На основу члана 59. Пословника Националног савета мађарске националне мањине
(донетог 10. децембра 2018. године под бројем М/Н/8/2018) састављен је са 11.
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 24. децембра сазвао 11. редовну седницу за 30.
децембар 2019. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 11. редовна седница
је одржана у понедељак 30. децембра од 10 часова у суботичкој Мађарској
медијској кући (улица Аге Мамужића 11), којом је председавао мр Јене Хајнал.
Записник је водила Бригита Петер.
На седници су били присутни следећи чланови: Чила Абрахам, Наталија Бачик
Леринц, Агнеш Бајус Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Ибоља Де
Негри, Габор Долински, др Атила Дудаш, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, 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, др Анико Новак, мр Чаба Пашко, Атила Перпауер,
Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, Иштван
Терновац, Зоран Теслић, Ерика Веребеш Крнач, др Агота Виткај Кучера и др
Ференц Жолдош.
Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Бела Кало, Жужана Калмар,
Мариана Туркал.
Од представника Стручне службе Савета присутни су били: Тимеа Ђетваи,
Емил Лулић, Бригита Петер и Андреа Коложи.
На седници је присуствовао 32 члан. Савет је током целе седнице имао кворум.
Седницу је отворио председник Савета. Навео је да је од установа чије је
суоснивач Национални савет мађарске националне мањине позвао Роберта
Фејстамера, председника Управног одбора фондације „Секереш Ласло”, Мартину
Гонди, директорицу Завода за културу војвођанских мађара и директорицу
Колегијума Европа, Илдико Шнејдер Шару, Иштвана Боџонија, управитеља
Фондације „Панонија”, Ричарда Хуђика, директора Културно-образовног центра
„Турзо Лајош”, Иштвана Фодора мл., директора Историјског архива Сента, Чабу
Буш, директора библиотеке „Јожеф Атила” из Кањиже, Ержебет Нађ директорицу
библиотеке у Малом Иђошу, Андраша Урбан, директора суботичког позоришта
„Костолањи Деже”, Јохан Вишерa, директорa Сенћанског камерног позоришта као
и Золтан Балинта, управитеља Војвођанске рвачке академије, да добију реч у вези
неколико битних докумената фондација односно установа који су предложени
Савету. Нажалост, Јохан Вишер и Золтан Балинт због разних обавеза нису могли
да присуствују на седници.
Након тога председник је ставио предложени дневни ред на гласање на
следећи начин:
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Предлог дневног реда:
1. Усвајање записника са 10. редовне седнице
Националног савета мађарске националне мањине
2. Измена буџета Националног савета мађарске националне мањине за 2019.
годину
3. Усвајање плана рада Националног савета мађарске националне мањине за
2020. годину
4. Усвајање буџета Националног савета мађарске националне мањине за
2020. годину.
5. Сагласност на измену финансијског плана за 2019. годину
Фондације „Ласло Секереш”
6. Сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годинуФондације „Ласло Секереш”
7. Давање мишљења о плану рада и финансијском плану за 2020. годину Завода за културу војвођанских мађара
8. Именовање чланова Управног одбора
Студентског дома „Европа” у Новом Саду
9. Давање мишљења о измени правилника о систематизацији
радних места Студентског дома „Европа” у Новом Саду
10. Давање мишљења о плану рада и финансијском плануза 2020. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду
11. Сагласност на план рада и финансијски план Фондације „Панонија”за 2020. годину
12. Сагласност на план рада и финансијски план Културно-образовног
центра „Лајош Турзо” за 2020. годину
13. Сагласност на финансијски план Историјског архива Сента
за 2020. годину
14. Сагласност на план рада и финансијски план библиотеке
„Атила Јожеф” из Кањиже за 2020. годину
15. Сагласност на план рада и финансијски планБиблиотеке Мали Иђош за 2020. годину
16. Сагласност на план рада и финансијски план позоришта
„Деже Костолањи” из Суботице за 2020. годину
17. Сагласност на план рада и финансијски план
Сенћанског мађарског камерног позоришта за 2020. годину
18. Давање мишљења о плану рада и финансијском плану Фондације
Војвођанска рвачка академија за 2020. годину
19. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању
мишљења у вези мреже основних школа у граду Кикинда
20. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка
избора директора Предшколске установе „Бамби” у Кули
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21. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка
у вези поступка избора директора Основне школе „Киш Ференц”
у Телечки
22. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка
у вези поступка избора директора Основне школе
„Лајош Турзо” у Сенти
23. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора Основне школа
„Стеван Сремац” у Сенти
24. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора Основне школе
„Темеркењ Иштван”у Торњошу
25. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора Основне школе
„Петефи Шандор” у Сенти
26. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора Основне школе
„Братство-јединство” у Куцури
27. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора Школе за
основно и средње образовање „Братство” у Бечеју
28. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора
Средње медицинске школе у Сенти
29. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка избора директора Хемијско-прехрамбене
средње школе у Чоки
30. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка
разрешења директора Основне школе „Николе Тесла” у Бачкој Тополи
31. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и другог
наставног средства из Математике за други разред Издавачке куће
„Креативни центар”
32. A Сагласност на одлуку Извршног одбора
о давању претходне сагласности за издавање уџбеника из Мађарског
језика и књижевности за шести разред Завода за уџбенике Београд
33. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези давања мишљења у поступку именовања главног и одговорног
уредника другог програма телевизије Радио-телевизије Војводине
34. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези давања мишљења у поступку именовања главног и одговорног
уредника другог програма радија Радио-телевизије Војводине
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35. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези давања мишљења у поступку именовања одговорног уредника
редакције програма на мађарском језику Радио-телевизије Војводине
36. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка давања мишљења о називу улица у општини Нови
Кнежевац
37. Сагласност на одлуку Извршног одбора
у вези поступка давања мишљења о називу улица у Граду Нови Сад
38. Разно
Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних,
једногласно донео следећи закључак:
Савет прихвата дневни ред са 11. седнице.
Савет је након тога наставио да разматра тачке дневног реда:
ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 10. редовне седнице
Националног савета мађарске националне мањине
Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно
усвојио извод из записника са 10. редовне седнице Националног савета
мађарске националне мањине.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Измена буџета Националног савета мађарске
националне мањине за 2019. годину
Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног
одбора Савета.
Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/H/24/2019):
Савет прихвата измену буџету за 2019. годину
у складу са предложеним материјалом.
Ова одлука ступа на снагу трећег дана од дана објављивања.
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета.
Председник Савета је предложио да се о тачкама 3 и 4 заједно дискутује, пошто
је тема везана за 2 планска документа Националног савета мађарске националне
мањине за наредну годину која треба усвојити.mivel azok témája a Magyar Nemzeti
Tanács két jövő évre szóló tervdokumentumának elfogadásával kapcsolatos.
Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана,
једногласно донео следећи закључак:
Савет усваја да се тачкама 3 и 4 заједно дискутује.
Прво је Јене Хајнал предложио да се усвоји план рада Савета за 2020. годину,
а потом је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета приказала буџет
Савета за 2020. годину.
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У расправи су учествовали: Анико Новак, Ференц Жолдош, Анико Јерас, Геза
Кучера, Давид Лошонц, Иштван Терновац, Атила Перпауер, Јене Хајнал, Илдико
Менђан Плетикосић.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање плана рада Националног савета
мађарске националне мањине за 2020.
Савет је са 27 гласова за, 1 против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/380/2019):
1. Савет усваја план рада за 2020. годину.
Текст плана рада је саставни део закључка.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
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ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање буџета Националног савета
мађарске националне мањине за 2020. годину
Савет је са 26 гласова за, без гласова против и 4 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/H/25/2019):
Савет усваја одлуку о буџету за 2020. годину
у складу са предложеним материјалом.
Ова одлука ступа на снагу другог дана након објављивања истог.
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета
Председник Савета је предложио да се о тачкама 5 и 6 заједно расправља,
пошто је тема везана за измену финансијског плана за 2019. годину Фондације
„Ласло Секереш”, односно везана за давање сагласности на план рада и
финансијски план за 2020. годину.
Савет је са 32 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно
донео следећи закључак:
Савет усваја да се тачкама 5 и 6 заједно расправља.
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је Роберт Фејстамер председник Управног одбора
фондације „Ласло Секереш”, приказао измену финансијског плана за 2019. годину,
односно план рада и финансијски план за 2020. годину.
У расправи су учествовали: Анико Новак, Ференц Жодош, Габор Гергељ
Барат, Едвина Ердеди, Јене Хајнал.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на измену финансијског плана за
2019.годину Фондације „Ласло Секереш”
Савет је са 28 гласова за, 4 против и без уздржаних,
донео следећу одлуку (број: M/Z/381/2019):
1. Савет даје сагласност на измену финансијског плана
за 2019. годину Фондације „Ласло Секереш”.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски план
за 2020.годину-Фондације „Ласло Секереш”
Савет је са 28 гласова за, 4 против и без уздржаних,
донео следећу одлуку (број: M/Z/382/2019):
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план
за 2020. годину Фондације „Ласло Секереш”.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о плану рада и
финансијском плану за 2020.годину-Завода за културу војвођанских
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Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је директорица Мартина Гонди приказала план рада и
финансијски план Завода за културу војвоћанских мађара за 2020. годину.
У расправи су учествовали: Ференц Жолдош.
Савет је са 31 гласом за, без гласова против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/383/2019):
1. Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана
за 2020. годину Завода за културу војвођанских мађара.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Именовање чланова Управног одбора
Студентског дома „Европа” у Новом Саду
Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног
одбора Савета.
У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Анико Јерас.
Савет је са 28 гласова за, без против и 4 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/V/23/2019):
1. Савет разрешава следеће чланове Управног одбора Студентског дома
„Европа” у Новом Саду који су именовани од стране Савета дана 22.
децембра 2015. године:
1. Марта Петкович из Чантавира, наставник географије;
2. Атила Перпауер из Кевија, професор разредне наставе.
2. Савет именује следеће чланове у Управни одбора Студентског дома
„Европа” у Новом Саду:
1. Марта Петкович из Чантавира, наставник географије;
2. Атила Перпауер из Кевија, професор разредне наставе.
3. Ово решење ступа на снагу другог дана након дана доношења.
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета.
Председник Савета је предложио да се о тачкама 9 и 10 заједно расправља,
пошто је тема везана за давање мишљења о измени правилника о систематизацији
радних места Студентског дома „Европа” у Новом Саду као и давање мишљења о
плану рада и финансијском плану за 2020. годину.
Савет је са 32 гласа за, без гласова против и без уздржаних,
једногласно донео следећи закључак:
Савет прихвата да се о тачкама 9 и 10 заједно расправља.
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је госпођа директорица Илдико Шнејдер Шара
представила измену правилника о систематизацији радних места, план рада и
финансијски план за 2020. годину Студентског дома „Европа”.
У расправи су учествовали: Ференц Жодлош, Илдико Шнејдер Шара, Јене
Хајнал.
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ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о измени правилника о
систематизацији радних места Студентског дома „Европа” у Новом Саду
Савет је са 32 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/385/2019):
1. Савет подржава измену Правилника о систематизацији радних
места Студентског дома „Европа” у Новом Саду.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о плану рада и
финансијском плану-за 2020. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду
Савет је са 31 гласом за, без против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/386/2019):
1. Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана
за 2020. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и
финансијски план Фондације „Панонија”-за 2020. годину
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је управитељ Иштван Боџони представио план рада и
финансијски план за 2020. годину Фондације „Панонија”.
У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Иштван Боџони, Илдико Менђан
Плетикосић, Едвина Ердеди.
Савет је са 28 гласова за, 1 против и 2 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/387/2019):
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план
за 2020. годину Фондације „Панонија”.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и
финансијски план Културно-образовног центра „Лајош Турзо” за 2020. годину
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је директор Ричард Хуђик представио план рада и
финансијски план Културно-образовног центра „Лајош Турзо” за 2020. годину
Савет је са 30 гласова за, без против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/388/2019):
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план
за 2020. годину Културно-образовног центра „Лајош Турзо” Сента.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на финансијски план
Историјског архива Сента за 2020. годину
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је директор Иштван Фодор мл. представио
финансијски план Историјског архива Сента за 2020. годину.
Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/389/2019):
1. Савет даје сагласност на финансијски план за 2020. годину Историјског
архива Сента.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : Сагласност на план рада и
финансијски план библиотеке „Атила Јожеф” из Кањиже за 2020. годину
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је директор Чаба Буш представио план рада и
финансијски план за 2020. годину Библиотеке „Атила Јожеф” у Кањижи.
У расправи су учествовали: Јене Хајнал, Анико Новак.
Савет је са 30 гласова за, без против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/390/2019):
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину
Библиотеке „Атила Јожеф” у Кањижи.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и
финансијски план-Библиотеке Мали Иђош за 2020. годину
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је госпођа директорка Ержебет Нађ представила план
рада и финансијски план за 2020. годину Библиотеке Мали Иђош.
Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/391/2019):
1 Савет даје сагласност на план рада и финансијски план
за 2020. годину Библиотеке Мали Иђош.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и
финансијски план позоришта „Деже Костолањи” из Суботице за 2020. годину
Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила ову
тачку дневног реда, а потом је Андраш Урбан представио план рада и финансијски
план за 2020. годину позоришта „Деже Костолањи”.
Савет је са 31. гласом за, без против и без уздржаних, једногласно,
донео следећу одлуку (број: M/Z/392/2019):
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план
за 2020. годину Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и
финансијски план Сенћанског мађарског камерног позоришта за 2020. годину
Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног
одбора савета.
Савет је са 30 гласова за, без против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/393/2019):
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план
за 2020. годину Сенћанског мађарског камерног позоришта.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о плану рада и
финансијском плану Фондације Војвођанска рвачка академија за 2020. годину
Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног
одбора савета.
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/394/2019):
1. Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана за 2020.
годину Фондације Војвођанска рвачка академија.
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 о давању мишљења у вези мреже основних школа у граду Кикинда
Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног
одбора савета.
Савет је са 31 гласом за, без гласова проти и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/395/2019):
1. Савез потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења
о мрежи основних школа у граду Кикинда, донет
2. децембра 2019. године (број: V/Z/352/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 20–30 заједно расправља,
пошто је тема везана за 1-1 избор директора образовне установе, односно поступак
разрешења директора.
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних,
једногласно донео следећи закључак:
Савет прихвата да се о тачкама 20–30 заједно расправља.
Тачке дневног реда 20–30. је предложила Анико Јерас, председница Извршног
одбора Савета.
У расправи су учествовали: Анико Новак, Ференц Жодлош, Габор Барат
Гергељ, Јене Хајнал, Атила Перпауер, Илдико Менђан Плетикосић.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног
одбора у вези поступка избора директора Предшколске установе „Бамби” у Кули
Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/396/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе,
донет 2. децембра 2019. године (број: V/Z/350/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног
одбора у вези поступка у вези поступка избора директора Основне школе „Киш
Ференц” у Телечки
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/397/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора
директора образовне установе, донет
12. децембра 2019. године (број: V/Z/356/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка у вези поступка избора директора Основне
школе „Лајош Турзо” у Сенти
Савет је са 28 гласова за, 2 против и 1 уздржаним,
донео следећу одлуку (број: M/Z/398/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе,
донет 19. децембра 2019. године (број: V/Z/359/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школа „Стеван
Сремац” у Сенти
Савет је са 28 гласова за, 1 против и 2 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/399/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
19. децембра 2019. године (број: V/Z/360/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Темеркењ
Иштван”у Торњошу
Савет је са 29 гласова за, без против и 2 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/400/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
19. децембра 2019. године (број: V/Z/361/2019).
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 вези поступка избора директора Основне школе „Петефи Шандор” у
Савет је са 29 гласова за, без против и 2 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/401/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
19. децембра 2019. године (број: V/Z/368/2019).
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 вези поступка избора директора Основне школе „Братствојединство” у Куцури
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/402/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
19. децембра 2019. године (број: V/Z/362/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.

