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ГОДИНА I • БРОЈ 01 • ОКТОБАР 2015 • НОВИ КНЕЖЕВАЦ • ПРИМЕРАК ЈЕ БЕСПЛАТАН 
 

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Поводом почетка излажења Билтена 
Општинске управе, Драган Бабић, 
председник наше општине,  дао је изјаву 
у којој се осврнуо на неколико ствари. 
Он је рекао да се гашењем ЈП „ЦИНК“ 
појавила потреба за једним оваквим 
гласилом које би требало да на 
квалитетан и пригодан  начин 
информише грађане општине о раду 
локалне самоуправе као и  другим 
битним дешавањима у општини. 
Председник Бабић  најавио је и да ће се 
званична интернет презентација општине 
Нови Кнежевац у наредном периоду 
редовније ажурирати, те ће најважније вести и обавештења и на овај начин бити 
доступније свим  грађанима. Он сматра да је у овом тренутку то оптималан начин да се 
оствари  право и обавеза на локално информисање. Предвиђено је да Билтен излази у 
тиражу од око 1.500 примерака који ће бити бесплатни и дистрибуираће се на територији 
целе општине. 

Председник Бабић истакао је да ће на наредној седници СО Нови Кнежевац, која ће 
бити одржана наредних дана, бити на дневном реду две веома важне тачке. Прва је 
доношење Просторног плана општине. Реч је о стратешком документу који је од кључног 
значаја за њено будуће функционисање и развој. 

Поред тога, биће поднет и Извештај о извршењу буџета за период од девет месеци 
ове године. Председник Бабић  нагласио је да је изузетно задовољан досадашњим 
извршењем буџета које је остварено у износу од 73% и добром усклађеношћу прихода и 

БИЛТЕН 
www.noviknezevac.rs 



 

 
2 

расхода. Поред тога, буџет је стабилан, тако да то омогућава да се све обавезе према 
његовим директним и индиректним корисницима на време сервисирају. 

Планови се остварују 
Оно што је председник Бабић желео посебно да нагласи је чињеница да се у целој 

општини изводе бројни радови, а очекује се и низ нових инвестиција уз већ одобрене 
пројекте. Радови на капиталном пројекту изградње градске канализације у Новом 
Кнежевцу иду у добром правцу, јер је са покрајинском Управом за капитална улагања 
потписан уговор којим је за наставак радова добијено 300 милиона динара, тако да је 
питање дана када ће се машине у Новом Кнежевцу поново покренути. Планирано се у 
великој мери остварује, и може се рећи да је ово година у којој су реализовани или 
започети многи послови од великог значаја за све грађане и за укупан развој општине. 

Такође, председник Бабић је најавио да ће од овог месеца сваког првог и трећег петка 
у месецу, од 10 до 12 часова, имати сусрете са заинтересованим грађанима. И до сада су 
грађани изузетно често износили  своје проблеме Председнику општине непосредно  у 
директном разговору. Председник  Бабић сматра да ће одређивањем термина овај вид 
комуникације постати официјелнији и да ће још више добити на значају, а тиме и на 
обостраном интересу – и председника и грађана. 

Истовремено председник Бабић подсетио је грађане да користе званични општински 
сајт, и да путем њега имају отворен простор да постављају питања, да износе своје утиске 
и мишљења. До сада за ове теме није било ограничења, сем за текстове чији је садржај био 
непримерен због вређања, псовки или других непристојности. 

 

ДАТО У ЗАКУП ДРЖАВНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
Председник општине Драган Бабић, уз сагласност 

Министарства пољопривреде, расписао је Јавни оглас о 
давању закупа пољопривредног земљишта на коришћење 
на годину дана. 

Издато је 395 хектара земље . Укупан приход од 
издавања је 6.433.407,00 динара, а од тога износа приход 
општине је 40 посто од укупне суме, тј. 2.573.363,00 
динара. 

Девет закупаца је узело на коришћење земљу на 
годину дана 

BÉRBEADTÁK AZ ÁLLAMI FÖLDTERÜLETEKET  
A Mezőgazdasági Minisztérium jóváhagyásával községünk elnöke, Dragan Babić 

közzétette az állami mezőgazdasági földterületek egy éves időszakra szóló bérbeadására 
vonatkozó nyilvános hirdetést. Összesen 395 hektáros földterületet adtak bérbe, s az ebből 
származó bevétel 6.433.407,00 dinárt tesz ki. A teljes összeg 40 %-a, vagyis 2.573.363,00 dinár 
a községet illeti meg. 

