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На основу члана 59. Пословника Националног савета мађарске националне мањине 
(донетог 10. децембра 2018. године под бројем М/Н/8/2018) састављен је са 14. 
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 03. јула 2020. године сазвао 14. редовну седницу за 10. 
јул 2020. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 14. редовна седница је 
одржана у петак 10. јула 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, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр 
Јене Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Жужана Калмар, 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, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач и др 
Агота Виткај Кучера. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: др Атила Дудаш и др Ференц 
Жолдош.  

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

На седници је присуствовало 33 члана. Савет је током целе седнице имао 
кворум. 

Председник Савета је пре почетка седнице навео да су у претходној недељи у 
име Савета поделили потврде оним педагозима, који су се на молбу Националног 
савета мађарске националне мањине за време ванредног стања укључили у 
ваншколски, дигитални програм и својим пожртвованим, стрпљивим и 
квалитетним радом допринели остварењу програма учења на даљину на мађарском 
језику Телевизије „Панон” и Националног савета мађарске националне мањине. 

Пре него што се прешло на гласање дневног реда Националног савета мађарске 
националне мањине, председник Савета је предао реч Емилу Лулићу, Начелнику 
стручне службе Савета да укратко представи тренутне и предвидиве околности које 
оправдавају сазивање редовне или електронске седнице; у случају евентуалног 
одржавања онлине седнице савета за поједине тачке. 

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

1. Усвајање записника са 13. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Сагласност на именовања управитеља Фондације „Панонија” 

3. Сагласност на програм рада за 2021. годину Музеја Општине Бачка 
Топола 

4. Сагласност на одлуку Извршног одбора о броју места за упис ученика у 
први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине 
Војводине 

5. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању сагласности на промену 
назива Пољопривредне школе у Бачкој Тополи и почетак вршења 
делатности ученичког дома 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења о измени 
финансијског плана за 2020. годину Издавачког завода „Форум” 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Петефи Шандор” у Дорослову 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Моша Пијаде” у Иванову 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка директора 
Предшколске установе „Пчелица” у Апатину 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка директора 
Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка директора 
Основне школе „Браће Стефановић” у Неузини 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене члана 
Управног одбора Дома ученика „Анђелина Којић Гина” у Зрењанину 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења плана уписа 
за преквалификацију и доквалификацију Средње медицинске школе у 
Сенти 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
за издавање уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 
књижевности за ученике шестог разреда Завода за уџбенике Београд 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета 
Математика за ученике трећег разреда Издавачке куће „Нови Логос” из 
Београда 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета природа и 
друштво за ученике трећег разреда Издавачке куће „Нови Логос” из 
Београда 
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17. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета 
математика за ученике трећег разреда Издавачке куће „Креативни 
центар” из Београда 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета природа и 
друштво за ученике трећег разреда Издавачке куће „Креативни центар” из 
Београда 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета Физика за 
ученике седмог разреда Издавачке куће „Klett” из Београда 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета 
математика за ученике седмог разреда Издавачке куће „Герундијум” из 
Београда 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета биологија за ученике седмог разреда 
Издавачке куће „Герундијум” из Београда 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета географија за ученике седмог разреда 
Издавачке куће „Нови Логос” из Београда 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета хемија за 
ученике седмог разреда Издавачке куће „Герундијум” из Београда 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета техника и 
технологија за ученике седмог разреда Издавачке куће „Нови Логос” из 
Београда 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета 
математика за ученике седмог разреда Издавачке куће „Klett” из Београда 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета информатика и рачунарство за ученике 
седмог разреда Издавачке куће „Klett” из Београда 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета 
математика за ученике седмог разреда Издавачке куће „Бигз школство” из 
Београда 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета ликовна култура за ученике трећег 
разреда Издавачке куће „Бигз школство” из Београда 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета музичка култура за ученике трећег 
разреда Завода за уџбенике Београд 
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30. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета музичка култура за ученике седмог 
разреда Завода за уџбенике Београд 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета ликовна култура за ученике седмог 
разреда Издавачке куће „Герундијум” из Београда 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета историја за ученике седмог разреда 
Издавачке куће „Klett” из Београда 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника из предмета биологија за ученике седмог разреда 
Издавачке куће „Бигз школство” из Београда 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета природа и 
друштво за ученике трећег разреда Издавачке куће „Бигз школство” из 
Београда 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из предмета 
математика за ученике трећег разреда Издавачке куће „Бигз школство” из 
Београда 

