
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 
И РАДНЕ ОДНОСЕ 
Број: I 06-29/2021 
Дана: 18.03.2021. године 
    Б  Е  Ч  Е  Ј 
 
 На основу члана 55. и 60. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист Општине 
Бечеј“ бр. 6/2013 –пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019 и 24/2020), Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе, са седнице одржане дана 18.03.2021. године, подноси 
Скупштини општине Бечеј 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
И 

П Р Е Д Л А Ж Е 
 
 да Скупштина општине Бечеј донесе Решење о констатовању престанка, разрешењу и 
именовању председника и чланова Управног одбора Народне бибилиотеке Бечеј, како је наведено у 
предлогу решења који се налази у прилогу овог извештаја. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Како су на дужност председника и члана управног одбора Народне бибилиотеке Бечеј, Рац 
Борбаш Јулиана и др Конц Ђула поднели оставке а члановима из реда представникa запослених су 
истекли мандати на који су имановани, неопходно је да се именује нов председник и нови чланoви 
Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда јединице локалне самоуправе, на предлог 
Националног савета мађарске националне мањине и из реда запослених. 

Одборничка група Vajdasági Magyar Szövetség-Савез Војвођанских Мађара је дана 19.02.2021. 
године упутила Комисији за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине 
Бечеј предлог за именовање Андреје Бартус и ради рационализације, разрешење и поновног 
именовања Кристине Секе за чланове управног одбора Народне бибилиотеке Бечеј као представнике из 
реда јединице локалне самоуправе. Национални савет мађарске националне мањине је дана 11.03.2021. 
године доставио Решење број V/V/7/2021 у коме је предложио именовање Мелинде Кадаш за члана 
управног одбора бибилиотеке, такође достављен и Закључак бр. V/Z/44/2021 од 11.03.2021. године 
којим је подржао именовање Андреје Бартус, Кристине Секе, Пирошке Ферчик Киш и Магдолне 
Радојевић за нове чланове управног одбора бибилиотеке. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Бечеј је 
извршила увид у поднети предлог одборничке групе, решење и закључак Националног савета мађарске 
националне мањине, обавила неопходне консултације, извршила увид у биографије предложених 
кандидата и предлаже Скупштини општине Бечеј да за председника управног одбора Народне 
библиотеке Бечеј именује Кадаш Мелинду на предлог Националног савета мађарске националне 
мањине, а да се за чланове Управног одобра именује Андреа Бартус, да се Кристина Секе разреши и 
поново именује као представник јединице локалне самоуправе, да се именују Пирошка Ферчик Киш и 
Магдолна Радојевић из реда запослених сагласно предлогу решења које се налази у прилогу овог 
извештаја. 

 
 
 
 





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, 81/2020 Одлука УС 
РС), члана 41. став 3. и став 4. и члана  42. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије, бр. 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) и члана 39. Статута Народне библиотеке Бечеј од 11. 
маја 2017. године, Скупштина општине Бечеј, на ____ седници одржаној дана ________ 2021. године, 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о констатовању престанка, разрешењу и именовању председника и чланова Управног 

одбора  
Народне библиотеке  Бечеј 

 
 
I 

ЈУЛИАНА РАЦ БОРБАШ, је дана 04.03.2021. године поднела оставку на дужност председника 
Управног одбора Народне библиотеке Бечеј, а др. ЂУЛА КОНЦ је дана 09.10.2020. године поднео 
оставку на функцију члана Управног одбора, обоје из реда представника оснивача, даном доношења 
овог решења именованима престаје дужност председника односно члана Управног одбора Народне 
библиотеке Бечеј. 

 
II 

КРИСТИНА СЕКЕ се разрешава дужности члана Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из 
реда оснивача даном доношења овог решења. 

 
III 

 МЕЛИНДА КАДАШ из Бечеја именује се за председника Управног одбора Народне библиотеке 
Бечеј на предлог Националног савета мађарске националне мањине, на период од четири године, 
даном доношења овог решења. 

IV 
 АНДРЕА БАРТУС из Бечеја и КРИСТИНА СЕКЕ из Бачког Градишта именују се за чланове 
Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда оснивача, на период од четири године, даном 
доношења овог решења. 
 

