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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 15. 
електронске 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 11. августа 2020. године послао материјал за 15. 
електронску седницу и гласачке листиће на које су чланови Савета могли да 
пошаљу своје гласове до 14. августа 2020. године о доле наведеним питањима: 

1. Усвајање записника са 14. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Измена оснивачког акта д.о.о. за новинско издавачку делатност „Мађар 
Со” 

3. Измена оснивачког акта д.о.о. за новинско издавачку делатност „Хет 
Нап” 

4. Сагласност на план рада и финансијски план за 2021. годину Културно-
образовног центра „Лајош Турзо” из Сенте 

5. Сагласност на план рада за 2021. годину Историјског архива Сента  

6. Сагласност на план рада и финансијски план за 2021. годину Сенћанског 
мађарског камерног позоришта 

7. Сагласност на продужетак колективног уговора Пољопривредне школе са 
домом ученика у Бачкој Тополи  

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења у вези 
школског програма Сенћанске гимназије  

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења на школски 
програм Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Јожеф 
Беседеш” у Кањижи 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Петар Кочић” у Темерину 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне Музичке школе у Новом Кнежевцу 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију, доквалификацију, специјализацију и обуку 
Медицинске средње школе у Суботици 

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

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Средње 
економске школе „Боса Милићевић” у Суботици 
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15. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Економско-
трговинске школе у Бечеју 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „10. октобар” у Суботици 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
издвојеном одељењу у улици Серво Михаља Основне школе „Михаљ 
Серво” у Зрењанину 

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

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „Иван Горан Ковачић” у Суботици 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
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 

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

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

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

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
Основне школе „Петеши Шандор” у Дорослову 

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

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

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

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
у издвојеном одељењу у Оборњачи Основне школе „Чех Карољ” у Ади 
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29. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Основној школи „Ђуро Салај” у Суботици  

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

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

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „Иво Андрић” у Будисави  

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „Милош Црњански” у Српском Итабеју 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Основној школи „Соња Маринковић” у Зрењанину 

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

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 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 

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

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 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 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Основној школи „Милоје Чиплић” у Новом Бечеју 

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

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „18. октобар” у Новом Орахову 

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

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
и средње школе „Жарко Зрењанин” у Суботици 

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „Здравко Гложански” у Бечеју 

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

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „Ђерђ Дожа” у Гунарошу 

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

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

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

50. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Техничкој школи „Иван Сарић” у Суботици 

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

52. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у  
Хемијско-прехрамбеној средњој школи у Чоки 

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

54. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф” у Бачкој Тополи 

55. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
школи за дизајн „Богдан Шупут” у Новом Саду 
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56. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Гимназији „Светозар Марковић” у Суботици 

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

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

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

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

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

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

63. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику Основне 
школе „Братство-јединство” у Бездану 

64. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Електротехничкој школи „Михајло Пупин” у Новом Саду 

65. Сагласност на одлуку Извршног одбора у веза давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у 
Сомбору 

66. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у 
Вршцу 

67. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у 
Новом Саду 

68. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа у 
Суботици  

69. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа 
„Никола Војводић” у Кикинди 
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70. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа 
„Бранково Коло” у Новом Саду 

71. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Гимназије са домом за талентоване 
ученике „Бољаи” у Сенти 

72. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа 
„Ангелина Којић-Гина” у Зрењанину 

73. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе општине Кањижа  

74. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања општине Житиште 

75. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања општине Сечањ 

Гласали су у року: Чила Абрахам, Наталиа Бачик Леринц, Агнеш Бајус 
Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Габор Долински, Ибоља Де Негри, 
др Атила Дудаш, 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 Чабо Пашка, Атила 
Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, 
Иштван Терновац, Зоран Теслић, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач, др 
Агота Виткај-Кучера и др Ференц Жолдош  

Од 35 чланова Савета свих 35 је гласало онлине и на основу пристиглих гласова 
може се установити да је Савет све време имао кворум 

Гласове објединила и записник припремила: Бригита Петер 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 14. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 35 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
усвојио записник са 14. седнице Националног савета мађарске националне 
мањине. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Измена оснивачког акта д.о.о. за новинско 
издавачку делатност „Мађар Со” 

Савет је са 30 гласова за, 5 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/H/4/2020): 
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 3/2005, 5/2006, 11/2010, 23/2010, Н/1/2012, Н/7/2012 
и М/Н/2016; у даљем тексту: Одлука) у члану 3. ставу 1. брише се израз 
„Аге Мамужића бр. 11/II” и зарез који стоји испред тог израда. 
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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”.  
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. у 21 
постају 19. и 20. 

