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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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О МРЕЖИ  
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ГРАДУ СУБОТИЦА 

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

предшколских установа у Граду Суботица (број: V/Z/245/2020), донет дана 27. октобра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. октобра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о мрежи 
предшколских установа у Граду Суботица, 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. 
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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 16. 
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 11. септембра 2020. године сазвао 16. редовну седницу 
за 18. септембар 2020. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 16. редовна 
седница је одржана у петак 18. септембра 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, Агнеш Бајус 
Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Ибоља Де Негри, Габор Долински, др 
Атила Дудаш, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр Јене Хајнал 
Анико Јерас, Бела Кало, Ана Кишимре Серда, Геза Кучера, Габриела Линка Берец, 
Давид Лошонц, Илдико Менђан Плетикосић,  др Золтан Месарош, Атила Молнар 
мр Чаба Пашко, Атила Перпауер,  Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван 
Шаркези, Јожеф Слако, Иштван Терновац, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач 
др Агота Виткај Кучера. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Наталија Бачик Леринц, Жужана 
Калмар, др Анико Новак, Зоран Теслић и др Ференц Жолдош.  

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

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

Председник Савета је пре почетка седнице обавестио присутне да су 
протеклих дана ђаци образовних установа добили на поклон часописе 
„Mézeskalács” и „Jó Pajtás” издавача „Мађар Со” чији је суоснивач Национални 
савет.  

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

1. Усвајање записника са 15. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Сагласност на именовања директора Новинско-издавачког друштва д.о.о. 
„Мађар Со” 

3. Сагласност на именовање главног уредника дневног листа  „Мађар Со” 

4. Сагласност на именовање директора Новинско-издавачког друштва д.о.о. 
„Хет Нап” 

5. Сагласност на именовање главног уредника недељног листа „Хет Нап” 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка разрешења и 
именовања новог члана Надзорног одбора Библиотеке „Габор Сарваш” у 
Ади 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Гимназије за талентоване ученике „Костолањи Деже” у Суботици 

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

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

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Економско-трговинске школе у 
Сенти 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању претходне сагласности 
на издавање другог наставног средства под насловом „Дигитални свет” за 
ученике првог разреда Издавачке куће „Креативни центар” д.о.о. у 
Београду 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку отварања одељења са 
мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Средњој техничкој 
школи у Сомбору 

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

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у Средњој 
школи „Лукијан Мушицки” у Темерину 

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

16. Разно 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет је усвојио дневни ред са 16. редовне седнице. 

Савет је потом прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 15. електронске 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
усвојио записник са 15. електронске седнице Националног савета мађарске 
националне мањине. 

Председник савета је предложио да се о 2. и 3. тачки дневног реда заједно 
расправља пошто се тиче именовања функционера Новинског-издавачког друштва 
д.о.о. „Мађар Со”. 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о 2. и 3. тачки дневног реда заједно расправља. 

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

У расправи су учествовали: Геза Кучера, Јене Хајнал 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на именовања директора 
Новинско-издавачког друштва д.о.о. „Мађар Со” 

Савет је са 28 гласова за, 2 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/220/2020): 
1. Савет даје сагласност на именовање кандидата Розалије Екрес из 
Темерина, дипломирани економиста, за директора Новинско-издавачког 
друштва д.о.о. „Мађар Со”. 
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 именовање главног уредника 
дневног листа  „Мађар Со” 

Савет је са 28 гласова за, 2 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/221/2020): 
1. Савет даје сагласност на именовање кандитата Марте Варју из Новог 
Сада, дипломирани правник, за главног уредника дневног листа „Мађар Со”. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

Председник савета је предложио да се о 4. и 5. тачки дневног реда заједно 
расправља пошто се тиче именовања функционера Новинског-издавачког друштва 
д.о.о. „Хет Нап”. 
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Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о 4. и 5. тачки дневног реда заједно расправља. 

