша-
ва Уверић.- Не можемо увек да 
реагујемо одмах, али трудићемо 
се да то учинимо у што краћем 
временском интервалу. Имамо 

проблеме са водоводном мре-
жом у Новом Кнежевцу, тако да 
су хаварије на старим деловима 
водовода честе. Потрудићемо се 
да те проблеме што пре решимо 
како у Новом Кнежевцу, тако и у 
селима.

Радови на оспособљавању 
индустри-јске зоне су почели. 
Завршава се пројекат за спајање 
на канализациону мрежу, ускоро 
ће бити спојена и водоводна мре-
жа, а предстоји и потписивање 
уговора са Електродистрибуцијом 
за изградњу трафостанице. 

-Инвеститори из Италије су 
били код мене, каже председник.- 
Били су да бирају парцелу, тако 
да се надам да ће почети са радом 
на пролеће. Моја највећа жеља 
је да индустријска зона добије 
функцију. Мислим да би то била 
круна наших напора да учинимо 
да Нови Кнежевац буде лепши и 
бољи. Али, све што ми радимо 
неће бити толико важно ако не 
доведемо инвеститоре и не за-
послимо људе. То је најважније, 
то је наш приоритет – већи од 
свих пројеката. Трудимо се да у 
свим медијима пошаљемо позив 
инвеститорима да дођу у Нови 
Кнежевац и  уложе свој новац. 
Заинтересовани су и инвесто-
ри из Мађарске. Сигуран сам да 
када дође један од инвеститора, 
када пробије лед, одмах после 
тога ће доћи још један, или два. 
Уколико доведемо једног, сигу-
ран сам да ћемо ускоро морати 
да ширимо индустријску зону. 
Жао ми је што индустријска зона 
није оспосбљена од 2004. године. 
Претворена је у сметлиште. Ми 
смо се потрудили да је поравна-
мо и расчистимо. То је била прва 
индустријска зона у северном Ба-
нату. На жалост нико није имао 

слуха да је искористи.
Извесно је да ће, захваљујући 

средствима Управе за јавна 
улагања Владе Републике Србије, 
догодине у целости бити адап-
тирани објекти Основне шко-
ле „Јован Јовановић Змај“ у 
Новом Кнежевцу и Банатском 
Аранђелову.

Управа за капитална улагања 
Војво-дине тренутно финансира 
изградњу четврте фазе канализа-
ционе мреже у Новом Кнежевцу. 
Међутим, актуелном пројектном 
документацијом није решен про-
блем изградње канализације за 
стамбене зграде, као ни у делови-
ма појединих улица. Такође, про-
блем представља и чињеница да 
је пројектован пречистач (вредан 
два милиона евра) који у нашем 
случају није употребљив, пошто 
је његов капацитет три до четири 
пута већи од количине отпадних 
вода у Новом Кнежевцу. Др Радо-
ван Уверић очекује да ће до краја 
мандата ти проблеми бити реше-
ни.

Догодине ће на обали Тисе 
бити постављен нови понтон, на 
локацији бившег „Тиског цвета“. 
Буџетом за 2018. годину биће 
предвиђено 10.000 до 11.000 евра 
за понтон површине од 48 метара 
квадратних. 

-Идемо напред, поручује 
Уверић.- Ми смо мала општи-
на са много проблема који се 
морају решавати. Српска напред-
на странка делује заједно са коа-
лиционим партнерима, без несу-
гласица. Радимо заједни и сваки 
добронамерни грађанин види 
промене које су се десиле у нашој 
општини. Успоставили смо и до-
бру сарадњу са покрајинским, а 
посебно са републичким органи-
ма власти.
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СПОРТСКА ХАЛА
Председник Уверић, у сусрет 2018. години, истиче да је у плану изградња монтажне спортске хале у Новом Кнежев-

цу. То је, према његовом суду, прилично „велики залогај“, али је сигуран да нам је спортска хала потребна. Неопходно 
је одредити локацију и изабрати адекватан тип објекта.

