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ДР РАДОВАН УВЕРИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ УВЈЕРЕН ДА ЋЕ МЈЕРЕ ШТЕДЊЕ ДАТИ ПРАВЕ РЕЗУЛТАТЕ

Признање Радовану Јанчићу 
за богаћење свеукупне баштине
Народни посланик из Српског Крстура Радо-
ван Јанчић је добитник Даровнице за изузе-
тан допринос у развоју села и богаћењу све-
укупне баштине, коју додељује Културно про-
светана заједница Србије у оквиру манифе-
стације „Сусрети села Србије“. 
Јанчићу је ово високо признање додељено 
на завршној манифестацији, одржаној 23. ју-
ла у Кузмину. Лична, посебна признања КПЗ 
Србије добила су том приликом 24 појединца 
из исто толико села за несебичан допринос 
развоју својих локалних заједница.
Радован Јанчић је током више деценија 
доприносио напретку Српског Крстура, ин-
систирајући на побољшању услова живота 
и рада у селу. У више мандата је био члан, 
или председник Савета МЗ Српски Крстур, 

као и одборник Скупштине општине Нови 
Кнежевац.
-Част је примати признања, али признања 
свакако обавезују да сви заједно радимо, како 
бисмо рекли ми из Српске напредне стран-
ке – брже, јаче и боље, каже Радован Јан-
чић.- Резултати општинског руководства су 
видљиви, а извесно је да ће Нови Кнежевац 
у року од годину – две, уистину, бити град бу-
дућности, што смо говорили од првога дана. 
Нови Кнежевац то мора да буде и има шан-
су да буде. Морамо да будемо јединствени у 
сваком послу. Без актуелног руководства оп-
штине, Српски Крстур не би успео да доби-
је престижно признање Културно просветне 
заједнице Србије, нити ће Ђала успети у то-
ме без помоћи општине.

Др Радован Уверић ка-
же да је био свестан 
да га на месту првог 

човјека општине Нови Кне-
жевац неће дочекати сјајно 
стање,  међутим, није очеки-
вао да је цијела општина у 
потпуно запуштеном стању. 

- Немогуће је за годину да-
на решити све оне проблеме 
који су се у нашој општини 
наталожили у периоду дужем 
од једне деценије. о Дуговима 
боље да не говорим. Посло-
вало се свакако само не до-
маћински. 
 На шта конкретно мисли-
те? 
- Само су трошкови репре-

зентације у 2015. години до-
стигли скоро 5 милиона ди-
нара. У првих шест месеци 
ове године смо то свели на 
760.000 динара.   Сагледава-
јући стварнепотребе, а на ба-
зи седмомесечног искуства из 
прошле године од када је ова 
руководство у локалнојсамо-
управи, код ових књиговод-
ствених позиција неће бити 
јавних набавки. То значи да 
ћемо ове трошкове,у односу 
на базну 2015. годину, смањи-
ти чак четири пута, при чему 
ћемо уштедети износ од око 
3,5 милиона динара, који ће-
мо определити за уређење и 
опремање предшколских и 
школских објеката. Сагледа-
вајући стварне потребе, а на 
бази седмомесечног искуства 
из прошле године од када је 
ова руководство у локалној 
самоуправи, код ових књиго-
водствених позиција неће би-
ти јавних набавки. То значи да 
ћемо ове трошкове, у односу 
на базну 2015. годину, смањи-
ти чак четири пута, при чему 
ћемо уштедети износ од око 
3,5 милиона динара, који ће-
мо определити за уређење и 
опремање предшколских и 
школских објеката
 Какво је стање буџета у 
овом тренутку? 
 - Буџет наше општине је 

још увек оптерећен дугова-
њима из претходнох перио-
да. Међутим, и са оваквим бу-
џетом успели смо да вратимо 
90 милиона динара дуга соп-
ственим средствима. Уз помоћ 
Покрајине и Републике Но-
ви Кнежевац за годину дана 
вратили смо још 70 милиона 
динара. Дакле, за годину да-
на општински дуг је смањен 
за 160 милиона динара дуга. 
У истом периоду смо око 90 
милиона динара усмјерили 
на инвестиције и  ако се има 

у виду да је све то уређено без 
кредитних задужења, онда је 
то заиста велики успјех. Ме-
ђутим требаће још доста  тру-
да да се наша општина сврста 
у ред пристојних.
 Колики је преостали дуг?

Преостали дуг општине 
Нови Кнежевац је у овом тре-
нутку већи од 160 милиона 
динара. Још нисам ушао ни у 
једну општинску институци-
ју, а да ме нису затекли про-
блеми. И нигде није била реч 
о неким ситним проблемима 
већ о оним који су од суштин-
ског значаја за функциониса-

ње. Очекујемо да ће наредна 
година бити боља, јер сад бар 
знамо шта нас све очекује. 
 Завршени су радови на 
канализацони радови, 
али и ту постоје дугови. 
-  Истина је, дочекали смо 

канализацију, али према ком-
панији "Миленијум" имамо 
дуг и једини начин да избег-
немо тужбу и трошкове суд-
ског процеса је кредитно заду-
жење од 30-ак милиона дина-
ра. Тај дуг смо наследили, али 
као озбиљни људи морамо да 
се понашамо се одговорно и 
плаћамо рачуне.

