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Слика 1: Председница ппщтине Ирена Славкпвић 

 

Ппщтпвани суграђани, 

 

Друщтвп у кпјем живимп свакпдневнп се 
супшава са екпнпмским, технплпщким и 
демпграфским прпменама. Глпбализација 
привреде кпјпј присуствујемп на светскпм 
нивпу ствара пкружеое кпје је виднп 
другашије пд пнпг на кпје смп навикли, какп 
на нивпу лпкалне заједнице такп и саме 
државе. Успещнпст лпкалне администрације 
све вище зависи пд оених сппспбнпсти да се 
приладпги нпвпнасталим услпвима рада и 
ппслпваоа и да у највећпј мпгућпј мери 
уппсли свпје капацитете какп би ствприла 
ппвпљнп ппслпвнп пкружеое, уппслила свпје 
суграђане и такп ушинила живпт свакпме пд 
нас успещнијим и бпљим. 

Пснпвни циљ плана развпја ппщтине Нпви 
Кнежевац је пдрживи развпј кпји задпвпљава 
пптребе садащопсти, али не дпвпди у 
питаое сппспбнпсти будућих генерација да 
задпвпље властите пптребе. Циљ је ппстићи 
пдрживи раст и развпј заснпван на знаоу и 
инпвативнпсти, кпји ће пбезбедити бпље 
резултате кнежевашке привреде, привлашеое 
капитала у лпкалну привреду са акцентпм на 
туризам, кап и ствараое ппгпдне 
инфраструктуре и других услпва кпји 
ппдстишу развпј уз защтиту живптне средине 
и једнаке мпгућнпсти и слпбпде за све 
грађане. 

Преппзнаваое развпјних тежои и 
мпгућнпсти кпје пбухвата стратещки 
дпкумент ппдразумева ппстпјаое јасне 
визије ппжељне будућнпсти лпкалне 
заједнице, а тиме и мисију кпја ппдразумева 
нужнпст и пбавезу свих шинилаца 
привреднпг, јавнпг и пплитишкпг живпта 
заједнице ка оенпм пствареоу. 

План развпја ппщтине Нпви Кнежевац урађен 
је у сарадои са Ппкрајинским секретаријатпм 
за регипнални развпј, међурегипналну 
сарадоу и лпкалну сампуправу.  

Пвај стратещки дпкумент је впдиш у развпју 
града и дппринпси свепукупнпм 
прпдубљиваоу разумеваоа и дијалпга 
припадника свих заинтереспваних страна. У 
оега су уткани јасни циљеви, мере и 
кпнкретни прпјекти шија реализација 
псигурава и квалитетнији живпт кнежевшана 
уз негпваое преднпсти интеркултуралнпсти. 

За нащу ппщтину Нпви Кнежевац. 

 

С ппщтпваоем Ваща  

Председница ппщтине Нпви Кнежевац 
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ПР План развпја 

ПУ Предщкплска устанпва 

РЗС Републишки завпд за статистику 

РС Република Србија 
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Увод 

Ппщтина Нпви Кнежевац је 14.05.2021. 

гпдине у виду Пдлуке председника ппщтине 

Нпви Кнежевац бр. II-16-2/2021 ппкренула 

прпцес израде Плана развпја за перипд 2022-

2030. у складу са Закпнпм п планскпм 

систему Републике Србије 1 . План развпја 

ппщтине Нпви Кнежевац 2022-2030. је дпнет 

на XIV седници Скупщтине Ппщтине Нпви 

Кнежевац бр. I-020-17/2022 пд 28.04.2022. 

гпдине. 

Пдрживи развпј је тема не самп наще 

ппщтине и државе Србије већ мнпгп щири 

прпцес у кпји је укљушен цеп свет.  

Деценијама уназад брпјна дпкумента су 

креирана, пптписана и усвпјена у циљу 

напретка цивилизације  кап щтп су следећа: 

Слика 2: Илустрација циљева Еврппа 2030 

 

                                                             
1

"Службени гласник РС", брпј 30 пд 20. априла 2018.  

Извещтај Римскпг клуба 70-их гпдина XX века, 

Рип декларација и Агенда 21 2  из 1992. 

гпдине, Миленијумски циљеви Уједиоених 

нација из 2000. гпдине, Еврппа 2020 и мнпги 

други.  

Сада је најактуелнији дпкумент кпји је 

представила Еврппска кпмисија п пдрживијпј 

Еврппи дп 2030. гпдине кпји наглащава да је 

пптребнп ушинити вище какп би ЕУ и свет 

псигурали пдрживу будућнпст за дпбрпбит 

грађанa. 3  Циљеви дефинисани тим 

стратещким дпкументпм су приказани на 

слици у наставку, а пднпсе се на глпбални 

циљеве пкп кпјих све треба да се уједини 

ради искпреоиваоа сирпмащтва, защтите 

живптне средине и пбезбеђиваоа мира и 

прпсперитета за све. 

                                                             
2 Једнп пд ппглавља Агенде 21 – ппглавље ЕУ 28. – кпнсултпваое лпкалних 
власти са станпвнищтвпм у ппгледу псмищљаваоа стратегија 
3

https://europa.rs/evropska-komisija-predstavila-dokument-za-razmatranje-o-

odrzivijoj-evropi-do-2030/ 
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„Пвих 17 циљева заснивају се на успеху 

миленијумских циљева развпја, али 

пбухватају и нпве припритетне пбласти кап 

щтп су климатске прпмене, екпнпмске 

неједнакпсти, инпвације, пдржива пптрпщоа, 

мир и правда. Циљеви су међуспбнп 

ппвезани будући да кљуш успехa једнпг циља 

шестп лежи у сагледаваоу изазпва кпји су 

свпјствени некпм другпм циљу“.4 

Наведене наднаципналне стратегије и 

циљеви били су пснпв за Републику Србију да 

свпје наципналне стратещке дпкументе 

увеже у један свепбухватни стратещки 

дпкумент (Наципнална стратегија) кпји се 

тише пдрживпг развпја и кпји треба да 

дефинище пвакав развпј пријентисан ка 

циљу, кпнстантан, дугпрпшан, свепбухватан и 

синергијски прпцес кпји утише на све аспекте 

живпта (екпнпмски, спцијални, екплпщки и 

институципнални) на свим нивпима.  

У Стратегији се пптенцира израда мпдела 

кпји на квалитетан нашин задпвпљава 

друщтвенп-екпнпмске пптребе и интересе 

грађана, а истпвременп уклаоа или знатнп 

смаоује утицаје кпји прете или щтете здравпј 

живптнпј средини и прирпдним ресурсима. 

Ппред тпга, на наципналнпм нивпу је урађен 

и дпкумент Наципнални план регипналнпг 

развпја 2014-2020. гпдина – развпј регипна 

Србије путем партнерства, у кпјем се 

прпмпвище интегрисани приступ пдрживпм 

спцип-екпнпмскпм развпју свих делпва 

теритприје Србије. Пвај дпкумент дефинище 

3 стратещка циља: 1. Развпј људскпг 

капитала, 2. Ствараое услпва за пдрживи 

развпј и 3. Ствараое нпвих радних места и 

бпгатства, кап и један 

пперативни/имплементаципни циљ: 

Унапређеое институципналнпг капацитета. 

 

                                                             
4

https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/sustainable-development-

goals.html 

 У складу са прпцесима стратещкпг 

планираоа, и Аутпнпмна ппкрајина 

Впјвпдина је, нарпшитп пд уласка у XXI век, 

вище пута дефинисала свпје стратещке 

развпјне циљеве, а ппследои пут је тп 

ушиоенп у Прпграму развпја АП Впјвпдине 

2014-2020.  

Kпнашнп, и ппщтина Нпви Кнежевац је вище 

пута била укљушена у прпцес планираоа, па 

такп и стратещкпг планираоа. Резултати тих 

прпцеса су следећи дпкументи: 

 Стратегија развпја ппщтине Нпви Кнежевац 2010-2015; 

 Лпкални план управљаоа птпадпм за перипд пд 2011. 

дп - 2021. гпдине; 

 Зелена агенда ппщтине Нпви Кнежевац 2012-2016.; 

 Лпкални акципни план за младе 2014-2019. за ппщтину 

Нпви Кнежевац;  

 Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Нпви Кнежевац 

2015-2020; 

 Прпграм развпја сппрта у ппщтини Нпви Кнежевац за 

перипд пд 2016. дп 2018. гпдине; 

 Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја Рпма на 

теритприји ппщтине Нпви Кнежевац за перипд 2017-

2020. гпдине; 

 Лпкални актикпрупцијски план за ппщтину Нпви 

Кнежевац 2017-2020; 

 Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја 

избеглих, интернп расељених лица и ппвратника пп 

реадмисији за перипд пд 2016. дп 2020.;  

 Лпкални акципни планпви заппщљаваоа ппщтине Нпви 

Кнежевац (пд 2011. дп 2021.); 

 Лпкални акципни план за младе 2020-2021. за ппщтину 

Нпви Кнежевац; 

 Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја Рпма у 

ппщтини Нпви Кнежевац за перипд 2021-2025. гпдине; 

 Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја 

избеглих, интернп ресељених лица и ппвратника пп 

пснпву реадмисије у ппщтини Нпви Кнежевац за перипд 

2021-2025; 

 Прпстпрни план ппщтине Нпви Кнежевац (2015); 

 План генералне регулације са изменама и дппунама 

насеља Нпви Кнежевац. 



План развпја ппштине Нпви Кнежевац 2022-2030 

 

  

7 
 

Сви претхпднп наведени дпкументи 

представљају пснпв за израду Плана 

пдрживпг развпја ппщтине Нпви Кнежевац 

2022-2030. (у наставку: План развпја). 

Термини изражени у Плану развпја ппштине 
Нпви Кнежевац у граматичкпм мушкпм 
рпду ппдразумевају мушки и женски рпд 
лица на кпја се пднпсе. 
 
Изради Стратегије се приступилп систематски 
и у партнерству са Владпм Аутпнпмне 
Ппкрајине Впјвпдине, пднпснп 
Ппкрајинским секретаријатпм за 
регипнални развпј, мeђурегипналну 
сарадоу и лпкалну сампуправу, кпји је 
пружип финансијску ппдрщку у пвпм прпцесу 
стратещкпг планираоа (угпвпр бр.141-401-
1031/2021-01-3 пд 16.04.2021. гпдине).  
 

Какп би и други неппхпдни предуслпви за 
израду Плана развпја били задпвпљени, 
Председник ппщтине Нпви Кнежевац 
Пдлукпм бр. II-16-2/2021 пд 14.05.2021. 
гпдине је ппкренуп је прпцес израде Плана 
пдрживпг развпја ппщтине Нпви Кнежевац за 
перипд 2022-2030., дпнеп рещеоа (бр. II-16-
3/2021 пд 28.05.2021. гпдине) п фпрмираоу 
кппрдинаципнпг тима и тематских радних 
група кпје ће бити задужене за реализацију 
(пдлука и рещеое у прилпгу). 
 
На седници пд 28.04.2022. гпдине Скупщтина 

ппщтине Нпви Кнежевац је усвпјила План 

развпја, шиме је пн ппстап и оен званишни 

дпкумент. 
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Израда Плана развоја 

општине Нови Кнежевац 

 

Пвај План развпја је резултат ТИМСКПГ рада 

заппслених у ппщтинскпј управи ппщтине 

Нпви Кнежевац, представника јавних 

предузећа, приватнпг сектпра, кап и 

невладиних прганизација и удружеоа 

грађана са теритприје ппщтине. Технишку 

ппдрщку у припреми стратещкпг дпкумента 

пружип је струшни тим Аспцијације за развпј 

ппщтине Башка Тпппла из Башке Тпппле. 

А. Тим за израду Плана развпја 
 
 
1) Кппрдинаципни Тим за израду плана 

развпја ппщтине Нпви Кнежевац, 

2) Кппрдинатпр и финансијски асистент, 

3) Радни тимпви за израду дела плана 

развпја ппщтине Нпви Кнежевац. 

 

Б.  Приватни сектпр, устанпве и РРА 
 

 

1) “Алева” дпп Нпви Кнежевац, 

2) “Лабинпрпгрес - ТПС” дпп Нпви 

Кнежевац, 

3) ДПП “Бипрпл” Нпви Кнежевац, 

4) “Планер М” Нпви Кнежевац, 

5) Устанпве пбразпваоа: 

 Предщкплска устанпва “Срећнп 

дете”, 

 Пснпвна щкпла “Ј.Ј. Змај” Нпви 

Кнежевац, 

 Гимназија и струшна щкпла 

“Дпситеј Пбрадпвић”, Нпви 

Кнежевац 

 Музишка щкпла Нпви Кнежевац, 

 

6) Центар за спцијални рад Нпви 

Кнежевац, 

7) Дпм здравља Нпви Кнежевац, 

8) Нарпдна библиптека “Бранислав 

Нущић”, 

9) ЈКП “7. Пктпбар”, 

10) Специјализпвана бплница “Свети 

врашеви“, 

11) Месне заједнице Нпви Кнежевац, 

Ђала, Српски Крстур, Банатскп 

Аранђелпвп, Мајдан – Рабе и 

12) Регипнална развпјна агенција 

“Панпнрег” Субптица. 

Ц. Савези, НВО сектпр и удружеоа 
грађана  

1) Сппртски савез ппщтине Нпви 

Кнежевац, 

2) Удружеое предузетника Нпви 

Кнежевац, 

3) Удружеое ппљппривредника Нпви  

Кнежевац, 

4) Удружеое пензипнара ппщтине Нпви 

Кнежевац 

5) Дпбрпвпљнп ватрпгаснп друщтвп 

Нпви Кнежевац, 

6) Екп центар “Тиса” Нпви Кнежевац и 

7) “Агрп бизнис центар” Нпви Кнежевац. 
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Методолошки приступ и 

процес израде 

Закпну o планскпм систему Републике Србије, 

ппдразумева да је план развпја дугпрпшни 

дпкумент развпјнпг планираоа кпји усваја 

скупщтина јединице лпкалне сампуправе на 

перипд пд најмаое седам гпдина. Према 

наведенпм Закпну, пснпвни елементи плана 

развпја су: анализа ппстпјећег стаоа, визија, 

припритетни циљеви и преглед мера кпјима 

се дпстижу предлпжени циљеви, са краћим 

пписпм. Средоерпшним стратещким 

дпкументима ЈЛС и дпкументима јавне 

пплитике се даље и детаљније разрађују 

предлпжене мере. 
 

План развпја представља дпкумент 

интегрисанпг планираоа пплазећи пд 

пснпвне претппставке међузависнпсти 

прирпдних, друщтвених и екпнпмских 

система, са циљем дпстизаоа синергијских 

ефеката, уз задржаваоа пснпвнпг фпкуса 

свакпг пд сектпра.  
 

Кап у Агенди 2030, свих 17 циљева се 

интегрище на нашин да се укљушују три 

димензије пдрживпг развпја: екпнпмски 

раст, спцијална инклузија и заштита 

живптне средине.  
 

Израда ПР-а се базира на стандарднпј 

метпдплпгији, кпја семпже представити крпз 

некпликп фаза: 

 

 Фаза припреме  

 Фаза развпја  

 Фаза дефинисаоа мпдела за 

праћеое, вреднпваое и 

извещтаваое са структурпм 

пдгпвпрнпсти. 

 

Фаза припреме ппдразумева дефинисаое 

тима јединице лпкалне сампуправе кпји 

административнп и технишки впди целпкупан 

прпцес израде плана, и кпји је задужен за 

прганизаципне активнпсти пкп реализације 

прпјекта израде плана развпја.  
 

У пвп фази је пптребнп изврщити и анализу 

стејкхплдера, тј. израдити матрицу 

заинтереспваних страна. Матрица треба да 

пбухвати све најважније актере, а кпји се 

укрщтају према утицају и знашају кпји имају 

на ппдрушју за кпји се план израђује. 

Израђена матрица заинтереспваних страна 

представља ппдлпгу за предлагаое шланпва 

радних тела, структуираних у једну или вище 

тематских група, у зависнпсти пд брпја и 

структуре актера, кап и специфишнпсти 

ппдрушја. 
 

Преппрука је и да се пре ппшетка прпцеса 

израде плана развпја, изврщи евалуација 

реализације планских дпкумената кпјима 

истише рпк важеоа, а кпје нпви план 

замеоује. Ппщтина Нпви Кнежевац је на 

првпм састанку кппрдинаципнпг тима 

урадила преглед акципнпг плана из 

Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Нпви 

Кнежевац 2015-2020. гпдине. На састанку је 

кпнстатпванп да је план реализпван 

гледајући брпј циљева пкп 80%, а пкп 60% 

вреднпснп јер су изпстале највеће 

инвестиције (прешисташ птпадних впда, 

заврщетак канализације, сппртска хaла, 

индустријске зпне, фабрике за пијаћу впду...) 

кпје су у фази аплицираоа или пдпбраваоа 

кпд дпнатпра. 

 

Фаза развпја се реализује транспарентнп 

крпз у кпји су укљушени сви преппзнати 

лпкални актери. У фази развпја мпгу бити 

укљушени и актери ван ппдрушја за кпји се 

план израђује, тј. представници разлишитих 

институција и прганизација (наушнп-

истраживашке, развпјне агенције, дпнпсипци 

пдлука са вищих нивпа власти, експерти) са 

циљем пружаоа струшне и технишке ппмпћи. 

Фаза развпја се мпже ппсматрати крпз два, 

међуспбнп услпвљена, кпрака, а тп су:  
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 Анализа ппстпјећег стаоа  

 Дефинисаое визије, припритетних 

циљева и мера 
 

Анализа ппстпјећег стаоа је први кпрак у 

прпцесу и ппдразумева прикупљаое и 

пбраду ппдатака из примарних и 

секундарних извпра. Секундарни ппдаци се 

прикупљају из званишне статистике, дпк 

нашини прикупљаоа примарних ппдатака 

мпгу бити разлишити (упитници, анкете, 

интервјуи, другп), а на избпр нашина 

прикупљаоа ппдатака утише распплпживп 

време и дпступни људски ресурси за 

прикупљаое и пбраду. Анализа ппстпјећег 

стаоа реализује се и представља према 

пбластима, а тп су у најщирем пквиру 

кпмунална, друщтвена и екпнпмска 

инфраструктура са ппдпбластима. Ппред 

анализе ппстпјећег стаоа, изврщене на 

пснпву дпступних ппдатака, представници 

радних тела израђују и СВПТ (SWOT) матрицу, 

кпја представља најзнашајнији алат у прпцесу 

планираоа. Јпщ једна пд метпдплпщких 

преппрука је да се приликпм представљаоа 

резултата анализе направи веза са Циљевима 

пдрживпг развпја (Агенда 2030), ташније 

лпкализпваним циљевима и индикатприма. 
 

Дефинисаое визије, припритетних циљева и 

мера је наредни кпрак, а реализација 

ппдразумева партиципативни прпцес у виду 

кпнсултација, у кпји су укљушени раније 

идентификпвани лпкални актери 

прганизпвани крпз тематске групе. Технике 

кпнсултација мпгу бити разлишите, а кап 

пквир мпгу се кпристити пне дате Уредбпм п 

метпдплпгији управљаоа јавним пплитикама, 

анализи ефеката јавних пплитика и прпписа и 

садржају ппјединих дпкумената јавних 

пплитика5, а неке пд оих су: фпкус групе, 

пкругли стплпви, панели и другп (шлан 41. 

наведене Уредбе). 
 

                                                             
5"Службени гласник РС", брпј 8 пд 8. фебруара 2019. 

Визија представља жељенп будуће стаое. 

Визија се дпбија прпцеспм брејнстпрминга на 

састанцима тематских група. Дефинисана 

визија треба да је инспиративна и 

амбиципзна, кратка и лака за памћеое, 

дпстижна и мерљива, али и да лпкалну 

сампуправу, за кпју се врщи планираое, 

диференцира пд других ппдрушја. 
 

Припритетни циљеви су прпјекције жељенпг 

стаоа кпје дппринпсе пствареоу визије, а 

ппстижу се спрпвпђеоем мера, пднпснп 

групе мера, при шему се свака мера, пднпснп 

група мера пбавезнп везује за кпнкретан 

припритетан циљ. Циљеви се утврђују такп да 

буду прецизни, мерљиви, прихватљиви, 

реални и временски пдређени. На нивпу 

припритетнпг циља дефинищу се ппказатељи 

ушинка (ппказатељи искпда), щтп 

ппдразумева утврђиваое ппшетне вреднпсти, 

циљане вреднпсти и извпра верификације. 
 

Мере представљају скуп активнпсти шије се 

предузимаое планира ради пствареоа 

припритетних циљева, пднпснп дпстизаоа 

ппстављене визије. Мере мпгу бити 

разлишите пп свпјпј врсти и нашину делпваоа, 

а за пствареое ппстављенпг циља пптребна 

је реализација једне или вище мера, кпје 

мпгу бити међуспбнп услпвљене. Мере, 

према гпре ппменутпј Уредби, мпгу бити: 

регулатпрне, ппдстицајне, инфпрмативнп - 

едукативне, пбезбеђеое дпбара и пружаое 

услуга, институципналнп управљашкп-

прганизаципне. 
 

У пквиру једнпг припритетнпг циља мпгу бити 

кпмбинпване разлишите врсте мера. На нивпу 

мере мпгу се дефинисати ппказатељи ушинка 

(ппказатељи резултата), укпликп је тп мпгуће 

(није пбавезнп). 

 

Ппказатељи (индикатпри) учинка треба да 

буду прецизни, мерљиви, прихватљиви, 

реални, временски пдређени и 

квантитативнп изражени.  
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Укпликп није мпгуће квантитатинп 

дефинисаое ппказатеља, исти мпже бити 

дефинисан и квалитатитвнп. Ппказатељи  

ушинка се примеоују такп щтп се представља 

базна вреднпст кпја се дпбија на пснпву 

ппследое дпступних ппдатака и циљна 

вреднпст, пднпснп вреднпст кпја се жели 

дпстићи пствареоем циља, пднпснп 

реализацијпм мере. За сваки пд ппказатеља 

ушинка дефинище се извпр прпвере. Накпн 

израде Плана развпја лпкална сампуправа 

прганизује презентацију плана пред щирпм 

лпкалнпм заједницпм, кап и јавну расправу. 

Накпн јавне расправе, План развпја јединице 

лпкалне сампуправе, на предлпг Већа, усваја 

Скупщтина лпкалне сампуправе. 

План развпја ппщтине Нпви Кнежевац 2022-

2030. је ппщти стратещки план лпкалнпг 

пдрживпг развпја кпји даје смернице и 

дефинище активнпсти за будући пдрживи 

развпј ппщтине. Временски пквир за 

имплементацију Плана развпја је 2022-2030. 

гпд, пднпснп 9 гпдина. Пвп је релативнп дуг 

временски перипд у кпјем су мпгуће прпмене 

стаоа пкружеоа, а щтп ће имплицирати 

евентуалнп будуће ажурираое Плана 

развпја, пднпснп Акципнпг плана. Пвај План 

развпја се, у свпјпј бити, пднпси на пдрживи 

развпј живпта, рада и функципнисаоа 

лпкалне заједнице у ппщтини Нпви 

Кнежевац. Пдрживпст ппдразумева 

кприщћеое прирпдних ресурса у мери кпја 

дпзвпљава да се ти ресурси прирпднп 

пбнпве, пднпснп да се не нарущи оихпв 

квалитет за будуће генерације. 
 

План развпја се дефинище, усваја и реализује 

на ппщтинскпм нивпу. У неким циљевима, 

прпграмима и активнпстима, ПР ппдразумева 

регипнални и/или наципнални приступ 

рещаваоу пдређених прпблема, али се у 

наведеним циљевима и активнпстима 

ппдразумева већ пбпстранп изражен интерес 

суседних лпкалних сампуправа, Аутпнпмне 

Ппкрајине Впјвпдине, кап и Републике 

Србије. Ппсебнп се истише знашај сарадое са 

суседним државама кпји ппред лпкалнпг 

интереса заступа и интерес Републике Србије. 

Сарадоа са Мађарскпм и Румунијпм је пд 

изузетнпг знашаја какп за ппщтину такп и за 

саму Републику Србију јер пстварује интерес 

на државнпм нивпу. Рещаваоем заједнишких 

прпблема (бпрба прптив ппплава, илегалне 

миграције, незаппсленпст грађана) па све дп 

заједнишких инвестиција из пбласти 

ппљппривреде, туризма, прпизвпдое и 

тргпвине, има за циљ ппбпљщаое 

дпбрпсуседских пднпса нащих земаља и 

прпмпцију прекпгранишне сарадое.Прпцес 

имплементације ппдразумева исти приступ, 

пднпснп ппдразумева директну укљушенпст 

свих заинтереспваних странатпкпм трајаоа 

целпкупнпг прпцеса. У тпм кпнтексту је на 

ппшетку прпцеса израде Плана развпја 

председник Ппщтине дпнеп Пдлуку п 

ппступку припреме плана развпја ппщтине 

Нпви Кнежевац за деветпгпдищои перипд тј. 

пд 2022. дп 2030. гпд. пд 14.05.2021. гпдине и 

Рещеое п фпрмираоу кппрдинаципнпг тима 

и теметских радних група за израду плана 

развпја пд 28.05.2021. гпдине.  

 

У шитавпм прпцесу планираоа примеоиван 

је партиципативни приступ, у кпјем су 

лпкални актери, а пре свега представници 

ппщтине Нпви Кнежевац, представници 

приватнпг и невладинпг сектпра, узели 

активнп ушещће, дајући драгпцене смернице 

за пвај стратещки дпкумент. 

 

Радне групе су фпрмиране пп претхпднп 

пдређеним припритетима: 

 

 РГ 1: Лпкални екпнпмски/привредни развпј, 
 

 РГ 2: Друштвени развпј и квалитет живпта, 
 

 

 РГ 3: Заштита живптне средине/кпмуналне 
делатнпсти. 
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Радне групе су у перипду мај-нпвембар 2021. 

гпдине крпз радне састанке и радипнице 

пписале и анализирале тренутнп стаое 

(SWOT), а пптпм су дефинисале визију, ппщте 

и ппсебне циљеве у пквиру припритета. На 

пснпву дефинисаних циљева урађен је нацрт 

акципнпг плана, ппвезан са бучетским 

прпгрампм и кап такав треба да дпведе дп 

испуоеоа ппстављених циљева у наведенпм 

перипду.  

 

Општина Нпви Кнежевац се у прпцесу 

дефинисаоа Плана развпја за перипд 2022 -

2030. гпдине у пптпунпсти придржавала 

претхпднп наведене метпдплпгију и 

реализпвала све предвиђене фазе и 

активнпсти.  

 

 

 

 

Стратещки дпкумент у себи садржи следећа 

ппглавља: 

 

 Ппщте инфпмације п ппщтини 

 Анализа ппстпјећег стаоа и SWПТ 

анализу 

 Дефинисаое Плана развпја (визија, 

припритети, ппщти и ппсебни 

циљеви) 

 Пквир за спрпвпђеое (праћеое 

имплементације, извещтаваое и 

вреднпваое  Плана развпја) 

 

Нивп имплементације Плана развпја ће се 

перманентнп пратити путем гпдищоег 

циклуса евалуације. Гпдищои циклус 

праћеоа и евалуације на пвај нашин ће 

пмпгућити перманентнп ажурираое визије, 

припритета, циљева и активнпсти, дпк ће се 

за пцену успещнпсти кпристити селектпвани 

индикатпри. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ОПШТИНИ 

Административни и географски 

положај 
 

Ппщтина Нпви Кнежевац захвата крајои 
северпистпшни деп РепубликеСрбије и 
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине и 
најсевернији деп Баната. 

 

Слика 3: Мапа граница ппщтине Н.Кнежевац 

 

Удаљена је пд већих центара (Субптица  

40km, Кикинда 50km, Нпви Сад 100km и 

Бепград 180km), али дпбрп ппвезана путним 

правцима ка пвим местима ппсебнп 

изласкпм на међунарпдни аутппут Е-75 кпд 

Хпргпща (17km).  

Туристичкп гепграфски пплпжај ппщтине је 

ппвпљан, јер представља северп-истпшни 

деп Впјвпдине, кпји се налази на тпмеђи 

наще земље, Мађарске и Румуније.  

У ппщтини ппстпје шак два друмска гранишна 

прелаза (Ђала-Тисасигет и Рабе-Кибекхaза) 

ка Мађарскпј и ппвременп птвпрени прелаз 

ка Румунији, такпђе кпд места Рабе.  

Река Тиса кап прирпдни впдени пут 

представља привредни пптенцијал, а већи 

знашај има у смислу прирпднпг бпгатства.  

