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 СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
 
ПРЕДМЕТ: Предлог за доношење Закључка о давању позитивног мишљења за вршење 
више функција 
 
 
       У складу сa чланом 116. и чланом 115. став 3.  Пословника Скупштине општине Бечеј, 
предлажем Скупштини општине Бечеј да донесе Решење о констатовању престанка 
функције заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј, у тексту како је 
предложено у предлогу решења. 
 
 

Образложење: 
Према одредбама члана 56. става 4. Закона о спречавању корупције функционер 

који је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да 
више функција врши истовремено, дужан је да у року од осам дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, функционер 
доставља и прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или 
именовао на јавну функцију.   

Жолт Ловаши Латинчић је дана 21.08.2020. године изабран за секретара 
Скупштине општине Бечеј решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-38/2020, а дана 
11.02.2021. године именован за члана Управног одбора Установе за спортску и културну 
активност омладине “Ђорђе Предин-Баџа” Бечеј решењем број I-02-13/2021. 

 
 
 
 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                             Игор Киш с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРЕДЛОГ 
 На основу члана 56. става 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник 
РС“, број 35/2019 и 88/2019 ) и члана 115. став 6. Пословника Скупштине општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 6/2016-пречишћен текст, 4/2014, 15/2014 и 
23/2019), Скупштина општине Бечеј је на ____ седници одржаној дана _______2021. 
године донела  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању позитивног мишљења за вршење више функција 

 
I 

Скупштина општине Бечеј даје позитивно мишљење да Жолт Ловаши Латинчић 
истовремено са функцијом секретара Скупштине општине Бечеј врши и функцију члана 
Управног одбора Установе за спортску и културну активност омладине “Ђорђе Предин-
Баџа” Бечеј. 

 
II 

Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање 
корупције за истовремено вршење наведених јавних функција.  

О б р а з л о ж е њ е 

Према одредбама члана 56. става 4. Закона о спречавању корупције функционер 
који је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да 
више функција врши истовремено, дужан је да у року од осам дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, функционер 
доставља и прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или 
именовао на јавну функцију.   

Жолт Ловаши Латинчић је дана 21.08.2020. године изабран за секретара 
Скупштине општине Бечеј решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-38/2020, а дана 
11.02.2021. године именован за члана Управног одбора Установе за спортску и културну 
активност омладине “Ђорђе Предин-Баџа” Бечеј решењем број I-02-13/2021. 

Скупштина општине Бечеј даје позитивно мишљење да Жолт Ловаши Латинчић 
истовремено врши обе јавне функције, имајући у виду да не постоји однос зависности, 
надређености и контроле, који би могао да утиче на непристрасно вршење наведених 
јавних функција, нити би се њиховим истовременим вршењем нарушило поверење 
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.  

  На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела закључак као у 
диспозитиву. 

 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина        
 Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                            Игор Киш                 
Број: _________ 
Дана: ________.2021. године    

Б  Е  Ч  Е  Ј 
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На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 42. Статута 
општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) и члана 29. Пословника Скупштине 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014, 15/2014 и 
23/2019), Скупштина општине Бечеј је, на конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. године, 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу секретара  Скупштине општине Бечеј 

 
I 

       Жолт Ловаши Латинчић, дипломирани правник из Бечеја, поставља се за секретара 
Скупштине општине Бечеј, на четири године, даном доношења овог решења.  
 

II 
УТВРЂУЈЕ СЕ да даном истека мандата одборника скупштине општине Бечеј из претходног 

сазива, Ирини Кореној Врачарић престаје функција секретара Скупштине општине Бечеј из 
претходног сазива, на коју је постављена решењем број I 02-122//2018 од 16.10.2018. године. 

 
III 

          Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.” 
 