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 
књижевности за ученике трећег разреда Завода за уџбенике Београд 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 
књижевности за ученике седмог разреда Завода за уџбенике Београд 

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

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Атила Јожеф” у Богојеву 

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

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Михаљ Серво” у Падеју 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Имре Кокаи” у Темерину 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Жарко Зрењанин” у Скореновцу 
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44. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Атила Јожеф” у Купусини 

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

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном 
одељењу у Торди Основне школе „Никола Тесла” из Банатског 
Карађорђева  

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

48. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
расписаног конкурса у 2020. годину у вези финансирања националних 
мањина Министарства културе и информисања  

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
расписаног конкурса за Националне мањине Аутономне покрајине 
Војводине у 2020. години из области културе  

50. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези расписаног конкурса из 
културе у 2020. години за националне мањине Града Сомбора  

51. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса за откуп публикација Министарства културе и информисања  

52. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области културе града Суботица 

53. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области културе општине Сента 

54. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања Општине Кањижа у 2020. години 

55. Разно 

Савет је са 32 гласа за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет је усвојио дневни ред са 14. редовне седнице. 

Савет је потом прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 13. електронске 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

У расправи су учествовали: Јене Хајнал 

Савет је са 33 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
усвојио записник са 13. електронске седнице Националног савета мађарске 
националне мањине. 
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ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на именовања управитеља 
Фондације „Панонија” 

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

У расправи су учествовали: Жужана Калмар, Иштван Терновац 

Савет је са 29 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/95/2020): 
1. Савет потврђује Решење Управног одбора Фондације „Панонија” о 
избору управитељa Фондације „Панонија”. под бројем А-262/2020 
 од 03. јула 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на програм рада за 2021. годину 
Музеја Општине Бачка Топола 

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

У расправи су учествовали: Јене Хајнал 

Савет је са 30 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/96/2020): 
1. Савет даје сагласност на програм рада за 2021. годину Музеја Општине 
Бачка Топола. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији 
Аутономне покрајине Војводине 

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

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Јене Хајнал 

Савет је са 33 гласа за, без против и без уздржаних. једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/97/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о броју места за упис ученика у први разред 
средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине  
(број: V/Z/85/2020, од 29. маја 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању сагласности на промену назива Пољопривредне школе у Бачкој Тополи и 
почетак вршења делатности ученичког дома 
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Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

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

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/98/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању сагласности на 
промену назива средње школе и почетак вршења делатности ученичког 
дома (број: V/Z/101/2020) од 22. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења о измени финансијског плана за 2020. годину Издавачког завода 
„Форум ” 

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

Савет је са 29 гласова за, 1 против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/99/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљеа о измени 
финансијског плана за 2020. годину Издавачког завода „Форум” (број: 
V/Z/90/2020) од 03. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 7–12 заједно расправља,  
пошто је тема везана за поступак именовања 1-1 директора установе, односно 
замене чланова управног одбора. 

Саве је са 33 гласова за, без гласова противи и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 7–12 заједно расправља. 

Тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Изршног одбора 
Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Петефи Шандор” у Дорослову 

Савет је са 29 гласова за, без прозив и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/100/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/98/2020) од 17. јуна 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Моша Пијаде” у Иванову 

Савет је са 29 гласова за, без прозив и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/101/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/106/2020) од 25. јуна 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка директора Предшколске установе „Пчелица” у Апатину 

Савет је са 29 гласова за, без прозив и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/102/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/112/2020) од 29. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић” 
у Новом Кнежевцу 

Савет је са 29 гласова за, без прозив и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/103/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/113/2020) од 29. јуна 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка директора Основне школе „Браће Стефановић” у Неузини 

Савет је са 29 гласова за, без против и 4 уздржана,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/104/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/119/2020) од 01. јула 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Дома ученика „Анђелина 
Којић Гина” у Зрењанину 

Савет је са 29 гласова за, без против и 4 уздржана,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/105/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана 
управног одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/71/2020)  
од 12. маја 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
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Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљења плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Средње медицинске школе у Сенти 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/106/2020): 
1. Савет потврђује закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње медицинске школе у 
Сенти (број: V/Z/83/2020) од 22. маја 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
Председник савета је предложио да се о тачкама 14 до 37 заједно расправља, 

пошто је тема везана за давање сагласности за по један основно школски уџбеник 
и друго наставно средство. 