A közel négyszáz hektáros földterület egy évig  kilenc bérlő használja.  



 

 
3 

 

A KÖZSÉG ELNÖKÉNEK NYILATKOZATA 
 

Az Önkormányzati Közlöny első számának megjelenése kapcsán községünk  elnöke, 
Dragan Babić nyilatkozott. Mint elmondta, a törökkanizsai Tájékoztatási Közvállalat (CINK) 
megszűnésével szükségessé vált  egy olyan tájékoztatási eszköz létrehozása, amely megfelelő 
módon és szinten ad információt a helyi önkrormányzat munkájáról és a községünkben történt 
más eseményekről.  

Dragan Babić közölte, hogy a jövőben Törökkanizsa község hivatalos honlapját is 
rendszeresebben fogják frissíteni, így a legfontosabb hírek és értesítések méginkább elérhetők  
lesznek polgáraink számára.  A Közlöny az elképzelések szerint  kb. 1500 példányban jelenik 
meg, s  ingyenesen osztják szét községünk minden településén.  

Dragan Babić elmondta, hogy a képviselő-testület következő ülésén, melyre hamarosan sor 
kerül,  két fontos téma kap helyet a napirendi pontok között: az egyik a község területrendezési 
terve, amely  annak működése és fejlődése szempontjából kulcsfontosságú dokumentum. 

A képviselő-testület napirendjén szerepel majd a községi költségvetés idei, kilenc hónapos 
időszakot felölelő megvalósulásáról szóló jelentés is. Községünk elnöke kijelentette, hogy 
nagyon elégedett  a költségvetés eddigi, 73%-os megvalósulási szintjével és a bevételek illetve 
kiadások összhangjával. A községi költségvetés stabil, tehát a büdzsé  közvetett és közvetlen 
eszközhasználói irányába időben eleget tud tenni a kötelezettségeknek. 

 
A tervek megvalósulnak 
 

Községünk elnöke, Dragan Babić kiemelte, hogy községünk egész területén számos 
munkálat van folyamatban és egész sor új beruházás várható a már jóváhagyott pályázatoknak 
köszönhetően. A törökkanizsai, városi szennyvízhálózat munkálatai jó ütemben haladnak – a 
Tartományi Nagyberuházási Igazgatósággal ugyanis aláírták a beruházás folytatására vonatkozó 
szerződést, mely 300 millió dináros támogatást jelent. A tervek nagymértékben megvalósulnak, s 
elmondható, hogy az idei esztendőben sok  olyan kulcsfontosságú  beruházás valósult meg vagy 
vette kezdetét, mely polgáraink számára és a község fejlődése szempontjából  jelentős.         

Dragan Babić bejelentette továbbá, hogy e hónaptól a hónap minden első és harmadik 
péntekén, 10-től 12 óráig fogadja a polgárokat. Községünk lakói eddig is gyakran keresték fel őt 
gondjaikkal –  mondta  Dragan Babić, de konkrét időpont meghatározásával az efféle 
kommunikáció hivatalosabbá, jelentősebbé válik mindét fél – a polgárok és a község elnöke  
számára is.  

Községünk elnöke felhívta polgáraink figyelmét: éljenek az önkormányzat honlapja által 
nyújtott lehetőségekkel, amely teret ad arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, észrevételeket, 
véleményeket közöljenek. Eddig e témák szabadon megjelentek, kivéve a sértő  tartalmúakat. 
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РАД  НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ 2015 – 2020. 

 

Регионални центар “Банат” из Зрењанина је на основу одлуке општине о изради 
стратегије раз  воја општине Нови Кнежевац покренуо израду исте.  

Формиран је савет на челу са председником општине Драганом Бабићем, и 
формирмирано је пет радних група које се баве упоредном анализом стања у протеклих 
пет година од 2010. до 2014. године и прави се план активности за наредних пет година. 
Формиране су радне групе за економски развој, за јавни сектор и јавну управу, за 
друштвене делатности, за заштиту животне средине  и инфраструктуру. 

Стратегија развоја представља плански документ  који је основа приликом 
конкурисања код домаћих и иностраних фондова за обезбеђивање средстава.  

Очекује се да Стратегија развоја буде готова до краја  ове године. 
 

TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG 2015-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA  

 

Önkormányzatunk határozata nyomán a nagybecskereki Bánát Regionális Központ 
megkezdte Törökkanizsa község Regionális Fejlesztési Stratégiájának kidolgozását. 

Községünk elnökével, Dragan Babićtyal az élen bizottság alakult, mely öt munkacsoporttal 
az elmúlt öt éves, 2010-2014 közötti időszak elemzését végzi, illetve összeállítja a következő öt 
esztendőre szóló fejlesztést célzó aktivitások tervét. Munkacsoportokat hoztak létre a gazdasági 
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fejlődés, a közszféra és közigazgatás, a társadalmi tevékenységek, a környezetvédelem és az 
infrastuktúra területére.  

A Fejlesztési Stratégia olyan tervdokumentum, mely a hazai és külföldi Alapoknál történő 
pályázatok során a pénzeszközök biztosításának alapját jelenti. 

A  Fejlesztési Stratégia a tervek szerint az év végéig elkészül.  
 

САНАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ФИЛИЋУ 
ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА ПРЕКО 5,5 МИЛИОНА ДИНАРА 

 

На основу Конкурса који је расписала Управа за капитална улагања АП Војводине  за 
финансирање и суфинасирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, Општина 
Нови Кнежевац конкурисала је са пројектом за санацију путне мреже у насељеном месту 
Филић.  

За санацију путева у улицама Киш Ференца и Првог 
маја,  Управа за капитална улагања АП Војводине 
одобрила је више од пет и по милиона динара, прецизно 
5.527.220,22 динара. 

Изабран је извођач радова, “Војпут” из Суботице са 
којим је склопљен уговор у висини од 4.6752.637,82 
динара. Радови су трајали месец дана и окончани су 
крајем октобра.  

Санацијом путне мреже у Филићу биће омогућено 
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његовим житељима да се несметано баве својом основном делатношћу – пољопривредом, 
као и осталим мештанима да користе саниране путеве. 

 

AZ ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁSA FIRIGYHÁZÁN 
5,5 MILLIÓ DINÁROS BERUHÁZÁS 

 

A Tartományi Nagyberuházási Alap közlekedési infrastruktúra  pénzelésére és 
társpénzelésére vonatkozó projektumok  támogatására kiírt  pályázatára Törökkanizsa község 
Firigyháza település úthálózatának felújítására adta be pályázatát. 

A Tartományi Nagyberuházási Alap több mint öt és fél millió dinárt, pontosabban 5. 
527.220, 22 dinárt hagyott jóvá a firigyházi Kiss Ferenc 
és Május 1-je utca útburkolatának javítására. 

A munkálatokat a szabadkai Vojput végzi, 
amellyel 4.6752.637,82 dinár értékű szerződést 
kötöttek. A beruházás egy hónapot vett idénybe, s 
várhatóan október végén befejeződik. 

A falu úthálózatának felújítása hozzájárul ahhoz,  
hogy a mezőgazdasággal foglalkozó firigyháziak 
zavartalanul végezhessék alapvető tevékenységüket, s a 
helyi polgárok életének mindennapjait is megkönnyíti.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЦЕ У СРЕДЊОШКОЛСКИМ ДОМОВИМА 
 

Одлуком председнка општине Драгана Бабића, а у домену посебне социјалне 
заштите, финансира се смештај деце у средњошколским домовима у висини од 5.000,00 
динара месечно. 

Овом одлуком је обухваћено шесторо деце из наше општине  која похађају средњу  
школу у Кикинди и Суботици и станују у срењошколским домовимна, а породице су 
корисници НСП – новчане социјалне помоћи. 

Општина стипендира све средњошколсце из наше општине који се школују на 
териоторији општине  са 2.000,00  динара месечно како би помогли да деца остану у својој 
средини. 

 

TÁMOGATÁS A DIÁKOTTHONOK KÖZÉPISKOLÁSAINAK  
 

Községünk elnökének, Dragan Babićnak, a külön szociális védelem vonatkozásában hozott 
határozata értelmében a községi költségvetésből havi 5.000,00 dináros támogatásban részesülnek 
községünk diákotthonokban lakó középiskolás tanulói. E határozat hat gyermekre vonatkozik,  
akik Nagykikindán és Szabadkán járnak középiskolába s diákotthonban laknak, illetve családjuk 
szociális, anyagi támogatásra jogosult.  