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

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на именовање директора 
Новинско-издавачког друштва д.о.о. „Хет Нап” 
 

Савет је са 28 гласа за, 2 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/222/2020): 
1. Савет даје сагласност на именовање кандитата Едит Ласло из 
Суботице, дипл. Економиста, за директора Новинско-издавачког друштва 
д.о.о. „Хет Нап” 
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 именовање главног уредника 
недељног листа „Хет Нап”. 

Савет је са 28 гласова за, 2 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/223/2020): 
1. Савет даје сагласност на именовање кандидата Ливие Барат Тот из 
Сенте, професор мађарског језика и књижевности, за главног уредника 
недељног листа „Хет Нап”. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о 6. и 7. тачки дневног реда заједно 
расправља пошто је тема везана за по 1-1 избор директора образовне установе, 
односно поступка замене члана Управног одбора. 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о 6. и 7. тачки дневног реда заједно расправља. 

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

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка разрешења и именовања новог члана Надзорног одбора Библиотеке 
„Габор Сарваш” у Ади 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/224/2020): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
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Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Гимназије за талентоване ученике „Костолањи 
Деже” у Суботици 

Савет је са 28 гласова за, без прозив и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/225/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе 
 (број: V/Z/195/2020) од 09. септембра 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 8., 9 и 10 тачкама дневног реда заједно 
расправља пошто је тема везана за давање мишљење на један-један план уписа за 
преквалификације, доквалификације/специјализацију . 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 8,9 и 10 дневног реда заједно расправља. 

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

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње економске 
школе у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без прозив и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/226/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/188/2020) од 26. 
августа 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 плана уписа за преквалификацију Медицинске школе „7. април” у Новом 
Саду 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/227/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију (број: V/Z/190/2020) од 31. августа 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Економско-трговинске 
школе у Сенти 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/228/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
 мишљења о плану уписа за преквалификацију и доквалификацију  
(број: V/Z/191/2020) од 31. августа 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 о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства 
под насловом „Дигитални свет” за ученике првог разреда Издавачке куће 
„Креативни центар” д.о.о. у Београду 

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

 У расправи су учествовали: Јене Хајнал, Марта Петкович, Јожеф Слако 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногаслно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/229/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне 
 сагласности у поступку одобрења другог наставног средства на 
мађарском језику (број: V/Z/192/2020) од 31. августа 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 12., 13 и 14 заједно 
расправља, с обзиром на то да се ради о отварању одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику. 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 12-14 дневног реда заједно расправља. 

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

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој техничкој школи у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/230/2020): 
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/189/2020)  
од 26. августа 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 у вези поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу на путу Едварда Кардеља Основне школе 
„Сечењи Иштван” у Суботици 

Савет је са 30 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/231/2020): 
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/194/2020) од 1. септембра 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 поступка отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој школи „Лукијан Мушицки” у Темерину 

Савет је са 33 гласа за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/232/2020): 
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/196/2020) од 9. септембра 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 у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената Дома 
ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

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

Савет је са 30 гласa за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/233/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената 
(број: V/Z/193/2020) од 31. августа 202. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТАНЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Председник Националног савета мађарске националне мањине је замолио 
председницу Извршног одбора савета Анико Јерас  и Ибољу Де Негри члана Савета 
да известе о овогодишњем ванредном почетку школске године. 

Излагање Ибоље Де Негри и Анико Јерас. 
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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. Током јесени биће одржана 
барем још једна електронска седница ради усвајања одлука Извршног одбора 
Савета, а до краја године треба да буду одржане још 2 редовне седнице. 