 
Савет је са 33 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 14 до 37 заједно расправља 

Тачке дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета 

У расправи су учествовали: Јене Хајнал, Марта Петкович 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/107/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику  
(број: V/Z/70/2020) од 23. априла 202. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета Математика за ученике трећег разреда Издавачке куће 
„Нови Логос” из Београда 

Савет је са 33 гласa за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/108/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику  
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(број: V/Z/72/2020) од 12. maja 202. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТАНЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета природа и друштво за ученике трећег разреда Издавачке 
куће „Нови Логос” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/109/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику  
(број: V/Z/73/2020) од 12. maja 202. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета математика за ученике трећег разреда Издавачке куће 
„Креативни центар” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/110/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику  
(број: V/Z/75/2020) од 12. maja 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета природа и друштво за ученике трећег разреда Издавачке 
куће „Креативни центар” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/111/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику  
(број: V/Z/74/2020) од 12. maja 2020. године. 
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 претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета физика за ученике седмог разреда Издавачке куће „Klett” из 
Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/112/2020): 
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1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/80/2020) од 14. maja 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета математика за ученике седмог разреда Издавачке куће 
„Герундијум” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/113/2020): 
1 Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/77/2020) од 14. maja 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из предмета 
биологија за ученике седмог разреда Издавачке куће „Герундијум” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/114/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/76/2020) од 14. maja 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из 
предмета географија за ученике седмог разреда Издавачке куће „Нови Логос” из 
Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/115/2020): 
1 Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/82/2020) од 22. maja 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета хемија за ученике седмог разреда Издавачке куће 
„Герундијум” из Београда 

  



• 12 • 
 

 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/116/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/88/2020) од 3. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета техника и технологија за ученике седмог разреда 
Издавачке куће „Нови Логос” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/117/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/89/2020) од 03. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета математика за ученике седмог разреда Издавачке куће 
„Klett” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/118/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/92/2020) од 11. јуна 2020. године. 
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 о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из 
предмета информатика и рачунарство за ученике седмог разреда Издавачке куће 
„Klett” из Београд 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/119/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/93/2020) од 11. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета математика за ученике седмог разреда Издавачке 
куће „Бигз школство” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/120/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/94/2020) од 11. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из предмета 
ликовна култура за ученике трећег разреда Издавачке куће „Бигз школство” из 
Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/121/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/99/2020) од 22. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из 
предмета музичка култура за ученике трећег разреда Завода за уџбенике Београд 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/122/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/100/2020) од 22. јуна 2020. године. 
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 о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из предмета 
музичка култура за ученике седмог разреда Завода за уџбенике Београд 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/123/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/102/2020) од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из предмета 
ликовна култура за ученике седмог разреда Издавачке куће „Герундијум” из 
Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/124/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/103/2020) од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из 
предмета историја за ученике седмог разреда Издавачке куће „Klett” из Београда 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/125/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/104/2020) од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника из 
предмета биологија за ученике седмог разреда Издавачке куће „Бигз школство” из 
Београд 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/126/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/105/2020) од 25. јуна 2020. године. 
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 о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета природа и друштво за ученике трећег разреда 
Издавачке куће „Бигз школство” из Београд 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/127/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/107/2020) од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета математика за ученике трећег разреда Издавачке куће „Бигз 
школство” из Београд 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/128/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/114/2020) од 29. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/129/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/115/2020) од 29. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/130/2020): 
1. Савет потврђује закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном 
језику (број: V/Z/116/2020) од 29. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
Председник савета је предложио да се о тачкама 38-47 заједно расправља, 

пошто је тема везана за 1-1 давање сагласности на отварање одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику. 

 
Савет је са 33 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 38-47 заједно расправља. 