Önkormányzatunk emellett havi 2.000,00 dináros ösztöndíjat folyosít községünk minden 
középiskolás tanulójának, aki Törökkanizsa község oktatási intézményében végzi tanulmányait, 
segítve, hogy a gyerekek saját környezetükben maradhassanak. 
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ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА 
 

Председник општине Драган Бабић је на основу 
предлога Комисије за спровођење поступка за доделу 
средстава  24. септембра донео одлуку да се расподеле 
средства спортским клубовима  на територији наше 
општине.  

Додељено је  800.000,00 динара на коришћење. 
Фудбалском клубу “Славија” из Банатског Аранђелова је 
додељено 330 хиљада динара за  поправку ограде, ФК 
“Граничар” из Ђале је додељено 200 хиљада динара за 
поправку мокрог чвора у згради ФК и за поправку ограде. Фудбалски клуб “Хајдук” из 
Подлокања је  добио 200 хиљада за ограду, а Кајакашки клуб “Обилић” је добио 70 
хиљада динара за постављање подне облоге.  

Прошле године су неки спортски клубови већ користили средства за адаптацију 
својих спортских објеката , те се на тај начин побољшава инфраструктура у спотским 
клубовима. 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 

 
Одељење за буџет и финансије ће на наредној 

седници Општинског већа давати извештај за првих 
девет месеци у овој години за извршење буџета за 
тај период, што је и законска обавеза, а потом ће се 
наћи и на седници Скупштине општине у наредном 
периоду.  

Шестомесечни извештај буџета је био предмет 
разматрања претходне седнице Скупштине  где је 

исказан суфицит. Речено је да није било пробијања буџета у односу на планирани, а то је 
по речима начелнице за буџет Душице Станков било остварење у првих шест месеци на 
задовољавајући начин, нарочито у делу изворних прихода који су предмет контроле и 
наплате самог органа на које могу да утичу.  

Тенденција деветомесечног извештаја се настављена и може се бити задовољан  са 
наставком суфицита у буџету – рекла је начелница Станков. 

 

НА ПОЗОРИШНОЈ СЦЕНИ 
“СЕОСКИ ЛОЛА” ОДУШЕВО ПУБЛИКУ 

 

Средином октобра је у новокнежевачком позоришту одигран народни комад с 
певањем "Сеоски лола" у изведби Камерног музичког друштва и Српског народног 
позоришта из Новог Сада.  
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Музику за  комад је написао Даворин Јенко, a адаптацију и поставку је урадио 
Милорад Милановић. 

Публика је уживала у комичној причи 
са глумом, певањем и плесом која се одвија 
у нашим крајевима и први пут је изведена у 
нашем месту. Представа је на сталном 
репертоару Српског народног позоришта у 
Новом Саду. 

Сопран – Памела Киш Игњатов, 
пореклом из Новог Кнежевца је сјајно 
одиграла улогу Јелке Чизмићеве, младе 
удовице и показала сав свој  како гласовни, 
тако и глумачки раскош и одушевила 
публику. 

Представа “Сеоски лола” је одиграна 
захваљујући општини Нови Кнежевац, а у 

организацији Библиотеке “Бранислав Нушић”.  
 Иначе, још једна млада Новокнежевчанка је наступала у представи Милица Томић 

која је свирала флауту у Камерном саставу који је пратио представу. 
 

САРАДЊА ДВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 
КОНЦЕРТ У ДОМУ ЗА СТАРЕ 

Поводом обележавања месеца старих "Сунчана 
јесен живота", у уторак, 19. октобра ученици Музичке 
школе посетили су  кориснике Дома за старе. 

Представили су се ученици од припремног до 
трећег разреда. Свирали су ученици на виолини из 
класе Јасмине Бусарац,  дуо и трио виолина и извели 
популарне песме које су пријале старима.Наступали 
су и ученици гитаре из класе Золтана Чањиа, на 
клавиру из класе Марине Бабић и хармонике из класе 
Наде Чукуров. Корепетитор на клавиру била је 
наставница Адриен Кухтин. 

Репертоар је био прилагођен корисницима Дома за старе који су уживали у 
популарној музици, а на крају концерта један корисник Дома  одсвирао је деци и 
присутнима веселе песме на гитари. 

У знак захвалности, из Дома за старе поклонили су Музичкој школи слику коју је 
нацртао Мирослав Биковић, корисник Дома. 

