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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 8. 
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 25. јула 2019. године сазвао 8. редовну седницу за 31. 
јул 2019. године у Мађарској медијској кући у Суботици. Осма редовна седница је 
одржана у среду 31. јула 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, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр Јене Хајнал, Анико 
Јерас, Ана Кишимре Серда, Геза Кучера, Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, 
Илдико Менђан Плетикосић, др Золтан Месарош, Атила Молнар, Иштван 
Шаркези, Јожеф Слако, Иштван Терновац, Зоран Теслић и Мариана Туркал. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Габор Долински, др Атила 
Дудаш, Бела Кало, Жужана Калмар, др Анико Новак, мр Чаба Пашко, Атила 
Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, Ерика Веребеш Крнач, др Агота 
Виткај Кучера и др Ференц Жолдош. 

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

На седници је присуствовало 23 чланова. Савет је током целе седнице имао 
кворум. 

Седницу је отворио председник Савета. Навео је да сазвао 8. редовну седницу 
тела доста пре планираног из два разлога: с једне стране, постоји неколико важних 
одлука које доноси Савет, о којима само тело може одлучивати, с друге стране , 
Извршни одбор је и више од очекиваног, донео одлуке за коју је потребна 
сагласност Савета, као што је и могао рачунати на основу искустава из претходних 
година. 

Установио је да је по званичној евиденцији Савета на почетку седнице 
присутно 23 члана тако да радно тело има кворум.  

Изостанак са седнице оправдали су: Габор Долински, др Атила Дудаш, 
Жужана Калмар, Бела Кало, др Анико Новак, мр Чаба Пашко, Атила Перпауер, 
Кристина Петер, Марта Петкович, Ерика Веребеш Крнач и др Агота Виткај Кучера. 

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

1. Усвајање записника са 7. редовне седнице Националног савета мађарске 
националне мањине 

2. Усвајање закључка о оснивању Фондације војвођанска рвачка академија. 
3. Именовање члана Управног одбора Фондације војвођанска рвачка 
академија 

4. Утврђивање Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти за установу од 
посебног значаја за мађарску националну заједницу у Србији 

5. Утврђивање Основне школе „Петефи Шандор” у Сенти за установу од 
посебног значаја за мађарску националну заједницу у Србији 

6. Утврђивање Основне школе „Турзо Лајош” у Сенти за установу од 
посебног значаја за мађарску националну заједницу у Србији 

7. Утврђивање Основне школе „Темеркењ Иштван” у Торњошу за установу 
од посебног значаја за мађарску националну заједницу у Србији 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења на 
школски програм Гимназије са домом ученика за талентоване ученике 
„Бољаи” у Сенти 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Вук Караџић” у Вршцу 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Паја Јовановић” у Вршцу 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка разрешења члана 
Управног одбора дома ученика средњих школа „Бранково Коло” у Новом 
Саду 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификација, доквалификацију и специјализацију Економске школе 
„Боса Милићевић” у Суботици 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Економско-
трговинске школе у Бечеју 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Средње економске школе у 
Сомбору 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију медицинске школе „7. април” у Новом Саду 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања сагласности на 
издавање уџбеника из Историје за пети разред Издавачке куће „Klett” 
д.о.о 
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17. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања сагласности на 
издавање уџбеника и других наставних средстава из математике за пети 
разред Издавачке куће „Klett” 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања претходне 
сагласности на уџбеник из Географије за шести разред Издавачке куће 
„Нови Логос” д.о.о 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања претходне 
сагласности на издавање уџбеника и збирке задатака из Математике за 
шести разред Издавачке куће „Герундијум” д.о.о 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање Читанке за први разред Завода за уџбенике Београд 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника за граматику за пети разред Завода за уџбенике 
Београд 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Киш Ференц” у Телечки 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Вук Караџић” у Бајмоку 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Фејеш Клара” у Кикинди 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Милош Црњански” у Српском Итабеју 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном 
одељењу у Утринама Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном 
одељењу у Оборњачи Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном 
одељењу у Јерменовцима Основне школе „Доситеј Обрадовић” у 
Пландишту 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном 
одељењу у Михајлову Основне школе „Соња Маринковић” у Зрењанину 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у 
издвојеном одељењу у Бачким Виноградима Основне школе „Петефи 
Шандор” у Хајдукову 
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31. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Соња Маринковић” у Новом Саду 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Петефи Шандор” у Новом Саду 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Ђуро Салај” у Суботици 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Братство-јединство” у Светозар Милетићу 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Братство-јединство” у Бајши 

