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На основу члана 59. Пословника Националног савета мађарске националне мањине 
(донетог 10. децембра 2018. године под бројем М/Н/8/2018) састављен је са 9. 
редовне седнице Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет) следећи 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

На основу члана 20 и 22 Пословника Националног савета мађарске националне 
мањине, Председник је дана 04. октобра 2019. године сазвао 9. редовну седницу за 
11. октобар 2019. године у Мађарској медијској кући у Суботици. Девета редовна 
седница је одржана у петак 11. октобра од 10:00 часова у суботичкој Мађарској 
медијској кући (улица Аге Мамужића 11), којом је председавао мр Јене Хајнал. 
Записник је водила Бригита Петер. 

На седници су били присутни следећи чланови: Чила Абрахам, Наталија Бачик 
Леринц, Агнеш Бајус Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Ибоља Де 
Негри, Габор Долински, др Атила Дудаш, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, мр Јене 
Хајнал, Анико Јерас, Ана Кишимре Серда, Геза Кучера, Габриела Линка Берец, 
Давид Лошонц, др Золтан Месарош, Атила Молнар, др Анико Новак, мр Чаба 
Пашко, Атила Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, 
Јожеф Слако, Иштван Терновац, Зоран Теслић, Мариана Туркал, Ерика Веребеш 
Крнач и др Агота Виткај Кучера. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Емеше Ђере Дечов, Бела Кало, 
Жужана Калмар, Илдико Менђан Плетикосић и др Ференц Жолдош. 

Од представника Стручне службе Савета присутни су били: Емил Лулић, 
Бригита Петер и Андреа Коложи. 

На седници је присуствовало 30 чланова. Савет је током целе седнице имао 
кворум. 

Седницу је отворио председник Савета. Навео је да је од установа чији је 
суоснивач Национални савет мађарске националне мањине, позвао директорицу 
Образовно-културне установе „Cnesa” из Кањиже Ерику Надрљански Торнаи, 
директора Историјског архива из Сенте Иштвана Фодора мл. и директорицу Музеја 
општине Бачка Топола Гажо Харгиту да добију реч у вези неколико битних 
докумената који су предложени Савету. 

Пре разматрања дневног реда, Председник Савета је известио о томе да је 
поводом прославе 20. августа, 2019. године у Будимпешти, Награда Мађарима који 
живе изван граница Мађарске под називом Золтан Калош, додељена Одсеку за 
мађарски језик у Новом Саду, суботичкој фондацији Панон, а орден златног крста 
мађарске је додељен свештенику са Келебије, наставнику музичког и кулинарском 
шефу Чаби Пашко и доктору Емилу Фаркашу, Начелнику хирургије Опште 
болнице у Сенти. Тибор Пекар, војвођански музички педагог у пензији и Карољ 
Вицеи председник Књижевног и уметничког друштва „Térzene” су награђени 
Орденом сребрног крста мађарске. Недавно је награду Миклош Банфи освојио 
Вишер Јохан, директор сенћанског камерног позоришта. Председник је у име 
Савета честитао добитницима награда. 

У вези додељених награда, реч је тражио Иштван Боџони, директор радио-
телевизије „Панон”. 
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Председник Савета је установио, да је по званичној евиденцији Савета 
присутно 28 чланова тако да радно тело има кворум.  

Изостанак са седнице оправдали су: Емеше Ђере Дечов, Жужана Калмар, Бела 
Кало и Илдико Менђан Плетикосић. 

На седницу је стигао Јожеф Слако. 

Након тога председник је ставио предложени дневни ред на гласање на 
следећи начин: 

Предлог дневног реда: 

1. Усвајање записника са 8. редовне седнице Националног савета мађарске 
националне мањине 

2. Давање сагласности на план рада за 2020. годину Образовно културне 
установе „Cnesa” из Кањиже 

3. Сагласност на план рада за 2020. годину Историјског Архива Сента 

4. Сагласност на програм рада за 2020. годину Музеја Општине Бачка 
Топола 

5. Сагласност на финансијски план за 2020. годину Музеја Општине Бачка 
Топола 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у вези школског програма 
Основне школе „Лајош Турзо” у Сенти 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у вези мреже Предшколских установа 
у граду Нови Сад 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у вези мреже Основних школа у Општини Бач 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Предшколске установе 
„Вера Гуцуња” у Сомбору 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Гимназије „Вељко Петровић” у Сомбору 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Средње медицинске школе у Суботици 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
Предшколске установе „Пава Сударски” у Новом Бечеју 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова школског одбора 
Гимназије „Вељко Петровић” у Сомбору 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене чланова 
Школског одбора Гимназије у Бечеју 
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15. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова школског одбора 
Економско-трговинске школе у Бечеју 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
Дома ученика средњих школа „Бранково Коло” у Новом Саду  

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
дома ученика средњих школа у Суботици  

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
пољопривредне школе у Бачкој Тополи  

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију политехничке школе у Суботици 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију 
и специјализацију Гимназије и стручне школе  
„Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Медицинске школе „др Ружица Рип” у Сомбору 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Техничке школе у Ади 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Арањ Јанош” у 
Трешњевцу 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику издвојеног одељења у Орому Основне школе „Арањ 
Јанош” у Трешњевцу 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Мартоношу 
Основне школе „Јован Поповић” у Чоки 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Моша Пијаде” у Пачиру 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу 
„Ади Ендре” у Торди Основне школе „Никола Тесла” у Банатском 
Карађорђеву 
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28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „18. октобар” у Новом 
Орахову 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Мартоношу 
Основне школе „Петефи Шандор” у Новој Црњи 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку 
и Основне школе „Мирослав Антић” у Палићу 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу 
„Темеркењ Иштван” у Торњошу Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у Белом Блату 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи „Никола Ђурковић” у 
Фекетићу 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „др Тихомир Остојић” у Остојићеву 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику издвојеног одељења у Јазову 
Основне школе „др Тихомир Остојић” у Остојићеву 

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Економско-трговинске школе „Јован Трајковић” у 
Зрењанину 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Техничкој школи „Шинкович Јожеф” у 
Бачкој Тополи 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Пољопривредној школи у Бачкој Тополи 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Хемијско-прехрамбеној средњој школи у 
Чоки 
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40. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Средњој школи „Лукијан Мушицки” у 
Темерину 

41. A Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Гимназији „Светозар Марковић” у 
Суботици 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 учесника на мађарском 
наставном језику у Хемијско-технолошкој школи у Суботици 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој економској школи у Сомбору 

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Адорјану Основне школе „Јован 
Јовановић Змај” у Кањижи 

45. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Мартоношу 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи 

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у гимназији „Светозар Марковић” у Новом 
Саду 

47. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Техничкој школи у Бечеју 

48. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Техничкој школи у Ади  

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Малим Пијацама 
Основне школе „Карас Каролина” у Хоргошу  

50. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу 
на путу Едварда Кардеља Основне школе „Сечењи Иштван” у Суботици 

51. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у школском центру са домом ученика 
„Доситеј Обрадовић” у Суботици 
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52. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у школи за дизајн „Богдан Шупут” у 
Новом Саду 

53. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој школи „др Ружица Рип” у Сомбору 

54. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи „Петефи Бригада” у 
Кули 

55. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи „Браћа Стефановић” у 
Неузини 

56. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу 
у Банатском Аранђелову Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Новом 
Кнежевцу 

57. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу 
„Турзо Лајош” Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти 

58. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

59. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Гимназији „Вељко Петровић” у Сомбору 

60. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Пољопривредно-техничком 
средњошколском центру „Беседеш Јожеф”у Кањижи 

61. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој школи „Доситеј Обрадовић” 
у Новом Кнежевцу 

62. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из математике за шести разред 
издавачке куће „Бигз” 

63. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и другог наставног 



• 7 • 
 

средства из мађарског језика и књижевности за ученике петог разреда 
Завода за уџбенике Београд 

64. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета свет око нас за други разред Издавачке 
куће „Бигз” 

65. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
и другог наставног средства из физике за шести разред Издавачке куће 
„Klett” 

66. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
из биологије за шести разред Издавачке куће „Герундијум” 

67. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
из рачунарства и информатике за шести разред издавачке куће„Klett” 

68. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
из ликовне културе за шести разред Издавачке куће „Герундијум” 

69. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
из ликовне културе за други разред Издавачке куће „Бигз” 

70. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
из предмета техника и технологија за шести разред Издавачке куће „Нови 
Логос” 

71. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и других 
наставних средстава из математике за други разред Издавачке куће „Бигз” 

72. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и другог 
наставног средства из мађарског језика и књижевности за први разред 
Завода за уџбенике Београд 

73. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника из Историје за 
шести разред издавачке куће „Klett” 

74. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди  

75. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
студентског центра у Суботици 

76. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
дома ученика средњих школа у Вршцу 
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77. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

78. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарног ранг листи студената 
студентског центра у Новом Саду 

79. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези замене члана Управног одбора 
Историјског архива Суботици 

80. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова управног и надзорног одбора историјског 
архива у Белој Цркви 

81. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
историјског архива у Белој Цркви 

82. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору 

83. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Историјског архива у Панчеву 

84. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе града Нови Сад 

85. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања општине Ковачица 

86. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у граду Нови Сад 

87. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у општини Нова Црња 

88. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у општини Кањижа 

89. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у општини Ковин 

90. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у општини Тител 

91. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у општини Сечањ 

92. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника Савета 
за међунационалне односе општине Нови Бечеј 

93. Разно 
Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет је усвојио дневни ред за 9. редовну седницу. 
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Савет је након тога прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 8. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
прихватио записник са 8. редовне седнице Националног савета мађарске 
националне мањине. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на план рада за 2020. 
годину Образовно културне установе „Cnesa” из Кањиже 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора, предложила тачку 
дневног реда, а затим је Ерика Надрљански Тот, директорица Образовно културне 
установе „Cnesa” из Кањиже представила програм установе за 2020. годину. 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/254/2019): 
1. Савет даје сагласност на доношење плана рада 
за 2020. годину Образовно-културне установе „Cnesa” из Кањиже. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада за 2020. годину 
Историјског Архива Сента 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора, предложила тачку 
дневног реда, а потом је директор Иштван Фодор мл. представио план рада за 2020. 
годину Историјског Архива Сента. 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/255/2019): 
1. Савет даје сагласност на план рада Историјског Архива Сента 
за 2020. годину. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 4–5 заједно расправља, пошто 
је тема везана за планске документе Музеја Општине Бачка Топола за наредне две 
године. 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет усваја да се о тачкама 4–5 заједно расправља. 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора, предложила тачку 
дневног реда, а затим је директорица Харгита Гажо представила програма рада и 
финансијски план Музеја Општине Бачка Топола за 2020. годину. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на програм рада за 2020. 
годину Музеја Општине Бачка Топола 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/256/2019): 
1. Савет даје сагласност на програм рада за 2020. годину 
Музеја Општине Бачка Топола. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на финансијски план за 2020. 
годину Музеја Општине Бачка Топола 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/257/2019): 
1. Савет даје сагласност на финансијски план за 2020. годину 
Музеја Општине Бачка Топола. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

  



• 11 • 
 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења у вези школског програма Основне школе „Лајош Турзо” у 
Сенти 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора. 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/258/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења 
у поступку доношења школског програма образовне установе 
(број: V/Z/318/2019) донет 2. октобра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 7–8 заједно расправља, пошто 
је тема везана за, пошто је тема везана за давање сагласности за по једну градску и 
једну општинску образовну мрежу. 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
Једногласно донео следећи Закључак: 
Савет усваја да се о тачкама 7–8 заједно расправља. 

Тачке 7–8. дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

На седницу је стигао Атила Дудаш. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења у вези мреже Предшколских установа у граду Нови Сад 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/259/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о мрежи  
предшколских установа у граду Нови Сад  
(број: V/Z/290/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења у вези мреже Основних школа у Општини Бач 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/260/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о мрежи 
основних школа у општини Бач 
 (број: V/Z/291/2019) донет 5. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 9–17 заједно расправља, 
пошто је тема избор директора у по једној образовној установи и/или у установи 
ученичког и студентског стандарда, односно у вези поступка замене члана 
Управног органа. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет усваја да се о тачкама 9–17 заједно расправља. 

Тачке 7–17. дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Предшколске установе „Вера Гуцуња” у Сомбору 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/261/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе  
(број: V/Z/256/2019) донет 1.августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Гимназије „Вељко Петровић” у Сомбору 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/262/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе  
(број: V/Z/301/2019) донет 19.септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Средње медицинске школе у Суботици 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/263/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе  
(број: V/Z/315/2019) донет 02.октобра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Предшколске установе 
„Пава Сударски” у Новом Бечеју 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/264/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
управног одбора образовне установе 
(број: V/Z/293/2019) донет 5. септембра 2019.године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова школског одбора Гимназије „Вељко 
Петровић” у Сомбору 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/265/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
управног одбора образовне установе 
(број: V/Z/294/2019) донет 5. септембра 2019.године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Школског одбора Гимназије у Бечеју 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/266/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
школског одбора образовне установе 
(број: V/Z/306/2019) донет 19. септембра 2019.године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова школског одбора Економско-трговинске 
школе у Бечеју 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/267/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
школског одбора образовне установе 
(број: V/Z/302/2019) донет 19. септембра 2019.године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Бранково Коло” у Новом Саду 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/268/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
управног одбора образовне установе 
(број: V/Z/292/2019) донет 5. септембра 2019.године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора дома ученика средњих 
школа у Суботици 

A Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/269/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
управног одбора образовне установе 
(број: V/Z/300/2019) донет 19. септембра 2019.године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 18–22 заједно расправља, 
пошто је тема избор директора у по једној образовној установи и/или у установи 
ученичког и студентског стандарда, односно у вези поступка замене члана 
Управног одбора. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет усваја да се о тачкама 18–22 заједно расправља. 

Тачке 18–22 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

У расправи су учествовали: Геза Кучера, Јене Хајнал. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
пољопривредне школе у Бачкој Тополи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/270/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију и доквалификацију  
(број: V/Z/255/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију политехничке школе у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/271/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију  
(број: V/Z/307/2019) донет 19. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом 
Кнежевцу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/272/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију 
(број: V/Z/309/2019) донет 19. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Медицинске 
школе „др Ружица Рип” у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/273/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију 
(број: V/Z/317/2019) донет 2. октобра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Техничке школе у Ади 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/274/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију и доквалификацију 
(број: V/Z/316/2019) донет 2. октобра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 23–61 заједно расправља, 
пошто је тема везана за отварање одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет усваја да се о тачкама 23–61 заједно расправља. 