• 12 •

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка избора директора Школе за основно и средње
образовање „Братство” у Старом Бечеју
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/403/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
19. децембра 2019. године (број: V/Z/363/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног
одбора у вези поступка избора директора Средње медицинске школе у Сенти
Савет је са 29 гласова за, без против и 2 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/404/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
12. децембра 2019. године (број: V/Z/357/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка избора директора Хемијско-прехрамбене
средње школе у Чоки
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/405/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
избора директора образовне установе, донет
19. децембра 2019. године (број: V/Z/364/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног
одбора у вези поступка разрешења директора Основне школе „Николе Тесла” у
Бачкој Тополи
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/406/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку
разрешења директора образовне установе, донет
2. децембра 2019. године (број: V/Z/355/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 31–32. заједно расправља,
пошто је тема везана за одобравање по једног уџбеника за основну школу.
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних,
једногласно донео следећи закључак:
Савет је прихватио да се о тачкама 31–32 заједно расправља.
Тачке 31–32. је предложила Анико Јерас, председница Извршног одбора
Савета.
ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног
одбора у вези давања претходне сагласности на издавање уџбеника и другог
наставног средства из Математике за други разред Издавачке куће
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/407/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању
претходне сагласности у поступку одобрења уџбеника
и другог наставног средства на мађарском језику
донет 2. децембра 2019. године (број: V/Z/351/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: A Сагласност на одлуку
Извршног одбора о давању претходне сагласности за издавање уџбеника из
Мађарског језика и књижевности за шести разред Завода за уџбенике Београд
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/408/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању
претходне сагласности у поступку одобрења уџбеника
на мађарском језику
донет 12. децембра 2019. године (број: V/Z/358/2019).
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 33–35. заједно расправља,
пошто је тема везана за 1-1 именовање одговорног уредника програма Радиотелевизије Војводине.
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних,
једногласно донео следећи закључак:
Савет је прихватио да се о тачкама 33–35 заједно расправља.
Тачке 33–35. је предложила Анико Јерас, председница Извршног одбора
Савета.
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ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези давања мишљења у поступку именовања главног и
одговорног уредника другог програма телевизије Радио-телевизије Војводине
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/409/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора
о давању мишљења у поступку именовања главног
и одговорног уредника другог програма телевизије
Радио–телевизије Војводине, донет 19. децембра 2019. године
(број: V/Z/365/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези давања мишљења у поступку именовања главног и
одговорног уредника другог програма радија Радио-телевизије Војводине
Савет је са 28 гласова за, без против и 3 уздржана,
донео следећу одлуку (број: M/Z/410/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора
о давању мишљења у поступку именовања главног
и одговорног уредника другог програма радија
Радио–телевизије Војводине, донет 19. децембра 2019. године
(број: V/Z/366/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног
одбора у вези давања мишљења у поступку именовања одговорног уредника
редакције програма на мађарском језику Радио-телевизије
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/411/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора
о давању мишљења у поступку именовања
одговорног уредника редакције програма на мађарском језику
Радио–телевизије Војводине, донет 19. децембра 2019. године
(број: V/Z/367/2019).
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 36–37. заједно расправља
пошто је тема везана за давање назива улица у по једној локалној самоуправи.
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних,
једногласно донео следећи закључак:
Савет је прихватио да се о тачкама 36–37 заједно расправља.
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Тачке 36–37. је предложила Анико Јерас, председница Извршног одбора
Савета.
ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка давања мишљења о називу улица у општини
Нови Кнежевац
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/412/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању
мишљења о називу улица, донет
2. децембра 2019. године (број: V/Z/353/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку
Извршног одбора у вези поступка давања мишљења о називу улица у Граду Нови
Сад
Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, једногласно
донео следећу одлуку (број: M/Z/384/2019):
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању
мишљења о називу улица, донет
2. децембра 2019. године (број: V/Z/354/2019).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно
Након што није било више питања, односно предлога, председник Савета је
као информацију навео, да се очекује да ће следећа седница Националног савета
мађарске националне мањине бити 21. фебруара 2020. године.
Председавајући је окончао је окончао 11. седницу Националног савета
мађарска националне мањине у 13 часова и 30 минута.

