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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 20. 
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 19. фебруара 2021. године сазвао 20. редовну седницу 
за 26. фебруар 2021. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 20. редовна 
седница је одржана у петак 26. фебруара од 10 часова у суботичкој Мађарској 
медијској кући (улица Аге Мамужића 11), којом је председавао мр Јене Хајнал. 
Записник је водила Бригита Петер. 

На седници су били присутни следећи чланови: Чила Абрахам, Наталија Бачик 
Леринц, Агнеш Бајус Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Ибоља Де 
Негри, др Атила Дудаш, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр 
Јене Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Жужана Калмар, Ана Кишимре Серда, 
Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, др Золтан Месарош, Атила Молнар, др 
Анико Новак, мр Чаба Пашко, Атила Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, 
Иштван Шаркези, Јожеф Слако, Иштван Терновац, Мариана Туркал, Ерика 
Веребеш Крнач, др Агота Виткај Кучера и др Ференц Жолдош. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Габор Долински, Геза Кучера, 
Илдико Менђан Плетикосић и Зоран Теслић. 

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

На седници је присуствовао 31 члан. Савет је током целе седнице имао кворум. 

Председник Савета је отворио седницу. Навео је да је од установа чије савет 
суоснивач позвао Золтана Балинта управитеља Фондације Војвођанска рвачка 
академија и Иштвана Боџонија управитеља Фондације „Панонија”, Роберта 
Фејстамера Председника управног одбора Фондације „Ласло Секереш”, као и 
Мартину Гонди директорицу Завода за културу војвођанских мађара у Сенти, 
Кароља Шарњаиа директора Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи, 
Илдико Шнајдер-Шару директорицу Студенског дома „Европа” у Новом Саду и 
Габора Вираг директора Издавачког завода „Форум”, да известе о плану рада и 
финансијском извештају за 2020. годину, завршном рачуну као и плану раду и 
финансијском плану за 2021. годину своје фондације односно установе. Золтан 
Балинт због других обавеза, није могао да присуствује седници. . 

Чланови Савета су испунили тужну обавезу на почетку седнице и минутом 
ћутања присетили недавно преминулог Вилмоша Крижана, председника Савеза 
удружења великих породица Војводине, заменика председника Савеза породичних 
организација Карпатског басена, члана председништва Савеза цивилних 
организација и бившег члана Националног савета мађарске националне мањине. 

Након тога председник је ставио предложени дневни ред на гласање на следећи 
начин: 
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Предлог дневног реда: 
1. Усвајање записника са 19. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Усвајање извештаја о раду за 2020. годину Националног савета мађарске 
националне мањине 

3. Усвајање финансијског извештаја за 2020. годину Националног савета 
мађарске националне мањине 

4. Усвајање завршног рачуна за 2020. годину Националног савета мађарске 
националне мањине 

5. Предлог за именовање чланова Управног и Надзорног 
одбора Завода за културу војвођанских мађара, као и 
давање мишљења о предложеним члановима од стране запослених 

6. Предлог за именовање чланова Управног и Надзорног- 
одбора Издавачког завода „Форум”, као и 
давање мишљења о предложеним члановима од стране запослених 

7. Давање мишљења о плану и програму рада за 2021. годину 
Издавачког завода „Форум” 

8. Давање мишљења о финансијском плану за 2021. годину 
Издавачког завода „Форум” 

9. Давање мишљења о програму рада и финансијском плану- 
за 2021. годину Завода за културу војвођанских мађара 

10. Сагласност на план рада и финансијски план за 2021. годину 
Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка давања сагласности на финансијски план 
за 2021. годину Библиотеке „Јухас Ержебет” у Бачкој Тополи 

12. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Фондације „Панонија” 

13. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Фондације Војвођанска рвачка академија 

14. Сагласност на извештај о раду и завршни рачун 
за 2020. годину Фондације „Ласло Секереш” 

15. Давање мишљења о извештају о раду и завршном рачуну 
за 2020. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду 