 
Тачке дневног реда 38-47 је предложила Анико Јерас, председница Извршног 

одбора савета. 
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ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Фејеш Клара” у 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (бро: M/Z/131/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/78/2020), од 14. маја 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Атила Јожеф” у Богојеву 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (бро: M/Z/132/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/79/2020), од 14. маја 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/133/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/86/2020), од 29. маја 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Михаљ Серво” у Падеју 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/134/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/91/2020), од 11. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Имре Кокаи” у Темерину 
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Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/135/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/95/2020), од 11. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Жарко Зрењанин” у Скореновцу 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/136/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/97/2020), од 17. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Атила Јожеф” у Купусини 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/137/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/108/2020), од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/138/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/109/2020), од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Торди Основне школе 
„Никола Тесла” из Банатског Карађорђева 
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Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/139/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/110/2020), од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/140/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/111/2020), од 25. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 48-53 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења надлежног министарства и покрајинског 
секретаријата као и један-један конкурс из области културе у локалној самоуправи 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 48–53. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 48-53 је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета 

У расправи су учествовали: Жужана Калмар 

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези расписаног конкурса у 2020. годину у вези финансирања 
националних мањина Министарства културе и информисања 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/141/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса за 
финансирање националних мањина Министарства културе и информисања 
(број: V/Z/81/2020), од 22. маја 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези расписаног конкурса за Националне мањине Аутономне 
покрајине Војводине у 2020. години из области културе 
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Савет је са 32 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/142/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса за 
финансирање националних мањина Аутономне покрајине Војводине 
 (број: V/Z/69/2020), од 23. априла 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези расписаног конкурса из културе у 2020. години за националне мањине 
Града Сомбора 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/143/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса за организације етничких 
заједница Града Сомбора (број: V/Z/84/2020), донет 29. маја 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса за откуп публикација Министарства културе и 
информисања 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/144/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора Савета у вези конкурса за 
откуп публикација Министарства културе и информисања 
(број: V/Z/96/2020), донет 17. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе града Суботица 

Савет је са 29 гласова за, 4 против и без уздржаних 
донео следећу одлуку (број: M/Z/145/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе општине Сента (број: V/Z/118/2020), донет 1. јула 2020. године, 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе општине Сента 

Савет је са 32 гласова за, без гласова против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/146/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
града Суботица (број: V/Z/118/2020), донет 01. јула 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕДЕСЕТ ЧЕВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања Општине Кањижа у 
2020. години 

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

У расправи су учествовали: Анико Новак, Емил Лулић, Иштван Терновац 

Савет је са 29 гласа за, 3 гласа против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/147/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Кањижа (број: V/Z/87/2020), донет 03. јуна 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Председник Савета је одговарао на она питања, коментаре, која је у другој 
тачки дневног реда поставила Жужана Калмар, члан Савета.  

Након што није било више питања, односно предлога, председник Савета је 
као информацију навео, да сазив следеће седнице Националног савета мађарске 
националне мањине зависи од околности и могућности. По плану, током лета је 
планирано да се одржи још једна електронска седница, на којој ће се одобрена 
већина одлука које је Извршни одбора већ донео 

Председавајући је окончао 14. редовну седницу Националног савета мађарске 
националне мањине у 11 часова и 30 минута. 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



На основу члана 12. става 1. Закона о привредним друштвима (Службени гласник 
Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 
и 91/2019) и 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 14. августа 2020. године донео следећу 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА 

ЈП „MAGYAR SZÓ” И О ПРОМЕНИ ОБЛИКА 
ЈП „MAGYAR SZÓ” У Д.О.О. ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ „MAGYAR SZÓ” 

Члан 1. 
У Одлуци о преузимању оснивачких права ЈП „Magyar Szó” од АП Војводине и о 

промени облика ЈП „Magyar Szó”“ у Д.о.о. за новинско издавачку делатност „Magyar 
Szó” (донета под бројем одлуке 3/2004 и измењена под бројевима одлука 3/2005, 5/2006, 
11/2010, 23/2010, H/1/2012, H/7/2012 и M/H/2016; у даљем тексту: Одлука) у члану 3. 
ставу 1. брише се израз „Аге Мамужића бр. 11/II” и зарез који стоји испред тог израза. 

Члан 2. 
У члан 14. Одлуке додаје се нови 6. члан, који гласи:  

„Трећину Тела овлашћених лица чине независни чланови, то јест чланови који у 
периоду од најмање три године пре именовања нису били функционери у смислу 
прописа којима се регулише спречавање сукоба интереса.” 