…………………………………
Бригита Петер,
записничар

…………………………………
М. П.

• 16 •

Мр Јене Хајнал,
Председник Националног
савета мађарске националне
мањине

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/H/1/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

На основу члана 14. става 1. тачке д) и члана 31. 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 21. фебруара 2020. године донео следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Савет усваја свој извештај о раду у 2019. години.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета.
Образложење
У складу са Статутом Националног савета мађарксе националне мањине Савет
годишње усваја извештај о свом раду. Размотривши документ који је предложио
председник Савета, који уједно извештава о раду и Извршног одбора као и Стручне
службе Савета, Савет је одлучио као у диспозитиву.

Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске
националне мањине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/H/2/2020.
Суботица, 21. фебруар 2020.

На основу члана 14. став 1. тачка д) Статута Националног савета мађарске националне мањине (усвојеног 10. децембра 2018. године
под бројем М/H/7/2018), Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) на седници одржаној 21. фебруара
2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Савет је остварио у 2019. години укупно 792 792 686,00 динара прихода.
Члан 2.
Приходи Савета по контима у 2019. години су били остварени по следећем:

Група

Економска
класификација
(Конто)

Приходи

Планирани износ
(РСД)
30. 12. 2019.

Остварено (РСД)

Реализација (РСД)

1

2

3

4

5

6

I.

II.

III.

31

КАПИТАЛ

311700

Пренос неупотребљених средстава у 2018. години.

73

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

731

ДОНАЦИЈЕ ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА

731100

Донације иностраних земаља

733

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

73310001

Републички

73310002

Покрајински

73310003

Локалне самоуправе

74

ДРУГИ ПРИХОДИ

741

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741100

Приходи од камата

744

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

74410001

Студентска стипендија - кредит "Várady"

74410002

Донације бивших корисника стипендије, односно поврат средстава

745

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745100

Мешовити и неодређени приходи

УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА

I–III.

Члан 3.
Расходи Савета у 2019. години су износили 504 475 105,00 динара.

308 557 507,00

308 557 507,00

308 557 507,00

308 557 507,00

787 684 995,00

475 276 404,00

696 051 194,00
696 051 194,00
91 633 801,00
59 438 983,00
24 594 818,00
7 600 000,00

382 890 320,00
382 890 320,00
92 386 084,00
59 438 983,00
24 594 818,00
8 352 283,00

7 125 000,00

8 958 775,00

1 500 000,00
1 500 000,00

3 735 139,00
3 735 139,00

2 120 000,00

1 621 635,00

500 000,00
1 620 000,00
3 505 000,00
3 505 000,00

0,00
1 621 635,00
3 602 001,00
3 602 001,00

1 103 367 502,00

792 792 686,00

308 557 507,00

382 890 320,00
59 438 983,00
24 594 818,00
8 352 283,00

3 735 139,00

0,00
1 621 635,00
3 602 001,00

Члан 4.
Расходи Савета у 2019. години по контима и програмима су се остварили по следећем:
Позици
ја

Економска
класификација
(Конто)

Опис

Планирани износ
(РСД)
30. 12. 2019.

Остварено (РСД)

Реализација (РСД)

1

2

3

4

5

6

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1

411

2

412

3

413

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца, по основу плата
запослених
Накнаде у натури

413119

Остале накнаде у натури (за здравство)

413142

Поклони за децу запослених

413160

Трошкови паркирања

414

Социјална давања запосленима

414100

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

415

Накнада трошкова за запослене

415100

Накнада за превоз запослених до радног места

416

Награде запосленима и остали расходи

416130

Накнаде члановима, постављенима НСМНМ и члановима одбора

42

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

421

Стални трошкови

421100

Трошкови платног промета и банкарских услуга

421410

Телефонска претплата

421420

Трошкови поштанских услуга

421510

Трошкови осигурања имовине

421520

Трошкови осигурања запослених

421610

Трошкови изнајмљивања непокретности и сала

4
5
6

7

47 470 000,00

46 229 173,00

32 500 000,00

32 208 298,00

32 208 298,00

5 200 000,00

5 123 445,00

5 123 445,00

620 000,00
150 000,00
150 000,00
320 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
650 000,00
650 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00

429 715,00
10 000,00
136 000,00
283 715,00
688 295,00
688 295,00
641 461,00
641 461,00
7 137 959,00
7 137 959,00

66 141 422,00

63 703 807,00

3 777 000,00
400 000,00
1 110 000,00
250 000,00
200 000,00
100 000,00
50 000,00

3 620 983,00
353 447,00
1 104 685,00
249 336,00
157 939,00
85 828,00
18 000,00

10 000,00
136 000,00
283 715,00
688 295,00
641 461,00
7 137 959,00

353 447,00
1 104 685,00
249 336,00
157 939,00
85 828,00
18 000,00

8

421620

Трошкови изнајмљивања опреме

421910

Остали трошкови (режијски трошкови седишта и остали режијски издаци)

422

Путни трошкови

11

166 194,00
1 485 554,00

227 000,00

226 661,00

226 661,00

110 000,00
4 500 000,00
200 000,00
100 000,00
400 000,00
100 000,00

151 707,00
4 348 244,00
165 625,00
54 562,00
339 648,00
99 960,00

37 335 422,00
560 000,00
420 000,00
3 850 000,00
50 000,00

151 707,00
4 348 244,00
165 625,00
54 562,00
339 648,00
99 960,00
36 084 464,00
559 504,00
420 000,00
3 836 653,00
0,00

4 000 000,00

3 689 263,00

3 689 263,00

250 000,00
3 631 860,00
350 000,00
100 000,00
20 723 562,00
20 723 562,00
400 000,00
3 000 000,00

180 000,00
3 631 860,00
340 000,00
6 400,00
20 108 680,00
20 108 680,00
346 400,00
2 965 704,00

180 000,00
3 631 860,00
340 000,00
6 400,00

422130
422190

Остали трошкови путовања у земљи

422220

Трошкови службених путовања у иностранство

422230

Трошкови смештаја у иностранству током службених путовања

422290

Остали трошкови путовања у иностранство

422900

Остали трошкови транспорта

423

Услуге по уговору

423110

Трошкови превођења

423130

Књиговодствени трошкови

423200

Трошкови информатичких услуга

423300

423430

Трошкови образовања и усавршавања запослених
Трошкови услуге штампања (помоћни уџбеници и остали трошкови штампања
настале услед спровођења разних програма)
Трошкови реклама и пропаганде

423440

Трошкови медијских услуга

423510

Трошкови ревизорских услуга

423520

Трошкови правних услуга

423590

Трошкови осталих стручних услуга

42359025

Остале услуге, које су се користиле током реализације других програма

423600

Услуге домаћинства и угоститељства

423700

Трошкови репрезентације

424

Специјалне услуге

6 700 000,00

6 612 893,00

424210

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

6 700 000,00

6 612 893,00

6 612 893,00

425

Текуће поправке и одржавање

425100

Трошкови редовне поправке и одржавања зграда

772 000,00
50 000,00

666 129,00
0,00

0,00

423410

10

166 194,00
1 485 554,00
5 386 407,00

Путни трошкови у земљи (трошкови превоза аутобусом у оквиру програма
разредних екскурзија и остали трошкови аутобуса)
Трошкови смештаја у земљи

422120

9

167 000,00
1 500 000,00
5 637 000,00

559 504,00
420 000,00
3 836 653,00
0,00

20 108 680,00
346 400,00
2 965 704,00

12

13

425210

Трошкови редовне поправке и одржавања саобраћајних средстава

425220

Трошкови редовне поправке и одржавања административне опреме

426

Трошкови материјала

426110

Канцеларијски материјал

426130

Цветне декорације, венци итд.