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у основној школи 
„Јован Микић” у Суботици 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замена чланова 
Управног и Надзорног одбора Историјског архива Сомбор 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања општине Чока 

39. Разно 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет је прихватио дневни ред са 8. редовне седнице. 

Савет је након тога прешао на разматрање тачака дневног реда: 

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

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
усвојио записник са 7. редовне седнице Националног савета мађарске 
националне мањине. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама дневног реда 2-3 заједно 
расправља пошто је тема везана са формирање нове фондације. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачка 2-3 дневног реда заједно расправља. 

Председник Савета је у свом излагању предложио да се усвоји Закључак о 
оснивању Фондације Војвођанска рвачка академија и именовање члана Управног 
одбора. 
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У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Геза Кучера, Золтан 
Месарош, Роберт Фазекаш, Јене Хајнал, Габриела Линка Берец. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање закључка о оснивању Фондације 
војвођанска рвачка академија. 

Савет је са 21 гласом за, 2 гласа против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/226/2019): 
1. Савет, заједно са Општином Кањижа и са Фондацијом мађарска рвачка 
академија „Иштван Козма” у Будимпешти оснива Фондацију Војвођанска 
рвачка академија (у даљем тексту: Фондација), ради промовисања рвачког 
спорта на територији Војводине и унапређивања услова тренинга, 
стручног рада, могућности учења, усавршавања и достизања међународног 
квалитета рада и услова, са следећим циљевима: 
– омогућавање талентованим такмичарима између 14 и 20 година из 
војвођанских рвачких клубова и талентованој деци из Војводине да постану 
изузетно успешни такмичари и шампиони; 
– неговање и одомаћење богате традиције мађарског рвачког спорта на 
територији Војводине; 
– пружање подршке у стручном раду рвачким клубовима са територије 
Војводине и проширивање могућности укључивања стручњака из наше 
заједнице у токове међународних достигнућа на плану рвачког спорта; 
– обезбеђивање подстицајних средстава првенствено за финансирање 
високо квалитетно стручног рада и услова тренинга у војвођанске рвачке 
клубове као и услова рада у региону; 
– успостављање међународне спортске сарадње на разним нивоима са 
територије Мађарске, Карпатског басена, шире регије али и из целог 
света; 
– пружање подршке спровођења стратегије развоја рвања у Војводини и 
Србији; 
– реализација програма на плану подстицаја учешћа клубова на домаћим и 
међународним конкурсима за развој рвачког спорта; 
– реализација пројеката на плану спортског туризма; 
– реализација програма васпитања и усавршавања рвача у циљу стварања 
друштвено корисних личности; 
– спортско и опште образовање младих рвача у духу мађарских националних 
и спортских вредности које су већ деценијама учиниле да овај спорт ужива 
посебан положај и углед у Мађарској и међународним мађарским 
мањинским заједницама; 
– пружање подршке младим спортистима у учењу мађарског језика и 
мађарских националних вредности, ради лакшег укључивања у рад светски 
признатих мађарских рвачких клубова; 
– промовисање и унапређење здравог и спортског стила живота међу 
младима. 
2. Савет, као оснивач учествује у изградњи структуре Фондације, као и у 
омогућавању њеног рада, и то: 
– у оквиру своје мреже установа и редовних програма подржава образовање 
и културни развој спортиста; 
– популаризација спортског и здравог начина живота међу мађарским 
ученицима, доприносивши овим адекватном приливу спортиста рвачкој 
академији; 
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– посебно ће оцењивати изврсне спортске резултате у току 
средњошколског образовања код додељивања студентских стипендија 
Националног савета мађарске националне мањине, овим подржавши 
студије спортиста. 
У управљању Фондације учествује Савет именовањем једног члана у 
трочлани управни одбор. У одлучивању у оквиру управног одбора са 
истакнутим овлашћењима учествује члан кога именује Фондација мађарска 
рвачка академија „Иштван Козма” у Будимпешти. 
Савет као оснивач и непосредно управља рад Фондације путем давања 
мишљења на годишњи програм рада, финансијски план, извештај о раду и 
завршни рачун. 
3. Савет овлашћује председника Савета да учествује на оснивачкој седници 
Фондације и да потпише оснивачки акт исте. 
4.Овај закључак ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Именовање члана Управног одбора 
Фондације војвођанска рвачка академија. 