Члан 3. 
У члану 16. ставу 1. тачки 10. Одлуке израз „(укључујући и ситан инвентар)” се брише. 
У истом ставу се тачка 19. брише, те тачке 20. и 21. постају тачке 19. и 20. 

Члан 4. 
У члану 18. ставу 1. Одлуке израз „у месечном износу” се брише. 

У истом члану став 2. се мења и гласи:  
„Висину накнаде на предлог директора Д.о.о. „Magyar Szó” одређује Тело овлашћених 
лица својим актом.” 

Члан 5. 
У члану 23. ставу 2. тачки 10. Одлуке израз „уз претходну сагласност Тела 

овлашћених лица” се брише. 

Тачки 13. истог члана се мења и од сада гласи: „именује и разрешава заменика 
директора Д.о.о. „Magyar Szó”,”. 

Члан 6. 
У члан 24. Одлуке, након члана 2. додаје се нови члан, који гласи:  

„Не може се именовати за директора Д.о.о. „Magyar Szó” лице које истовремено обавља 
високу руководећу функцију у било којој политичкој странци.”. 

Досадашњи члан 3. постаје члан 4. 



Члан 7. 
Члан 26. Одлуке и наслов који му претходи мењају се и гласе: 

„Заменик директора Д.о.о. „Magyar Szó” 

Члан 26. 
„Директор Д.о.о. „Magyar Szó” има једног заменика. 

Замјеник директора помаже директору у његовом раду, извршава задатке које му 
додели директор, а у случају спречености директора, заменик директора извршава сва 
овлашћења из надлежности директора Д.о.о. „Magyar Szó”. 

За заменика директора се може именовати лице које има најмање 3. године радног 
искуства, као и које одговара условима прописаним тачкама 1., 3., 4. и 5. става 2. члана 24. 

Заменика директора Д.о.о. „Magyar Szó” именује директор. 

Права, обавезе и одговорности заменика директора уређују се уговором о раду 
закљученим у складу са овом одлуком. 

Заменик директора за свој рад одговара директору Д.о.о. „Magyar Szó”. 

Мандат заменика директора престаје у сваком случају избором новог директора 
или вршиоца дужности директора.” 

Члан 8. 
У члан 29. Одлуке, након члана 2. додаје се нови члан, који гласи:  

„Не може се именовати за главног уредника новина „Magyar Szó” лице које 
истовремено обавља високу руководећу функцију у било којој политичкој странци.”. 

Досадашњи ставови 3, 4 и 5 постају ставови 4, 5 и 6. 

Члан 9. 
У члану 30. ставу 1. тачки 6. Одлуке након израза „именује и разрешава уреднике” 

додаје се израз „листова и”. 

Члан 10. 
Након члана 30. Одлуке додаје се нови члан 30а и наслов који му претходе према 

следећем: 

„Заменик главног уредника 

Члан 30а. 
Раду главног  уредника помаже заменик главног уредника, којег именује главни 

уредник новина „Magyar Szó”. 

За заменика главног уредника се може именовати лице које има најмање 3. године 
новинарског или уредничког радног искуства, као и које одговара условима 
прописаним тачкама 1., 3., 4. и 5. става 2. члана 29. 

Мандат заменика главног уредника у свим случајевима претаје престанком 
мандата главног уредника." 



Члан 11. 
Члан 32. Одлуке се мења и гласи:  

”Главни уредник именује уреднике листова „Üveggolyó”, „Sportvilág”, „Magvető”, 
„Filkó”, „Tarka Világ”, „Gyógykalauz”, „Hétvége”, „Kilátó”, „Hirdető”, „Magyar Szó 
Online”, „Képes Ifjúság”, „Jó Pajtás” и „Mézeskalács”. 

Члан 12. 
Члан 34. stav 1. Одлуке се мења и гласи:  

„Главни уредник може именовати одговорне уреднике за уређивање и других 
публикација.” 

 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

Деловодни број: M/H/4/2020 

Суботица, 14. август 2020. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с.  р. 



