




ПРЕДЛОГ 
На основу члана 41. став 3., члана 42. став 3. и члана 44а. став 1. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), 
члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број, 
5/2019), члан 27. став 2. Статута Градског музеја Бечеј донетог дана 30. новембра 2017. 
године, члана 23. став 2, 3, 4. и 5. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Градског музеја 
Бечеј са позитивним прописима („Службени лист општине Бечеј“, бр. 4/2014), Скупштина 
општине Бечеј је, на ______ седници одржаној _______.2021. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о констатовању престанка дужности и именовању председника и чланова  
Управног одбора Градског музеја Бечеј 

 
I 

 ЕМЕШЕ ЂЕРЕ ДЕЧОВ, је дана 01.09.2020. године поднела оставку на дужност 
председника Управног одбора Градског музеја Бечеј, а ФЕРЕНЦУ ПЕЦЕ и ЕЛЕОНОРИ 
ПАТАКИ члановима Управног одбора из реда представника оснивача су истекли мандати 
на који су именовани, даном доношења овог решења именованима престаје дужност 
председника односно чланова Управног одбора Градског музеја Бечеј. 
 

II 
ШУРАЊИ РОЛАНД, професор историје из Бечеја, именује се за председника, 

АНДРАШ СЕРДА, пољопривредни техничар-сточар из Бечеја за члана и РОБЕРТ РИЦ, 
инжењер холтикултуре из Бечеја – на предлог Националног савета мађарске националне 
мањине именује се за члана Управног одбора Градског музеја Бечеј, на мандатни период 
од четири године, даном доношења овог решења. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Према одредбама члана 41. став 3. и став 4. Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), члана 34. став 1. 
тачка 13. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 5/2019), члана 23. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Градског музеја Бечеј са позитивним прописима 
(„Службени лист општине Бечеј“, бр. 4/2014), члана 27. став 2. Статута Градског музеја 
Бечеј донетог дана 30. новембра 2017. године, између осталог предвиђено је да чланове 
Управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности, а да председника именује оснивач из реда чланова 
управног одбора.  
 
 Чланом 44а. став 1. Закона о култури, прописано је да дужност члана Управног 
одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем, а чланом 42. став 3. да 
управни одбор установе која је од посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и очување националног идентитета националне мањине, има  
најмање једног члана који се именује на предлог одговарајућег савета националне 
мањине. 
 
 У члану 23. у ставовима 2, 3, 4. и 5. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Градског музеја Бечеј са позитивним прописима се наводи да Управни одбор има 
председника и четири члана, и то два из реда запослених, два члана из реда 



представника које именује јединица локалне самоуправе и једног члана који се именује 
на предлог Националног савета мађарске националне мањине, као и да се чланови 
Управног одбора именују на период од четири године и могу бити поново именовани. 
 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине 
општине Бечеј је на својој седници одржаној дана 18.03.2021. године, због оставке Емеше 
Ђере Дечов и истека преиода на који су именовани чланови Управног одбора Градског 
музеја Бечеј из реда оснивача, предложила да им се констатује престанак дужности 
председника односно чланова Управног одбора. На предлог одборничке групе Vajdasági 
Magyar Szövetség-Савез војвођанских мађара који су предложили Роланда Шурањија, 
професора историје из Бечеја за председника, односно Андраша Серду, пољопривредног 
техничара-сточара из Бечеја за члана и на предлог Националног савета мађарске 
националне мањине, решење бр. V/V/8/2021 од 11.03.2021. којим је предложен Роберт 
Риц, инжењер холтикултуре из Бечеја, за члана управног одбора Градског музеја у Бечеју, 
те на основу увида у комплетну документацију, позитивног мишљења Националног савета 
мађарске националне мањине(закључак бр. V/Z/46/2021), претходно обављених 
консултација, размотрила и утврдила да Роланд Шурањи, испуњава све услове за 
именовање на дужност председника а Андраш Серда и Роберт Риц за чланове Управног 
одбора Градског музеја Бечеј. На основу изнетог, утврђен је предлог решења о 
констатовању престанка дужности и именовању председника и чланова Управног одбора 
Градског музеја Бечеј. 
 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила 
Скупштини општине Бечеј да прихвати предлог решења којим се констатује престанак 
дужности Емеше Ђере Дечов, Ференцу Пеце и Елеонори Патаки и да се предложени 
Роланд Шурањи, професор историје из Бечеја, Андраш Серда, пољопривредни техничар-
сточар из Бечеја и Роберт Риц, инжењер холтикултуре из Бечеја-на предлог Националног 
савета Мађарске националне мањине именују за председника односно чланове Управног 
одбора Градског музеја Бечеј. 
 

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је на основу предлога Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе, донела решење као у диспозитиву 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 

тужба Вишем суду у Зрењанину у року од 60 дана од дана достављања овог решења. 
Тужба се предаје у два примерка. 