Тачке 23–61 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/275/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/235/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику издвојеног одељења у Орому Основне школе „Арањ 
Јанош” у Трешњевцу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/276/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/236/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Мартоношу Основне школе „Јован 
Поповић” у Чоки 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/277/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/237/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Моша Пијаде” у Пачиру 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/278/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/238/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу „Ади Ендре” у Торди Основне школе 
„Никола Тесла” у Банатском Карађорђеву 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/279/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/239/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „18. октобар” у Новом Орахову 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/280/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/240/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Мартоношу Основне школе 
„Петефи Шандор” у Новој Црњи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/281/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/241/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку и Основне школе „Мирослав 
Антић” у Палићу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/282/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/253/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу „Темеркењ Иштван” у Торњошу Основне 
школе „Стеван Сремац” у Сенти 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/283/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/254/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у Белом 
Блату 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/284/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/242/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Никола Ђурковић” у Фекетићу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/285/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/249/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „др Тихомир Остојић” у Остојићеву 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/286/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/250/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику издвојеног одељења у Јазову Основне школе „др Тихомир 
Остојић” у Остојићеву 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/287/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/251/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Економско-трговинске школе „Јован Трајковић” у 
Зрењанину 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/288/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/246/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Техничкој школи „Шинкович Јожеф” у Бачкој 
Тополи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/289/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/245/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

  



• 20 • 
 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Пољопривредној школи у Бачкој Тополи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/290/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/248/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Хемијско-прехрамбеној средњој школи у Чоки 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/291/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/252/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој школи „Лукијан Мушицки” у Темерину 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/292/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/247/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: A Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Гимназији „Светозар Марковић” у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/293/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/244/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 учесника на 
мађарском наставном језику у Хемијско-технолошкој школи у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/294/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/243/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Средњој економској школи у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/295/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/234/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Адорјану Основне школе 
„Јован Јовановић Змај” у Кањижи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/344/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/264/2019) донет 8. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Мартоношу Основне школе 
„Јован Јовановић Змај” у Кањижи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/296/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/265/2019) донет 8. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у гимназији „Светозар Марковић” у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/297/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/267/2019) донет 8. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Техничкој школи у Бечеју 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/298/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/268/2019) донет 8. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Техничкој школи у Ади 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/299/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/269/2019) донет 8. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Малим Пијацама Основне 
школе „Карас Каролина” у Хоргошу. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/300/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/272/2019) донет 15. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу на путу Едварда Кардеља Основне школе 
„Сечењи Иштван” у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/301/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/273/2019) донет 15. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у школском центру са домом ученика „Доситеј Обрадовић” у 
Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/302/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/274/2019) донет 15. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у школи за дизајн „Богдан Шупут” у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/303/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/270/2019) донет 15. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој школи „др Ружица Рип” у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/304/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/275/2019) донет 15. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Петефи Бригада” у Кули 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/305/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/282/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Браћа Стефановић” у Неузини 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/306/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/283/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Банатском Аранђелову Основне школе 
„Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/307/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/284/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу „Турзо Лајош” Основне школе „Стеван 
Сремац” у Сенти 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/308/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/285/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/309/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/286/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Гимназији „Вељко Петровић” у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/310/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/287/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Пољопривредно-техничком средњошколском центру „Беседеш 
Јожеф”у Кањижи 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/311/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/288/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој школи „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/312/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/289/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 62–73 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање претходне сагласности за по 1 уџбеник односно 
друго наставно средство. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 62–73. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 62–73 је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора. 

У расправи у учествовали: Анико Новак, Марта Петкович, Геза Кучера, Јене 
Хајнал, Јожеф Слако. 

ШЕЗДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и 
другог наставног средства из математике за шести разред 
издавачке куће „Бигз” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/313/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику 
(број: V/Z/258/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и другог 
наставног средства из мађарског језика и књижевности за ученике петог разреда 
Завода за уџбенике Београд 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/314/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику 
(број: V/Z/259/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

  



• 27 • 
 

ШЕЗДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и 
другог наставног средства из предмета свет око нас за други разред Издавачке 
куће „Бигз” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/315/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику 
(број: V/Z/263/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из физике за шести разред Издавачке куће „Klett” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/316/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику 
(број: V/Z/260/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника из 
биологије за шести разред Издавачке куће „Герундијум” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/317/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском језику 
(број: V/Z/261/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника из 
рачунарства и информатике за шести разред издавачке куће„Klett” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/318/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском језику 
(број: V/Z/262/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора 
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у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника 
из ликовне културе за шести разред Издавачке куће „Герундијум” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/319/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском језику 
(број: V/Z/271/2019) донет 15. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника из 
ликовне културе за други разред Издавачке куће „Бигз” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/320/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском језику 
(број: V/Z/276/2019) донет 22. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника из предмета 
техника и технологија за шести разред Издавачке куће „Нови Логос” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/321/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском језику 
(број: V/Z/277/2019) донет 22. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и 
других наставних средстава из математике за други разред Издавачке куће „Бигз” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/322/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и других наставних средстава на мађарском језику 
(број: V/Z/280/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и другог 
наставног средства из мађарског језика и књижевности за први разред Завода за 
уџбенике Београд 
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Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/323/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и других наставних средстава на мађарском језику 
(број: V/Z/281/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника из 
Историје за шести разред издавачке куће „Klett” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/324/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/298/2019) донет 11. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 74–78 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења за по једну прелиминарну ранг листу 
дома ученика средњих школа и факултета. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 74–78.заједно расправља. 

Тачке дневног реда 74–78. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/325/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика  
(број: V/Z/295/2019) донет 5. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одборау вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
студентског центра у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/326/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената  
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(број: V/Z/308/2019) донет 19. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
дома ученика средњих школа у Вршцу 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/327/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената  
(број: V/Z/311/2019) донет 25. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/328/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг студената  
(број: V/Z/312/2019) донет 25. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарног ранг листи студената 
студентског центра у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/329/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг студената  
(број: V/Z/313/2019) донет 25. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама дневног реда 79–83 заједно 
расправља, пошто је тема везана за поступак избор директора у по једној установи 
културе односно поступка замене члана Управног и надзорног одбора 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкана дневног реда 79–83. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 79–83. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези замене члана Управног одбора Историјског архива у 
Суботици 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/330/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног одбора 
Историјског архива у Суботици  
(број: V/Z/257/2019) донет 1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова управног и надзорног одбора историјског 
архива у Белој Цркви 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/331/2019): 
1. Савет потврђује Решење о именовању члана Управног одбора 
Историјског архива у Белој Цркви (број: V/V/6/2019) 
и Закључак у поступку замене чланова Надзорног одбора Историјског 
архива у Белој Цркви (број: V/Z/233/2019) Извршног одбора Савета донети 
1. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора историјског 
архива у Белој Цркви 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/332/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова Управног одбора 
Историјског архива у Белој Цркви (број: V/Z/303/2019) донет 19. септембра 
2019. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ОСАМДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Градске 
библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/333/2019): 
1. Савет потврђује Решење Извршног одбора Савета о именовању члана 
Управног одбора Градске библиотеке „Карло Бијелицки”у Сомбору  
(број: V/V/7/2019) донет 28. августа 2019.године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Историјског архива у 
Панчеву 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/334/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку именовања директора 
Историјског архива у Панчеву 
(број: V/Z/299/2019), донет 11. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области културе града Нови Сад 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/335/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе града 
Нови Сад (број: V/Z/314/2019), донет 2. октобра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања општине Ковачица 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/336/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Ковачица 
(број: V/Z/310/2019), донет 25. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама дневног реда 86–91. заједно 
расправља, пошто је тема везана за давање назива улица у по једној локалној 
самоуправи. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама дневног реда 86–91. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 86–91. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Националног савета. 

ОСАМДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у граду Нови Сад 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/337/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/266/2019), донет 8. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у општини Нова Црња 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/338/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/278/2019) донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у општини Кањижа 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/339/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/279/2019), донет 28. августа 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ОСАМДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у општини Ковин 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/340/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/296/2019) донет 11. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљења о називу улица у општини Тител 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/341/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/304/2019), донет 19. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у општини Сечањ 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/342/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/305/2019), донет 19. септембра 2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о предлогу за именовање представника Савета за 
међунационалне односе општине Нови Бечеј 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/343/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника 
Савета за међунационалне односе (број: V/Z/297/2019), донет 11. септембра 
2019. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕВЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Након што није било више питања, односно предлога, председник Савета је 
рекао да ће се у Чуругу испред споменика Повређеног криста, у недељу 27. октобра 
2019. године, са почетком од 14 часова, одржати спомен невино страдалим 
мађарима у Војводини 1944–1945, и да су сви добродошли. 

А као информацију је навео, да се следећа седница Националног савета 
мађарске националне мањине очекује за 29. новембра 2019. године. За крај године 
је планирана још једна седница која ће се одржати највероватније 30. децембра. 

Председавајући је окончао 9. седницу Националног савета мађарске 
националне мањине у 11 и 30 часова. 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине  

 



На основу члана 14. став 1. тачка д) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (усвојеног 10. децембра 2018. године под бројем М/H/7/2018), Национални савет 
мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) на седници одржаној 29. новембра 
2019. године донео је следећу 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  
Мења се Одлука о буџету Националног савета мађарске националне мањине (која 

је усвојена 28. децембра 2018. године под редним бројем М/Н/12/2018). 

Члан 2.  
У члану 1. одлуке број „1 756 663 383,00” мења се и гласи „1 080 777 023,00”. 

Члан 3.  
У члану 2. табела мења се и гласи: 

Група 
Економска 

класификација 
(Конто) 

Приходи Износ (РСД) 

1 2 3 4 
 

I. 31  КАПИТАЛ                                                                                                      203 754 672,00 
 311700  Пренос неупотребљених средстава за 2017. годину.                                                                                                             203 754 672,00 

 
II. 73          ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1 402 431 143,00 

 731         ДОНАЦИЈЕ ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА 1 311 474 033,00 
 731100      Донације иностраних земаља 1 311 474 033,00 
 733         ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 90 957 110,00 
 73310001    Републички                                                                                                                                          59 438 983,00 
 73310002    Покрајински                                                                                                                                              24 818 127,00 
 73310003    Локалне самоуправе                                                                                                                                          6 700 000,00 

 
III. 74          ДРУГИ ПРИХОДИ  4 560 000,00 

 741         ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 160 000,00 
 741100      Приходи од камата 160 000,00 

 744         ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА               900 000,00 

 74410001    Студентска стипендија - кредит "Várady" 400 000,00 
 74410002    Донације бивших корисника стипендије, односно поврат средстава 500 000,00 
 745         МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 3 500 000,00 
 745100      Мешовити и неодређени приходи  3 500 000,00 

 
УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА  I–III. 1 610 745 815,00 
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Члан 4.  
Учлану 3. одлуке број „1 617 415 555,00” мења се и гласи „1 610 745 815,00”. 

Члан 5.  
У члану 4. табела мења се и гласи: 

Позиција 
Економска 

класификација 
(Конто) 

Опис Износ (РСД) 

1 2 3 4 

 
 41          РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 48 870 000,00 
1 411         Плате, додаци и накнаде запослених 31 000 000,00 

2 412         Социјални доприноси на терет послодавца, по основу 
плата запослених  5 500 000,00 

3 413         Накнаде у натури 670 000,00 
 413119      Остале накнаде у натури (за здравство) 200 000,00 
 413142      Поклони за децу запослених 150 000,00 
 413160      Трошкови паркирања 320 000,00 
4 414 Социјална давања запосленима 3 500 000,00 
 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 3 500 000,00 
5 415         Накнада трошкова за запослене 500 000,00 
 415100      Накнада за превоз запослених до радног места 500 000,00 
6 416         Награде запосленима и остали расходи 7 700 000,00 
 416130      Накнаде члановима, постављенима НСМНМ и члановима одбора 7 700 000,00 

 
 42          КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 199 768 686,00 
7 421         Стални трошкови 3 310 000,00 
 421100      Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                                                                 300 000,00 
 421410      Телефонска претплата                                                                                                                                            1 300 000,00 
 421420      Трошкови поштанских услуга                                                                                                                          150 000,00 
 421510      Трошкови осигурања имовине                                                                                                                          200 000,00 
 421520      Трошкови осигурања запослених                                                                                                                              100 000,00 
 421610      Трошкови изнајмљивања непокретности и сала                                                                                                                              100 000,00 
 421620      Трошкови изнајмљивања опреме                                                                                                                                    160 000,00 
 421910      Остали трошкови 1 000 000,00 
8 422         Путни трошкови                                                                                                                                     6 600 000,00 
 422120      Путни трошкови у земљи                                                                                                                           2 000 000,00 
 422130      Трошкови смештаја у земљи                                                                                                                             50 000,00 
 422190      Остали трошкови путовања у земљи                                                                                                                        4 000 000,00 
 422220      Трошкови службених путовања у иностранство 50 000,00 
 422230      Трошкови смештаја у иностранству током службених путовања 100 000,00 
 422290      Остали трошкови путовања у иностранство                                                                                                                        350 000,00 
 422900      Остали трошкови транспорта                                                                                                                            50 000,00 
9 423         Услуге по уговору                                                                                                              168 858 686,00 
 423110      Трошкови превођења                                                                                                                              150 000,00 
 423130      Књиговодствени трошкови                                                                                                                               350 000,00 
 423200      Трошкови информатичких услуга  1 500 000,00 
 423300      Трошкови образовања и усавршавања запослених                                                                                                                      50 000,00 
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 423410      Трошкови услуге штампања (помоћни уџбеници и остало, трошкови 
штампања настале услед спровођења разних програма)                                                                                                  2 500 000,00 

 423430      Трошкови реклама и пропаганде                                                                                                                                   300 000,00 
 423440      Трошкови медијских услуга                                                                                                                                    1 500 000,00 
 423510      Трошкови ревизорских услуга                                                                                                                            230 000,00 
 423520      Трошкови правних услуга                                                                                                                                     100 000,00 
 423590      Трошкови осталих стручних услуга  157 984 227,00 
 42359006    Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (прва фаза) 14 018 933,00 
 42359007    Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (друга фаза) 47 627 217,00 

 42359008    Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (завршна 
фаза) 46 153 846,00 