Савет је са 21 гласом за, без гласова против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/V/7/2019): 
1. Савет именује Иштвана Латака из Сенте, новинара у чланство управног 
одбора Фондације рвачка академија. 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 4-7 заједно расправља, пошто 
је тема везана за утврђивање статуса од посебног значаја за 4 нове основне школе 
у општини Сента за мађарску националну заједницу која живи у Србији.  

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 4-7 дневног реда заједно расправља. 

Председник Савета је предложио утврђивање статуса од посебног значаја за 
4 нове основне школе у општини Сента за мађарску националну заједницу која 
живи у Србији. 

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Јене Хајнал, Емил 
Лулић. 

  



• 7 • 
 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Утврђивање Основне школе „Стеван 
Сремац” у Сенти за установу од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу у Србији. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/8/2019): 
1. Утврђује се да је Основна школа „Стеван Сремац”, Сента, Максима 
Горког 1, 24400 Сента, основана од стране Скупштине општине Сента 19. 
јула 2019. године, од посебног значаја за мађарску националну заједницу у 
Србији, и то ради образовања, као и очувања и развијања идентитета 
мађарске националне заједнице, пошто се у већини одељења установе 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском наставном језику. 
2. На основу ове одлуке Савет иницира у складу са законом пренос 
оснивачких права установе од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу из члана 1. на Савет. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Утврђивање Основне школе „Петефи Шандор” 
у Сенти за установу од посебног значаја за мађарску националну заједницу у 
Србији. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/9/2019): 
1. Утврђује се да је Основна школа „Петефи Шандор”, Сента, Арпадова 
83, 24400 Сента, основана од стране Скупштине општине Сента 19. јула 
2019. године, од посебног значаја за мађарску националну заједницу у 
Србији, и то ради образовања, као и очувања и развијања идентитета 
мађарске националне заједнице, пошто се у већини одељења установе 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском наставном језику. 
2. На основу ове одлуке Савет иницира у складу са законом пренос 
оснивачких права установе од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу из члана 1. на Савет. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Утврђивање Основне школе „Турзо Лајош” 
у Сенти за установу од посебног значаја за мађарску националну заједницу у 
Србији. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку број (број: M/V/10/2019): 
1. Утврђује се да је Основна школа „Турзо Лајош”, Сента, Железничка 44, 
24400 Сента, основана од стране Скупштине општине Сента 19. јула 2019. 
године, од посебног значаја за мађарску националну заједницу у Србији, и то 
ради образовања, као и очувања и развијања идентитета мађарске 
националне заједнице, пошто се у већини одељења установе образовно-
васпитни рад изводи на мађарском наставном језику. 
2. На основу ове одлуке Савет иницира у складу са законом пренос 
оснивачких права установе од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу из члана 1. на Савет. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Утврђивање Основне школе „Темеркењ 
Иштван” у Торњошу за установу од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу у Србији. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/11/2019): 
1.Утврђује се да је Основна школа „Темеркењ Иштван”, Торњош, Миклоша 
Раднотија 12, 24352 Торњош, основана од стране Скупштине општине 
Сента 19. јула 2019. године, од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу у Србији, и то ради образовања, као и очувања и развијања 
идентитета мађарске националне заједнице, пошто се у већини одељења 
установе образовно-васпитни рад изводи на мађарском наставном језику. 
2. На основу ове одлуке Савет иницира у складу са законом пренос 
оснивачких права установе од посебног значаја за мађарску националну 
заједницу из члана 1. на Савет. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези 
давања мишљења на школски програм Гимназије са домом ученика за талентоване 
ученике „Бољаи” у Сенти. 