Председавајући је окончао 16. редовну седницу Националног савета мађарске 
националне мањине у 10 часова и 55 минута. 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/234/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 

2021. ГОДИНУ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „МАЂАР СО” 

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

Новинско-издавачког 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 

Новинско-издавачко д.о.о. „Мађар Со” се 4. новембра 2020. године обратило Савету са 
захтевом за давање сагласности на план рада и финансијског плана 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/235/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА  

ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 
Савет подржава доношење измене плана и програма рада за 2020. годину 

Издавачког завода „Форум”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Издавачки завод „Форум” се дана 29. октобра 2020. године обратио са захтевом за 
давање мишљења на измену плана и програма рада за 2020. годину. Након увида у 
документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/236/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 
Савет подржава доношење измене финансијског плана за 2020. годину Издавачког 

завода ”Форум”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Издавачки завод „Форум” се дана 29. октобра 2020. године обратио са захтевом за 
давање мишљења на измену финансијског плана за 2020. годину. Након увида у 
документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/237/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2021. ГОДИНУ МУЗЕЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на финансијски план за 2021. годину Музеја Општине Бачка 

Топола. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се дана 15. септембра 2020. године обратила Савету са 
захтевом за давање сагласности на финансијски план 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/V/5/2020 
Суботица, 13. новембар 2020. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог дана 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018), 
члана 12. става 1. тачке 8) и члана 14. Одлуке о преизимању оснивачких права Јавног 
предузећа „Хет Нап” и о претварању Јавног предузећа „Хет Нап” у Новинско-издавачко 
д. о. о. „Хет Нап” (донете дана 10. септембра 2004. године под бројем 5/2004 и измењене 
под бројевима 6/2006, H/29/2010, H/2/2012, H/8/2012 и M/H/6/2016) Национални савет 
мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је дана 13. новембра 2020. године 
донео следеће 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ТЕЛА ОВЛАШЋЕНИХ 

ЛИЦА ОСНИВАЧА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 
Савет разрешава Ливију Барат Тот из Сенте, професора мађарског језика и 

књижевности као представника запослених из реда чланова Тела овлашћених лица 
оснивачаНовинско-издавачког д. о. о. „Хет Нап”. 

Члан 2. 
Савет именује за члана Тела овлашћених лица оснивачаНовинско-издавачког д. о. 

о. „Хет Нап” Чилу Пектер Меш из Суботице, агента за трговину и услуге, која је 
предложена од стране запослених, до истека мандата тела у овом сазиву. 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Имајући у виду да је члан Тела овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д. о. 
о. „Хет Нап” именован за главног уредника недељног листа, Савет је на предлог 
запослених донео одлуку као у диспозитиву. 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/238/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА  
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора Савета о давању мишљења у поступку 

доношења правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
Завода за културу војвођанских Мађара (број: V/Z/222/2020), донет дана 12. октобра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. октобра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
доношења правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
Завода за културу војвођанских Мађара, 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/239/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О МРЕЖИ  
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ГРАДУ СУБОТИЦА 

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

предшколских установа у Граду Суботица (број: V/Z/209/2020), донет дана 22. 
септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о мрежи 
предшколских установа у Граду Суботица, 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/241/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА  
О ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

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

програма образовне установе (број: V/Z/231/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. октобра 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/242/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У БЕЛОМ БЛАТУ 

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

V/Z/214/2020), донет дана 7. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Основне школе „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/243/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН” У НОВОМ САДУ 

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

образовне установе (број: V/Z/215/2020), донет дана 7. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/244/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ РАЗРЕШЕЊА ДИРЕКТОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ” У КИКИНДИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку разрешења директора образовне установе 

(број: V/Z/216/2020), донет дана 7. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. октобра 2020. године је примљен захтев у вези  поступка разрешења директора 
Предшколске установе „Драгољуб Удицки” 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/245/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА  
ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ” У ПАЧИРУ 

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

V/Z/227/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „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/246/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ” У ЛОВЋЕНЦУ 

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

образовне установе (број: V/Z/229/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21.октобра 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Вук Караџић” у Ловћенцу, 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/247/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК” У ЛАЋАРКУ 

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

V/Z/220/2020), донет дана 12. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Трива Витасовић Лебарник” у Лаћарку, 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/248/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

образовне установе (број: V/Z/211/2020), донет дана 2. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. септембра 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора 
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/249/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА  
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