На основу члана 12. става 1. Закона о привредним друштвима (Службени гласник 
Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 
95/2018 и 91/2019) и 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 14. августа 2020. године донео следећу 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ЈП „HÉT NAP” 

И О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ЈП „HÉT NAP” У 
Д.О.О. ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „HÉT NAP” 

Члан 1. 
У Одлуци о преузимању оснивачких права ЈП „Hét Nap” од АП Војводине и о 

промени облика ЈП „Hét Nap”“ у Д.о.о. за новинско издавачку делатност „Hét Nap” 
(донета под бројем одлуке 5/2004 и измењена под бројевима одлука 6/2006, H/29/2010, 
H/2/2012, H/8/2012, M/H/13/2016 и M/H/6/2018; у даљем тексту: Одлука) у члану 3. 
ставу 1. брише се израз „Аге Мамужића бр. 11/II” и зарез који стоји испред тог израза. 

Члан 2. 
У члан 14. Одлуке додаје се нови 6. члан, који гласи:  

„Трећину Тела овлашћених лица чине независни чланови, то јест чланови који у 
периоду од најмање три године пре именовања нису били функционери у смислу 
прописа којима се регулише спречавање сукоба интереса.” 

Члан 3. 
У члану 16. ставу 1. Одлуке се тачка 19. брише, те тачке 20. и 21. постају тачке 19. 

и 20. 

Члан 4. 
У члану 18. ставу 1. Одлуке израз „у месечном износу” се брише. 

У истом члану став 2. се мења и гласи:  
„Висину накнаде на предлог директора Д.о.о. „Hét Nap” одређује Тело овлашћених лица 
својим актом.” 

Члан 5. 
У члану 23. ставу 2. тачки 8. Одлуке израз „уз претходну сагласност Тела 

овлашћених лица” се брише. 

Члан 6. 
У члан 24. Одлуке, након члана 2. додаје се нови члан, који гласи:  

„Не може се именовати за директора Д.о.о. „Hét Nap” лице које истовремено обавља 
високу руководећу функцију у било којој политичкој странци.”. 

Досадашњи члан 3. постаје члан 4. 

Члан 7. 
У члан 28. Одлуке, након члана 2. додаје се нови члан, који гласи:  

„Не може се именовати за главног уредника новина „Hét Nap” лице које истовремено 
обавља високу руководећу функцију у било којој политичкој странци.”. 



Досадашњи ставови 3, 4 и 5 постају ставови 4, 5 и 6. 

Члан 8. 
Након члана 30. Одлуке додаје се нови члан 30а и наслов који му претходе према 

следећем: 

„Заменик главног уредника 

Члан 30а. 
Раду главног  уредника помаже заменик главног уредника, којег именује главни 

уредник новина „Hét Nap”. 

За заменика главног уредника се може именовати лице које има најмање 3. године 
новинарског или уредничког радног искуства, као и које одговара условима 
прописаним тачкама 1., 3. и 4. става 2. члана 28. 

Мандат заменика главног уредника у свим случајевима претаје престанком 
мандата главног уредника." 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

Деловодни број: M/H/5/2020 

Суботица, 14. август 2020. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/148/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЗА 2021. ГОДИНУ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 
 „ЛАЈОШ ТУРЗО” У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2021. годину Културно-

образовног центра „Лајош Турзо” у Сенти. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Културно-образовни центар „Лајош Турзо” из Сенте се 17. јула 2020. године обратило 
са захтевом за давање сагласности на план рада и финансијски план. Након увида у 
документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/149/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада за 2021. годину Историјског Архива Сента. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Историјски архив у Сенти се дана 20. јула 2020. године обратио Савету са захтевом  за 
давање сагласности на план рада за 2021. годину. Након увида у документ, Савет је 
одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/150/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2021. годину Сенћанског 

мађарског камерног позоришта. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Сенћанско мађарско камерно позориште се 14. јула 2020. године обратило са захтевом 
за давање сагласности на план рада и финансијски план. Након увида у документ, Савет 
је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/151/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
  
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОДУЖЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на продужење колективног уговора Пољопривредне школе 

са домом ученика у Бачкој Тополи. 