 
 
Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ        
Број: I _______/2021                                                                     Игор Киш 
Дана: _______.2021. године      
Б  Е  Ч  Е  Ј 
 



















Бечеј, Тополски пут 41 
16.05.1994. 
062242068 
roland1994516@gmail.com 

 
РОЛАНД ШУРАЊИ 

ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ 
 
О себи: 
Основне студије сам завршио на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за 
историју 2017. године са просечном оцвеном 8,72, где сам стекао способност за 
разумевање и предавање светске и националне историје. 
 
Мастер студије сам такође завршио на Филозофском факулету, дипломирао сам 2019. 
године са просечном оценом 10. Тема дипломског рада је Јанош Хуњади и II Косовска 
битка.  
 
Осим обавезних 240+60 ESPB бодова даљим испитима сам стекао још 16 ESPB бодова, што 
показује да сам мотивисан и науман према овој науци. 
 
Члан сам VAMADISZ (Савеза Студената Војвођанских Мађара), која са својим програмима 
припрема студенте прве године за потешкоће које их чекају. 
 
Од 2020. године председник сам Историјског друштва Војвођанских Мађара, чији је циљ 
сачување историје, традиције и културе Војвођанских Мађара. 
 
Тренутно радим у три основне школе у околини Бечеја као наставник историје. 
 
Карактеришу ме вештине што волим да иницирам, самосталан рад, али сам спреман и за 
тимски рад. Активан сам и трудим се да се стално усавршавам. 
 
Овјављени радови: 
 
Damjanich János óbecsei tartózkodása és a tiszteletére állított emléktábla, Bácsország Vajdasági 
honismereti szemle 2019/1. (86. szám), Szabadka: Grafoprodukt Kft. 2019. 61-65. oldal 
 
Називи улица у Бечеју, Бечејски дани, 22.02.2020., бр. 640 
 
Роланд Шурањи и Рашко Рамадански: Топоними XV-XVIII века на доњем току реке Чик у 
светлу картографије, писаних извора и археолошких налаза. Врбашки зборник 1. 2020. 
 
Радно искуство: 
од септембра 2020. године 
Основна школа „Шаму Михаљ“ Бечеј 
наставник историје 
 
од септембра 2020. године 
Основна школа „Север Ђуркић“ Бечеј 



наставник историје 
 
 
од септембра 2020. године 
Основна школа „Светозар Марковић“ Бачко Градиште 
наставник историје 
 
децембар 2018. – јул 2020.  
Градски музеј Бечеј 
историчар – музеолог  
 
Истраживање локалне историје 
 
Прикупљање и сачување културалног и историјског наслеђа Бечеја 
 
Организација изложби и конференција 
 
Студије: 
октобар 2017. – март 2019. 
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за историју 
мастер историчар 
 
октобар 20137. – јун 2017. 
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за историју 
дипломирани историчар 
 
Познавање језика: 
српски: високи ниво/ниво за преговарање 
 
енглески: основни ниво/ниво за разговор 
 
 
 
 







Андраш Серда 
 

Биографија 
 

Рођен сам у Бечеју 10. јула 1966. године. Основну школу у основну средњу школу 
сам завршио у родном месту, затим уписао сам се у пољопривредну средњу школу у 
Футогу. Студије сам наставио на Универзитету у Београду на Факултету за ветеринарство, 
али се нисам дипломирао. 

30. јула 1990. године оженио сам Елвиру Дулку. Имамо троје деце. 
Две године сам радио у струци (ПИК – Бечеј, 1994-1996.), затим сам променио 

профил и од тада (1966.) сам управник продаје пословнице новосадске фирме Домена доо 
у Бечеју. Од 2014. имам регистрован пчелињак. 

 
У слободном времену бавим се мађарском фолклором, народном музиком и 

народном игром. У основној школи био сам члан локалног асанбла народних игара, а 
1982. године асанбла народне музике Batyu. 1994. године у Бечеју организовао сам камп 
народне музике и народних игара под називом Batyu. Тренутно водим мушки хор Ботра. 

Сматрам важним цивилно организовање и изградњу заједнице. Био сам члан 
председништва Мађарског културног уметничког друштва „Петефи Шандор“ Бечеј у два 
мандата. Учествовао сам у оснивању удружења вишечланих породица Бечеја. Истраживао 
сам локалну историју и објавио књигу под називом Óbecse napsugaras oromzatai. Члан сам 
председништва у Кругу интелектуалаца браће Тан. Члан сам председништва Пчеларског 
удружења „Тиса“ Бечеј, где сам и на функцији благајника. Члан сам председништва 
општинске организацвије Савеза Војвођанских Мађара, а од 2019. савета III месне 
заједнице.  

 
Андраш Серда 
 
21220 Бечеј 
Тополски пут 106 
064-27-35-272 
szerdaa@gmail.com 