 DR. RADOVAN UVERIĆ, KÖZSÉGÜNK POLGÁRMESTERE:

 ELŐRE HALADUNK!
A Szerb Haladó Párt vezette új össze-

tételű helyi önkormányzat működésé-
nek 17 hónapját  a több mint 200 mil-
lió dináros, örökölt adósság törlesztése 
nehezítette - jelentette ki dr. Radovan 
Uverić, községünk polgármestere. El-
mondta: többé nem kíván beszélni a 
múltról, s bejelentette, hogy a megbíza-
tási idő végéig folytatódnak az óvodá-
kat, iskolákat, úthálózatot, művelődési 
házakat, sportpályákat, csatornahálóza-
tot, a kerékpárút befejezését, a határutak 
javítását, az esővíz elvezetésének meg-
oldását illető, megkezdett beruházások.

– Beszélgetünk a polgárokkal, 
akik számtalan probléma megoldását 
índítványozzák. Nem tudunk minden 
esetben azonnal reagálni, de arra törek-
szünk, hogy ez minél előbb megtörtén-
jen - hagsúlyozta.

Az ipari övezetben megkezdődtek 
a munkálatok.Végéhez közeledik a 
szennyvízhálózatra történő csatlakozás-
ra vonatkozó projektum kidolgozása, az 
áramszolgálatóval pedig aláírjuk a tra-
fóállomás kiépítését célzó szerződést, és 
sor kerül a terület vízvezetékhálózatra 
való csatlakoztatására is.

Olaszországi befektetők kerestek fel, 
kiválasztották a földterületet, így remé-

lem, a tavasz folyamán megkezdődhet 
a munka. Legfőbb kívánságom, hogy 
az övezet rendeltetésszerű használata 
megvalósulhasson. Azoknak a törek-
véseknek a koronája lenne ez, amelyek 
arra irányulnak, hogy Törökkanizsa 
szebbé, jobbá váljon. Ám mindaz, ami 
mi teszünk, nem lesz annyira lényeges, 
ha nem vonzunk ide befektetőket, s 
nem  teremtünk az embereknek mun-
kalehetőséget. Ez a legfontosabb, ez 
jelent prioritást, nagyobbat az összes 
projektumnál. Érdeklődők jelentkez-
tek Magyarországról is...Biztos vagyok 
abban, hogy ha egy beruházó megjele-
nik, megtörik a jég, s ezután továbbia-
kat várhatunk...Sajnálom, hogy az ipari 
övezet 2004 óta nem látja el funkcióját, 
s szemétteleppé lett. A törökkanizsai 
volt Észak-Bánát legelső ipari övezete. 
Sajnos nem volt hajlandóság annak ki-
használására.

A 2018-as esztendő  tervei között a 
polgármester kiemelte egy montázs-
sportcsarnok kiépítését Törökkani-
zsán. Véleménye szerint ez a beruhá-
zás „nagy falat”, ám a létesítményre 
községünknek kétséget kizáróan szük-
sége van. Jövőre továbbá a köztársasá-
gi kormány Közberuházási Igazgató-

ságának eszközeiből felújításra kerül 
a Jovan Jovanović Zmaj Általános 
Iskola törökkanizsai és oroszlámosi 
épülete.

A Tartományi Nagyberuházási 
Igazgatóság jelenleg a törökkanizsai 
szennyvízhálózat kiépítésének negye-
dik szakaszának munkálatait pénzeli. 
Ám az aktuális projektum nem rendezi 
a lakóépületek s néhány utca bizonyos 
szakaszainak szennyvízhálózatát. Gon-
dot jelent még, hogy a tervezett szenny-
víztisztító nálunk nem használható, 
mert befogadóképessége három-négy-
szer nagyobb a községünkben jelentke-
ző szennyvíz mennyiségénél. A polgár-
mester reményei szerint a megbízatási 
idő végéig e gondok is megoldódnak. 
Jövőre a Tisza-parton egy 48 m2-es új 
pontont vehetnek igénybe polgáraink. 
Erre a 2018-as költségvetésben 10.000-
11.000. eurót látnak elő.

