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У среду 15. јануара је и званично, свечано, отворен погон за топло 
цинковање у оквиру компаније „Knott Autofex Yug”. На свеча-

ном отварању осим власника компаније Драгана Кнежева и његових 
најближих сарадника и радника ове компаније свечаном отварању 

присуствовали су у хали нове цинкаре и гости из партнерских 
компанија, представници сва три нивоа власти од локалног до ре-
публичког (један део средстава за изградњу је издвојила и држава 
Србија) као и представници Немачке и Мађарске државе.

Присутнимa су се обратили директор компаније Драган Кнежев, 
директор и сувласник „Autoflex Knott” Мађарске Шандор Хас Сабо, 
директор „Knott grupacije” Валентин Кнот, амбасадор Савезне репу-
блике Немачке у Србији Томас Шиб и председник Србије Алексан-
дар Вучић. 

Драган Кнежев се први обратио гостима, медијима и колегама,  
поздравио све присутне и говорећи о овој значајној инвестицији и 
овом новом погону рекао:  

„Топло цинковање је један од најраспрострањенијих начина 
заштите челика који још увек није превазиђен и који има ми-
нимални утицај на животну средину. Наш производни програм 
су делови за ауто приколице и више од 90 посто наших произ-
вода су топлоцинковани па нам је пре свега зато и значајна ова 
нова линија. Пре 9 година је у Војводини отворена метал цин-
кара и ми смо тада били веома срећни и спокојни да можемо у 
кругу од 100 километара да користимо ову врсту заштите која је 
нама веома битна и да се развијамо даље. У релативно кратком 

временском периоду  ми смо успели да развијемо сопствени 
производни програм и да повећамо количину наших произво-
да који топлоцинкујемо, достигли смо 6000 тона. Паралелно са 
нашим развојем развијала се индустрија у целој Србији, дошли 
су страни инвеститори који такође користе ову врсту заштите, 
дошло је до експанзије крупне привреде, сведоци смо изградње 
путева у Србији а путна привреда је један од највећих потро-
шача ове врсте заштите челика као и грађевинска индустрија 
која је такође повећала тражњу за овом врстом цинковања и ми 
смо проценили да капацитети који постоје у Србији неће бити 
довољни тако да смо пре три године донели одлуку да уђемо у 
ову инвестицију, градњу сопственог погона за топло цинковање 
и рачунали смо да ће та инвестиција захтевати много мање нов-
ца али с обзиром да је Србија у међувремену усвојила неке зако-
не о безбедности на раду и сл. као у ЕУ, инвестиција је на крају 
коштала 7.500.000 евра. Ова инвестиција је стратешка из разло-
га што ми сада можемо даље да планирамо сопствени развој, да 
проширујемо обим производње и да послујемо профитабилније 
него  до сада. Имамо много једноставнију и јефтинију логистику, 
имамо флексибилнију производњу и већу продуктивност то ће 
нам све омогућити да и нашим радницима омогоћимо да више 

зарађују да су задовољни и да остану код нас у нашој држави. 
Линија у погону је опремљена на основу пројекта који је ура-
дила фирма „Gimeco”, изабрали смо италијанског произвођача 
опреме који је реномиран и познат у целој Европи и у Свету и 
заиста смо урадили добар избор па смо на крају добили тренутно 
најмодернију линију која задовољава све стандарде еколошке 
заштите и безбедности на раду и, наравно, што је веома битно, 
добили смо квалитетну опрему и погон који је потребан за наше 
производе што ће нам омогућити да наши крајњи купци буду 
задовољни. Само један податак да смо још прошле године били 
принуђени да 70 посто наших потреба цинкујемо у иностранству 
и у суседним земљама, Мађарској и Босни и Херцеговини, гово-
ри да нема довољно оваквих капацитета у Србији. Ми са својих 
6000 тона ћемо попунити овај капацитет. Укупан капацитет је 
20.000 тона што значи да са 14.000 тона излазимо на слободно 
тржиште и већ сада имамо нових купаца који су овде међу нама а 
имамо овде и потенцијалне купце и очекујемо да ћемо у наредна 
два-три месеца у потпуности попунити наш капацитет. За сада 
радимо у две смене, запослили смо нових 64 радника, планирамо 
да покренемо и трећу смену до краја јануара када ће бити преко 
80 радних места попуњено и веома је битно да смо већ на старту 
постигли квалитет. Желим да се захвалим и свим извођачима 
који су учествовали у изградњи овог погона, ми смо опрему увез-
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ли из Италије али смо зато за све остало што смо могли ангажо-
вали домаће извођаче. Захваљујем се и председнику РС Алек-
сандру Вучићу. Имамо заиста добру сарадњу са Владом Србије 
и његовим саветницима који су задужени за стране инвестиције 
и кад год се појавио неки проблем који нисмо били у стању сами 
да решимо увек смо имали адекватну помоћ и подршку. Исто 

тако желим да се захвалим и покрајинској администрацији са 
којима смо били у тесној сарадњи. Све дозволе за овакву врсту 
пројеката и инвестиција се добијају на покрајинском или репу-
бличком нивоу. Од државе смо добили и помоћ и у новцу, бес-
повратну помоћ у износу од 250.000 евра пре годину дана на којој 
сам такође веома захвалан. Захваљујем се и мојим партнерима 
који су имали разумевања за овакав пројекат.“

Шандор Хаш Сабо, директор и сувласник „Knott Autoflex” из 
Мађарске се следећи обратио присутнима са честиткама за отварање 
новог погона. Он је говорио о дугогодишњој сарадњи које ове две 
фирме имају и успешном заједнички наступу на европском тржиш-
ту. Директор „Knott” групације из Немачке Валентин Кнот је такође 
поздравио присутне госте на отварању новог погона и говорио о 
пословној филозофији „Knott” групе која се пре свега базира на до-
бром менаџменту, на експертизи, на креативности, мотивацији за 
рад и компетентности свих запослених. Похвалио је иницијативу 
коју менаџмент на челу са Драганом Кнежевим има. Честитао је 
колегама овде у Бечеју на отварању овог новог погона и пожелео 
успешан даљи рад. 

Након власника компаније „Knott” присутнима се обратио 
и амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб поздравио је такође 
присутне домаћине и госте и рекао да је ово велика заједничка 
инвестиција у којој учествују фирме из Немачке и Србије. Рекао је 
да оваква сарадња и пројекти буде оптимизам посебно у контексту 
прикључивања Србије Европској Унији. 

Свечаном отварању погона цинкаре присуствовали су и пред-
ставници републичке, покрајинске и локалне власти: председник Ре-
публике Србије Александар Вучић, председник Покрајинске владе 
Игор Мировић, председник Скупштине АПВ Иштван Пастор, пред-
седник општине Бечеј Драган Тошић и др. 

Председник Србије Александар Вучић је поздравио власнике 
компаније и запослене у компанији: 

„Велика ми је част што сам данас на отварању погона за топ-
ло цинковање. Било је потребно много труда и рада као и 7.5 ми-
лиона евра да они данас овде могу да покажу колико им је важ-
но ово ново улагање, колико им је важно било да запосле нових 
65 људи, да данас компанија запошљава више од 700 људи а ми 
смо овде јер смо помогли онолико мало колико смо могли. По-
носан сам на рад и државе Србије јер трудимо се да не каснимо 
у својим давањима за овакве инвестиције и да будемо ефикасни 
у издавању дозвола и у свим другим облицима подршке. Истов-
ремено ово је наш начин да покажемо како радимо са људима. 
Ово је наш други обилазак „Knott” компаније у Бечеју, и сваки 
пут са разлогом, али оно што је најважније је да се види да људи 
који су до сада инвестирали у Србију настављају да инвестирају 
и улажу и даље што показује да су задовољи условима у којима 
раде, то показује да смо успели да направимо амбијент, добар 
и пристојан  у којем они могу и даље да раде и у којем и наши 
радници могу да очекују и боља примања и бољи живот за себе 
и своју децу. Ја знам да ће и у платама бити корекције, да ће и 
Кнежев и ви други размишљати како да повећавају плате јер 
отићи ће радници на неко друго место. Зато сам срећан што су 
ово успели да ураде.“

Председник РС, Александар Вучић,  је говорио и о инвестицијама 
у инфраструктуру које ће бити значајне за развој привреде у Бечеју: 

„Ми ћемо ускоро са Покрајинском владом да радимо оби-
лазницу око Темерина па ћете много лакше стизати до Новог 
Сада, радићемо и ову велику магистралу, брзу саобраћајницу, 
од Сомбора преко Куле и Врбаса, преко Бечеја и Новог Бечеја 
до Кикинде, Бечеј ће буквално бити на раскрсници неколико 
путева, на било коју страну да кренете, према Градишту, Чу-
ругу или Госпођинцима и Жабљу свуда ћете наилазити на брзе 
саобраћајнице што ће онда довести и нове инвеститоре. Што 
се тиче топлог цинковања нама је јако важно да на свим тим 
путевима којима будете ишли буду добре заштитне ограде  које 
ће се радити и овде у различитим фазама. Ми погоне за топло 
цинковање готово да нисмо имали овде у Србији, ово је велики 
корак напред и ово је веома важно за нас. Оно што је мени посеб-
но важно данас и што сам имао прилике да упознам много мла-
дих људи, један од њих је и Александар, студирао је или је завр-
шио машински факултет, који је направио овде један генијалан 
идејни пројекат, један фантастичан погон, што показује да има-
мо и памети и снаге и енергије и уверен сам да ће та енергија 
тих младих људи донети много тога доброг нашој земљи у 
будућности. Што се тиче пута Србије у будућност, ја сам јутрос 
разговарао са Џозефом Морелом, комесаром високим представ-
ником ЕУ о путу Србије и важним питањима региона. Хоћу да 
се захвалим и амбасадору Немачке Томасу Шибу на сталној под-
ршци Немачке Србији на европском путу али пре свеге хвала 
Драгану Кнежеву на његовој великој енергији. Још много ства-
ри имамо да урадимо овде у Бечеју.“

Председника Србије Александра Вучића на 
капији компаније „Knott” дочекала је и група 
грађана Бечеја, он је том приликом разгова-

рао са окупљенима и обећао да ће се наставити 
реконструкција улица и саобраћајница у граду 

(обећао је да је следећа реконструкција  
Новосадске улице). 

ZA RAČUNOVODSTVENE

... da poslujete uspešno

D.O.O. „Bečej“

na novoj adresi: Zmaj Jovina 88
6912-537

672-69-00064/

Platni promet
Usluge konsaltinga
Izrada biznis planova

Računovodstvene i 
knjigovodstve usluge
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Када ће стајалишта у Данила 
Киша бити у функцији?

Аутобуска стајалишта у Данила Киша још увек су затворена и без 
струје. Како је време ових дана све хладније питали смо општинско 
начелништво за инвестиције и локални економски развој када би тре-
бало да стајалишта прораде и речено нам је да је тренутно Општина 
поднела захтев ЕПСу да се стајалишта прикључе на струју и ово јавно 
предузеће је послало захтев за плаћање (фактуру) ове услуге. Општи-
на Бечеј је предвидела средства за ову намену али у међувремену 
није била у могућности да у првих 15 дана почетка године због 
одређених послова око уношења буџета и стандардних техничких 
послова на почетку године, плаћање и изврши према ЕПСу. Према 
речима Вујиновић Виђенка, пројект менаџера на пословима локал-
ног економског развоја у Општини Бечеј, може се очекивати да се 
уплата ЕПСу спроведе до краја јануара и да се након тога остави рок 
и ЕПСу да уради прикључак стајалишта на мрежу. Након тога је по-
требно само дан или два да се објекат  још једном од стране извођача 
и надзора провери и да се уради запримање па да стајалишта почну са 
радом. Дакле, негде средином фебруара је превиђено да стајалишта 
буду у функцији. 