Ппвршина ппштине је 305 km2. Северну 

границу у дужини пд 21,2 km, шини деп 

државне границе према Мађарскпј, 

дужинпм пд 23,4 km се према југу граниши са 

ппщтинпм Чпка, према истпку, дужинпм пд 

14,9 km, излази на државну границу према 

Румунији, а западна граница је прирпдна и 

оу шини деп тпка реке Тисе у дужини пд 28,3 

km са ппщтинпм Каоижа.  

Брпј станпвника у 9 насељених места 

ппщтине Нпви Кнежевац је 11.269 (пппис 

2011. гпд.). Ппдрушје нпвпкнежевашке 

ппщтине, са прпсешнпм надмпрскпм 

висинпм пд пкп 80 m, захвата највећу 

депресију Панпнске низије. Лесни платп је 

затп пстрвастпг карактера, испресецан 

алувијалним равнима дуж сливпва са 

запсталим барама, ритпвима и рукавцима 

оихпвих меандара. Кап пблик рељефа, ту су 

и маоа леснп-пещшана еплска узвищеоа у 

виду греда и хумки.Такав рељеф је пресуднп 

утицап за избпр места за станпваое.  

Ппдручје ппштине Нпви Кнежевац пбухвата 

следећа насељена места: Нпви Кнежевац, 

Ђала, Српски Крстур, Банатскп Аранђелпвп, 

Мајдан, Рабе, Ппдлпкао, Филић и Сигет. 

 

Слика 4:  Нпви Кнежевац ппкрај реке Тисе-
фптпграфија дрпнпм
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Табела 1: Ппврщине катастарских ппщтина на ппдрушју пбухваћеним Прпстпрним планпм 

Р.бр. Катастарска ппштина Ппвршина  (хектара) Насеља 

1. КО Банатскп Аранђелпвп 7.558,6753 Б.Аранђелпвп, Ппдлпкао и Сигет 
2. КО Ђала 2.734,8251 Ђала 

3. КО Мајдан 2.378,4068 Мајдан, Рабе 

4. КО Нпви Кнежевац 12.726,0396 Нпви Кнежевац, Филић 

5. КО Српски Крстур 5.135,1540 Српски Крстур 

 Укупнп:  30.533,1008 9 насеља 

Извпр: Прпстпрни план ппштине Нпви Кнежевац 

Табела 2: Ппщти ппдаци п Ппщтини у ппређеоу са вищим теритпријалним јединицама 

Теритпријална 
јединица 

Ппвршина 
(km2) 

Ппљппривредна 
ппвршина 

(%) 

Брпј 
насеља 

Станпвништвп 
(на дан 30.06.2013.) Катастарских 

ппштина 

Регистрпваних 
Месних 

Заједница 
укупнп 

на 1 
km2 

Општина 305 88,0 9 11.011 36 5 5 

Округ 2.328 89,2 50 144.672 62 37 45 

АПВ 21.614 82,3 467 1.912.095 88 446 551 

РС 88.499 65,8 6.158 7.164.132 81 5.821 4.162 

Извпр: Републички Завпд за статистику Републике Србије 

 У Прпстпрнпм плану Ппщтине планирана је пренамена прпстпра, у перипду дп 2024. гпдине, шији 
је детаљан ппис дат у табели у наставку. 
 

Табела 3: Биланс ппстпјеће и планиране намене прпстпра за ппщтину Нпви Кнежевац 

Редни 
брпј 

Намена прпстпра 
Ппстпјеће (2014.) Планиранп (2024.) 

ha % ha % 
1 Ппљппривреднп земљищте 27.488,17 90,03 27.056,75 88,61 

2 Оиве, впћоаци и винпгради 23.139,57 75,78 22.918,16 75,05 

3 Ливаде и пащоаци 3.498,14 11,46 3.327,81 10,90 

4 Трстици и мпшваре 231,51 0,76 171,15 0,56 

5 Рибоаци 618,95 2,03 639,63 2,09 

6 Шумскп земљищте 811,53 2,66 811,53 2,66 

7 Шуме и щумскп земљищте 811,53 2,66 811,53 2,66 

8 Впднп земљищте 493,47 1,62 573,36 1,88 

9 Река Тиса 280,09 0,92 280,09 0,92 

10 Мелипративни канали 152,59 0,50 232,48 0,76 

11 Пдбрамбени насип 60,79 0,20 60,79 0,20 

12 Грађевинскп земљищте 1.739,93 5,69 2.091,46 6,85 

13 Грађевинска ппдрушја насеља 1.545,15 5,96 1.561,22 5,11 

14 Грађевинскп ппдрушје ван насеља 194,78 0,63 530,24 1,74 

 УКУПНО у пбухвату Плана: 30.533,10 100,00 30.533,10 100,00 

Извпр: Прпстпрни план ппштине Нпви Кнежевац 

Из табеле се види да је кпнверзија предвиђена највище на рашун ппљппривреднпг земљищта 
(нещтп вище пд 430 ha), шије ушещће ће се смаоити са 90,03% на 88,61%, а у кприст впднпг 
земљищта са 1,62%  на 1,88%, а највище у кприст грађевинскпг земљищта, са 5,69% на 6,85%. 
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Кратак историјат Општине 
 

Најстарији трагпви живпта на теритприји 
садащое ппщтине Нпви Кнежевац припадају 
Керещкпј неплитскпј култури с ппшетака петпг 
миленијума п.н.е. Сам назив у писанпм 
пблику Нпви Кнежевац јавља се за време 
Угарске државе и тп кап Цнеса, Кенеса, 
Кенесна пднпснп Кнежа, реш слпвенске 
етимплпгије кпја знаши кнежевп местп, а 
мнпгп раније је та реш пзнашавала владара. 
 
Из пвих раних векпва младе угарске државе 
из XI-XII века, на теритприји Ппщтине је 
сашуван велики манастирски кпмплекс светпг 
Ђпрђа у Мајдану, са три цркве и некрппплпм. 
Настанак пвпг кпмплекса се мпже ппвезати са 
каснијпм „Легендпм псветпм Герхaрду” где 
се пписује да је манастир пснпван и насељен 
гршким мпнасима, пднпснп бпрбпм Мађара и 
Бугара за превласт над Банатпм. 
 
XIII и XIV веку је Нпви Кнежевац, пднпснп Рев 
Каоижа какп се тада звап, бип у ппседу 
угарских краљева и 1329. гпд. је дпбип статус 
варпщице са правпм пдржаваоа гпдищоих и 
недељних ващара. 
 
Какп се мпже шитати из папских десетака, 
местп је највище прихпда пстваривалп 
наплаћиваоем такси на препрпдају спли кпја 
је стизала на пристанищте и путарине.Пд 
1551. гпд. па све дп пптписиваоа кпнашнпг 
мира у Ппжаревцу 1718. гпд. између Аустрије 
и Турске је Каоижа, пднпснп Нпви Кнежевац 
какп се тада звап, ппд Турскпм влащћу.  
Ппсле ратпва впђених између Угарске и 
Турске се велики деп станпвнищтва 
разбежап. Да би ппнпвп населили 
станпвнищтвп, Турци су увели блажи ппрески 
систем пд пнпг из времена Угарске 
краљевине. Ппреске плакщице и дпбијаое 
знатне ппврщине плпднпг земљищта су 
привукле рају. Каоижа у XVI веку има 60 
кућа.  
 
У време Псманске империје Стара Каоижа је 
мпћан и важан привредни центар, кпји 
држави дпнпси трпструкп веће прихпде пд 
тада впјнп-административнпг седищта 
санчака. Гајила се пщеница, кпнппља, купус, 

лан и друге ппвртарске кулуре пд кпјих је 
најшувенија била прпизвпдоа диоа и 
лубеница. 
 
У великим ратним пкрщајима за превласт над 
Банатпм крајем XVII века између 
Аустријанаца и Турака се Нпви Кнежевац звап 
Мала Каоижа и имап је знашајну улпгу. 
Према пдредбама Карлпвашкпг мира Мала 
Каоижа је 1701. гпдине предата Турцима и 
пд тада је оен назив Турска Каоижа.  
 
Ппнпвп је захваљујући ратпвима Турска 
Каоижа била ппустпщена. Станпвнищтвп се 
већинпм разбежалп, земља је била 
прекривена мпшварама и барама, а 
епидемије маларије, куге, трбущнпг тифуса и 
кплере су дпдатнп кпсиле пнп малп 
препсталих људи.  Да би ствприп пд Баната 
житницу царевине и ппвратип људе, Бешки 
двпр је предузимап разлишите мере кпје су 
биле релативнп успещне. Једна пд тих мера је 
насељаваое гранишара из развпјашених 
пптискп-ппмприщких щаншева. Такп су на 
празнп местп ппред Турске Каоиже 
насељени 1753. гпдине Срби гранишари. 
Местп је названп Јпзефдпрф, пп најстаријем 
сину и сувладару царице Марије Терезије 
Јпсифу II, a Срби су га звали Јпзеппвп.  
 
Да би јпщ вище убрзап напредак Баната, Беш 
је пдлушип да распрпда кпмпрска дпбра. У 
Бешу је 1. августа 1781. гпдине на лицитацији 
спахилук Турску Каоижу са 15.304 
катастарска јутра купип за 90.000 фпринти 
бпгати тргпвац из Нпвпг Сада Маркп 
Ђуркпвић. Куппвинпм ппседа дпбип је и 
племићку титулу, де Сервијски и уживап сва 
феудална права па ппстап гпсппдар пд Турске 
Каоиже. 

Слика 5: Стара фптпграфија двпрца Сервијски-

Шулпе у парку Нпвпг Кнежевца 
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Ппсле оегпве смрти наследип га је син 
јединац, Ђпрђе Ђуркпвић де Сервијски. Кап и 
птац је бип велики дпбрптвпр. На свпм 
спахулуку је прпизвпдип пщеницу кпју је 
превпзип брпдпвима са свпг пристанищта на 
Тиси кпје је билп међу највећим у Банату. 
 
Насељавап је прпизвпђаше дувана на Филићу 
и пснпванпм Бучаку па прпизвпдип и ту 
културу. Пд Турске Каоиже је направип 
знашајан тргпвашки центар и издејствпвап да 
пна 2. августа 1832. гпд. дпбије ранг 
варпщице с привилегијпм и правпм на 
пдржаваое три гпдищоа ващара и недељне 
пијаце средпм. Тргпвап је и стпкпм пп Србији 
и шестп бип на двпру кнеза Милпща 
Пбренпвића. Ппдигап је 1845. гпд. ппнтпнски 
мпст на Тиси, заппшеп је градоу катплишке 
цркве у Турскпј Каоижи 1847. гпдине, а 
наследници је заврщили 1858. гпд.  
 
Наследници ппрпдице Сервијски су 1885. 
гпдине ппставили ппнтпнски мпст, 1895. 
изградили бплницу, 1896. гпд. ппдигли 
жељезнишку станицу и ппщтинску зграду у 
Пбилићеву, 1903. гпд. изградили срески суд  
(данащоа зграда ппщтине), 1908. гпд. 
птвприли фабрику свиле, ппдигли забавищта, 
дпм за незбринуте и старе. У оихпвп време је  

пснпвана централна щтедипница, впдна 
задруга, уређен је кеј уз Тису, калдрмисана је 
главна улица, уведена је ацетиленска расвета 
и заппшета електрификација места.  
 
Ппсле оегпве смрти. У време ревплуције 
1848. гпдине је стап на страну српских 
устаника и утицап да тада Турска Каоижа 
пстане ппщтеђена разараоа. 
 
За данащои парк и зелене улишне дрвпреде 
Нпви Кнежевац треба да захвали Емилу 
Талијану, једнпм пд знашајнијих наследника 
ппрпдице Сервијски, шувенпм лпвцу и 
светскпм путнику, кпји је са свпјих путпваоа 
дпнпсип разлишитп реткп и егзптишнп биље и 
први заппшеп пзелеоаваое Турске Каоиже.

                                                                                                                           Слика 6: Стари парк у Нпвпм Кнежевцу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика  7: Кеј уз парк и реку Тису у Нпвпм Кнежевцу 
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Општи подаци о становништву 

(демографија) 
 
Укупан брпј станпвника ппщтине Нпви 
Кнежевац, пп пппису из 2011. гпдине изнпси 
11.269, щтп је у пднпсу на 2002. гпдину пад 
пд 1.706 станпвника, пднпснп 13%, щтп је 
вище у ппређеоу са прпсекпм на нивпу 
Севернпбанатске пбласти (7,62%), а нарпшитп 
у ппређеоу са нивппм АП Впјвпдине (4,87%) 
и прпсекпм на нивпу Републике Србије 
(3,52%).  
 

Овај ппдатак указује на забриоавајућу 
чиоеницу п депппулацији ппштине! 
 
 
 

Најшещћи узрпк израженпг прпцеса пдлива 
станпвнищтва је пдлазак на щкплпваое и рад 
у земље Еврппске Уније, па убрзп накпн щтп 
један шлан пде у инпстранствп најшещће се 
целпкупна ппрпдица пресељава.  
 

 
 

 

Табела 4: Брпј станпвника према званишним ппписима из 2002. и 2011. гпдине на теритприји 
ппщтине Нпви Кнежевац пп насељеним местима 

Насеље 
Гпдина ппписа 

2002. 
Гпдина ппписа 

2011. 
Прпценат 

(%) 
Смаоеое у % 

Банатскп Аранђелпвп 1.718 1.398 81.37 18.63 

Ђала 1.004 796 79.28 20.72 

Мајдан 292 210 79.28 28.09 

Нпви Кнежевац 7.581 6.960 71.91 8.19 

Ппдлпкао 217 144 91.81 33.64 

Рабе 135 106 66.36 21.48 

Сигет 247 198 78.52 19.84 

Српски Крстур 1.620 1.321 80.16 18.45 

Филић 161 136 81.55 15.53 

Укупнп станпвништвп Општине 12.975 11.269 87% 13% 

Извпр: РЗС 

 

Табела 5: Уппредни преглед кретаоа брпја станпвника према спрпведеним ппписима дп 2011. 
гпдине 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република 
Србија 

5.794.837 6.162.321 6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.576.837 7.498.001 7.234.099 

АП Впјвпдина 
1.640.599 1.698.640 1.854.971 1.952.560 2.034.782 1.970.195 2.031.992 1.932.945 

Севернпбанатска 
пбласт 

189.050 189.414 194.150 191.632 187.179 179.783 165.881 147.770 

Општина Нпви 
Кнежевац 

17.311 17.680 17.831 16.509 15.026 13.816 12.975 11.269 

Извпр: РЗС, Станпвништвп-уппредни преглед брпја станпвника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. у 
ппштини и регипну и у Републици Србији 2011. 
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Табела 6: Станпвнищтвп према наципналнпј припаднпсти 

Национална 
припадност 

Број 
становника 

2002. год 

Број становника 
2002. год у % 

Број становника 
2011. год 

Број становника 
2011. год 

(у %) 

Срби 7.725 60,0% 6.445 57,0% 

Мађари 3.864 30,0% 3.217 29,0% 

Роми 655 4,7% 923 8,0% 

Остали 731 5,3% 684 6,0% 

Укупно: 12.975 100% 11.269 100,0% 

Извпр: РЗС 

 

Ппщтина Нпви Кнежевац је мултинаципнална 
средина и највећу етнишку групацију према 
пппису из 2011. гпдине шине Срби са 57% пд 
укупнпг брпја станпвнищтва. Мађари шине 29% 
станпвнищтва, Рпми 8% и пстале етнишке 
заједнице (Албанци, Бпщоаци, Бугари, 

Буоевци, Гпранци, Југпслпвени, Македпнци, 
Муслимани, Немци, Румуни, Руси, Слпвенци, 
Украјинци, Хрвати и неппредељни кап и 
регипнална припаднпст) кпје заједнп шине 6% 
укупнпг станпвнищтва ппщтине Нпви 
Кнежевац.  

 

Табела 7: Кретаое брпја станпвника у Нпвпм Кнежевцу и насељеним местима ппщтине, према 
спрпведеним ппписима пд 1948. дп 2011. гпдине 

Општина /Насеље 
Број становника  

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Општина Нови 
Кнежевац 

17.311 17.680 17.831 16.509 15.026 13.816 12.975 11.269 

Градска 7.246 7.784 8.235 8.134 8.166 8.062 7.581 6.960 

Остала 10.065 9.896 9.596 8.375 6.860 5.754 5.394 4.309 

Б. Аранђелово 3.258 3.133 3.189 2.710 2.245 1.912 1.718 1.398 

Ђала 1.823 1.761 1.723 1.578 1.325 1.072 1.004 796 

Мајдан 747 824 717 624 451 387 292 210 

Нови Кнежевац 7.246 7.784 8.235 8.134 8.166 8.062 7.581 6.960 

Подлокањ 502 501 457 331 274 172 217 144 

Рабе 400 407 390 306 221 195 135 106 

Сигет 522 502 511 434 358 294 247 198 

Српски Крстур 2.642 183 2.415 2.201 1.794 1.552 1.620 1.321 

Филић 171 183 194 191 192 170 161 136 

Извпр: РЗС, Станпвништвп-уппредни преглед брпја станпвника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. и 
Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији 2011. 

Према ппдацима из претхпдне табеле мпже 
се закљушити да је Нпви Кнежевац биo права 
варпщица. Станпвнищтвп је пре рата живелп 
већим делпм у насељеним местима ппщтине 
и бавилп се ппљппривреднпм прпизвпдопм 
кпја је традиципнална за пвај крај. Накпн 
индустријализације и птвараоа фабрика уз 

све нпвији тренд да млади пдлазе збпг 
щкплпваоа у веће средине мпже се 
закљушити да се села наще ппщтине празне у 
кприст централнпг насеља, али генералнп 
брпј станпвника ппада без нагпвещтаја 
ппзитивне прпмене. 
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Карактеристике локалне 

самоуправе 
 

Седищте лпкалне сампуправе Нпви 
Кнежевац налази се у Нпвпм Кнежевцу, на 
адреси Краља Петра I Карађпрђевића 1, 
23330 Нпви Кнежевац. 

На пснпву Правилника п унутращоем 
уређеоу и систематизацији радних места у 
ппщтинскпј управи, из 2020. гпд., у 
Ппщтинскпј управи се утврђује укупнп 42 
раднa места. 

Бучет Ппщтине Нпви Кнежевац се у 
прптеклпм перипду кретап на нашин 
приказан у следећпј табели.  

 

Табела 8: Бучет Ппщтине Нпви Кнежевац у перипду 2011. дп 2020. гпдине 

Година          Буџет (РСД) Број становника Буџет per capita (РСД) 

2011. 273.899.000 11.269 24.306 

2012. 403.302.000 11.121 36.265 

2013. 340.165.000 11.012 30.890 

2014. 382.201.000 10.895 35.080 

2015. 436.976.000 10.761 40.607 

2016. 726.474.000 10.610 68.471 

2017. 523.372.000 10.461 50.031 

2018. 450.120.000 10.325 43.535 

2019. 478.605.000 10.209 46.881 

2020. 523.895.000 10.089 51.927 

2021. 658.235.000* 10.089* 65.242 

Извпр:     Аналитички сервис ЈЛС 

Наппмене:   

 У кплпни бучет приказане су оегпве запкружене реализпване вреднпсти 
 Брпј станпвника је прпцеоен изузев за 2011. гпдину када је врщен пппис 

 

Усвпјени План бучета за 2021. гпд. је 
509.350.000,00 РСД, рабаланспм је увећан на 
706.124.409,00 РСД, међутим дп краја гпдине 
пстварен је бучет у изнпсу пд 658.235.248,00 
РСД.  

Пвакп велики раст бучета пстварен је 
захваљујући капиталним инвестицијама кпје 
су пстварене у тпку 2021. гпдине захваљујући 

вищим нивпима власти и наплаћеним 
прихпдима на пснпву судских пресуда у 
кприст Ппщтине Нпви Кнежевац. 

Бучет ЈЛС је реалан, развпјни и сваке гпдине 
се ппвећава щтп пмпгућава функципнисаое 
ЈЛС, других институција и релизацију 
инвестиција у ппщтини Нпви Кнежевац.
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  ИНДИКАТОРИ 

 
 
Да би се на щтп реалнији нашин приказалп 

ппстпјеће стаое пдрживпг развпја, али и 

касније вреднпваое Плана развпја, неппхпднп 

је ппзнаваое пдређених индикатпра. Пoред 

пвих индикатпра у Плану развпја ће у 

Акципнпм плану бити приказани и индикатпри 

за сваки ппјединашни прпјекат, кпјим ће се 

мерити успещнпст реализације свакпг прпјекта 

ппнапспб. У крајоем исхпду, сви прпјектни 

индикатпри би требалп да се пдразе на 

ппбпљщаое пдабраних макрпиндикатпра у 

пвпм Плану развпја. 

Индикатпри у сущтини имају двпструку улпгу, 
првп представљају нумеришки ппис тренутнпг 
стаоа, у пдређенпј пбласти, пднпснп оенпј 
ппдпбласти, и другп, мпгу се кпристити кап 
мера ппстигнуте прпмене у лпкалнпј 
заједници, те на тај нашин представљају нужан 
деп система мпнитпринга и евалуације. 

Међутим, ппстпје пдређени прпблеми у вези са 
индикатприма, а кпји се пре свега, пднпсе на 
оихпв неинтегрисан ппглед на шитаву 
заједницу (слушај традиципналних индикатпра), 
пднпснп на прпблем недпступнпсти и трпщкпва 
пбезбеђиваоа ппдатака (слушај индикатпра 
пдрживпг развпја).  

Ипак, дпнекле се напредпвалп пп пвпм питаоу  
усппстављаоем велике аналитишке базе кпју је 
Република Србија – Секретаријат за јавне 
пплитике израдип за пптребе праћеоа стаоа у 
свим пбластима кпје се тишу ЈЛС 
(https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/) 

 

 

 

 

 

 

Узимајући све претхпднп наведенп у пбзир, 
Тим за израду Плана развпја је дефинисап три 
категприје индикатпра из следећих већих 
пбласти:  

 Друштвени развпј и квалитет живпта,  

 Лпкални екпнпмски-привредни развпј и  

 Урбани развпј и заштита живптне средине  
- кпмуналне делатнпсти 
 

Пви индикатпри би у пракси требали приказати 
ппстпјеће стаое пп питаоу пдрживпг развпја у 
ппщтини Нпви Кнежевац, и путем кпјих ће се 
мерити успещнпст реализације Плана развпја6 
У питаоу су углавнпм традиципнални 
индикатпри, ппнајвище збпг свпје дпступнпсти 
и мпгућнпсти ппређеоа какп на републишкпм, 
такп и на нижим нивпима (ппкрајински и 
пкружни). Ипак, треба наппменути да кпд 
ппјединих индикатпра недпстају ппдаци, јер се 
дп сада нису пратили (какп на републишкпм, 
такп ни на лпкалнпм нивпу), али су ипак на 
листи индикатпра збпг свпг знашаја, нарпшитп у 
будућнпсти. 

 

Слика 8: Пбласти индикатпра 

  

                                                             
6 Детаљан приказ свих индикатпра дат је у ппсебнпм прилпгу 

Друштвени 
развпј/ 

квалитет 
живпта

Урбани развпј
и заштита 
живптне 
средине  -

кпмуналне 
делатнпсти

Лпкални 
екпнпмски-
привредни 

развпј

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/
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АНАЛИЗА 

ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Локални економски/привредни 

развој  

Опис тренутне ситуације 

 

Према Уредби п утврђиваоу јединствене 
листе развијенпсти регипна и јединица 
лпкалне сампуправе за 2014. гпдине, 
ппщтина Нпви Кнежевац спада у II (другу) 
групу, кпју шини 34 јединице лпкалне 
сампуправе на шијпј теритприји се пстварује 
БДП у расппну 80-100% републишкпг 
прпсека. 

 

    Анализа тржишта рада, радне    

    снаге и зарада 

 

Тржищте рада Републике Србије снажнп је 
ппгпђенп негативним ефектима светске 
екпнпмске кризе кпја је свпј ефекат на 
Србију, а самим тим и на ппщтину Нпви 
Кнежевац, ппшела да ппказује накпн 2010. 
гпд. Према званишним евиденцијама види 
се благи раст брпја заппслених на 
теритприји Ппщтине и нивп прпсешних 
зарада, међутим у пракси се упшава 
смаоен нивп реалних зарада и велики брпј 
лица кпја су се пдселила из ппщтине. 

Тржищте рада и радне снаге приказанп је 
ппсредствпм следећих табела. 

 
 

Табела 9: Пднпс брпја заппслених и незаппслених и прпсешна нетп зарада у Ппщтини НК 

 2011. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Број запослених 1.808 2.393 2.310 2.234 2.180 2.030 

Број 

незапослених 
1.126 1.053 1.068 1.047 840 749 

Просечна нето 

зарада (у РСД) 
32.074 38.985 40.279 42.707 41.966 46.460 

Извпр:  Аналитички сервис ЈЛС  

Табела 10: Брпј заппслених кпд привредних друщтава, предузетника или РПГ у Ппщтини НК 

Извпр:  Аналитички сервис ЈЛС  

  

Општина Нови Кнежевац 2015 2016 2017 2018 2019 

Укупан број запослених 2,393 2,310 2,234 2,180 2,030 

Број запослених код 

привредних друштава 
1,855 1,804 1,749 1,694 1,569 

Број запослених код 

предузетника 
280 275 277 290 276 

Број регистрованих 

индивидуалних 

пољопривредника 

258 231 208 196 183 



План развпја ппштине Нпви Кнежевац 2022-2030 

 

  

22 
 

Графикпн 1: Структура заппсленпсти пп делатнпстима  кап % укупнпг брпја заппслених  

-ппштина Нпви Кнежевац  2019. гпдина 

Извпр:  Аналитишки сервис ЈЛС 

Табела 11: Преглед брпја незаппслених лица  у ппщтини Нпви Кнежевац пд 2015-2019. гпдине 

Извпр:  Аналитички сервис ЈЛС 
  

4.3%

26.0%

2.3%
15.7%

3.4%

1.7%

1.1%2.4%

8.4%

10.0%

17.6%

7.1%

Пољопривреда, шумарство и 
рибарство

Прерађивачка индустрија

Грађевинарство

Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење

Услуге смештаја и исхране

Информисање и комуникација

Стручне, научне, иновационе и

техничке делатности
Државна управа и 
обавезно социјално осигурање

Образовање

Здравствена и социјална заштита

Остале делатности

Општина Нпви 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 

Укупан број незапослених 1053 1068 1047 840 749 

Незапослена лица на 1000 

становника 
98 101 100 81 73 

Незапослене жене, као % 

незапослених лица 
45.6 45.2 46.7 46.4 46.6 

Незапослена лица која први пут 

траже запослење, као % 

незапослених лица 

23.4 19.5 20.1 22.1 27 

Корисници новчане накнаде 62 57 56 44 33 

Корисници новчане накнаде, као 

% незапослених лица 
5.9 5.3 5.3 5.2 4.4 
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Графикпн 2: Квалификаципна структура незаппслених лица % – у пднпсу на суседне ппштине - 
2019. гпдина 

Извпр: Аналитички сервис ЈЛС 

Узимајући у пбзир струшну спрему 
незаппслених лица, евидентнп је да сви 
грађани без пбзира на прпфил тещкп дплазе 
дп заппслеоа. Брпј лица кпја су 
неквалификпвана је сигурнп и већи али пни 
нису пбухваћени евиденцијпм НСЗ (рад на 
црнп претежнп у ппљппривреди и грађевини 
тпкпм сезпна). Лица кпја ппседују пдређене 
вещтине и струшне квалификације реклп би се 
да брже дплазе дп мпгућнпсти за заппслеое, 
али у пракси тп није слушај. Ппвећаваоем 
старпсне границе и пбавезнпг раднпг стажа 
кап услпва за пдлазак у пензију сваке гпдине 
се смаоује мпгућнпст да млађи замене 
старији кадар, те су примпрани да свпј први 
ппсап и раднп искуствп пптраже у већпј 

средини или инпстранству. Тпме дппринпси и 
устаљена навика ппслпдаваца да 
пензипнисани кадар ангажује на пснпву 
разних угпвпра п раду, делу или слишнп. 
Анализпм лпкалнпг тржищта радне снаге, 
пптреба ппслпдаваца за пдређенпм 
прпфесијпм кап и ушесталпсти заппщљаваоа 
мпже се закљушити да се у ппщтини најшещће 
заппщљавају лекари ппщте праксе, лекари 
специјалисти, васпиташи, технплпзи и 
мащински инжеоери са стране. Генералнп 
гледанп уз оих дп ппсла најбрже дплази 
медицинскп пспбље и квалификпвани 
радници (мащинбравари, стругари, 
завариваши, електришари и впзаши свих 
прпфила). 
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Графикпн 3: Прпсечне зараде без ппреза и дппринпса, пп заппсленпм (РСД) - ппштина Нпви 

Кнежевац 2015-2020. гпдина 

                                Извпр: РЗС -  Општине и регипни у РС - публикације 

 

 

Табела 12: Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса у РСД на териптрији ппщтине 

Нпви Кнежевац у ппређеоу са другим теритпријалним јединицама у 2020. гпдини 

Извпр:  Општине и регипни у РС - публикације 

Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса у 

ппщтини Нпви Кнежевац за 2020. гпдину 

изнпси 51,113 РСД. На пснпву гпре наведених 

ппдатака мпжемп закљушити да се зараде у 

ппщтини Нпви Кнежевац ппстепенп увећавају 

али да су изузимајући Чпканску ппщтину и 

даље маое негп у пкружеоу, а знашајнп 

маое негп прпсек Републике. Слишна 

ситуација је и са пензијама . 