- Előre haladunk. Kis község va-
gyunk, sok megoldásra váró gonddal. 
Az SZHP együtt munkálkodik koalíci-
ós partnereivel, nézeteltérések nélkül. 
Együtt dolgozunk, s minden jóakaratú 
polgár láthatja a községünkben bekö-
vetkezett változásokat - jelentette ki a 
polgármester.
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ПУТНА ИНфРАСТРУКТУРА
(РАДОВИ ИзВЕДЕНИ У ПЕРИОДУ јЕСЕН - ПРОЛЕЋЕ 2016/2017. гОДИНЕ)

Улица цара Душана, Српски Крстур
Вредност: 3.277.566,49 динара

Улица гаврила Принципа, Нови Кнежевац
Вредност: 4.045.343,12 динара

Атарски пут, Сигет
Вредност: 3.262.900,00 динара

Атарски пут, КО Нови Кнежевац
Вредност: 590.000,00 динара

Раскрсница, Банатско Аранђелово
Вредност: 592.128,00 динара

Раскрсница, Ђала
Вредност: 550.297,92 динара
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ПОљОПРИВРЕДА

Улагања у каналску мрежу за оводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта. 
Извођач радова ДТД “горњи Банат“ Кикинда.

Вредност: 13.333.300,00 динара

Канал К-1 Санација цевовода у Улици Светозара 
Милетића, Нови Кнежевац

Вредност: 3.999.999,14 динара

ОРгАНИзОВАНА
ПОљОЧУВАРСКА СЛУжБА

- Вредност опремања: 
2.498.503,00 динара

- Средства за зараде пољочувара 
(пет извршилаца): 1.770.000,00 

динара
СТОП УзОРТАПОРИМА

-  Са узурпираних површина 
скинуто 223,43 тона сунцокрета у 
вредности од 7.600.352,11 динара
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ОШ “јОВАН јОВАНОВИЋ зМАј“
Светлана Тамаши Јевтић, директорка ОШ „Јован Јовановић Змај“
-У марту је завршена санација школе у Српском Крстуру  (уређена је спољна фасада, по-

дигнута ограда, изграђен асфалт), каже директорка ОШ „Јован Јовановић Змај“ Светлана Та-
маши Јевтић. - После тога смо започели санацију централне школе, која је подразумевала 
реновирање канализицаионе мреже, паркета, санитарних чворова, куповину намештаја за све 
учионице у Новом Кнежевцу и Банатском Аранђелову, а израђени су и пројекти за комплетну 
санацију објеката у Новом Кнежевцу и Банатском Аранђелову. У складу са обећањем председ-
ника општине др Радована Уверића, посебна пажња се посвећује уређењу школских објеката.

У Новом Кнжевцу је опремљена школска библиотека, у већем простору (са новим поли-
цама) - отвореног типа, у којој ученици могу боравити за време паузе. Уређен је родитељски 
кутак и опремљена су два нова кабинета (за историју и музичку културу), тако да у школи 
сада ради укупно седам кабинета (српски језик, математику, ликовну културу, биологију и 
заједнички кабинет за физику и хемију). Купљена је и „паметна табла“ вредна 180.000 динара.

У Српском Крстуру је, у сусрет грејној сезони, реновиран котао, а у плану је и куповина 
новог котла. Огрев је купљен на време за све школске објекте. Док је у Ђали уређен школски 
терен.

Санација објекта Основне школе у Српском Крстуру
Вредност: 7.683.911,34 динара

Нова школска опрема у Банатском Аранђелову, Новом 
Кнежевцу и Српском Крстуру
Вредност: 7.683.911,34 динара

1. У 2017. године уређене учионице, тоалети и са-
нитарни чворови у објекту ОШ у Новом Кнежевцу. 
Вредност: 6.621.814,71 динара.

2. Уложено у системе централног грејања ОШ у 
Банатском Аранђелову и Српском Крстуру.

Вредност: 1.068.256,36 динара.
3. Издвојено за израду пројектно техничке 

документације за потребе Канцеларије за јавна 
улагања Владе Републике Србије за објекте шко-
ле у Банатском Аранђелову и Новом Кнежевцу - 
1.014.000,00 динара.
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ДОМ зДРАВљА НОВИ КНЕжЕВАц
Др Рената Миклош, директорка Дома здравља Нови Кнежевац
-У протеклих годину и по дана смо остварили  одличну сарадњу са локалном са-

моуправом, каже Рената Миклош, директорка Дома здравља. –Имали смо велике 
проблеме финансијске природе који су превазиђени. Општина нам је 2016. године 
пребацила средства у износу нешто већем од 2,5 милиона динара за плаћање пут-
них трошкова доктора на специјализацији, стручних услуга, добављачу и куповину 
опреме. Док смо из соспствених средстава купили део медицинске опреме у вред-
ности од 737 хиљада динара. 