Две институције, Музичка школа и Центар за социјални рад успешно сарађују 
годинама, а овај концерт је потврда те сарадње. 
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Директорица Музичке школе Александра Нецков, рекла је да се радо одазивају 
позиву Дома за старе да покажу своје умеће и вештину, а изнад свега хуманост даривајући 
своју музику старима који су врло пажљиви и захвални слушаоци. 

 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 

Од 5. до 9.октобра у Основној школи “Јован Јовановић Змај” низом активности 
традиционално је обележена Дечија недеља. 

 Слоган Дечије недељ  е био је “Подршка породици - најбоља је подршка деци”, те су 
и активности биле томе прилагођене.  

Поред традиционалног цртања по бетону, 
прављења фигурица од плодова јесени на тему 
породице, спортских активности, часа 
веронауке о породици, песник Горан Новаков 
одржао је креативну радионицу. Био је и дан 
дружења са родитељима, приказан је и по неки 
филм, а у холу школе у Новом Кнежевцу 
одржан је и Мини сајам књига.  

За време Дечије недеље одржан је и 
ликовни и литерарни конкурс на тему “ 
Породица је ...” и проглашена су три 
најуспешнија рада. Виши разреди су имали 

свакодневно и математичке логичке игре, а у петак, 9. октобра су у свим насељеним 
местима организоване приредбе поводом пријема првака у Дечији савез Србије.  
У Ђали је у четвртак, 8. октобра, психолог Центра за социјални рад Бранимир Ранков 
одржао предавање “Породични смештај - хранитељство” у виду радионице са децом и 
родитељима. 

Ученици из Српског Крстура су се првог дана Дечије недеље  прошетали долмом 
поред реке Тисе до Ђале,  и посетили школу у Ђали. 

Такође, за ученике је било интересантно када су обележавали и Дан страних језика, 
рецитовањем, певањем и говором, како у Новом Кнежевцу, тако и у Банатском 
Аранђелову.  

 

У БОЛНИЦИ “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” 
ОБЕЛЕЖЕН ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

Специјална болница “Свети Врачеви” из Новог Кнежевца у сарадњи са Удружењем 
“Сунце” (Удружење корисника сервиса за ментално здравље) обележила је 10. октобар – 
Дан менталног здравља, изласком у центар града где је поставила штанд са радовима 
корисника “Сунце” и својих пацијената са радно-окупационих терапија. 
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Изложени су били радови из грнчарске радионице која се одржава у Болници и 
декупаж радови.  

Промовисана је и збирка “Сунце” која је изашла по једанаести пут, у којој су песме, 
фотографије слика радова из примењене уметности,  како пацијената Специјалне болнице 
тако и корисника Сервиса за ментално здравље. 

Да се подсетимо, ментално здравље није само одсуство менталног поремећаја, него се 
дефинише  као стање благостања у којем свака особа остварује свој потенцијал, носи се са 
свакодневним стресом живота да би могла да продуктивно ради и доприноси својој 
заједници. 

РЕГИОНАЛНА СМОТРА  
СЛИКАРА  

ДРАГАНА И САВЕТА СЕ 
ПЛАСИРАЛЕ ДАЉЕ 

 

У Кањижи је у недељу, 4. октобра 
одржана 16-та по реду Регионална 
смотра сликара, на којој су поред 
домаћина учествовали сликари 
аматери из Новог Кнежевца, 
Суботице, Бачке Тополе, Таванкута, 
Аде и Пачира. 

Ове године излагао је 71 сликар са по једном сликом, махом уља на платну, било је и 
акварела, пастела, акрила и радова од сламе. 

По одлуци жирија који су чинили Александар Оклопџија и Шандор Керекеш, обојица 
сликари, на Покрајинску смотру која ће бити одржана на Палићу 8. новембра, између 
осталих ће учествовати и Новокнежевчанке из Удружења за неговање уметности 
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“Феникс” Светлана Борлован са сликом “Воће”, и Драгана Колачарић са сликом “Петао”.    
       На овогодишњем такмичењу учествовали су и чланови Удружења “Феникс” Јасна 
Шево, Мелита Цукор и Золтан Нађ. Горан Новаков је наступао као самостални стваралац.  
Као и сваке године смотра се одвијала у организацији “Војвођанског ликовног круга” и 
МКУД “Озораи Арпад”, оба из Кањиже, под покровитељством општине Кањижа. 
Ове године одлучено је да после 16 година организација  Регионалне смотре буде 
понуђена неком другом, јер је дошло до промене руководства у МКУД-у које није 
спремно на сарадњу. 