16. Давање мишљења о правилнику о организацији и систематизацији 
радних места Студентског дома „Европа” у Новом Саду 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Предшколске установе 
„Радост” у Чоки 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Основне школе „Хуњади Јанош” у Чантавиру 
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19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Бранко Радичевић” у Марадику 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Свети Сава” у Сремској Митровици 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Младост” у Вршцу 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Прва војвођанска бригада” у Новом Саду 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене чланова 
Управног одбора Предшколске установе „Радост” у Чоки 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора  
Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора  
Основне школе „Петефи Шандор” у Сенти 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора  
Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора  
Основне школе „Турзо Лајош” у Сенти 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора 
Основне школе „Темеркењ Иштван” у Торњошу 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Петефи Шандор” у Новом Саду 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Јожеф Атила” у Богојеву 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Школе за дизајн „Богдан Шупут” у Новом Саду 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Медицинске школе „7. април” у Новом Саду 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора  
у вези именовања в.д. директора Музеја општине 
 Бачка Топола 
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34. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Историјског архива Бела Црква 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног 
одбора Образовно-културне Установе „Cnesa” у Кањижи 

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора  
библиотеке „Јожеф Атила” у Кањижи 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора  
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у ези поступка замене чланова Управног и Надзорног 
одбора Историјског архива у Сенти 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
Фондације „Суботичка синагога”  

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Надзорног одбора 
Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици  

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног 
одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе 
Суботица  

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези назива улица у општини Кула 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника Савета 
за међунационалне односе општине Србобран 

44. Разно 
 

Савет је са 30 за, без против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет је прихватио дневни ред за 20. редовне седнице. 

Савет је након тога прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 19. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних,  
једногласно усвоји записник са 19. седнице 
Националног савета мађарске националне мањине. 
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Председник савета предлаже да се о тачкама 2– 4 заједно расправља, пошто је 
тема везана за извештај о раду-финансијски извештај и завршни рачун 
Националног савета мађарске националне мањине. 

Савет је са 30 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 2–4. заједно расправља. 

Прво је Јене Хајнал, председник Савета предложио усвајање извештаја о раду 
Савета за 2020. годину, а потом је Анико Јерас председница Извршног одбора 
Савета приказала финансијски извештај и завршни рачун Савета за 2020. годину. 

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Јожеф Слако, Марта Петкович, 
Золтан Месарош, Анико Јерас, Емил Лулић, Иштван Терновац и Јене Хајнал. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање извештаја о раду за 2020. годину 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/1/2021): 

1. Савет прихвата извештај о раду за 2020. годину. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Овај одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање финансијског извештаја за 2020. 
годину Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/2/2021): 

1. Савет прихвата одлуку о финансијском извештају за 2020. годину у 
складу са предложеним материјалом 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
Овај одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање завршног рачуна за 2020. годину 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/3/2021): 

1. Савет усваја завршни рачун за 2020. годину. 
Текст завршног рачуна саставни је део одлуке. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Овај одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Предлог за именовање чланова Управног и 
Надзорног одбора Завода за културу војвођанских мађара, као и давање мишљења 
о предложеним члановима од стране запослених 

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

У расправи су учествовали: Анико Новак. 

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/1/2021): 

1. Савет подржава именовање чланова Управног 
и Надзорног одбора Завода за културу војвођанских мађара 
у складу са предложеним материјалом. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Предлог за именовање чланова Управног и 
Надзорног одбора Издавачког завода „Форум”, као и давање мишљења о 
предложеним члановима од стране запослених 

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

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Анико Јерас и Јене Хајнал. 

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/2/2021): 

1. Савет подржава именовање чланова Управног 
и Надзорног одбора Издавачког завода „Форум”, као и давање 
мишљења о предложеним члановима од стране запослених у складу са 
предложеним материјалом. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета предлаже да се о тачкама 7–8  заједно расправља, пошто је 
тема везана за усвајање овогодишњих планских докумената Издавачког завода 
„Форум”. 