Током ове године из буџета општине је до сада обезбеђено више од 4,4 милиона 
динара за путне трошкове, стручне услуге, добављачу за комерцијалне услуге, из-
раду пројеката, уређење дворишта Дома здравља, црпну станицу за канализацију, 
молерске радове на згради  амбуланте у Ђали, камату и трошкове судског поступка. 

-Највише средстава је утрошено за плаћање дугова из претходног периода, који 
датирају из 2012. и 2013. године, каже Рената Миклош.-Трошкови камате и судског 
поступка за једног добављача су вредни 1,28 милиона динара. Док је са другим 

добављачем постигнуто судско поравнање у износу од 12,53 милиона динара. Постигнут је репрограм, тако да је до 
сада исплаћено 1,5 милиона динара, а остатак дуга ће се, у редовним месечним ратама, плаћати у року од годину дана. 
Ту обавезу је преузела општина Нови Кнежевац.

Општина преузела дуг Апотеке 12.530.753,90 динара

2016.година 2017. година Опрема из сопствених средстава
2.509.500,00 динара 6.030.000,00 динара 737.040,00динара

цЕНТАР зА СОцИјАЛНИ РАД
Дејан Мијатов, в.д. директора Центра за социјални рад
-Сарадња Центра за социјални рад са локалном самоуправом, са аспек-

та протекле године, је више него задовољавајућа, констатује в.д. директо-
ра Центра Дејан Мијатов. –Било је слуха за сваки захтев који смо упути-
ли локалној самоуправи. Заједно са председником општине др Радованом 
Уверићем увели смо нову услугу – геронтодомаћица. Постоје велики про-
блеми у старачким домаћинствима, којих је у нашој општини много. Рад 
геронтодомаћица, али и геронтодомаћина (као новине) ће од следеће године 
бити финансиран из општинског буџета.

Тренутно на терену делују: пет геронтодоћица, једна медицинска се-
стра и координатор пројекта, које финансира надлежно Министарство. 
Геронтодомаћице имају лиценцу за рад, а следеће године ће за тај посао бити 
лиценциран и Центар за социјални рад. На територији новокнежевачке оп-
штине је за сада геронтодомаћицама обухвећено 47 старачких домаћинстава.

Уведена је и услуга личног пратиоца за два детета (планирани су и лични пратиоци за одрасле особе), а 
предвиђен је још и дневни боравака за старе особе и за децу и одрасле особе са посебним потребама. На тај 
начин ће ниво услуга Центра за социјални рад бити проширен.У плану је да се током 2018. године у овој 
установи формира и саветовалиште за брак и породицу.

Центар за социјални рад је током ове године имао наслеђених финансијских проблема. Изгубљен је један 
судски спор вредан 1,3 милиона динара ( Центру је помогла Општина Нови Кнежевац). Док је због другог, 
изгубљеног судског спора у вредности од 2,9 милиона динара ( у случају старом 10 година) рачун Центра 
био блокиран.
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јКП “7. ОКТОБАР“
Радивој Драгић, директор ЈКП „7. Октобар“
-Могу да кажем да је сарадња ЈКП „7. октобар“ са локалном самоупра-

вом коректна, каже в.д. директора предузећа Радивој Драгић. - Имали смо 
пуно разумевања за проблеме у предузећу, када је у питању извршење пла-
на рада, а наш програм рада је, углавном, заснован на потребама локалне 
самоуправе. Тај план испуњавамо, наравно уз подршку и свесрдну сарадњу 
органа локалне самоуправе. Тренутно немамо ни један споран детаљ, не-
мамо никакав неизмирени рачун, или неку врсту неспоразума у односу на 
актулену локалну самоуправу. У односу на ранији период, када је општина 
дуговала значајна средства предузећу, проблеми су превазиђени. Бавимо се 
многим пословима, укључујући и одржавање зеленила и чистоће, и у том 
погледу наилазимо на пуну подршку.