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”. 

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”,”. 

6. У члану 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. 

7. Члан 26. Одлуке и наслов који му претходи мењају се и гласе: „Заменик 
директора Д.о.о. „Magyar Szó”  

26. „Директор Д.оо. „Magyar Szó” има једног заменика. Заменик директора 
помаже директору у његовом раду, извршава задатке које му додели 
директор, а у случају спречености директора, заменик директора извршава 
сва овлашћења из надлежности диркетора Д.о.о. „Magyar Szó”. За 
заменика диркетора 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 закључним у складу са овом одлуком. Заменик директора за 
свој рад одговора директору Д.о.о. „Magyar Szó” . Мандат заменика 
директора престаје у сваком случају избором новог директора или 
извршиоца дужности директора”. 

8. У члану 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 4,5,6. 

9. У члану 30. ставу 1. тачки 6. Одлуке након израза „именује и разрешава 
уреднике” додаје се израз „листова и”. 

10. Након члана 30. Одлуке додаје се нови члан 30а и наслов који му 
претходе према следећем: „Заменик главно уредника” 

30a 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 
искуства, као и које одговара условима прописаним тачкама 1., 3., 4. и 5. 
става 2. члана 29. Мандат заменика главног уредника у свим случајевима 
престаје престанком мандата главног уредника.” 

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”. 
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12. Члан 34. став 1. Одлуке се мења и гласи: „Главни уредник може 
именовати одговорне уреднике за уређивање и других публикација”. 
Ова одлука ступа на снагу дано 
13. Ова одлука ступа на снагу првог дана након дана доношења 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Измена оснивачког акта д.о.о. за новинско 
издавачку делатност „Хет Нап” 

Савет је са 31 гласом за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/5/2020): 
1. О преузимању оснивачких права ЈП „Hét Nap” 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, Н/29/2010, 
Н/2/2012, Н/8/2012, М/Н/13/2016 и М/Н/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 
2. У члану 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.” 
3. У члану 16. ставу 1. Одлуке се тачка 19. брише, те тачке 20. и 21. постају 
тачке 19. и 20. 
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.” 
5. У члану 23. ставу 2. тачки 8. Одлуке израз „уз претходну сагласност Тела 
овлашћених лица” се брише. 
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 високо руководећу функцију у било којој политичкој странци.”. 
Досадашњи члан 3. постаје члан 4. 
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. 
8.  Након члана 30. Одлуке додаје се нови члан 30а и наслов који му 
претходе према следећем: „Заменик главног уредника 
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 
искуства, као и које одговара условима прописаним тачкама 1., 3. и 4 става 
2. члана 28. Мандат заменика главног уредника у свим случајевима престаје 
престанком мандата главног уредника.” 
9. Ова одлука ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски 
план за 2021. годину Културно-образовног центра „Лајош Турзо” из Сенте 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/148/2020): 
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1. даје сагласност на план рада и финансијски план за 2021. годину 
Културно-образовног центра „Лајош Турзо” у Сенти. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада за 2021. годину 
Историјског архива Сента 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/149/2020): 
1. Савет даје сагласност на план рада за 2021. годину Историјског архива 
Сента. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски 
план за 2021. годину Сенћанског мађарског камерног позоришта 

Савет је са 31 гласом за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/150/2020): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2021. годину 
Сенћанског мађарског камерног позоришта 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на продужетак колективног 
уговора Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи 