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

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Јене Хајнал, Емил 
Лулић. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/227/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у 
поступку доношења школског програма образовне установе, донет 18. јула 
2019. године (број: V/Z/229/2019). 
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 9-11 заједно расправља, 
пошто је тема везана за избор директора у по једној образовној установи и/или 
установи ученичког стандарда. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 9-11 дневног реда заједно расправља. 

Тачке 9-11 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Вук Караџић” у Вршцу. 

Савет је са 21 гласом за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/228/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе, донет 8. јула 2019. године (број: 
V/Z/210/2019). 
2. Овaј 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 Основне школе „Паја Јовановић” у Вршцу. 

Савет је са 21 гласом за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/229/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе, донет 16. јула 2019. године  
(број: V/Z/227/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка разрешења члана Управног одбора дома ученика средњих 
школа „Бранково Коло” у Новом Саду. 

Савет је са 21 гласом за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/230/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку разрешења члана 
Управног одбора дома ученика средњих школа, донет 8. јула 2019. године  
(број: V/Z/208/2019). 
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 12-15 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења о плану уписа за преквалификацију, 
доквалификацију и/или специјализацију у више средњих школа. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 12-15 дневног реда заједно расправља. 

Тачке 12-15 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификација, доквалификацију и 
специјализацију Економске школе „Боса Милићевић” у Суботици. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/231/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију, донет 8. јула 
2019. године (број: V/Z/209/2019). 
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 плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Економско-трговинске школе у Бечеју. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/232/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију, донет 8. јула 
2019. године. (број: V/Z/217/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње 
економске школе у Сомбору. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/233/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију и доквалификацију, донет 16. јула 2019. године  
(број: V/Z/218/2019). 
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 плана уписа за преквалификацију медицинске школе „7. април” у 
Новом Саду. 

Савет са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/234/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију, донет 18. јула 2019. године (број: V/Z/231/2019). 
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 16-21 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање претходне сагласност за по један уџбеник. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 16-21 дневног реда заједно расправља. 

Тачке 16-21 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Анико Јерас, Јене 
Хајнал. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања сагласности на издавање уџбеника из Историје за пети разред 
Издавачке куће „Klett” д.о.о. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/235/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском језику, донет 8. 
јула 2019. године.  
(број: V/Z/211/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања сагласности на издавање уџбеника и других наставних 
средстава из математике за пети разред Издавачке куће „Klett”. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/236/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава 
на мађарском језику, донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/216/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на уџбеник из Географије за шести 
разред Издавачке куће „Нови Логос” д.о.о. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/237/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава 
на мађарском језику, донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/213/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и збирке 
задатака из Математике за шести разред Издавачке куће „Герундијум” д.о.о. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/238/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава 
на мађарском језику, донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/228/2019). 
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 
о давању претходне сагласности на издавање Читанке за први разред Завода за 
уџбенике Београд. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/239/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења читанке на мађарском језику, донет 16. 
јула 2019. године (број: V/Z/219/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника за граматику за пети 
разред Завода за уџбенике Београд. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/240/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења другог наставног средства на мађарском 
језику, донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/220/2019). 
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 22-36 заједно расправља, 
пошто је тема везана за отварање одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 22-36 дневног реда заједно расправља. 