 42359009    Трошкови реконструкције Синагоге у Суботици                                                                                                             0,00 
 42359011    Трошкови завршне фазе реконструкције Синагоге у Суботици                                                                                                             18 415 000,00 
 42359010    Трошкови поправке оргуље у суботичкој Синагоги.                                                                                                              20 769 231,00 

 42359025    Остале услуге, које су се користиле током реализације других 
програма                                                                                            11 000 000,00 

 423700      Трошкови репрезентације                                                                                                                                  4 194 459,00 
10 424         Специјалне услуге 10 000 000,00 

 424210      
Услуге образовања (одржавање часова за припреме за пријемни 
испит, српски језик као нематерњи, акредитовани семинари 
педагозима, итд.)                                                                                           

10 000 000,00 

11 425         Текуће поправке и одржавање 800 000,00 
 425100      Трошкови редовне поправке и одржавања зграда                                                                                                       50 000,00 
 425210      Трошкови редовне поправке и одржавања саобраћајних средстава                                                                                     300 000,00 
 425220      Трошкови редовне поправке и одржавања административне опреме 450 000,00 

12 426         Трошкови материјала                                                                                                                                          10 200 000,00 
 426110      Канцеларијски материјал                                                                                                                                            500 000,00 
 426130      Цветне декорације, венци итд.                                                                                                                          450 000,00 
 426190      Остали административни материјали                                                                                                                         50 000,00 
 426300      Материјали за образовање и усавршавање запослених                                                                                              350 000,00 
 426400      Материјали у вези саобраћаја                                                                                                                       1 200 000,00 
 426610      Материјали у вези образовања                                                                                                                         7 500 000,00 
 426800      Трошкови средстава за чишћење и остали трошкови материјала                                                                                                                    150 000,00 

 
 46          ДОНАЦИЈЕ И ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ  1 291 354 609,00 

13 465         Остале текуће донације и трансфери                                                                                                                  1 291 354 609,00 
 465100      Остале текуће донације и трансфери                                                                                                                                                                                                                                1 291 354 609,00 
 4651001     КУЛТУРА 683 553 845,00 
 46510011    Грађевинско културно наслеђе Војвођанских мађара 430 872 599,00 
 4651001101  Заштита и одржавање споменика (донације за 2017. г.)                                                                                                       0,00 
 4651001102  Заштита и одржавање споменика (донације за 2018. г.)                                                                                                       103 368,00 

 4651001103  Комплексна заштита и конзервирање остатака цркве у Арачи, 
заједно са археолошким окружењем                                                       384 615 385,00 

 4651001104  Обнова Римокатоличке цркве „Снежне Марије“ у Жабљу.                                                                                       46 153 846,00 
 46510012    Програм духовног културног наслеђа Војвођанских мађара 2 460 164,00 
 465100121   Духовно наслеђе 1 644 279,00 

 46510012101 Подршка Заводу за Културу Војвођанских Мађара намењено 
архивирању и дигитализацији     1 000 000,00 

 46510012102 Архитектура војвођанских римокатоличких црква од 1699 до 1939 
године 644 279,00 

 465100122   Тематски спомени 815 885,00 
 46510012201 Подршка тематским програмима годишњица и јубилеја                                                                                              415 885,00 
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 46510012202 Празник мађарске културе 2018.                                                                                                                            400 000,00 
 46510013    Стварање вредности 242 021 082,00 
 465100131   Унапређење установа и стварање шансе за афирмацију 241 421 082,00 

 46510013101 
Програм Националног савета мађарске националне мањине  ради 
диверсификације и умрежавања културних институција 
војвођанских мађара                    

38 461 538,00 

 46510013102 Развој јавне болнице у Суботици и Сенти                                                                                                              192 307 692,00 

 46510013103 Подршка функционисању и програмској делатности Мађарског 
Камерног Театра у Сенти                                                                          3 000 000,00 

 46510013104 Подршка трошковима функционисања Музеја општине Бачка 
Топола 500 000,00 

 46510013105 Обнова и формирање цивилног заједничког дома у Торди 1 851 852,00 
 46510013105 Салашко позориште 2018 – турнеја по Банату                                                                                                                       600 000,00 
 46510013106 Програми гостовања професионалних позоришта                                                                                                                  2 000 000,00 
 46510013107 Програми гостовања аматерских позоришта                                                                                                                     500 000,00 
 46510013108 Образовање новинара на тему позоришне критике                                                                                                                          200 000,00 
 46510013109 Такмичење мађарских драмских писаца из Војводине 2018.                                                                                                                     300 000,00 
 46510013110 Конкурс за омладински роман  -  Гион Нандор                                                                                                           300 000,00 
 46510013111 Подршка ликовним монографијама 450 000,00 
 46510013112 Програм књиго – буса Форум                                                                                                                            350 000,00 
 46510013113 Материјална помоћ функционисању и програмима  Форума                                                                                                                   600 000,00 
 465100132   Истакнуте награде 600 000,00 
 46510013201 Литерарна награда ХИД   150 000,00 
 46510013202 Форумова ликовна награда                                                                                                                                150 000,00 
 46510013203 Награда – Патакијев прстен                                                                                                                                       100 000,00 
 46510013204 Награда – Бажаликом                                                                                                                                            100 000,00 
 46510013205 Награда дрво живота                                                                                                                                             100 000,00 
 46510014    Очување традиција 8 200 000,00 
 4651001401  Сусрет хорова и стручна конференција под називом „Златно звоно“                                                                                             100 000,00 

 4651001402  Материјална подршка извиђачкој организацији, организација 
камповања                                                                                                            600 000,00 

 4651001406 Подржавање верских програма 500 000,00 
 4651001403  Материјална подршка истакнутим манифестацијама – конкурси                                                                                                   2 000 000,00 
 4651001404  Општи конкурс за аматерска културна друштва                                                                                                3 000 000,00 

 4651001405  Материјална подршка традиционалним манифестацијама за очување 
националног културног идентитета – конкурс                                                                              2 000 000,00 

 4651002     ОБРАЗОВАЊЕ 597 955 123,00 
 46510021    Унапређење институција и пружање шансе за афирмацију 587 952 441,00 
 4651002101  Унапређење јавног образовања војвођанских мађара                                                                                                     96 153 846,00 

 4651002102  Програм припреме за похађање школе за 2017. г. под називом 
„Вацкор“                                                                                                                 0,00 

 4651002103  Програм припреме за похађање школе за 2018. г. под називом 
„Вацкор“                                                                                                                                                                                                                             0,00 

 4651002104  Унапређење и подршка дневних боравака, који у дијаспори образују 
децу на мађарском језику  (помоћ за 2017. г.)                                     868 456,00 

 4651002105  Унапређење и подршка дневних боравака, који у дијаспори образују 
децу на мађарском језику  (помоћ за 2018. г.)                                     3 931 648,00 

 4651002106  Програми тематских година мађара ван матичне државе у 2017. 
години (Развојна подршка Средње медицинске школе из Сенте) 0,00 

 4651002107  Програми тематских година мађара ван матичне државе у 2018. г. 21 752 653,00 
 4651002108  Програм студентских стипендија 2017 73 484 576,00 
 4651002109  Програм студентских стипендија 2018 195 379 877,00 
 4651002110  Студентска стипендија - кредит "Várady" 4 178 192,00 
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 4651002111  Рефундирање трошкова нострификације страних диплома  
(за 2017. г.)                                                                                    940 281,00 

 4651002112  Рефундирање трошкова нострификације страних диплома 
(за 2018. г.)                                                                                                                                                                       1 091 739,00 

 4651002113  Подршка програмима за неговање талената 0,00 

 4651002114  
Подршка програмима за талентоване ђаке, помоћ такмичењима и 
пројектима заснованим на мађарским духовним вредностима и 
потребама ђака (помоћ за 2018. г.)                       

