


ПРЕДЛОГ 

На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 
47/2018 и 81/2020-одлука УС РС), члана  41. став 3. и став 4. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016, 30/2016-испр. и 6/2020), 
члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 
5/2019)  и члана 17. став 3. и став 6. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Градског 
позоришта Бечеј са позитивним прописима („Службени лист општине Бечеј“, бр. 3/2014), 
Скупштина општине Бечеј је, на ______ седници одржаној __________ 2021. године, 
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Управног одбора Градског позоришта 

Бечеј 
 

I 
У Управни одбор Градског позоришта Бечеј именују се: 
 

1. ЈОВАНА ТОПИЋ-председник 
2. ДИЈАНА ПЕТЕР-члан из реда оснивача 
3. ИВАНА КЕКИЋ-члан из реда оснивача 
4. БРАНКИЦА ТАПАВИЦА-члан из реда оснивача 
5. ГОРАН ВАСОВИЋ-члан из реда оснивача 
6. ГАБРИЕЛА СЕЛ-члан из реда запослених 
7. Горан Црнојачки-члан из реда запослених 

 
Мандат именованих лица траје четири године.  

 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Бечеј је Решењима број I 022-188/2016 од 12.10.2016.године 
именовала Јовану Топић за председницу, Ану Лазић и Данета Мандића за чланове, бројем 
I 02-70/2015 од 25.06.2015. Киш Золтана за члана, бројем I 022-214/2015 од 23.12.2015. 
Драгицу Скакић за члана и бројем 022-96/2004-I од 16.11.2004. године Горана Црнојачког 
за члана, све за мандатни период од четири година. 

Имајући у виду да су именованима дана 11.10.2020., односно 22.12.2019., односно 
24.06.2019 и 15.11.2008 године истекли мандати, Комисија за кадровска, административна 
питања и радне односе је предложила Скупштини општине Бечеј да именује Јовану Топић 
за председника,  Дијану Петер, Ивану Кекић, Бранкицу Тапавицу и Горана Васовића за 
чланове, све из реда представника оснивача, такође уваживши предлог Градског 
позоришта Бечеј, да се из редова запослених именује  Габриела Сел  и Горан Црнојачки 
за чланове Управног одбора, предложила да се иста лица именују. 
 



Скупштина општине Бечеј је размотрила и прихватила предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе и донела решење као у диспозитиву. 
 
 
 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бечеј                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                             Игор Киш 
Број: I __________/2021  
Дана: _______.2021. године 

Б Е Ч Е Ј 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











CV 
 

LIIČNI PODACI 
 

Ime I prezime  Jovana Topić 
Adresa  Holo Ferenc 23, Bečej 

Broj telefona.  064-89-59-080 
Fax   021-6811-844 

E-mail  jovana.topic@becej.rs 
topicjovana@ymail.com 

 
Nacionalnost  Srpska 

 
Datum rođenja  21.10.1986. 
Mesto rođenja  SENTA 

 
Pol  

 
Ženski      x  

 
RADNO ISKUSTVO 
 
• Datum (od-do)  AVGUST 2010 -MART 2011 

• Poslodavac  Stratedžik marketing 

• Tip posla/sektor  Istraživanje tržišta 

• Pozicija  Poslovi na istraživanju tržišta 

 

  
Planiranje, istraživanje tržišta, definisanje ciljnih grupa, komunakcija sa ciljnim grupama 
 
 

 
• Datum (od-do)   MART 2011.- OKTOBAR 2011 

• Poslodavac  Opština Aranđelovac 

• Tip posla/sektor  Odsek za javne nabavke 

• Pozicija  Službenik za javne nabavke 

 

  
Istraživanje tržišta, planiranje javnih nabavki, sprovođenje postupaka, sastavljanje konkursnih 
dokumetacija, sprovođenje otvaranja ponuda, ocena ponuda, priprema predloga odluka I 
ugovora. 
 
 

 
• Datum (od-do)   OKTOBAR 2011 -  APRIL 2014 

• Poslodavac  Opštinska uprava Bečej 
• Tip posle/sektor  Odsek za javne nabavke 

• Pozicija  Službenik za javne nabavke 

 
  

Istraživanje tržišta, planiranje javnih nabavki, sprovođenje postupaka, sastavljanje konkursnih 
dokumetacija, sprovođenje otvaranja ponuda, ocena ponuda, priprema predloga odluka I 



ugovora. 
 