Иначе,  присутни сликари на смотри (ове године их је мање него претходних) су били 
незадовољни радом жирија, не због личног неуспеха, на пример Новокнежевчана, него 
уопште, што најбоље слике нису изабране за даље такмичење. 

ВЕЛИКИ УСПЕХ ГОРАНА НОВАКОВА  
ДОДЕЉЕНА НАГРАДА “НЕВЕН”  

У издању Међународног центра књижевности за 
децу “Змајеве дечије игре” 2014. године је изашла књига 
поезије за децу Горана Новакова  из нашег места “Зрикни 
свет кроз розле ђозле”.  

Књига је добро прихваћена и од  стране деце, колега 
песника, књижевне критике и новинара. 

Друштво пријатеља деце већ годинама додељјује 
награду за најбоље књижевно остварење за децу, награду 
“Невен” коју је ове године добио наш Горан Новаков. 

 За књигу песник каже да је писана дуго и да је дуго 
чекао издаваче. На крају су се коцкице сложиле и 
пронађен је издавач. Песник каже да стил његовог 
писања одговара овом времену. Одликује га кратак , 
сажет израз са специфичним хумором који је 
препознатљив и својствен песнику, као и теме које су 
познате, а испричане на другачији начин.     

На помолу је нова збирка, овог пута кратких прича  “Шерпу сврби тесто” која треба 
да се доради и која ће бити заједничка књига  са песником Бранком Стевановићем.  

До сада је Горан објавио две књиге песама и стрип брошуру “Све су дроге Баба Роге“, 
а песме и приче му се налазе у дечијим антологијама. 

11 .ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ  
 ПЕТ КОНЦЕРАТА ЈЕ ОДУШЕВИЛО ПУБЛИКУ 

Већ једанаесту годину за редом се одржао Фестивал камерне музике "Тисин цвет" 
који је  организовала Народна библиотека "Бранислав Нућић"  од  5. до 20. септембра. 
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Уметнички директор Фестивала је био мр Александар С. Вујић, пијаниста, 
композитор и диригент који од самог почетка зналачки одабира програм.    

Фестивал је од покрајинског значаја, те је суфинансиран од стране Секретаријата за 
културу и информисање АП Војводине , а покровитељ фестивала је била општине Нови 
Кнежевац која је препознала његов значај и важност. 

У реновираној сали Нардне библиотеке одвијало се пет концерата пред  
многобројним заинтересованим поштоваоцима класичне музике.  

Федстивал је отворила Памела Киш Игњатов, 
сопран – оперска певачица  која је изводила композиције 
класичне музике и одломке из оперских арија уз 
клавирску пратњу Маје Грујућ. Гост вечери је био 
Светозар Вујић - баритон, оперски певач из Београда, 
којег је наша публика имала прилике већ да чује. 

Публика је с одушевљењем пратила концерт и 
уметнике наградила великим аплаузом.   

Друге вечери се представила Милића Томић 
свирајући на фалути уз клавирску пратњу Филипа 
Милосављевића.Концерт је трајао сат времена и 
многобројна публика је уживала у  Миличином свирању 
јер је показала своју зрелост и емоционалност. 
Новокнежевачка публика је прати од малих ногу и 
сведок је њеног талента, рада и признања која осваја. 
Концерту су присуствовали, поред осталих, и Марија 
Адамов, музиколог и музички критичар која годинама 
пише о Фестивалу, Лаура Леваи Аскин, професорка 
Миличина на Академији и Бранислав Аскин, професор тромбона са исте Академије у 
Новом Саду. 

На трећем концерту  Фестивала 17. септембра  Новокнежевчани су уживали у 
музицирању Јелене Роквић на виолини и Марине Хаџиантић Татић на клавиру.  

У петак, 18. септембра публика је уживала у певању мецосопрана Наташе Рашић коју 
је на клавиру пратила Добрила Миљковић. 

Фестивал је затворен у недељу, 20 септембра клавирским концертом Ивана Башића  
који се својим осебујним свирањем на клавиру одушевио публику. 