1 171 272,00 

 4651002115  Стипендирање обуке Опште Болнице Сента за главне сестре 2 926 061,00 

 4651002116  Прва фаза реализације војвођанског дела Програма унапређења 
забавишта на простору Карпатског басена                                                                            2 379 574,00 

 4651002117  Друга фаза реализације војвођанског дела Програма унапређења 
забавишта на простору Карпатског басена                                                                                                                                                54 576 258,00 

 4651002118  Програм унапређења војвођанских мађарских забавишта 2.0                                                                                                          115 867 860,00 

 4651002119  Помоћ програмима оспособљавања, која се одвијају у оквиру 
Програма за развој забавишта у Карпатском басену 2017                                                                                        0,00 

 4651002119  Помоћ програмима оспособљавања, која се одвијају у оквиру 
Програма за развој забавишта у Карпатском басену  2018                                                                                       925 926,00 

 4651002120  Образовни- и истраживачко развојни пројекат у Студентском дому 
"Европа" са седиштем у Новом Саду 3 075 034,00 

 4651002121  Унапређење образовних садржаја у средњим школама и домовима  
за 2018. г.                                                                                       3 782 692,00 

 4651002122  Подршка регионалним такмичењима, који се организују у наставку 
манифестације (Szakma Sztár Fesztivál) 2017 0,00 

 4651002122  Подршка регионалним такмичењима, који се организују у наставку 
манифестације (Szakma Sztár Fesztivál) 2018 740 741,00 

 4651002124 Подршка ученичко- и педагошко-центричних програма војвођанских 
мађара 4 615 385,00 

 4651002123  Организација такмичења под називом Демократија 1 x 1 за 2017. г.                                                                                             0,00 
 4651002124 Учешће војвођанских ђака у кампу “Demo Wood” 110 370,00 
 46510022    Стручна помоћ педагозима чији је матерњи језик мађарски  10 002 682,00 

 4651002201  Помоћ програмима који су посвећени ђацима, педагозима и 
мађарским духовним вредностима (програми у 2017. г.)                                               0,00 

 4651002202  Помоћ програмима и разредним екскурзијама, који имају за циљ 
јачање љубави према родној земљи                                                                                          0,00 

 4651002203  
Помоћ бази података мађарских педагога из Војводине и њиховом 
свестраном стручном усавршавању по програмима, који су 
акредитовани у Србији (помоћ за 2017. г.)              

0,00 

 4651002204  
Помоћ бази података мађарских педагога из Војводине и њиховом 
свестраном стручном усавршавању по програмима, који су 
акредитовани у Србији (помоћ за 2018. г.)                         

1 198 417,00 

 4651002205  Унапређење базе података и катастра људских ресурса образовања                                                                                0,00 

 4651002206  
Програми јавног образовања за јачање и унапређење мађарског 
националног идентитета пре свега за гимназије и средње уметничке 
школе (помоћ за 2017. г.)      

0,00 

 4651002207  
Програми јавног образовања за јачање и унапређење мађарског 
националног идентитета пре свега за гимназије и средње уметничке 
школе (помоћ за 2018. г.)          

1 277 024,00 

 4651002208  Подршка програму развојне педагогије Националног Савета - за 
2017. г.                                                                           0,00 

 4651002209  Подршка програму развојне педагогије Националног Савета – за 
2018. г.                                                                                                                                                   914 946,00 

 4651002210  
Припремање и издавање шест помоћних уџбеника (српски као 
страни језик, информатика, економија, социологија, психологија, 
филозофија)                       

339 754,00 

 4651002213 Унапређење стручног образовања војвођанских мађара 1 272 541,00 

 4651002211  Кокнурси за подржавање образовних институција од изузетног 
значаја 3 000 000,00 

 4651002212  Кокнурси за подржавање образовних институција која нису од 
изузетног значаја 2 000 000,00 

 4651003     ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 9 141 372,00 
 46510031    Унапређење институција и пружање шансе за афирмацију 2 310 000,00 
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 4651003101  Конкурс подршке пројеката локалних медија 1 000 000,00 
 4651003102  Подршка раду цивилних удружења у области медија 310 000,00 
 4651003103 Подршка издавања војвођанских часописа  1 000 000,00 
 46510033    Нормативна подршка 6 831 372,00 
 4651003301  Фондација Панонија - дотација Покрајине                                                                                                                   4 831 372,00 
 4651003302  Новинско - издавачко д.о.о Мађар Со.                                                                                                                              1 000 000,00 
 4651003303  Новинско – издавачко д.о.о Хет Нап.                                                                                                                                  1 000 000,00 
 4651004     СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА                                                                                                                  704 269,00 
 465100401   Семинар за преводиоце и саветовање правника                                                                                                                 320 000,00 
 465100402   Обука студената права на тему стручна терминологија                                                                                                                          0,00 
 465100403   Конкурс органима са јавним овлашћењима – превођење докумената                                                                                          15 915,00 

 465100404   Допуњавање новим садржајима веб странице Војвођанске 
Канцеларије за Мађарски Језик                                                                                         318 354,00 

 465100405   Рефундирање трошкова уписивања имена по мађарском правопису у 
матичне књиге, која су првобитно уписана на српском језику                                                               50 000,00 

 
 48          ОСТАЛИ РАСХОДИ  4 542 897,00 

14 481         Дотације невладиним организацијама 4 262 897,00 
 481900      Дотације осталим непрофитним институцијама 4 262 897,00 

 48190001    Дотације за развој и програме на основу стратегије за дијаспору у 
2018. години 162 897,00 

 48190002    Развојна и програмска подршка центрима у дијаспори 1 000 000,00 

 48190003    Конкурс за подржавање цивилних организација које се не баве 
културним делатностима 2 500 000,00 

 48190004    Подршка акционом плану за демографију и подршку породицама 600 000,00 
15 482         Порези, обавезне таксе и казне                                                                                                                  280 000,00 

 482100      Остали порези 270 000,00 
 482200      Обавезне таксе  10 000,00 

 
 49          АДМИНИСТРАТИВНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И 

РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА                                                                                                396 298,00 

16 499         Резервна средства                                                                                                                                       396 298,00 
 

 51          ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                                                             65 813 325,00 
17 512         Машине и опрема                                                                                                                                 63 279 240,00 

 512210      Канцеларијска опрема 800 000,00 
 512220      Рачунарска опрема                                                                                                                                 3 500 000,00 
 512230      Комуникациона опрема                                                                                                                              200 000,00 
 512240      Електронска и фотографска опрема                                                                                                                    900 000,00 
 512250      Опрема за домаћинство и угоститељство                                                                                                                  0,00 
 512500      Медицинска и лабораторијска опрема 8 879 240,00 
 512600      Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                                                                                    49 000 000,00 

18 515         Нематеријална имовина  2 534 085,00 
 515110      Рачунарски софтвер                                                                                                                                   534 085,00 
 515120      Књижевна и уметничка дела                                                                                                                         2 500 000,00 

 
УКУПНО 1 610 745 815,00 
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Члан 6.  
Остали делови одлуке остају непромењени. 