 

 
• Datum (od-do)   JUL  2013 –MART 2014 

• Poslodavac  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin 

• Tip posla/sektor  Parvna I finansijska služba 

• Pozicija  Službenik za javne nabavke 

 

  
Sprovođenje postupaka, sastavljanje konkursnih dokumetacija, sprovođenje otvaranja ponuda, 
ocena ponuda, priprema predloga odluka I ugovora. 
Priprema planova I analiza, priprema kvartalnih I godišnjih izveštaja sa prodekanom za finansije. 
 
 

 
• Datum (od-do)   APRIL 2014- 
• Poslodavac  Opštinska uprava Bečej 
• Tip posla/sektor  Odsek za javne nabavke 

• Pozicija  Šef odseka za javne nabavke 

 

  
 
Rukovođenje odsekom, planiranje, izveštavanje, priprema ugovora, prađenje zakonskih 
procedura, komunikacija sa višim nivoima vlasti 
 
 
 

 
 

OBUKE I OBRAZOVANJE 
 
•  Datum (od-do)   2008 

• Naziv institucije  ECDL, Ekonomski fakultet subotica, Univerzitet u Novom Sadu 

• Stečene veštine  Osnove kompjuterske tehnologije, microsoft office, microsoft access, inernet 
• stečeno zvanje/sertifikat  ECDL sertifikat 
 
 
 Datum (od-do)   2005 - 2010 

• Naziv institucije  Ekonomski fakultet subotica, Univerzitet u Novom Sadu 

• Smer  Finansije, bankarstvo I osiguranje 

• stečeno zvanje  Diplomirani ekonomista-master 

 
 
 Datum (od-do)  Februar 2012  

• Naziv institucije  Uprava za javne nabavke  

• Stečene veštine 
 Usvaršavanje u oblasti javnih nabavki, zakon o javnim nabavkama, zakon o obligacionim 

odnosima, zakon o budžetskom sistemu 
 

• stečeno zvanje  Sertifikat službenika za javne nabavke  
 
 Datum (od-do)  April 2012 

• Naziv institucije  Vlada Vojvodine 



• Stečene veštine 
 Ustavno pravo , osnovni sistemi EU , osnovni sistemi državne uprave 

 
 

• stečeno zvanje  Položen državni ispit-  
 
 Datum (od-do)  Oktobar 2013 

• Naziv institucije  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 

• Stečene veštine  Pisanje projektata 

• stečeno zvanje  Projekt menadžer 
,  

LIČNE OSOBINE  
 

MATERNJI JEZIK  Srpski 
 

DRUGI JEZICI 
     

  Engleski 
• Čitanje  dobro 
• Pisanje  dobro 

• Komunikacija  dobro 
 

DRUŠTVENE OSOBINE 
 

 Komunikativna , ambiciozna , timski igrač , optimista , u stanju da se prilagodim multikulturalnoj 
sredini , liderskih veština , temeljna , prijateljski 
 

 
 

VOZAČKA DOZVOLA  B 
 
 

OSTALE INFORMACIJE  Saradnja sa nevladinim sektorom, pohađanje brojnih obuka u zemlji I inostranstvu vezanih za 
sprečavanje korupcije I sukoba interesa u javnim finansijama 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lične informacije 
Dijana Peter 
Datum rođenja: 29. 12. 1993. 

 

Republikanska 169, 21220 Bečej, Srbija  

+381 63 393 492  

dijanapeter29@gmail.com  
https://dijanapeter29.wixsite.com/portfolio  

2018. – 12. 2019. Saradnica 
Kancelarija za mlade opštine Bečej 

● pisanje projekata 
● organizovanje radionica, edukacija, manifestacija za mlade  
● učestvovanje u organizaciji prestižnih festivala poput Bečej noću 
● koordinator volonterske grupe 
● koordinator tematskih seminara za mlade  
● član radnih grupa za izradu dokumenata za unepređenje položaja 

mladih  
● fotografisanje manifestacija 
● dizajniranje grafičkih materijala 

Referenca: 
http://www.tvbecej.rs/index.php?c=vest&lg=sr&vestid=4772&slider=off 
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megny%C3%ADlt-a-helyi-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-klub-p%
C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9n_1040223.html?fbclid=IwAR0YJsaJZtcLCeVkAnVXz67VTo
alNHSnL8u3lOlJqykyvFw4u3Cm9_fWyds 

https://mojbecej.rs/u-backom-petrovom-selu-otvoren-omladinski-klub/ 

2017. – 2. 2019.  Edukator 
Bečejsko udruženje mladih (BUM) 