Образложење:  
Чланом 40. Закона о локалној самоуправи је регулисано да се секретар скупштине поставља, 

на предлог председника скупштине, на четири године, да за секретара скупштине општине може 
бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од 
најмање три године.  
      Чланом 29. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да кандидата за секретара 
Скупштине предлаже председник Скупштине, да предлог садржи име и презиме кандидата, кратку 
биографију, образложење и писмену сагласност кандидата, те да се секретар поставља на 4 године. 
        Сагласно наведеним прописима, Председник Скупштине општине Бечеј је Скупштини општине 
Бечеј, дана 21.08.2020. године, као кандидата за секретара Скупштине општине Бечеј, предложио 
Жолта Ловаши Латинчића,  дипломираног правника из Бечеја. 
       Скупштина општине Бечеј је утврдила да је предлог поднет у складу са Пословником 
Скупштине општине Бечеј и да предложени кандидат испуњава услове предвиђене Законом о 
локалној самоуправи, те је већином гласова донела решење о постављењу Жолта Ловаши 
Латинчића дипломираног правника из Бечеја за секретара Скупштине општине Бечеј. 
 Скупштина општине Бечеј је уједно утврдила да даном истека мандата одборника скупштине 
општине Бечеј из претходног сазива, престаје функција секретара. 
         Имајући у виду горе наведено, донето је 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 Решења. 
Тужба се предаје у два примерка. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                            
Број: I 02-38/2020                                                                                   Киш Игор с.р                        
Дана: 21.08.2020. године 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. – más. törvény, 101/2016. – más. törvény és 47/2018. számok) 40. szakaszának 2. bekezdése, 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 42. szakasza, valamint 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014. és 23/2019. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község 
Képviselő-testülete a 2020. 08. 21-én megtartott alakuló ülésén  
 

HATÁROZATOT 
hozott 

az Óbecsei Községi Képviselő-testület titkárának tisztségbe helyezéséről 
 

I. 
 Lovasi Latincsity Zsolt óbecsei okleveles jogászt, jelen Határozat meghozatalának napján az Óbecsei 
Községi Képviselő-testület titkárának tisztségébe helyezzük 4 éves időszakra. 
 

II 
MEGERŐSÍTJÜK, hogy az előző összetételű Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselői 

megbízatásainak megszűnésével megszűnik Irina Korenoj Vračarićnak az Óbecsei Községi Képviselő-
testületben betöltött titkári tisztsége, amire a 2018. 10. 16-I I 02-122/2018. számú Határozattal nevezték 
ki.  

III 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

A helyi önkormányzatról szóló  40. szakasza előírja, hogy a Képviselő-testület titkárát a Képviselő-
testület elnökének javaslata alapján négyéves időszakra helyezik tisztségbe, hogy a Községi Képviselő-
testület titkárának tisztségét olyan személy láthatja el, aki jogtudományi egyetemet végzett legalább 240 
kreditponttal, mesterképzéssel, specializált egyetemi képzéssel, specializált szakképzéssel rendelkezik, 
illetve legalább négyéves alapképzéssel vagy sepcializált egyetemi képzéssel, letette a közigazgatási 
szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgát és legalább háromévi munkatapasztalattal 
rendelkezik.  
 Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjének 29. szakasza szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület Titkárának személyét a Községi Képviselő-testület elnöke javasolja, s a javaslat 
tartalmazza a jelölt vezeték- és keresztnevét, a rövid életrajzát, az indoklást és a jelölt írásbeli 
beleegyezését, valamint, hogy a titkárt négyéves megbízatási időre helyezik tisztségbe. 
 Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Alapszabályának 37. szakasza előírja, hogy a Képviselő-
testületnek titkára van, akit a Községi Képviselő-testület elnökének javaslata alapján a Törvénnyel 
meghatározott feltételekkel összhangban 4 éves megbízatási időre a Községi Képviselő-testület helyez 
tisztségbe.  
  A fent felsoroltakkal összhangban Óbecse Község Képviselő-testületének elnöke 2020. 08. 21-én 
Óbecse Község Képviselő-testületének titkárává Lovasi Latincsity Zsolt óbecsei jogászt javasolta. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete megerősítette, hogy a javaslatot az Óbecsei Községi Képviselő-
testület Ügyrendjével összhangban terjesztették be, valamint hogy a jelölt megfelel A helyi 
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Óbecse Község Községi Tanácsa az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának 
lefolytatására alakult Bizottság javaslatára, javasolta Óbecse Község Képviselő'testületének, hogy hozza 
meg a rendelkező rész alapján a Határozatot. 
A Bizottság Jegyzőkönyve, Jelentése és Javaslata alapján, a teljes dokumentációba való betekintés után, és 
a fenti tényállás megállapításával, tekintettel arra, hogy adottak a tervezésről és az építkezésről szóló 
Törvény, az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat és Óbecse Község 
Képviselő'testülete Határozatával előírt feltételek, Óbecse község Képviselő'testülete, a Községi Tanács 
javaslatára, a jelen Határozat rendelkező részében leírtak alapján döntött. 
 