426190

Остали административни материјали

426300

Материјали за образовање и усавршавање запослених

426400

Материјали у вези саобраћаја

426610

Материјали у вези образовања

426800

Трошкови средстава за чишћење и остали трошкови материјала

426900

Материјали за посебне намене

46

ДОНАЦИЈЕ И ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ

465
465100

Остале текуће донације и трансфери
Остале текуће донације и трансфери

4651001

КУЛТУРА

46510011

Грађевинско културно наслеђе Војвођанских мађара

4651001101

Заштита и одржавање споменика (донације за 2018. г.)

4651001102

4651001104

Заштита и одржавање споменика (донације за 2019. г.)
Комплексна заштита и конзервирање остатака цркве у Арачи, заједно са
археолошким окружењем
Обнова Римокатоличке цркве „Снежне Марије“ у Жабљу.

4651001105

Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (друга фаза)

4651001106

Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (завршна фаза)

4651001107

Трошкови поправке оргуље у суботичкој Синагоги.

46510012

Програм духовног културног наслеђа Војвођанских мађара

4651001103

465100121

Духовно наслеђе
Подршка Заводу за Културу Војвођанских Мађара намењено архивирању и
46510012101
дигитализацији
46510012102 Архитектура војвођанских римокатоличких црква од 1699 до 1939 године
465100122

Тематски спомени

322 000,00
400 000,00
11 920 000,00
400 000,00
370 000,00
50 000,00
250 000,00
1 200 000,00
9 000 000,00
600 000,00
50 000,00

319 363,00
346 766,00
11 332 931,00
394 981,00
358 400,00
39 562,00
249 545,00
1 149 405,00
8 678 850,00
425 522,00
36 666,00

319 363,00
346 766,00

918 050 040,00

323 659 425,00

918 050 040,00
918 050 040,00
302 228 222,00
242 630 869,00
0,00
237 762,00

323 659 425,00
323 659 425,00
49 274 668,00
15 786 221,00
0,00
0,00

103 317,00
817 444,00

86 206 897,00

0,00

137 535,00

46 076 866,00
9 202 745,00
88 100 642,00
12 805 957,00
1 661 000,00
1 000 000,00

0,00
9 202 745,00
6 583 476,00
0,00
1 666 000,00
1 000 000,00

76 980,00
9 202 745,00
6 774 586,00
7 963 392,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00
661 000,00

0,00
666 000,00

652 421,00

394 981,00
358 400,00
39 562,00
249 545,00
1 149 405,00
8 678 850,00
425 522,00
36 666,00

46510012201 Подршка тематским програмима годишњица и јубилеја (за 2018. г.)
46510012202 Подршка тематским програмима годишњица и јубилеја (за 2019. г.)
46510012203 Празник мађарске културе 2019.
46510013

Стварање вредности

465100131

Унапређење установа и стварање шансе за афирмацију
Програм Националног савета мађарске националне мањине ради
46510013101
диверсификације и умрежавања културних институција војвођанских мађара
46510013115 Трошкови организације концерта групе „Калака“
46510013116 Подршка америчког гостовања групе „Фокош“
46510013102 Развој јавне болнице у Сенти
Подршка функционисању и програмској делатности Мађарског Камерног Театра
46510013103
у Сенти
46510013104 Подршка трошковима функционисања Музеја општине Бачка Топола
46510013105 Обнова и формирање цивилног заједничког дома у Торди
46510013105 Салашко позориште 2019 – турнеја по Банату
46510013106 Програми гостовања професионалних позоришта
46510013107 Програми гостовања аматерских позоришта
46510013108 Образовање новинара на тему позоришне критике
46510013109 Такмичење мађарских драмских писаца из Војводине 2019.
46510013110 Конкурс за омладински роман

-

Гион Нандор

46510013111 Подршка ликовним монографијама
46510013112 Програм књиго – буса Форум
46510013113 Материјална помоћ функционисању и програмима
465100132

Форума

Истакнуте награде

46510013201 Литерарна награда ХИД
46510013202 Форумова ликовна награда
46510013203 Награда – Патакијев прстен
46510013204 Награда – Бажаликом
46510013205 Награда дрво живота
46510014

Очување традиција

4651001401

Сусрет хорова и стручна конференција под називом „Златно звоно“

0,00
261 000,00
400 000,00
48 491 870,00
47 891 870,00

0,00
266 000,00
400 000,00
24 137 147,00
23 537 147,00

422 600,00
1 798 722,00
400 000,00

37 037 037,00

13 090 000,00

13 090 000,00

222 686,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00

846 019,00
372 152,00
16 112 674,00
3 000 000,00

500 000,00

500 000,00

1 832 147,00
600 000,00
2 000 000,00

1 832 147,00
600 000,00
2 000 000,00

315 000,00
200 000,00
300 000,00
200 000,00
450 000,00
350 000,00
700 000,00
600 000,00
150 000,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
7 685 300,00
0,00

315 000,00
200 000,00
300 000,00
200 000,00
450 000,00
350 000,00
700 000,00

3 000 000,00
500 000,00
1 832 147,00
600 000,00
2 000 000,00
500 000,00
200 000,00
300 000,00
200 000,00
450 000,00
350 000,00
700 000,00
600 000,00
150 000,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
9 444 483,00
100 000,00

150 000,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00

4651001402

Подршка извиђачкој организацији, организација камповања

4651001403

Подржавање верских програма

4651001407

Подршка црквеним културним активностима и активностима у дијаспори

4651001408

Подршка Градског Музеја Бечеја

4651001404

Материјална подршка истакнутим манифестацијама – конкурси

4651001405

4651002

Општи конкурс за аматерска културна друштва
Материјална подршка традиционалним манифестацијама за очување
националног културног идентитета – конкурс
ОБРАЗОВАЊЕ

46510021

Унапређење институција и пружање шансе за афирмацију

4651002101

Унапређење јавног образовања војвођанских мађара

4651002102

4651002107

Програм припреме за похађање школе за 2019. г. под називом „Вацкор“
Унапређење и подршка дневних боравака, који у дијаспори образују децу на
мађарском језику (помоћ за 2018. г.)
Унапређење и подршка дневних боравака, који у дијаспори образују децу на
мађарском језику (помоћ за 2019. г.)
Програми тематских година мађара ван матичне државе у 2018. г.

4651002106

Програми тематских година мађара ван матичне државе у 2019. г.

4651002103

Куповина професорских станова у Суботици

4651002109

Програм студентских стипендија 2018

4651002108

Програм студентских стипендија 2019

4651002110

Студентска стипендија - кредит "Várady"
Рефундирање трошкова нострификације страних диплома
(за 2018. г.)
Рефундирање трошкова нострификације страних диплома
(за 2019. г.)
Подршка програмима за талентоване ђаке, помоћ такмичењима и пројектима
заснованим на мађарским духовним вредностима и потребама ђака (помоћ за
2018. г.)
Подршка програмима за талентоване ђаке, помоћ такмичењима и пројектима
заснованим на мађарским духовним вредностима и потребама ђака (помоћ за
2019. г.)
Стипендирање обуке Опште Болнице Сента за главне сестре (помоћ за 2019. г.)
Друга фаза реализације војвођанског дела Програма унапређења забавишта на
простору Карпатског басена

4651001406

4651002105
4651002104

4651002112
4651002111
4651002114
4651002113
4651002115
4651002117

600 000,00
650 000,00
1 034 483,00
60 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00

0,00
625 300,00
0,00
60 000,00

0,00
707 800,00
0,00
60 000,00

2 000 000,00
3 000 000,00

2 000 000,00
3 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

609 021 818,00
597 156 447,00
17 241 379,00
0,00

268 634 757,00
263 366 032,00
1 606 220,00
0,00

1 606 220,00
6 971 421,00

729 470,00

729 470,00

1 121 324,00

2 105 163,00

2 538 542,00

4 955 051,00

0,00
2 643 114,00
71 724 138,00
90 862 618,00
194 815 361,00
4 334 948,00

0,00
0,00
0,00
90 033 651,00
74 187 490,00
1 657 514,00

18 480 577,00
10 252 693,00
0,00
92 966 789,00
79 545 354,00
1 657 514,00

728 189,00

728 189,00

1 091 997,00

1 045 713,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171 612,00

448 186,00

0,00

1 319 180,00

1 244 848,00

1 244 848,00

1 465 353,00

0,00

0,00

17 659 825,00

4651002118

Програм унапређења војвођанских мађарских забавишта 2.0

4651002116

Програм унапређења војвођанских мађарских забавишта (помоћ за 2019. г.)
Помоћ програмима оспособљавања, која се одвијају у оквиру Програма за развој
забавишта у Карпатском басену
Образовни- и истраживачко развојни пројекат у Студентском дому "Европа" са
седиштем у Новом Саду
Унапређење образовних садржаја у средњим школама и домовима
за 2018. г.
Програм стручног образовања на мађарском језику урасејању за 2015. г
Подршка регионалним такмичењима, који се организују у наставку
манифестације за 2018. годину (Szakma Sztár Fesztivál)
Подршка организовања тематских програма