Извештаји и планови 
јавних предузећа

Последња седница СО Бечеј, 55 тачка по реду у овом сазиву, била је 
одржана претпоследњег дана претходне године. За крај године ово 

скупштинско заседање обележиле су маратонске расправе чија теме су  
углавном била јавна предузећа, планови пословања за следећу годину и 
извештаји у раду за првих 9 месеци у 2019. години. Расправе су се као 
што је то у нашој Скупштини уобичајено водиле углавном на релацији 
одборници „Само локално“ Милан Бокун и Светлана Динић са једне 
стране и Председници општине Бечеј и Скупштине Драган Тошић и Не-
над Томашевић. 

На самом почетку седнице одборник Милан Бокун је ставио при-
медбу на велика овлашћења које имају припадници нове пољочаврске 
службе и припадници обезбеђења из нове фирме која је ангажовна за ове 
послове јер, према речима одборника Бокуна, они задиру у неке надлеж-
ности које може да има само полиција (легитмисање, идентификација 
особа и предмета, прописивање новчаних казни и сл.), Одговора 
владајуће већине али ни предлагача ове прве тачке дневног реда на ове 
примедбе није било и предлог о ангажовању је усвојен већином гласова. 

Вероватно најдужу и набурнију расправу изазвао је, као и претход-
них неколико пута када се нашао на дневном реду, предлог за ангажовање 
техничких секретара за одборничке групе. Одборник Милан Бокун је по-
новио став његове посланичке групе да ову одлуку сматра непотребним 
трошком за локалну управу која ће бити финансирана из буџета који 
пуне грађани Бечеја и рекао да и даље његова одборничка група сматра 
да је дужност сваког одборника да се сам припреми за седницу и да за то 
добија накнаду од 14.000 динара. 

Одборник Бокун се у име своје одборничке групе 
одрекао ангажовања техничког секретара за „Само 
локално“. Он је такође додао да се нада да ће ипак 

сада када буду боље припремљени одборници 
владајуће већине бити активнији и више учество-

вати у расправама на седницама.
На ове примедбе одговорио је председник општине Драган Тошић 

који је рекао да одборници осим самих седница имају и других  задужења 
(скупштинске комисије и сл.) и да ће ангажовање техничких секретара 
допринети ефикаснијем раду Скупштине као да је и право сваке одбор-
ничке групе да одбије техничког секретара. Када је у питању примедба 
одборника Бокуна да се већина одборника владајуће већине није ника-
да огласила са скупштинске говорнице председник Тошић је рекао да је 
потпуно логично да на примедбе опозиције у раду скупштине углавном 
одговарају они који су најкомпетентнији за постављене теме из владајуће 
већине као што су нпр. предеседник или директори јавних предузећа и 
установа. 

Одборница Едита Силађи је поводом усвајања Локалног акционог 
плана за инклузију Рома и Ромкиња ставила неколико примедби када је 
предложени документ у питању. Она није поставила питање доношења 
истог јер сматра да све што је евентуално недоречено или спорно може 
да се допуни или боље формулише неким будућим амандманима на већ 
усвојен докумет. 
Едита Силађи је поставила питање релевантности 

неких статистичких података када је у питању ром-
ска популација у општини Бечеј јер су ти  

подаци из 2011. или 2015. године што је за данашње 
услове када су велике демографске  

промене уобичајене веома дугачак период.
Поред тога неке од мера на решавању постављених приоритета 

нису довољно наглашене или се поставља питање реалности решавања 
неких веома комплексних проблема као што су проблеми становања, 
образовања, изразитог сиромаштва ромске популације у општини Бечеј. 

Следећа тачка дневног реда донела је онај сад већ стандардно 
оспораван периодични обједињени извештај свих јавних предузећа за 
тромесечја. Одборник опозиције Милан Бокун је поставио у жижу 
ове расправе два извештаја, а то су били извештаји пословања 
ЈП „Комуналац“ и ЈП „Топлана“  јер су они једини према том 
заједничком извештају објавили губитак у деветомесечном периоду. 
У случају ЈП „Комуналац“ у питању је цифра од око 7,5 милиона 
динара а у случају ЈП „Топлана“ цифра од око 13,5 милиона. Оба 
директора ова два предузећа су на примедбе одборника Бокуна о не-
рационалном трошењу средстава на које као „губиташи“ би требало да 
припазе (у питању су неке ставке као што су маркетинг, репрезентација, 
спонзорисање неких манифестација) одговорили да су у питању мини-
мална средства за те намене и да ће следећи извештај (на 12 месеци) по-
казати позитивни салдо предузећа на крају године. Уследила је расправа 
која се углавном водила на тему колико је реално да се за последња три 
месеца надоместе сада исказани губици. 

О јавним предузећима било је опет речи и током расправе опозиције 
и позиције на објављене планове за следећу годину и за два наведена 
предузећа ЈП „Топлана“ и  ЈП „Комуналац“ Поново је опозиција поста-
вила питање ликвидности предузећа и могућности да се тако замишљени 
планови за следећу годину и остваре. 

Поред расправе о финансијском аспекту тих  
планова на крају седнице је покренута  

и расправа о броју запослених у јавним комунал-
ним предузећима где се све више осећа недостатак 
радника у неким веома важним комуналним служ-

бама као што су одржавање гробља  
или зоохигијена.

Према одговору директора ЈП „Комуналац“, Жељка Плавшића,  на 
ове примедбе опозиције (одборница Светлана Динић, „Само локал-
но“) за сада не постоји решење по којем ово предузеће може да реши 
ангажовање већег броја радника за ове потребе јер би то на општинском 
нивоу повећало број радника који закон дозвољава за целу локалну са-
моуправу као и да то евентуално повећање радника треба да прате јако 
велика давања из буџета за плате тих радника као и велика средства за 
осталу логистику која прати повећање броја радних места као што су 
опрема, простор, возила и сл. а то је у овом тренутку са овим општин-
ским буџетом немогуће остварити и пре свега нерационално и нереално. 

СЕДНИЦА



525. јануар 2020.

POTISJE - BEČEJ   D.O.O.   
ZA KOMUNALNE  USLUGE

TISZAMENTE - ÓBECSE 
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ  

KFT.
Miloš Crnjanski 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, 

E-mail: potisje@stcable.net

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се грађани општине Бечеј да ће се џакови са 

секундарним сировинама односити према следећем распореду 
за месец ФЕБРУАР:

03.02.2020. Бачко Петрово Село и Пољаница
04.02.2020. Бачко Градиште и Радичевић
05.02.2020.  Прва месна заједница
06.02.2020. Друга месна заједница
07.02.2020. Трећа месна заједница
17.02.2020. Бачко Петрово Село
18.02.2020. Бачко Градиште и Радичевић
19.02.2020.  Прва месна заједница
20.02.2020. Друга месна заједница
21.02.2020. Трећа месна заједница
У џакове за секундарне сировине стављати пластиче боце у 

којима су били прехрамбени производи као што су сокови, пиво, 
млеко а не убацивати пластичне боце од јестивог уља и јогурта 
а ни од хемије као што су разређивач, средство за прање судова, 
соне киселине итд.

Од лименки исто само од прехрамбених производа као што 
су сокови, енергетска пића, пива и других освежавајућих напи-
така а не убацивати конзерве од паштете, месног нарезка, сар-
дина и туњевине, лименке од фарби и лакова.

Све врсте картона ,папирних новина и папира за штамапање, 
не убацивати убрусе , тоалет папир и марамице.

Одношење џакова са секундарним сировинама врши се по-
себним возилом, не у исто време када се односе канте за смеће. 
Зимско радно време „Потисје - Бечеј“ доо за комуналне услуге 
је од 07.00 - 15.00 часова, па молимо грађане да на време из-
носе своје џакове, који су у потпуности напуњени секундарним 
сировинама. За МЗ Дрљан и Милешево џакови са секундарним 
сировинама се односе када и комунални отпад.

Директор „Потисје - Бечеј“ ДОО
      Золтан Фејеш, с.р.

É R T E S Í T É S 
Értesítjük  Óbecse község polgárait, hogy a másodlagos 

nyersanyag gyűjtésére szolgáló zsákokat az alábbi beosztás 
szerint szállítjuk FEBRUÁR:
2020.02.03 Péterréve és Pecesor
2020.02.04 Földvár és Csikéria
2020.02.05 Első helyi közösség 
2020.02.06 Második helyi közösség
2020.02.07 Harmadik helyi közösség
2020.02.17 Péterréve es Pecesor
2020.02.18 Földvár és Csikéria
2020.02.19 Első helyi közösség
2020.02.20 Második helyi közösség
2020.02.21 Harmadik helyi közösség
A másodlagos nyersanyag gyűjtésére szolgáló zsákokba csak 

olyan műanyag flakonokat tegyenek amelyekben élelmiszert 
tároltak pl. tejet, üdítőitalt, sört. Ne rakjanak a zsákokba olyan 
flakonokat melyekben olaj vagy vegyszer volt pl. hígító , zsírsav, 
mosogatószer.

Az alumínium dobozok közül is csak az üdítőitalos és sörös 
dobozokat rakják bele. Ne tegyenek halkonzerv, pástétomos és 
vegyszeres dobozokat bele.

A papírok közül szabad a kartonpapírt, újságot, magazint, 
csomagolópapírt. Ne helyezzenek bele WC-papírt, törlőkendőt és 
zsebkendőt.

A másodlagos nyersanyag gyűjtésére szolgáló zsákok szállítása 
külön  járművel történik, és nem a kukák ürítésével egyidőben. A 
Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft. téli munkaideje 
:  07.00 - 15.00 óra, kérjük a polgárokat, hogy a másodlagos 
nyersanyaggal teljesen megtöltött zsákokat időben helyezzék ki. 
Drea és Mileševo helyi közösségekben, a másodlagos nyersanyag 
gyűjtésére szolgáló zsákok szállítása a kommunális hulladék 
szállításával egyidőben történik. 

Tiszamente – Óbecse Kft. ügyvezető igazgató
Fejes Zoltán s.k.

Поново ради народна 
кухиња

Почетком ове године је престала са радом народна кухиња. Оброци 
по општинама нису били за време празника дистрибуирани у Мес-

не заједнице. Најсиромашнији становници наше општине остали су и 
без тог једног куваног оброка у току дана. Након писања појединих 
медија, објава на друштвеним мрежама и реакција појединих друшт-
вених и политичких организација народна кухиња је поново почела са 
радом у понедељак 20. јануара. 

Разговорали смо са Игором Кишом, чланом општинског Већа за-
дуженог за социјална питања о томе шта је био разлог овог прекида 
доставе оброка за сиромашне суграђане:

“Народна кухиња у Бечеју је имала један прекид од дведесет 
дана, тачније од првог јануара ове године до понедељка 20.јануара. 
У питању су биле техничке несугласице јер је Геронтолошки центар 
који је извршилац овог посла већ дуже време био у проблему због 
мањка радне снаге, пре свега због Уредбе о забрани запошљавања. За-
послени који тренутно раде у Геронтолошком центру морају најпре 
да постигну оно што су њихови примарни послови а то је брига за 
старе и редовне дневне послове и активности у оквиру установе. Због 
обимности посла у претходном периоду они су све теже успевали да 
одрже и сервис за народну кухињу за који су од стране Општине Бечеј 
по уговору били задужени да спроводе. Пред сам крај године ови про-
блем са недостатком радне снаге су кулминирали па је привремено 
обустављен сервис. Трудили смо се да то што пре решимо па је сада 
у овом тренутку на снази за потписан уговор, са Геронтолошким цен-
тром, за следећа три месеца. И они у центру и ми се надамо да ћемо на-
кон укидања Уредбе моћи да коначно решимо проблем мањка радника 
и да кад Општина поново распише јавну набавку за сервис народне 
кухиње више неће бити таквих проблема. Та нова “либерализације” 
запошљавања се пре свега односи на услуге социјалне заштите па је, 
ако је тако, ово реално да може да се реши у следећа три месеца. На 
овај начин ће се и у догледно време наћи неко трајније решење јер 
Народна кухиња је обавеза локалне самоуправе и ми ћемо свакако на-
ставити редовно да обезбеђујемо средства за ове намене. Тренутно, и 
већ дуже време, се дневно у све месне заједнице укупно на општин-
ском нивоу обезбеђује 350 оброка. Они се, као што је то и раније била 
пракса, износе на терен, испред Месних заједница у граду и по селима. 
Након расписивање јавне набавке ми ћемо размотрити понуде свих 
потенцијалних установа и фирми које се буду пријавиле да обављају 
овај сервис и одабрати најбољу понуду, најбоље решење, јер је то пре 
свега у интересу грађана. Да ли ће се Геронтолошки поново јавити и 
дати добру понуду то ћемо видети. У сваком случају имамо и ми и 
они три месеца сада да поставимо добру основу да се трајније реши 
стабилност рада овог сервиса.”  рекао нам је Игор Киш.