Изградња канализације

Вредност: 35.969.181,72 динара
Дуг из 2016: 29.983.426,66 динара

Нови водоводи: Српска, Валчева, 
цара Душана, Бранка Радичевића, 

Коче Колара 
Вредност: 32.508.347,17 динара

Парк данас /2017. године/
Издвијено за зеленило града: 4.500.000,00 динара
Издвијено за чистоћу града: 3.100.000,00 динара

Опремање јКП  “7. 
октобар“ у 2017. години
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ПУ “СРЕЋНО ДЕТЕ“
Мира Ацин, директорка ПУ „Срећно дете“
-Могу да кажем да је сарадња са надлежним органима  изузетно добра, по-

чев од председника општине др Радована Уверића, народног посланика Радо-
вана Јанчића, ресорног члана Општинског већа Александре Ранковић, свих 
чланова Општинског већа, па до Покрајинског секретераијата за образовање, 
каже Мира Ацин, директорка Предшколске установе „Срећно дете“.

Уз помоћ локалне самоуправе, захваљујући средствима Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине  у 
школској 2016/2017. години је замењен комплетан кровни покривач (који је 
годинама прокишњавао) на централном објекту вртића у Новом Кнежевцу.

Сви објекти ПУ „Срећно дете“ су благовремено, током летњег распуста, 
окречени, поправљена је и офарбана унутрашња столарија у централном 
објекту, а у току је обнова намештаја. 

Захваљујући Покрајинском секретаријату за образовање. израђен је пројекат 
за постављање лед расвете.

Предстоји реконструкција дечјих санитарних чворова у свим објектима у установи и то током зимског 
распуста. Зидне и подне плочице је обезбедио Покрајински секретаријат за образовање, а Република 
Мађарска , посредством Националног савета мађарске националне мањине, обезбеђује 2,6 милиона динара 
за санацију санитарних чворова.

Нови кров
Вредност: 5.809.459,14динара Санација грејања у згради 

забавишта у Обилићеву, 
вредност: 382.979,23 динара

Уређена забавишта у Српском 
крстуру, Ђали и Банатском 

Аранђелову
Вредност: 367.348,84 динара

НОВА ДЕЧИјА ИгРАЛИШТА:

- Српски Крстур

- Нови Кнежевац - Цара Душана

- Нови Кнежевац - Зелен пут

- Ђала 

Укупна вредност: 483.458,44 динара
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МЗ “Нови КНежевац“
Чила Орос Урбан, председница Савета МЗ Нови Кнежевац
-У сваком тренутку имамо пуну подршку локалне самоуправе, са којом је 

сарадања изузетно добра, каже Чила Орос Урбан, председница Савета МЗ 
Нови Кнежевац.- Председник општине др Радован Уверић, са сарадници-
ма, увек има слуха за актуелне проблеме грађана . Успостављена је и добра 
сарадња са ЈКП „7. октобар“. Савет Месне заједнице је, рецимо, сугерисао 
изградњу тротоара у Улици Коче Колара (била је то једина улица у граду без 
тротоара, а проблем смо дуго година безуспешно покушавали да решимо).

Посредством јавних радова, Месна заједница, уз помоћ општине, бетони-
ра стазе на гробљу у Новом Кнежевцу. Постављена је и ограда на гробљу у 
Обилићеву.  

-Нови Кнежевац је много лепши и чистији град, констатује Чила Орос Ур-
бан. -Посредством јавних радова ангажовано је, до 20. децембра, шест рад-
ника на одржавању зеленила и чистоће. На тај начин се проблеми решавају 

у ходу, а запослени радници чисте и простор испред напуштених кућа. Јавне радове финансирају На-
ционална служба за запошљавање и локална самоуправа.