4651002119
4651002120
4651002121
4651002122
4651002123
4651002124
4651002125
4651002126
46510022
4651002201
4651002204
4651002202
4651002207
4651002203
4651002209
4651002205

Учешће војвођанских ђака у кампу “Demo Wood”
Подршка трошкова функционисања и развоја Основне школе Шаму Михаљ из
Бечеја
Учешће војвођанских мађарских ђака у програму “Без граница! ”
Стручна помоћ педагозима чији је матерњи језик мађарски
Помоћ програмима и разредним екскурзијама, који имају за циљ јачање љубави
према родној земљи (помоћ за 2019. г.)
Помоћ бази података мађарских педагога из Војводине и њиховом свестраном
стручном усавршавању по програмима, који су акредитовани у Србији (помоћ за
2018. г.)
Помоћ бази података мађарских педагога из Војводине и њиховом свестраном
стручном усавршавању по програмима, који су акредитовани у Србији (помоћ за
2019. г.)
Програми јавног образовања за јачање и унапређење мађарског националног
идентитета пре свега за гимназије и средње уметничке школе (помоћ за 2018. г.)
Програми јавног образовања за јачање и унапређење мађарског националног
идентитета пре свега за гимназије и средње уметничке школе (помоћ за 2019. г.)
Подршка програму развојне педагогије Националног Савета - за 2018. г.

4651002206

Подршка програму развојне педагогије Националног Савета – за 2019. г.
Припремање и издавање шест помоћних уџбеника (српски као страни језик,
информатика, економија, социологија, психологија, филозофија) (помоћ за 2018.
г.)
Припремање и издавање шест помоћних уџбеника (помоћ за 2019. г.)

4651002208

Унапређење стручног образовања војвођанских мађара

4651002211

Кокнурси за подржавање образовних институција од изузетног значаја

4651002210

115 513 532,00
74 074 074,00

83 239 905,00
3 500 000,00

83 454 677,00
5 929 042,00

0,00

0,00

910 694,00

0,00

2 579 637,00

2 579 637,00

0,00

1 250 564,00

1 250 564,00

0,00

0,00

727 544,00

610 197,00
0,00

0,00
0,00

251 872,00
104 378,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

18 965 517,00
11 865 371,00

0,00
5 268 725,00

0,00

1 488 904,00

0,00

580 061,00

0,00

0,00

1 218 096,00

1 378 821,00

0,00

374 164,00

0,00

0,00

1 270 000,00

1 219 999,00

0,00

0,00

0,00
1 017 799,00

0,00
600 000,00

74 410,00
616 684,00

0,00

0,00

353 040,00

1 759 848,00
0,00
3 000 000,00

0,00
0,00
2 951 880,00

0,00
1 272 633,00
2 951 880,004

4651002212

Кокнурси за подржавање образовних институција која нису од изузетног значаја

4651003

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

46510031

Унапређење институција и пружање шансе за афирмацију

4651003101

Конкурс подршке пројеката локалних медија

4651003102

Подршка раду цивилних удружења у области медија

4651003103

Подршка издавања војвођанских часописа

46510033

Нормативна подршка

4651003301

Фондација Панонија

4651003302

Новинско - издавачко д.о.о Мађар Со.

4651003303

Новинско – издавачко д.о.о Хет Нап.

4651004

СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА

465100401

Семинар за преводиоце и саветовање правника

465100402

Обука студената права на тему стручна терминологија

465100403

Конкурс органима са јавним овлашћењима – превођење докумената
Допуњавање новим садржајима веб странице Војвођанске Канцеларије за
Мађарски Језик
Рефундирање трошкова уписивања имена по мађарском правопису у матичне
књиге, која су првобитно уписана на српском језику

465100404
465100405

14

48
481

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481900

Дотације осталим непрофитним институцијама

48190001

Дотације за развој и програме на основу стратегије за дијаспору у 2018. години

48190005

Дотације за развој и програме на основу стратегије за дијаспору у 2019. години

48190002

Развојна и програмска подршка центрима у дијаспори
Конкурс за подржавање цивилних организација које се не баве културним
делатностима

48190003

15

Дотације невладиним организацијама

48190004

Подршка акционом плану за демографију и подршку породицама

482

Порези, обавезне таксе и казне

482100

Остали порези

482200

Обавезне таксе

2 000 000,00
6 150 000,00
2 650 000,00
1 000 000,00
650 000,00
1 000 000,00
3 500 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
650 000,00
100 000,00
150 000,00
350 000,00

1 716 845,00
5 550 000,00
2 050 000,00
1 000 000,00
50 000,00
1 000 000,00
3 500 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00

1 716 845,00

0,00

0,00

5 680,00

50 000,00

0,00

0,00

3 930 000,00

3 625 005,00

3 600 000,00
3 600 000.00
0,00
0,00
500 000,00

3 320 000,00
3 320 000,00
0,00
0,00
250 000,00

79 200,00
3 522 315,00
250 000,00

2 500 000,00

2 470 000,00

2 470 000,00

600 000,00
330 000,00
280 000,00
50 000,00

600 000,00
305 005,00
264 685,00
40 320,00

600 000,00

1 000 000,00
50 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
123 208,00
100 000,00
0,00

264 685,00
40 320,00

16

17

18
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АДМИНИСТРАТИВНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И
РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА

499

Резервна средства

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

512

Машине и опрема

512210

Канцеларијска опрема

512220

Рачунарска опрема

512230

Комуникациона опрема

512240

Електронска и фотографска опрема

512250

Опрема за домаћинство и угоститељство

512500

Медицинска и лабораторијска опрема

512600

Опрема за образовање, науку, културу и спорт

515

Нематеријална имовина

515110

Рачунарски софтвер

515120

Књижевна и уметничка дела

УКУПНО

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

67 376 040,00

67 257 695,00

67 146 040,00
50 000,00
50 000,00
800 000,00
10 000,00
10 000,00
16 110 161,00
50 115 879,00
230 000,00
220 000,00
10 000,00

67 041 943,00
0,00
20 902,00
795 001,00
0,00
0,00
16 110 161,00
50 115 879,00
215 751,00
215 751,00
0,00

1 103 367 502,00

504 475 105,00

0,00

0,00
20 902,00
795 001,00
0,00
0,00
16 110 161,00
50 115 879,00

Члан 5.
Вишак прихода Савета у 2019. години у износу од 288 317 581,00 биће потрошен и 2020. години.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања.
Ова одлука се објављује на Службеној Веб страници Савета.
…………………………………
Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета
мађарске националне мањине

215 751,00
0,00

-

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/H/3/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

На основу члана 14. става 1. тачке д) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. децембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
Национални савет ма арске националне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седници одржано 21. фебруара 2020. године донео следе у
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2019. ГОДИНУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Члан 1.
Савет усва а сво завршни рачун за 2019. годину.
Текст завршног рачуна представ а саставни део одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доноше а.
Ова одлука се об ав у е на Званично веб страници Савета.
Об азложе е
Савет, као организаци а ма инске самоуправе, због специфичности бу етира а и
остварива а прихода и расхода, е дужан сво е финанси е водити по контном плану
институци а бу етских корисника. Ипак, закон националне савете националних ма ина
третира као друга правна лица, те по том основу су дужни завршни рачун у форми
прописано за ову категори у правних лица. Стога е Савет донео одлуку као у
диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник Националног савета ма арске
националне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/V/1/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На о нов лана 14.
ава 1. а ке и) С а
а На ионалног аве а ма а ке
на ионалне ма ине (доне дана 10. де емб а 2018. године под б о ем M/H/7/2018), лана
12. ава 1. а ке 8) и лана 14. Одл ке о п еизима о нива ки п ава Ја ног п ед зе а
Ма ар Со и о пре вара Ја ног п ед зе а Ма ар Со Новин ко-издава ко д. о. о.
Ма ар Со (доне е дана 10. еп ембра 2004. године под бро ем 3/2004 и изме ене под
бро евима 3/2005, 5/2006, 11/2010, 23/2010, H/1/2012, H/7/2012 и M/H/12/2016)
На ионални аве ма ар ке на ионалне ма ине ( да ем ек : Саве ) е дана 21.
ебр ара 2020. године донео леде е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА
ТЕЛА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ОСНИВАЧА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. МАЂАР СО

Саве разре ава Тело овла
Ма ар Со
леде ем а ав :

Члан 1.
ени ли а о нива а Новин ко-издава ког д. о. о.