Савет је са 31 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 7–8. заједно расправља. 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је Габор Вираг млађи, директор Издавачког завода „Форум”, 
приказао план и програм рада за 2021. годину, као и финансијски план за 2021. 
годину Издавачког завода „Форум”. 
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СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о плану и програму рада 
за 2021. годину Издавачког завода „Форум” 
 

Савет је са 30 за, без против и 1 уздржаним, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/3/2021): 

1. Савет подржава доношење плана и програма рада 
за 2021. годину Издавачког завода „Форум”. 

2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о финансијском плану за 
2021. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 31 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/4/2021): 

1. Савет подржава доношење финансијског плана за 2021. годину 
Издавачког завода „Форум”. 

2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о програму рада и 
финансијском плану за 2021. годину Завода за културу војвођанских мађара 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је директорица Мартина Гонди, приказала програм рада и 
финансијски план за 2021. годину Завода за културу војвођанских мађара. 

Савет је са 31 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/5/2021): 

1. Савет подржава доношење програма рада и 
финансијског плана за 2021. годину Завода за културу војвођанских мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски план 
за 2021. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је директор Карољ Шарњаи приказао план рада и 
финансијски план за 2021. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у 
Кањижи. 

Савет је са 31 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/6/2021): 

1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план 
за 2021. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка давања сагласности на финансијски планза 2021. годину 
Библиотеке „Јухас Ержебет” у Бачкој 

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

Савет је са 31 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/7/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања сагласности 
на финансијски план за 2021. годину Библиотеке „Јухас Ержебет” у Бачкој 
Тополи (број: V/Z/3/2021), донет дана 11. јануара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2020. годину Фондације „Панонија” 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је управитељ господин Иштван Боџони, приказао извештај о 
раду и финансијски извештај за 2020. годину Фондације „Панонија”. 

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/8/2021): 

1. Савет даје сагласност на извештај о раду  
и финансијски извештај за 2020. годину Фондације „Панонија”. 

2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2020. годину Фондације Војвођанска рвачка академија 

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

Савет је са 28 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/9/2021): 

1. Савет подржава доношење извештаја о раду и финансијског извештаја 
за 2020. годину Фондације Војвођанска рвачка академија. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
завршни рачун за 2020. годину Фондације „Ласло Секереш” 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је Роберт Фејстамер приказао извештај о раду и завршни 
рачун за 2020. годину Фондације „Ласло Секереш”. 

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош и Јене Хајнал. 

Савет је са 27 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/10/2021): 

1. Савет даје сагласност на извештај о раду и завршни рачун за 2020. 

годину Фондације „Ласло Секереш” 

2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о извештају о раду 
и завршном рачуну за 2020. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је госпођа директорица Илдико Шнејдер-Шара приказала 
извештај о раду и завршни рачун за 2020. годину Студентског дома „Европа” у 
Новом Саду као и правилник о организацији и систематизацији радних места 
Студентског дома „Европа”. 

Савет је са 29 за, без против и 1 уздржаним, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/11/2021): 

1. Савет подржава доношење извештаја о раду и завршног рачуна за 2020. 

годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о правилнику о 
организацији и систематизацији радних места Студентског дома „Европа” у Новом 
Саду 

Савет је са 30 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/12/2021): 

1. Савет подржава доношење правилника о организацији и 
систематизацији радних места Студентског дома „Европа” у Новом Саду. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 17–32. заједно расправља, с 
обзиром на то да се теме тичу 1-1 избора директора пред универзитетске установе 
образовања, школског одбора, односно поступка замене чланова управног одбора. 
 

Савет је са 30 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 17–32. заједно расправља. 

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

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош и Емил Лулић. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Предшколске установе „Радост” у Чоки 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/13/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/9/2021),  

донет дана 26. јануара 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Хуњади Јанош” у 
Чантавиру 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/14/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/1/2021), 

донет дана 11. јануара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Бранко Радичевић” у 
Марадику 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/15/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/7/2021),  

донет дана 26. јануара 2021. године. 
2 Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе„Свети Сава” у Сремској 
Митровици 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/16/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/8/2021), 

донет дана 26. јануара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Младост” у Вршцу 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/17/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/17/2021), 

донет дана 2. фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Прва војвођанска 
бригада” у Новом Саду 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/18/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/2/2021). 