 

 

  

38,985 40,279
42,707 41,966

46,460

51,113
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Просечне зараде без 

пореза и доприноса 

(РСД) 

Територијална 

јединица 

Просечне зараде без 

пореза и доприноса 

 (РСД) 

Република Србија 60,073 Кикинда 54,819 

АП Војводина 57,186 Општина Кањижа 50,257 

Севернобанатска област 53,034 Општина Сента 55,690 

Општина Нови Кнежевац 51,113 Општина Чока 48,719 
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Табела 13: Преглед брпја пензипнера и прпсешнпг изнпса пензије у ппщтини Нпви Кнежевац пд 

2015-2019. гпдине 

Извпр: Аналитички сервис ЈЛС  

Табела 14: Преглед брпја кприсника и прпсешнпг изнпса пензије филијала Нпви Кнежевац у 

децембру 2020. гпдине  

ФИЛИЈАЛА/ 
Општина 

Кприсници пензија Прпсечан изнпс пензије 

За
п

п
сл

ен
и

 

С
ам

п
ст

ал
н

а 

д
ел

ат
н

п
ст

 

П
п

љ
п

п
р

и
вр

ед
а 

У
ку

п
н

п
 

За
п

п
сл

ен
и

 

С
ам

п
ст

ал
н

а 

д
ел

ат
н

п
ст

 

П
п

љ
п

п
р

и
вр

ед
а 

У
ку

п
н

п
 

Р. Србија 1.429.022 101.077 162.183 1.692.282 29.610 26.801 11.895 27.744 

 Впјвпдина 364.459 25.763 25.420 415.642 29.346 27.719 13.297 28.264 

Н. Кнежевац 1.932 129 226 2.287 28.219 24.894 14.406 26.666 

Чпка 2.187 110 213 2.510 23.157 27.037 13.078 22.472 

Кикинда 12.580 622 596 13.798 29.501 27.334 14.679 28.763 

Каоижа 4.244 317 855 5.416 28.996 30.545 12.915 26.548 

Сента 4.708 310 459 5.477 29.968 28.772 12.823 28.463 

Извпр: 
https://www.pio.rs/sites/default/files/ostalo%202020/Statistika/2020/korisnici%20i%20prosecna%20penzija%20
decembar%202020.pdf 

Брпј исплаћених пензија и прпсешна пензија 
исплаћена у децембру 2020. гпдине у 
ппщтини Нпви Кнежевац изнпси 26.666 РСД. 
Највище пензипнера је из категприје 
заппслених (1.932) тј. пних кпји су били 
раднп ангажпвани у некпј пд фирми из 
разлишитих сектпра, затим (129) кпји су 
пбављали сампсталну делатнпст, а пптпм 
(226) лица кпја су била псигурана прекп 
ппљппривреде или су наследили ппрпдишну 

ппљппривредну пензију. Изнпси прпсешних 
пензија у нащпј ппщтини се не разликују 
мнпгп пд прпсека Републике и других 
филијала, а приметнп је да су и даље мнпгп 
маои пд прпсешне пптрпщашке кпрпе, па 
шак маои и пд минималне пптрпщашке 
кпрпе, щтп нас дпвпди дп закљушка п вепма 
тещкпј екпнпмскпј ситуацији нащих 
суграђана. 

 

  

Општина Нови Кнежевац 2015 2016 2017 2018 2019 

Број корисника пензија 2,441 2,407 2,372 2,359 2,331 

Број корисника пензија, као % 

укупног становништва 
22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 

Просечан износ пензије 22,848 23,165 24,372 24,469 25,492 
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Привреда 
 

Већи привредни субјекти у ппщтини су: 
 

• „Алева“Д.П.П., Нпви Кнежевац 
 

• „Бипрпл“Д.П.П., Нпви Кнежевац 
 

• „ТПС-Лабинпрпгрес“ Д.П.П., Нпви 
Кнежевац 

 
• „Планер М“, Нпви Кнежевац 

 
• 8. Март“ Д.П.П., Бепград  (пгранак Нпви 

Кнежевац) 
 

 
Д.О.О. „Алева“ Нпви 

Кнежевац је 

пснпвана 

1947.гпдине, а ппд 

именпм Алева 

ппслује пд 1952. гпдине. Све дп 1960. 

гпдине пснпвна делатнпст била је 

прерада и млевеое зашинске паприке, а 

тада је уведен прпграм прераде впћа и 

ппврћа (кпнзервисаоем виспким 

температурама и сущеоем). Временпм 

аспртиман је све щири те данас брпји 

прекп 160 прпизвпда у некпликп 

категприја: млевена зашинска паприка, 

сущенп ппврће, дпдаци јелима, супе, 

пудинзи, десерти, шајеви, 

арпматизпвани напици... Сви прпизвпди 

су настали кап резултат рада развпјних 

тимпва Алеве.  

    

 

 

 

 

      

 

 

 

         

Слика 10.   "Венци" лпкалне паприке 

Тпкпм 2005. Алева прплази крпз 

власнишку трансфпрмацију, ппстајући 

деп групације „Флпри трејдинг“. Уз све 

вище пкретаое ка прпизвпдои 

функципналне хране Алева ппјашава 

свпје маркетинщке извпзне активнпсти, 

јер пбим оенпг ппслпваоа превазилази 

регипналне пквире. Тада је трасиран и 

нпви мпдернији имич уз кпмплетан 

редизајн идентитета и пакпваоа свих 

прпизвпда. 

Алевини прпизвпди су ппзнати и ван 

граница наще земље на тржищтима 

еврппских земаља, Америке, Аустралије 

и пднедавнп Блискпг истпка. 

Данас је Алева са свпјих пкп 250 сталнп 

заппслених и пкп 120 сезпнских радника 

кпмпанија кпја представља пкпсницу 

развпја Нпвпг Кнежевца и регипна. 

Ппстигнути резултати су ппгпнска снага 

кпја ппкреће Алеву у правцу напретка и 

успещнпг развпја.  

                                                                                     

    Слика 9.   Зашинска „Алева“ паприка 
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„Бипрпл“ Д.О.О. је фабрика кпја 

заппщљава 63 радника и пснпвана је 

2015. гпдине на адреси Змај Јпвина 1/А. 

Фабрика се бави ПРПИЗВПДОПМ 

ВАЛПВИТПГ КАРТПНА (двпслпјни 

валпвити картпн у рпланама, трпслпјни 

валпвити картпн у кпмбинацији е-вал, б-

вал, ц-вал), ПРПИЗВПДОПМ 

ТРАНСППРТНЕ АМБАЛАЖЕ (щтанцане 

кутије, американ кутије), ПРПИЗВПДОПМ 

ПАПИРНИХ ХИЛЗНИ (хилзне прешника пд 

50мм дп 200мм, девљине зида пд 2мм дп 

15мм) 

 
„Лабинпрпгрес ТПС“ Д.О.О. из Нпвпг 

Кнежевца ппшелп је са радпм 2005. 

гпдине кап ћерка фирме хрватскпг 

Лабинпрпгреса впдећег прпизвпђаша мале 

ппљппривредне мехaнизације на 

прпстприма бивще Југпславије. У 

ппгпнима у Нпвпм Кнежевцу кпмпанија 

заппщљава 51 радника. 

 Пснпвна делатнпст предузећа је 

прпизвпдоа прикљушака за 

мптпкултиватпре и трактпре кап главне 

прпизвпде Лабинпрпгреса. Квалитет, 

ппузданпст и екстремнп дуги век трајаоа 

главне су карактеристике прпизвпда пвпг 

прпизвпђаша. Мпдеран дизајн, рађен пп 

принципу „Пблик прати функцију“, 

кпнтинуиранпм разрадпм стратещкпг 

развпја, улагаоем у капацитете и 

прпграме те струшним усаврщаваоем 

заппслених пва кпмпанија гради темеље 

ппзиције впдећег прпизвпђаша 

ппљппривредне мехaнизације на ппдрушју 

Средое и Југпистпшне Еврппе.  

„Планер М“ Нпви Кнежевац je привредни 

субјект кпји је пснпван 2016. гпдине кап 

предузетнишка радоа. Бави се успещнп 

делатнпщћу прераде дрвета, највище 

израдпм квалитетних палета, заппщљава 

пкп 15-ак радника и свпје прпизвпде 

пласира на дпмаћем и странпм тржищту. 

Има изузетан пптенцијал да прпщири 

свпје ппслпваое, ппвећа капацитета и 

уппсли дпдатну радну снагу. 

„8.Март“ Д.О.О. је кпмпанија кпја већ 

некпликп гпдина ппслује у Нпвпм 

Кнежевцу. Немашки прпизвпђаш шарапа 

90% прпизвпдое у Србији извпзи у 

Еврппску унију. Кпмпанија заппљава пкп 

150 радника у Нпвпм Кнежевцу, а у плану 

је да са прпщиреоем капацитета заппсли 

јпщ 50-60 радника. 

Кретаое брпја привредних субјеката у 

ппщтини Нпви Кнежевац мпже се 

представити ппсредствпм следеће две 

табеле дате у наставку. 

Кретаое брпја привредних субјеката у 

ппщтини Нпви Кнежевац мпже се 

представити ппсредствпм следећее 

табеле дате у наставку. 

 

Табела 15: Ппдаци п брпју привредних субјеката у ппщтини Нпви Кнежевац за перипд 2015-

2019. гпдине 

Извпр: Аналитички сервис ЈЛС 

Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 

Број привредних 

друштава 
79 83 80 78 62 

Број предузетника 182 194 201 181 177 

Број привредних 

друштава на 1000 

становника 

7 8 8 8 6 

Број предузетника на 

1000 становника 
17 18 19 18 17 
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Табела 16: Ппдаци п брпју нпвппснпваних и угащених привредних субјеката у ппщтини Нпви 

Кнежевац за перипд 2015-2019. гпдине 

Извпр: Аналитички сервис ЈЛС 

Из претхпдне табеле се мпже видети да се 

брпј привредних друщтава на теритприји 

ппщтине Нпви Кнежевац тпкпм перипда 

2015-2019. гпдине смаоип са 79 у 2015. 

гпдини на 62 у 2019. гпдини, щтп представља 

смаоеое пд 17 привредних друщтава или 

знашајних (негативнп) 21,52%.  

Штп се тише предузетника стаое није такп 

драматишнп лпщије с пбзирпм да је брпј 

предузетника смаоен са 182 у 2015. гпдини 

на 177 у 2019. гпдини и представља смаоеое 

пд свега 2.75%, али акп уппредимп са 

ппдацима  из 2011. гпдине када је брпј 

предузетника изнпсип 2, тп јпщ вище дплази 

дп изражаја и указује на шиоеницу  

девастиранпсти, стагнираоа  привреде и 

једнпг ппщтег стаоа на лпкалу где се услпви 

за развпј и негпваое предузетнишкпг духa не 

ппправљају већ дужи низ гпдина. 

 

Развој МСП и предузетништва 
 

Смаоиваоем прпизвпдних капацитета 
великих привредних друщтава кпја су 
деценијама ппслпвала на теритприји 
Ппщтине и заппщљавала велики брпј 
станпвника, сектпр малих и средоих 
предузећа и предузетнищтва (МСПП) пплакп 
преузима улпгу у заппщљаваоу радне снаге. 

Ипак велики брпј предузетника не ппстаје на 
тржищту те се оихпв брпј, и ппред 
кпнстантнпг регисрпваоа нпвих, смаоује 
тпкпм гпдина. Ппстају самп пни кпји имају 
дпбре угпвпре, сигуран пласман, кпји извпзе 
и мпгу да рашунају на сигурну наплату. Пни 
кпји се избпре са свим пптещкпћама 
савременпг тржищнпг ппслпваоа успевају да 
пдрже или ппвећају брпј заппслених те 
дппринпсе у мнпгпме функципнисаоу 
привреде у Ппщтини. 

Свим привредним субјектима ппщтина Нпви 

Кнежевац кап и друге знашаје институције 

дају пунп ппдрщку какп би се МСП и 

предузетнищтвп развилп и генрисалп 

ппзитивне ппслпвне резултате. Уз 

пствариваое таквих успещних резултата  

 

ппслпваоа не би требалп да изпстану ни 

други знашајни ефекти (ппвећаое заппслених, 

ппвећаое прпсешне плате, ппраст куппвне 

мпћи станпвнищтва...). 

Пд институција за ппдрщку развпју сектпра 
МСП кпје су активне на теритприји ппщтине 
Нпви Кнежевац мпгу се издвпјити: 

 

1. РРА Панпнрег д.п.п. Субптица; 
 

2. Регипнална привредна кпмпра 
Кикинда; 

 

3. Ппщте удружеое предузетника Нпви 
Кнежевац. 

 

Све пве институције реализујући свпје 
редпвне активнпсти, а нарпшитп путем свпјих 
прпјеката, утишу на ппбпљщаое ситуације у 
сектпру МСП и предузетнищтва. 

Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 

Број новооснованих 

привредних друштава 
4 6 1 2 3 

Број новооснованих 

предузетника 
32 38 30 14 17 

Број брисаних/угашених 

привредних друштава 
2 1 3 3 22 

Број брисаних/угашених 

предузетника 
45 25 24 33 22 
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Пољопривреда 
 

Ппљппривреднп земљиште 

Пд укупнп распплпживпг земљищта 87,4% 

шини ппљппривреднп кприщћенп земљищте 

(21.085 ha) дпк неплпднп земљищте, 

рибоаци, баре и слишнп заузима 13,9%, а 

щумскп земљищте свега 0,05% (12 ha). 

Ппдрушје теритприје ппщтине Нпви 

Кнежевац је са 80% прекривенп праницама 

и бащтама пд укупне ппврщине кприщћенпг 

ппљппривреднпг земљищта, дпк ливаде и 

пащоаци шине 19,1%, а удеп впћоака и 

винпграда је незнатан.  

Ппљппривреднп земљищте у државнпј 

свпјини изнпси 7.634 ha, пд шега је 3.455 ha 

издатп у закуп. 

Вишегпдишои засади 

Ппщтина Нпви Кнежевац распплаже са 135 

ha впћоака и 7,47 ha винпграда према 

пппису из 2012. гпдине међу кпјима  

препвлађује щљива са 31, 9 hа, кајсија 10,6 

ha, праси 10,3 hа, лещници 5,5 ha и псталп 

впће. 

 Стпчни фпнд 

 

У ппщтини Нпви Кнежевац се према пппису 

из 2012 налази 373 пбјекта за смещтај 

гпведа капацитета 3.229 гпведа, кап и 1.372 

пбјекта за смещтај свиоа капацитета 13.571 

свиоа. У ппщтини Нпви Кнежевац има 3.378 

гпведа, 9.271 свиоа, 2.424 пвце, 341 кпза, 

42.174 живине, 1.046 кпщница пшела и 

псталп. 

 

 

 

Слика 11: Гпведа на испащи - Филић 

Мехaнизација, ппрема и пбјекти 

Према пппису ппљппривреде из 2012 

гпдине ппщтина Нпви КНежевац има 106 

једнппспвинских трактпра и 923 

двппспвинских трактпра кап и 52 

универзална житна и 44 силажна кпмбајна. 

Пстала ппљппривредна мехaнизација: 3 

линије за щећерни репу, 119 бераша 

кукуруза, 872 плуга, 507 таоираша, 335 

дрљаше, 271 сетвпспремаша, 36 рптфрезе, 

336 растураша минералнпг ђубрива, 57 

растураша стајоака, 369 сејалица, 412 

прскалица, 5 атпмизера, 944 прикплице, 220 

кпсилица. Ппрема и мехaнизација су 

углавнпм старији пд 10 гпдина мада је 

приметан тренд куппвине нпве 

мехaнизације уз кприщћеое дпступних 

субвенција. Пбјекти за смещтај гпведа 674 

(капацитета 6.885), пбјекти за смещта свиоа 

926 (капацитета 35.115), пбјекти за смещтај 

кпкпщака 716 (капацитета 37.216). Ппписпм 

је такпђе утврђенп да има 7 сущара 

капацитета 6371 m3, 997 кпщева за кукуруз, 

36 пластеника ппврщине 13.085 m2.  

Радна снага 

У ппщтини Нпви Кнежевац према пппису из 

2012. гпдине има 1477 газдинстава на 

кпјима је укупнп заппсленп 129 сталнп 

заппслених пд шега је 124 мущкараца. 

Сезпнска радна снага се кпристи тпкпм 

гпдине са 99 радних јединица за ппрпдишна 

и 88 радних јединица на газдинствима 

правних лица. 
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Табела 17: Брпј газдинстава, прпценат у пднпсу на 1000 станпвника и екпнпмска велишина 

газдинстава у ппщтини Нпви Кнежевац уппредп 2012. гпдина и 2018. гпдина 

Општина Нови Кнежевац 
2012-Попис 

пољопривреде 

2018-Анкета о 

пољопривреди 

Број пољопривредних газдинстава 1,477 1,541 

Број пољопривредних газдинстава на 1000 становника 132.8 149,25 

Број пољ. газдинстава, као % укупног броја 

домаћинстава 
34.52 36,01 

Економска величина пољопривредних газдинстава, ЕУР7 17,760,794 - 

Економска величина пољ.газдинстава по газдинству, ЕУР 12,025 - 

Коришћено пољопривредно земљиште, ha 21,085 49,707 

Коришћено пољ. земљиште, као % укупне површине 

општине 
69,13 83.40 

Извпр: Аналитички сервис ЈЛС 

Табела 18: Брпј газдинстава, прпценат газдинстава у пднпсу на укупан брпј дпмаћинстава, 

кприщћенп ппљ. земљищте у ha и прпценат ппљ. земљищта у пднпсу на укупнп, брпј трактпра у 

ппщтини Нпви Кнежевац у уднпсу на друге териптријалне јединице – 2018. гпдина 

2018. година- Анкета о 

пољопривреди 
РС АПВ 

Нови 

Кнежевац 
Кањижа Сента Чока 

Број пољопривредних 

газдинстава 
564,541 127,070 1,541 2,345 1,297 1,453 

Број пољопривредних 

газдинстава, као % укупног 

броја домаћинстава 

22.69 18.25 36.01 23.22 13.82 31.16 

Коришћено пољопривредно 

земљиште, ha 

3,475,89

4 

1,574,36

6 
20,682 28,629 21,107 21,626 

Коришћено пољопривредно 

земљиште, као % укупне 

површине општине 

39.28 72.84 67,81 71,75 71.79 67,36 

Број трактора 451,983 116,175 1,280 2,301 1,569 1,775 

Број трактора на 100 ha 

коришћеног 

пољопривредног 

земљишта 

13 7 6 8 7 8 

Извпр: Аналитички сервис ЈЛС 

                                                             
7

Економска величина пољопривредног газдинства се мери као укупна вредност стандардног аутпута (СА) газдинства изражен у еврима. СА 

неког пољопривредног производа представља просечну новчану вредност бруто пољопривредне производње по цени произвођача, која се 
очекује у ‘нормалним’ околностима производње 



План развпја ппштине Нпви Кнежевац 2022-2030 

 

  

31 
 

Структура ппљппривредних газдинстава 

 У ппщтини Нпви Кнежевац регистрпванп је 

1477 ппљппривредних газдинстава кпји 

распплажу са 24.771 ha земљищта. 

Структура ппљппривредних газдинстава 

ппказује да је највећи деп у категприји do 5 

ha 1002 ппљппривредна газдинства (68%), 

па следи група пд 5-20 ha 272 

ппљппривредна газдинства (19%) и прекп 

20-100 ha 128 ппљппривредна газдинства 

(9%) и preko 100 има 19 ппљппривредна 

газдинства (1,2%). 

Прпизвпдоа ппљппривредних прпизвпда  

Слика 12: Житна ппља у Нпвпм Кнежевцу 

У ппщтини Нпви Кнежевац ппд житима и 

махунаркама је 11.392,48 ha, ппд 

индустријским биљем 3.260,78 ha, ппд 

впћоацима 135, 67 ha, ппд крмним биљем 

1.164,46 ha, ппд ппврћем, бпстанпм и 

јагпдама 384,34 ha и ппд винпградима 7,47 

ha                               

Земљпрадничке задруге и удружеоа 

ппљппривредника 

У ппщтини Нпви Кнежевац ппстпје две 

зељпраднишке задруге и 3 удружеоа 

ппљппривредника.  

Прирпдни услпви и живптна средина  

Рељеф ппщтине Нпви Кнежевац 

карактерище се свим пним елементима кпји 

су заједнишки за рељеф целпкупнпг севернпг 

Баната. Тп је равнишарски прпстпр са малим 

висинским разликама између нижих и 

вищих делпва терена. Апсплутне висине се 

крећу пд 76,5 дп 93 метара.  

Климатске карактеристике ппщтине Нпви 

Кнежевац слишне су приликама у Впјвпдини 

па и у шитавпј Панпнскпј низији. Средое 

месешне температуре ппстепенп расту пд 

најхладнијег јануара (0,5 C) дп најтпплијег 

августа (22,9 C). Прпсешан брпј мразних дана 

изнпси 87,8 щтп изнпси 24% пд укупнпг 

брпја дана у гпдини.  

Прпсешна кплишина падавина има вреднпст 

623,9 милиметара. Падавинама је 

најбпгатије летп када прпсешнп падне 198,0 

милиметара, мада збпг виспких 

темепература и испараваоа представља 

сущније гпдищое дпба. Град се у прпсеку 

јавља 1,2 дана гпдищое пп мереоима али 

се у ствари јавља шещће али захвата на срећу 

маое лпкалитете.  

Ппщтина има хетерпгену педплпщку 

структуру. Заступљена су земљищта са 

дпбрим физишкп-хемијским свпјствима и 

прпизвпдним мпгућнпстима, али има и 

лпщијих. Пплпвину ппщтинскпг земљищта 

шине ритска смпница и ритска црница кпје 

имају нещтп лпщије физишке пспбине, теже 

су за пбраду али спадају у пптенцијалнп 

плпдна земљищта. Лесну зараван ппщтине 

ппкрива шернпзем кпји има најбпље 

физишкп-хемијске пспбине, лак је за 

свестрану пбраду и има велику плпднпст. 

Ппред пвих најраспрпстраоенијих типпва 

земљищта ппстпје и слатине, алувијална 

земљищта и иницијалнп земљищте.  

Слика 13: Сунцпкрет у Кнежевашкпм атару 
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Ппдземне впде се налазе на разлишитим 

дубинама и тп какп плиће фреатске издани, 

такп и дубпке или артещке издани. Гпрои 

нивп фреатске издани у алувијалнпј равни је 

у највећем брпју примера је на дубини пд 

1,7 дп 2,2 метара. Пва издан се на леснпј 

тераси налази на већим дубинама, најшещће 

између 4,7 и 7,3 метара. На ритским 

теренима издан је најближа ппврщини пд 

2,0 дп 2,5 метара. Гпрои нивп фреатске 

издани је ппдлпжан маоим или већим 

сезпнским кплебаоима тпкпм гпдине, щтп 

зависи пд притицаоа и губљеоа впде. 

Највећи знашај впде фреатске издани је у 

оенпм утицају на влажеое земљищта путем 

капиларнпг издизаоа. Ппврщинске впде 

шине реке Тиса и мрежа канала и вище бара. 

Тиса представља западну границу ппщтине 

Нпви Кнежевац, оене највеће щирине 300 

метара а најмаое 150 метара. 

 

Туризам и угоститељство 

 

 

Слика 14: Фпнтана у Нпвпм Кнежевцу 

Туризам у ппщтини Нпви Кнежевац није 

дпвпљнп развијен, а на тп је утицала 

недпвпљнп уређена инфраструктура за 

пријем гпстију, недпстатак смещтајних 

капацитета, неискприщћенпст пптенцијала 

кпје пружа река Тиса, неппстпјаое туристишке 

прганизације, ниска ппвезанпст ппщтина низ 

реку Тису п питаоу туризма, неппстпјаое 

преппзнатљивпсти симбпла или 

специфишнпсти везаних за саму Ппщтину. 

Кап пптенцијали за развпј туризма навпде се 

река Тиса, бпгатп лпвищте, археплпщка 

налазищта и близина граница.  

Туризмпм се у ппщтини бави шлан већа кпји 

је респрнп задужен за туризам а туристишка 

прганизација не ппстпји. 

Планирани облици туризма у општини 

Нови Кнежевац 

 

Вид туризма 

●  Спортско-рекреативни туризам 

●  Риболовни туризам 

●  Транзитни туризам 

●  Ловни туризам 

●  Излетнички туризам 

●  Сеоски – рурални туризам 

●  Еко-туризам 

●  Културно-манифестациони туризам 
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Туристички ресурси општина Нови Кнежевац 
 

 Стари парк у Новом Кнежевцу (парк пејсажне архитектуре),  

 Људски ресурси-мултинационалност и мултикултуралност  
 

1. НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

- ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ САБОРА СВЕТИХ АРХАНГЕЛА 
- ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

И ГАВРИЛА У ОБИЛИЋЕВУ 
- РИМОКАТОЛИЧКИ ХРАМ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

СВЕТИ ЈУРАЈ МУЧЕНИК 
- СВЕТИ БУНАР 
- ДВОРАЦ ПОРОДИЦЕ СЕРВИЈСКИ (ШУЛПЕОВ 

ДВОРАЦ) 
- КАПЕЛА СЕРВИЈСКИ 
- КАПЕЛА ПОРОДИЦЕ ТАЛИЈАН 
- ДВОРАЦ МАЛДЕГЕМ 
- ОЛАЈНИЦА (У АЛЕВИ) 
- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 
- ЛЕГАТ АКАДЕМИКА ВАСИЛИЈА КРЕСТИЋА 
- ПОЗОРИШТЕ 
- ДОМ КУЛТУРЕ „ТИСАЂЕНЂЕ“ 
- ЕТНО КУЋА  
- СПОМЕНИК ЕМИЛУ ТАЛИЈАНУ 
- ЧИТАОНИЦА 
- ЗГРАДА ОПШТИНЕ СА ДВОРИШТЕМ 
- ЛОВ И РИБОЛОВ 
- ДОМАЋА РАКИЈА 
- ДИВЉАЧ 
- ЗАШТИЋЕНА ФЛОРА И ФАУНА 
- БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА 
- РЕКРЕАТИВНИ ТЕРЕНИ ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ НА 

ВИШЕ ЛОКАЦИЈА 
- ИЗЛЕТНИЧКЕ ЛОКАЦИЈЕ  
- КЕЈ (ШЕТАЛИШТЕ) УЗ РЕКУ ТИСУ 
 

2. ФИЛИЋ 

- СПОМЕН КУЋА „РИЦЕ“ 
- ПАШЊАЦИ 

 

 

3. СРПСКИ КРСТУР 

- ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЈА 

- ДОМ КУЛТУРЕ 
- СПОРТСКО ЈЕЗЕРО 
- ПЛАЖА 
- ЛОВИШТЕ 
- БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА 
 

4. ЂАЛА 

- ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ САБОРА СВЕТИХ АРХАНГЕЛА 
- ЛОВАЧКА КУЋА 
- ЛОВИШТЕ 
- БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА 

 

5. БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО-СИГЕТ 

- ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ САБОРА СВЕТИХ АРХАНГЕЛА  
- ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ 
- СИГЕТСКЕ ЛИВАДЕ 
- КАТОЛИЧКИ ХРАМ СВЕТА ПОРОДИЦА 
- СПОМЕН ПАРК 
- ДОМ КУЛТУРЕ 

 

6. МАЈДАН-РАБЕ 

- АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ОД XI-XV ВЕКА 
- КАТОЛИЧКИ ХРАМ СВЕТОГ АДАЛБЕРТА (РАБЕ) 
- КАТОЛИЧКИ ХРАМ ВЕЛИКЕ ГОСПЕ МАЂАРА 

 

7. ПОДЛОКАЊ 

- ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 
- СЕОСКА АМБИЈЕНТАЛНА ЦЕЛИНА 

 

Манифестације 

 

У ппщтини Нпви Кнежевац прганизују се 
брпјни дпгађаји и манифестације какп 
туристишкпг такп и дугпг типа (лпкална 
дещаваоа у циљу славља, ппщтпваоа и 
негпваоа традиције). Заступљене су у свим 
насељеним местима и впђене су 
мултикултуралним и мултинаципналним 
смерницама какп би биле удпвпљене 
пптребе свих житеља ппщтине. 
 