1. Јоже Лимб ргер пред едник из Новог Сада, дипломирани правник;
2. И

ван Бен ик лан из С бо и е, про е ора биологи е;

3. Фремонд Арпад лан из Па ира, ма ер про е ор разредне на аве;
4. Др Имре На

лан из Темерина, док ор геогра

ки на ка;

5. Арпад Веребе и лан из Доро лова, ка оли ког ве

еника;

6. Ж жана Урбан лан из Гор ег Брега, ма ер про е ор разредне на аве;
7. Едвина Ердеди лан из Новог Сада, пред авник запо лени , дипломирани
правник ма ер ;
8. Ангела Вегвари лан из Новог Сада, пред авник запо лени , инже ер гра ике;
9. Ерика Кабок лан из С бо и е, пред авник запо лени , про е ор ма ар ког
езика и к ижевно и.
Члан 2.
Саве имен е Тело овла ени ли а о нива а Новин ко-издава ког д. о. о.
Ма ар Со на период од е ири године леде ем а ав :
1. Јоже Лимб ргер пред едник из Новог Сада, дипломирани правник;
2. И

ван Бен ик лан из С бо и е, про е ора биологи е;

3. Фремонд Арпад лан из Па ира, ма ер про е ор разредне на аве;
4. А ила Ј

а

5. Др Имре На

лан из Сен е, про е ор ма ар ког езика и к ижевно и;
лан из Темерина, док ор геогра

ки на ка;

6. Арпад Веребе и лан из Доро лова, ка оли ког ве

еника;

7. Едвина Ердеди лан из Новог Сада, пред авник запо лени , дипломирани
правник ма ер;
8. Ерика Кабок лан из С бо и е, пред авник запо лени , про е ор ма ар ког
езика и к ижевно и;
Ангела Вегвари лан из Новог Сада, пред авник запо лени , инже ер гра ике.
Ово ре е е

Члан 3.
па на наг првог дана након об ав ива а.

Ово ре е е е об ав

е на Звани но веб

рани и Саве а.

Об азложе е
Има и
вид да е и екао манда Тела овла ени ли а о нива а Новин коиздава ког д. о. о. Ма ар Со Саве е донео одл к као ди пози ив .

Мр Јене Ха нал,
пред едник На ионалног аве а ма ар ке
на ионалне ма ине . р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/V/2/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске
националне мањине (донет дана 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018), члана
12. става 1. тачке 8) и члана 14. Одлуке о преизимању оснивачких права Јацног предузећа
„Мађар Со” и о претварању Јавног предузећа „Хет Нап” у Новинско-издавачко д. о. о.
„Хет Нап” (донете дана 10. септембра 2004. године под бројем 5/2004 и измењене под
бројевима 6/2006, H/29/2010, H/2/2012, H/8/2012 и M/H/6/2016) Национални савет
мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је дана 21. фебруара 2020. године
донео следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА
ТЕЛА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ОСНИВАЧА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „ХЕТ НАП”
Члан 1.
Савет разрешава Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д. о. о.
„Хет Нап” у следећем саставу:
1. Чила Орос Урбан председник из Новог Кнежевца, пројектни менаџер;
2. Чила Фараго члан из Суботице, инжењер хортикултуре;
3. Елвира Ковач члан из Зрењанина, дипломирани економиста;
4. Јанош Бренер члан из Суботице, мастер наставник мађарског језика и
књижевности;
5. Ливија Барат Тот из Сенте, представник запослених, професор мађарског
језика и књижевности;
6. 8. Олга Франсишковић из Суботице, представник запослених, дипломирани
наставник разредне наставе;
7. Ленард Лацко из Суботице, представник запослених, графички дизајнер;
Члан 2.
Савет именује Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д. о. о. „Хет
Нап” на период од четири године у следећем саставу:
1. Чила Орос Урбан председник из Новог Кнежевца, пројектни менаџер;
2. Чила Фараго члан из Суботице, инжењер хортикултуре;
3. Елвира Ковач члан из Зрењанина, дипломирани економиста;

4. Јанош Бренер члан из Суботице, мастер наставник мађарског језика и
књижевности;
5. Ливија Барат Тот из Сенте, представник запослених, професор мађарског
језика и књижевности;
6. Роберт Картали из Суботице, представник запослених, дипломирани
журналист;
7. Ленард Лацко из Суботице, представник запослених, графички дизајнер;
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања.
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета.
Образложење
Имајући у виду да је истекао мандат Тела овлашћених лица оснивача Новинскоиздавачког д. о. о. „Хет Нап” Савет је донео одлуку као у диспозитиву. Имајући у виду
да је истекао мандат Тела овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д. о. о.
„Мађар Со” Савет је донео одлуку као у диспозитиву.

Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске
националне мањине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/1/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПОСЛОВНОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ
Члан 1.
Савет подржава доно е е пословног изве та а за 2019. годину Издава ког завода
Форум .
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Издава ки завод Форум се дана 10. фебруара 2020. године обратио Савету са
захтевом под бро ем 42/2020 за дава е ми
е а о пословном изве та у за 2019.
годину. Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/2/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. децембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
Национални савет ма арске националне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седници одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ
Члан 1.
Савет подржава доно е е завр ног ра уна за 2019. годину Издава ког завода
Форум .
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страници Савета.
Об азложе е
Издава ки завод Форум се 10. фебруара 2020. године обратио Савету са захтевом под
бро ем 41/2020 за дава е ми
е а о завр ном ра уну за 2019. годину. Након увида у
документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник Националног савета ма арске
националне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/3/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ
Члан 1.
Савет подржава доно е е плана и програма рада за 2020. годину Издава ког
завода Форум .
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Издава ки завод Форум се 27. ануара 2020. године обратио Савету са захтевом под
бро ем 18/2020 за дава е ми
е а о плану рада и програма за 2020. годину.
Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/4/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ
Члан 1.
Савет подржава доно е е финанси ског плана за 2020. годину Издава ког завода
Форум .
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Издава ки завод Форум се дана 27. ануара 2020. године обратио Савету са захтевом
под под бро ем 19/2020. за дава е ми
е а о финанси ском плану за 2020. годину.
Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/Z/5/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

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 21. фебруара 2020. године донео следећи
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН
ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
Члан 1.
Савет подржава доношење извештаја о пословању и завршног рачуна за 2019.
годину Завода за културу војвођанских Мађара.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
Образложење
Завод за културу војвођанских Мађара се 12. фебруара 2020. године обратио са
захтевом број 050/20-II/13 за давање мишљења о извештају о пословању и завршном
рачуну за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.

Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске
националне мањине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/Z/6/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

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 21. фебруара 2020. године донео следећи
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
Члан 1.
Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана за 2020. годину
Завода за културу војвођанских Мађара.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
Образложење
Завод за културу војвођанских Мађара се 12. фебруара 2020. године обратио са
захтевом број 050/20-II/13 за давање мишљења на план рада и 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.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/7/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ ПАНОНИЈА
Члан 1.
Савет да е сагласност на изве та о раду и финанси ског изве та а за 2019. годину
Фонда и е Панони а .
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Фонда и а Панони а се дана 12. фебруара 2020. године обратио Савету са за тевом
под бро ем 066/2020 за дава е сагласности на изве та о раду и финанси ског изве та а
за 2019. годину. Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/Z/8/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

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 21. фебруара 2020. године донео следећи
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ И ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
ЗА 2019. ГОДИНУ СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Савет подржава доношење извештаја о раду и завршног рачуна за 2019. годину
Студентског дома „Европа” из Новог Сада.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
Образложење
Студентског дома „Европа” из Новог Сада се 14. фебруара 2020. године обратио са
захтевом број 154/K/20/I за давање мишљења на извештај о раду и завршни рачун за
2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.

Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске
националне мањине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Србија

Деловодни број: M/Z/9/2020
Суботица, 21. фебруар 2020.

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 21. фебруара 2020. године донео следећи
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” У КАЊИЖИ
Члан 1.
Савет даје сагласност на план рада за 2020. годину Образовно-културне установе
„Cnesa” у Кањижи.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета.
Образложење
Образовно-културна установа „Cnesa” из Кањижие се 15. јануара 2020. године обратило
са захтевом за давање сагласности на план рада. Након увида у документ, Савет је
одлучио као у диспозитиву.

Мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске
националне мањине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/10/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.
ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
Члан 1.
Савет да е сагласност на план рада и инанси ски план за 2020. годину Библиотекe
Ержебет Ју ас у Ба ко Тополи.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Библиотека Ержебет Ју ас у Ба ко Тополи се дана 27. ануара 2020. године обратила
Савету са за тевом под бро ем 9/2020 за дава е сагласности на план рада и инанси ски
план за 2020. годину. Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/11/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ
БИБЛИОТЕКЕ ГАБОР САРВАШ У АДИ
Члан 1.
Савет да е сагласност на изве та о раду и финанси ски изве та за 2019. годину
Библиотеке Габор Сарва у Ади.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Библиотека Сарва Габор у Ади се дана 7. фебруара 2020. године обратио Савету са
захтевом под бро ем 14/2020 за дава е сагласности на изве та о раду и финанси ски
изве та за 2019. годину. Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/12/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке и) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе и
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.
ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ САРВАШ ГАБОР У АДИ
Члан 1.
Савет да е сагласност на план рада и финанси ски план за 2020. годину Библиотеке
Сарва Габор у Ади.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Библиотека Сарва Габор у Ади се дана 7. фебруара 2020. године обратио Савету са
захтевом под бро ем 14/2020 за дава е сагласности на план рада и финанси ски план за
2020. годину. Након увида у документ, Савет е одлу ио као у диспозитиву.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/13/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) Стат та На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ДАВАЊА ПРЕДЛОГА О БОДОВАЊУ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора у вези у вези дава а предлога о
бодова у такми е а у еника основни и сред и
кола у иностранству
(бро :V/Z/13/2020), донет 29. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Изменама Закона о на ионалним саветима на ионални ма ина у 2018. години е унета
могу ност да На ионални савет ма арске на ионалне ма ине предлаже признава е и
бодова е такми е а у еника основни и сред и
кола у иностранству на ма арском
езику, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у делокруга Извр ног одбора
На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о на ионалним саветима
на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/14/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА
У ВЕЗИ МРЕЖЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ГРАДУ СУБОТИЦА
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора о дава у ми
е а о мрежи
пред колски установа у граду Суботи а (бро : V/Z/27/2020), донет 12. фебруара 2020.
године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 4. фебруара 2020. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а о
пред колски установа у граду Суботи а, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о
утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/15/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На и ал г аве а а а ке
а и ал е а и е (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора у поступку избора директора
образовне установе (бро : V/Z/12/2020), донет 29. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 28. ануара 2020. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а у поступку
избора директора Пред колске установе Пава Сударски у Новом Бе е у, у вези ко ег
е, у складу са Одл к
в ива дел к га Изв
г дб а На и ал г аве а
а а ке а и ал е а и е, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву.
Савет у складу са Зак
а и ал и
аве и а а и ал и
а и а, као и у
складу са сво им статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку
Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/16/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. с ава 1. а ке ) С а
а На и ал г аве а ма а ке
а и ал е ма и е (доне ог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални саве ма арске на ионалне ма ине ( да ем екс : Саве ) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ У ТЕМЕРИНУ
Члан 1.
Саве по вр е Зак
ак пос пк избора дирек ора образовне с анове (бро :
V/Z/25/2019), доне 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак с па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб с рани и Саве а.
Об азложе е

Дана 5. ебр ара 2020. године е прим ен за ев вези пос пка избора дирек ора
Пред колске с анове Ве ко Вла ови
Темерин , вези ко ег е, склад са
Одл к м
в ива
дел к га изв
г дб а а и ал г аве а ма а ке
а и ал е ма и е, Извр ни одбор Саве а донео одл к као диспози ив . Саве
склад са Зак
м
а и ал им аве има а и ал и ма и а, као и склад са
сво им с а ом с авио на дневни ред, расправио и по врдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/17/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОША ПИЈАДЕ У ИВАНОВУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора у поступку избора директора
образовне установе (бро : V/Z/1/2020), донет 8. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 23. де ембра 2019. године е прим ен за тев у вези поступка избора директора
Основне коле Мо а Пи аде у Иванову, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о
утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/18/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. с ава 1. а ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (доне ог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални саве ма арске на ионалне ма ине ( да ем екс : Саве ) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПЕТЕФИ ШАНДОР У БЕЧЕЈУ
Члан 1.
Саве по вр е Зак
ак пос пк избора дирек ора образовне с анове (бро :
V/Z/6/2019), доне 10. ан ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак с па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб с рани и Саве а.
Об азложе е

Дана 31. де ембра 2019. године е прим ен за ев вези пос пка избора дирек ора
Основне коле Пе е и Шандор
Бе е , вези ко ег е, склад са Одл ком о
вр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног саве а ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Саве а донео одл к као диспози ив . Саве
склад са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им
с а ом с авио на дневни ред, расправио и по врдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/19/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТЕВАН ХРИСТИЋ У АПАТИНУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора у поступку избора директора
образовне установе (бро : V/Z/2/2020), донет 10. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 30. де ембра 2020. године е прим ен за тев у вези поступка избора директора
Основне коле Стеван Христи у Апатину, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о
утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/20/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ У БАЧКОМ ГРАДИШТУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора
пост пк избора директора
образовне станове (бро : V/Z/19/2020), донет 5. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 29. ан ара 2020. године е прим ен за тев пост пк избора директора Основне
коле Светозар Маркови
Ба ком Гради т , вези ко ег е, склад са Одл ком о
твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им
стат том ставио на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/21/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У ХАЈДУЧИЦИ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у поступку избора директора образовне установе (бро :
V/Z/18/2020), донет 5. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 27. ануара 2020. године е прим ен за тев у вези поступка избора директора
Основне коле ован Јованови Зма у Ха ду и и, у вези ко ег е, у складу са Одлуком
о утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/22/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На о нов
лана 14. ава 1. а ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (доне ог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални аве ма ар ке на ионалне ма ине ( да ем ек : Саве ) е на во о
едни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео леде
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВУК КАРАЏИЋ У ВРШЦУ
Члан 1.
Саве по вр е Зак
ак по пк избора дирек ора образовне
V/Z/22/2019), доне 5. ебр ара 2020. године.

анове (бро :

Члан 2.
па на наг даном доно е а.

Ова зак

ак

Ова зак

ак е об ав

е на Звани но веб

рани и Саве а.

Об азложе е
Дана 3. ебр ара 2020. године е прим ен за ев вези по пка избора дирек ора
О новне коле В к Кара и
Вр
, вези ко ег е,
клад а Одл ком о
вр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног аве а ма ар ке на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Саве а донео одл к као ди пози ив . Саве
клад а
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и
клад а во им
а ом авио на дневни ред, ра правио и по врдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
пред едник На ионалног аве а ма ар ке
на ионалне ма ине . р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/23/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 7. АПРИЛ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак пост пк избора директора образовне станове (бро :
V/Z/24/2019), донет 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 5. ебр ара 2020. године е прим ен за тев
пост пк избора директора
Меди инске коле 7. април
Новом Сад , вези ко ег е, склад са Одл ком о
твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им
стат том ставио на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/24/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На и ал г аве а а а ке
а и ал е а и е (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ПОСТУПКУ РАЗРЕШЕЉА ДИРЕКТОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ У СРБОБРАНУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак пост пк разре е а директора образовне станове
(бро : V/Z/23/2019), донет 6. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 6. ебр ара 2020. године е прим ен за тев вези пост пка разре е а директора
Пред колске станове Радост
Србобран , вези ко ег е, склад са Одл к
в ива
дел к га Изв
г дб а На и ал г аве а а а ке а и ал е
а и е, Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са
Зак
а и ал и
аве и а а и ал и
а и а, као и склад са сво им
стат том ставио на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/25/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ У АДИ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора у поступку замене ланова управног
одбора образовне установе (бро : V/Z/20/2020), донет дана 5. фебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 24. ануара 2020. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а у поступку
замене ланова Управног одбора Пред колске установе Чика Јова Зма у Ади, у вези
ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног
савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у
диспозитиву. Савет у складу са Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина,
као и у складу са сво им статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку
Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/26/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора пост пк замене ланова колског
одбора образовне станове (бро : V/Z/11/2020), донет 29. ан ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 27. ан ара 2020. године е прим ен за тев
вези пост пка замене лана
Школског одбора Основне коле Мило е Чипли
Новом Бе е , вези ко ег е,
склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета
ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив .
Савет склад са Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и
склад са сво им стат том ставио на дневни ред, расправио и потврдио одл к
Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/27/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА
ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
И СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора пост пк замене ланова колског
одбора образовне станове (бро : V/Z/10/2020), донет 29. ан ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 24. ан ара 2020. године е прим ен за тев вези пост пка замене ланова
Школског одбора Гимнази е и стр не коле Досите Обрадови
Новом Кнежев ,
вези ко ег е,
склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора
На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео
одл к као
диспозитив . Савет
склад са Законом о на ионалним саве има
на ионални ма ина, као и
склад са сво им стат том ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/28/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак Извр ног одбора у поступку замене ланова Управног
одбора Студентског културног ентра у Новом Саду (бро : V/Z/8/2020), донет 29.
ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 16. ануара 2020. године е прим ен за тев у вези поступка замене ланова
Управног одбора Студентског културног ентра у Новом Саду, у вези ко ег е, у складу
са Одлуком о утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у
складу са Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са
сво им статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/29/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
НИКОЛА ВОЈВОДИЋ У КИКИНДИ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора пост пк замене лана правног
одбора дома еника сред и
кола (бро : V/Z/21/2020), донет 5. ебр ара 2020.
године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 29. ан ара 2020. године е прим ен за тев пост пк замене лана Управног
одбора Дома еника сред и
кола Никола Во води
Кикинди, вези ко ег е,
склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета
ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив .
Савет склад са Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и
склад са сво им стат том ставио на дневни ред, расправио и потврдио одл к
Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/30/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. с ава 1. а ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (доне ог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални саве ма арске на ионалне ма ине ( да ем екс : Саве ) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА УЧЕНИКА АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Саве по вр е Зак
ак Извр ног одбора пос пк замене лана правног
одбора дома еника сред и
кола (бро : V/Z/26/2020), доне 12. ебр ара 2020.
године.
Ова зак

Члан 2.
ак с па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб с рани и Саве а.
Об азложе е