донет дана 11. јануара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Предшколске установе 
„Радост” у Чоки 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/19/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова управног одбора образовне установе (број: V/Z/301/2020), 
донет дана 30. децембра 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ЧЕВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе 
„Чех Карољ” у 
 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/20/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/10/2021), 

донет дана 26. јануара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Школског одбора  Основне школе „Петефи 
Шандор” у Сенти 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/21/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/11/2021), 

донет дана 2.фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Школског одбора Основне школе 
„Стеван Сремац” у Сенти 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/22/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/13/2021), 

донет дана 2. фебруара 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Школског одбора  Основне школе „Турзо 
Лајош” у Сенти 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/23/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/12/2021), 

донет дана 2. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Школског одбора Основне школе 
„Темеркењ Иштван” у Торњошу 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/24/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/15/2021), 

донет дана 2. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе 
„Петефи Шандор” у Новом Саду 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/25/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/20/2021), 

донет дана 8. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила” у 
Богојеву 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/26/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/25/2021), 

донет дана 17. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан 
Шупут” у Новом Саду 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/27/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/18/2021), 

донет дана 8. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Медицинске школе „7. 
април” у Новом Саду 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/28/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова школског одбора образовне установе (број: V/Z/19/2021), 

донет дана 8. фебруара 2021. 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 33–41. заједно расправља, с 
обзиром на то да је тема 1-1 избор директора културне установе, односно везана за 
замену члана управног одбора. 

Савет је са 29 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 33–41. заједно расправља. 

Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета је предложила ове тачке 
дневног реда. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези именовања в.д. директора Музеја општине Бачка Топола 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/29/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
именовања в.д. директора Музеја општине Бачка Топола (број: 
V/Z/21/2021), донет дана 8. фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Историјског 
архива Бела Црква 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/30/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног одбора 
Историјског архива у Белој Цркви (број: V/Z/4/2021), 

донет дана 18. јануара 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног одбора Образовно-
културне Установе „Cnesa” у Кањижи 
 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/31/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова 
Управног одбора Образовно-културне установе „Cnesa” 

у Кањижи (број: V/Z/14/2021) и Решење у поступку замене 
чланова Надзорног одбора Образовно-културне установе „Cnesa”  

у Кањижи (број: V/V/1/2021), Извршног одбора Савета који су донети 
дана 2. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Управног одбора библиотеке 
„Јожеф Атила” у Кањижи 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/32/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног одбора 
Библиотеке „Јожеф Атила” у Кањижи (број: V/Z/16/2021), 

донет дана 2. фебруара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора  Завода за заштиту 
споменика културе у Панчеву 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/33/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку избора замене члана 
управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву 
(број: V/V/2/2021), донет дана 2. фебруара 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у ези поступка замене чланова Управног и Надзорног одбора Историјског 
архива у Сенти 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/34/2021): 

1. Савет потврђује Решење Извршног одбора у поступку замене 
Чланова Управног одбора Историјског архива у Сенти (број: V/V/3/2021), 

Решење Извршног одбора у ези поступка замене чланова Надзорног одбора 
Историјског архива у Сенти (број: V/V/4/2021) и Закључак Извршног одбора 
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у вези поступка замене чланова Управног одбора Историјског архива у 
Сенти (број: V/Z/22/2021), донети дана 8. фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Фондације 
„Суботичка синагога” 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/35/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене 
чланова Управног одбора Фондације „Суботичка синагога”  

(број: V/Z/23/2021), донет дана 17. фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Надзорног одбора Позоришта „Деже 
Костолањи” у Суботици 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/36/2021): 

1. Савет потврђује Решење Извршног одбора у вези поступка 
замене чланова Надзорног одбора Позоришта „Деже Костолањи” 

у Суботици (број: V/V/5/2021), донето дана 17. фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног одбора 
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботице 
 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/37/2021): 

1. Савет потврђује Решење Извршног одбора у поступку замене 
чланова Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика 
културе Суботица (број: V/V/6/2021) и Закључак Извршног одбора у 
поступку замене чланова Надзорног одбора Међуопштинског 
завода за заштиту споменика културе Суботица (број: V/Z/24/2021). 