Неке пд најзнашајнијих манифестација су: 

„Град на впди“ – куваое рибље чпрбе, 

манифестација кпја се пдржава јула месеца 

на пбали реке Тисе у Нпвпм Кнежевцу.  

Прганизатпр манифестације је oпщтина Нпви 

Кнежевац. Дпгађај је међунарпднпг 

карактера, а има за циљ јашаое културних, 

привредних и друщтвених капацитета наще 

средине. Централни деп манифестације јесте 

такмишеое у куваоу рибље шпрбе кпје има 

интернаципнални карактер. Тпкпм целпг 

дана буде прганизпван забавни прпграм кпји 

се најшещће заврщава са кпнцертпм и 

ватрпметпм у вешероим шаспвима.  

                Слика 15: Тиска рибља шпрба 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
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„Лагани Тиски спуст“ је манифестација кпју 

традиципналнп прганизује Ппщтина. 
Међунарпднпг је карактера и пкупља највећи 

брпј ппсетилаца тпкпм гпдине.  

Слика 16: „Лагани Тиски спуст 2015.“ 

Траје 3 дана (цеп викенд) и прпгрампм је 
пбухваћен забавни садржај за све узрасте. 

Ппред уживаоа у леппм амбијенту реке Тисе 
ппсетипциу мпгу да се ппрпбају у играма без 
граница, фудбалу на песку, пдбпјци, у вуши 

кпнппца и разним другим активнпстима.  

Централни дпгађај манифестације је 

спущтаое рекпм Тиспм пд „жуте куће“ дп 

Нпвпг Кнежевца (дужинпм пд 8 km низвпднп) 
у плпвилима пдабраним пп впљи ушесника. 

Пригпдан уметнишки прпграм, дружеое уз 

тамбураще и лпвашке специјалитете дпдатнп 

пбпгаћује пвај дан.  

Циљ манифестације је вратити људе на реку 
и истаћи оен знашај, указати на неппхпднпст 

спрешаваоа загађеоа, кпристи кпје река 

пружа свпјпј пкплини, указати на знашај 

туризма кап развпјнпг пптенцијала Пптискпг 

регипна. 

„Севернпбанатски сусрети фплклпрнпг 

стваралаштва“ - манифестација кпја се 

пдржава 25-пг априла сваке гпдине.  

Из гпдине у гпдину привлаши све већи брпј 

ушесника и гледалаца. Прганизатпр је КУД 

„Тисађенђе“ из Нпвпг Кнежевца, а у пквиру 

међунарпдне фплклпрне манифестације, 

прганизује се и ващар традиципналних 

заната, рукптвприна и рушних радпва. 

Ушествују удружеоа кпје се баве пшуваоем 

старих заната не самп из Oпщтине, већ и из 

пкплних ппщтина и суседних држава 

(Мађарске и Румуније).  

Привлашеоем све већег брпја туриста и 

гледапца, ппстиже се све веће прпмпвисаое 

прирпдне леппте и знаменитпсти Нпвпг 

Кнежевца и оегпве пкплине. Сматра се да је 

тп вепма дпбра прилика да се уз пшуваое и 

негпваое традиције и пбишаја фпрмира 

ппзитивни имич нащег града какп према 

дпмаћим такп и према туристима из 

инпстранства.  

 

Слика 17: Наступ КУД „Тисађенђе“ 

Тпкпм гпдина мнпге пд манифестација су 

престале да се пдржавају или су измениле 

пблик и фпрму у кпјпј ппстају. Настпјаоа 

лпкалне сампуправе и ентузијаста кпји впле 

свпја места у нащпј ппщтини уливају нада да 

ће се и у будућнпсти све вище пваквих 

дпгађаја пдржавати сваке гпдине, а у прилпг 

тпме гпвпри и шиоеница да се на мала врата 

враћа „Летп на Тиси“. Свима кпји ппзнају 

Нпви Кнежевац пнп буди лепа сећаоа на 

мнпгпбрпјна културнп-уметнишка, 

гастрпнпмска и сппртска дещаваоа на реци у 

Нпвпм Кнежевцу тпкпм летоег перипда шиме 

се знашајнп унапређује квалитет живпта 

мещтана и пбпгаћује туристишка ппнуда 

места. 
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Табела 19: Традиципналне туристишке и друге манифестације у ппщтини Нпви Кнежевац8
  

 
Назив манифестације 

Место 
одржавања 

Време 
одржавања 

Организатор Опис 

1 Ускршњи концерт Нови Кнежевац Март-Април 
Општина Нови 

Кнежевац 
Културно дешавање 

2 Буч – Слава места Нови Кнежевац 24. апр 
Римокатоличка 

црква 

Верски догађај са 
вашаром у центру града 

и пропратним 
садржајима  

3 
Севернобанатски 

сусрети фолклорног 
стваралаштва 

Нови Кнежевац , 
трг 

25.апр КУД”Тисађенђе” 
Велики фолклорни 

сусрет са гостима из 
Мађарске И Румуније 

4 Дани ДКМТ регије Мајдан , Рабе 
Друга 

половина 
маја 

Општина Нови 
Кнежевац 

Отворене границе Србије, 
Мађарске и Румуније са 
пропратним садржајем 

5 
Фестивал фолклора („Ај 
поведи ај заиграј – Лука 

Попов“) 
Српски Крстур 

Последњи 
викенд јуна 

Куд “Милан 
Ајваз” 

Традиционални –
меморијални 

фолклорни сусрети 

6 Видовданска академија Нови Кнежевац 28. јун 
Црквена 
општина 

Обилићево 
Културно дешавање 

7 

“Град на води” 
Интернационално 

такмичење у кувању 
рибље чорбе 

Нови Кнежевац, 
Обала реке Тисе 

Први викенд 
јула 

Општина  

Велико такмичење у 
кувања рибље чорбе са 
више од 90 котлица и 

увече концерт познатог 
уметника 

8 Ђамус Ђала Крај јула МЗ Ђала 
Такмичење певача 

аматера 

9 Крајишки дани Сигет 2.авг 
МЗ 

"Б.Аранђелово" 
Слава села са културно-
спортским дешавањима 

10 Лагани Тиски спуст Нови Кнежевац 
Други 

викенд 
августа 

Општина Нови 
кнежевац 

Јединствени рафтинг 
реком Тисом 

неконвенционалним 
пловилима  и целодневна 

забава за све узрасте 

11 Дан Подлокања Подлокањ 
3. викенд 
августа 

МЗ 
Б.Аранђелово 

Културно-спортска 
дешавања 

12 
Светостефански празник 

новог хлеба 
Нови Кнежевац 

Задњи 
викенд 
августа 

КУД”Тисађенђе” 
Култарно-верско 

дешавање са великом 
посећеношћу 

13 Мото сабор Нови Кнежевац 
Задњи 
викенд 
августа 

М.К.”Нови 
Кнежевац” 

Мото роцк-блуес сабор 

14 Ракијада и пасуљијада Ђала 
Почетак 

септембра 
МЗ Ђала 

Кулинарско такмичењеи 
одабир најбоље домаће 

ракије 

15 
Фестивал камерне 

музике “Тисин цвет” 
Нови Кнежевац септембар 

Народна 
библиотека 
“Бранислав 

Нушић” 

Међународни фестивал 
класичне музике  

16 Дани Филићана Филић 
Задњи 
викенд 

септембар 

За бољи 
Н.Кнежевац 

Сусрет свих мештана са 
културним дешавањима 

Извпр: Општинска управа ппштине Нпви Кнежевац 

                                                             
8
 Најппсећеније или са најдужпм традицијпм 
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Смештајни капацитети 

 

Табела 20: Привредна друщтва, предузетници и удружеоа кпја нуде смещтај у ппщтини Нпви 

Кнежевац 

Назив 

угоститеља 
Назив објекта 

Место/ 

Насеље 

Врста 

објекта 
Категорија 

Укупан 

број 

смештај. 

јединица 

Укупан 

број 

кревета 

Укупан 

број 

индивид. 

лежаја  

ЛОВАЦ Н.Н. 

ЂАЈИЋ ДОО НОВИ 

КНЕЖЕВАЦ 

ЛОВАЦ Н.Н. 

ЂАЈИЋ ДОО НОВИ 

КНЕЖЕВАЦ 

НОВИ 

КНЕЖЕВАЦ 

Ресторан са 

преноћиштем 
**** 10 14 19 

УДРУЖЕЊЕ 

„ГРЕЕНФОКС“ 

(GREENFOX) 

УДРУЖЕЊЕ 

„ГРЕЕНФОКС“ 

(GREENFOX) 

ФИЛИЋ Кућа * 4 11 11 

КИНГА ОРОС – 

ПАНСИОН 

“ТИСКИ ЦВЕТ” 

КИНГА ОРОС – 

ПАНСИОН 

“ТИСКИ ЦВЕТ” 

НОВИ 

КНЕЖЕВАЦ 
Кућа * 3 6 6 

SOBE KATARINA 

(KATARINA 

ROOMS) 

SOBE KATARINA 

(KATARINA 

ROOMS) 

НОВИ 

КНЕЖЕВАЦ 
Кућа ** 3 9 10 

Извпр: Општинска управа ппштине Нпви Кнежевац 

У Ппщтини Нпви Кнежевац пбјекат кпји нуди 

смещтај туриста јесте „Лпвац Ђајић НН“ ДПП 

пднпснп Лпвашки дпм на пбали реке Тисе.  

Слика 18:  Пбјекат „Лпвац Ђајић НН“ ДПП 

Смещтајни капацитет је 25 лежаја. Псим 

смещтаја пвај пбјекат има и квалитетан 

рестпран са великпм тераспм и једнственим 

ппгледпм на реку и прелепи мпст.  

https://www.facebook.com/Lovac-

105530867905758/photos/?ref=page_internal 

Псим пвпга, смещтај се нуди и у пбјекту ппд 
називпм „Green Fox“ кпји се налази у Филићу. 
 

 
 

Слика 19:  „Greenfox“ - унутар пбјекта 

 
Пбјекат се налази у руралнпм насељу и 
ппгпдан је за прганизацију руралнпг и лпвнпг 
туризма, екп и агрп туризма и других разних 
манифестација. Пбјекат нуди смещтајни 
капацитет пд пкп 20 лежаја, салу за пптребе 
исхране и предаваоа, у двприщту пбјекта 
има малп језерп и бащта ппгпдна за 
прганизпваое разних врста скуппва. 
 
https://www.facebook.com/0greenfox/ 

https://www.facebook.com/Lovac-105530867905758/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Lovac-105530867905758/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/0greenfox/
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Нпви пбјекат за смещтај туриста кпји се 
налази у Нпвпм Кнежевцу у улици 
Дпбрпвпљашка 10 ппд називпм „Katarina 
Rooms“, карактерище лпкација пуна мира и 
тищине кпје га шине идеалним за “пуоеое” 
батерија и живптне енергије.  
 

 
 

Слика 20:  Катарина спбе лпгп и смещтај 
 

Пбјекат распплаже са капацитетпм пд 10 
лежаја у три спбе, има 3 засебна купатила, 
дневни бправак и кухиоу. У свакпј спби 
ппстпји ТВ, клима уређај.  Ппремљенпст 
пбјеката је на највищем нивпу, впдилп се 
рашуна да гпсти имају пптпун кпмфпр, све је 
нпвп и квалитетнп а цеп пбјекат ппкривен 
бежишним интернетпм. Пбјекат се не издаје 
за прпславе и журке .  
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100
075169952321 
 
 
Кап један пд прпблема у пбласти туризма 
мпже се и навести недпстатак смещтајнпг 
капацитета и туристишке инфраструктуре. 
Један пд предлпга је радити на развпју 
руралнпг, лпвнпг и наутишкпг туризма. 
Пбезбедити инфрастуктурну и едукативну и 
лпгистишку ппдрщку. 

Туристичка инфраструктура 

 
Пбала реке Тисе је у пднпсу на суседне 
ппщтине врлп пскуднп уређена, распплаже 
самп пснпвним инфраструктурпм за пптребе 
развпја туризма (дпведена је впда и струја на 
пбалу реке пднпснп плажу), нема базена и 
садржаја за децу нижег узраста, неппхпдни 
сппртски садржаји и ппнуда. Недпстатак 
ппщтине јесте неппстпјаое изграђенпг 
базена шиме би се упптпунила ппнуда 
рекреативнпг садржаја. У претхпдних десет 

(10) гпдина урађенп је мнпгп на сампм 
уређеоу пбале реке Тисе у Нпвпм Кнежевцу. 
Раскршенп је дивље растиое, скинуте велике 
кплишине нанпса муља кпје је река нанела, 
ппстављене кабине за пресвлашеое, 
мпнтирани дпдатни тущеви, уређен терен за 
пдбпјку, терен за пициген, али се у ппследое 
време та инфраструктура псипа, на мети је 
шестп вандала и пплакп се враћамп на старп 
стаое да љубитељи припбаља губе наду у 
институције и свест суграђана п пшуваоу 
прирпднпг бпгатства кпје нам је датп. Стари 
ппнтпн је прппап а на оегпвп местп је дпщап 
нпви маоих димензија кпји не задпвпљава 
пптребе свих грађана. Дпдуще некпликп 
маоих ппнтпна је ппставоенп дуж градске 
плаже, те је улазак и излазак купашима 
плакщан. 
 

 
 

Слика 21:  Пбала реке са маринпм за шамце 

Ловни и риболовни туризам 
 

Лпвни туризам биће један пд атрактивнијих 
видпва туристишке ппнуде ппщтине Нпви 
Кнежевац, будући да је већи деп ппдрушја 
Ппщтине ппгпдан за лпв. Знашајнија лпвищта 
су: „Велики Сигет“, пптпм „Нпвпкнежевашки 
ритпви“' – Нпви Кнежевац, „Ревеница“ – 
Српски Крстур и „Кпшпват“ – Банатскп 
Аранђелпвп. Најзаступљеније врсте дивљаши 
су: срна, зец, лисица, фазан и ппљска 
јаребица. На теритприји ппщтине ппстпје 
регистрпвана шетири (удружеоа лпваца) кпја 
се баве прпблемима и унапређеоем услпва 
за прганизацију лпва. Пва пбласт дпбрп је 
прганизпвана и у великпј мери утише на 
ппраст лпвнпг туризма. Лпвищте „Велики 
Сигет“ устанпвљенп је 1994. гпд. и прпстире 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075169952321
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075169952321
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се на 30.539 хектара пд шега највећи деп 
представљају оиве 74% и ливаде и пащоаци 
12,67%.  Лпвна ппврщина шини 29.085 ha. 
Лпвищте је равнишарскпг типа и највећим 
делпм је ппд ппљппривредним културама.   
 

Слика 22:  Срндаћ у лпвищту ЛУ „Емил Талијан“ 
Нпви Кнежевац 

 
Један пд занимљивијих дпгађаја кпји се 
пдвија на пвпм лпвищту јесте „Хaјка на 
кпшпватску лисицу“, традиципнална 
манифестација у прганизацији Лпвашкпг 
друщтва „Фазан“ из Банатскпг Аранђелпва 
псмищљена са циљем да пбпгати туристишку 
ппнуду ппщтине Нпви Кнежевац, пре свега у 
сегменту лпвнпг туризма. Хaјка се пдржава 
срединпм јануара, и пкупља вище пд 150 
лпваца из шитаве земље у настпјаоу да дпђу 
дп вреднпг трпфеја, будући да је пснпвна 
карактеристика кпшпватске лисице изузетан 
квалитет крзна и истинска лукавпст, щтп 
надметаое шини занимљивијим. 

Риболов 

 
Ппд рибплпвним туризмпм ппдразумевају се 
сви пблици сппртскпг и туристишкпг рибплпва 
на реци Тиси и рибоацима/језерима за 
пецаое. У Ппщтини ппстпје шетири 
рибплпвашка удружеоа и тп: 
 
• Удружеое сппртских рибплпваца „Тиса“, 
Нпви Кнежевац 
• Удружеое сппртских рибплпваца „Тиса 
158“, Српски Крстур 
• Удружеое сппртских рибплпваца „Св. 
Сава“, Српски Крстур“ 

• Удружеое сппртских рибплпваца „Банатски 
гргеш“, Банатскп Аранђелпвп. 
 
У пквиру свпјих активнпсти претхпдних 
гпдина, пва рибплпвашка удружеоа су свпјим 
ангажпваоем дппринелиа на унапређеоу 
рибплпвнпг и плпвнпг туризма на реци Тиси 
на пптезу кпји захвата теритприја наще 
ппщтине.  
 
Неке пд оихпвих активнпсти су: 
• прганизација такмишеоа у куваоу рибље 

шпрбе 2010-2015, 
• изградоа мини марине са видеп 

надзпрпм, 
• изградоа рампе за спуст шамаца, 

• изградоа рибоака за сппртски рибплпв, 
• уређеое пбале реке Тисе, 
• прганизпваое щкпле рибплпва. 

 

 

Слика 23:  Пецарпщ на Тиси 

 
Ппстпјаое привреднпг рибплпва без 
пгранишеоа улпва рибе и кривплпв дпвпди 
дп тпга да се смаоује кплишина рибе и ппада 
заинтереспванпст туриста кпји уживају у 
рибплпву, щтп наравнп негативнп утише на 
развпј туризма.  
 
Лпв и рибплпв су свакакп туристишки 
пптенцијали на кпјима треба радити и 
кпристити прирпдне капацитете и преднпсти 
наще ппщтине. Сва удружеоа се углавнпм 
финансирају из бучета ппщтине Нпви 
Кнежевац и путем прпдаје рибплпвашких 
дпзвпла (пва средства су минимална) щтп је 
вепма малп у пднпсу на пптребе развпја 
туризма из пве пбласти.  
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Објекти за посматрање (дворци) 

 
Нпви Кнежевац је ппзнат пп сппменицима 
културе, пд кпјих су неки ппд защтитпм 
државе: Капела Сервијски (Сервицки), двпрац 
Сервијски-Шулпе, летоикпвац Малдегхем, 
икпна Светпг Ђпрђа у катплишкпм храму и 
правпславна црква Светпг архaнгела Михaјла 
са икпнпстаспм. 
 
 
Двпрац „Сервијски-Шулпе” 
 
Двпрац „Сервијски-Шулпе” у Нпвпм 
Кнежевцу изградип је бпгати тргпвац и 
угледни грађанин нпвпсадскпг Магистрата 
Маркп Сервијски, кпји је на првпј лицитацији 
кпмпрских дпбара, пдржанпј 1781-82. гпд., 
купип спахилук Турску Каоижу, шиме је 
дпбип племићку титулу и правп на предикат 
„пд Турске Каоиже”. Накпн куппвине 
спахилука, 1793. гпд. изградип је двпрац. 
 

 

Слика 24:  Двпрац Сервијски – Шулпе (нпв изглед) 

 
Оегпв син Ђпрђе, пставип је двпрац и имаое 
у Каоижи свпјпј сестришини Катарини, кпја је 
удајпм за Емила Шулпеа имаое и двпрац 
дпнела у мираз ппрпдици Шулпе. Инаше, у 
згради је, дпк су у опј бправили првпбитни 
власници била велика библптека са пкп 3.000 
коига, а у двпрцу су се налазили ретки 
примерци старпг мајсенскпг ппрцелана, 
предмети пд сребра, брпнзе, стари и 
скуппцени намещтај и бпгата збирка 
лпвашких ппртрета и старпг трпфејнпг пружја. 
Сав ппкретни материјал је накпн Другпг 
светскпг рата развушен.  
 

 

Слика 25:  Капела ппрпдице Сервијски 

 
Наследници Катарине Шулпе били су шланпви 
ппрпдице Талијан, кпји су саградили јпщ два 
пбјекта у Нпвпм Кнежевцу. Дп недавнп се у 
двпрцу налазила Служба за катастар 
неппкретнпсти кпји припада Републишкпм 
гепдетскпм завпду, судска архива, а велики 
деп пбјекта је неискприщтен и тренутнп се не 
кпристи. Из тпг разлпга дпста је запущтен и у 
вепма лпщем стаоу. Приликпм адаптације 
пбјекта за административне службе двпрац је 
изгубип аутентишнпст спахијске ппрпдишне 
зграде. Двпрац је културнп дпбрп пд великпг 
знашаја, али није птвпрен за ппсетипце, а 
према најнпвијим инфпрмацијама враћен је 
реституцијпм пптпмцима ппрпдице и 
приватнп је власнищтвп. 
 
 

Слика 26:  Скулптура испред двпрца  
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Двпрац Малдегем 
 
Двпрац Малдегем (Малдегхем) је изграђен 
1910. гпдине за грпфпвску ппрпдицу пп 
кпјима је зграда и дпбила име. Племићка 
ппрпдица Малдегем је из Белгије, ташније из 
града у западнпј Фландрији, кпји нпси име 
кап и ппрпдица, Малдегем. Први је у 
тадащоу Турску Каоижу стигап грпф Артур 
Малдегем, пфицир и дпктпр права, али није 
ту и пстап. Пн се веншап са Гепргинпм Бајер, 
кћи Пта Бајера и Албертине, рпђене Шулпе из 
Турске Каоиже. Накпн синпвљеве смрти, 
Гепргина је рещила да се врати у завишај и да 
тамп сагради летоикпвац какп би мпгла бити 
шещће са свпјпм рпдбинпм. Ппшела је 
изградоу двпрца 1904. гпд., али није 
дпшекала оегпв заврщетак изградое 1910. 
гпд. Иакп није била тпликп стара грпфица 
Гепргина је умрла 1907. гпд. Накпн Првпг 

Светскпг рата. У двпрцу је једнп време била 
бплница, па интернат, управа пплиције и 
банка.  
 
Данас се Нарпдна библиптека „Бранислав 
Нущић“ налази у згради племићкпг двпрца 
ппрпдице Малдегем, у парку кпји је ппд 
защтитпм, кап и сама зграда, у кпјпј је 
библиптека смещтена пд 1968. гпд.  
Библиптека ппседује пкп 40.000 коига на 
српскпм И мађарскпм језику. У пквиру 
ппстпјећих пдељеоа налази се и прпстприја 
легата нащег академика др Василија 
Крестића, са збиркпм наушних радпва, 
претежнп из истприје. Зграда је 2015. гпдине 
ренпвирана захваљујући ппщтини Нпви 
Кнежевац и у изузетнп дпбрпм стаоу. 
културнп је дпбрп пд великпг знашаја, а 
птвпрена је за ппсетипце. 

 
 

 

 
Слика 27:  Зграда библиптеке
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Друштвени развој и квалитет живота 

Опис тренутне ситуације 

Основни демографски подаци 

 
Табела 21: Пснпвни ппдаци 

  
Површина (км

2
)
1
 305 (2019) 

Број насеља
2
 9 (2019) 

Становништво ─ процена средином године
3
 10089 (2020) 

Густина насељености (број становника/км
2
)
3
 33 (2020) 

Стопа живорођених
3
 9 (2020) 

Стопа умрлих
3
 21 (2020) 

Стопа природног прираштаја
3
 -13 (2020) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година)
3
 72 (2020) 

Просечна старост (у годинама)
3
 44 (2020) 

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)
3
 143 (2020) 

Просечан број чланова домаћинства
4
 2.57 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти миграциони салдо)
3
 9007 (2041) 

Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама)
3
 8992 (2041) 

 
Извпр: (преузетп са аналитичкпг сервиса ЈЛС) 
  1  Републички гепдетски завпд 
  2  Теритпријални регистар, РЗС 
  3  Витална статистика, РЗС  
  4  Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва, РЗС  
 
 

  

   

   Графикпн 3: Станпвништвп пп 

петпгпдиштима и пплу, 2020. (%)  

 

Графикпн 4: Станпвништвп пп 

петпгпдиштима и пплу, 2020. (%)  

 

Извпр: Витална статистика, РЗС(Преузетп 
аналитички сервис ЈЛС) 

0─17 
год.
18%

18─64 
год.
62%

65+ 
год.
20%
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Табела 21: Станпвнищтвп према старпсним групама и пплу, 2019─2020. 

 2019  2020 

 
 

 
Ж М 

 
Ж М 

Деца старости до 6 година (предшколски узраст) 320 338   306 348 

Деца старости 7─14 година (узраст основне школе) 413 427 
 

415 411 

Деца старости 15─18 година (узраст средње школе) 228 213   231 220 

Деца старости 0─17 година 910 925 
 

893 925 

Број младих (15─29 година) 796 889 
 

793 884 

Радни контингент становништва (15─64 година) 3203 3484   3154 3411 

Укупан број становника 5142 5067   5094 4995 

 
Извпр: Витална статистика, РЗС (Преузетп аналитички сервис ЈЛС) 

 

 

Графикпн 5: Дпмаћинства према брпју чланпва и типу насеља, 2011. (%)  

 

 
 
        Извпр: Витална статистика, РЗС (Преузетп аналитички сервис ЈЛС) 
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 Образовање 

 
Пбразпвни капацитет ппщтине Нпви 
Кнежевацни капацитет ппщтине Нпви 
Кнежевац није се у мнпгпме прпменуп 
претпдних гпдина. Неке мпдификације 
десиле су се на нивпу средоег пбразпваоа. 
Из тпга прпизилази да на теритприји 
Ппщтине ппстпји пбразпвна мрежа 
институција кпја пбухвата предщкплску 
устанпву „Срећнп дете“ са пгранцима у свим 
месним заједницама. Пснпвнп пбразпваое 
прганизпванп је у пснпвнпј щкпли „Ј.Ј.Змај“ 
са пгранцима у свим месним заједницама, а 
пснпвнп пбразпваое пдвија се и у Пснпвнпј 
музишкпј щкпли самп у Нпвпм Кнежевцу. 
Средое пбразпваое пдвија се самп у Нпвпм 
Кнежевцу и тп у средопј щкпли кпја је 
настала фузипнисаоем Средоа струшна 
щкпла и Гимназија. Преглед пбразпвних 
институција за разлишите нивпе пбразпваоа, 
са седищтем у ппщтини Нпви Кнежевац, дате 
су у наставку: 
 
Предщкплска устанпва: 
Предщкплска устанпва "Срећнп дете", Нпви 
Кнежевац 
веб презентација: http://pusrecnodete.edu.rs 
 
 
Пснпвна щкпла: 
Пснпвна щкпла "Јпван Јпванпвић Змај", Нпви 
Кнежевац  
веб презентација:http://www.os-jjz-nk.edu.rs 
 
Средое щкпла: 
Гимназија и струшна щкпла "Дпситеј 
Пбрадпвић", Нпви Кнежевац 
веб презентација: https://ssdonk.edu.rs 

 

Музишка щкпла: 
Музишка щкпла Нпви Кнежевац 
веб презентација:http://www.muzsknk.edu.rs 
 

 
 

Предшколска установа 

 
Предщкплска устанпва „Срећнп дете” Нпви 
Кнежевац пбухвата целпкупну теритприју 
нпвнпкнежевашке ппщтине у 6 пбјеката, 2 у 
насељу Нпви Кнежевац и 4 у псталим 
насељима ппщтине у кпјима је смещтенп пкп 
305 деце, узраста пд једне дп 6,5 гпдина 
пднпснп дп ппласка у щкплу. Васпитни рад се 
пдвија на два језика (српскпм и мађарскпм), 
те се п наставнпм језику рпдитељи 
ппредељују приликпм уписа у вртић. 
 
Табела 22:  Предщкплскп пбразпваое 
ппщтина Нпви Кнежевац 2015-2020. гпдина 
Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Број деце у 

предшколском 

образовању 

280 274 284 300 305 300 

Деца узраста 0─3 

године у 

предшколском 

васпитањуи 

образовању 

44 42 67 63 67 66 

Деца узраста од 3 

године до поласка у 

ППП у 

предшколском 

васпитању и 

образовању 

140 166 138 155 167 144 

Деца која похађају 

припремни 

предшколски 

програм 

66 90 76 95 102 90 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 

Основно образовање 

 
У Oпщтини ппстпји централна Пснпвна щкпла 
у Нпвпм Кнежевцу, и пгранци у Ђали и 
Мајдану где наставу ппхaђају деца дп 4-пг 
разреда пснпвне щкпле, дпк у Српскпм 
Крстуру, Банатскпм Аранђелпву ппхaђају 
деца дп 8-пг разреда пснпвне щкпле. 
 
На нивпу пснпвнпг пбразпваоа на теритприји 
ппщтине налази се и Пснпвна музишка щкпла 
у кпју је уписанп 152 деце из целе ппщтине, с 
тим да је сада пмпгућенп и пдраслима да 
ппхaђају шаспве из пбласти свпг 
интереспваоа.  
 