Дана 5. ебр ара 2020. године е прим ен за ев пос пк замене лана Управног
одбора Дома еника сред и
кола Ангелина Ко и - Гина
Зре анин , вези
ко ег е, склад са Одл ком о вр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног
саве а ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Саве а донео одл к као
диспози ив . Саве склад са Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина,
као и склад са сво им с а ом с авио на дневни ред, расправио и по врдио одл к
Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/31/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ,
ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак о дава у ми
е а о плану уписа за преквали ика и у,
доквали ика и у и спе и ализа и у (бро : V/Z/3/2020), донет 8. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 30. де ембра 2020. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а о плану
уписа за преквали ика и у, доквали ика и у и спе и ализа и у Електроте ни ке и
гра евинске коле Никола Тесла у Зре анину, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о
утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/32/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 7. АПРИЛ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак о дава у ми
е а о плану уписа за спе и ализа и у
(бро : V/Z/5/2020), донет 8. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 31. де ембра 2020. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а у вези плана
уписа за спе и ализа и у Меди инске коле 7. април у Новом Саду, у вези ко ег е,
у складу са Одлуком о утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета
ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву.
Савет у складу са Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у
складу са сво им статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку
Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/33/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ УПИСА ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак о дава
ми
е а о план
(бро : V/Z/9/2020), донет 29. ан ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

писа за доквали ика и

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 24. ан ара 2020. године е прим ен за тев вези дава а ми
е а о план писа
за доквали ика и
Електроте ни ке и гра евинске
коле Никола Тесла
Зре анин , вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног
одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор Савета
донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о на ионалним саве има
на ионални ма ина, као и
склад са сво им стат том ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/34/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ УПИСА
ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ МИХАЈЛО ПУПИН У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак о дава ми
е а о план писа за преквали ика и ,
доквали ика и и спе и ализа и (бро : V/Z/17/2020), донет 5. ебр ара 2020.
године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 24. ан ара 2020. године е прим ен за тев вези дава а ми
е а о план писа
за преквали ика и , доквали ика и и спе и ализа и Електроте ни ке коле
Ми а ло П пин
Новом Сад , вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/35/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. с ава 1. а ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (доне ог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални саве ма арске на ионалне ма ине ( да ем екс : Саве ) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Члан 1.
Саве по вр е Зак
ак Извр ног одбора о дава
пре одне сагласнос и
пос пк одобре а
беника на ма арском език (бро : V/Z/37/2020), доне 12.
ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак с па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб с рани и Саве а.
Об азложе е

Дана 22. ан ара 2020. године е прим ен за ев вези дава а пре одне сагласнос и
пос пк одобре а беника и др ги нас авни средс ава из ма арског езика и
к ижевнос и за др ги разред, вези ко ег е, склад са Одл ком о вр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног саве а ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Саве а донео одл к као диспози ив . Саве
склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им с а ом с авио
на дневни ред, расправио и по врдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/36/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СУБОТИЦА
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора пост пк именова а директора
Истори ског ар ива С боти а (бро : V/Z/15/2020), донет 5. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 28. ан ара 2020. године е прим ен за тев вези пост пка избора директора
Истори ског ар ива С воти а, вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/37/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора вези конк рса из области к лт ре
оп тине Мали И о (бро : V/Z/14/2020), донет 5. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 29. ан ара 2020. године е прим ен за тев вези конк рса из области к лт ре
оп тине Мали И о , вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га
Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор
Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о на ионалним
саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/38/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области културе оп тине Нови
Кнежева (бро : V/Z/28/2020), донет 12. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 10. ебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
ин ормиса а оп тине Нови Кнежева , у вези ко ег е, у складу са Одлуком о
утвр ива у делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/39/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак вези конк рса из области ин ормиса а оп тине
Кова и а (бро : V/Z/29/2020), донет 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 7. ебр ара 2020. године е прим ен за тев
вези конк рса из области
ин ормиса а оп тине Кова и а, вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/40/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак
вези конк рса из области ин ормиса а града
Зре анин (бро : V/Z/30/2020), донет 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 5. ебр ара 2020. године е прим ен за тев
вези конк рса из области
ин ормиса а града Зре анин, вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/41/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак вези конк рса из области ин ормиса а оп тине Бе е
(бро : V/Z/31/2020), донет 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 5. ебр ара 2020. године е прим ен за тев
вези конк рса из области
ин ормиса а оп тине Бе е , вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/42/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА ПАНЧЕВО
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области ин ормиса а града Пан ево
(бро : V/Z/32/2020), донет 12. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 7. ебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
ин ормиса а града Пан ево, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у
делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/43/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области ин ормиса а оп тине Нови
Бе е (бро : V/Z/33/2020), донет 12. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 7. ебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
ин ормиса а оп тине Нови Бе е , у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у
делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/44/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК О
ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ
ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА СОМБОР
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области ин ормиса а града Сомбор
(бро : V/Z/34/2020), донет 12. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 4. ебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
ин ормиса а града Сомбор, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у
делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/45/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора
вези конк рса из области
ин ормиса а оп тине Тител (бро : V/Z/35/2020), донет 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 10. ебр ара 2020. године е прим ен за тев
вези конк рса из области
ин ормиса а оп тине Тител, вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/46/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак вези конк рса из области ин ормиса а оп тине
Ба ка Паланка (бро : V/Z/36/2020), донет 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 10. ебр ара 2020. године е прим ен за тев
вези конк рса из области
ин ормиса а оп тине Ба ка Паланка,
вези ко ег е,
склад са Одл ком о
твр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне
ма ине, Извр ни одбор Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са
Законом о на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им
стат том ставио на дневни ред, расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/47/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА СУБОТИЦА
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области информиса а града
Суботи а (бро : V/Z/41/2020), донет 12. фебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 10. фебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
информиса а града Суботи а, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у
делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/48/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА КИКИНДА
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области ин ормиса а града Кикинда
(бро : V/Z/38/2020), донет 12. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 11. ебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
ин ормиса а града Кикинда, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у
делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/49/2020
С бо и а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. с ава 1. а ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (доне ог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални саве ма арске на ионалне ма ине ( да ем екс : Саве ) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Члан 1.
Саве по вр е Зак
ак вези конк рса из облас и ин ормиса а оп
О а и (бро : V/Z/39/2020), доне 12. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак с па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

ине

е на Звани но веб с рани и Саве а.
Об азложе е

Дана 11. ебр ара 2020. године е прим ен за ев
вези конк рса из облас и
ин ормиса а оп ине О а и, вези ко ег е, склад са Одл ком о вр ива
делокр га Извр ног одбора На ионалног саве а ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Саве а донео одл к као диспози ив . Саве
склад са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им с а ом с авио
на дневни ред, расправио и по врдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/50/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак у вези конкурса из области ин ормиса а оп тине
Србобран (бро : V/Z/40/2020), донет 12. ебруара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 11. ебруара 2020. године е прим ен за тев у вези конкурса из области
ин ормиса а оп тине Србобран, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у
делокруга Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине,
Извр ни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о
на ионалним саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/51/2020
Суботи а, 21. ебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВИ САД
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак о дава у ми
е а о називу ули а (бро : V/Z/4/2020),
донет 8. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 18. де ембра 2019. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а о називу
ули а у граду Нови Сад, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у делокруга
Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о на ионалним
саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Република Срби а

Деловодни бро : M/Z/52/2020
Суботи а, 21. фебруар 2020.

На основу лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине (у да ем тексту: Савет) е на сво о
седни и одржано 21. фебруара 2020. године донео следе у
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВИ САД
Члан 1.
Савет потвр у е Зак у ак о дава у ми
е а о називу ули а (бро : V/Z/7/2020),
донет 20. ануара 2020. године.
Члан 2.
Ова зак у ак ступа на снагу даном доно е а.
Ова зак у ак се об ав у е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е
Дана 11. ануара 2020. године е прим ен за тев у вези дава а ми
е а о називу ули а
у граду Нови Сад, у вези ко ег е, у складу са Одлуком о утвр ива у делокруга
Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о на ионалним
саве има на ионални ма ина, као и у складу са сво им статутом ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одлуку Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Реп блика Срби а

Деловодни бро : M/Z/53/2020
С боти а, 21. ебр ар 2020.

На основ
лана 14. става 1. та ке ) С а
а На ионалног саве а ма арске
на ионалне ма ине (донетог 10. де ембра 2018. године под бро ем M/H/7/2018)
На ионални савет ма арске на ионалне ма ине ( да ем текст : Савет) е на сво о
седни и одржано 21. ебр ара 2020. године донео следе
ЗАКЉУЧАК
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Савет потвр е Зак
ак Извр ног одбора о дава
(бро : V/Z/16/2020), донет 5. ебр ара 2020. године.
Ова зак

Члан 2.
ак ст па на снаг даном доно е а.

Ова зак

ак се об ав

ми

е а о назив

ли а

е на Звани но веб страни и Савета.
Об азложе е

Дана 21. ан ара 2020. године е прим ен за тев вези дава а ми
е а о назив ли а
оп тини Темерин, вези ко ег е, склад са Одл ком о твр ива
делокр га
Извр ног одбора На ионалног савета ма арске на ионалне ма ине, Извр ни одбор
Савета донео одл к као диспозитив . Савет склад са Законом о на ионалним
саве има на ионални ма ина, као и склад са сво им стат том ставио на дневни ред,
расправио и потврдио одл к Извр ног одбора.

Мр Јене Ха нал,
председник На ионалног савета ма арске
на ионалне ма ине с. р.