 

НАДЗОР-БИРАЧКИ СПИСАК 

У редовном инспекцијском надзору, републичка управна инспекција извршила је 
контролу послова вођења бирачког списка у Општинској управи. Управна инспекторица 
гђа Нада Хенгл, посебно је обратила пажњу на ажурност уношења промена које се односе 
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на лица уписана у бирачки списак са територије општине Нови Кнежевац, као и на 
податке о лицима из бирачког списка која имају више од 90 година живота. 

Као и много пута до сада, инспекторица је констатовала да се у вођењу бирачког 
списка остварује дневна ажурност, да се све промене благовремено уносе, и дала је 
инструкције  да се посебна пажња и даље посвећује овим пословима, имајући у виду да је 
бирачки списак јединствен и централизован на нивоу Републике.  

НОВИ ТРОТОАР У СРПСКОМ КРСТУРУ-ВРЕДНОСТ РАДОВА 
4 МИЛИОНА ДИНАРА 

 

Грађани Српског Крстура су после дуго времена добили 
нови тротоар у центру њиховог места. Захваљујући напорима и 
средствима која је уложила локална самоуправа из сопственог 
буџета, тротоар у самом центру места је сада потпуно нов и 
урађен је изузетно квалитетно. Пре свега, његова ширина, као и 
начин градње, сада омогућују грађанима Српског Крстура да не 
морају да размишљају о барама и рупама, посебно ноћу, јер је 
потпуно раван, а код радова се водило рачуна и да његов нагиб 
буде такав да више неће бити локви воде у кишним данима. 

Председник општине, Драган Бабић, каже да је инвестиција 
вредна око четири милиона динара, као и да је из буџета општине 
одвојен новац за реконструкцију фасаде зграде МЗ „Српски 

Крстур“. Поред тога радиће се и на асфалтирању појединих улица и још неким пословима 
унапређења инфраструктуре. 
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По речима председника Бабића, опредељење 
општинске власти је да се овако поступа у свим 
месним заједницама, и да се свуда спроведе онолико 
инвестиција колико то могућности дозвољавају, а 
решаваће се приоритени проблеми. Он сматра да је 
подизање квалитета услова живота у нашим селима 
веома важно, јер је то један од начина да она постану 
таква да се њиховим становницима омогуће бољи 
услови за  живот,  а што све заједно утиче да људи 
мање размишљају о одласку. 

A KÖZSÉG TULAJDONÁBAN LÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK 
KARBANTARTÁSA 

A Községi Közigazgatási Hivatal 2015-ös évre vonatkozó pénzügyi tervében  a helyi irodák 
(helyi közösségek) és az önkormányzat épületének karbantartására kb. kétmillió dinárt láttak elő. 

A szerbkeresztúri épületre valamivel több mint 400.000,00 dinárt tartalékoltak, 
munkálatokra illetve anyagra. Befejezték a létesítmény izolációját, festését, az ablakok javítását 
és szebbé tették annak belterét is – ezek a teendők a helyi közössség és a községi közmunkák 
szervezésében valósultak meg.  

 A  gyálai helyi iroda épületének meszelésére 240.000,00 dinárt különítettek el, míg a 
községháza  meszelésére, belső homlokzatának és a Tisza felőli falának javítására és meszelésre, 
illetve a beázó tető egy részének javítására 550.000,00 dinárt. 

Az oroszlámosi helyi iroda épületének hidroizolációs munkálataira s belterének részleges 
rendezésére  kb. 450.000,00 dinárt tartalékoltak.  

Külön figyelmet szenteltek az önkormányzat épülete udvari részének. Az udvar 
területrendezése során ösvényeket alakítottak ki, jelenleg a növények ültetését és a kiegészítő 
munkálatokat végzik. Az udvar csinosítása jövőre is folytatódik, hiszen olyan környezet 
kialakítása a cél, amely méltó helyszíne lehet a polgári esküvőknek, a házasságkötést követő 
fényképezkedésnek, s egy kisebb amfiteátrum kialakításával alkalmi művelődési műsor 
megtartására is alkalmas. Sokrétű funkció kialakítása tehát a cél, de a legfontosabb, hogy 
polgáraink igénybevehessék. E munkálatokra idén kb. 450.000 dinárt láttak elő. 

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У 
ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ 

 

Финансијским планом Општинске управе 
опредељено  је  за одржавање објеката месних 
канцеларија (месне заједнице) и зграде општине, 
у 2015.години  око 2,0 милиона динара.  