Савет је са 30 гласова за, 4 прозив и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/57/2020): 
1. Савет даје сагласност на продужење колективног уговора 
Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 Два одборника на тачку дневног реда су додале следеће: 
 Илдико Менђан Плетикосић: Није приложен уговор. 
 Ференц Жолдош: У послатом материјалу не налази се колективни уговор 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења у вези школског програма Сенћанске гимназије 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/152/2020): 
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.  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења на школски програм Пољопривредно-техничког средњошколског 
центра „Јожеф Беседеш” у Кањижи 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/153/2020): 
1. Савет Закључак о давању мишљења у поступку доношења школског 
програма образовне установе (број V/Z/167/2020), донет дана 24. јула 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 Основне школе „Петар Кочић” у Темерину 

Савет је са 32 гласа за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/154/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број V/Z/141/2020), донет дана 13. јула 
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 избора директора Основне Музичке школе у Новом 
Кнежевцу 

Савет је са 31 гласом за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/155/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број V/Z/160/2020), донет дана 20. 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 плана уписа за преквалификацију, доквалификацију, 
специјализацију и обуку Медицинске средње школе у Суботици 

Савет је са 35 гласa за, без против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/156/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Техничке 
школе у Бечеју 
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Савет је са 35 гласа за, без против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/157/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Средње економске школе „Боса Милићевић” у Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/158/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Економско-трговинске школе у Бечеју 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/159/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „10. октобар” у Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/160/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у улици Серво Михаља Основне школе 
„Михаљ Серво” у Зрењанину 
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Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/161/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/162/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Иван Горан Ковачић” у 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/163/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/164/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/165/2020): 
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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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/166/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/167/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Петеши Шандор” у Дорослову 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/168/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у Светозар Милетићу 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/169/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
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(број: V/Z/140/2020), донет дана 13. јула 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Чех Карољ” у Ади 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/170/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/171/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Оборњачи Основне школе „Чех Карољ” 
у Ади 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/172/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Ђуро Салај” у Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/173/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
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Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/174/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

 
ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Вук Караџић” у Бајмоку 
 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/175/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Иво Андрић” у Будисави 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/176/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Милош Црњански” у Српском 
Итабеју 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/177/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Соња Маринковић” у Зрењанину 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/178/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

 
ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Михајлову Основне школе „Соња 
Маринковић” у Зрењанину 
 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/179/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка 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 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/180/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/181/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

  



• 17 • 
 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/182/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Милоје Чиплић” у Новом Бечеју 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/183/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Моша Пијаде” у Дебељачи 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/184/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/185/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка 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 
 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/186/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне и средње школе „Жарко Зрењанин” у 
Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/187/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Здравко Гложански” у 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/188/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Мора Карољ” у Сајану 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/189/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Ђерђ Дожа” у Гунарошу 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/190/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Петефи Бригада” у Кули 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/191/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику Основне школе „Моша Пијаде” у Пачиру 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/192/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку Основне школе 
„Мирослав Антић” у Палићу 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/193/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ПЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Техничкој школи „Иван Сарић” у Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/194/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Хемијско-технолошкој школи у Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/195/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/196/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Гимназији и стручној школи „Доситеј Обрадовић” у Новом 
Кнежевцу 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/197/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф” у 
Бачкој Тополи 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/198/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/199/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/200/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/201/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 
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ПЕДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Петефи Шандор” у Новом Саду 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/202/2020): 
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 30. јула 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници. 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/203/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/204/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/205/2020): 
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 03. августа 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 
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ШЕЗДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у Белом 
Блату 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/206/2020): 
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 07. августа 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

ШЕЗДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у Бездану 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/206/2020): 
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 07. августа 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

ШЕЗДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Електротехничкој школи „Михајло Пупин” у 
Новом Саду 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/208/2020): 
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 07. августа 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

ШЕЗДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у веза давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика Дома 
ученика средњих школа у Сомбору 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/209/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 
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ШЕЗДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа у Вршцу 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/210/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

ШЕЗДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа у Новом Саду 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/211/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

ШЕЗДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа у Суботици 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/212/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/213/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 
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СЕДАМДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика Дома 
ученика средњих школа „Бранково Коло” у Новом Саду 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/214/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

СЕДАМДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Гимназије са домом за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/215/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

СЕДАМДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић-Гина” у Зрењанину 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/216/2020): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/217/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе општине Кањижа (број: V/Z/123/2020), донет дана 13. јула 2020. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

За тачку дневног реда Ференц Жолдош је додао следеће: У предлогу, 
Национални савет мађарске националне мањине је предложио да се највећи износ 
додели не мађарској организацији 
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СЕДАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања општине Житиште 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/218/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања општине Житиште (број: V/Z/136/2020), донет дана 13. јула 
2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

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

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/219/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања општине Сечањ (број: V/Z/137/2020), донет дана 13. јула 
2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници 

Под разно, Габриела Линка Берец је додала следеће: Добар рад желим свима! 
Чувајте се! 

Након што су сви чланови Националног савета мађарске националне мањине 
гласали, 15. електронска седница Националног савета мађарске националне 
мањине је окончана 14. августа 2020. године. Радно тело је прихватило све 
предлоге.  

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/220/2020 
Суботица, 18. септембар 2020. 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (донет дана 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 12. става 
1. тачке 9. Одлуке о преизимању оснивачких права Јавног предузећа „Мађар Со” и о 
претварању Јавног предузећа „Мађар Со” у Новинско-издавачко д. о. о. „Мађар Со” 
(донете  под бројем 3/2005 и измењене под бројевима 5/2006, 11/2010, 23/2010, 
H/1/2012, H/7/2012, M/H/12/2016 и M/H/4/2020) Национални савет мађарске националне 
мањине (у даљем тексту: Савет) је дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧКОГ ДРУШТВА Д. О. О. „МАЂАР СО” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на именовање кандидата Розалије Екрес из Темерина, 

дипломирани економиста, за директора Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Мађар 
Со”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Мађар Со” је 
дана 10. септембра 2020. године решењем именовало кандидата Розалију Екрес из 
Темерина, дипломирни економиста, за директора Новинско-издавачког друштва д. о. о. 
„Мађар Со”, које решење ступа на снагу након што је Национални савет мађарске 
националне мањине дао своју сагласност на исто у складу са оснивачким актом 
друштва.  Разматрајући одлуку Тела овлашћених лица оснивача као и план рада 
кандидата Савет је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/221/2020 
Суботица, 18. септембар 2020. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (донет дана 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 12. става 
1. тачке 10. Одлуке о преизимању оснивачких права Јавног предузећа „Мађар Со” и о 
претварању Јавног предузећа „Мађар Со” у Новинско-издавачко д. о. о. „Мађар Со” 
(донете  под бројем 3/2005 и измењене под бројевима 5/2006, 11/2010, 23/2010, 
H/1/2012, H/7/2012, M/H/12/2016 и M/H/4/2020) Национални савет мађарске националне 
мањине (у даљем тексту: Савет) је дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА  

ДНЕВНОГ ЛИСТА „МАЂАР СО” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на именовање кандидата Марте Варју из Новог Сада, 

дипломирани правник, за главног уредника дневног листа „Мађар Со”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Мађар Со” је 
дана 10. септембра 2020. године решењем именовало кандидата Марту Варју из Новог 
Сада, дипломирни правник, за главног уредника дневног листа „Мађар Со”, које 
решење ступа на снагу након што је Национални савет мађарске националне мањине 
дао своју сагласност на исто у складу са оснивачким актом друштва.  Разматрајући 
одлуку Тела овлашћених лица оснивача као и план рада кандидата Савет је донео 
одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/222/2020 
Суботица, 18. септембар 2020. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
  
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (донет дана 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 12. става 
1. тачке 9. Одлуке о преизимању оснивачких права Јавног предузећа „Хет Нап” и о 
претварању Јавног предузећа „Хет Нап” у Новинско-издавачко д. о. о. „Хет Нап” 
(донете под бројем 5/2004 и измењене под бројевима 6/2006, H/2/2012, H/8/2012, 
M/H/13/2016, M/H/6/2018 и M/H/5/2020) Национални савет мађарске националне 
мањине (у даљем тексту: Савет) је дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ДРУШТВА Д. О. О. „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на именовање кандидата Едит Ласло из Суботице, дипл. 