Тачке 22-36 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Киш Ференц” у Телечки. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/241/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/205/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Вук Караџић” у Бајмоку. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/242/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/203/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Фејеш Клара” у Кикинди. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/243/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/206/2019). 
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 поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Милош Црњански” у Српском Итабеју. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/244/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/204/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Утринама Основне школе 
„Чех Карољ” у Ади. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/245/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/214/2019). 
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 поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Оборњачи Основне школе „Чех Карољ” 
у Ади. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/246/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/215/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Јерменовцима Основне школе „Доситеј 
Обрадовић” у Пландишту. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/247/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/207/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Михајлову Основне школе 
„Соња Маринковић” у Зрењанину. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/248/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/202/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у матичној школи и у издвојеном одељењу у Бачким Виноградима Основне 
школе „Петефи Шандор” у Хајдукову. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/249/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/221/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Соња Маринковић” у Новом Саду. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/250/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/222/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Петефи Шандор” у Новом Саду. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/251/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/226/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Ђуро Салај” у Суботици. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/252/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/224/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у Светозар 
Милетићу. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/253/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/223/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у Бајши. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/254/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 16. јула 2019. године (број: V/Z/225/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у основној школи „Јован Микић” у Суботици. 

Савет је са 23 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/255/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику, 
донет 18. јула 2019. године (број: V/Z/232/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замена чланова Управног и Надзорног одбора Историјског 
архива Сомбор. 

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

У расправи учествовао: Золтан Месарош. 

Савет је са 21 гласом за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/256/2019): 
1. Савет потврђује Закључак о потврђивању одлуке Извршног одбора 
Савета у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног одбора 
Историјског архива Сомбор, донет дана 18. јула 2019. године 
 (број: V/Z/230/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања општине Чока. 

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

Савет је са 21 гласом за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/257/2019): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Чока, донет 8. јула 2019. године (број: V/Z/212/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Под разно, Илдико Менђан Плетикосић је навела да је добила одговор на 
питање које је поставила на 5. или 6. седници Националног савета мађарске 
националне мањине, и то, ко је партнер Савеза Ракоци? Одговор је био да је то 
Национални савет мађарске националне мањине. У складу са Вашим одговором, 
питање је, да ли ће Извршни одбор бити једнако дискриминаторан у својим 
активностима са Савезом Ракоци као и раније? 

Председник Савета је одговорио на питање рекавши да Национални савет 
мађарске националне мањине никад није био дискриминаторан нити ће бити у 
будућности и ограђује се од свих оваквих изјава. 

Након што није било више питања односно приговора, председник Савета је у 
11 часова и 20 минута окончао 8. седницу Националног савета мађарске националне 
мањине. 

 

 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
Записничар 

 

P. H. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/254/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ 
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” ИЗ КАЊИЖЕ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на доношење плана рада за 2020. годину Образовно-

културне установе „Cnesa” из Кањиже. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Образовно-културне установе „Cnesa” из Кањиже се 26. јула 2019. године обратио са 
захтевом број 09-210/2019-1 за давање сагласности на план рада 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/255/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА СЕНТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада за 2020. годину Историјског Архива Сента. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Историјски Архив Сента се 31. јула 2019. године обратио Савету са захтевом број 011-
71/3 за давање сагласности на план рада 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/256/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ МУЗЕЈА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на програм рада за 2020. годину Музеја Општине Бачка 

Топола. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се 5. августа 2019. године обратила Савету са захтевом 
број 157/2019. за давање сагласности на програм рада 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/257/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

МУЗЕЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на финансијски план за 2020. годину Музеја Општине Бачка 

Топола. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се 28. августа 2019. године обратила Савету са захтевом 
број 166/2019. за давање сагласности на финансијски план 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/258/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ЛАЈОШ ТУРЗО” У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења у поступку доношења школског 

програма образовне установе (број: V/Z/318/2019), донет 2. октобра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење 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 „Лајош Турзо” 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 сладу 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/259/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ МРЕЖЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
У ГРАДУ НОВИ САД 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења на мрежу 
предшколских установа у граду Нови Сад, 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 сладу 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/260/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ МРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
У ОПШТИНИ БАЧ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о мрежи основних школа у општини 

Бач (број: V/Z/291/2019), донет 5. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

29. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења на мрежу основних 
школа у општини Бач, 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 сладу 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/261/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА 
ГУЦУЊА” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне установе (број: 