 

http://pusrecnodete.edu.rs/
http://www.os-jjz-nk.edu.rs/
https://ssdonk.edu.rs/
http://www.muzsknk.edu.rs/
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Табела 23:  Пснпвнп пбразпваое ппщтина 
Нпви Кнежевац 2015-2020. гпдина 
 
Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ученици уписани у 

основне школе 
833 799 801 727 721 693 

Ученици који су 

завршили 8. разред 

основне школе 

69 85 101 88 87 80 

Број деце обухваћене 

основним 

образовањем за децу 

са сметњама у 

развоју и 

инвалидитетом 

23 29 30 28 23 19 

Нето стопа 

обухвата основним 

образовањем (%) 

91.1 88.5 85.4 83.2 81.7 80,4 

Стопа завршавања 

основне школе (%) 
69.6 71.7 90.3 80.7 79.0 77,8 

Стопа одустајања 

од школовања у 

основном 

образовању (%) 

1.9 4.3 0.3 4.1 1.0 0,0 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 
 
Неки пд прпблема у пбразпваоу су: брпј деце 
се из гпдине у гпдину смаоује; затвараое 
пдељеоа збпг смаоенпг брпја деце и збпг 
Закпна п пбавезнпм смаоеоу брпја 
заппслених у јавнпм сектпру; прпблем 
пбезбеђеоа квалитетнпг и струшанпг кадра, 
нарпшитп на језику маоине. 
 

Средње образовање 

 
У ппщтини Нпви Кнежевац ппстпји пд 
претпрпщле гпдине 1 средоа щкпла и тп 
Гимназија и струшна щкпла "Дпситеј 
Пбрадпвић" Нпви Кнежевац кпја је настала 
фузипнисаоем нпвпкнежевашке гимназиије и 
средое струшне щкпле. Тренутнп ппстпје 
следећи смерпви: 
 
• Сапбраћај: IV техничар друмскпг 
сапбраћаја (на српскпм),  III vпзач мптпрнпг 
впзила (на мађарскпм језику); 
• Тргпвина, туризам и угпститељствп: III кувар 
и ппсластичар (на српскпм и мађарскпм 
језику) и 
• Гимназија (ппщтег типа) на српскпм језику. 

 
Ппстпји тренд раста уписаних ушеника на 
српскпм језику, кап и смаоеоа уписа ушеника 
на мађарскпм језику. 
 
Табела 24:  Средое пбразпваое ппщтина 
Нпви Кнежевац 2015-2020. гпдина 
 
Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ученици уписани у 

средње школе 
306 319 324 348 380 344 

Ученици који 

завршавају средњу 

школу 

30 61 85 104 101 98 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 
 

Графикпн 6:  Ученици уписани у средое 
шкпле, 2020 
 

 
 

Графикпн 7:  Ученици кпји завршавају средоу 
шкплу, 2020 
 

 



План развпја ппштине Нпви Кнежевац 2022-2030 

 

  

45 
 

Здравствена заштита 

 

На теритприји  Ппщтине Нпви Кнежевац 

здравствену защтиту станпвнищтва 

пбезбеђује Дпм здравља Нпви Кнежевац са 

стаципнарпм и Специјална бплница за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“. 

Дпм здравља Нпви Кнежевац уз 

Специјалистишку бплницу је здравствена 

устанпва кпја настпји пружати кпмплетну и 

благпвремену здравствену защтиту на 

примарнпм и специјалистишкп-

кпнсултативнпм нивпу, реализујући 

активнпсти превентиве, прпсвећиваоа, 

куративе и рехабилитације, задпвпљавајући 

такп пптребе станпвнищтва ппщтине Нпви 

Кнежевац па и щире. 

 

 

У пбављаоу здравствене делатнпсти у Дпму 

здравља пбезбеђује се: 

1. превентивна здравствена защтита за 
све категприје станпвника 

2. хитна медицинска ппмпћ (санитетскп впзилп) 
3. здравствена защтита пдраслих - ппщта 

медицина 
4. кућнп лешеое и здравствена нега 
5. ппливалентна патрпнажа 
6. здравствена защтита жена 
7. здравствена защтита деце и щкплске деце 
8. стпматплпщка здравствена защтита 
9. здравствена защтита заппслених - медицина 

рада 
10. лабпратпријска дијагнпстика 
11. радиплпщка дијагнпстика 
12. ултразвушна дијагнпстика 
13. пнеумпфизиплпщка здравствена защтита 
14. защтита менталнпг здравља - психијатрија 
15. интерна медицина 
16. пфталмплпгија 
17. фармацеутска здравствена защтита - апптека 

 

 

Табела 25:   Преглед ппдатака здравствп 2015-2019. гпдина у ппщтини Нпви Кнежевац 

Општина Нови Кнежевац 2015 2016 2017 2018 2019 

Укупан број запослених у здравственим установама 242 231 225 217 211 

Број лекара 36 34 34 33 33 

Број становника на једног лекара 299 312 308 313 309 

Број лекара на 1000 становника 3.35 3.2 3.25 3.2 3.23 

Број стоматолога у здравственим установама 3 3 3 3 2 

Број стоматолога на 1000 становника 0.28 0.28 0.29 0.29 0.2 

Стоматолози на 1000 становника-стоматолошка заштита 

деце, школске деце и омладине 
0.9 0.5 1 0.5 0.5 

Број оболелих од туберкулозе 0 0 0 1 0 

Обухват жена у току првог триместра трудноће 

савременом здравственом заштитом (%) 
65.7 59.52 31.25 92.41 92.41 

Обухват трудница патронажним посетама (број) / / / / / 

 
Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 
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Социјална заштита 
 

Прпцентуални удеп станпвнищтва кприсника 

спцијалне и ппрпдишнп-правне защтите 

изнпси 35,92 (2019. гпдина) щтп је изузетнп 

великп ппвећаое у пднпсу на прпценат из 

2015. гпдине 26,16%. Приметнп је да се брпј 

кприсника ппвећава ппследоих гпдина щтп 

дпвпди дп закљушка п кпнстантнпм паду 

стандарда станпвнищтва. Највећи брпј 

кприсника спц. защтите јесу ппрпдице кпје 

пстварују нпвшану спцијалну ппмпћ (НСП). 

Најбрпјнија групација кприсника права у 

спцијалнпј защтити су пдрасла лица (прекп 

50%). У групи пдраслих су идентификпване 

три знашајне групације, а тп су незаппслени, 

пспбе са инвалидитетпм и ппрпдице у кризи, 

щтп гпвпри п наставку псирпмащеоа 

станпвнищтва, а с друге стране п шестпј 

ппјави нефункципналнпсти ппрпдице.  

Ппстпји кпнстантнп усаврщаваое радника 

Центра за спцијални рад у пбласти 

хранитељства, какп би се брпј деце на 

смещтају у устанпве спцијалне защтите 

смаоип, али и укупан брпј деце пбухваћенп 

пвим видпм защтите. Брпј деце у перипду 

2010 – 2015. гпд. кпја су кпристиле услуге 

хранитељства кретап се између 20 – 25. 

Такпђе се ради и на ствараоу бпље мреже 

ппдрщке хранитељским ппрпдицама и деци 

без адекватнпг рпдитељскпг стараоа у 

ппщтини. За стара лица и децу са ппсебним 

пптребама путем прпјекта пружају се услуге 

дневних бправака за исте. Правп на 

материјалнп пбезбеђеое ппрпдице пстварује 

у прпсеку 12% пппулације oпщтине 

(приближнп 600 ппрпдица). Највећи брпј 

захтева за пствариваое права на НСП је у 

другпј пплпвини гпдине, када престају 

сезпнски радпви у ппљппривреди, а 

трпщкпви живпта су увећани збпг трпщкпва 

пгрева, зимнице, щкплскпг прибпра и 

учбеника за децу. Најзаступљенија категприја 

су и даље пдрасла лица са статуспм 

незаппслени, а раднп сппспбни. На ппвећаое 

брпја захтева на пствариваое права на 

материјалнп пбезбеђеое је утицалп великп 

псирпмащеое станпвнищтва дп кпга је у 

нащпј средини дпщлп услед затвараоа 

ппјединих предузећа, па шак и малих 

приватних радои шији се брпј смаоује. 

Анализпм ппстпјећих ресурса у ппщтини 

упшенп је неппстпјаое алтернативних, 

инпвативних услуга кап щтп су: Приватни 

центри, клубпви за хранитеље и децу без 

рпдитељскпг стараоа, щкпла за пдрасле. 

Нпвина у раду ЦЗСР јесте ппстпјаое 24 

шаспвнпг дежурстава струшних радника (дипл. 

психплпг, дипл. педагпг, спцијални радник) 

на ппрпдишнп-правнпј защтити ван раднпг 

времена тпкпм свих дана у гпдини. Списак 

дежурних радника – оихпвих брпјева 

телефпна месешнп се дпстављају пплицијскпј 

станици у Нпвпм Кнежевцу. 

Анализпм кпју Центар спрпвпди приметан је 

ппраст развпда, насиља у ппрпдици, и 

старатељства. 

Крпз анализу ппдатака п спцијалнпј защтити, 

кап и крпз SWOT анализу, дпщлп се дп 

следећих закљушака: 

• Брпј старих се непрестанп увећава, а 

квалитет оихпвпг живпта непрестанп ппада, 

све је маое мпгућнпсти кпје им се пружају, а 

ресурси кпје има ппщтина кап и мере кпје се 

предузимају су недпвпљне; 

• Упшен је велики брпј прпблема кпји се тишу 

Рпмске пппулације у ппщтини; 

• Услпви кпје ппщтина пружа за здрав развпј 

деце и младих су на нискпм нивпу и 

• Ппвећан пбим рада, ппвећаое пдређених 

предмета а брпј радника пстап исти. 
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Прпблеми на кпје треба ставити акценат су: 

• Финансираое већ ппстпјећих прпјеката кпји 

су се ппказали квалитетним; 

• Предвидети и пбезбедити средства за 

дежурства струшних радника ЦСР кпја им пп 

Закпну припадају; 

• Неппстпјаое НВП сектпра кпји би мпгап да 

иницира, прппрати и пптппмпгне рещаваое 

прпблема спцијалнп угрпжених група; 

• Планираое и прганизација већ 

усппстављене сарадое међу устанпвама; 

• Уппзнаваое лпкалне сампуправе са нпвим 

трендпвима у развпју спцијалне защтите и 

• Пптреба за радним ангажпваоем бар 

једнпг струшнпг радника какп би се ппвећап 

квалитет у раду. 

 

Такпђе, упшен је и недпстатак прецизних 

ппдатака п угрпженпсти, не ппстпје базе 

ппдатака спцијалнп угрпжених категприја, 

щтп је први кпрак ка рещаваоу прпблема 

угрпжених лица. Прве активнпсти кпје треба 

предузети су планскп прикупљаое 

инфпрмација и фпрмираое базе ппдатака п 

свим категпријама спцијалнп угрпжених 

лица. 
 

Табела 26:   Преглед кприсника услуга спцијалне защтите 2015-2019. гпдина у ппщтини Н. Кнежевац 

Општина Нови Кнежевац 2015 2016 2017 2018 2019 

Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији ЦСР  2707 2725 2807 3827 3667 

Број корисника социјалне заштите на евиденцији ЦСР- Женско  1413 1411 1454 2015 1956 

Број корисника социјалне заштите на евиденцији ЦСР- Мушко 1294 1314 1353 1812 1711 

Број стручних радника у ЦСР 4 4 4 3 3 

Број корисника новчане социјалне помоћи 682 691 682 572 554 

Број корисника основног додатка за негу и помоћ другог лица   97 83 79 7 72 

Број корисника увећаног додатка за негу и помоћ другог лица 67 67 66 61 58 

Број корисника дечијег додатка (0-17 година) 509 519 476 420 326 

Број корисника увећеног дечијег додатка (0-17 година)   252 260 265 228 215 

Општина Нови Кнежевац 2015 2016 2017 2018 2019 

Број деце која користе услуге смештаја (0-17 година) 25 19 24 15 16 

Број деце са инвалидитетом која користе услуге смештаја (0-17 година) 1 2 2 1 1 

Хранитељске породице 21 18 21 17 19 

Број деце у хранитељским породицама 25 16 21 14 16 

Број деце са инвалидитетом у хранитељским породицама 1 1 1 1 1 

Број корисника државних домова за смештај старих  (65 + година) 21 21 28 28 25 

Број пријављених случајева породичног насиља према деци 13 2 4 97 74 

Број пријављених случајева породичног насиља према женама 8 15 33 91 46 

Број деце у сукобу са законом 2 7 24 28 23 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 
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Табела 27:   Преглед услуге „Ппмпћ у кући“  2015. у пднпсу на 2018. гпдину у ппщтини Н. Кнежевац 

Општина Нови Кнежевац 2015 2018 

Помоћ у кући за одрасла и старија лица, укупан број корисника 101 96 

Помоћ у кући за одрасла и старија лица женског пола 53 69 

Помоћ у кући за одрасла и старија лица, број домаћинстава 99 96 

Помоћ у кући за одрасла и старија лица, просечан број сати по кориснику недељно 3 20 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 

 
Графикпн 8: Удеп кприсника спцијалне заштите у укупнпм станпвништву (%) у пднпсу  
на суседне ппштине и републички и ппкрајински прпсек - 2019. гпдина 

 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 
 

Графикпн 9: Стппа деце кпја кпристе услуге смештаја, стппа деце у хранитељским ппрпдицама 

и стппа деце у сукпбу са закпнпм (прпмил)-у пднпсу на суседне ппштине и републички и 

ппкрајински прпсек - 2019. гпдина 

 

Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 
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Култура и уметност 

 

Графикпн 10: Брпј станпвника на један 
пбјекат друштвених, културних и 
рекреативних активнпсти – ппштина Нпви 
Кнежевац 2019. гпдина9 

 
 Извпр: РЗС и аналитички сервис ЈЛС 

 
Пд устанпва културе у Нпвпм Кнежевцу 

ппстпји Нарпдна библиптека „Бранислав 

Нущић“, кпја се бави и разним културним 

дещаваоима у ппщтини, кап щтп су 

коижевне вешери, ппетске щетое, 

прганизпваое ппзприщних представа и јпщ 

мнпгп тпга.  

                                                             
9
 Узети су у обзир-Процена: 

Друштвени објекти: 5 објеката МЗ Нови Кнежевац и 
остали по насељеним местима општине,  стара школа 
Филић, Сигет, Подлокањ и сала у Мајдану (укупно 9); 
Културни објекти: , позориште, мађарски дом културе,  
библиотека у Новом Кнежевцу,  дом културе у С. 
Крстуру, дом културе у Б. Аранђелову и музеј  у 
Подлокању, (укупно 6) ; Спортско рекреативни објекти: 
6 фудбалских терена (фудбалски клубови)  5 
фискултурних сала (ПУ, основне и средње школе), 7 
отворених кошаркашких терена (Н. Кнежевац, Ђала, С. 
Крстур, Б. Аранђелово,), 6 отворених терена за рукомет 
и фудбал (на бетону, тартану, мулти-спорт подлогом и 
вештачком травом), 2 тениска терена на шљаци и на 
бетону у Н. Кнежевцу и одбојкашки терен на песку на 
обали реке Тисе. 

Слика 28: КУД „Др Гаврилп Пекарпвић“ млађа 

група 

Ппщтина има свпју публику пп питаоу 

дещаваоа културе мпже се ппхвалити 

великим брпјем дещаваоа.  

Нпви Кнежевац је је ппщтина кпја у пднпсу на 

средства кпјим распплаже и малим брпјем 

станпвника, мпже да се ппхвали са великим 

брпјем културних збиваоа. Мпра се истаћи 

да се збпг наципналне структуре 

станпвнищтва мнпгп ради на 

мултикултуралнпсти, пднпснп да су 

заступљена културна збиваоа за све грађане 

без пбзира на наципналну припаднпст. 

Највище су заступљена: фплклпрна 
уметнишка збиваоа, ппзприщне представе, 
филмпви, прпмпције коига, фестивал 
пзбиљне музике пднпснп камерни фестивал 
и мнпге друге. Брпј ппзприщта у ппщтини 
Нпви Кнежевац је 1 (једнп) и у оему се сваке 
гпдине пдигра између 5-10 ппзприщних 
представа щтп за децу щтп за пдрасле. Сала 
ппзприщта има 315 седищта, а прпцена је да 
је претежнп пппуоена између 30-100% 
капацитета у зависнпсти пд квалитета и 
ренпмеа извпђаша/прпграма. 
 
Псим устанпве културе ппстпји велики брпј 
удружеоа из пбласти културе кпја су 
заступљена у свим месним заједницама. Нека 
пд друщтава ппстпје вище деценија и дан 
данас пкупљају младе и раде најбпље щтп им 
услпви пмпгућавају. Једнп пд таквих је и КУД 
„Банат“ и КУД „Тисађенђе“ из Нпвпг 
Кнежевца, “КУД „Милан Ајваз“ из Српскпг 
Крстура, КУД „Др Гаврилп Пекарпвић“ из Б. 
Аранђелпва и мнпги други. 

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

Друштвени Културни Рекреативни

1,134

1,702

378
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Верске установе 

Најзначајније верске установе у општини 

су православна и католичка црквена 

организација.  

На територији општине се налази 5 (пет) 

православних црквених општина и то у 

Новом Кнежевцу, Обилићеву, Ђали, 

Српском Крстуру и Банатском Аранђелову.  

Осим ових, постоје и 2 (две) 

римокатоличке црквене општине и то у 

Новом Кнежевцу и Банатском Аранђелову. 

 
Такпђе, на теритприји ппщтине регистрпвана 
је и истпријска црквена заједница 
Хрищћанска адвентистишка црква кпја ппстпји 
самп у насељу Нпви Кнежеац. 

 

 

 

 

 

 

Слика 29: Мозаик слика верских храмова у општини Нови Кнежевац 

 

Спорт и рекреација 

 

Анализа спортске инфраструктуре у 

Општини Нови Кнежевац 

 
Брпј станпвника на један пбјекат сппртских 
активнпсти пп ппстпјећим ппдацима је пкп 
393.  
 
Сппртске активнпсти на теритприји Ппщтине 
пдвијају се прекп Сппртскпг савеза ппщтине и 
сппртских клубпва, у пквиру кпјих су 
регистрпвани и такмише се активни сппртисти 
(сенипри и млађе категприје), а пстали су 
рекреативци. Заступљени  сппртпви су: 
фудбал, кпщарка, бприлашки сппртпви 
(карате и чудп), рукпмет, кајак, стпни тенис, 
тенис, щах,... 

 
 
Углавнпм, сва већа насеља имају дешија 
игралищта у пквиру јавних зелених ппврщина 
и уређене терене за фудбал, кпщарку и 
рукпмет, нереткп псветљене. Ппред тенискпг 
терена на щљаци гради се нпви са бетпнскпм 
ппдлпгпм у Нпвпм Кнежевцу. Већи деп пвих 
терена, ипак, није адекватнп ппремљен 
пратећим садржајима, недпстају им трибине, 
кпмунална инфраструктура, приступне 
сапбраћајнице, паркинзи, кап и уређеое и 
пдржаваое зеленила пкп самих терена.  
 
Већи деп активнпсти малих сппртпва пдвија 
се у пквиру фискултурних сала (има их укупнп 
6 на ппдрушју ппщтине) при предщкплским 
устанпвама, пснпвним и средоим щкплама, а 
ппнегде и у склппу вищенаменских сала при 
дпмпвима културе.  
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Графикпн 11: Сппртски пбјекти у  ппштини 

Нпви Кнежевац  

 

Извор: Општинска управа општине Нови 

Кнежевац 

 Нпви Кнежевац: 

1. Фудбалски терен (ФК „Пбилић“) 

2. Рукпметни терен (Гимназија и 

струшна щкпла „Дпситеј Пбрадпвић“) 

3. Рукпметни терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

4. Рукпметни терен (Парк „Смиљеваша“) 

5. Кпщаркащки терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

6. Кпщаркащки терен (Стари Парк) 

7. Кпщаркащки терен „Слпбпдан Бпбан 

Јанкпвић“ (Парк „Смиљеваша“) 

8. Тениски терен щљака (Стадипн) 

9. Тениски терен бетпн (Стадипн) 

10. Терен за мали фудбал (Стадипн) 

11. Стпнптениска сала (СТК „Пбилић“) 

12. Фискултурна сала (ПУ „Срећнп дете“) 

13. Фискултурна сала (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

14. Фискултурна сала (Гимназија и 

струшна щкпла „Дпситеј Пбрадпвић“) 

15. Пдбпјкащки терен на песку (Пбала 

реке Тисе) 

16. Шах сала 

17. Пбјекат кајакащкпг клуба (Пбала реке 

Тисе) 

Српски Крстур 

1. Фудбалски терен (ФК „Јединствп) 

2. Рукпметни терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

3. Кпщаркащки терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

4. Фискултруна сала (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

Ђала  

1. Фудбалски терен (ФК „Гранишар“) 

2. Рукпметни терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

3. Кпщаркащки терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

4. Фискултруна сала (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

Банатскп Аранђелпвп 

1. Фудбалски терен (ФК „Славија“) 

2. Рукпметни терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

3. Кпщаркащки терен (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

4. Фискултруна сала (ПШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“) 

Мајдан 

1. Фудбалски терен (ФК „Трпмеђа“) 

Ппдлпкао 

1. Фудбалски терен (ФК „Хајдук“) 

Нпви Кнежевац ппседује стадипн – Стадипн 

ФК „Пбилић“. У пквиру пвпг кпмплекса 

налазе се травнате ппврщине псппспбљене за 

кприщћеое кпје укљушују и велики 

фудбалски терен, терен за мали фудбал са 

вещташкпм травпм и псветљеоем, теретану 

на птвпренпм и два терена за тенис, један са 

псветљеоем. Стаое фудбалских терена на 

стадипну је задпвпљавајуће, јер се трава на 

великпм игралищту редпвнп пдржава, али 

захтева равнаое какп би услпви били щтп 

бпљи.  

55%

13%

13%

13%
3%3%

Сппртски пбјекти расппређени пп 
насељеним местима ппштине Нпви 

Кнежевац
Нпви Кнежевац

Српски Крстур

Ђала

Банатскп 
Аранђелпвп

Мајдан

Ппдлпкао
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Вещташка ппдлпга (трава) на малпм терену за 

фудбал је замеоена 2020. гпдине, а радпви 

на другпм тенискпм терену кпји је бип на 

неадекватнпј ппдлпзи за щљаку се привпде 

крају и пн ће бити са бетпнскпм ппдлпгпм.  

Слика 30: Терен са вещташкпм травпм 
 

Ширпм ппщтине је велики брпј птвпрених 

сппртских терена, укљушујући и щкплска 

игралищта кпја смп већ навели.  

Штп се тише затвпрених терена, фискултурне 

сале щкпла служе за сппртске активнпсти. 

Изузетак је стпнптениски клуб, кпји има свпју 

салу и кпја захтева хитну санацију и 

кајакащки клуб, кпји ппседује свпј пбјекат на 

пбали реке Тисе и кпји је је недавнп у две 

фазе рекпнструисан и дпведен у пдлишнп 

стаое за тренинге и смещтај реквизита.  

Слика 31: Пбјекат кајакащкпг клуба „Пбилић“ НК 

На ппдрушју ппщтине се планира изградоа 

сппртске хале, кпја ће задпвпљити пптребе 

сппрта у ппщтини.  

Дпсадащоа анализа је ппказала да ппщтина 

Нпви Кнежевац распплаже сппртским 

пбјектима кпји су у функципналнпм стаоу, 

али је пптребнп утрпщити извесна 

материјална средства са пдржаваое, 

адаптацију, санацију и мпдернизпваое 

сппртских пбјеката.  

Слика 32: Кпщаркащки терен „Слпбпдан Бпбан 

Јанкпвић“ на Смиљеваши 

Најважнији циљ пвпг плана развпја је да се 

сппрт у ппщтини Нпви Кнежевац уврсти кап 

припритетни за унапређеое у будућем 

перипду. Тп би била знашајна ппмпћ у 

ппдизаоу квалитета живпта и здравља 

пмладине, деце и грађана, унапређеоу 

сппртскпг туризма на ппдрушју ппщтине, а 

истпвременп и ппдстицаоу лпкалнпг 

екпнпмскпг развпја. 

Слика 33: Дрвене трибине ФК „Пбилић“ НК 
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Медији и информисање 

 
У ппщтини Нпви Кнежевац пд 2002. дп 2015. 
гпдине ппстпјалп је Јавнп предузеће „Центар 
за инфпрмисаое“ Нпви Кнежевац (ЦИНК), 
кпје се бавилп издавашкпм делатнпщћу 
(Нпвпкнежевашке нпвине) и путем каблпвскпг 
система емитпван инфп канал са сппственпм 
прпдукцијпм.  
 
Инфп канал бип је дпступан грађанима 
насеља Нпви Кнежевац пбзирпм да 
каблпвски систем није уведен у насељема 
места. Нажалпст, угащен је збпг нпвпг Закпна 
п јавнпм инфпрмисаоу и медијима из 2014. 
гпд. у кпме је у шлану 32. Закпна дефинисанп 
да издаваш медија не мпже бити Република 
Србија, Аутпнпмна ппкрајина и јединица 
лпкалне сампуправе, кап ни устанпва, 
предузеће и другп правнп лице кпје је у 
целини или делу у државнпј свпјини, 
пднпснп кпје се у целини или делпм 
финансира из јавних прихпда.  
 
Јавнп предузеће ппнуђенп на прпдају и накпн 
некпликп неуспещних ппкущаја кпнашнп 
купљенп пд стране приватнпг друщтва кпје је 
ппкренулп редакцију вести, дневнпг 
извещтаваоа грађана п лпкалним 
дещаваоима и рад на разлишитим 
прпјектима ппд истим називпм медија 
„Центар за инфпрмисаое“ Дпп Нпви 
Кнежевац  
 
https://www.cink.co.rs/ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 34: Илустрација медија 

 
 
Други нашин инфпрмисаоа грађана пстап је 
званишни сајт Ппщтине Нпви Кнежевац и 
фејсбук страница Ппщтине, а мпрамп имати у 
виду да интернет јесте дпступан свим 
грађанима али га велики брпј јпщ увек не 
кпристи щтп збпг финансијских мпгућнпсти, а 
щтп збпг недпвпљнп знаоа и жеље за 
упптребнпм преднпсти пвпг вида 
инфпрмисаоа. 
 
https://www.noviknezevac.rs/ 
 

Невладине организације 

 
У ппщтини Нпви Кнежевац ппстпји 54 
невладинe прганизацијe кпје су регистрпване 
из разлишитих пбласти делпваоа (ппдатак 
актуелан у тпку израде дпкумента).  
 
Неке пд оих се ппсебнп истишу свпјим брпјем 
шланства и активнпстима кпје предузимају.  
 
Невладин сектпр се делпм финансира из 
бучета Ппщтине. Изнпс предвиђен бучетпм 
за 2015. гпд изнпсип је 1.900.000,00 РСД. дпк 
је пве гпдине (2021.) издвпјенп шак 
3.000.000,00 РСД, щтп нам гпвпри да лпкална 
сампуправа впди рашуна и улаже у невладин 
сектпр.  
 
У наставку су наведене невладине 
прганизације/удружеоа кпје су регистрпване 
у  Ппщтини. 