Колективни уговор потписује председник Савета, као представник једног оснивача 
Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев за давање сагласности на продужење 
колективног уговора Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи. Након 
увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/152/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ  
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

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

програма образовне установе (број: V/Z/138/2020), донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
доношења школског програма Сенћанске гимназије, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/153/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА  
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ 

ЦЕНТРА „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

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

програма образовне установе (број: V/Z/167/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
доношења школског програма Пољопривредно-техничког средњошколског центра 
„Беседеш Јожеф” у Кањижи, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/154/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА  
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ” У ТЕМЕРИНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора директора 

образовне установе (број: V/Z/141/2020), донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јула 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Петар Кочић” у Темерину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/155/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора директора 

образовне установе (број: V/Z/160/2020), донет дана 20. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. јула 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора Основне 
музичке школе у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/156/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ,  
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ И ОБУКУ МЕДИЦИНСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

преквалификацију, доквалификацију, специјализацију и обуку (број: V/Z/121/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију, специјализацију и обуку Медицинске средње 
школе у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/157/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/120/2020), донет дана 13. јула 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана уписа 
за преквалификацију и доквалификацију Техничке школе у Бечеју, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/158/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ  

„БОСА МИЛИЋЕВИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/150/2020), донет 
дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана уписа 
за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Средње економсек школе 
„Боса Милићевић” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/159/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

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

преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/172/2020), донет 
дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Економско-трговинске школе у 
Бечеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/160/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „10. ОКТОБАР” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/128/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „10. октобар” у Суботици, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/161/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЉЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У УЛИЦИ СЕРВО МИХАЉА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЉ СЕРВО” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/130/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвољеном одељењу у улици Серво 
Михаља Основне школе „Михаљ Серво” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/162/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ” У ЧОКИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/131/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Јован Поповић” у Чоки, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/163/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/132/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Иван Горан Ковачић” у 
Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/164/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”  
У ХАЈДУКОВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/133/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у издвојеном одељењу 
у Бачким Воноградима Основне школе „Петефи Шандор” у Хајдукову, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/165/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У ОСТОЈИЋЕВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/134/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Др Тихомир Остојић” у 
Остојићеву, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/166/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ЈАЗОВУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У ОСТОЈИЋЕВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/135/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Јазову Основне 
школе „Др Тихомир Остојић” у Остојићеву, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/167/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН” У ТОРЊОШУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/122/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Темеркењ Иштван” у 
Торњошу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/168/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„ПЕТЕФИ ШАНДОР” У ДОРОСЛОВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/139/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Петефи Шандор” у 
Дорослову, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/169/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАТСТВО–

ЈЕДИНСТВО” У СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/140/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у 
Светозару Милетићу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/170/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/124/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/171/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

УТРИНАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/126/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Утринама Основне 
школе „Чех Карољ” у Ади, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/172/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

ОБОРЊАЧИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/127/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Оборњачи Основне 
школе „Чех Карољ” у Ади, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/173/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЂУРО САЛАЈ” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/142/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Ђуро Салај” у Суботици, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/174/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/143/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Јован Јовановић Змај” у 
Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/175/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЏИЋ” У БАЈМОКУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/125/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Вук Караџић” у Бајмоку, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/176/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ” У БУДИСАВИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/129/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Иво Андрић” у Будисави, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/177/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” У СРПСКОМ ИТАБЕЈУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/144/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Милош Цњански” у 
Српском Итабеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/178/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СОЊА 

МАРИНКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/145/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Соња Маринковић” у 
Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/179/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МИХАЈЛОВУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/146/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Михајлову Основне 
школе „Соња Маринковић” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/180/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И У 

ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА У ОРОМУ  
И ТОТОВОМ СЕЛУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/151/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у издвојеним 
одељењима у Орому и Тотовом Селу Основне школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/181/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАТСТВО–

ЈЕДИНСТВО” У БАЈШИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/147/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у 
Бајши, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/182/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

АДОРЈАНУ И МАРТОНОШУ  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У КАЊИЖИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/148/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењну у Адорјану и 
Мартоношу Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/183/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ” У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/149/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Милоје Чиплић” у Новом 
Бечеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/184/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ” У ДЕБЕЉАЧИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/152/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Моша Пијаде” у 
Дебељачи, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/185/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „18. ОКТОБАР” У НОВОМ ОРАХОВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/153/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „18. октобар” у Новом 
Орахову, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/186/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

ТОБИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У НОВОЈ ЦРЊИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/154/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у издвојеном одељењу у 
Тоби Основне школе „Петефи Шандор” у Новој Црњи, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/187/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”  