Jogorvoslat:  
Az ajánlatbegyűjtés eljárásban részt vevő személy, aki úgy véli, hogy az építkezési földterületet a Törvény 
rendelkezéseivel ellentétes módon idegenítették el, s ezzel megsértették a jogát, az illetékes bíróságnál 
pert indíthat a szerződés megsemmisítésére a szerződés megkötésének a tudomására jutásától számított 
nyolc napos határidőn belül, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül. 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  

Óbecse község        A KÉPVISELŐ'TESTÜLET ELNÖKE  
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ'TESTÜLETE                  Kiss Igor sk.  
Szám: I 464'56/2021 
Kelt: 2021.02.11. 

Ó B E C S E 

 
UUU o UUU 

 
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине 
Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 5/2019) и члана 18. став 2. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин'Баџа” са 
позитивним прописима („Службени лист општине Бечеј”, бр. 3/2014), Скупштина општине Бечеј је на 
VIII седници одржаној дана 11.02.2021. године, донела  �

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за 

спортску и културну активност омладине „Ђорђе ПрединUБаџа” Бечеј �
 
I�

 Разрешава се  Дејан Станојев дужности председника, Милош Андрић и Жељко Ковачев 
чланови Управног одбора Установе за спортску и културну активност омладине „Ђорђе Предин'
Баџа” Бечеј, пре истека периода на који су именовани.�

II 
 У Управни одбора Установе за спортску и културну активност омладине „Ђорђе Предин'
Баџа” Бечеј, на период од четири године именују се следећа лица: �
 

�� БОНИФАРТ ЛАСЛО, за председника�
�� ЛОВАШИ ЛАТИНЧИЋ ЖОЛТ, за члана испред јединице локалне самоуправе,�
�� ШИМОН АРНОЛД, за члана испред јединице локалне самоуправе.�
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III 
 Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бечеј”.�
 

О б р а з л о ж е њ е�
Решењем Скупштине општине Бечеј број I 02'77/2019 од 09.07.2019. године именовани су 

Дејан Станојев за председника и Милош Андрић за члана а Решењем број I 022'190/2016 од 
12.10.2016. године, Жељко Ковачев за члана Управног одбора Установе за спортску и културну 
активност омладине „Ђорђе Предин'Баџа” Бечеј као представници локалне самоуправе, на мандатни 
период од четири године. �
 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је Скупштини 
општине Бечеј да разреши Дејана Станојева, Милоша Андрића и Жељка Ковачева дужности 
председника односно чланова Управног одбора Установе за спортску и културну активност омладине 
„Ђорђе Предин'Баџа” Бечеј, пре истека периода на који су именована и да се у Управни одбор 
именују следећа лица: Бонифарт Ласло за председника, Ловаши Латинчић Жолт и Шимон Арнолд за 
чланове испред јединице локалне самоуправе. �

 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог Комисије за кадровска, административна 

питања и радне односе и применом одредаба члана 20. став 1. Закона о јавним службама, члана 32. 
став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи, члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј и 
члана 18. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј „Ђорђе Предин'Баџа” са позитивним прописима, донела је одлуку као у диспозитиву 
овог решења.�

 
 �

  Република Србија     �

Аутономна Покрајина Војводина�
Општина Бечеј            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ�

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ             Игор Киш, c.p.�
Број: I  02'13/2021�
Дана: 11.02.2021. године�
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A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 

81/2005., 83/2005. és 83/2014. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018 számok) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. 
szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja és a Đorđe Predin'Badža Óbecse Ifjúságának Sport' és 
Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény alapító okiratának a hatályos előírásokkal való 
összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2014. sz.) 18. szakaszának 2. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő'testülete a 2021.02.11. megtartott VIII. ülésén meghozta a 
 
 

HATÁROZATOT 
a Đorđe PredinUBadža Óbecse Ifjúságának SportU és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 

Intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről és  
elnökének és tagjainak kinevezéséről 

 
 