● vođenje obuka grafičkog dizajna za mlade 
Referenca: 

https://mojbecej.rs/it-kepzesek-fiataloknak-video/ 
https://mojbecej.rs/kurs-grafickog-dizajna-za-mlade-sansa-za-zaposlenje-i-mogucnost-vise-z
a-kreativnost/ 
https://mojbecej.rs/obuka-grafickog-dizajna-za-mlade-mogucnost-za-zaradu-i-za-slobodno-vr

eme/ 

2017. – još Dopisnik 
Novine "Bečejski dani", Bečej, Srbija 

● pisanje članaka na srpskom i mađarskom jeziku 

 

https://dijanapeter29.wixsite.com/portfolio
http://www.tvbecej.rs/index.php?c=vest&lg=sr&vestid=4772&slider=off
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megny%C3%ADlt-a-helyi-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-klub-p%C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9n_1040223.html?fbclid=IwAR0YJsaJZtcLCeVkAnVXz67VToalNHSnL8u3lOlJqykyvFw4u3Cm9_fWyds
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megny%C3%ADlt-a-helyi-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-klub-p%C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9n_1040223.html?fbclid=IwAR0YJsaJZtcLCeVkAnVXz67VToalNHSnL8u3lOlJqykyvFw4u3Cm9_fWyds
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megny%C3%ADlt-a-helyi-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-klub-p%C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9n_1040223.html?fbclid=IwAR0YJsaJZtcLCeVkAnVXz67VToalNHSnL8u3lOlJqykyvFw4u3Cm9_fWyds
https://mojbecej.rs/u-backom-petrovom-selu-otvoren-omladinski-klub/
https://mojbecej.rs/it-kepzesek-fiataloknak-video/
https://mojbecej.rs/kurs-grafickog-dizajna-za-mlade-sansa-za-zaposlenje-i-mogucnost-vise-za-kreativnost/
https://mojbecej.rs/kurs-grafickog-dizajna-za-mlade-sansa-za-zaposlenje-i-mogucnost-vise-za-kreativnost/
https://mojbecej.rs/obuka-grafickog-dizajna-za-mlade-mogucnost-za-zaradu-i-za-slobodno-vreme/
https://mojbecej.rs/obuka-grafickog-dizajna-za-mlade-mogucnost-za-zaradu-i-za-slobodno-vreme/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. – 1. 2018  Grafički dizajner 
EA SPORTS FIFA  

● retuširanje i editovanje fotografija za potrebe video igrica 

1. 2017. – 3. 2018.  Grafički dizajner 
Narodna biblioteka Bečej 
dizajniranje plakata, flajera, pozivnica, brošura... 

6. 2016. – 1. 2018. Novinar, prevodilac, voditelj 
TV Bečej (VTV Comnet) 

● snimanje reportaža na srpskom i mađarskom jeziku 
● kreiranje online sadržaja na srpskom i mađarskom jeziku 
● autor i voditeljka emisije “Kolaž” 

Referenca: 
https://www.youtube.com/channel/UC8_efXs4XBQTzjbGW_Seq1Q/search?query=koll%C3%

A1zs 

 

2018. – 2019.  Specijalista strukovni inženjer menadžmenta - 
Ljudski resursi  
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 
Glavni predmeti: Ljudski resursi, Liderstvo, Efektivni menadžment, Poslovne komunikacije, 
Ekonomija znanja... 

2012. – 2015.  Strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna 
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad 
Glavni predmeti: Grafički dizajn, Dizajn ambalaže, Marketing, Fotografija, Tehničko crtanje, 
Web dizajn, Stručni engleski... 

2008. – 2012.  Gimnazija Bečej 

Maternji jezik Mađarski 
 

Strani jezici RAZUMEVANJE GOVOR PISANJE 

Slušanje Čitanje Usmena 
interakcija 

Usmeno 
izražavanje 

Srpski (jezik sredine) C2 C2 C2 C2 C2 

Engleski (strani jezik) B1 B2 B2 B1 B1 
*samoprocena 

Komunikacione veštine Dobre komunikacijske veštine i inicijativnost, stečene u multikulturalnom i 
višejezičnom okruženju 
Odlične međuljudske veštine sa decom i mladima stekao je kao koordinator 

https://www.youtube.com/channel/UC8_efXs4XBQTzjbGW_Seq1Q/search?query=koll%C3%A1zs
https://www.youtube.com/channel/UC8_efXs4XBQTzjbGW_Seq1Q/search?query=koll%C3%A1zs


 

 

 

 

 

 