За зграду у Српском Крстуру издвојено је 
нешто више од   400.000,00 динара-радови и 
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материјал. Урађена је делимична идроизолација зграде, кречење спољашње фасаде, целе 
зграде, поправка прозора  и делимично уређење унутрашњег простора.   Радови на 
унутрашњем  уређењу били су у режији месне заједнице и општинских јавних радова. 

За кречење зграде месне канцеларије у Ђали издвојено је око 240.000,00 динара, за     
кречење и поправку унутрашње фасаде зграде општине и зида према реци Тиси, као и за 
поправку дела крова због прокишњавања издвојено је око 550.000,00 динара.  

За постављање хидроизолације у згради месне канцеларије у Банатском Аранђелову, и 
делимично уређење унутрашњег простора у овој згради планирано је око 450.000,00 
динара. 

Посебна пажња посвећена је уређењу дворишта зграде општине. Урађен је пројекат 
партерног уређења дворишног простора, постављен је део стазе, и у току је уношење 
садног материјала и извођење пратећих радова. 
Уређење дворишта биће настављено и следеће 
године, јер је циљ да се  створи  такав амбијент 
да се у њему могу обављати венчања, сликање 
сватова, а изградњом мањег амфитеатра  да буду 
уприличени и пригодни културно-уметнички 
програми. Могућности које ће пружати овај 
простор после завршетка уређивања су заиста 
многоструке, али  свакако  најважнији циљ је да 
се овај простор отвори и да својим садржајима 
буде доступан   свим грађанима. За ове намене 
планирано је да ове године буде издвојено око 
450.000,00 динара. 

 

ПРВИ „ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ“ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 
 

У Новом Кнежевцу је 18. октобра одржан први „Фестивал 
ракије“ на којем је у конкуренцији за награде било је 55 
такмичара, а своје производе је ван конкуренције изложило још 
око 40 призвођача овог пића. Овај догађај је отворио Драган 
Бабић, председник наше општине, који је изјавио да је скуп добра 
промоција воћарства, а најавио је и могућност да локална 
смоуправа сопственим средствима помогне развој ове гране 
пољопривредне делатности. Након њега, присутнима се обратио и 
Жарко Миладинов, члан Општинског већа, који је поздравио 
учеснике и све посетиоце. Приређен је и пригодан програм у којем 
су се представили КУД „Тисађенђе“ и КУД „Банат“. Сузана 
Манчић, позната и популарна естрадна личност и писац, је била 
промотер и водитељ ове манифестације, а поред ње ту је била 
званична делегација општине Петровац На Млави, др Нада 
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Мацура и још низ званица из наше општине и околине. Скупу је присуствовала и Весна 
Бјелић Француски, председница Форума жена СПС Војводине и покрајински 
посланик.Свечани део на којем су додељене медаље и признања је у изузетно пријатној 
атмосфери одржан у мотелу „Ловац“. Ракије су биле разврстане по врстама воћа од којег 
су прављене, и у свим категоријама су проглашени добитници бронзаних, сребрних и 
златних медаља. Поред тога, на основу укупних резултата, за апсолутног победника 
„Фестивала ракије“ је проглашена дестилерија „Хуберт“ из Банатског Великог Села, чији 
је представник примио шампионски пехар. 

Све у свему, овај догађај је био организован на врхунском нивоу, са бројним гостима 
који су могли да виде Нови Кнежевац и оно што ова средина има од потенцијала за развој 

воћарства, као и друге компаративне вредности наше општине у односу на друге средине. 
Мора се признати да је за овакав одзив учесника и гостију најзаслужнији Жарко 
Миладинов, који је захваљујући својим пословним и личним контактима омогућио овако 
еминентан догађај. 

Остаје да се надамо да ће „Фестивал ракије“ постати традиционалан, јер је овакав тип 
манифестације сјајна промоцијаа наше општине, а постоји још много простора да он 
постане још садржајнији и још шире препознат на територији целе Србије. На крају, оцена 
за први „Фестивал ракије“ је чиста петица. 

 

ИЗДАЈЕ: ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР.1 
ТЕЛЕФОН: 0230/81-031; 82-055. 

САРАДНИЦИ НА ИЗРАДИ: ДАНИЦА КНЕЖЕВИЋ ПОПОВ И АЛЕКСАНДАР ПЕРКУЧИН 
ТИРАЖ:1500 ПРИМЕРАКА 