V/Z/256/2019), донет 1. августа 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку избора 
директора Предшколске установе „Вера Гуцуња” 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 
сладу 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/262/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне установе (број: 

V/Z/301/2019), донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

13. септембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Гимназије 
„Вељко Петровић” 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 сладу 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/263/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне установе (број: 

V/Z/315/2019), донет 2. октобра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. септембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Средње медицинске школе 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 сладу 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/264/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ПАВА СУДАРСКИ” У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова управног одбора образовне 

установе (број: V/Z/293/2019), донет 5. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене чланова управног одбора Предшколске установе „Пава Сударски” у Ново 
Бечеју, 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 сладу 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/265/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 
ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ” У 

СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова школског одбора образовне 

установе  (број: V/Z/294/2019), донет 5. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

3. септембра 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова школског 
одбора Гимназије „Вељко Петровић” 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 сладу 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/266/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова школског одбора образовне 

установе  (број: V/Z/306/2019), донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

10. септембра 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова школског 
одбора Гимназије у Бечеју 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 сладу 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/267/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 
ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 

У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова школског одбора образовне 

установе  (број: V/Z/302/2019), донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

10. септембра 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова школског 
одбора Економско-трговинске школе у Бечеју 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 сладу 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/268/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова управног одбора дома 

ученика (број: V/Z/292/2019), донет 5. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. августа 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа „Бранково Коло” 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 сладу 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/269/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова управног одбора дома 

ученика (број: V/Z/300/2019), донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. августа 2019. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа 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 сладу 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/270/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ 
ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију 

и доквалификацију (број: V/Z/255/2019), донет 1. августа 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Пољопривредне школе у Бачкој Тополи, 
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 сладу 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/271/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Политехничке 
школе 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/272/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ГИМНАЗИЈЕ И СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Гимназије и 
стручне школе „Доситеј Обрадовић” 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/273/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 
УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију 

и доквалификацију (број: V/Z/317/2019), донет 2. октобра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Медицинске школе „Др Ружица 
Рип” 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/274/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
У АДИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију 

и доквалификацију (број: V/Z/316/2019), донет 2. октобра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Техничке школе у Ади, 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/275/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/235/2019), 
донет 1. августа 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Арањ Јанош” у 
Трешњевцу 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/276/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ИЅДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ОРОМУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Орому Основне 
школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу 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/277/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МАРТОНОШУ ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ” У ЧОКИ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у  Основној школи „Јован Поповић” у Чоки, 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/278/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ” У ПАЧИРУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Моша Пијаде” у Пачиру 
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/279/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
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 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу „Ади Ендре” Основне 
школе „Никола Тесла” у Банатском Карађорђеву, 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/280/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „18. ОКТОБАР” У НОВОМ ОРАХОВУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „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/281/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МАРТОНОШУ ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У НОВОЈ ЦРЊИ 

  Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у  Основној школи „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/282/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ШУПЉАКУ И 

ЦЕНТРАЛНОЈ ЗГРАДИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ” У ПАЛИЋУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у издвојеном одељењу 
у Шупљаку и централној згради Основне школе „Мирослав Антић” на Палићу, 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/283/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН” У 
ТОРЊОШУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ” У СЕНТИ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу „Темеркењ Иштван” у 
Торњошу 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/284/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У 
БЕЛОМ БЛАТУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у 
Белом Блату, 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/285/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ” У 

ФЕКЕТИЋУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школе „Никола Ђурковић” у 
Фекетићу, 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/286/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У 

ОСТОЈИЋЕВУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Др Тихомир Остојић” у 
Остојићеву 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/287/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ЈАЗОВУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У ОСТОЈИЋЕВУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Јазову Основне 
школе „Др Тихомир Остојић” у Остојићеву 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/288/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН 

ТРАЈКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

Члан 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. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

18. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Економске-трговинске школе „Јован 
Трајковић” 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/289/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ШИНКОВИЧ ЈОЖЕФ” У БАЧКОЈ 

ТОПОЛИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

22. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Техничке школе „Шинкович Јожеф” у Бачкој 

Тополи 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/290/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

24. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Пољопривредне школе у Бачкој Тополи 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/291/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ХЕМОЈСКО-ПРЕХРАМБЕНОЈ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У 

ЧОКИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

29. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Хемојско-прехрамбене средње школе у Чоки 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/292/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У 

ТЕМЕРИНУ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

24. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Средње школе „Лукијан Мушицки” у 

Темерину 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/293/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Гимназије „Светозар Марковић” 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/294/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

17. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Хемијско-технолошке школе 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/295/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У СОМБОРУ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

17. јула 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Средње економске школе 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/344/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У АДОРЈАНУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/264/2019), 

донет 8. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. августа 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику издвојеног одељења у Адорјану Основне школе 

„Јован Јовановић Змај” у Кањижи, 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 скаду 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/296/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МАРТОНОШУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/265/2019), 

донет 8. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. августа 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику издвојеног одељења у Мартоношу Основне 

школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи, 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 скаду 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/297/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. 

октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У НОВОМ 

САДУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/267/2019), 

донет 8. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

7. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Гимназије „Светозар Марковић” 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 скаду 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/298/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. 

године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/268/2019), 

донет 8. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

7. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Техничке школе у Бечеју 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/299/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У АДИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/269/2019), 

донет 8. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

7. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику Техничке школе у Ади 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/300/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАС КАРОЛИНА” У ХОРГОШУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/272/2019), 

донет 15. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. августа 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 

15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Малим Пијацама 

Основне школе „Карас Каролина” у Хоргошу, 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 сладу 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/301/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У НА ПУТУ ЕДВАРДА 

КАРДЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/273/2019), 

донет 15. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. августа 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 

15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу на путу Едварда 

Кардеља Основне школе „Сечењи Иштван” 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 

сладу 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/302/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/274/2019), 

донет 15. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику у Школском центру са домом ученика 

„Доситеј Обрадовић” 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 сладу 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/303/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”  

У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/270/2019), 

донет 15. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику у Школи за дизајн „Богдан Шупут” 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 сладу 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/304/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У У СРЕДЊОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ  

„ДР РУЖИЦА РИП” У СОМБОРУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/275/2019), 

донет 15. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику у Средњој медицинској школи „Др 

Ружица Рип” 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 сладу 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/305/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТЕФИ БРИГАДА” У КУЛИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/282/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Петефи бригада” у Кули 

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 сладу 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/306/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„БРАЋА СТЕФАНОВИЋ” У НЕУЗИНИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/283/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Браћа Стефановић” у 

Неузини 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 сладу 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/307/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

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 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/284/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у вези 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, 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 сладу 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/308/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ „ТУРЗО ЛАЈОШ” ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ” У СЕНТИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/285/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јула 2019. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу „Турзо Лајош” 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 сладу 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/309/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/286/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади 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 сладу 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/310/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ГИМНАЗИЈИ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ” У СОМБОРУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/287/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику у Гимназији „Вељко Петровић” 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 сладу 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/311/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКОМ 

СРЕДЊОШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/288/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику у Пољопривредно-техничком 

средњошколском центру „Беседеш Јожеф” у Кањижи 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 

сладу 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/312/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”  

У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора у бези давања мишљења о отварању 

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/289/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2019. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику у Средњој школи „Доситеј Обрадовић” 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 сладу 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/313/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ 

НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за шести 

разред Издавачке куће „Бигз” д. о. о., 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 сладу 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/314/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 

ДРУГОД НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 

књижевности за ученике петог разреда 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 сладу 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/315/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ 

НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО НАС ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета свет око нас  за 

други разред Издавачке куће „Бигз” д. о. о., 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 сладу 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/316/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ 

НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из физике за шести разред 

Издавачке куће „Klett” д. о. о., 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 сладу 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/317/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 

ШЕСТИ РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника из биологије за шести разред Издавачке куће 