Обавештење о затварању 
нове деонице Зелене улице

Општина Бечеј обавештава јавност да ће, у циљу наставка 
реконструкције и неопходних радова, од среде, 15. јануара све до 
16. марта 2020. године бити затворен део Зелене улице, од улице 
Данила Киша до улице Петефи Шандора.

Становницима и привредним субјектима из предметног дела 
улице биће омогућен пролазак у току извођења радова, док ће рас-
крснице на поменутим деловима Зелене улице биће отворене за 
саобраћај.

Захваљујемо свим станарима Зелене улице, привредним 
субјектима и осталим суграђанима на разумевању и подршци током 
реконструкције најфреквентније улице у Бечеју.
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У четвртак 16.јануара у Основном суду у Бечеју одржана је ре-
довна годишња конференција за штампу о раду суда у 2019. години. 
Конференцију за штампу је одржао сарадник у управи суда Марко 
Божовић. 

Марко Божовић је најпре јавност обавестио о статистици и о на-
чину и успешности рада Основног суда у Бечеју у претходној годи-
ни:  

„Хтео бих одмах на почетку да кажем да је Основни 
суд у Бечеју и даље међу пет најефикаснијих судо-
ва у Републици Србији. 

Немамо још тачне податке јер нису обрађени статистички 
извештаји свих судова али имајући у виду резултате који су оства-
рени претходне године неспорно је да ће наш суд као и претходне 
године бити у самом врху по ефикасности. То значи да се у Основ-
ном суду у Бечеју убрзано решавају стари предмети. Подсетићу вас 
да се налазимо као један од четири суда са подручја Војводине у 
пројекту Подршка ЕУ Врховном касационом суду, тај пројекат траје 
до 2021. године и циљ јесте помоћ судовима у завршавању старих 

Основни суд у Бечеју и даље  
један од најефикаснијих судова у држави

предмета. На крају 2019. године остало је само 2% старих предмета 
нерешених на нивоу нашег суда, чиме смо ми ухватили неки европ-
ски просек. Од 2332 предмета на крају прошле године остало је не-
решено само 52 стара предмета и то пре свега у парничној материји, 
то су неки сложенији парнични поступци који трају више година и 
претпостављамо да ће се већи број од њих решити у току ове кален-
дарске године. Суд има 7 судија али наш суд има и судску јединицу  
у Новом Бечеју и надлежан је и за подручје целе општине Нови  
Бечеј.

У току целе прошле године евидентирано је само 10 притужби 
на рад суда, што је мање од једне притужбе месечно, то практично 
значи да су грађани генерално задовољни радом. Тих 10 притужби 
оцењено је као неосновано али нама је циљ да их буде што мање. 
Имали смо и само два приговора због повреде права на суђење у раз-
умном року, по судовима у Републици Србији има веома велики број 
оваквих приговора, ти се бројеви мере стотинама и хиљадама пред-
мета. Ово доста говори о ефикасности нашег суда. Такође и оба ова 
приговора су оцењена као неоснована. Наша суђења се одржавају у 
редовном року и завршавају се у неким оптималним роковима. 

Истакао бих и предмете везане за хитно изрицање мера за 
спречавање насиља у породици: 

Основни суд у Бечеју је прошле године изрекао 108 
ових решења где су продужене хитне мере и где је 
одређено или хитно исељење починиоца или за-
брана комуникације са жртвом. 

Ово показује да је овај вид заштите у нашој општини врло 
ефикасан и да је сарадња са Тужилаштвом, полицијом и Цен-
тром за социјални рад подигнута на један оптимални ниво где 
се у случају потребе и пријаве реагује одмах и сви се предмети 
решавају у року од 24 сата, жртве су заштићене и сви починиоци 
су добили решења која су требали да добију и можемо да каже-
мо да, на срећу, није било неких тежих последица у породичном 
насиљу. 

Основни суд је прошле године био успешан и кад је приход-
на страна у питању. Ми јесмо буџетска институција али ми имамо 
приходе и од судских такси и од новчаних казни. Укупно је 25 ми-
лиона наплаћено од судских такси у Основном суду у Бечеју и 
захваљујемо се и грађанима и странкама што су уредно у току 
године испоштовали своје обавезе према суду и на тај начин до-
принели да наплата не иде принудним путем. Наплаћено је и 
преко 3,5 милиона динара казни из кривичног поступка. Надлеж-
ност Основног суда обично је везана за изрицање других врста каз-
ни, то су условне осуде, ефективне затворске казне, судске опомене, 
новчане казне код нас су споредне казне за разлику од Прекршајног 
суда где се углавном изричу новчане казне.

Ми смо задовољни јер смо са веома малим бројем запослених 
(26) успели да покријемо територију две општине које су веома 
разуђене са пуно насељених места и постигли овакав резултат што 
нама свима у суду заиста причињава задовољство.

Председнику суда је у мају прошле године истекао мандат 
па је спровден конкурс, Високи Савет суда је конкурс спровео, 
завршио и предложио Горана Чимбуровића за избор на нови 
четворогодишњи мандат али Скупштина то није још ставила на 
дневни ред тако да сада у суду је он у в.д. статусу.“ рекао нам је 
Марко Божовић 

О измени закона о извршењу и 
обезбеђењу: 

„Од 1. јануара 2020. године ступиле су на снагу измене За-
кона о извршењу и обезбеђењу. Најважније оно што се уводи по 
овом закону је да се поступак извршења и обезбеђења потпуно 
измешта из суда и одлази у надлежност јавних извршитеља. Суд 
осим доношења решења нема више никакву надлежност у изврш-
ном поступку, сва решење ће спроводити јавни извршитељи, из-
узетак од овог правила су искључиво породични односи (предаја 
детета, одузимање детета, одржавање личних односа са дететом) 
и враћање запосленог на рад по судској пресуди. То је мали, 
скоро занемарљив број предмета, сва новчана потраживања су 
пребачена у надлежност Јавних извршитеља и сви предмети 
који су у току а нису завршени ће у наредних месец, два бити 
прослеђени њима. То је битно да грађани знају уколико имају 
предмет било као дужник или поверилац да ће у наредних ме-
сец, два дана добити обавештења код којег јавног извршитеља 
ће се његов поступак наставити. Држава је одлучила и да отпише 
и тзв. багателна потраживања јавном сектору. Сва дуговања по 
решењу где је дуговање до 2000 динара до августа прошле годи-
не ће по службеној дужности бити обустављена. То су углавном 
трошкови судских поступака, неки ситни комунални дугови и 
сл.“ рекао је Марко Божовић

О петогодишњој Националној 
стратегији реформе правосуђа

Марко Божовић: „Министарство правде и Одбор за правосуђе 
Скупштине Србије, Високи савет су дали позитивно мишљење и 
очекује се да ће Скупштина пре расписивања избора усвојити ту 
стратегију. Акценат у овој стратегији у следећих 5 година биће 
на оспособљавању и усавршавању судског особља. Судије ће 
пролазити неке континуиране обуке које ће бити организова-
не од стране Правосудне академије, посебно када су у питању 
обуке за што ефикасније коришћење мобилне и компјутерске 
технологије у раду, све то ради побољшања ефикасности у раду. 
Најављено је и преиспитивање судске мреже. 2013. године је 
успостваљена судска мрежа када је и Бечеј добио Основни суд 
после периода од 2010. године када у Бечеју није постојао суд. У 
Управним судовима ће се највероватније ићи на двостепеност у 
одлучивању. У већини других уређених судских система у дру-
гим државама не постоји раздвојеност основних и прекршајних 
судова и највероватније би требало након уставних промена да 
се судови „споје“, да буде један суд опште надлежности. Већ 
сада су плате судија у оба суда изједначне, што је нека врста уво-
да у поступак „спајања“. У Бечеју посебно због ове одвојености 
постоји конфузија по питању надлежности јер је Основни суд 
обухвата општине Бечеј и Нови Бечеј а Прекршајни суд општине 
Бечеј, Србобран, Жабаљ и Темерин.“ 
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s.z.r. PROZOR TOTAL
TERMO I ZVUČNA IZOLACIJA

DRVENIH PROZORA
NE MENJAJTE
DOBRE STARE

DRVENE PROZORE 
80% DRVENIH PROZORA 

NE TREBA MENJATI. 
Dovoljno ih je samo

TEHNIČKI OBRADITI I 
TERMO I ZVUČNO

IZOLOVATI
Besplatan izlazak i naša stručna 

konsultacija, trajna garancija

Posle naše tehničke obrade i izolacije
vaših prozora rezultat je sledeći: 
- do 30% uštede energije
- značajno smanjenje buke
- nema prašine i neprijatnih mirisa

prozortotal@gmail.com
mob: 064/29-209-39

Vučić államfő Óbecsén járt
Megnyílt a KNOTT Autoflex YUG  

új tűzihorganyzó üzeme
Aleksandar Vučić államfő 2020. január 15-én Óbecsén járt, a KNOTT 

Autoflex YUG vállalat tűzihorganyzó üzemének megnyitóján.
Az eseményen az államfő mellett részt vett a tartományi kormány el-

nöke, Igor Mirović, a tartományi képviselőház elnöke, Pásztor István, tar-
tományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár, Vuk Radojević, 

Németország belgrádi nagykövete, Thomas Schieb, a németországi Knott 
GMBH csoport tulajdonosa, Valentin Knott, a magyarországi Autoflex 
Knott ügyvezető igazgatója, H. Szabó Sándor, valamint Óbecse község 
polgármestere, Dragan Tošić.

A beruházás értéke 7,5 millió euró. A tűzihorganyzó üzem megnyitá-
sát 250 ezer euróval támogatta az állam.

Aleksandar Vučić államfő beszédében elmondta, már másodszor jár 
ebben a vállalatban, ahol jól látszik, hogy adottak a feltételek az újabb 
befektetések számára és jók a jövőbeli kilátások az itt dolgozók számára. 
Azt is hozzátette, az efféle beruházások által Szerbiában sikerült olyan 
környezetet teremtenie az államnak, amelyben lehet fejlődni és fizetést 
emelni. Bejelentése szerint hamarosan több, az óbecseiek számára is igen 
jelentős projekt veszi kezdetét, többek között megkezdődik a temerini ke-
rülőút, valamint a Zombort és Nagykikindát összekötő gyorsforgalmi út 
kiépítése.

Dragan Knežev, a Knott Autoflex YUG vezérigazgatója a megnyi-
tón elmondta, a 4000 négyzetméteres újonnan nyílt üzem évente 20 ezer 
tonna horganyzott elemet fog legyártani, ebből hatezer tonnát saját célra 
használ majd fel, a többit pedig értékesíteni fogja.

A Knott Autoflex Yug vállalat első üzeme tíz évvel ezelőtt nyílt meg 
Óbecsén. A Knott Autoflex és a Knežev group 2003 óta összesen 25,5 
millió eurós beruházást valósított meg. Termékeik több, mint 80 száza-
lékát külföldön értékesítik. A foglalkoztatottak száma 740 főt tesz ki. A 
jelenleg 65 személyt foglalkoztató tűzihorganyzó idővel további 15 mun-
kást fog alkalmazni.

A 49 százalékban az óbecsei Knežev Group, 51 százalékban pedig a 
magyarországi Autoflex Knott tulajdonában lévő vállalatot 2003-ban ala-
pították, sárvédők gyártásának és a kecskeméti Knott-termékek hazai érté-
kesítésének céljából. Rövid idő alatt jelentősen megnőtt a termelés, bővült 
a termékpaletta, és több utánfutó-alkatrész gyártása is Óbecsére költözött.