Дом културе КУД-а “Тисађенђе“
вредност: 13.799.204,82 динара

Сеоска читаоница у Филићу
вредност: 508.313,54 динара

Тротоар у Улици Коче Колара
вредност: 542.000,00 динара
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МЗ “Нови КНежевац“

Рециклажно двориште
вредност: 5.720.451,00 динара

Нова расвета у фискултурној сали оШ 
Нови Кнежевац

вредност: 168.000,00 динара

Расвета спорт терена у парку
вредност: 616.190,00 динара

Нови канделабери у парку
вредност: 483.126,00 динара

атмосферска канализација у Немањиној 
улици

вредност: 599.967,00 динара

ограда на гробљу у обилићеву
вредност: 409.952,00 динара
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МЗ “БаНаТСКо аРаНђелово“
Деже Чејтеи, председник Савета МЗ банатско Аранђелово
-Сарадња са новом локалном самоуправом је одлична, каже Деже Чејтеи, пред-

седник Савета МЗ Банатско Аранђелово. –За помоћ се обраћамо надлежним оп-
штинским органима и службама и на тај начин решавамо већину проблема. У овом 
кратком временском интервалу урађено је много послова, више него у претходном 
периоду. Имамо и четири радника посредством јавних радова, тако да су дрва оре-
зана, јавне површине очишћене, шибље посечено,... Уређујемо и простор испред 
напуштених кућа, као и раскрснице.

У Банатском Аранђелову је, између осталог, асфалтирана раскрсница на углу 
улица Вука Караџића и Ђуре Јакшића. Рашчишћен је простор на површини од се-
дам хектар, око стадиона ФК „Славија“. Покошени су шибље и трска. Купљено је 
60 столица за свечану салу у селу, опремљене су учионице у ОШ „Јован Јовановић 
Змај“. Орезана су стабла у центру села, школском двориштуи и спомен парку. 
Израђен је пројекат за насипање пута у Улици  „Братства – јединства“ , шљунком 
су насипане банкине тротоара према Сигету у Партизанској улици, санирана је 

депонија смећа.постављени су рефлектори на терену у школском дворишту,...
 У Подлокању је реновирана звонара, израђен је и постављен валов за напој стоке.
Насут је пут у Улици Иве Лоле Рибара у Сигету (равнање, песак, ломљени цреп и стругани асфалт), израђен је 

пут од туцаника у Паризанској улици у Сигету.
МЗ Банатско Аранђелово успешно учествује у организацији свих манифестација у Банатском Аранђелову, 

Подлокању и Сигету.

Свечана сала у Банатском аранђелову

Спомен парк Расвета на терену
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МЗ “ђала“
Др Валтер Томас, председник савета МЗ Ђала
-Према видљивим подацима, МЗ Ђала је у 2017. години остварила највише 

средстава из општинског буџета, откако сам ја председник Савета МЗ, каже 
др Валтер Томас.-  У Ђали је, у претходних годину и по дана, урађено највише 
- од партерног уређења центра, одморишта, завршетка „заборављеног“ водо-
вода, до фанатстично уређених улица. Забавиште и школа су спремно доче-
кали почетак наставе, а поправљена је и амбуланта. Посебно наглашавам да 
се ових дана настављају радови на уређењу атмосферске канализације чија је 
вредност 1,15 милиона динара. Сарадња са председником општине и његовим 
сарадницима никада није била боља.

Партерно уређени центар ђале
вредност: 2.911.441,68 динара

Завршени радови на заборављеној водоводној мрежи. Радови су започети 
2006. године а коначно су прикључена сва домаћинства јуна 2017. године.

вредност: 3.063.280,00 динара

одмориште за бициклисте

овде је била депонија смеће
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МЗ “СРПСКи КРСТУР“
Прода Шећеров, председник Савета МЗ Српски Крстур
-С правом могу да констатујем да се Српски Крстур у манда-

ту нове локалне самоуправе развија, каже Прода Шећеров, пред-
седник Савета МЗ Српски Крстур.-Зграда Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“, којој је претило затварање, је адаптирана. Био 
је то први велики посао који је започет на старту мандата актуел-
не самоуправе. Ове године је асфалтиран пут у делу Улице Цара 
Душана. Верујем да ће у наредном периоду бити настављен про-
цес изградње путне инфраструктуре, која је најлошија у Српском 
Крстуру. Уређен је и Дом културе, а одржавање зеленила и чистоће 
у селу су на високом нивоу.
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УлаГаЊа У оБЈеКТе и оПРеМУ У ПеРиоДУ оД 
01.06.2016. До 01.10.2017.