 
 
 
 

https://www.cink.co.rs/
https://www.noviknezevac.rs/
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Табела 28:   Листа невладиних прганизација, седищте и сектпр 
 

Р.бр. Назив прганизације Местп Сектпр 

1 Лпвашкп удружеое "Емил Талијан" Нпви Кнежевац НВП 

2 
Удружеое ратних впјних инвалида свих ратпва ппщтине Нпви 
Кнежевац Нпви Кнежевац НВП 

3 Дпбрпвпљнп ватрпгаснп друщтвп Нпви Кнежевац НВП 

4 Удружеое грађана "3Д СК" Српски Крстур НВП 

5 Удружеое грађана "Рпми ппщтине Нпви Кнежевац" Српски Крстур НВП 

6 Удружеое пбплелих пд мултипле склерпзе Севернпбанатскпг пкруга Нпви Кнежевац НВП 

7 Агрп бизнис центар Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац НВП 

8 Културнп уметнишкп друщтвп "Vadaviragok" Рабе НВП 

9 Ппщтинскп удружеое пензипнера Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац НВП 

10 Удружеое "Птвпрени загрљај" Нпви Кнежевац НВП 

11 Актив жена Банатскп Аранђелпвп Банатскп Аранђелпвп НВП 

12 Плесни студип "Quick dance" Нпви Кнежевац НВП 

13 Удружеое грађана "Green Fox" Филић НВП 

14 Удружеое Рпма "Српки Крстур" Српски Крстур НВП 

15 Удружеое "За бпљи Нпви Кнежевац" Нпви Кнежевац НВП 

16 Мпје селп дущу има Банатскп Аранђелпвп НВП 

17 Лпвашкп удружеое Ђала Ђала НВП 

18 Удружеое грађана "Сигет" Сигет НВП 

19 Ппдлпканица 2019 Ппдлпкао НВП 

20 Лпвашкп удружеое "Кпшпват" Банатскп Аранђелпвп НВП 

21 МД Легија Нпви Кнежевац НВП 

22 Удружеое сппртски рибплпваца "Тиса" Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац Сппрт 

23 Сппртскп атлетскп удружеое "Пбилић" Нпви Кнежевац Сппрт 

24 Кајакащки клуб "Пбилић" Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац Сппрт 

25 Кпщаркащки клуб "Пблић" Нпви Кнежевац Сппрт 

26 Тиски клуб "Пбилић" Нпви Кнежевац Сппрт 

27 ФК "Јеидствп" Српски Крстур Српски Крстур Сппрт 

28 Удружеое сппрт за све "Тиса" Нпви Кнежевац Сппрт 

29 Удружеое пдгајиваша гплубара српских виспкплеташа 394 "Феникс" Нпви Кнежевац Сппрт 

30 ФК "Хајдук" Ппдлпкао Ппдлпкао Сппрт 

31 Ј.К. "Змај" Српски Крстур Српски Крстур Сппрт 

32 СТК "Пбилић-Алева" Нпви Кнежевац Сппрт 

33 Клуб америшкпг фудбала Нпвпкнежевашки "Грпфпви" Нпви Кнежевац Сппрт 

34 ФК "Славија" Банатскп Аранђелпвп Сппрт 

35 "Следдпг" Сппрт Клуб Нпви Кнежевац Сппрт 

36 Шахпвски Клуб "Нпви Кнежевац"  Нпви Кнежевац Сппрт 

37 РК "Пбилић" Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац Сппрт 

38 Фк "Пбилић" Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац Сппрт 

39 Удружеое Сппртских Рибплпваца "Тиса-158" Нпви Кнежевац Сппрт 
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40 Ф.К. "Гранишар" Ђала Ђала Сппрт 

41 ФСП Нпви Кнежевац-Чпка Нпви Кнежевац Сппрт 

42 ФК "Трпмеђа" Мајдан Сппрт 

43 Удружеое пдгајиваша гплуба Српских виспкплеташа "394 Банат" Банатскп Аранђелпвп Сппрт 

44 Културна Зпна Нпви Кнежевац Култура 

45 Културнп-уметнишкп друщтвп " Tiszagyöngye " Нпви Кнежевац Нпви Кнежевац Култура 

46 Удружеое "Игралищте Цветислава Тисића" Нпви Кнежевац Култура 

47 Удружеое грађаоа "Keknefelejč" Нпви Кнежевац Култура 

48 УНУ "Феникс" Нпви Кнежевац Култура 

49 Културнп уметнишкп друщтвп "Банат" Нпви Кнежевац Култура 

50 Удружеое "Ппдлпканица 2019" Ппдлпкао Култура 

51 Културнп-уметнишкп друщтвп " "Dr. Batthyány-Strattmann László " Банатскп Аранђелпвп Култура 

52 КУД "Милан Ајваз" Српски Крстур Српски Крстур Култура 

53 Културнп Уметнишкп друщтвп "Др. Гаврилп Пекарпвић" Банатскп Аранђелпвп Култура 

54 Културнп-истпријскп друщтвп Срба севернпг Баната "Ђпрђе Сервијски" Нпви Кнежевац Култура 

Извор: Општинска управа општине Нови Кнежевац 
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Заштита животне 

средине/комуналне делатности. 
 

Защтита живптне средине представља 
кпнтинуиран прпцес у кпме мпрају 
ушествпвати сви сегменти друщтва узимајући 
у пбзир закпне прирпде. Све активнпсти 
предвиђене пвим Планпм развпја мпрају 
бити у функцију защтите и пшуваоа живптне 
средине. 
 

Опис тренутне ситуације 

 

Саобраћај и телекомуникације 

 
Ппщтина се налази на крајоем северу наще 
земље и не мпже се ппхвалити дпбрим 
сапбраћајним пплпжајем. Збпг свпг 
перифернпг пплпжаја Oпщтина је већ 
деценијама на периферији сапбраћајница 
(првенственп аутппутева и магистралних) и 
крпз оену теритприју не прплазе 
најфреквентније сапбраћајнице знашајне за 
Впјвпдину. На реци Тиси се налази мпст кпји 
кпји ппвезује ппщтину Нпви Кнежевац и 

oпщтину Каоижа а самим тим представља 
битну сапбраћајницу за ппезиваое севернпг 
Баната са Башкпм и тп какп на лпкалнпм такп 
и на регипналнпм нивпу. Такпђе представља 
деп међунарпднпг друмскпг транзита кпји се 
пбавља прекп гранишнпг прелаза Хпргпщ – 
Реске.   
 
Друмска сапбраћајна средства кпристе пут 
регипналнпг знашаја Хпргпщ – Каоижа – Нпви 
Кнежевац – Чпка и пут магистралнпг знашаја 
Чпка –Кикинда – Зреоанин – Паншевп – 
Кпвин – Смедеревп, са везпм за 
међунарпдни пут Е – 75.  
 
Железнишки сапбраћај пругама Чпкa – Ђала и 
Кикинда – Банатскп Аранђелпвп, на сектпру 
пд Мпкрина дп Банатскпг Аранђелпва не 
пбавља се збпг нерентабилнпсти. Впдени 
сапбраћај представља најјефтинији вид 
сапбраћаја и река Тиса је збпг свпје 
плпвнпсти некада представљала важну 
сапбраћајницу за насеља у Пптисју али ипак 
је друмски сапбраћај преузеп примат.  У 
превпзу путника ушествују аутпбуси 
трансппртних предузећа кап и регистрпвани 
такси превпзници. 

 
Табела 29:   Преглед дужине путева, брпја аутпмпбила, тел.претплатника и инвестицја у пбласти 
сапбраћаја у ппщтини Нпви Кнежевац 2015-2019. гпдине 
 

Општина Нови Кнежевац 2015 2016 2017 2018 2019 

Дужина путева у км 45.68 45.68 45.68 45.68 45.68 

Путнички аутомобили укупно 2340 2426 2515 2529 2696 

Телефонски претплатници укупно 3325 2373 
2109 

 
4011 3905 

Укупне инвестиције (у хиљадама РСД) 229915 
79454 

 

204786 

 
162641 

201279 

 

Инвестиције у области саобраћаја (у хиљадама РСД) / / / / / 

 
Извор: РЗС (преузето са сајта аналитички сервис ЈЛС) 
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Друмски саобраћај 

 
Путна мрежа у ппщтини изнпси 87,5 km пд 
шега је 70,1% асфалтиранп (пд шега се вище пд 
пплпвине налази у сампм Нпвпм Кнежевцу). 
Пд укупне дужине путне мреже у Севернп-
банатскпм пкругу, у ппщтини Нпви Кнежевац 
се налази свега 8,6%, највећим делпм 
регипналних путева и маое путева лпкалнпг 
знашаја. Кпнцепт развпја регипна северни 
Банат у пквиру ПП Републике Србије, а кпји се 
пднпси на прпстпр ппщтине Нпви Кнежевац у 
дпмену сапбраћајне инфраструктуре, 
планира5 да се на пвпм прпстпру у 
будућнпсти нађу три вида сапбраћаја: 
путни/друмски, железнишки и впдни. У 
дпмену путнпг сапбраћаја планиранп је 
усппстављаое нпвпг правца: кпридпр 
ппстпјећег државнпг пута II реда бр. 112 
(регипналнпг пута Р-112), наставак државнпг 
пута I реда бр. 24 (магистралнпг пута М- 24), 
пд Чпке пднпснп Кикинде ка гранишнпм 
прелазу Ђала (веза са Мађарскпм), шиме се 
упптпуоује кпмплетан магистрални правац 
државнпг пута I реда бр. 24 (М-24), тзв. 
„Банатска магистрала“. на правцу север–југ), 
државни пут II реда бр. 112, депница граница 
Републике Мађарске (Ђала) – Нпви Кнежевац 
– Чпка, пмпгућује ппвећаое сапбраћајне 
атрактивнпсти пснпвнпг путнпг правца, 
државнпг пута I реда бр. 24 и свпђеое 
сапбраћајних тпкпва на исти из правца 
Републике Мађарске са банатске стране реке 
Тисе.  
Пд 2011 – 2015. гпд. дпста је рађенп на 
лпкалнпј путнпј мрежи, радила се 
рекпнструкција ппстпјеће путне мреже кап и 
изградоа лпкалних путева где нисуж 
ппстпјали. У претхпдних некпликп гпдина на 
теритприји наще ппщтине изграђена је 
бициклистика стаза у насељу Нпви Кнежевац 
и пд Српскпг Крстура дп Ђале пднпснп дп 
гранишнпг прпстпра. У план треба уврстити и 
щиреое мреже бициклистишке 
инфраструктуре у ппгледу туризма и защтите 
живптне средине. 5 Преузетп из: Прпстпрни 
план ппщтине Нпви Кнежевац, 2015. 
Регипналним прпстпрним планпм АП 
Впјвпдине, крпз прпстпр ппщтине Нпви 

Кнежевац прплази међунарпдна 
бициклистишка стаза – циклп кпридпр 111 
(EuroVelo – еврппска мрежа бициклистишких 
рута: рута 11 (уз Тису)). 
 

Железнички саобраћај 

 
Железнишка пруга ппстпји, али није у 
функцији. У дпмену железнишкпг сапбраћаја 
планирана је мпдернизација и 
рекпнструкција лпкалне пруге Кикинда - 
Банатскп Арађелпвп - државна граница - 
(Szeged) и оенп дпвпђеое у стаое 
експлпатације за путнишки и рпбни трансппрт 
према захтевима еврппских стандарда. У 
Банатскпм Аранђелпву је планирана нпва 
ппгранишна станица. 
 

Водени саобраћај 

 
Река Тиса је плпвна али недпвпљнп 
искприщћена. У дпмену впднпг сапбраћаја 
планиранп је интензивније кприщћеое 
плпвнпг пута реке Тисе при превпзу маспвних 
рпба за пптребе пвпг прпстпра, шак и уз 
интегралнп 
ппвезиваое. 
 

Електронска комуникациона 

инфраструктура 

 
Ппкривенпст телекпмуникаципнпм мрежпм 
на теритприји Ппщтине је кпмплетна пднпснп 
ппкривена су сва насељена места. Телекпм 
Србија је пптишким каблпвима ппкрила 
насеље Нпви Кнежевац у целпсти, кпји се 
прпстире пд насеља Чпка, и ппкривен је 
правац дп насеља Ђала пднпснп дп гранишнпг 
прелаза са Мађарскпм. 
 
Ппщтина је урадила прпјекте за ппстављаое 
пптишких каблпва и тп пд Нпвпг Кнежевца дп 
Ђале и други пд Нпвпг Кнежевца дп Рабеа. 
Задатак Ппщтине је да пбезбеди средства за 
реализацију прпјеката. 
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Електрификација 

 
На прпстпру пбухваћенпм Планпм, ппстпји 
изграђена електрпенергетска мрежа, кпју је у 
циљу квалитетнпг и сигурнпг снабдеваоа 
електришнпм енергијпм пптрпщаша пптребнп 
ревитализпвати и пбезбедити ппузданп и 
квалитетнп напајаое електришнпм енергијпм. 
У складу са планпвима Привреднпг друщтва 
за дистрибуцију електришне енергије, 
Електрпвпјвпдина Д.П.П., Нпви Сад, 
планирана је трафпстаница 110/20 kV „Нпви 
Кнежевац“, кпја ће пбезбеђивати кпнзум 
ппщтине Нпви Кнежевац, кап и прикљушни 
110 kV далекпвпд за будућу трафпстаницу. У 
нареднпм перипду планирана је 
рекпнструкција и ревитализација ппстпјеће 
електрпенергетске мреже, кпја ппдразумева 
замену стубпва и нестандардних прпвпдника 
нискпнаппнске мреже у циљу ппбпљщаоа 
наппнских прилика и смаоеоа губитака на 
нискпнаппнскпм развпду. 
 

Јавна расвета 

 
У ппщтини Нпви Кнежевац јавнпм расветпм 
ппкривена су сва насељена места. Пд 2005-
2008. гпд. урађена је рекпнструкција јавне 
расвете у свим насељеним местима и тада су 
све сијалице замеоене и ппстављене 
натријум сијалице виспкпг наппна, а урађен 
је прпјекат рекпнструкције канделаберске 
расвете кпје има самп у насељу Нпви 
Кнежевац. Дп 2016. гпдине, рекпнструисана 
је канделаберске расвете у делу насеља 
Смиљеваша и на мпсту. Недавнп је 
рекпнструисана стара и уведена мпдерна лед 
расвета канделаберскпг типа недпстајућег 
дела дуж щеталищта уз реку Тису у Нпвпм 
Кнежевцу пд кајакащкпг клуба дп „Паппве 
виле“. У нареднпм перипду плане је да се 
пбезбеде средстава за прпјектнп технишку 
дпкументацију и рекпнструкцију и псталих 
делпва канделаберске расвете у насељу, а 
такпђе шитав систем јавне расвете пп свим 
насељеним местима какп би се изврщила 
замена натријум сијалица виспкпг наппна е 
лед сијалицама. 
 

Топлификација и гасификација 
 

На теритприји Ппщтине не ппстпји тпплана за 
загреваое насеља, такп да се сви пбјекти 
сампсталнп греју. 
 

Гасовод 
 

Дистрибутер прирпднпг гаса је ЈП „Србијагас“ 
Нпви Сад. У ппщтини Нпви Кнежевац 
дистрибуцију гаса врщи ЈКП „7. Пктпбар“.  
Према ппдацима пвпг предузећа 1.530 
дпмаћинства и 70 предузећа и устанпва имају 
гасни прикљушак и ппстпји мпгућнпст да се на 
примарну мрежу прикљуши јпщ 1.200 
кприсника. У претхпднпм перипду дпщлп је 
дп малпг смаоеоа кприсника гаса и тп самп 
кпд приватних лица. Тренутнп пкп 1.410 
дпмаћинстава активнп кпристи гас, кап и сва 
правна лица, а уппредп се са приватним 
партнерпм врщи гасификација и псталих 
насељених места наще ппщтине кпја ће бити 
заврщена тпкпм наредне гпдине. 
 

Водоснабдевање 
 

Водовод 
 

Укупна дужина впдпвпдне мреже је 110 km. 
Пд тпга је 38,5 km старп између 30-50 гпд. У 
перипду пд 2012. гпдине, а највище у 
претхпдне 4 впдпвпдна мрежа је замеоена у 
насељима Сигет, Ђала, делпм Б. Аранђелпвп 
и Нпви Кнежевац. Ппстпји прпјектна 
дпкументација за санацију мреже у насељу 
Српски Крстур кап и ппсебан прпјекат за 
насеља Мајдан и Рабе. 
 
Станпвници Ппщтине се снабдевају впдпм из 
20 артещких бунара, а план је да се 
интензивирају активнпсти на анализи,  
припреми прпјект.технишке дпкументације и 
изградои фабрике впде. 
 
 ЈКП „7. Пктпбар“ из Нпвпг Кнежевца 
снабдева впдпм какп самп насеље Нпви 
Кнежевац, такп и насељена места Ппщтине. У 
насељу Нпви Кнежевац има укупнп два 
впдпзахвата: главни кпји се назива и 
централни пбухвата укупнп 6 бунара и други 



План развпја ппштине Нпви Кнежевац 2022-2030 

 

  

59 
 

са супрптне стране насеља са једним 
бунарпм. Насеља Филић, Ппдлпкао, Мајдан, 
Ђала и Српски Крстур имају пп два бунара за 
снабдеваое впдпм, а у насељу Банатскп 
Аранђелпвп ппстпји један бунар кпји 
снабдева насеље Банатскп Аранђелпвп и 
Сигет. Сваки впдпзахват има уграђен систем 
за хлприсаое впде. Не ппстпји третман питке 
впде, пднпснп фабрика впде. Пд щтетних 
састпјака у впди најшещће је арсен кпјег има 
пкп 0,07 mg/l и ампнијак у кплишини пд 0,5 
mg/l. Впдпвпдна мрежа је изграђена пд 
разнпг материјала: пд азбест цемента пкп 
16%, ппцинкпваних, пд пластишних маса ПВЦ 
и ПЕ. Прпсешна старпст впдпвпдне мреже је 
пкп 40 гпдина. Прпценат ппкривенпсти 
впдпвпднпм мрежпм је 98,90%, пднпснп има 
укупнп 4.234 прикљушених дпмаћинстава и 
538 станпва у зградама. Штп се тише 
привреде има укупнп 138 прикљушака на 
впдпвпдну мрежу. 
 
Табела 30:   Брпј дпмаћинстава прикљушених 
на впдпвпд, дужина мреже и исппрушена 
впда ппщтина Нпви Кнежевац 2015-2019. гпд. 
Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 

Домаћинства 

прикључена на 

водоводну 

мрежу 

4234 4234 4234 4234 4234 

Дужина 

водоводне 

мреже 

110 110 110 110 110 

Испоручене воде 

за пиће, хиљ.м³ 
552 538 535 516 494 

Извор: РЗС (преузето са сајта аналитички сервис 
ЈЛС) 

 

 Канализација и отпадне воде 
 

Фекална и атмосферска канализација 
 

У насељу Нпви Кнежевац је у тпку изградоа 
канализаципне мреже. Дп сада је изграђенп 
пкп 45 km мреже, дпк је јпщ пптребнп 
изградити 5 km исте. Такпђе, у плану je да се 
изгради прешисташ за третман птпадне впде. 
Дп сада је на градску канализацију 

прикљушенп 1.046 дпмаћинстава и 16 
предузећа 10 . Насељена места немају 
изграђен систем за прикупљаое птпадних 
впда, неппхпднп је урадити прпјектнп 
технишку дпкументацију и радити на 
пбезбеђиваоу средстава за изградоу 
система. У претхпдним гпдинама се радилп 
на изградоа атмпсферске канализације у 
насељу Нпви Кнежевац. 
 
Табела 31:   Брпј дпмаћинстава прикљушених 
на канализаципну мрежу, дужина мреже, 
кплишине испущтене и прешищћене впде 
ппщтина Нпви Кнежевац 2015-2019. гпд. 
 
Општина Нови 

Кнежевац 
2015 2016 2017 2018 2019 

Домаћинства 

прикључена на 

канализациону 

мрежу 

452 452 753 905 969 

Дужина 

канализационе 

мреже 

19 42 42 45 45 

Укупне 

испуштене 

отпадне воде, 

хиљ.м³ 

533 538 535 516 494 

Испуштене 

отпадне воде у 

системе за 

одвођење 

отпадних вода, 

хиљ.м³ 

360 538 535 516 494 

Пречишћене 

отпадне воде, 

хиљ.м³ 

/ / / / / 

Извор: РЗС (преузето са сајта аналитички сервис 
ЈЛС) 

 

Индустријска зона 

 
Индустријска зпна у Нпвпм Кнежевцу се 
налази у блпку 74 на грађевинским 
парцелама 514/4, 514/5, 514/6, 8217/1 I 
8217/2  укупне ппврщине 12 ha 38 а и 79 m².  
 

                                                             
10

 Извпр: ЈКП „7.Пктпбар“ Нпви Кнежевац 2021. 
гпдина 
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Биљни свет 

 
 

Тпкпм ппследоа два и пп века биљни и 
живптиоски свет је у мнпгпме измеоен какп 
на теритприји нпвпкнежевашке ппщтине такп 
и на щирпкпм прпстпру. Ппдизаоем насипа 
ппред река и кппаоем канала, исущиваоем 
мнпгих мпшвара, пре свега у ритпвима, кап и 
разправаоем прпстраних ппврщина знатнп су 
измеоени ранији екплпщки услпви.  На 
великпм прпстпру нестале су ппврщине ппд 
степским травама и другим сампниклим 
биљкама.  

 
Слика 35: Честа сампникла биљка „Булка“ 

 
Пне су уступиле местп биљним врстама кпје 
шпвек узгаја.  
 
Нпви екплпщки услпви утицали су и на 
прпмене живптиоскпг света, с тим щтп су 
неке врсте нестале, дпк је брпјнпст јединки 
других врста знатнп смаоена. У ппгледу 
распрпстраоеоа биљнпг и живптиоскпг 
света ппстпје две бипгепграфске целине. 
Једну шине ритпви и алувијална раван, а 
друга је ппврщина лесне терасе. Пре 
извпђеоа ппменутих хидрпмелипраципних и 
других радпва ппстпјале су веће разлике 
међу тим бипгепграфским целинама.  
 
Сампникле биљне врсте претежнп се срећу 
на заслаоеним земљищтима. Пне су највище 
заступљене ливадским травама.  
 
 
 
 

Слика 36: Неке пд биљних врста кпје узгајају 
лпкални ппљппривредници 
 

Највеће ппврщине су ппд биљкама кпје су за 
шпвека пд највећег знашаја. Пне су 
заступљене житима (кукуруз, пщеница, 
јешам), индустријским биљкама (сунцпкрет, 
индустријска паприка, щећерна репа, дуван и 
др.), ппврћем, крмним биљем, винпградима 
и впћоацима. Између кприта Тисе и насипа 
пружа се уски щумски ппјас, кпји шине 
углавнпм врбе и тпппле. 
 

Животињски свет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 37:  Лабуд на Тиси 
 

Живптиоски свет заступљен је врстама 
длакаве дивљаши (срна, зец, лисица, дивља 
свиоа и др.), пернате дивљаши (фазан, 
препелица, грлица, дивља патка, дивоа гуска 
и др.), кап и рибпм (щаран, спм, щтука смуђ, 
амур и др.) а ту је и врлп разнплика фауна 
впдпземаца и гмизаваца.  
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Чпвекпвим делпваоем на прирпду мнпге 
аутпхтпне врсте нестале су са пвпг ппдрушја у 
ппследоа два и пп века, међутим мпра се 
наппменути да се преданим радпм екплпга и 
прнитплпга у ппследопј деценији стаое 
знашајнп ппправља.  
 
Такп се брпј гнездећих парпва ретких и 
угрпжених врста птица кап щтп су сива 
ветрущка и мпдрпврана знашајнп ппвећап у 
пднпсу на претхпдне деценије. На ппдрушју 
ппщтине регистрпван је један гнездећи пар 
вепма реткпг прла крстаща а такпђе на оенпј 
теритприји се налази деп Специјалнпг 
резервата прирпде „Пащоаци велике 
дрппље“. Интересантан је ппвратак дабрпва 
на Тису, кпји су били истребоени на пвпм 
ппдрушју, а сада прирпдним путем прпщирују 
свпј ареал на теритприје кпје су насељавали и 
пре некпликп векпва. На нащим прпстприма 
је све шещћа ппјава щакала кпји никада 
раније није насељавап пве пбласти, али је 
ппследоих гпдина знашајнп прпщирип свпј 
ареал. Један пд најлепщих представника 
фауне на ппдрушју ппщтине Нпви Кнежевац је 
„тиски цвет“, инсект из реда Ephemeroptera 
кпји свпјим јединственим рпјеоем на 
ппврщини реке Тисе представља прирпдни 
фенпмен јединствен у Еврппи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 38: „Тиски цвет“ 
 

Клима и рељеф 

 

Геоморфолошке и геолошке 

карактеристике 

 
Иакп (мпжда) не делује такп, лпкални (и 
щири панпнски) равнишарски терен, кап 
прирпднп и антрпппгенп измеоени деп дна 
некадащоег Панпнскпг језера, прилишнп је 

слпжене кпнфигурације, акп се малп 
ппдрпбније анализира. Лесна тераса на 
ппдрушју Ппщтине пбухвата пкп 50% оене 
теритприје, а фрагментирана је на некпликп 
лесних кпмплекса (пстрва) и тп: северни, 
истпшни и јужни, кпји су ппкпљени нижим 
алувијалним равнима. Највеће, јужнп, леснп 
пстрвп јесте пнп на кпјем се налази Нпви 
Кнежевац и деп оегпвпг атара, кап и деп 
теритприје суседне, шпканске ппщтине. На 
другпм, севернпм, леснпм пстрву, лпцирана 
су насеља Ђала и Српски Крстур, а 
пгранишенп је алувијалним равнима Тисе и 
Мприща. Истпшнп пстрвп лесне терасе 
меридијански се пружа у виду издужене 
лесне гредице на кпјпј су села Мајдан, 
Банатскп Аранђелпвп и Ппдлпкао. Примећује 
се да су сва насеља Ппщтине лпцирана 
управп на пвпј вищпј и дрениранијпј леснпј 
тераси (збпг тпга је ппзната и кап „варпщка” 
тераса), Другу пплпвину ппврщине Ппщтине 
заузима алувијална раван, кпја је нижа пд 
лесне терасе за 6-8 m, а најужа је (између 
лесне терасе и кприта реке Тисе) наспрам 
Нпвпг Кнежевца и Ђале, дпк се пд кприта 
Тисе на сектпру између Српскпг Крстура и 
Нпвпг Кнежевца, са изузеткпм некпликп 
маоих лесних пстрва, прпстире даље према 
истпку. Нагнута је у смеру птицаоа Тисе, на 
апсплутним је висинама пд 77 дп 80 m. Нещтп 
вища, алувијална тераса захвата маоу 
ппврщину на надмпрским висинама између 
78 и 80 m. Нижа инундаципна раван (пкп 77 
m А.В.) заузима знатнп веће ппврщине, кпја је 
највеће ппврщине и знатнп се щири пд Тисе 
ка истпку. И ппједини делпви алувијалне 
равни, такпђе ппседују свпја имена: Гпрои 
рит, Дпои рит, Прилева, Екенда, Старе 
ливаде, Нпве ливаде, Дуга бара, Врбпвита 
бара, Ширине, Суварак, Бучак, Ширпка бара, 
Шарга атар, Црни рит, Палпщ, Аранђелпвашке 
ливаде, итд. Најниже терене, са ппјединим 
ташкама апсплутне висине 75 m, на 
теритприји Ппщтине шине две веће депресије 
и тп једна истпшнп пд Нпвпг Кнежевца, кпја је 
искприщћена за фпрмираое рибоака, и 
једна између Нпвпг Кнежевца и Српскпг 
Крстура, кап и мнпгпбрпјне микрпдепресије, 
у кпјима се впда шестп, ппсле прплећнпг 
кищнпг максимума, дуже или краће 
задржава у виду впдплежи. 
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Клима 

 
За климу пвпг ппдрушја се пбишнп каже да је 
умеренп-кпнтинентална са јаснп израженим 
гпдищоим дпбима. Карактеристика климе је 
недпвпљна кплишина падавина, уз тп 
неравнпмернп расппређених, ппсебнп у 
перипду вегетације (април- пктпбар), затим 
виспке температуре у вегетаципнпм перипду 
и недпстатак влаге у земљищту за време 
вегетације. Разлике ппстпје кпд ветрпва, јер 
је за разлику пд већег дела Впјвпдине где 
кпщава дпминира, пвде најушесталији 
северпзападни ветар. Такпђе, пвп ппдрушје 
има најмаои брпј дана са плујним 
ветрпвима. 
 

Природне и заштићене вредности 

 
 Уз самп припбаље Тисе на ппврщини пд пкп 
9 ha 91 ar 32 m2 у насељу Нпви Кнежевац 
налази се Стари парк, кпји је защтићен кап 
сппменик пејзажне архитектуре на пснпву 
Пдлуке п прпглащеоу („Службени лист 
ппщтине Нпви Кнежевац“, бр. 2/90), кпјпм је 
пдређена и защтитна зпна Парка. Защтитну 
зпну Парка шине щеталищте на пбали Тисе, 
улица Трг Мпще Пијаде и улица Краља Петра 
I Карађпрћевића са припадајућим зеленим 
ппврщинама. Пснпвне смернице за защтиту 
сппменика пејзажне архитектуре јесу радое 
кпјима се дппринпси оегпвпм пдржаваоу, 
уређиваоу и унапређиваоу и кпје не меоају 
вреднпсти Парка збпг кпјих је стављен ппд 
защтиту. На пснпву Студије п защтити из 2008. 
гпд., планиранп је прпщиреое Парка и дат је 
предлпг да Парк буде защтићен кап 
сппменик прирпде, знашајнп прирпднп дпбрп 
III категприје, са режимима II и III степена 
защтите. Пптребнп је ускладити категприју 
защтите Парка са Закпнпм п защтити прирпде 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 
91/10) и израђенпм Студијпм, на пснпву шега 
је пптребнп дпнети нпви акт п защтити. 
 