(Sz)épül a Zöldfás utca
135 millió a teljes felújítás

Nagy erővel folynak a munkálatok a Zöldfás utcában, melynek re-
konstrukciója 135 millió dinárt tesz ki. A beruházásra a tartományi 

kormány 93 millió dinárt, a helyi önkormányzat pedig 42 millió dinárt 
fordít. Az Óbecse szívében található utcában, mely egy kilométer hosz-

szú, az úttestet, a járdát, a parkolókat, a kerékpárutat és a közvilágítást 
is teljesen felújítják. A Zöldfás utca az egyik legforgalmasabb utca köz-
ségünk területén. Az önkormányzatból arra intik a lakosokat, hogy fo-
kozott figyelemmel közlekedjenek a munkálatok helyszínén, valamint 
köszönik az ott lakók türelmét. 

Továbbá, az önkormányzat január 14-én közzétett értesítése szerint 
2020. január 15-től március 16-ig le lesz zárva a Zöldfás utca Danilo 
Kiš és Petőfi Sándor utcák közötti szakasza. Egyedül az ott lakóknak és 
az üzletek tulajdonosainak lesz engedélyezve az áthaladás az említett 
szakaszon, ameddig a munkálatok tartanak, ugyanakkor a Zöldfás utca 
lezárt részén elhelyezkedő útkereszteződések nyitva lesznek mindenki 
számára a közlekedésben.
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A Bečejski dani következő száma  
február 8-án jelenik meg.

Đukić, Német, Budimlity  
a legjobb fiatal fotósok
Kihirdették az Ifjúsági Iroda fotópályázatának  

győzteseit
Óbecse község Ifjúsági Irodájának legújabb fotópályázatát Filip 

Đukić nyerte meg. Második helyen végzett Német Klaudia, a har-
madik díjat pedig Budimlity Ármin érdemelte ki. Ők mindhárman az 
Ifjúsági Iroda fotópályázatainak rendszeres résztvevői.

Az óbecsei Ifjúsági Iroda harmadik alkalommal szervezett fotópá-
lyázatot azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a fiatal művészlelkeknek 
kibontakozni, felfedni tehetségüket, megmutatni, hogy ők hogyan látják 
a világot körülöttünk. 

- Idén is nagyszámú fénykép érkezett a fotópályázatra, azonban 
csak kevés alkotást bíráltunk. Ennek az oka, hogy sokan üres email-ben 
küldték el fotóikat, tehát nem csak rövid leírás nélkül, hanem még a 
nevüket és a vezetéknevüket sem tüntették fel. Ugyanerre volt példa 
az első két pályázatunkon is, így harmadszor már nem tudtuk tolerál-
ni az efféle viselkedést, hiszen mégiscsak középiskolásokról, egyete-
mistákról, értelmiségi fiatalokról van szó, akiknek nem lenne szabad 
megengedniük maguknak, hogy bemutatkozás nélkül jelentkezzenek 
egy pályázatra - mondta Iva Kekić, Óbecse község Ifjúsági Irodájának 
munkatársa, aki azt is kiemelte, hogy sokan a témát is szem elől tévesz-
tették, hiszen olyan fotók is érkeztek, melyeknek semmi közük nem volt 
a szerelemhez.

A harmadik fotópályázat keretén belül első alkalommal dönthettek 
a fiatalok a nyereményről, akik kérdőívek és online szavazás által a szá-
mos értékes ajándék közül egy kétszemélyes hétvégi utazást választot-
tak fődíjnak. A bírálóbizottság tagjainak közös megegyezése alapján 
azt az összeget, amit az Ifjúsági Iroda a kiállításra és a fényképek előhí-
vatására költene, inkább a győztes nyereményére, azaz a kétszemélyes 
háromnapos utazásra fordítják. 

A zsűriben az Ifjúsági Iroda és Óbecse község képviselői, valamint 
a Városi Színház igazgatója mellett helyet foglalt egy fiatal fotóművész 
is, aki az óbecsei Ifjúsági Irodának köszönhetően nemrégen megnyit-
hatta első önálló kiállítását. Danijel Rauški szintén részt vett a korábbi 
pályázatokon, sőt nyertesként is debütált. 

- Habár nagyszámú fotót kizártunk a versenyből a fent említett 
okokból, mégis nehéz dolgunk volt, hiszen a legjobbnak beválasztott 
képek között számos ízléses és kreatív fénykép volt megtalálható. Ter-
mészetesen figyelembe vettük az ötletet, a kompozíciót, a kivitelezést, 
sőt, a spontaneitást is. Véletlenül alakult úgy, hogy mindhárom díjazott 
kép fekete-fehér, de én ennek különösen örülök, hiszen azok a kedven-
ceim. Számomra a fekete-fehér fotóknak van a legerősebb mondaniva-
lója - nyilatkozta Danijel Rauški.                                                       D.P.

Keményen dolgoznak  
az ifjú színésztanoncok

Tavaszra várható a magyar nyelvű drámacsoport 
bemutatója

Nagy erővel készülnek a tavasszal várható ősbemutatóra a magyar 
nyelvű ifjúsági drámacsoport tagjai, akik szeptember óta próbálnak 

lelkesen a Városi Színházban. Ebben a számban egy interjút olvashatnak 
Rókus Zoltán színművésszel, aki a fiatalokkal foglalkozik.

Milyen korú fiatalok járnak hozzád drámaórákra és honnan jött 
az ötlet, hogy beindítsd ezt a csoportot?

- A drámacsoport kifejezetten középiskolásoknak lett kitalálva, akik-
kel igyekszünk heti kétszer dolgozni, ugyanakkor, mivel nagyszámú utazó 
diák van a tagok között, nem egyszerű összehozni a próbákat. A csoport 
már tavaly is működött, csak akkor szerényebb létszámmal. Most 15 ifjú 
színésztanonc jár a foglalkozásokra. Szeptemberben tartottunk egy nyílt 
napot a Városi Színházban,  ahol a régi, azaz tavalyi tagok mellett jöttek 
új érdeklődők is. Akkor színpadi gyakorlatokat, improvizációkat csinál-
tunk velük, hogy mindenki felmérje a kapacitását, felszabaduljon, vala-
mint, hogy megismerjék egymást.

Hogyan zajlanak a próbák?
- A próbák nagyon jó hangulatban telnek. Most már megismertük egy-

mást, tudjuk kinek mi az erőssége vagy épp a hiányossága, így tökéletesen 
ki tudják egészíteni egymást a színpadon. Nagyon jó kis közösség alakult 
ki. A próbák mellett sokat beszélgetünk, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy 
szeressenek idejárni, hogy megismerjük egymást közelebbről és jobban 
összeszokjanak, mint drámacsoport. Számomra is kihivás a munka a fia-
talokkal, hiszen ebben nincs túl sok tapasztalatom, de úgy érzem, hogy jó 
úton haladok. 

Idén mit láthat majd tőletek a közönség?
Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művét adaptáltam színpadra, 

ezt dolgozzuk fel ebben az évben. Volt is munka vele, hiszen ez a darab 
csak fiúkról szól, a drámacsoportban pedig többségben vannak a lányok. 
Továbbá, ki kellett bővíteni szituációkkal is, amikre a könyvben nincs pél-
da.

Miért pont ez a darab?
- Mert a fiatalok ajánlották. Azt mondták, szivesen foglalkoznának ez-

zel a történettel, mert a magukénak érzik. Nekem pedig ez egy tökéletes 
kiinduló pont, hiszen az is a lényeg, hogy magukénak érezzék. Úgy pró-
báltam megírni ezt a darabot, azaz adaptálni a Tanár úr kérem-et, hogy 
beilleszkedjen a fiatalok világába. Abszolút követi Karinthy művét, az 
eredeti történet vonalát, ugyanakkor mai problémákkal foglalkozik, mai 
szituációkkal találkoznak benne a fiatalok. Mielőtt elkezdtük feldolgozni 
a darabot, beszélgettem velük az iskoláról, a tanár-diák kapcsolatokról 
napjainkban, és általánosságban az életükről. Ez kellett ahhoz, hogy be-
lelássak, milyen problémákkal küzdenek ők nap, mint nap, milyen nehéz-
ségekbe botlanak, hogyan gondolkodnak. 

Mit ad a fiataloknak ez a drámacsoport?
- Sajnos, hogy ezt kell mondanom, de legtöbbjük, amikor eljött az első 

próbára, egyáltalán nem olvasott. Nem szerették a könyveket és nem is 
mutattak érdeklődést az irodalom iránt. Mára ez megváltozott, tuuda-
tosult bennük, hogy egy jó könyv is lehet legalább olyan szórakoztató, 
mint egy film. Elkezdtek érdeklődni különféle könyvek iránt, amikről a 
próbákon beszélgettünk, vagy amikből részleteket dolgoztunk fel. Én ezt 
látom a legnagyobb pozitívumnak. Emellett javult a kifejezőképességük, 
a nyilvános szereplésük, bővült a szókincsük... Több szempontból is nagy 
változáson mentek át.

Mikorra várható a bemutató?
- A pontos dátumot még sajnos nem tudom megmondani. Ami biztos, 

hogy tavaszra várható a bemutató. A Középiskolások Szín- és Filmművé-
szeti Vetélkedőjét szerettük volna megcélozni, de mivel akadnak nehézsé-
gek a próbákkal, ahogyan már említettem, több utazó tagunk is van, akik 
ráadásul most délután járnak iskolába, nem valószínű, hogy március 27-
re megleszünk. De igyekszünk áprilisig elkészülni. Azután pedig szeret-
nénk bemutatkozni több vetélkedőn is, többek között a Vajdasági Magyar 
Amatőr Színjátszók Találkozóján. 

Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok! 
- Én köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit közelebbről megismer-

tethettem lakosainkal a drámacsoportunk munkáját.
D.P.
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У Бечеју одржан 
централни помен  

за све жртве јануарске 
рације у Војводини

Јануара 1942. године у Чуругу, Госпођинцима, Шајкашу, Ђурђеву, 
Мошорину, Тителу, Илоку, Гардиновцима, Жабљу, Вилову, 

Темерину, Србобрану, Новом Саду и Бечеју је у рацији које су 

извршиле Мађарске окупационе власти побијено 4000 невиних 
људи. Ове године се обележава 78 година од свирепог масовног 
убиства углавном Срба, Јевреја и Рома али и припадника других 
националних заједница у оквиру којег је у Бечеју одржан 3. јануара 
централни помен свим жртвама рације у Војводини. У Бечеју је 
крајем тог хладног јануара побијено 215 људи од којих 13 деце. 

Помен жртвама обележен је полагањем венаца, парастосом у 
православној цркви у Бечеју и молитвом и говором коју је предводио 
врховни рабин јеврејске заједнице Исак Асиел у Србији. Парастос у 
бечејској цркви служио је епископ бачки Иринеј. Помену жртвама 
рације присуствовали су поред представника верских заједница  и 
председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник скуп-
штине АПВ Иштван Пастор, председник општине Бечеј Драган 
Тошић, представници амбасада Мађарске и Израела у Србији и 
други званичници и грађани Бечеја. 

Окупљеним грађанима на тргу испред храма обратио се 
након говора представника јеврејске заједнице и Игор Мировић, 
председник Владе АПВ и председник Општине Бечеј Драган Тошић 
након чега се приступилом полагању венаца. 

Семафор на углу Главне  
и Републиканске у функцији
Пуштањем у рад семафора на углу Главне и Републиканске улице 

у Бечеју, односно прикључењем на струју, завршен је пројекат 
опремања ове прометне раскрснице светлосним сигналима.

Нова светлосна сигнализација унапредиће безбедност свих 
учесника у саобраћају у и око раскрснице, на којој је у протеклом 
периоду забележен већи број саобраћајних незгода.
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Гимназија Бечеј  
у програму размене

Поводом овогодишње организације заједничке Светосавске ака-
демије за бечејске средње школе Гимназија Бечеј, која је домаћин 

ове године, је јавности представила планове за обележавање школске 
Славе али и још неке програме и планове које ће обележити ову и по-
четек следеће школске године. Конференцији за штампу су присуство-
вали директор школе Миодраг Басарић, професори који су организато-
ри пројекта Ерасмус плус Светлана Ковачев и Галфи Атила и ученици 
који ће учествовати у активностима овог пројекта. 