донети дана 17. фебруара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези назива улица у општини Кула 

Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета је предложила ову тачку 
дневног реда. 
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У расправи су учествовали: Ференц Жолдош и Јене Хајнал. 

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/38/2021): 

1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица 
(број: V/Z/6/2021), донет дана 18. јануара 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о предлогу за именовање представника Савета за 
међунационалне односе општине Србобран 

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

Савет је са 27 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/39/2021): 

1. Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника 
Савета за међунационалне односе (број: V/Z/5/2021), 

донет дана 18. јануара 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Под разно, реч је затражио Ференц Жолдош. Питање му је било зашто се више 
не налази на званичној веб страници Националног савета мађарске националне 
мањине као члан Савета. 

Председник Савета је обећао да ће се техничка грешка брзо исправити, а 
истовремено се извинио одборнику Ференцу Жолдошу због неправилности. 

Након што није било више питања, односно предлога, председник Савета је 
обавестио тело да се следећа седница планира за 26.-ти март 2021. године и 
захвалио се свима на присуству. 

Председавајући је окончао двадесету редовну седницу у 12 часова и 48 минута. 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине  

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/1/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 117. става 3. Закона о националним саветима националних мањина 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 
47/2018), члана 14. става 1. тачке з) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 
1. Решења о избору независног ревизора Националног савета мађарске националне 
мањине (донетог 11. децембра 2020. године под бројем M/V/6/2020) Национални савет 
мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој седници одржаној 
дана 26. марта 2021. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

ЗА БУЏЕТСКУ 2020. ГОДИНУ  
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Члан 1. 
Савет усваја Извештај независног ревизора за буџетску 2020. годину Националног 

савета мађарске националне мањине, који је припремило независно ревизорско д.о.о. 
ЕуроАудит из Београда. 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

На основу члана 117. става 3. Закона о националним саветима националних мањина 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 
47/2018) правилност трошења финансијских средстава од стране Савета су предмет 
ревизије од стране независног ревизора. Савет је за обављање овог задатка на својој 
седници 11. децембра 2020. године изабрао независно ревизорско д.о.о. ЕуроАудит из 
Београда, које је свој извештај доставио Савету 12. марта 2021. године. 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/40/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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) и члана 12. става 2. 
Оснивачког акта Фондације „Панонија” (донетог 13. новембра 2019. године) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДАЦИЈЕ „ПАНОНИЈА” 

Члан 1. 
Савет предлаже именовање следећих лица за чланове Управног одбора Фондације 

„Панонија”: 
1. Чаба Керн из Суботице, дипломирани машински инжењер; 
3. Естер Михок-Куцора из Рабеа, дипломирани професор мађарског језика и 

књижевности; 
4. Атила Перпауер из Кевија, дипломирани професор разредне наставе; 
4. Гизела Ромић из Суботица, магистар методолошких наука; 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Имајући у виду да је истекао мандат Управног одбора Фондације „Панонија”, чији је 
суоснивач Национални савет мађарске националне мањине, јавила се потреба за 
именовањем нових чланова у ово тело, те је Савет донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/41/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ  

И ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ  
ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 

Члан 1. 
Савет подржава доношење извештаја о пословању и завршног рачуна за 2020. 

годину Завода за културу војвођанских Мађара. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Завод за културу војвођанских Мађара се 4. марта 2021. године обратио са захтевом за 
давање мишљења о извештају о пословању и завршном рачуну 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/42/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПОСЛОВНОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 
Савет подржава доношење пословног извештаја за 2020. годину Издавачког завода 

„Форум”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Издавачки завод „Форум” се дана 2. марта 2021. године обратио Савету са захтевом за 
давање мишљења о пословном извештају 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/43/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ЗАВШРНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 
Савет подржава доношење завршног рачуна за 2020. годину Издавачког завода 