1 Улагање у изградњу фекалне канализационе мреже(29.983.426.66+35.969.181,72) 65,952,601.38

2 Санација водовода  у улицама Ненада Валчева, Бранка Радичевића и делу улице Коче Колара,Српска 
и Цара Душана

32,508,347.17

3 Реконструкција и доградња Дома културе "Tiszagyöngye"II фаза 13,799,204.82

4 Уређење канала за одводњавање и наводњавање 13,333,300.00
5 Санација основне школе у Српском Крстуру 7,683,911.34

6 Улагање у објекат ОШ у Новом Кнежевцу 6,621,814.71

7 Реконструкција крова на објекту предшколске установе „Срећно дете“ Нови Кнежевац 5,809,459.14

8 Изградња рециклажног дворишта на депонији смећа 5,720,451.00

9 Санација улице  Гаврила Принципа у Новом Кнежевцу 4,045,343.12

10 Санација цевовода у улици Светозара Милетића у Новом Кнежевцу 3,999,999.14

11 Санација коловоза у ул Цара Душана у Српском Крстуру 3,375,566.49

12 Уређење атарских путева -Сигет 3,262,900.00

13 Улагања у завршне радове на изградњи водовода у Ђали 3,063,280.00

14 Партерно уређење центра насеља Ђала 2,911,441.98

15 Куповина опреме за опремање пољочуварске службе 2,498,503.00

16 Израда пројектно-техничке документације за потребе установа, саобраћајница и других инфра-
структуралних објеката

2,096,400.00

17 Нова школска опрема у Основној школи 1,473,264.00

18 Санација система централног грејања Основне школе 1,068,256.36

19 Постављање осветљења на кошаркашком терену у парку 616,196.00

20 Уређење атмосферских канала у улици Немањина, Нови Кнежевац 599,967.37

21 Раскрсница у МЗ-и Банатско Аранђелово 592,428.00

22 Равњање атарских путева у 2016. години 590,000.00

23 Раскрсница у МЗ-и Ђала 550,297.92
24 Поправка тротоара у улици Коче Колара 542,000.00

25 Адаптација сеоске сале у Филићу 508,313.54

26 Реконструкција јавне расвете у парку 483,126.00

27 Постављање ограде на гробљу у Обилићеву– Нови Кнежевац 407,952.00

28 Куповина специјалне тракторске косачице „Rajder“ Husqvarna 385,000.00

29 Набавка котла на чврсто гориво и санација инсталација грејања у објекту Забавиште у „Обилићево“ 382,979.23

30 Поправка, израда ограде и изградња дечијих игралишта (Зелен пут и угао Цара Душана и Војводе 
Путника)

272,840.00

31 Набавка котла на гас за Дом здравља 182,552.00

32 Постављање лед расвете у фискултурној сали у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ Нови Кне-
жевац

168,000.00

У К У П Н о 185,505,695.71
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иНвеСТициЈе У ТоКУ
(РоК ЗавРШеТКа 31.12.2017.ГоДиНе)

Ред.бр. НаЗив ПРоЈеКТа вРеДНоСТ
1. Атмосферска канализација – Ђала 1.380.00,00

2. Рекултивација пољопривредног земљишта  – Српски Крстур 3.894.102,50

3. Тротоар – Краља Петра I  Карађорђевића  – Нови Кнежевац 2.203.740,00

4. Кров Гимназије – Нови Кнежевац 1.616.000,00

5. Кров фискултурне сале – Средње школе 2.267.016,00

6. Санација пута у улици Његошева – Српски Крстур 1.007.963,62

7. Уклањање дивљих депонија у општини 2.187.854,56

8. Уређење атарских путева 16134.619,20

9. Реконструкција спортских терена на Смиљевачи 5.643.982,00

10. Опремање радне зоне I фаза блока 74. С.Милетића – Нови Кнежевац 1.564.828,20

У К У П Н о: 37.903.106,08

МеСНе ЗаЈеДНице
МеСНа ЗаЈеДНица 2015.ГоД. 2016.ГоД. 2017.ГоД.

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 3.254.131,46 2.569.961,44 6.465.478,00

ЂАЛА 1.522.651,77 1.278.405,78 2.712.382,00

СРПСКИ КРСТУР 2.159.555,30 2.375.361,66 3.812.382,00

БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 2.755.118,02 2.591.039,08 2.907.382,00

МАЈДАН-РАБЕ 884.962,35 758.216,81 1.016.191,00

У К У П Н о: 10.576.418,90 9.572.984,77 16.913.815,00

С П о Р Т
2015.ГоД. 2016.ГоД. 2017.ГоД.