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

образовне установе (број: V/Z/248/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. новембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
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/250/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ 

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

високошколске установе (број: V/Z/210/2020), донет дана 2. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера 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/251/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” У ЖИТИШТУ 

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

установе (број: V/Z/207/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене чланова Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић” у 
Житишту, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/252/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ” У СРБОБРАНУ 

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

установе (број: V/Z/217/2020), донет дана 7. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Управног одбора Предшколске установе „Радост” у Србобрану, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/253/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ” У КАЊИЖИ 

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

образовне установе (број: V/Z/237/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери” 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/254/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана управног 

одбора образовне установе (број: V/Z/251/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. октобра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене члана Управног одбора Предшколске установе „Вера Гуцуња” у Сомбору, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у 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/255/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ” У СЕЧЊУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана управног 

одбора образовне установе (број: V/Z/261/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. новембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац” у Сечњу, 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/256/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ  
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИМРЕ КОКАИ” У ТЕМЕРИНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе  (број: V/Z/212/2020), донет дана 2. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора Основне школе „Имре Кокаи” 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/257/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИМРЕ КОКАИ” У ТЕМЕРИНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе  (број: V/Z/228/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора Основне школе „Имре Кокаи” 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/258/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У НОВОЈ ЦРЊИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/230/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора 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/259/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/232/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора 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/260/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАС КАРОЛИНА” У ХОРГОШУ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/233/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора Основне школе „Карас Каролина” у Хоргошу, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
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/261/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У КАЊИЖИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/234/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора 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/262/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” У СУБОТИЦИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/238/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора 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/263/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХУЊАДИ ЈАНОШ” У ЧАНТАВИРУ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/239/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора Основне школе „Хуњади Јанош” у Чантавиру, 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/264/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАЈШАНСКИ ПУТ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе (број: V/Z/242/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора ООсновне школе „Мајшански пут” 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/265/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА  
ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” У СРПСКОМ ИТАБЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе  (број: V/Z/246/2020), донет дана 30. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора Основне школе „Милош Црњански” 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/266/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У КАЊИЖИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/235/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора Основне музичке школе 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/267/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ 

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

установе  (број: V/Z/205/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. септембра 2020. године је примљен захтев у поступку замене члана Школског 
одбора Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу, 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/268/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ  
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКОГ 

СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/236/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2020. године је примљен захтев у поступку замене чланова 
Школског одбора 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/269/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
 У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ” У СУБОТИЦИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/240/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. септембра 2020. године је примљен захтев у поступку замене чланова 
Школског одбора 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/270/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе (број: V/Z/241/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку замене члана Школског 
одбора Хемијско-технолошке школе у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/271/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе (број: V/Z/243/2020), донет дана 27. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Гимназије „Светозар Марковић” у Новом Саду, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/272/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одобра у вези поступка замене члана 

школског одбора образовне установе  (број: V/Z/250/2020), донет дана 6. новембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. новембра 2020. године је примљен захтев у поступку замене члана Школског 
одбора 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/273/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одобра у вези поступка замене чланова 

школског одбора образовне установе  (број: V/Z/255/2020), донет дана 6. новембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку замене чланова Школског 
одбора Гимназије „Вељко Петровић” у Сомбору у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/274/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА РАЗРЕШЕЊА ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку разрешења члана Управног одбора дома 

ученика средњих школа (број: V/Z/224/2020), донет дана 20. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку разрешења члана Управног 
одбора Дома ученика средњих школа у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/275/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 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 „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” У МАРАДИКУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/247/2020), 
донет дана 30. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање 
од 15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Бранко Радичевић” у 
Марадику, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/276/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У АДИ 