Kancelarije za mlade i vođa kurseva 
Izuzetne veštine samoizražavanja i rešavanja problema stečene kao novinar i 
TV reporter 

Organizacione/ 
upravljačke veštine 

Dobre liderske veštine (trenutno vodi kancelariju za mlade opštine Bečej)  
Odlične organizacione veštine (organizovanje različitih nezavisnih 
događaja, kurseva, volonterskih kampova u Kancelariji za mlade) 

Poslovne veštine Fleksibilnost u radnim procesima (kao koordinator Kancelarije za mlade 
Opštine Bečej često sam rešavao računovodstvene, pravne, kadrovske, 
marketinške probleme u saradnji sa drugim profesionalcima)  
Orijentacija ka ostvarenju cilja  
Autonomija i odgovornost (ove veštine korištene su u mom radu kao 
koordinatora i voditelja kurseva)  
Izvanredan i održiv rad i u teškim, stresnim situacijama (istovremeno uči i 
radi)  
Visoka motivacija za profesionalni i lični razvoj (stalno učenje o grafičkom 
dizajnu, fotografiji i marketingu) 

Digitalne kompetencije Dobro vladanje Microsoft Office paketom (Word, Excel, Power Point)  
Dobro vladanje Microsoft Office programima Adobe Photoshop, Illustrator 
and Premiere Pro 







Биографија – Бранка Тапавица

Рођена сам 13. 03. 1962. године у Бечеју. 

Основну  и  средњу  школу  сам  завршила  у  Бечеју,  а  Природно-математички
факултет - Oдсек за физику у Новом Саду. 

Радила сам 10 година као наставник физике у ОШ „Север Ђуркић“, Гимназији
Бечеј и Техничкој школи, а од 2001. године до 2018. године сам била директорка
ОШ „Север Ђуркић“. 

Од 1. септембра 2018. године сам се вратила у наставу и радим као наставник
физике у ОШ „Север Ђуркић“ и Техничкој школи, а од ове школске године и у
ОШ „Здравко Гложански“. 

Живим у Бечеју, удата сам и имам сина од 24 године.

Активно учествујем у културном животу наше општине (позоришне представе,
књижевне вечери и остала догађања у Градском позоришту у Бечеју, Градском
музеју и Народној библиотеци).
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Biografija 
 

Lični podaci 
 
Ime i prezime: Goran Vasović  
Datum rođenja: 22.12.1968. 
Adresa: Nestora Džilitova 24, 21220 Bečej 
E – mail: goranvasovic22@gmail.com 
Telefon: +381 (21) 69 17 357 
Mobilni: +381 (63) 560 724 
Pol: Muški 
Bračni status: oženjen 
Državljanstvo: srpsko 
 
Obrazovanje 
 
Stručna sprema : visoka 
Naziv fakulteta: Ekonomski Fakultet, Subotica 

 

  
Upisao / završio: 1988 - 1994  
 
 
 

Radno iskustvo 
 
Preduzeće: Aroma, Bečej  
Radno mesto: vlasnik  
Period rada: 1993 - 1999  
 
Preduzeće: Polo Marketing, Bečej  
Radno mesto: komercijalista – referent za marketing  
Period rada: 1999 - 2001  
 
Preduzeće: BAG, Bačko Gradište   
Radno mesto: zamenik komercijalnog direktora  
Period rada: 2001 - 2003  
 
Preduzeće: SOJAPROTEIN, Bečej  

 

Radno mesto: Rukovodilac Službe Ino prodaje  - FEED   
Period rada: 2003 -  
 

 
 
Dodatne  aktivnosti : 

 

Predsednik roditeljske organizacije Dišenova mišićna distrofija Srbija (DMD Srbija) od 
Februara 2017. 
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Ostalo 
 
Engleski jezik – aktivno znanje; 
Vozačka dozvola B kategorije; 
Otac dva deteta, ćerka Nataša (15) i sin Vanja (8) kome je pre tri godine dijagnostifikovana 
Dišenova mišićna distrofija, pa sam nakon toga krenuo u formiranje roditeljske organizacije DMD 
Srbija koja je osnovana početkom februara 2017. Procenjuje se da od ove retke bolesti trenutno u 
Srbiji boluje ca 200 osoba različite životne dobi, a trenutno naša organizacija okuplja sedamdeset 
dva dečaka plus njihove roditelje i članica smo Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije 
(NORBS) kao i svetske DMD organizacije WDO ( 
https://worldduchenne.org/membership/wdomembers/ ) sa kojima aktivno sarađujemo i zajednički 
radimo na brojnim projektima.  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 