6.717.682,00 7.872.444,00 9.700.000,00

КУлТУРа
2015.ГоД. 2016.ГоД. 2017.ГоД.

1.950.000,00 1.673.800,00 2.700.000,00
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НаРоДНи ПоСлаНиК РаДоваН ЈаНЧиЋ:

„СаМо НаЈБоЉи иДУ НаПРеД“
ПРеДСеДНиК оПШТиНе ДР РаДоваН УвеРиЋ Је оПРавДао ПовеРеЊе ГРађаНа

-Када је 1. јуна 
2016. године 
Српска напред-
на странка, на 
челу са председ-
ником општи-
не др Радова-
ном Уверићем, 
ф о р м и р а -
ла владајућу 
коалицију у 
новокнежевачкој 
општини, били 
смо свесни да 

ћемо се суочити са бројним, наслеђеним про-
блемима, каже народни посланик Радован 
Јанчић.- Током претходних 16 година владави-
не Демократске странке, Нови Кнежевац је опу-
стошен, нарочито у периоду председниковања 
Драгана Бабића и његових послушника. Бабић 
нам је, између осталог, у „аманет“ оставио 
дугове који су вредни једногодишњем буџету 
наше општине, укључујући и дуг за незакони-
то прекорачење рока за изградњу канализације. 
Опустошена је и општинска каса. О потрошњи 
буџетског динара за репрезентацију, јело и пиће 
не желим више да говорим. Али наши прет-
ходници се тога не стиде, а грађани су своје 
мишљење о демократама рекли на локалним 
изборима, као и на изборима за председника 
Републике, када је убедљиво победио Алексан-
дар Вучић са Српском напредном странком.

Посланик Радован Јанчић истиче да је про-
шао довољно дуг временски период од 17 ме-
сеци владавине Српске напредне странке, тако 
да се с правом може констатовати да председ-
ник општине др Радован Уверић, са сарадни-
цима, успешно превазилази наслеђене пробле-
ме и сигурним кораком иде путем напретка.

-Само најбољи иду напред, категоричан 
је Јанчић.-Захваљујући ригорозним мерама 

штедње, које у деловању органа локалне са-
моуправе примењује др Уверић, унапређујемо 
путну инфраструктуру, пољопривреду, школ-
ство, здравство, социјалну заштиту, комуналну 
делатност и живот у свим месним заједницама, 
укључујући сва насеља на територији ново-
кнежевачке општине. До сада нико није по-
штовао принцип равномерног улагања. Пред-
седник Уверић инсистира да ни једно село не 
буде заборављено, нити запостављено. По-
себно радује чињеница да су у току радови на 
оспособљавању индустријске зоне у Новом 
Кнежевцу, за коју су заинтересовани инве-
ститори из иностранства. Оптимистична је 
и реална најава да ћемо догодине изградити 
спортску, монтажну зграду у Новом Кнежев-
цу.

Реализоване су многе инвестиције захва-
љујући уштедама у општинском буџету, иако 
је током протеклих 17 месеци враћено више од 
200 милиона динара наслеђених дугова. Инве-
стициони циклус је у току, уз обезбеђена сред-
ства Републике Србије и Аутономне Покрајине 
Војводине. Настављена је и изградња ка-
нализационе мреже, мада су демократе, 
својевремено, у предизборној кампањи, тврди-
ле да ће Српска напредна странка обуставити 
изградњу канализације.

-Председник Уверић је оправдао поверење 
грађана, који подржавају промене које су 
видљиве, закључује Јанчић.- Приоритети 
наше заједнице јесу оптимизам, вера у соп-
ствене снаге и тежња да будућим покољењима 
оставимо моралне и материјалне вредности. 
Владајућа коалиција, коју чине Српска на-
предна странка, Савез војвођанских Мађара 
и Социјалистичка партија Србије способна је 
да значајно побољша услове живота и рада 
у  општини. Сигурним корацима остварујемо 
наш циљ да Нови Кнежевац постане град 
будућности.