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

и доквалификацију (број: V/Z/213/2020), донет дана 2. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Техничке школе у Ади, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/277/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/200/2020), донет дана 21. септембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Политехничке 
школе у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/278/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/201/2020), донет дана 21. септембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. септембра 2020. године је примљен захтев у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Пољопривредне школе у Бачкој Тополи, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/279/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ,  
ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ГИМНАЗИЈЕ И СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/206/2020), донет дана 21. септембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези 
плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Гимназије и 
стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/280/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП” У СОМБОРУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/218/2020), донет дана 7. октобра 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Mgr. Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/281/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

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

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

(број: V/Z/223/2020), донет дана 20. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. октобра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за специјализацију 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/282/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА  
ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ  

И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/244/2020), донет дана 27. октобра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. октобра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Електротехничке и грађевинске школе 
„Никола Тесла” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног дбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/283/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  
РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/204/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Новом Саду, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/284/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/203/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/285/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 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/202/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 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. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/286/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  
РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/208/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/287/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  
РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/249/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. новембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Новом Саду, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/288/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 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/252/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. новембра 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. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/289/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/253/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. новембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/290/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  
РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/257/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. новембра 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Суботици, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/291/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА  
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 

образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: V/Z/219/2020), 
донет дана 9. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. октобра 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области образовања 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/292/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА ИЗДАВАЊЕ РАДНИХ СВЕСАКА ПОД НАСЛОВОМ „ДИГИТАЛНИ СВЕТ”  

ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне сагласности у 

поступку одобрења другог наставног средства на мађарском језику (број: 
V/Z/221/2020), донет дана 12. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. октобра 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 „Нови Логос”, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/293/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора о именовању члана Управног одбора 

Градског музеја у Сомбору (број: V/V/2/2020) и Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене чланова Управног и Надзорног одвбора Градског музеја у Сомбору 
(број: V/Z/254/2020), који су донети дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Управног и Надзорног одбора Градског музеја у Сомбору, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуке као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуке Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/294/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора о именовању члана Управног одбора 

Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору (број: V/V/3/2020) и Закључак 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног одвбора 
Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору (број: V/Z/256/2020), који су донети 
дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. октобра 2020. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора и Надзорног одбора Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуке 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 одлуке 
Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/295/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЛАЗА КОСТИЋ” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора о именовању члана Управног одбора 

Културног центра „Лаза Костић” у Сомбору (број: V/V/4/2020) и Закључак Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног одвбора Културног 
центра „Лаза Костић” у Сомбору (број: V/Z/259/2020), који су донети дана 6. новембра 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. октобра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Управног и Надзорног одвбора Културног центра „Лаза Костић” у Сомбору, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуке 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 одлуке 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/296/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР 

Члан 1. 
Закључак о потврђивању одлуке Извршног одбора Савета у вези поступка замене 

члана Надзорног одбора Историјског архива Сомбор (број: V/Z/260/2020), донет дана 
6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. септембра 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Надзорног одбора Историјског архива Сомбор 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/297/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана Управног 

одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица (број: 
V/Z/258/2020), донет дана 6. новембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. новембра 2020. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног 
одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, 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/298/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ГРАДА КИКИНДА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о предлогу за именовање 

представника Савета за међунационалне односе (број: V/Z/197/2020), донет дана 21. 
септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања предлога за 
именовање представника Савета за међунационалне односе општине Темерин, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног одбора националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/299/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника Савета за 

међунационалне односе (број: V/Z/198/2020), донет дана 21. септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе 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/300/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о предлогу за именовање 

представника Савета за међунационалне односе (број: V/Z/199/2020), донет дана 21. 
септембра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања предлога за 
именовање представника Савета за међунационалне односе Општине Темерин, 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/301/2020 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника Савета за 

међунационалне односе (број: V/Z/225/2020), донет дана 20. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. септембра 2020. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Општине Бачки Петровац, 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/302/2020. 
Суботица, 13. новембар 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 13. новембра 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника Савета за 

међунационалне односе (број: V/Z/226/2020), донет дана 20. октобра 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. октобра 2020. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Општине Чока, 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. 