Члан 7.  
Ова одлука ступа на снагу трећег дана након објављивања.  
Ова одлука се објављује на Службеној Веб страници Савета. 

Број: M/H/11/2018 
Датум: 28. децембар 2018. године 

 

 ………………………………… 
 Мр Јене Хајнал, 
 председник Националног савета 
 мађарске националне мањине 
 
 



 Република Србија 

Деловодни број: M/V/20/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 

 

На основу члана 117. става 3. Закона о националним саветима националних мањина 

(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 

47/2018) и члана 41.  Статута Националног савета мађарске националне мањине 

(донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) Национални савет мађарске 

националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој седници одржаној  

29. новембра 2019. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Члан 1. 

Савет утврђује обавезу ревизије коришћења остварених прихода у 2019. години од 

стране независног ревизора, у складу са законом. 

Члан 2. 

Након разматрања више понуда Савет поверава вршење ревизије из члана 1. 

предузећу д.о.о. ЕуроАудит са седиштем у Београду. 

Д.о.о. ЕуроАудит располаже свим неопходним дозволама потребним за пружање 

услуге спољашње ревизије. 

Члан 3. 

Савет овлашћује председника Савета да са предузећем из става 2. потпише уговор 

о ревизији. 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

С обзиром да је Национални савет мађарске националне мањине у складу са законом 

обавезан да коришћење  остварених прихода у 2019. години подвргне ревизији од 

стране независног ревизора, Савет је на основу више пристиглих понуда одлучио као у 

диспозитиву. 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/345/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 

 

На основу члана 14. става 1. тачке п) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О УЧЕСТВОВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ „ДУНАВ НАС СПАЈА” 

Члан 1. 

Савет учествује у међународном пројекту „Дунав нас спаја” који се остварује у 

сарањи појединих нивоа власти и заступника националних мањина региона на 

територији Аутономне покрајине Војводине и Вуковарско-сремске жупаније. 

Савет поверава спровођење пројекта Извршном одбору. 

Извршни одбор је у обавези да подноси годишњи извештај Савету о активностима 

предузетих ради остваривања пројекта у оквиру његовог редовног годишњег извештаја. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. септембра 2019. године у организацији локалне самоуправе Вуковарско-сремске 

жупаније је одржан први сусрет могућих учесника пројекта „Дунав нас спаја” – пројект 

који има за циљ да унапреди сарадњу националних мањина у ширем региону – на којој 

је била представљена пројектна идеја за пројект. Имајући у виду да се предметни пројект 

у потпуности уклапа у активности Савета, као и да учествовање у истом може допринети 

формирању такве регионалне сарадње мањина чије погодности ће мађари у Војводини 

уживати дуги низ година, те је Савет донео одлуку као у диспозитиву. 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/V/21/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 

мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 11. Одлуке 

о оснивању Фондације „Секереш Ласло” (донете дана 31. маја 2003. године под бројем 

7/2003 и измењене под бројевима 11/2003, 2/2004, 7/2006, 22/2010. и H/21/2015.) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ „СЕКЕРЕШ ЛАСЛО” 

Члан 1. 

За чланове Управног одбора Фондације „Секереш Ласло” Савет именује следеће 

особе: 

01. Роберт Фејстамер из Кањиже, председник општине Кањижа, председник; 

02. Мр Јене Хајнал из Сенте, председник Савета, заменик председника; 

03. Рудолф Цегледи из Сенте, председник општине Сента, члан; 

04. Мр Гизела Чикош Пајор из Суботице, директор школе, члан; 

05. Арпад Фремонд из Пачира, народни посланик, члан; 

06. Др Саболч Хорват Милитичи из Суботице, интерниста, члан; 

07. Атила Јухас из Нове Црње, државни секретар, члан; 

08. Саболч Каваи из Кањиже, професор, члан; 

09. Ержебет Ковач из Келебије, библиотекар у пензији, члан; 

10. Магдалена Ковач из Новог Кнежевца, хемијски техничар у пензији, члан; 

11. Естер Михок Куцора из Рабеа, преводилац, члан; 

12. Илона Пелт из Сомбора, покрајински посланик, члан; 

13. Атила Перпауер из Сенте, члан општинског већа, члан; 

14. Нандор Ујхељи из Новог Кнежевца, председник скупштине општине, члан; 

15. Тибор Ваш из Зрењанина–Мужље, професор, члан; 

 

  



Члан 2. 

Мандат именованих чланова из члана 1. траје 4 године. 

Именовањем чланова из члана 1. престаје мандат раније именованих чланова 

Управног одбора. 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Имајући у виду да је истекао мандат Управног одбора Фондације „Секереш Ласло” коју 

је оснивао Национални савет мађарске националне мањине настала је потреба за 

именовањем новог Управног одбора. Из овог разлога предлажем Савету предлог 

решења у овом предмету. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/346/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА 

КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 

Члан 1. 

Савет даје сагласност на именовање Мартине Гонди из Горњег Брега, филозофа 

друштвених наука комуникацијске струке за директора Завода за културу војвођанских 

Мађара. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

 Завод за културу војвођанских Мађара се дана 12. новембра 2019. године обратио 

Савету са захтевом у вези поступка избора директора. Након увида у документе Савет 

је дао сагласност на именовање предложеног кандидата од стране Управног одбора на 

чело установе, те је донео одлуку као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/347/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 

2020. ГОДИНУ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „МАЂАР СО” 

Члан 1. 

Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2020. годину 

Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Мађар Со” се 8. новембра 2019. године обратило Савету са 

захтевом број 244. за давање сагласности на план рада и финансијског плана за 2020. 

годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/348/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 

2020. ГОДИНУ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 

Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2020. годину 

Новинско-издавачког д. о. о. „Хет Нап”. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Хет Нап” се 14. новембра 2019. године обратило Савету са 

захтевом број 240/2019. за давање сагласности на план рада и финансијског плана за 

2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/349/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ПЛАНА РАДА И ПРОГРАМА  

ЗА 2019. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о измени плана 

рада и програма за 2019. годину Издавачког завода „Форум” (број: V/Z/329/2019), донет 

дана 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

измене плана рада и програма Издавачког завода „Форум”, у вези којег је, у складу са  

Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 

националне мањине, због хитности предмета Извршни одбор Савета донео одлуку као 

у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 

мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 

одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/350/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЗА 2019. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о измени 

финансијског плана 2019. годину Издавачког завода „Форум” (број: V/Z/330/2019), 

донет дана 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

измене финансијског плана  Издавачког завода „Форум”, у вези којег је, у складу са 

Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 

националне мањине, због хитности предмета Извршни одбор Савета донео одлуку као 

у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 

мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 

одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/352/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТАО ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН” У ТОРЊОШУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у поступку 

доношења школског програма образовне установе (број: V/Z/323/2019), донет  

17. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

доношења школског програма Основне школе „Темеркењ Иштван” у Торњошу, у вези 

којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 

савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 

диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 

као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/353/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТАО ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ” У СЕНТИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у поступку 

доношења школског програма образовне установе (број: V/Z/324/2019), донет 17. 

октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

доношења школског програма Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти, у вези којег 

је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 

мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 

Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 

складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/354/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У СЕНТИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у поступку 

доношења школског програма образовне установе (број: V/Z/339/2019), донет  

8. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

доношења школског програма Основне школе „Пефефи Шандор” у Сенти, у вези којег 

је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 

мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 

Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 

складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/355/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „18. ОКТОБАР” У НОВОМ ОРАХОВУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора директора 

образовне установе (број: V/Z/320/2019), донет 17. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

8. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне школе 

„18. октобар” у Новом Орахову у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 

делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 

Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 

националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 

на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/356/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ” У КАЋУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора директора 

образовне установе (број: V/Z/326/2019), донет 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 

школе „Ђура Јакшић” у Каћу у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 

делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 

Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 

националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 

на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/357/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У СРБОБРАНУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора директора 

образовне установе (број: V/Z/327/2019), донет 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 

школе „Јован Јовановић Змај” у Србобрану у вези којег је, у складу са Одлуком о 

утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 

мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 

Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 

статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/358/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У НОВОЈ ЦРЊИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора директора 

образовне установе (број: V/Z/331/2019), донет 29. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 

школе „Петефи Шандор” у Новој Црњи у вези којег је, у складу са Одлуком о 

утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 

мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 

Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 

статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/359/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора директора 

образовне установе (број: V/Z/339/2019), донет 29. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 

школе „Соња Маринковић” у Новом Саду у вези којег је, у складу са Одлуком о 

утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 

мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 

Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 

статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/360/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” У ЖИТИШТУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка замене члана 

управног одбора образовне установе (број: V/Z/325/2019), донет дана 17. октобра 2019. 

године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

замене члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић” у 

Житишту, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног одбора 

националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 

одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 

националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 

расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/361/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО” У ПЛАНДИШТУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана управног 

одбора образовне установе (број: V/Z/344/2019), донет дана 20. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 

замене члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство” у 

Пландишту, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног 

одбора националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 

донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 

националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 

расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/362/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одобра у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе  (број: V/Z/340/2019), донет дана 8. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. октобра 2019. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 

Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу, у вези 

којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 

савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 

диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 

као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/363/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 

УЧЕНИКЕ „БОЉАИ” У СЕНТИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова школског 

одбора образовне установе (број: V/Z/321/2019), донет 17. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова школског 

одбора Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти, у вези 

којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног одбора националног 

савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 

диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 

као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/364/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова школског 

одбора образовне установе  (број: V/Z/322/2019), донет 17. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

10. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова Школског 

одбора Средње медицинске школе у Сенти, у вези којег је, у складу са Одлуком о 

утврђивању делокруга извршног одбора националног савета мађарске националне 

мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 

Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 

статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/365/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка замене чланова 

школског одбора образовне установе (број: V/Z/345/2019), донет дана 20. новембра 

2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. новембра 2019. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 

Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду, у вези којег 

је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 

мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 

Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 

складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/366/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈУЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ 

„НИКОЛА ТЕСЛА” У ЗРЕЊАНИНУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану уписа за 

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/333/2019), донет 29. октобра 2019. 

године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 

уписа за преквалификацију и доквалификацију Електротехничке и грађевинске школе 

„Никола Тесла” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 

делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 

Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 

националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 

на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/367/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  

НА УЏБЕНИК ИЗ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/343/2019), донет 8. 

новемба 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. октобра 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника за предмет музичка култура за пети разред Завода за 

уџбенике Београд, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 

Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 

Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 

саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 

расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/368/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  

РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминрарној 

ранг листи студената (број: V/Z/337/2019), донет дана 4. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 

прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Новом Саду, у вези којег је, 

у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 

мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 

Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 

складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/369/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ” У КИКИНДИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминрарној 

ранг листи студената (број: V/Z/342/2019), донет дана 8. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 

прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” 

у Кикинди, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 

одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 

донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 

националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 

расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/370/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА 

СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминрарној 

ранг листи студената (број: V/Z/341/2019), донет дана 8. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 

прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Суботици, у вези којег је, у 

складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 

мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 

Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 

складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/V/22/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
  

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке ц) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ 

 О ЗАМЕНИ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 

МАЂАРКСЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Члан 1. 

Савет разрешава из чланства Одбора за информисање Савета Др Ференца 

Жолдоша из Сенте, историчара, правника, из разлога што је дана 23. новембра 2019. 

године доставио своју својеручно потписану оставку. 

Члан 2. 

Савет именује Петера Кокаи из Сенте, новинара за члана Одбора за информисање 

Савета до истека текућег мандата истог тела. 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

Образложење 

Др Ференц Жолдош из Сенте, историчар, правник је дана 23. новембра 2019. године дао 

своју својеручно потписану оставку на место члана Одбора за информисање Савета на 

основу којег је Савет донео одлуку као у диспозитиву.  

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/379/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о вези поступка именовања давању 

мишљења чланова привременог Савета Учитељског факултета на мађарском језику у 

Суботици (број: V/Z/349/2019), донет дана 26. новембра 2019. године.  

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. новембра 2019. године је примљен захтев у вези поступка именовања чланова 

привременог Савета Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици, у вези 

којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 

савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 

диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 

као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/371/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминрарној 

ранг листи студената (број: V/Z/347/2019), донет 20. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 

прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези 

којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 

савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 

диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 

као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 

Извршног одбора.  

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/372/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА  

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 

образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: V/Z/335/2019), 

донет дана 4. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. октобра 2019. године је примљен захтев у вези конкурса из области образовања 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у вези којег је, у складу са 

Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 

националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 

складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 

својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/373/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЛАЗА КОСТИЋ” У СОМБОРУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора директора 

Културног центра „Лаза Костић” у Сомбору (број: V/Z/338/2019), донет 8. новембра 

2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. октобра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 

Културног центра „Лаза Костић” у Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о 

утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 

мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 

Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 

статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/374/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  

СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора директора 

Студентског културног центра у Новом Саду (број: V/Z/346/2019), донет 20. новембра 

2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. новембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 

Студентског културног центра у Новом Саду, у вези којег је, у складу са Одлуком о 

утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 

мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 

Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 

статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/375/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 

КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Члан 1. 

Закључак о потврђивању одлуке Извршног одбора Савета у вези конкурса из 

области информисања Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама (број: V/Z/328/2019), донет дана 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. октобра 2019. године је примљен захтев у вези конкурса из области 

информисања Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 

Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 

Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 

саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 

расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/376/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 

информисања општине Мали Иђош (број: V/Z/336/2019), донет 4. новембра 2019. 

године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. октобра 2019. године је примљен захтев у вези конкурса из области 

информисања општине Мали Иђош, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 

делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 

Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 

националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 

на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/377/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 

информисања општине Сента (број: V/Z/348/2019), донет 20. новембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. новембра 2019. године је примљен захтев у вези конкурса из области 

информисања општине Сента, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 

делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 

Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 

националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 

на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/378/2019 
Суботица, 29. новембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 

 

 

 

На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 

националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦЕ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИН 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу улице 

(број: V/Z/319/2019), донет 17. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 

улице у граду Зрењанин, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 

Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 

Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 

саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 

расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 