V 
ПИРОШКА ФЕРЧИК КИШ из Бачког Петровог Села и МАГДОЛНА РАДОЈЕВИЋ из Бечеја именују се 

за чланове Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених, на период од четири 
године, даном доношења овог решења. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи и члану 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј где је прописано да скупштина 
општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом.  



Чланом 41. став 3. и став 4. Закона о култури предвиђено је да чланове управног одбора 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, као и 
да председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора, док је чланом 43. 
став 3. истог закона предвиђено да се најмање један члан управног одбора именује на предлог 
одговарајућег националног савета националне мањине.  

Одредбама члана 39. став 2. Статута Народне библиотеке Бечеј прописано је да управни одбор 
има председника и четири члана и то два члана из реда запослених, два члана из реда представника 
оснивача и једног члана који се именује на предлог Националног савета мађарске националне мањине. 
Ставом 3. члана 39. Статута бибилиотеке предвиђено је да чланове управног одбора именује и 
разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, док је 
ставовима 4. и 6. и 7. истог члана регулисано да се чланови управног одбора именују на период од 4 
године и могу бити поново именовани, да Национални савет мађарске националне мањине даје 
мишљење о предложеним члановима управног одбора, а да председника управног одбора именује 
оснивач из реда чланова управног одбора. 

Како je констатoван престанак дужности председника и члана управног одбора Народне 
бибилиотеке Бечеј, Јулиани Рац Борбаш и др Ђули Конц због поднетих оставка а члановима из реда 
запослених су истекли мандати на који су изабрани, неопходно је да се именује нов председник и нови 
чланови Управног одбора Народне библиотеке Бечеј. 

 Национални савет мађарске националне мањине из Суботице је доставио решење број 
V/V/7/2021 oд 11.03.2021. године у коме је предложио именовање Мелинде Кадаш за члана управног 
одбора бибилиотеке, такође је доставио и закључак бр. V/Z/44/2021 од 11.03.2021. године којим је 
подржао именовање Андреје Бартус, Кристине Секе, Пирошке Ферчик Киш и Магдолне Радојевић за 
чланове управног одбора бибилиотеке. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Бечеј је на 
својој седници одржаној дана 18.03.2021. године, на основу увида у предлоге, предатих биографија, 
позитивног мишљења и предлога за именовање Националног савета мађарске националне мањине из 
Суботице, те обављених усмених консултација утврдила предлог решења о именовању Мелинде Кадаш 
из Бечеја за председника управног одбора, Андреје Бартус из Бечеја, разрешење и поновног именовања 
Кристине Секе, Пирошке Ферчик Киш из Бачког Петровог Села и Магдолне Радојевић за чланове 
управног одбора бибилиотеке. 

Имајући у виду изнете чињенице и цитиране одредбе прописа, Скупштина општине Бечеј је 
прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе и разрешила 
Кристину Секе дужности члана Управног одбора Народне библиотеке Бечеј и именовала Мелинду 
Кадаш из Бечеја, за председника управног одбора Народне бибилиотеке на предлог Национални савет 
мађарске националне мањине, Андреју Бартус из Бечеја, Кристину Секе из Бачког Градишта, из реда 
јединице локалне самоуправе а Пирошку Ферчик Киш из Бачког Петровог Села и Магдолну Радојевић из 
Бечеја, из реда запослених за чланове Управног одбора Народне библиотеке Бечеј, на мандатни период 
од четири године. 
 

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: Ово решење је коначно и против њега није допуштена 
жалба већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду  у року од 30 дана 
од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка. 
  