економиста, за директора Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Хет Нап”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Хет Нап” је 
дана 10. септембра 2020. године решењем именовало кандидата Едит Ласло из 
Суботице, дипл. економиста, за директора Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Хет 
Нап”, које решење ступа на снагу након што је Национални савет мађарске националне 
мањине дао своју сагласност на исто у складу са оснивачким актом друштва.  
Разматрајући одлуку Тела овлашћених лица оснивача као и план рада кандидата Савет 
је донео одлуку као у диспозитиву. 

 
 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/223/2020 
Суботица, 18. септембар 2020. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (донет дана 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 12. става 
1. тачке 10. Одлуке о преизимању оснивачких права Јавног предузећа „Хет Нап” и о 
претварању Јавног предузећа „Хет Нап” у Новинско-издавачко д. о. о. „Хет Нап” 
(донете под бројем 5/2004 и измењене под бројевима 6/2006, H/2/2012, H/8/2012, 
M/H/13/2016, M/H/6/2018 и M/H/5/2020) Национални савет мађарске националне 
мањине (у даљем тексту: Савет) је дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА 

НЕДЕЉНОГ ЛИСТА „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на именовање кандидата Ливие Барат Тот из Сенте, 

професор мађарског језика и књижевности, за главног уредника недељног листа „Хет 
Нап”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког друштва д. о. о. „Хет Нап” је 
дана 10. септембра 2020. године решењем именовало кандидата Ливију Барат Тот из 
Сенте, професор мађарског језика и књижевности, за главног уредника недељног листа 
„Хет Нап”, које решење ступа на снагу након што је Национални савет мађарске 
националне мањине дао своју сагласност на исто у складу са оснивачким актом 
друштва.  Разматрајући одлуку Тела овлашћених лица оснивача као и план рада 
кандидата Савет је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/224/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ГАБОР САРВАШ” У АДИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора у поступку замене члана Надзорног 

одбора Библиотеке „Габор Сарваш” у Ади (број: V/V/1/2020), донет дана 9. септембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. августа 2020. године је примљен захтев у поступку замене члана Надзорног 
одбора Библиотеке „Габор Сарваш” 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/225/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ” У СУБОТИЦИ 

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

V/Z/195/2020), донет дана 9. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. августа 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Гимназије за талентоване ученике „Костолањи Деже” 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/226/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У СОМБОРУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/188/2020), донет дана 26. августа 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. августа 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње економске школе у Сомбору, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/227/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „7. АПРИЛ” У НОВОМ САДУ 

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

преквалификацију (број: V/Z/190/2020), донет дана 31. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. августа 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о плану уписа 
за преквалификацију Медицинске школе „7. април” 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/228/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКO-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/191/2020), донет дана 31. августа 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. августа 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Економско-трговинске школе у Сенти, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/229/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА ИЗДАВАЊЕ ДРУГОГ НАСТАВНОГ ПОД НАСЛОВОМ „ДИГИТАЛНИ СВЕТ” 

ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА  
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Д. О. О. У БЕОГРАДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку одобрења 

другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/192/2020), донет дана 31. 
августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. августа 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења другог наставног средства под насловом „Дигитални свет” за 
ученике првог разреда Издавачке куће „Креативни центар” Д. О. О. у Београду, 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/230/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 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 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/189/2020), 
донет дана 26. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. августа 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 
од 15 ученика на мађарском наставном језику Средње техничке школе у Сомбору, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/231/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 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 НА ПУТУ ЕДВАРДА 

КАРДЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” 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/194/2020), 
донет дана 1. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. септембра 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу на путу Едварда 
Кардеља Основне школе „Сечењи Иштван” у Суботици, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
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/232/2020 
Суботица, 18. септембар 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 дана 18. септембра 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 ШКОЛИ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/196/2020), 
донет дана 9. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/233/2020 
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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 дана 18. септембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

„НИКОЛА ВОЈВОДИЋ” У КИКИНДИ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/193/2020), донет дана 31. августа 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 31. августа 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” 
у Кикинди, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 