 
Река Тиса шини деп екплпщке мреже на 
теритприји АП Впјвпдине, кпја је дефинисана 
Уредбпм п екплпщкпј мрежи („'Службени 
гласник РС“, бр. 102/10) и пбухвата 

међуспбнп ппвезана утврђена екплпщки 
знашајна ппдрушја и екплпщке кпридпре у 
складу са Закпнпм п защтити прирпде 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 
91/10). Река Тиса представља екплпщки 
кпридпр пд међунарпднпг знашаја, кпји 
пмпгућава пдвијаое сезпнских миграција и 
размену генетскпг материјала између 
прпстпрнп удаљених станищта. Екплпщки 
кпридпри пбезбеђују кпмуникацију међу 
защтићеним врстама у складу са 
Правилникпм п прпглащеоу и защтити стрпгп 
защтићених дивљих 45 врста биљака, 
живптиоа и гљива („Службени гласник РС“, 
бр. 5/10 и 47/11), на пснпву кпга су 
прпглащене защтащтићене врсте ради 
пшуваоа биплпщке разнпврснпсти и 
прирпднпг генпфпнда. Канали у 
грађевинскпм ппдрушју насеља, такпђе, шине 
лпкалне екплпщке кпридпре. Тиса извире у 
западнпј ппдгприни щумпвитих Карпата у 
Украјини. Фпрмирају је Бела и Црна Тиса кпје 
се спајају кпд Нпвпселице. Пд места спајаоа, 
главни тпк заузима западни правац и такп 
улази на теритприју Мађарске. Кпд 
Ващарнемеоа прима впдпм бпгатији Сампщ, 
леву притпку и ппд оегпвим утицајем ппвија 
према северу. Пвај правац задржава све дп 
Чапа пдакле наглп скреће према југпзападу. 
Кпд Тпкаја Тиса прима велику десну притпку 
Бпдрпг и најпре ппвија према западу, а затим 
према југу, да би низвпднп пд Тисаујварпща 
лаганп заузела југпзападни правац. Пвај 
правац задржава све дп Сплнпка, где прима 
три велике десне притпке – Шајп, Егер и 
Зађву, скреће према југу и тај правац следи, 
уз маоа пдступаоа, све дп ущћа у Дунав. 
Тиса у Мађарскпј прима јпщ две велике реке: 
Керещ кпд Чпнграда и Мприщ кпд Сегедина. 
Низвпднп пд Сегедина улази у нащу земљу 
крпз кпју теше у дужини пд 164 km. У делу 
тпка крпз Србију, са десне стране јпј притишу 
Керещ, Чик, Велики канал и Јегришка, а са 
леве Златица, Галацка и Бегеј. Пкп 20 
килпметара пре ущћа, Тиса у виду великпг 
лука пбилази Тителски брег и наспрам Старпг 
Сланкамена утише у Дунав. Накпн изведених 
хидрптехнишких радпва оена дужина је 
знатнп смаоена и изнпси 977 km. 
Катастрпфална ппплава из 1830. гпд. 
пресуднп је утицала на рещеое пвпг 
прпблема. Да би се ппвећала брзина 
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прптицаоа и пмпгућилп брже птицаое 
великих впда из гпроег у дпои тпк и такп 
спрешилп великп плављеое, испресецанп је 
112 меандара и такп је тпк скраћен за 452 km. 
Сматра се равнишарскпм рекпм, јер највећим 
делпм прптише крпз ниске пределе 
Панпнскпг басена. Највећу кплишину впде 
нпси тпкпм прплећа са главним максимумпм 
у априлу, а најмаоу тпкпм друге пплпвине 
лета и прве пплпвине јесени са најнижим 
впдпстајем срединпм септембра и ппшеткпм 
пктпбра.  
 
Пнп щтп пву реку шини ппсебнпм је присуствп 
прирпдне реткпсти – Тиски цвет. Тп је инсект 
из реда Ephemeroptera, кпји свпј живптни 
циклус заппшиое на глинпвитпм дну реке. Ту 
кап ларва живи три гпдине и сакупља 
енергију за препбражај у пдрастап пблик, 
какп би прпдужип врсту у дпгађају кпји се 
назива „цветаое“ Тисе. Сваке гпдине 
срединпм јуна у сумрак, тиски цвет свпј 
живптни циклус заврщава прелепим 
свадбеним плеспм на ппврщини впде, када 
се мпгу видети рпјеви са хиљадама јединки. 
Тиски цвет је защтићена врста у Србији на 
пснпву Правилника п прпглащеоу и защтити 
защтићених и стрпгп защтићених дивљих 
врста биљака, живптиоа и гљива („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/09), а на међунарпднпм 
нивпу защтићена је на пснпву Бернске 
кпнвенције п пшуваоу еврппске дивље флпре 
и фауне и прирпдних станищта.  

 
Слика 39: „Цветаое“ Тисе кпд Нпвпг Кнежевца 
 
Завпд за защтиту прирпде Србије Пдељеое у 
Нпвпм Саду 2009. гпд. ппкренулп је ппступак 
прпщиреоа Специјалнпг резервата прирпде 
„Пащоаци велике дрппље“ - Пбавещтеое п 

ппкретаоу ппступка прпщиреоа Специјалнпг 
резервата прирпде „Пащоаци велике 
дрппље“ („Сл.гласник РС“ бр. 44/2009), кпјим 
се ппврщина ппд защтитпм прпщирује на 
6.775 ha на теритприји три ппщтине, Кикинда, 
Чпка и Нпви Кнежевац, пд шега на теритприји 
ппщтине Нпви Кнежевац ппврщина ппд 
защтитпм пбухвата 2.518,24 ha на 
лпкалитетима Кпшпват и Сигет. 
 

Водни ресурси 

 

Површинске воде 

 
Ппврщинска хидрпграфија представљена је 
рекпм Тиспм. Ширина решнпг кприта се кпд 
Нпвпг Кнежевца благп сужава и изнпси 
прпсешнп 225 m (при средоем впдпстају 
изнпси пд 150 m у најужем делу, дп 300 m у 
најщирем), дпк се највеће дубине крећу 
између 12 и 15 m, изузимајући тзв. „бунаре“, 
у кпјима су дубине нещтп веће. Пснпвни 
извпри загађиваоа впде на теритприји 
насеља представља индустрија. Један деп 
загађеоа реке Тисе дпспева из држава кпје 
се налазе узвпднп пд Републике Србије. 
Други пблик загађиваоа впда је представља 
некпнтрплисанп испущтаое птпадних 
загађујућих впда из дпмаћинстава, 
индустрије и са сапбраћајних ппврщина. 
Псим стаципнарних извпра загађиваоа впда 
брпјни су и дифузни извпри загађиваоа кпје 
није лакп утврдити и израшунати оихпв 
укупан дппринпс ппщтем загађеоу впда али 
су вепма знашајни јер им је квантитативни и 
квалитативни раст евидентан. У расуте 
извпре загађеоа генералнп убрајају се: 
сметлищта, хемизација земљищта збпг 
пптребе минералних ђубрива и пестицида у 
ппљппривееди, атмпсферске падавина 
(киселе кище), сапбраћај и делпви насеља 
без канализације. Иакп неки пд пвих пбјеката 
нису лпцирани на теритприји насеља Нпви 
Кнежевац, пви дифузни извпри емитију 
загађеое у неппсреднпм пкружеоу насеља и 
путем ппдземних впда или ппврщинских 
впдптпка свакакп мпгу ппгпдити пдређене 
делпве насеља. 
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Подземне воде 

 
Кап пптенцијални извпр загађеоа извприщта 
и впда уппщте, пре свега представља 
индустрија, кпја се налази у пкружеоу 
извприщта. Ради евиденције пптенцијалних 
загађиваша, пптребнп је прикупити ппдатке п 
птпадним впдама, кпје се јаваљају у тпку 
прпизвпдних прпцеса.  
 
Такпђе, треба нагласити и пне пптенцијалне 
загађиваше за кпје дп сада нису спрпведена 
истраживаоа п испущтаоу птпадних впда, а 
кпја према врсти 
делатнпсти представљају пптенцијалне 
загађиваше. Грпбља су мпгући загађиваши 
збпг тпга щтп представљају стални извпр 
нитрата и нитрита, кпји се слабп разграђују у 
ппдземљу, а релативнп лакп трансппртују. 
Кап меру защтите, треба усппставити 
мпнитпринг кпнтрплних пијезпметара на 
пдређенпм растпјаоу пд извприщта, а 
пптребнп је и пгранишити щиреое грпбља ка 
извприщту. Кап мпгући загађиваши, јаваљају 
се и напущтени бунари и септишке јаме са 
уппјним бунарима прекп кпјих се директнп 
загађује ппдземље. У циљу защтите живптне 
средине, неппхпднп је евидентирати све 
пвакве бунаре и спрпвести пдгпварајуће 
радпве кпнзервације. Изградопм 
канализаципних система за пдвпђеое 
атмпсферских и птпадних впда у насељу, 
спрешила би се даља деградација 
ппврщинских и ппдземних впда у насељу, а у 
циљу смаоеоа хидраулишкпг пптерећеоа 
или загађеоа у впдптпкпвима. 
 

Атмосферске воде 

 
У насељу Нпви Кнежевац је у тпку изградоа 
фекалне канализације. Дп сада је изграђенп 
пкп 14 km, а препсталп је јпщ 18 km. Пстала 
насељена места немају изграђену 
канализаципну мрежу, а ни прпјекте па је 
неппхпднп тпме приступити. Већинпм се 
санитарне птпадне впде евакуищу путем 
непрпписнп изведених септишких јама и 
упијајућих бунара, щтп има негативне 
ппследице пп живптну средину. Атмпсферске 
впде се из насеља пдвпде системпм 

птвпрених канала. Канали су делимишнп 
запущтени и не пбављају свпју функцију у 
пптпунпсти, те је неппхпдна оихпва 
рекпнструкција. 
 

Квалитет воде 

 
Пд нпвих садржаја предвиђена је изградоа 
прешисташа птпадних впда, за щта ппстпји 
урађена детаљна урбанистишка 
дпкументација. Псим пвпга, дпнета је Пдлука 
п ппкретаоу непппдних активнпсти за 
анализу пптребе за изградопм Фабрике 
впде, какп би се радилп на ппбпљщаоу 
квалитета впде кпји је изузетнп лпщ у 
прптеклим деценијама. 
 

Ваздух 

 
Главни стаципнарни извпри загађиваоа на 
теритприји насеља Нпви Кнежевац су 
дпмаћинства кпја кпристе шврста гприва за 
загреваое прпстприја у зимским месецима, 
индустрија, индивидуалне кптларнице, итд. 
На теритприји насеља не ппстпји израђен 
катастар загађиваша и мпнитпринг емисије 
загађујућих материја из индивидуалних 
кптларница и дпмаћинстава. Самп се у 
кпмплексу „Алева“ врщи перипдишнп 
праћеое квалитета ваздуha на пбјекту 
сущаре и гприпнику и дпбијене вреднпсти не 
прелазе закпнпм дефинисане гранишне 
вреднпсти. 
 

Мере за побољшање и заштиту 

ваздухa 

 
Пснпвна мера за спрешаваое и пгранишаваое 
негативнпг утицаја на квалитета ваздухa, кап 
прирпднпг ресурса, на теритприји насеља 
Нпви Кнежевац пднпси се на усппстављаое 
мпнитпринга квалитета ваздухa, у складу са 
закпнскпм регулативпм пд стране надлежне 
институције, кап и евиденцијпм 
пптенцијалних загађиваша са утврђеним 
прпгрампм праћеоа оихпвпг рада. 
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Деградација земљишта 

 
Земиљщте кап прирпдни ресурс трпи све 
већи притисак услед ппщтег напретка и не 
мпже се пдвпјенп ппсматрати у систему 
защтите пд других шинилаца живптне 
средине. Иакп шитава теритприја Ппкрајине 
пспедује виспк пптенцијал за ратарску 
прпизвпдоу, защтита пвпг прирпднпг ресурса 
није на виспкпм нивпу и мпра се унапредити. 
Загађиваое земљищта пптише пд разлишитих 
активнпсти. Пснпва за усвајаое инструмената 
примарне и секундарне защтите је праћеое 
стаоа земљищта щтп се мпже врщити на 
вище нивпа. Најзнашајнија мера защтите и 
пшуваоа земљищта је спрпвпђеое 
мпнитпринга щтп представља трајнп праћеое 
стаоа свих прпмена у ппљппривреднпм и 
неппљппривреднпм земљищту, а ппсебнп 
праћеое ппасних и щтетних материја. 
Претвараое ппљппривреднпг земиљщта у 
неппљппривреднп (изградоа 
инфраструктуре, изградоа индустријских 
кпмплекса, итд.) представља један пд 
великих притисака на земиљщте кап 
прирпдни ресурс.  
 
Знашајан притисак на земљищте представља 
интензивна ппљппривредна прпизвпдоа ван 
пбувата граница Плана, кпја ппсредним 
путем, а збпг примене агрпхемикалија, мпже 
имати негативан утицај на пстале прирпдне 
ресурсе, пре свега впду. Пд нпвембра 2010. 
гпд. на снази је Уредба п прпграму 
системскпг праћеоа квалитета земљищта, 
индикатприма за пцену ризика пд 
деградације земљищта и метпдплпгији за 
израду ремедиаципних ппврщина кпја 
дефинище гранишне вреднпсти (ГВ) и 
ремедијаципне вреднпсти (РВ) ппјединих 
загађујућих материја у земљищту 
неппљппривредне намене у ппдземнпј впди. 
 
У циљу защтите земљищта пд загађеоа, за 
адекватнп пдлагаое кпмуналнпг птпада и 
стпшних лещева дп усппстављаоа 
регипналнпг система пдлагаоа птпада, ће се 
пристити ппстпјећа ппстпјећа деппнија, у 
складу са важећим правилницима. 
 

Управљање зеленилом 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 40: Биљне врсте у двприщту Ппщтине 
 
Јавне зелене ппврщине на теритприји 
ппщтине су следеће. 
 
Стари парк у припбаљу Тисе је защтићен кап 
сппменик пејзажне архитектуре. Предлпг 
Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, на 
пснпву Студије п защтити, је да парк прпмени 
категприју у сппменик прирпде III категприје - 
знашајнп прирпднп дпбрп, са режимима II и III 
степена защтите. Пвај парк је пптребнп 
рекпнструисати на пснпву старих 
фптпграфија, у складу са услпвима 
Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, а 
према урбанистишкпј и технишкпј 
дпкументацији шија израда следећи кпрак 
накпн усвпјенпг прпстпрнпг плана ппщтине 
Нпви Кнежевац. На пснпву предлпжених 
режима и мера защтите, пптребнп је 
ппределити даље кприщћеое, уређеое и 
унапређеое прирпдних вреднпсти парка. 
Парк пдликују брпјне дендрплпщке врсте 
аутпхтпнпг и алпхтпнпг ппрекла и егзпте. 
Парк је ппдигнут у мещпвитпм стилу 
(пејзажни - енглески и гепметријски - 
француски) и са пбалпм реке Тисе шини 
амбијенталну целину.  
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Псим Старпг парка треба истаћи и 
јединственпст двпстранпг дрвпреда кпји се 
прпстире целпм дужинпм улице Краља Петра 
I Карађпрђевића. Велики знашај има и парк 
кпји се налази у кругу бплнице, кап и 
некпликп маоих зелених ппврщина.  
 
Никакп не треба изпставити ни знашај 
паркпва у псталим насељеним местима 
ппщтине. Зелене ппврщине имају свпју 
естетску функцију, а дппринпсе и већем 
квалитету живпта. Пснпвни задатак пвих 
зелених ппврщина је да изплују пещашке 
тпкпве и пбпдне зграде пд кплскпг 
сапбраћаја и ствпре ппвпљне санитарнп-
хигијенске и микрпклиматске услпве и 
ппвећају естетске квалитете градскпг пејсажа. 
Пд укупне ппврщине улишних кпридпра, пкп 
30% треба да је ппд зеленилпм. 
Ппщумљенпсти на ппдрушју ппщтине је самп 
1,4% и збпг тпга је ппљппривреднп земљищте 
излпженп снажним дегенераципним 
прпцесима – еплскпј ерпзији. 

 

Meре за повећање пошумљености 

 
Урађен је Главни прпјекат за ппдизаое 
мреже ппљпзащтитних ппјасева на ппдрушју 
ппщтине и заппшета реализација прве фазе 
ппщумљаваоаa у међувремену се ради на 
ревидираоу дпкумента јер ппстпје нпви 
прпписи и смернице за садоу. 
 

Управљање чврстим отпадом 

 
Управљаое кпмуналним птпадпм на 
теритприји ппщтине Нпви Кнежевац пбавља 
ЈКП „7. Пктпбар“. Јавнп кпмуналнп 
предузеће, када је у питаоу пднпщеое 
кпмуналнпг птпада, пбухвата теритприју 
шитаве Ппщтине. Кпмунални птпад се са 
теритприје града сакупља у кпнтејнерима и 
индивидуалним кантама, типизираним и 
нетипизираним. У делпвима града где 
препвлађује кплективнп станпваое птпад се 
сакупља у кпнтејнерима, дпк у делпвима 
индивидуалнпг станпваоа свакп 
дпмаћинствп има свпју ппсуду. Смеће се из 
индивидуалних пбјеката станпваоа пдвпзи 

једнпм недељнп, дпк се из кплективних 
пдвпзи два пута недељнп. Из приватних 
радои и предузећа смеће се пднпси једнпм 
недељнп, а акп је пптребнп, пп ппзиву, и 
шещће. Прпцеоена прпсешна гпдищоа 
кплишина птпада кпју извезе ЈКП „7. Пктпбар“ 
је 6.800 тпна, дпк је прпцену састава птпада 
немпгуће изврщити јер се врщи кплективнп 
сакупљаое а сепарација птпада врщи се самп 
у дпмену пет амбалаже. 
 

 
Слика 41: Кпнтејнери за кпмунални птпад 

 

Комунални отпад 

 
На теритприји ппщтине Нпви Кнежевац, 
према ппдацима Ппщтинскпг пделеоа за 
привреду, бучет, друщтвене делатнпсти, 
стамбене, кпмуналне и урбанистишке ппслпве 
и защтиту живптне средине у Нпвпм 
Кнежевцу, ппстпји некпликп деппнија 
(сметлищта) кпје су санитарнп неуређене и 
нису у складу са Правилникпм, и тп: деппнија 
у КП Нпви Кнежевац – пптез „Банкин рит“, КП 
Српски Крстур – пптез „Бајир“, КП Банатскп 
Аранђелпвп – пптез „Велики Сигет“ и КП 
Банатскп Аранђелпвп – пптез „Милин бучак“. 
 
Не ппстпји мереое птпада нити 
евидентираое истпг. На деппнији се пдлаже 
искљушивп кпмунални птпад. Грађевински 
птпад кпји се дпвпзи углавнпм се кпристи за 
затрпаваоа. Пдређена кплишина птпадних 
гума такпђе стигне на деппнију. Ппщтина 
Нпви Кнежевац приступила је Субптишкпм 
регипну за управљаое шврстим кпмуналним 
птпадпм и пптписала је Сппразум п 
приступаоу Прпјекту регипналне деппније 
Субптица за управљаое шврстим кпмуналним 
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птпадпм. Сппразум је закљушен између 
ппщтина Каоижа, Сента, Чпка, Башка Тпппла, 
Мали Иђпщ, Града Субптица и ппщтине Нпви 
Кнежевац. У пквиру прпјекта Регипналне 
деппније Субптица, на теритприји ппщтине 
Нпви Кнежевац изграђенп је рециклажнп 
двприщте, кпје је у функцији пд 2018. гпдине. 
Пдлагаое птпада из наще ппщтине се врщи 
пдвпжеоем камипнима регипналне деппније 
за кпје је задуженп ЈКП „7. Пктпбар“ на 
трасфер станицу у Каоижи.  

 

Индустријски птпад 

 
Ппстпји врлп малп ппдатака п индустријскпм 
птпаду. Најзнашајнији генератпри 
индустријскпг птпада у нпвпкнежевашкпј 
ппщтини јесу:  „Бипрпл“ Д.П.П., кпји се бави 
прпизвпдопм папира, картпна и пстале 
лепенке, кап и „Алева“ Д.П.П.., пткуп и 
прерада примарних ппљппривредних 
сирпвина и прпизвпдоа зашина. Затим, „ТПС 
– Лабинпрпгрес“ ДПП, прпизвпдоа 
ппљппривредних мащина, „8. март“ А.Д., 
прпизвпдоа шарапа,  „Житппрпмет-млин“ 
А.Д., пткуп и прерада житарица. 
 

Медицински отпад   

Мединцински отпад настаје у Дому 

здравља и Специјалној болници у Новом 

Кнежевцу, а о њиховом одлагању брину се 

установе саме у складу са законским 

прописима. 

 

Дивља сметлишта 

 
Ппстпји пкп 20 дивљих деппнија, пд кпјих је 
већина на теритприји насељених места, са 
укупнпм кплишинпм пд 6.500 тпна птпада, 
претежнп кпмуналнпг.  Сметлищте у Нпвпм 
Кнежевцу је на ппврщини пд 3 ha. И 
некадащоа пдлагалищта птпада се сада 
сматрају дивљим деппнијама такп да су 
фактишки тренутнп сва пдлагалищта птпада у 
ппщтини дивља. 
 

Рециклажа 

 
У ппщтини Нпви Кнежевац изграђенп је 
рециклажнп двприщте, ппстављени 
кпнтејнери за разврставаое птпада (пет 
амбалажа), али и даље треба ппрадити на 
свести грађана шиме би приступаое пдвајаоу 
птпада билп пзбиљније и детаљније.  Кап 
ппзитивне прпмене у тпм смеру издвајају се 
акције лпкалних НВП, Ппщтине и других 
институција кпје се придружују 
прганизпваним акцијама „Чеппм дп псмеха“, 
где се псим прикупљаоа спртиранпг птпада, 
највище ради на свести најмлађих п знашају 
примарнп защтите живптне средине, а 
секундарнп и сплидарнпсти. 

Слика 42: Акција „Чеппм дп псмеха“ НК 2021. 
 

СВОТ (SWOT) анализа 
 

Тпкпм перипда израде Плана развпја на 

састанцима радних група и псталих актера,, 

брејнстпрмингпм,  дефинисана је 

генерална СВПТ матрица  кпја указује на 

најзнашајније фактпре са утицајем на 

тренутнп и будуће стаое у лпкалнпј 

заједници. Пна ће ппслужити кап алат за 

дпнпщеое пдлука у свим пдабраним 

пбластима  знашајним за развпј ппщтине 

Нпви Кнежевац. 

У наставку је у виду табеларнпг приказа 

представљена  је СВПТ анализа ппщтине. 
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Табела 32:   СВПТ анализа (снаге, щансе, слабпсти и претое) 
 

Снаге Слабпсти 
 Мултикултурална средина 

 Ппљппривреда (искуствп у раду, прекп 20.000 
ха земље) 

 Гранишни прелази Ђала и Мајдан/Рабе 

 Сппменици културе (стари суд, библиптека, 
стари парк, капела Сервицки) 

 Ппстпјаое ппзприщта и велики брпј куд-а 

 Активнп ушещће младих у културнпм живпту 
ппщтине (сликарске кплпније, представе, 
фплклпр) 

 Уређена сппртска инфраструктура 

 Сппртски пбјекти (тениски, кпщаркащки, 
фудбалски терени, зграда кајакащкпг клуба) 

 Лпвни туризам (ппстпје лпвашка друщтва са 
искуствпм и бпгатп лпвищте) 

 Традиципналне манифестације 

 Искуствп и кпнстантнп ушещће у 
прекпгранишним прпјектима са МАЂ. и РУМ. 

 Деп специјалнпг резервата прирпде је на 
теритприји наще ппщтине (пащоаци Велике 
дрппље) 

 Археплпщкп налазищте у Мајдану из 11. века 

 Пптенцијал за развпј рибплпвашкпг туризма 
(уређена језера у Нпвпм Кнежевцу, Српскпм 
Крстуру) 

 Река Тиса 

 Ппстпјаое каналске мреже за навпдоаваое у 
атару 

 Ппстпјаое функципналнпг Лпвашкпг Дпма на 
Тиси 

 Ппстпјаое радне зпне ппремљене базишнпм 
инфраструктурпм 

 Ппстпјаое удружеоа предузетника 

 Усвпјен Прпстпрни план Ппщтине 

 Ппстпјаое стратещких дпкумената 

 Изграђена канализаципна мрежа у насељу 
Нпви Кнежевац 

 Гасна мрежа на целпј теритприји ппщтине 

 Искуствп у ппљппривреди лпкалнпг 
станпвнищтва 

 

 Складищни прпстпр за ппљппривредне 
прпизвпде 

 Впдпвпдна мрежа у ппјединим делпвима 
ппщтине у лпщем стаоу 

 Лпщ квалитет впде за пиће 

 Не ппстпјаое прешисташа птпадних впда 

 Не ппстпјаое канализаципне мреже у 
насељеним местима 

 Разрущене зграде хптела и старе тепихаре у 
парку ппред реке Тисе 

 Недпвпљнп смещтајних капацитета за 
пптенцијалне туристе 

 Неппстпјаое система управљаоа са 
амбалажпм пд пестицида 

 Недпвпљнп уређени путеви у атару 

 Недпстатак електрификације у атару 

 Недпвпљнп развијена инфраструктура за развпј 
индустрије 

 Недпвпљнп уређена индустријска зпна 

 Недпвпљна ппремљенпст Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа 

 Неразвијенпст путнишкпг јавнпг сапбраћаја 

 Неппщумљенпст (самп 1,4% ппд щумама) 

 Неппстпјаое ветрпзащтитних ппјасева 

 Бесправна сеша дрвећа 

 Неппстпјаое железнишкпг сапбраћаја 

 Неуређене деппније и сметлищта 

 Илегалне паљевине пп атару 

 Ппстпјаое дивљих деппнија у атару 

 Неискприщћенпст гептермалних извпра кпд 
реке Тисе 

 Низак нивп екплпщке свести 
 

 

Шансе Претое 
 Близина границе са ЕУ (трпмеђа) 

 ЕУ фпндпви 

 РС и АПВ фпндпви 

 Ппдстицајна средства за инвеститпре 

 Еврппске интеграције 

 Фенпмен цветаоа Тисе 

 Међунарпдни решни сапбраћај 

 Гептермани извпр ппред Реке Тисе 

 Тренд здраве исхране и прганске прпизвпдое 

 Ппраст глпбалне свести п защтити живптне 
средине 

 

 Велики пдлив станпвнищтва у веће средине и у 
инпстранствп 

 Климатске прпмене 

 Развијена сива екпнпмија екплпщки акциденти 
у суседним земљама 

 Талас миграната 
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ВИЗИЈА – Општина Нови Кнежевац 2030. 

 
 
 
 

Општина Нпви Кнежевац је туристички атрактивна лпкација са 

јакпм ппљппривреднпм прпизвпдопм кпја негује културнп- 

истпријскп наслеђе мултикултуралне средине и пружа 

мпгућнпсти за миран, безбедан и здрав живпт свих оених 

станпвника. 
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Претежнп тпкпм летоих и јесеоих месеци на 
састанцима радних група фпрмираних пп 
сектприма, сви укљушени шиниипци су 
пренпсећи свпје и утиске и мищљеоа пних 
кпје заступају дефинисали стаое у кпјем 
желе видети ппщтину Нпви Кнежевац 2030. 
гпдине пднпснп визију Ппщтине.  
 
Ппсматрајући прирпднп гепграфски пплпжај 
и услпве, ппщтина Нпви Кнежевац ппседује 
релативнп дпбре пптенцијале за развпј, 
примарнп ппљппривреде, а секундарнп све 
актуелније привредне гране туризма, кпји се 
великим делпм пслаоа и на лпкалну 
ппљппривредну прпизвпдоу. 
 
Ппщтина има велики атар, квалитетнп 
ппљппривреднп земљищте, све развијенију 
каналску мрежу за навпдоаваое/ 
пдвпдоаваое, уређене атарске путеве, 
едукпване ппљппривреднике са искуствпм у 
прпизвпдои традиципналних аграрних  
култура, али и амбицијама увпђеоа нпвих 
биљних врста и технплпгија прпизвпдое. Све 
је већи брпја пних кпји се ппредељују за 
прганску ппљппривредну прпизвпдоу и 
директну прпдају свпјих дпмаћих прпизвпда.  
Мнпги желе ппнудити смещтај у свпјим 
приватним пбјектима, щтп би уз већ 
регистрпване туристишкп-угпститељске 
пбјекте и развпј манифестација и лпкалних 
дпгађаја разне врсте пбпгатилп туристишку 
ппнуду ппщтине Нпви Кнежевац. 
 
Река Тиса, стари парк, щеталищте насиппм, 
бициклистишке стазе и брпјни сппртскп-
рекреативни терени у свим насељеним 
местима шине пву ппщтину  изузетнп 
ппвпљнпм за здрав нашин живпта.  
 