„Герундијум” д. о. о., 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 сладу 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/318/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА ИЗ РЕЧУНАРСТВА И 

ИНФОРМАТИКЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника из рачунарства и информатике за шести разред Издавачке 

куће „Klett” д. о. о., 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 сладу 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/319/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА ИЗ ЛИКОВНЕ 

КУЛТУРЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника из ликовне културе за шести разред Издавачке куће 

„Герундијум” д. о. о., 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 сладу 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/320/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА ИЗ ЛИКОВНЕ 

КУЛТУРЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

поступку одобрења уџбеника из ликовне културе за други разред Издавачке куће „Бигз” 

д. о. о., 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 сладу 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/321/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јула 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 

поступку одобрења уџбеника из предмета техника и технологија за шести разред 

Издавачке куће „Нови Логос” д. о. о., 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 сладу 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/322/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГИХ 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 

у поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из математике за други 

разред Издавачке куће „Бигз” д. о. о., 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 сладу 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/323/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 

ДРУГОД НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку одобрења 

уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/281/2019), донет 

28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 

у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 

књижевности за први 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 

сладу 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/324/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА 

ШЕСТИ РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 

у поступку одобрења уџбеника из историје за шести разред Издавачке куће „Klett” д. о. 

о., 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 сладу 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/325/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ” У КИКИНДИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминрарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/295/2019), донет 5. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 

прелиминарној ранг листи ученика 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 сладу 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/326/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 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/308/2019), донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. септембра 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 сладу 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/327/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 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/311/2019), донет 25. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. септембра 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 сладу 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/328/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 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/312/2019), донет 25. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. септембра 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 сладу 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/329/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 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/313/2019), донет 25. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. септембра 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 сладу 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/330/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног одбора Историјског 

архива у Суботици (број: V/Z/257/2019), донет 1. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јула 2019. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Управног 

одбора Историјског архива 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 сладу 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/331/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У БЕЛОЈ ЦРКВИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2019. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова Управног 

и Надзорног одбора Историјског архива у Белој Цркви у вези којег је, у складу са 

Одлуком о утврђивању делокруга извршног одбора националног савета мађарске 

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

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

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 

Деловодни број: M/Z/332/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У БЕЛОЈ ЦРКВИ 

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. септембра 2019. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 

Управног одбора Историјског архива у Белој Цркви 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 сладу 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/333/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ” У СОМБОРУ  

Члан 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. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. августа 2019. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног 

одбора Градске библиотеке „Карло Бијелицки” 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 

сладу 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/334/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПАНЧЕВУ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак у поступку именовања директора Историјског архива у 

Пенчеву (број: V/Z/299/2019), донет 11. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. августа 2019. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 

Историјског архива у Панчеву 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 сладу 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/335/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА НОВИ САД 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе града Нови Сад 

(број: V/Z/314/2019), донет 2. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. септембра 2019. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 

града Нови Сад, 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 сладу 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/336/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања општине 

Ковачица (број: V/Z/310/2019), донет 25. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

информисања општине Ковачица, 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 сладу 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/337/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВИ САД 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/266/2019), 

донет 8. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица 

у граду Нови Сад, 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 сладу 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/338/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/278/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

7. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 

општини Нова Црња, 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/339/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ КАЊИЖА 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/279/2019), 

донет 28. августа 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

14. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 

општини Кањижа, 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/340/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ КОВИН 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/296/2019), 

донет 11. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

2. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 

општини Ковин, 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/341/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ ТИТЕЛ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/304/2019), 

донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

9. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 

општини Тител, 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/342/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/305/2019), 

донет 19. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. септембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 

улица у општини Сечањ, 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 скаду 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/343/2019 
Суботица, 11. октобар 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 11. октобра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ПРЕДЛОГУ ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА  

ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Члан 1. 

Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника Савета за 

међунационалне односе (број: V/Z/297/2019), донет 11. септембра 2019. године. 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

21. августа 2019. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 

представника Савета за међунационалне односе општине Нови Бечеј, 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 скаду 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. 