Директор Гимназије Миодраг Басарић је најавио свечану академију 
поводом дана Светог Саве за петак 24. јануар у Градском позоришту 
са почетком у 17.30 часова. Након једночасовног свечаног програма 
биће организовано дружење за све госте и бивше и садашње ученике у 
Гимназији где ће у холу бити отворена и изложба фотографија поводом 
95. година ове школе. Директор Басарић је најавио и да ће током целе 
ове године бити организовно низ програма и манифестације јер је ово 
још један јубилеј школе, предвиђено је да сваког месеца буде бар једна 
манифестације организована у част ове годишњице. Већ у фебруару 
ће највероватније бити гост писац Матија Бећковић, па тако до 27. ок-
тобра када ће се све „завршити“ једном свечаном академијом на дан 
оснивања Гимназије. 

„ Оно што нам следи након ове светосавске академије је циклус 
међународне размене. Улазимо у један велики пројекат, најзначајнији 
за нашу школу. Ми већ 8 година организујемо размену ученика али 

Победници фото конкурса
На самом крају године објављен трећи по реду фото конкурс у 

организацији Канцеларије за младе општине Бечеј. Овог пута 
тема је била „Љубав“.  У четвртак 16. јануара је у галерији „Круг“ 
Градског позоришта је постављена изложба радова који су пристиг-
ли на конкурс а након отварања су додељене и награде жирија и 
публике за најуспешније и најбоље фотографије. 

Жири је радио у саставу: Дане Мандић, помћник председника 
општине Бечеј задужен за односе са медијима и омладину, др Здрав-
ко Петровић директор Градског позоришта Бечеј, уметник Данијел 
Раушки и представници КЗМ. 

Дијана Петер је захвалила свим младим уметницима на учешћу 
пре свега због веома квалитетних радова који су подједнако 
били успешни и технички и као композиције али пре свега кроз 
интерпретацију теме љубави.  Она је изразила жељу да КЗМ и даље 
мотивише младе у нашој општини да буду креативни и да покажу 
како они виде свет око нас. 

Дијана је замолила да аутори који заисте желе да се нађу у из-
бору за најбоље имају у виду да морају да пошаљу и своје пода-
тке као и текстуално виђење својих радова. Она је додала да је ово 
је био први пут да су и младима дали могућности да сами бирају 
фотографије које желе да награде – анкетирали су ученике средњих 
школа, а постојала је могућност онлине гласања на фејсбук стра-
ници КЗМа. Прва награда „публике“ и жирија је била путовање за 
двоје, друга награда је била породична пица у Бургер тиме-у, а трећа 
награда пица у Бургер тиме-у.

Прво место освојио је Филип Ђукић, друго место 
Клаудиа Немет а треће Армин Будимлић. Филип 
Ђукић је и прошле године освојио ову награду. 

никада до сада нисмо имали овако велики пројекат који је директно по-
кривен од стране ЕУ. У питању је Ерасмус плус. ЕУ покрива све трош-
кове размене ученика, 80 посто средстава је већ пребачено на рачун 
школе. До сада смо се сналазили, родитељи су учествовали у великој 
мери, тражили смо средства од донатора, локална самоуправа нам је 
излазила у сусрет када су неке организационе ствари биле у питању. 
Укупна вредност пројекат је 27.000 евра. Наша Гимназија је једна од 
првих школа у Србији у којој се спроводи овај пројекат, до ове године 
наша земља у овом програму није могла да пуноправно учествује али је 
од ове године отворена могућност и за школе из Србије, неких четрде-
сетак школа је у овом првом кругу позвано на размену ученика у овом 
програму.“ рекао је Миодраг Басарић

Пет земаља је према речима организатора укључено у овај пројекат 
у којем учествују ученици бечејске гимназије: Србија, Пољска, 
Шпанија, Финска и Турска. Начин на који је Гимназија успела да се 
укључи у овј програм био је преко платформе Ерасмус плус, платфор-
ма за повезивање школа. Шпанија као координатор програма је из-
абрала Србију јер су били заинтересовани после представљања нашег 
пројекта. 

Ова размена није искључиво базирана на упознавању, дружењу 
него се током размене ради један мали научни рад а тема овогодишње 
размене је вода и у оквиру размене, мобилности ученика, биће урађене 
одређене активности у оквиру испитивања локалних извора вода. Већ у 
фебруару месецу ће ученици из остале четири државе боравити недељу 
дана у Бечеју и тема ће бити артешке воде у нашој општини, односно 
жута вода. У мају наши ученици иду у Финску, у октобру у Пољску 
а следеће године у Шпанију и Турску. Сада за ову размену у мају 
планирају да са гостима посете и Палић и Нови Сад а у оквиру научног 
дела биће анализирана два узорка артешких вода у Бечеју и воде из 
градског водовода. У пројекту су превиђене да се обраде четири теме: 
водени циклуси, водени ресурси, вода у пољопривреди, рециклирање 
воде.

Директор школе, Миодраг Басарић је рекао да су у програм 
укључена 24 ученика школе и то не случајно. Спроведен је интерни 
конкурс где је критеријум био квалитет мотивационог писма на енгле-
ском језику који су ученици написали за учешће у овом пројекту. На 
основу њега су и изабрани. У сваку од наведене четири земље путоваће 
по шест ученика. 

Ученици који су изабрани су изразили задовољство што су добили 
прилику да учествују у овом програму и рекли да су веома заинтере-
совани за тему пројекта и да је то пре свега разлог зашто учествују у 
овом пројекту.

021-6915-696 062-801-67-39
e mail: turizam@becejprevoz.com

Danila Kiša 10, 21220 Bečej, Srbija
Tel: 021-6911-060
office@becejprevoz.com

Jednodnevni  spa i welnes dan 
u banji Morahalom 22.02.2020.

sa polascima iz Novog Bečeja, Bečeja,
 Srbobrana i Bačke Topole.

Cena prevoza 1.000din+2.600fr grupna ulaznica



12 25. јануар 2020.

Из Теорије свега
Сајт: teorijesvega.blogspot.rs

МЕКУШИЦЕ у Теорији свега
МЕКУШИЦЕ су скуп ћелија као праживот, настале од прве 

ћелије за настанак и природне трансформације за коначно 
дефинисање сваког облика и врсте јединке живота, у вечном 
циклусу живота.

МЕКУШИЦЕ су се појавиле и налазиле у водама: океана, мора, 
језера, река, бара и на сва дуже влажна земљишта. Њихова величина 
је била у завиности, од потребне величине до најраније полне 
зрелости сваког облика и врстејединке живота. Ако наука каже 
да постоје и једноћелијска бића, нема разлога да то не прихвати 
Теорија свега. Дакле МЕКУШИЦЕ су достизале величину ћелијске 
масе, од једне па до ћелијске довољне за настанак изумрелих 
диносауруса.

МЕКУШИЦЕ као скуп и маса ћелија нису могле да се дефинишу 
као жива бића иако имају способност да се умножавају и ћелијски 
да се обнављају.

Теорија свега стоји на становиште да жива материја не може да 
постоји сама за себе и да не буде дефинисана као било који облик и 
врста јединке живота, са вечним циклусом живота. Тако да Теорија 
свега методом ЛОГИКОВАЊЕ закључује да сваки а да би се могао 
дефинисати као живот, мора да се састоји од шест димензија и то: 
трокоординате ( дужина, површина, запремина), четврта димензија 
тј. потврђивање прве три димензије, пета димензија, меморисање 
и интелект, и шеста димензија осећај као сублимација претходних 
свих пет димензија, које заправо чине сублимацију свих потребних 
закона живота.

Наука ћелију посматра са материјалног становишта, да се 
ћелија само материјално биолошки умножава. Овакво становиште 
науке за Теорију свега није прихватљиво. Науци је познато да се 
дешавају случајеви да код неких жена нека неоплођена јајашца, 
код којих се активира умножавање као прва фаза информације, а 
како није оплођена и комплетирана информација, заправо настаје 
рак, где се неоплођено јајашце фуртом умножава. Наука може да 
константује да се јајашце као ћелија умножава а питање је зашто се 
не формира и не настане беба као јединка човек.

Дакле методом ЛОГИКОВАЊА Теорија свега износи своје 
становиште да сваки живот било ког облика и врсте јединке, може 
и мора да има своју шестодимензиону информацију по којим 
законима као закони живота ће формирати неки облик и врсту 
јединке живота.

Према томе све МЕКУШИЦЕ су транзиционе творевине за 
трансформацију од прве ћелије за обликовање, реализацију и 
настанак коначно дефинисаног сваког облика и врсте јединке 
живота са вечним циклусом живота.

Постојање транзиционог периода практичноје потврдила и 
наука из Кембриџа која је изнела своје становиште: „Да је кока 
старија од јајета”.

Теорија свега: наука о законима који владају у Универзуму
Живко и унук Богдан Цветановски 

             Космос - логос

Italijanska kultura ispijanja kafe  
bazirana je na espressu.

Od sada najbolji italijanski espresso  
i u našem gradu  

u našem i Vašem Momentu

Зимска разгледница села
Улице попуњене туцаником

Негде пред крај протекле године захваљући Општини Бечеј, 
туцаником су попуњене поједине улице, истакао је за наш лист Маћаш 
Крижак одборник у локалном парламену и истакао да ће се улице 
Болманска, Јаше Томића, Владимира Назора, Симе Панића и Благоја 
Бранчића у догледно време и асфалтирати што је обрадовало мештане.

Пошто је у плану и реконструкција популарног Омладинског 
стадиона, који су посетили и председник наше општине Драган Тошић и 
предстанвници Покрајине, по свему судећи, младима ће бити обезбеђен 
један леп и вишенаменски спортски објекат, који се налази у строгом 
центру села.

Уређује се фасада Месне 
заједнице

Захваљући добрим метеоролошким условима, пред крај протекле 
године завршени су зидарски радови на уређену фасаде зграде Месне 
заједнице „8. октобар“ једне од најлепших зграда у овом месту (где је 
некада било седиште Петровоселске општине). Зидарски радови, које је 
изводила фирма „А тим градња“ су квалитетно урађени, али још остаје, 
када то временски услови дозволе, да се фасада Месне заједнице и 
окречи и тако ће мештани имати још један леп објекат у центру села.

Школарци из Харкања  
посетили школу

Основна школа „Шаму Михаљ“ годинама одржава веома садржајне 
односе са својим наставницима и ученицима из школе „Китабел Пал“ 
из Харкања са којима су у оквру прекограничне  сарадње, потписали 
споразум о  сарадњи. 

Према речима директорице школе Тинде Лехоцки, у посети школи 
Шаму Михаљ боравило је 4 наставника и педагога као и 20 ученика, 
којима је приређен богат и садржајан програм. Ученици из Мађарске 
са својим педагозима присуствовали су настави у школи, одржано је 
неколико заједничких радионица, квизова и спортских такмичења. 
Организован је и једнодневени излет до Новог Сада, где су посетили 
војвођански музеј и разгледали лепоте главног града Покрајине, а 
на крају посете приређен је и забавни програм, тако да су наши гости 
понели заиста лепе утиске из наше земље.