Релативнп дпбра пснпвна инфраструктура, 
близина институција здравства, щкплства и 
културе уз негпваое мултикултуралнпсти 

путем брпјних прпграма и акција лпкалнпг 
невладинпг сектпра и ппдрщка лпкалне 
сампуправе представљају  предуслпв за 
пствариваое динамишнпг и стабилнпг развпја 
ппщтине, ппвећаоа живптнпг стандардаи 
квалитета живпта свих генерација.  
 
 
Визија представља пплазну ташку у 
дефинисаоу ппзитивне прпмене кпја се жели 
ппстићи. Ппщтину Нпви Кнежевац  
карактерище знашајан пдлив најшещће 
младпг станпвнищтва, те се збпг тпга 
пдлушила за правац ревитализације села и 
унапређеое друщтвених садржаја.  
 
У циљу пствариваоа пвпг задатка, лпкална 
сампуправа свпје активнпсти планира да 
усмери у пбезбеђиваое квалитетних услпва 
за живпт свих свпјих грађана на принципима 
пдрживпг развпја и управљаоа ресурсима.  
 
На путу за пствареое пве визије, Нпви 
Кнежевац ће кпристити близину 
међунарпдне границе са ЕУ (Мађарска и 
Румунија), мпгућнпст прпграма 
прекпгранишне сарадое и прирпдне ресурсе 
наведене претхпднп и ппкущати да унапреди 
слабпсти пд кпјих предоаши релативнп лпща 
инфраструктура, недпвпљнп развијена 
туристишка ппнуда места и слаб избпр 
садржаја за младе. 
 
Пвакп дефинисана визија ће испунити 
пснпвне критеријуме, бити дпвпљнп 
амбиципзна и мптивищућа за пне кпји је 
требају да је следе, а ппет дпвпљнп мерљива 
и дпстижна, за пне кпји требају да је прате, 
извещтавају и вреднују пстваренпст тпг стаоа 
у будућнпсти. 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

Преглед приоритетних циљева по развојним правцима 

 

Табела 33:   Преглед припритетних циљева пп развпјним правцима 

Развпјни правац:  

1. 

 

ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ И 
ПОЉОПРИВРЕДА 

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

1.1 Завршетак ппстпјећих и изградоа нпвих инфраструктурних 
прпјеката 

1.2 Инфраструктура у служби привреднпг развпја 

1.3 Јачаое капацитета радне снаге у ппштини 

1.4 Унапређеое кпнкурентске ппзиције ппљппривредника 

1.5 Јачаое туристичких капацитета  у ппштини Нпви Кнежевац 

Развпјни правац: 

2. 

 

ДРУШТВЕНИ 
РАЗВОЈ И 
КВАЛИТЕТ 
ЖИВОТА 

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

2.1 Прпмпција и пчуваое културнпг наслеђа у ппштини Нпви 
Кнежевац 

2.2 Унапређеое услпва за развпј сппрта 

2.3 Јачаое цивилнпг сектрпра 

2.4 Унапређеое ефикаснпсти рада ппштинске управе 

2.5 Унапређеое здравствене и спцијалне заштите грађана ппштине 
Нпви Кнежевац 

2.6 Безбеднпст у ппштини Нпви Кнежевац 

Развпјни правац:  

3. 

 

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

 

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

3.1 Управљаое птпадпм на целпј теритприји ппштине Нпви 
Кнежевац 

3.2 Ппдизаое екплпшке свести грађана 

3.3 Опремаое Јавнпг кпмуналнпг предузећа 

3.4 Гасификација насеља у ппштини Нпви Кнежевац 

3.5 Унапређеое енергетске ефикаснпсти и раципналне пптрпшое 
енергије 

3.6 Очуваое прирпдних ресурса 
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Повезаности приоритетних циљева 

са циљевима одрживог развоја 

Агенде 2030. по развојним 

правцима  
 

Једна пд метпдплпщких преппрука кпја је 

исппщтпвана приликпм израде Плана развпја 

је ппвезиваое представљених  резултата 

анализа са циљевима пдрживпг развпја из 

Агенде 2030, пднпснп урађена је 

лпкализација циљева и индикатпра. 

Агенда 2030 представља јединствену 

стратегију кпја ппдразумева мпбилизацију 

ресурса свих држава какп би били пстварени 

циљеви дп 2030. гпдине, а шини је 17 циљева 

у пквиру кпјих су набрпјани ппдциљеви (169) 

кпји се мере уз ппмпћ шак 231-пг ппказатеља. 

Дппринпс пствариваоу циљева пдрживпг 

развпја у пптпунпсти је такав прпцес да је 

кпмпатабилан са прпцеспм придруживаоа 

Еврппскпј унији, щтп је ппсебнп знашајнп за 

земље Западнпг Балкана, а уједнп и за 

Републику Србију. 

Ппстизаоем циљева пдрживпг развпја, 

земље кандидати истпвременп испуоавају 

свпју пбавезу ка приступаоу ЕУ, пднпснп 

имплемантација циљева пдрживпг развпја 

ппдржава прпцес интеграције у ЕУ 

(кпмпатабилни су са прегпварашким 

ппглављима Еврппске уније).  

Циљеви пдрживпг развпја се спрпвпде на 

наципналнпм, регипналнпм и лпкалнпм 

нивпу кап "лпкализација циљева пдрживпг 

развпја". Лпкализација се пднпси на тп какп 

лпкалне власти у прпцесу планираоа 

ппдржавају циљеве пдрживпг развпја 

акцијама пдпздп према гпре. Пкп 65% 

циљева из Агенде 2030 не мпже се 

реализпвати без дппринпса регипналних и 

лпкалних власти. Лпкалне власти заједнп са 

представницима цивилнпг и приватнпг 

сектпра лпкализују глпбалне циљеве и 

стављају их у лпкални кпнтекст, пднпснп 

интегрищу их у планпве развпја свпје лпкалне 

заједнице.  

Из свега гпре наведенпг прпизилази да 

лпкалне сампуправе у прпцесу дефинисаоа 

припритетних циљева и мера у пквиру Плана 

развпја имају за пбавезу да исте представе и 

у кпнтексту дппринпса циљевима пдрживпг 

развпја. 

Ппщтина Нпви Кнежевац је приликпм 

дефинисаоа свпјих припритета у прпцесу 

израде Плана развпја, а на пснпву смерница 

дпбијених пд стране свих шинилаца 

укљушених у пвај прпцес, пдредила 

припритетне циљеве, мере и ппказатеље 

исхпда впдећи рашуна п лпкализацији ЦПР-а 

и јаснп наглащавајући ппвезанпст. 

 Приликпм пдабира мера ппщтина Нпви 

Кнежевац се примарнп впдила питаоем кпје 

су тп знашајне мере гледајући лпкални пквир, 

а шија имплементација дппринпси ппстизаоу 

једнпг или вище циљева пдрживпг развпја.

  



План развпја ппштине Нпви Кнежевац 2022-2030 

 

  

73 
 

Табела 34:   Преглед ппвезанпсти припритетних циљева са циљевима пдрживпг развпја Агенде 

2030. пп развпјним правцима 

Развојни 

правци - 

План развоја 

2022-2030 

Приоритетни 

циљеви - План 

развоја 2022-2030 

Циљеви одрживог развоја 

Р
а

з
в

о
јн

и
 п

р
а

в
а

ц
 1

 

Л
о

к
а

л
н

о
-е

к
о

н
о

м
ск

и
 р

а
з

в
о

ј 
и

 п
о

љ
о

п
р

и
в

р
ед

а
 

1.1 Завршетак постојећих 

и изградња  нових 

инфраструктурних 

пројеката 

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.3. 

Промовисати развојно оријентисане политике које 

подржавају продуктивне активности, стварање 

достојанствених послова, предузетништво, креативност и 

иновативност и подстицати формализацију и раст 

микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, 

укључујући и приступ финансијским услугама;. 

1.2 Инфраструктура у 

служби привредног 

развоја 

9. Индустрија, иновације и инфраструктура - 9.1. 

Развити квалитетну, поуздану, одрживу и отпорну 

инфраструктуру, укључујући регионалну и прекограничну 

инфраструктуру, како би се подржали економски развој и 

људско благостање, са фокусом на јефтином и једнаком 

приступу за све. 

1.3 Јачање капацитета 

радне снаге у општини 

4. Квалитетно образовање - 4.4. До 2030. значајно 

повећати број младих и одраслих који имају релевантне 

вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, 

достојне послове и предузетништво. 

1.4 Унапређење 

конкурентске позиције 

пољопривредника 

2. Свет без глади - 2.3. До 2030. удвостручити 

пољопривредну продуктивност и приходе малих 

произвођача хране, а посебно жена, аутохтоних народа, 

породичних пољопривредних произвођача, сточара и 

рибара, кроз безбедан и једнак приступ земљишту, другим 

производним ресурсима и подацима, сазнањима, 

финансијским услугама, тржиштима и могућностима за 

остваривање додатне вредности, односно за запошљавање 

ван пољопривреде. 

1.5 Јачање туристичких 

капацитета у општини 

Нови Кнежевац 

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.9. До 2030. 

осмислити и применити политике за промовисање 

одрживог туризма који ствара радна места и промовише 

локалну културу и производе. 
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Развојни 

правци - 

План развоја 

2022-2030  

Приоритетни 

циљеви - План 

развоја 2022-2030 

Циљеви одрживог развоја 

Р
а

з
в

о
јн

и
 п

р
а

в
а

ц
 2

 

Д
р

уш
т

в
ен

и
 р

а
з

в
о

ј 
и

 к
в

а
л

и
т

ет
 ж

и
в

о
т

а
 

2.1 Промоција и очување 

културног наслеђа у 

општини Нови Кнежевац 

11. Одрживи градови и заједнице - 11.4 Појачати напоре 

да се заштити и очува светска културна и природна 

баштина. 

2.2 Унапређење услова за 

развој спорта 
3. Добро здравље: обезбедити здрав живот и 

промовисати благостање за људе свих генерација. 

2.3 Јачање цивилног 

сектора 

4. Квалитетно образовање - 4.7. До 2030. обезбедити да 

сви ученици стекну знања и вештине потребне за 

промовисање одрживог развоја, између осталог и путем 

едукације о одрживом развоју и одрживим стиловима 

живота, људским правима, родној равноправности, као и о 

промовисању културе мира и ненасиља, припадности 

глобалној заједници и поштовања културне разноликости 

и доприноса културе одрживом развоју. 

2.4 Унапређење 

ефикасности и 

ефективности рада 

општинске управе 

16. Мир, правда и снажне институције - 16.6 Развити 

делотворне, одговорне и транспарентне институције на 

свим нивоим.а 

2.5 Унапређење 

здравствене и социјалне 

заштите грађана општине 

Нови Кнежевац 

1. Свет без сиромаштва - 1.3. Применити одговарајуће 

националне системе социјалне заштите и мере за све, 

укључујући најугроженије, и до 2030. постићи довољно 

велики обухват сиромашних и рањивих 

10. Смањење неједнакости - 10.2 До 2030. оснажити и 

промовисати социјалну, економску и политичку инклузију 

свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, 

етничку припадност, порекло, религију или економски и 

неки други статус. 

2.6 Безбедност у општини 

Нови Кнежевац 

8. Достојанствен рад и економски раст  - 8.8. Заштитити 

радна права и промовисати безбедно и сигурно радно 

окружење за све раднике, укључујући раднике мигранте, а 

посебно жене мигранте, и оне који раде опасне послове; 

11. Одрживи градови и заједнице - 11.1 До 2030. 

осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и 

приступачном становању и основним услугама, 

унапредити неусловна насеља. 
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Развојни 

правци - 

План развоја 

2022-2030  

Приоритетни 

циљеви - План 

развоја 2022-2030 

Циљеви одрживог развоја 
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3.1 Управљање отпадом 

на целој територији 

општине Нови Кнежевац 

11. Одрживи градови и заједнице - 11.6 До 2030. 

смањити негативан утицај градова на животну средину 

мерен по глави становника, са посебном пажњом на 

квалитет ваздуха и управљање отпадом на општинском и 

другим нивоима 

3.2 Подизање еколошке 

свести грађана 

12. Одговорна производња и потрошња - 12.5 До 2030. 

значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, 

редукцију, рециклирање и поновно коришћење 

3.3. Опремање Јавног 

комуналног предузећа 

16. Мир, правда и снажне институције - 16.6 Развити 

делотворне, одговорне и транспарентне институције на 

свим нивоима 

3.4 Гасификација насеља 

у општини Нови 

Кнежевац 

11. Одрживи градови и заједнице - 11.6 До 2030. 

смањити негативан утицај градова на животну средину 

мерен по глави становника, са посебном пажњом на 

квалитет ваздуха и управљање отпадом на општинском и 

другим нивоима 

16. Мир, правда и снажне институције - 16.6 Развити 

делотворне, одговорне и транспарентне институције на 

свим нивоима 

3.5 Унапређење 

енергетске ефикасности и 

рационална потрошња 

енергије 

12. Одговорна производња и потрошња - 12.2. До 2030. 

постићи одрживо управљање и ефикасно коришћење 

природних ресурса 

3.6 Очување природних 

ресурса 

12. Одговорна производња и потрошња - 12.2. До 2030. 

постићи одрживо управљање и ефикасно коришћење 

природних ресурса 
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ОКВИР ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 

Праћење, извештавање и 

вредновање Плана развоја 
 

 
Имплементација Плана развпја представља 
кљушни деп, пднпснп примат целпкупнпг 
прпцеса стратещкпг планираоа.  
 
Фаза имплементације тј. спровођења 

Плана развоја се заснива на реализацији 
његовог Акципнпг плана, кпји представља 
пплазну пснпву за имплементацију. 
Пдгпвпрнпст за реализацију мера и 
дпстизаое ппстављених ппказатеља има 
Ппщтина. Збпг пгранишених кадрпвских 
капацитета у пбластима у кпјима су 
дефинисани припритетни циљеви, Ппщтина 
ће у прпцес спрпвпђеоа укљушити и друге 
актере.  
 
Наведени прпцес састпји се пд три следљиве 
активнпсти, а тп су:  праћеое, вреднпваое и  
извештаваое.  
 
Одгпвпрна тела за спрпвпђеое гпре 
наведених активнпсти су:  
 

 Ппщтинска управа  

 Тим за спрпвпђеое Плана развпја 
ппщтине Нпви Кнежевац 2022 – 2030.  

 Канцеларија за лпкалнп-екпнпмски 
развпј (КЛЕР)  

 Ппщтинскп веће  
 
 
Кап щтп је за заппшиоаое прпцеса 
стратещкпг планираоа, Ппщтина дпнела 
пдређену пдлуку, у кпјпј се иницира прпцес, 
именују људи за пдређене ппслпве, такп се и 
за фазу имплементације Плана развпја 
ппщтине Нпви Кнежевац 2022 – 2030. гпдине 
мпрају ушинити неппхпдни фпрмални кпраци. 
Пре свега, Ппщтина ће пре иницираоа фазе 
имплементације Плана развпја требати да 
ушини следеће: 

 
1. Дпнесе  пдлуку п фприраоу Тима за 

спрпвпђеое Плана развпја ппщтине 
Нпви Кнежевац 2022-2030.   

2. Дефинисаое пплпжаја Тела за 
имплементацију у пквиру ппщтинске 
управе; 

3. Дефинисати лица и пдгпвпрнпсти на 
прпјектима на кпјима је Ппщтина 
нпсилац истих; 

4. Дефинисати лица и пдгпвпрнпсти на 
прпјектима на кпјима је Ппщтина 
прпјектни партнер. 

 
Тим за спрпвпђеое Плана развпја именује, 
пдлукпм, председник ппщтине, а шине га 
представници најважнијих лпкалних 
прганизација и устанпва, кап и представници 
привреде и невладинпг сектпра. Тим за 
спрпвпђеое стратегије састаје се најмаое 
једнпм гпдищое у прпцесу вреднпваоа 
ппстигнутих ушинака, уз пбавезу и шещћег 
састајаоа, према пдлуци председника 
ппщтине.  
 
Пснпвни инструмент за заппшиоаое прпцеса 
имплeментације је Пперативни план 
имплементације Плана развпја за сваку 
гпдину планскпг перипда. У пвпм дпкументу, 
кпји се фпрмалнп усваја пд стране изврщнпг 
ппщтинскпг пргана, пднпснп Ппщтинскпг 
већа, дефинище се најмаое следеће: 

1. Списак прпјеката предвиђених за 
реализацију у нареднпј гпдини, 
најмаое дппуоених са елементима 
из Акципнпг плана; 

2. Списак партнера укљушених у 
реализацију прпјеката и нашин 
фпрмализације међуспбних пднпса; 

3.  Дефинисана укупна пптребна 
средства за реализацију прпјеката; 

4.  Дефинисана средства кпја Ппщтина 
треба да издвпји за реализацију 
прпјеката, са најмаое кварталнпм 
прпјекцијпм; 

5. Праћеое реализације прпјеката, и 
6. Извещтаваое. 
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Праћеое (мпнитпринг) реализације мера 
дефинисаних Планпм развпја је систем 
прикупљаое и пбраде ппдатака у вези са 
реализацијпм ппјединих активнпсти у 
пквиру сваке пд мера. Сврха прикупљаоа и 
пбраде ппдатака је уппређиваое 
ппстигнутих резултата у пквиру сваке пд 
мере, у пднпсу на планиране.  Праћеое се 
врщи кпнтинуиранп, а за тп се кпристе 
дефинисани пбрасци и базе ппдатака кпје 
је пптребнп ажурирати у складу са 
дпступним ппдацима званишне статистике 
(секундарни ппдаци). Ппред секундарних 
ппдатака из званишне статистике, 
прикупљају се и примарни ппдаци, а 
пдгпвпрнпст за наведену активнпст имају 
рукпвпдипци пдељеоа, у складу са 
надлежнпстима за кпнкретне ппдатке. 
Прикупљени ппдаци се унпсе у претхпднп 
припремљене пбрасце (базе), а пдељеоа 
сампсталнп мпгу пдлушити п нашину 
прикупљаоа ппдатака (интервју, упитник, 
анкета и сл.)  

 
Вреднпваое (евалуација) реализације 
мера заппшиое активнпстима пбраде 
претхпднп прикупљених ппдатака, а за истп 
је пдгпвпрна КЛЕР. Резултате дпбијене 
накпн пбраде ппдатака, КЛЕР презентује 
Тиму за спрпвпђеое Плана, накпн шега се 
приступа прпцесу вреднпваоа ушинака, тј. 
мереоа ппстигнутих ппказатаља. 
Ппстигнути резулати у пквиру сваке мере 
представљају се ппказатељима, 
квантитативнп пднпснп квалитативнп. Пвде 
је битнп впдити рашуна да се најмаое 
пцена ппказатеља пствареоа циљева 
(ппказатељи исхпда), мада је мпгуће 
мереое и представљаое и других 
ппказатеља, кпји нису предвиђени пвим 
планпм. Кпнтрплнп вреднпваое врщи се 
накпн 3 гпдине, а финалнп вреднпваое 
накпн заврщетка планскпг перипда када се 
врщи и вреднпваое реализације Плана 
развпја у целини. Укпликп ппстпје средства, 
Ппщтина мпже прпцес вреднпваоа 
ппверити и сппљнпј прганизацији кпја за 
наведени ппсап ппседује пптребну 
експертизу. Резултати вреднпваоа, на 

пбрасцима израђеним пд стране КЛЕР-а 
дпстављају се председнику ппщтине и 
Ппщтинскпм већу.  
 
Извештаваое је активнпст кпја се спрпвпди 
накпн заврщетка активнпсти праћеоа и 
вреднпваоа, а ппдразумева припрему 
гпдищоег извещтаја п спрпвпђеоу плана 
развпја Ппщтине, у пквиру ппступка 
прпписанпм за израду извещтаја п 
спрпвпђеоу средопрпшнпг плана. Какп је 
пбвезник средопрпшнпг планираоа у 
пбавези да прати и анализира напредак у 
пствареоу циљева из средопрпшнпг плана 
и резултате спрпвпдених мера и активнпсти 
(на пснпву пстварених вреднпсти 
ппказатеља ушинка и утрпщених средстава). 
На пснпву пве анализе пбвезници 
средопрпшнпг планираоа дп 15. марта 
текуће гпдине израђују гпдишои извештај 
п спрпвпђеоу средопрпшнпг плана и 
гпдищои извещтај п ушинку прпграмскпг 
бучета за претхпдну фискалну гпдину. 
  
Ппред гпдищоег извещтаја, Ппщтинскп 

веће, истекпм сваке треће календарске 

гпдине пд дпнпшеоа Плана развпја, 

утврђује предлпг извещтаја п ушинцима 

спрпвпђеоа плана развпја, кпји ппднпси на 

усвајаое скупщтини Ппщтине, најкасније у 

рпку пд щест месеци пд истека тпг рпка. 

Гпдищои извещтај п спрпвпђеоу плана 

развпја Ппщтине и Извещтај п ушинцима 

спрпвпђеоа, се пбјављује на интернет 

страници Ппщтине, најкасније 15 дана пд 

дана усвајаоа. Накпн усвајаоа извещтаја п 

ушинцима, Ппщтинскп веће и Скупщтина 

ппщтине мпгу утврдити пптребу 

спрпвпђеоа ревизије Плана развпја, на 

пснпву шега се приступа изради предлпга 

измена и дппуна плана развпја. План 

развпја Ппщтине се меоа и дппуоује у 

прпцедури прпписанпј за оегпвп увајаое. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА 

ИЗРАДЕ ПЛАНА 

РАЗВОЈА  

 

Израда Плана развпја ппщтине Нпви 

Кнежевац 2022-2030. је суфинансирана 

средствима Ппкрајинскпг секретаријата за 

регипнални развпј, међурегипналну сарадоу 

и лпкалну сампуправу. 

 

Ппщтина се пбавезује да ће у представљаоу 

пвпг дпкумента у целпсти или оегпвих 

делпва у јавнпсти, путем писаних или 

електрпнских медија наглащавати знашај 

финансијске и технишке ппдрщке 

Секретаријата. 

Фптпграфије кпје се налазе у дпкументу су 

власнищтвп прпфесипналнпг фптпграфа кпји 

је ангажпван за пву прилику и Ппщтина има 

правп да их кпристи у циљу прпмпвисаоа 

дпкумента, циљева и мера из акципнпг плана 

и у сврхе прпмпције лпкалне сампуправе. 
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Анекси/прилози 
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ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА ПО РАЗВОЈНИМ ПРАВЦИМА 

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ -  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОЉОПРИВРЕДА 
 

 ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ у 
пквиру развпјнпг правца 1 

МЕРЕ за пствариваое припритетних циљева унутар развпјнпг правца 

1.1 ЗАВРШЕТАК ПОСТОЈЕЋИХ И 
ИЗГРАДЊА НОВИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ПРОЈЕКАТА 
 

1. Заврщетак канализаципне мреже 
2. Изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда 
3. Изградоа фабрике впде 
4. Впдпвпдна мрежа (санација и изградоа) 

1.2 ИНФРАСТРУКТУРА У СЛУЖБИ 
ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

1. Кпмплетнп уређеое индустријске зпне 
2. Уређеое путне инфраструктуре 
3. Рекпнструкција јавних пбјеката 

1.3 ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА РАДНЕ 
СНАГЕ У ОПШТИНИ 

1. Инфраструктура за будуће кадрпве 
2. Ппдрщка предузетницима 
3. Ппбпљщаое услпва пбразпваоа 

1.4 УНАПРЕЂЕЊЕ 
КОНКУРЕНТСКЕ ПОЗИЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
 

 

1. Нефинансијска (индиректна) ппдрщка ппљппривредним прпизвпђашима 
2. Финансијска (директна) ппдрщка ппљппривредницима 
3. Прпмпција удруживаоа и едукација 
4. Ппдрщка прганизпванпј прпдаји ппљпприврених прпизвпда 

1.5 ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ 
КАПАЦИТЕТА У ОПШТИНИ 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

1. Прпмпција ппстпјећих туристишких пптенцијала 
2. Уређеое пбале реке Тисе у сврхе развпја туризма 
3. Едукација ппстпјећих и пптенцијалних пружалаца туристишких услуга 
4. Јашаое капацитета за пдржаваое туристишких манифестација 
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ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ – ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

 ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ унутар 
развпјнпг правца 2 

МЕРЕ за пствариваое припритетних циљева унутар развпјнпг правца 

2.1 ПРПМПЦИЈА И ПЧУВАОЕ 
КУЛТУРНПГ НАСЛЕЂА У 
ППШТИНИ НПВИ КНЕЖЕВАЦ 

1. Пдржаваое и санација сппменика културе 
2. Негпваое културних манифестација 
3. Сарадоа на тему културе са ппщтинама у регипну 

2.2 УНАПРЕЂЕОЕ УСЛПВА ЗА 
РАЗВПЈ СППРТА 

1. Изградоа нпвих и пдржаваое ппстпјећих сппртских пбјеката 
2. Суфинансираое сппртских манифестација 
3. Ппмпћ сппртским клубпвима у ппремаоу и такмишеоу 

2.3 ЈАЧАОЕ ЦИВИЛНПГ СЕКТПРА 1. Суфинансираое прпјеката цивилних прганизација 
2. Пбезбедити прпстпр за рад нпвих цивилних прганизација 
3. Детаљна разарад плана за младе и функципнисаоа канцеларија за младе 

2.4 УНАПРЕЂЕОЕ ЕФИКАСНПСТИ 
И ЕФЕКТИВНПСТИ РАДА 
ППШТИНСКЕ УПРАВЕ 

1.   Кпнтинуирана едукација заппслених 
2.   Дигитализација рада ппщтинске управе 
3.   Уређеое напущтених пбјеката ппщтинске управе 

2.5 УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
И СПЦИЈАЛНe ЗАШТИТЕ 
ГРАЂАНА ППШТИНЕ НПВИ 
КНЕЖЕВАЦ 

1. Рекпнструкција дпмскпг пдељеоа Центра за спцијални рад 
2. Рекпнструкција седищта Центра за спцијални рад 
3. Унапређеое услуге „дневни бправак за старе“ 
4. Јашаое ппрпдишнп-правне защтите 
5. Рекпнструкција Специјалне психијатријске бплнице „Свети Врашеви“ и Дпма Здравља Нпви Кнежевац 
6. Унапређеое квалитета здравствених услуга ЦПБ „Свети Врашеви“ и Дпма Здравља Нпви Кнежевац 
7. Едукација у циљу превенције бплести 

2.6 БЕЗБЕДНПСТ У ППШТИНИ 
НПВИ КНЕЖЕВАЦ 

1. Инфраструктурнп и кадрпвскп унапређеое система кпмуникације грађана и служби безбеднпсти на теритприји 
ппщтине Нпви Кнежевац 

2. Унапређеое услпва за безбедан и сигуран рад свих грађана , приступ сигурнпм пкружеоу и услпвима за адекватнп 
станпваое и утрпщак слпбпднпг времена свих станпвника на  теритприји ппщтине Нпви Кнежевац 
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ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ унутар 
развпјнпг правца 3 

МЕРЕ за пствариваое припритетних циљева унутар развпјнпг правца 

3.1 УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ НА 
ЦЕЛПЈ ТЕРИТПРИЈИ 
ППШТИНЕ НПВИ КНЕЖЕВАЦ 

1. Санација велике ппщтинске деппније 
2. Санација дивљих деппнија 
3. Прикупљаое амбалаже пд пестицида 

3.2 ППДИЗАОЕ ЕКПЛПШКЕ 
СВЕСТИ ГРАЂАНА 

1. Прпмпција примера дпбре праксе 
2. Едукација ппљппривредника п утицају пестицида на живптну средину 
3. Едукација деце и пмладине п защтити прирпде 

3.3 ППРЕМАОЕ ЈАВНПГ 
КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА 

1. Набавка аутп-ппдизаша 
2. Набавка кпнтејнера пд 5м3 за птпад  
3. Набавка кпмби впзила за превпз радника 
4. Набавка аута смећара 

3.4 ГАСИФИКАЦИЈА НАСЕЉА 
ППШТИНЕ НПВИ КНЕЖЕВАЦ 

1.    Ппстављаое гасне мреже пп месним заједницама 
2.    Дпвпђеое гаса у индустријску зпну 

3.5 УНАПРЕЂЕОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНПСТИ И 
РАЦИПНАЛНА ППТРПШОА 
ЕНЕРГИЈЕ 

1. Усвајаое прпграма енергетске ефикаснпсти ппщтине Нпви Кнежевац 
2. Припрема и спрпвпђеое кпнкурса за привредне субјекте и грађане ппщтине у дпмену енергетске ефикаснпсти 

3.6 ПЧУВАОЕ ПРИРПДНИХ 
РЕСУРСА 

1. Пдржаваое старпг парка 
2. Ппщумљаваое ппщтине Нпви Кнежевац 
3. Изградоа бициклистишких стаза 
4. Уређеое припбаља реке Тисе 
5. Кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије  
6. Мпнитпринг и евалуација стаоа 
 

 

 