У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/155/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне и средње школе „Жарко Зрењанин” 
у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/188/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ” У БЕЧЕЈУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/156/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Здравко Гложански” у 
Бечеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/189/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„МОРА КАРОЉ” У САЈАНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/157/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Мора Карољ” у Сајану, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/190/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂЕРЂ ДОЖА” У ГУНАРОШУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/158/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Ђерђ Дожа” у Гунарошу, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/191/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
  
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТЕФИ БРИГАДА” У КУЛИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/159/2020), 
донет дана 14. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Петефи бригада” у Кули, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/192/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ” У ПАЧИРУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/161/2020), 
донет дана 20. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Моша Пијаде” у Пачиру, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/193/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ШУПЉАКУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ” У ПАЛИЋУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/162/2020), 
донет дана 20. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку Основне 
школе „Мирослав Антић” на Палићу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/194/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ИВАН САРИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/163/2020), 
донет дана 20. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Техничкој школи „Иван Сарић” у Суботици, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/195/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/164/2020), 
донет дана 20. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Хемојско-технолошкој школи у Суботици, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/196/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНОЈ 

СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ЧОКИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/174/2020), 
донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Хемијско-прехрамбене средње школе у 
Чоки, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/197/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ГИМНАЗИЈИ И СТРУЧНОЈ ШКОЛИ 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/175/2020), 
донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Гимназији и стручној школи „Доситеј 
Обрадовић” у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/198/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ШИНКОВИЧ ЈОЖЕФ” 

У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/176/2020), 
донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Средње техничке школе „Шинкович Јожеф” 
у Бачкој Тополи у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/199/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН  

„БОГДАН ШУПУТ” У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/169/2020), 
донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Школи за дизајн „Богдан Шупут” у Новом 
Саду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/200/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/170/2020), 
донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Гимназије „Светозар Марковић” у Суботици, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/201/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/173/2020), 
донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Економске-трговинске школе „Јован 
Трајковић” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/202/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТЕФИ 

ШАНДОР” У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/180/2020), 
донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Петефи Шандор” у 
Новом Саду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/203/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СРЕДЊОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ „ДР РУЖИЦА РИП” 

У СОМБОРУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/181/2020), 
донет дана 30. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Средњој медицинској школи „Др Ружица 
Рип” у Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/204/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ  
ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКОМ  
СРЕДЊОШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/182/2020), 
донет дана 30. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Пољопривредно-техничком 
средњошколском центру „Беседеш Јожеф” у Кањижи, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/205/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА 
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/183/2020), 
донет дана 3. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 31. јула 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Техничке школе у Ади, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/206/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У 

БЕЛОМ БЛАТУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/185/2020), 
донет дана 7. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. августа 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 
од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” 
у Белом Блату, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/207/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У 

БЕЗДАНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/186/2020), 
донет дана 7. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. августа 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 
од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” 
у Бездану, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/208/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „МИХАЈЛО ПУПИН”  

У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/187/2020), 
донет дана 7. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. августа 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 
од 15 ученика на мађарском наставном језику у Електротехничкој школи „Михајло 
Пупин” у Новом Саду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/209/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/165/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у Сомбору, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/210/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/168/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/211/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/171/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у Новом Саду, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/212/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/166/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученикаа Дома ученика средњих школа у Суботици, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/213/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ” У КИКИНДИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/177/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученика Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/214/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/178/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученика Дома ученика средњих школа „Бранково коло” у Новом Саду, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/215/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”  

У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/184/2020), донет дана 3. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. августа 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења прелиминарној 
ранг листи ученика Гимназије са домом ученика за талентонване ученике „Бољаи” у 
Сенти, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/216/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „АНГЕЛИНА КОЈИЋ – ГИНА”  

У ЗРЕЊАНИНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о прелиминарној 

ранг листи ученика (број: V/Z/179/2020), донет дана 24. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јула 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној 
ранг листи ученика Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина” у 
Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/217/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе општине Кањижа 

(број: V/Z/123/2020), донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
општине Кањижа, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/218/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања Општине 

Житиште (број: V/Z/136/2020), донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. јуна 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
општине Житиште, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/219/2020 

Суботица, 14. август 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 14. августа 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања Општине 

Сечањ (број: V/Z/137/2020), донет дана 13. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Сечањ, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 