Из новинарске бележнице
Испратили смо 2020. годину у заслужену пензију, али је она за 

житеље Бачког Петровог Села, била доста динамична када су у питању 
културне и спортске манифестације, књижевне промоције и сусрети 
аматера стваралаца, јер је Месна заједница „8. октобар“ веома успешно 
организовала Дан села, који је био много масовнији од досадашњих. 
Чланови УСР „Кечига“ били су добри домаћини приликом организације 
традиционалног риболовачког маратона, такимичења пионира из целе 
Војводине у пецању и организацијом  завршне свечаности пред испраћај 
старе године. Културно уметничка друштва, такође су обогатила културна 
догађања у селу, а Културни круг „др Киш Имре“ успешно је организовао 
Дане посвећене овом хуманисти и заједно са Удружењем грађана „За 
Бољи живот села“ организовали 2. по реду Меморијелни турнир у шаху 
посвећен др Киш Имреу оснивачу шаховског клуба. Делегација месне 
заједнице посетила је своје пријатеље у Мађарском градићу Тушнад, са 
којима годинама одржава веома добре везе. Чланице Удружења сликара 
„Да Винчи“ организовале су сликарску колонију под називом „Полагано 
нестајање села“ које је окупило 60 сликара аматера из целе Покрајине, док 
је Анамарија Станојев, председница овог удружења имала једномесечну 
самосталну изложбу у Зрењанину. Чланови удружења грађана „За Бољи 
живот села“ организовали су неколико хуманитарних акција, спортску 
манифестацију „Укључи се у игру“ спортске игре са децом Рома, 
учествовали су на 19. „Песничком маратону“ у Житишту и били домаћини 
8. по реду „Песничке плетенице“ сусрета завичајних стваралаца из Бачког 
Петровог Села, Бечеја, Мола и Житишта. Проглашени су, по пети пут 
и најпримернији спортисти села, а центално место окупљања биле су 
просторије Дома занатлија и Дома културе.

Активне су биле и библиотекарке, јер је организовано више дечијих 
радионица, књижевних сусрета, а незаборавни сусрет са љубитељима 
добре књиге збио се приликом обележавања 170 година од нестанка или 
смрти чувеног песника Шандора Петефија. И најстарији су били вредни 
пошто су узели учешће у свим акцијама Месне заједнице, а успешно су 
органазовали и „Сунчану јесен живота“ кад се играло и плесало до касних 
вечерњих сати.

У овом кратком осврту на годину коју смо недавно испратили 
обухваћени су само најважнији догађаји који су обележили годину коју 
ћемо памитити по дугом, спарном лету и комарцима које смо узалуд 
запрашивали.

Јанош Жолнаи

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Комароми  
и Ердељан најбољи  

у 2019. години
Традиционални избор спортисте године за 2019. годину одржан је 

у петак 27. децембра у Великој сали Скупштине општине Бечеј 
где су изабрани најбољи појединци, екипе и спортске организације. 
Најбоља спортискиња Општине Бечеј за 2019. године је Ана Река 
Комароми из Карате клуба Бечеј, а најбољи спортиста је такмичар 
Куглашког клуба Војводине из Бачког Градишта Марко Ердељан. 
Ана Река Комароми је прошле године, између осталих успеха, по-
стала првакиња Европе у узрасту такмичарки 14 и 15 година у шпан-
ском Кадизу, док је Марко Ердељан постао светски првак у парови-
ма на кадетском Првенству Света у Чешкој.

Најбоља млађа пионирка је Река Варга из Пливачког клуба 
Свим стар, испред Соње Вукшић из Кик бокс клуба Бечеј и Неде 
Стојадиновић из Карате клуба Бечеј. Залан Сирбик из Кајакашког 
клуба Бечеј је најбољи млађи пионир испред клупског колеге Матеје 
Молнара и Алекса Пољака из Стонотенисера Војводине из Бачког 
Градишта. Каратискиња Бечеја Катарина Киш је најбоља пионирка 
испред пливачице Тимее Ердеги и каратисткиње Бачког Петровог 
Села Александре Гаврић. Пливач Стеван Нићин је најбољи пионир, 
испред куглаша Војводине из Бачког Градишта Хунора Радатовича 
и Давида Лапиша стонотенисера Војводине. Ана Река Комароми је 
најбоља кадеткиња испред пливачице Јоване Јечански и каратисткиње 
Бачког Петровог Села Луцие Бовановић. Кајакаш Марко Мишковић 
је најбољи кадет, испред каратисте Вељка Мишковића и Давида 
Ферчика, каратисте Бачког Петровог Села. Најбоља јуниорка је кик 
боксерка Милица Стојшић, друга је била каратисткиња Бачког Пе-
тровог Села Кинга Комароми, а трећа куглашица Војводине Наташа 
Марковић. Марко Ердељан је изабран за најбољег јуниора, други је 
био џудиста Александар Стојков а трећи кик боксер Никола Влајков. 

USKAO “ÐORÐE PREDIN - BADŽA”
Zelena ulica 30, 21220 Bečej
Tel/fax: 021/6913-444

oscmladost.co.rs
oscmladost@gmail.com

Hala Sauna

zatvoreni bazen

Најбоља сениорка је Александра Радић из Плесног клуба Макс денс, 
кик боксерка Ксенија Медић је изабрана као другопласирана, док је 
Каролина Калапош из Спортске организације Каролина Стрела била 
трећа. Кајакаш Марко Томићевић је најбољи сениор испред карати-
сте Мирослава Опарницe и фудбалера Војводине из Бачког Градиш-
та Ненада Кудрића.

Најбољи тренер у прошлој години је Атила Комароми из Ка-
рате клуба Бечеј испред Лазара Дабижљевића (ФК Војводина) и 
Милана Каћанског (Куглашки клуб Војводина). За спортског рад-
ника признање је добио Милорад Ракић из ССОБ, а постхумно је 
додељена плакета за животно дело дописнику „Спортског журнала“ 
Лајошу Берти. 

Женски ката тим Карате клуба Бечеј је изабран за најбољу екипу, 
испред женске екипe Карате клуба Бачко Петрово Село и јуниорске 
поставе Куглашког клуба Војводина. Џудо клуб Младост из Бечеја 
је проглашен за најуспешнију спортску организацију. Друго место 
освојио је Мушки одбојкашки клуб Бечеј, а трећу позицију Женски 
одбојкашки клуб Бечеј. Кајак кану клуб Бечеј добио је плакету по-
водом јубилеја, седам деценија постојања и успешног рада.

У школском спорту код основаца најуспешнија је била ОШ 
„Здравко Гложански“, друга је била ОШ „Север Ђуркић“, а трећа ОШ 
„Шаму Михаљ“ из Бечеја. Код средњошколаца је „Гимназија“ била 
прва, „Економско-трговинска школа“ друга, а „Техничка школа“ 
трећа. Стана Баћински је добила признање у конкуренцији раднич-
ког спорта и рекреације, пошто је освојила две златне медаље у пи-
каду на протеклој 12. радничкој олимпијади у Бечеју и Новом Бечеју. 
Репрезентација општине Бечеј у стоном тенису је добила признање 
код дама, док је код мушкараца репрезентација општине Бечеј у ко-
шарци понела екипет најбољих у екипној конкуренцији радничког 
спорта.                      Б.Д.

Животно осигурање
Добровољно здравствено осигурање 

Путно здравствено осигурање
Колективно осигурање запослених

Осигурање имовине
Осигурање возила-аутоодговорност и каско

Осигурање помоћи на путу
Осигурање усева и плодова

С нама је сигурна будућност!
НОВО!      ПЛАТНИ ПРОМЕТ!      НОВО!

УПЛАТЕ СВИХ РАЧУНА 
(струја, телефон, комуналије, таксе, порези...)

БРЗО, ЈЕДНОСТАВНО И ПОВЉНО

акционарско друштво 
за заступање у осигурању  
oгранак Бечеј  
Синиша Боројевић  
Бечеј, Главна 7, локал 22 
Тел.: 021/6910-185 
Моб.: 063/83-575-13  
sinisa.borojevic73@gmail.com
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Обављена прозивка 
„Бечејаца“

Након дуге зимске паузе, на Градском стадиону у Бечеју је у уто-
рак 21. јануара обављена „прозивка“ фудбалера ОФК Бечеј 1918. 

Присутне играче и стручни штаб је први поздравио Недељко Васић, 
потпредседник клуба који им је пожелео пуно здравља и квалитет-
ног рада. Он је истакао да су припреме почеле на време па ће екипа 
имати довољно времена да се спреми за старт пролећног дела сезоне 
у Српске лиге Војводина који је планиран за 7. март када ће наша 
екипа угостити Борац из Сакула. Спортски директор Милош Андрић 
је пожелео добродошлицу новим играчима уз жељу да се што пре 
навикну на рад у нашем клубу како би се у пролећној полусезони 
остварио бољи резултат него јесенас.

Милан Белић, шеф стручног штаба је на почетку обавестио при-
сутне да ће целе припреме бити одрађене у Бечеју. Радиће се сваки 
дан осим недељом, а већ је заказано шест припремних утакмица. 
Први ривал нашој екипи ће бити омладинци суперлигаша Војводине 
из Новог Сада првог дана фебруара. 

Екипу бечејског српсколигаша су током зимске паузе појачали 
Анђело Качавенда који игра на позицијама бека, везног и штопе-
ра а јесенас бранио боје  српсколигаша Дунава из Старих Банова-
ца, док је током каријере носио и дрес украјинске Таврије, затим 
„везњак“ Небојша Павловић који је играо за беочински Цемент, 
а конкуренцији међу стативама ће појачати млади голман Ран-
ко Пушкић који је јесенас бранио за Слогу из Темерина. Осим ове 
тројице младића, ученика школе фудбала Војводине из Новог Сада, 
Бечејце су појачали Врбашани Илија Тутњевић који игра на позицији 
задњег везног и нападач Лука Крајиновић. 

ФУДБАЛ

ЏУДО

ВЕЛИКА ПРИЗНАЊА БЕЧЕЈЦИМА

Плакете за Стојкова 
и Лончаревића

Предзадњег дана прошле године на адресу Џудо клуба Младост 
из Бечеја стигле су прелепе вести са свечаности коју је у Хоте-

лу „Нови Сад“, у истоименом граду, одржао Џудо савез Војводине. 
Александар Стојков, такмичар бечејског клуба, који је иза себе 
имао фантастичну годину, награђен је од Џудо савеза Војводине 
као најбољи такмичар у Војводини у конкуренцији кадета. Да под-
сетимо, Стојков је освајао медаље на државним првенствима за 
кадете, јуниоре и млађе сениоре, био одличан на школским првен-
ствима, а пред крај године је освојио и два европска купа, па се 
може слободно рећи да је награда отишла у праве руке. 

Плакету Џудо савеза Војводине је добио и тренер бечејских 
џудиста Милорад Лончаревић, који је са још тројицом својих ко-
лега „отишао у пензију“ пошто је завршио каријеру националног 
судије. 

Ове две плакете биле су „шлаг на торти“ одличне 2019. годи-
не за бечејске џудисте, који су након новогодишњих и божићних 
празника поново заузели своја места у сали за тренинге и већ 
вредно раде како би што спремнији дочекали наставак такмичар-
ке сезоне. Прво такмичење које их очекује биће одржано у Вршцу 
првог дана фебруара, када ће Џудо клуб Локомотива бити домаћин 
међународног турнира за полетарце, млађе и старије пионире. С.Е.

Бечејски састав ће у односу на јесењи део део сезоне бити 
слабији за капитена Славољуба Дабижљевића и Бојана Ћулума, 
који ће каријере наставити у Војводини из Бачког Градишта. Стефан 
Адамек и голман Душан Војводић ће овог пролећа играти у Црвеној 
звезди са Најлона, а бечејски клуб је напустио и штопер Урош 
Миленковић. Највећи хендикеп за тренера Белића биће одлазак 
првог стрелца екипе Милоша Зличића, који је целе зимске припреме 
одрадио са прволигашем ОФК Бачком из Бачке Паланке и ових дана 
треба да се реализује трансфер одличног нападача из нашег клуба. 
Како је истакао Недељко Васић треба још само две управе клуба да 
утаначе детаље око трансфера и цео посао ће бити готов. 

– Желимо да направимо још већи искорак горе на табели и 
да наставимо да играмо добар и интересантан фудбал. Ако то 
наставимо да радимо имаћемо и даље ситуације као и ове зиме 
када су клубови из виших рангова тражили наше играче. Супер-
лигашки и прволигашки клубови су били заинтересовани за чет-
ворицу играча и један је и отишао. Када сам са овим стручним 
штабом дошао у клуб то је била и стратегија коју смо усвојили 
да развијамо играче а да играмо леп фудбал и да се такмичимо 
равноправно са свима, казао је Милан Белић шеф стручног шта-
ба ОФК Бечеј. 