 Скупштина је недавно у 
својила и Предлог годи-
шњег програма зашти-
те, уређења и коришћења 
пољопривредног земљи-
шта за територију општи-
не Нови Кнежевац.
- Процедура је каснила не-

колико месеци због предмета 
у поступку реституције, као 
и због инсистирања да сваки 
ар државног земљишта мора 
бити обухваћен програмом, 
укључујући и парцеле које су 
биле узурпиране. Локална са-
моуправа ће инсистирати да 
се наплати, или убере род са 
парцела које су узурпиране, у 
складу са Законом.Очекујемо 
да процес издавања у закуп 
буде завршен на време, како 
би пољопривредници ушли у 
посед током октобра. Форми-
рано је 257 лицитационих је-
диница, површине од 11 до 36 
хектара. Предвиђено је изда-
вање у закуп 7.310 хектара, од 
тога 531 хектар сточарима, на 
основу права пречег закупа.  
Први пут имамо тачно еви-
дентиран програм, а наша оп-
штина је у групи малобројни-
јих које су добиле сагласност 
Министартсва пољопривреде 
на предочени програм.
 Усвојен је и Предлог одлу-
ке о доношењу плана де-
таљне регулације маги-
стралног канала К – 1 и 
црпне станице „Крстур“.

-То је најзначајнија инве-
стиција на територији општи-
не, односно једна од 12 инве-
стиција које се на територи-
ји Републике Србије финан-
сира средствима Уједињених 
Арапских Емирата, у складу 
са уверавањима председни-
ка Србије Александра Вучи-
ћа. Када радови буду заврше-
ни биће омогућено наводња-
вање преко 2.000 хектара на 
територији новокнежевачке 
општине. Пољопривреда ће 
на тај начин бити значајно 
унапређена.
 Најавили сте да ће сва-
ко место у општини да се 
равномерно развија.  
- У сваком од места општи-

не Нови Кнежевац се нешто ра-
ди или ће ускоро бити рађено.  
У претходном периоду постоја-
ла је пројектна доккументација 
само за делове Новог Кнежевца 
док су остала места била пот-
пуно заспостављена. Ми смо ту 
праксу променили. Поред стал-
них радова на водоводној мре-
жи у Новом Кнежевцу ускоро 
ће почети радови и у Банатском 
Аранђелову. Тренутно се изво-
де радови на партерном уређе-
њу центра насеља Ђале,  пут у 
Српском Крстуру је завршен.
 Општина је у претходном 
периоду доста улагала у 
школе. 
Основна школа "Јован Јо-

вановић Змај" има 4.200 ква-

драта. Пројекат обнове школе 
износи око 70 милиона дина-
ра и предвиђено је да се ради у 
фазама и то у периодима док 
трају школкски распусти. Сра-
мота је била у каквом стању 
су били тоалети школе, као и 
чињеница да су у оквиру саме 
школе постојале и две септич-
ке јаме. У сваком случају ђа-
ке ове школе  ће нова школ-
ска година дочекати у лепшем 
радном окружењу. Међутим 
треба ту још пуно посла, тек 
треба да се ради на обнови фа-
саде и крова. 
 Какви су услови за развој 
спорта?
Велику пажњу посвећује-

мо омладини. Следеће годи-
не планирамо изградњу једне 
сале са контрсукцијом која би 
ће да задовољи потребе свих 
спортиста наше општине. 
 Грађани често питају за 
понтон преко Тисе, 
Грађанима јесте као про-

блем највидиљивији понтон, 
али постоји још гомила про-
блема која  чекају на решење, 
а нису тако видљиви.   Наиме 
понтон кошта много и општи-
на сама не може да издвоји 
толика средства. Прошле го-
дине реновирана је школа у 
Српском Крстуру, међутим 
сад морамо да мењамо котло-
ве, а само један кошта 2,7 ми-
лиона динара. Кад томе до-
дамо у каквом нам је стању 
вртић,. школа у Новом Кне-
жевцу, Банатском Аранђело-
ву...Зар има већих приорите-
та од деце? Надам се да ћемо 
понтон решити током наред-
не године. 
 Стално помињете штедњу. 
Да ли ће можда нека од 
културних манифестација 
бити укинута. 
- То сасвим сигурно неће-

мо да дозволимо. Сматрамо 
да општина има добре тури-
тичке потенцијале. Међутим, 
сигурно се нећемо расипати 
новцем. И ја бих волео да сва-
ке недеље имамо један кон-
церт на Тиси, али ако знамо 
да је последњи концерт одр-
жан у Новом Кнежевцу ко-
штао невероватних 600.000 
динара, онда је јасно да је то 
за нашу општину и потенци-
јале превелики луксуз. 

Т. ЋОРОВИЋ

БЛОКАДА РАЧУНА ЗА КРОВ КОЈИ НИЈЕ УРАЂЕН

Председник општине др Радован Уверић је појаснио 
да је нова локална самоправа у првој години свога 
мандата враћала дугове предходника, најавивши да ће 
се враћање свих дугова протегнути на више година. Тако 
је покрајинским секретаријатаима враћен новац због 
пројеката који нису реализовани (укључујући и велнес 
центар који је обећавала Демократска странка) у износу од 
10 милиона динара и додатних 4,2 милиона динара камате.
-Радницима ЈП „Дирекција за изградњу града“ у ликвидацији 
исплатли смо укупно 4,7 милиона динара, пошто су им зараде, 
у претходном периоду, смањене мимо законске регулативе, 
објаснио је Уверић.-Током 2017. године стизала су нам и 
књижна одобрења „Енка путнички“ за превоз ученика из 2012, 
2013, 2014, 2015. и 2016. године. Буџет је, на тај начин, оштећен 
за 3,4 милиона динара, а предмет смо предали тужилаштву. 
Задесила нас је ових дана, поред прошлогодишње блокаде 
општинских рачуна због дуга Компанији „Војпут“ из Суботице, 
још једна блокада – рачуна Фудбалског клуба „Обилић“. Њихов 
рачун је блокиран за вредност радова на крову на стадиону, а 
радови никада нису изведени!

Домаћинско 
пословање 
доноси бољу   
будућност  