 
 
Република Србија                        
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ              
Број: _________/2021                          Игор Киш  



Дана: _______.2021. године 
Б Е Ч Е Ј 





























Андреа Бартус 
Новосадски пут 90 
21220 Бечеј 
тел: 063 8376428 
szerdaandrea@freemail.hu 
 

БИОГРАФИЈА 
 
 Зовем се Андреа Бартус, рођена сам 1. августа 1981. године у Сенти. Основну 
школу и Гимназију сам завршила у Бечеју. 
 Диплому васпитача сам стекла на Високој школи за васпитаче у Новом Саду и у 
Суботици. Од 2005. године радим у Предшколској установи „Лабуд Пејовић“ Бечеј као 
васпитачица. Тренутно, као и задњих пар година радим у јасленим групама, то највише 
волим и да радим. 
 2014. и 2015. године сваке среде водила сам радионицу за бебе, маме и тате у 
Мађарском културном уметничком друштву „Петефи Шандор“ Бечеј. Завршила сам обуку 
методологије Kerekítő. Ову методологију радо користим и у својој групи у јаслицама. 
 Удата сам, мој муж, Кристијан Бартус бави се пољопривредом. Наш син, Арос се 
родио 2013. године, сада похађа први разред Основне школе „Петефи Шандор“ Бечеј. 
 
 
У Бечеју, 29. јануара 2021. године 
 
       С поштовањем,  
       Андреа Бартус 
 







БИОГРАФИЈА 
 
Лични подаци: 
Кристина Секе 
Република Србија, 21220 Бачко Градиште (Бечеј), Петефи Шандора 1 
+381643177392 
n.krisztina99@hotmail.com 
 
Држављанство: српско 
Број личне карте: 009877823 
ЈМБГ: 1201993805059 
Датум рођења: 12.01.1993. 
Пол: женски 
 
РАДНО ИСКУСТВО 
 
08. 2018. –  
Радно место: Пословни администратор 
Задаци: вођење улазних и излазних фактура, калкулација робе, остали канцеларијски 
послови 
Послодавац: ГАМА-МЛ ДОО БЕЧЕЈ, Републиканска 61/Б, 21220 Бечеј 
Делатност: Доо за трговину и услуге 
 
30.01.2017. – 11.05.2017. 
Радно место: Оператер 
Задаци: Састављање турбопуњача 
Послодавац: BorgWarner Turbo Systems, Oroszlány, Táncsics Mihály út 111, 2840, 
Magyarország 
Делатност: Аутоиндустрија 
 
13.06.2016. – 17.07.2016.. 
Радно место: Стручна пракса 
Задаци: Производња активног угља од коштице кикирикија у лабораторијским условима 
Послодавац: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
Делатност: Лабораторија за праћење загађења ваздуха, отпадних вода и депонија 
 
ОБРАЗОВАЊЕ 
 
06.11.2015. – 28.10.2016. 
Звање: Мастер инжењер заштите животне средине  
Главни предмети: Основе физике и хемије, Специфични услови планирања заштите 
животне средине 
Установа: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
Класификација: VII-2 мастер студије  
 
04.07.2011. – 27.10.2015. 
Звање: Инжењер заштите животне средине  



Главни предмети: Основе хемије у заштити животне средине, Основе физике, Праћење 
параметра у заштити животне средине, Мерење и конторла загађења, Третман чврстих и 
опаних отпада, Савремене методе унапређења земљишта, Процес пречишћавања 
отпадних вода  
Установа: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
Класификација: VII-1 основне студије  
 
2007-2011. 
Звање: Пословни администратор  
Главни предмети: Право, Привредна економија, Канцеларијско пословање, Књиговодство 
Установа: Економска-трговинска школа Бечеј 
Класификација: четворогодишња средња школа 
 
Матерењи језик: мађарски 
Остали језици: српски, енглески  
 
Личне вештине 
 Разумевање текста Говор Писање 
 Разумевање 

после слушања 
Читање Конверзација Течан 

говор 
 

Српски Б2 Б2 Б1 Б1 Б2 
Енглески Б1 Б1 А2 А1 А2 
 
Друштвене способности и компетенције: одговорност, поузданост, отвореност, 
асертивност, емпатија, пажљивост, саслушање осталих, пословни бонтон, рад у 
мултинационалном и мултијезичном окружењу 
Рачуноводствене компетенције: обрада статистичких података 
Организационе способности и компетенције: стрпљење, прецизност, брзо учење, тимски 
рад 
Коришћење рачунара: Коришћење операционог система MS Windows, Microsoft Word-a, 
Microsoft Excela, Microsoft PowerPointa (ECDL диплома), коришћење интернета 
 
Возачка дозвола: категорија Б 
 