Осим почетка припрема, љубитеље фудбала у Бечеју могу да 
радују најаве да ће терен са вештачком травом бити готов до почетка 
пролећног дела сезоне а постоје и најаве да ће кров над западном 
трибином Градског стадиона у Бечеју „поздравити“ навијаче већ на 
старту полусезоне.                    С.Е.



СЕЋАЊЕ 
Наша драга и вољена мама

КАТИЦА ЏИГУРСКИ 
рођ. Кекић

Умрла је 20. јануара 1946. 
у својој 38-ој години живота.
Успомену на њу чувају ћерке 

Невенка и Јулка 
са породицама

Обавештавамо све рођаке, пријатеље и познанике  
да је наша драга мајка и бака

ДЕСАНКА БОДО 
1935 - 2020 

преминула 19. јануара 2020. године  
у својој 85-ој години живота. 

Остаћеш заувек у нашим срцима,  
мислима и лепим сећањима. 

Твоји најмилији: ћерка Соња са породицом

МАЛИ ОГЛАСИ

ДОО „Компас“
Бутан на кућну адресу од 0 до 
24.
Тел. 6915–112, 6911–299

БЕСПЛАТНО односимо столо- 
ве, столице, кревете, намештај, 
белу технику, све што вам је 
непотребно. Тел. 063/712-33-38

ШЛЕП СЛУЖБА од 0 до 24  
Тел. 063/255-687

ЕМАЈЛИРАМО каде свих ти-
пова и димензија уз гаранцију 
квалитета! Тел. 065/39-07-093

Потребна жена за обављање 
кућних послова. Јавите се у 
редакцију Бечејских дана.

Ја, Саша Биро оглашавам не- 
важећим дозволу за управља- 
ње чамцем на рекама и морима 
број 8748/01 издате од стране 
капетаније у Сенти 9. фебруара 
2001. године

ПРОДАЈЕМ изузетан воћ-
њак (4 квадрата), виноград (2 
квадрата), башта (1,5 квадрат), 
кућица 5x5м, подрум 7x3м, 
копани бунар и бушени бунар. 
Виноград, башта, кућица и по-
друм су ограђени. Изузетне 
сорта воћа и грожђа. Цена по 
договору. Звати од 9-17 часова. 
Тел. 6918-251 или 064/24-10-
424

Куће – локали
ПРОДАЈЕМ кућу у Синђели-
ћевој 25. Тел. 062/19-69-420 и 
063/58-72-51
*** 
ПРОДАЈЕ СЕ породична кућа 
у Бечеју у улици Стевана 
Книћанина (шири центар). Тел. 
063/585-106 и 060/35-35-521

ПРОДАЈЕ СЕ кућа у центру 
Бечеја, улица Светозара Марко-
вића 31. Тел. 6916-371
***  
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју у 
Доњем граду, погодна за две 
породице. Горњи до улице има 
три собе, кухињу, терпезарију, 
купатило. Доњи део куће у 
дворишту има две собе, кухињу, 
купатило, гаража, две шупе и 
један мањи локал са улице. Тел. 
063/733-04-05

ПРОДАЈЕМ старију двособну 
кућу, 95м у Бечеју. Струја, вода, 
гас, телефон и кабловске теле-
визије, Сат тракт и ИПТВ, цена 
повољна. Тел. 066/546-08-54
*** 
ПРОДАЈЕМ кућу у улици 20. 
јануара број 3. Тел. 6918-321
*** 
ПРОДАЈЕМ породичну одмах 
усељиву кућу. Звати од 18-20 
часова. Тел. 062/896-02-80
***  
ПРОДАЈЕМ кућу, усељиву у 
Радичевићу у улици Жарка Зре-
њанина. Цена по договору. Тел. 
063/56-38-28
*** 
ПРОДАЈЕМ или МЕЊАМ ку-
ћу у Бечеју са великим пла- 
цем, усељива, пратећи објекти, 
чардак, погодна за пољопри-
вреднике, сточарство, замена за 
земљу. Тел. 063/13-12-494
*** 
НА ПРОДАЈУ кућа у улици 
Уроша Предића 92, Бечеј. Тел. 
062/82-67-642 и 063/88-70-457
*** 
ПРОДАЈЕМ кућу од 100м2 на 
спрат, недалеко од центра или 
мењам за 1,5 собан стан. Тел. 
061/605-80-31
*** 
МЕЊАМ старију већу кућу за 
мањи стан по договору. Тел. 
063/144-37-38

ИЗДАЈЕМ локал на проме-
тном месту 30+20+20м2, пого- 
дан за продавницу, радионицу, 
канцеларију, цвећару, кафић. 
Хајдук Вељкова 101. Тел. 6914-
581

СТАНОВИ
ПРОДАЈЕ СЕ стан у улици 
Милоша Црњанског 139. Тел. 
063/83-44-728 

ПРОДАЈЕМ трособан стан, Јо-
вана Поповића 1 Бечеј, 71м2, 
четврти спрат. Тел. 063/764-95-
87
***
ИЗДАЈЕ СЕ локал 27м2 у ужем 
центру, трошкови само плаћа-
ње режије. Тел. 6916-358

ЗЕМЉА-ПЛАЦЕВИ
ПРОДАЈЕ СЕ воћњак (1000м2) 
са викендицом, поред новобе-
чејског пута, цена 4.300€. 
Купац на поклон (гратис) до- 
бија аутомобил Пежо 206 
2004. годиште, регистрован до 
октобра 2020. године. Немојте 
пропустити! Тел. 063/506-274
***
НА ПРОДАЈУ 2,2кј Надаљ, 
општина Србобран пар. Бр. 
2557. Тел. 063/89-44-958

ВОЗИЛА 
НА ПРОДАЈУ Опел Корса Ц 
1.7дти, 2002.годиште, реги-
стрована до августа 2020. 5 
врата, клима, централна брава, 
одрађен мали и велики сервис, 
зимске гуме, прешла 156700км. 
Могућ договор. Тел. 064/255-49-
31

ОСТАЛО
ТРАЖИМ посао, превоз вели-
ком аутоприколицом (4x2) по 
граду, цена 1.000 динара. Тел. 
063/712-333-8
*** 
СТАРИ ЗАНАТ, ручна израда 
вунених јоргана и прекривача 
Бечеј. Тел. 060/14-70-534

***
ПРОДАЈЕМ исправну машину 
за шивење на ножни погон, као 
и стари намештај спаваћа соба 
стара око 60 година, књиге и 
значке. Тел. 069/772-566
***
ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ 
560, приколица Победа 6т, 
сетвоспремач 2,2м и 1,8м, плуг 
ИМТ 567 14 цоли, прскалица 
RAU ciklon за вештачко ђубриво, 
шпарач дворедни ИМТ, Бачко 
Градиште. Тел. 064/916-4427
*** 
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину 
„Lucznik“ Пољска класик, пећ 
на уље, грејалицу на струју, 
цена по договору. Тел. 6916-135
*** 
ВРШИМ услуге превоза се-
лидбе намештаја и друге робе 
великом ауто-приколицом, Бе-
чеј и околина, као и одношење 
свега што је вишак. М. Топлице 
30. Тел. 063/711-40-83 и 6912-
652
***

ВРШИМ откуп – поправку и 
продају свог половног собног и 
кухињског намештаја, врата – 
прозора као и одношење свега 
што вам је вишак. М. Топлице 
30. Тел. 6912-652 и 063/711-40-
83

Min 45 & Min 60
Treninzi samo za žene koje imaju više od 45,

odnosno više od 60 godina

Hajduk Veljkova 36 Bečej   Info telefon: 063/872-20-20
www.maxcentar.com



ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 23. јануара 2010. године преминуо је  

наш вољени супруг, отац, свекар и деда

РАДУЈКОВ СТЕВАН 
23.01.2010 - 23.01.2020.
Десет година пролази у низу  

и болно нас посећају да ниси са нама. 
 Поносимо се тобом јер су те красиле све људске 

врлине, оставио си неизбрисив траг у нашим 
животима. Волимо те, вољени наш  

и заборава нема док је живота у нама  
и сећања нам трају. 

Почивај у миру небеском.
Твоја породица: супруга Зора, ћерка Мира,  

син Тодор, снаха Дана и унуци Предраг, 
Владимир и Душица

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН ПОПОВ ДЕЈА 
1997 - 2020

Недостајеш и године које пролазе то не умањују. 
И данас као и оног дана исти бол, исте сузе.  

За све што је било, за све што ће доћи, недостајеш.
Нека те анђели чувају. 

Поносе се тобом и воле те твоји  
Светислав, Миланка, Зоран, Тања,  

Дејан, Анђела и Дарија

СЕЋАЊЕ НА

ВЕЛИМИРА МАРЈАНОВИЋА 
- Вељка - 
1930 - 2019

Навршава се годину дана  
нашем драгом тати, деди, тасту. 
Дана 1. фебруара 2020. године  
у 11 и 30 часова дајемо помен  

на Православном гробљу у Бечеју.
Твоје ћерке Жана и Силвија, зет,  

унучад Марко, Филип као и родбина

Тужним срцем и болом у души  
јављамо свим рођацима, пријатељима  

и познаницима да је наша драга

ДУШАНКА Дуда ГЛАВАШКИ 
рођена 30.05.1948.

преминула 10.01.2020. године  
у својој 72-ој години живота.

Ожалошћени: супруг Слободан,  
ћерка Весна и син Синиша са породицама  

и остала многобројна родбина



Дана 30. јануара навршиће се 4 године  
како није са нама наша драга и једина сестра

МИЛКА МЕДИЋ рођ. Ћулум 
30. јануар 2016 - 30. јануар 2020. 

Сестро, године пролазе, али туга за тобом  
је сваким даном све већа. Нема дана да се не сетим  

и да твој глас не пожелим чути. Остала је само тишина  
и болна празнина. Никада те неће заборавити  

твоја сестра Кова,  
шогор Ђорђе Шекеровић са породицом

Двадесет и три године је од када  
није са нама наш вољени

БАКРАЧ ЖАРКО  
Ни једно време не може избрисати  

сећање на љубав и срећу коју смо имали са тобом. 
Твоји најмилији

КАТИЦА МАРИЈАНОВИЋ 

1941 - 2019
Мајко наша, пре шест месеци си отишла у вечност,  

али ћеш заувек остати у срцима нашим.
Тања и Саша

ФРАЊО ДЕМЕТЕР 
Дана 9. јануара 2020. навршило се девет година  

од како си нас заувек напустио.  
Ти си остао у нашим срцима и чувамо те од заборава.  

Нека те анђели чувају. 
Твоји најмилији

ДЕВЕТОГОДИШЊИ 
ПОМЕН

ВАДЉА ЈОВАН 
2011 - 2020 

Чувамо те од заборава. 
Супруга Клара са децом

МАРИНКО ЋИРИЋ 
Већ 14 година година како 
те нема. Радо те се сећају 

ћерка и син са породицама



Са тугом и болом обавештавамо родбину  
и пријатеље да је преминула

ДУШАНКА Павлов 
МАРКОВИЋ 

1956 - 2019
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

ПОМЕН НА НАШУ ДРАГУ

ВЕРОНА - Вера АВРАМОВ
Увек ћеш бити са нама у нашим срцима, 

мислима, причама и на свакој стази.
 Планинарско друштво „Lesson”

Дана 27. јануара навршава се седам тужних  
и болних година како није са нама наша драга 

ћерка, сестра и тетка

ТАМАРА ВУЧИЋЕВИЋ 
1996 - 2020

Сунце јарко пусти своје зраке  
овде лежи мезимица у мајке и оца-јединица.
Ко се сети мога доба нека дође до мог гроба. 

Судбина је тешка била заувек нас је раставила. 
Жалићемо те док смо живи. 

Твоји: мама, тата, брат и сестра са породицама 

ПОМЕН
Прошло је десет година како није са нама 

наш драги отац, свекар и деда

СТЕВАН Т. РАДУЈКОВ 
23.01.2010 - 23.01.2020.

Са пуно љубави и поштовања  
чувамо те од заборава.

Тодор, Дана и Владимир



Дана 25. јануара навршава се годину дана  
од како није са нама наш најдражи тата и деда

ЧИПЛИЋ МИЛЕНКО - Миле 
1939 - 2019

Време не лечи ране, не брише сећања, 
 не помажу речи утехе, бол и туга  

за тобом тата не престаје.
Ожалошћене ћерке 
Славица и Слађана

Дана 16. јануара 2020. навршило се  
три године како нас је напустила  

наша вољена мама

МИЛИЦА БОШЊАК 
1959 - 2017

Ни једно време не може избрисати сећање  
на љубав и срећу коју смо имали са тобом.

Твоји синови Жељко и Вуле

ПОМЕН
Прошла је година како није са нама  

наша вољена

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk egy éve  

elhunyt szeretett feleségemre,  
édesanyánkra, anyósunkra,  

nagymamánkra

БЕДА ПИРОШКА 
1945 - 2019

Њен лик, њена доброта остаће трајно  
у нашим срцима.
Њени најмилији

BÉDA PIROSKA 
1945 - 2019

Örökre szívünkbe zárva 
emlékezünk rá.

Szerettei

BALZAM  
GIZELLA 
1929 - 2014

MEGEMLÉKEZÉS 
Szomorú hat éve, hogy nincs közöttünk 

szeretett nagymamánk

Örökké gyászolják: 
Misi és Móni

Csak az idő múlik,  
feledni nem lehet,  

szívünkben őrizzük  
drága emlékedet.

Дана 26. јануара 2020. навршава се 14 година  
како није са нама наш драги супруг, отац и деда

СТАМЕНКО МИЛИСАВЉЕВИЋ 
Увек је са нама у мислима  

и никада га нећемо заборавити. 
супруга, син и унуци



ЕРЖЕБЕТ ОЈДАНИЋ 
рођ. МАК 
(2012-2020)

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

Дана 27. јануара 2020. године навршиће се  
осам година како није са нама наша драга

ЉУБИЦУ ГРГИЋ 
(1902-1976)

СЕЋАЊЕ НА НАШУ ДРАГУ

ИЛИЈА ОЈДАНИЋ 
(1915-1997)

АНИЦА ОЈДАНИЋ 
(1920-1998)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ

АНТЕ ОЈДАНИЋ 
(1942-1989)

ЗЛАТКО ОЈДАНИЋ 
(1966-2000)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ

ЖИВАНА 
ОЈДАНИЋ 
(1933-2001)

ЈЕЛЕНА КРНЕТА 
ОЈДАНИЋ 
(1948-1994)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ

АНДРАШ НАЂ 
(1906-1970)

МАРИЈА НАЂ 
(1906-1994)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ

ЈОЖЕФ МАК 
(1927-1989)

ЕРЖЕБЕТ МАК 
(1929-2013)

СЕЋАЊЕ НА НАШЕ ДРАГЕ

СЕЋАЊЕ НА НАШУ ДРАГУ

ВЕРА ОЈДАНИЋ ЛУГУМЕРСКИ 
(1940 - 2018) 

Вечно ћемо чувати успомену на тебе.
Твоји најмилији



ЗОРА СЛАДИЋ рођ. Црвени 
26.01.2000 - 26.01.2020.

У тишини пролазе дани, време као да стаје,  
навиру успомене, а прођоше године.

С` љубављу те чувају у срцу твоје ћерке 
Бојка и Мара

ПОМЕН
Дана 19. јануара 2020. године навршило се 

шест година како није са нама  
наша драга супруга, мајка и бака

МИТРА ЂУКАРИЋ 
2.1.1956 - 19.1.2014.
Вечно ожалошћени:  

супруг, синови, унучад  
и многобројна родбина

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике  
да ће се четрдесетодневни помен одржати  

дана 25.01.2020. године у 10 часова  
на Православном гробљу

РАДИВОЈЕВИЋ МИЛОЈЕ 
07.09.1936 - 19.12.2019.

Твоји најмилији: супруга Јелена, 
 син Ђорђе, ћерка Весна, снаја Гордана 
 и унуци Слободан, Александар и Ненад



Дана 7. јануара 2020. године у 81. години живота  
преминуо је наш вољени и поштовани

31.08.1939.
ЈОВАН Бранка ГЛАВАШКИ

Захваљујемо се свима који су својим присуством  
и у мислима са нама поделили нашу тугу и бол.

Захваљујемо се стручном особљу Дома здравља Бечеј.
Захваљујемо се свештенству Српске Православне цркве  

Црквене општине Бечеј.
Ожалошћени: супруга Нада, синови Бранко и Слободан,  
снаје Златка и Гордана, унучад Ана, Мила, Елена, Јован



Дана 6. јануара навршило се шест година  
од смрти мог тате

Дана 4. фебруара навршава се година  
од како није самном моја мама

ДИМИТРИЈЕ ИСАКОВ ЗОРА ИСАКОВ

Поносна сам што сам Вас имала, а заувек тужна што сам Вас изгубила.
ћерка Весна

БРАНИСЛАВ Бобан 
РАДОВАНОВ

Бобане оставио си своје најмилије  
да вечно тугују за тобом.
Даница и Љубо Радовић

Дана 20. јануара 2020. године навршило се  
пет година како није са нама наш  

драги супруг, отац, деда

АКСА ДОРОСЛОВАЧКИ 
1933 - 2015

Остала је празнина у срцима  
оних који су те волели. 

Почивај у миру.
супруга Марија, ћерке, зетови и унуци



24 25. јануар 2020.

ХОРОСКОПХОРОСКОП
ОВАН 21.3. – 20.4.
Можете да очекујете 
да ћете на послов-
ном пољу имати сва 

признања која заслужујете. Када 
је у питању љубав, током овог 
периода вас не очекују веће про-
мене. На пољу здравља долази 
фаза која је повољна за опора-
вак ако сте у протеклом периоду 
имали било какве проблеме.

БИК 21.4. – 20.5.
Јако добар период је 
пред вама. Срећа вас 
прати на послу и све 
вам иде од руке. Мог-

ла би веома лако да вам се деси 
и нова љубав и то са особом 
која је спремна за озбиљну везу. 
На пољу здравља вас очекује 
повољан период да почнете да 
се бавите спортом и да дођете 
до боље кондиције.

БЛИЗАНЦИ 
21.5. – 20.6.
Очекује вас фаза у 
којој ћете бити напе-

ти. На пословном пољу се бри-
нете за своју стабилност. Када 
је у питању поље љубави, има-
те недоумице у вези партнера. 
Oчекују Вас нова познанства.
На пољу здравља вас очекују 
могући проблеми са прехла-
дом, осетљив стомак, бешика, 
јајници као и сви женски орга-
ни. Посетите гинеколога..

РАК 21.6. – 20.7.
Добар период је пред 
вама, па ћете на пос-
ловном пољу успеш-

но реализовати све своје пла- 
нове. На пољу љубави вас 
очекује сусрет са особом коју 
познајете из прошлости. Када  
је у питању здравље, очекује  
вас период у којем можете да 
будете склони мањим пролаз-
ним тегобама везаним за сину-
се. 

ЛАВ 21.7. – 22.8.
Финансије су вам у 
првом плану током 
овог периода, па се са-

да можете бавити планирањем 
и организацијом трошкова. На 
пољу љубави сте некако неза-
интересовани за промене сада. 
Када је у питању здравље, 
очекује вас период у којем ће-
те бити склони проблемима са 
грлом као и са штитном жлез-
дом.

ДЕВИЦА 23.8. – 22.9.
Није вам повољан пе- 
риод за посао већ неко 
време. Имаћете доста 

стресних околности испред се-
бе сада. На пољу љубави вас 
очекује период у којем ћете 
имати разочарење у партнера  
и претерану емотивност. Када  
је у питању здравље, очекују  
вас проблеми са главобољом, 
несвестицом као и хроничан 
осећај умора.

ВАГА 23.9. – 22.10.
Нећете бити превише 
расположени за важне 
пословне промене током 

овог периода. На пољу љубави 
вас очекују дилеме и могуће је  
нека туга. На пољу здравља та-
кође тежи период у којем ће 
вам и психа бити мало на удару, 
па ћете бити склони нервози и 
депресији која ће вас прати.

ШКОРПИЈА 
23.10. – 22.11.
Очекује вас период 
у којем ћете имати 

стабилно и мирно стање на по-
слу. У љубави сте спремни на 
мање ризике. Задовољни сте 
ситуацијом ако имате партнера. 
На пољу здравља вас очекује 
такође добро стање. Можете да 
се надате позитивној недељи у 
којој ћете у себи имати доста 
енергије и снаге.

СТРЕЛАЦ 
23.11. – 20.12.
Пред вама је период  

у којем ћете на пољу посла има-
ти важне промене. Могући су  
и неки стресови. У љубави осе-
ћате да постоји доза удаљености 
или вам нека очекивања нису 
испуњена. На пољу здравља сте 
склони проблемима са костима, 
могући су реума, ишијас и про-
блеми сличног типа код вас. 
Било би добро посетити лекара.

ЈАРАЦ 21.12. – 19.1.
Пред вама је фаза у 
којој ћете на неки на-
чин имати доста по-

словних промена и нових по-
нуда. Љубав вам може доћи из 
иностранства или ћете имати 
неко путовање са партнером. 
На пољу здравља вас очекује 
претежно добар период. Само 
се потрудите да не претерујете 
са алкохолом и масном храном.

ВОДОЛИЈА 
20.1. – 19.2.
Очекује вас фаза то- 
ком које ћете на 

пољу посла имати неке бриге 
и проблеме, пре свега на пољу 
финансија. Када је у питању 
љубав, склони сте томе да 
сумњате у вољену особу. На 
пољу здравља вас очекује пе-
риод у којем ћете бити склони 
мањим проблемима и упалама 
везаним за урогенитални тракт.

РИБЕ 20.2. – 20.3.
Пред вама је период 
који вам на послов-
ном пољу може до-

нети бриге и проблеме. Када је 
у питању љубав, имате осећај  
да вољена особа није задовољ-
на и тешко допирете до ње. 
Отпутујте негде заједно. На по- 
љу здравља вас очекује фаза 
која вам може донети пробле-
ме са бубрезима као и општу 
ослабљеност организма.

Тесто:  
2 шоље брашна, 1 шоља шећера у праху, 200 грама путера, мало соли
Фил: 
1 већа конзерва кондензованог млека (може милерам као замена), 
1 шоља кристал шећера, 4 јаја, 2/3 шоље сока од лимуна, нарендана 
кора од лимуна, мало соли, 1 кашика брашна и 1 прашак за пециво. 
Припрема:
Састојке за тесто измешати да се добије мекше тесто и прстима 
распоредити по путером намазаној и папиром обложеној већој и 
дубљој ђувеч тепсији на дно и са стране. Испећи 15-20 минута на 200 
степени док не добије златно жуту корицу. За фил измутити јаја са 
шећером пенасто, додати кондензовано млеко сок и корицу лимуна, 
брашно и 1 прашак за пециво. Прелити тесто филом и ставити да 
се пече у рерни на 170 степени, 40 минута), проверити повремено, 
јер потребно је да буде мекано још увек у средини, не треба да 
се препече. Извадити и добро охлдити пре сечења. Посути прах 
шећером. Уколико желите можете да одвојите жуманца и беланца па 
фил умутите само са жуманцима а од беланца умутите чврсту пену са 
шећером и на крају печење намажете на лимун фил, вратите у рерну 
да се мало просуши и да се запеку беланца одгоре. 
      ПРИЈАТНО

INFORMATOR

СИНИША БОРОЈЕВИЋ 
021 69 10 185 
063 83 575 13

? 
место за  

Вашу рекламу

Treninzi samo za žene koje imaju 60 i više godina

Min 60
Plesni klub Max dance
Hajduk Veljkova 36 Bečej
UTORKOM I  
ČETVRTKOM U 16H

Info telefon 0638722020
www.maxcentar.com

Treninzi  
za dečake 

(4-6) godina 
utorkom i četvrtkom  

u 16:30h
www.maxcentar.com

Лимун коцке