„Форум”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Издавачки завод „Форум” се дана 2. марта 2021. године обратио Савету са захтевом за 
давање мишљења о завршном рачуну 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/44/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  
ЗА 2020. ГОДИНУ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „МАЂАР СО” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Мађар Со” се дана 9. марта 2021. године обратило Савету 
са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/45/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА 2020. ГОДИНУ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д. О. О. „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Хет Нап” се дана 3. марта 2021. године обратило Савету са 
захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/46/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ  
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ТУРЗО ЛАЈОШ” У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Културно-образовног центра „Турзо Лајош” у Сенти. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Културно-образовни центар „Турзо Лајош” у Сенти се дана 3. марта 2021. године 
обратио са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
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/47/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ  
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Образовно-културна установа „Cnesa” у Кањижи се дана 4. марта 2021. године обратила 
Савету са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
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/48/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА 2020. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Библиотеке „Јожеф Атила” у Кањижи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Јожеф Атила” у Кањижи се 4. марта 2021. године обратила Савету са 
захтевом  за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/49/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА 2020. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ „САРВАШ ГАБОР” У АДИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Библиотеке „Сарваш Габор” у Ади. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Сарваш Габор” у Ади се дана 4. марта 2021. године обратила Савету са 
захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/50/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ  
БИБЛИОТЕКЕ „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Библиотекe „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи се дана 3. марта 2021. године обратила 
Савету са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
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/51/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Библиотеке Мали Иђош. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека Мали Иђош се дана 1. марта 2021. године обратила Савету са захтевом за 
давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/52/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА 2020. ГОДИНУ ПОЗОРИШТА „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Позориште „Деже Костолањи” у Суботици се дана 26. фебруара 2021. године обратило 
Савету са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
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/53/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ  
СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Сенћанског мађарског камерног позоришта. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Сенћанско мађарско камерно позориште се 4. марта 2021. године обратило Савету са 
захтевом  за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/54/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СЕНТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Историјског архива Сента. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Историјски Архив Сента се 1. марта 2021. године обратио Савету са захтевом  за давање 
сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/55/2021. 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА 2020. ГОДИНУ МУЗЕЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину 

Музеја Општине Бачка Топола. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се дана 24. фебруара 2021. године обратио Савету са 
захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 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/56/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” У БАЈШИ 

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

установе (број: V/Z/27/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. фебруара 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Братство јединство” у Бајши, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/57/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/40/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене чланова 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/58/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КОЛИБРИ” У КОВАЧИЦИ 

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

установе (број: V/Z/50/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене члана Управног одбора Предшколске установе „Колибри” у Ковачици, 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/59/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕВЕР ЂУРКИЋ” У БЕЧЕЈУ 

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

установе (број: V/Z/38/2021), донет дана 9. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. марта 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „Север Ђуркић” 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/60/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

установе (број: V/Z/29/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. фебруара 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Школског 
одбора Основне музичке школе у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/61/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

установе (број: V/Z/28/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора 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/62/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
И СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

установе (број: V/Z/30/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора 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/63/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

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

високошколске установе (број: V/Z/58/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. марта 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора ректора 
Универзитета 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/64/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА  
ПРЕДЛОЖЕНИХ ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 

НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о вези поступка именовања чланова 

Савета Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици (број: V/Z/31/2021), донет 
дана 2. марта 2021. године.  

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези поступка именовања чланова 
Савета Учитељског факултета на мађарском језику 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/65/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА САВЕТА  
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка именовања чланова 

Савета Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици (број: V/Z/35/2021), донет 
дана 2. марта 2021. године.  

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези поступка именовања чланова 
Савета Учитељског факултета на мађарском језику 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/66/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА РАЗРЕШЕЊА ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку разрешења чланова 

управног одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/59/2021), донет дана 19. марта 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у поступку разрешења чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа у Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/67/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ 

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

одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/60/2021), донет дана 19. марта 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. марта 2021. године је примљен захтев у поступку именовања члана Дома 
ученика средњих школа у Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/68/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

(број: V/Z/26/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у 
Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/69/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

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

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

(број: V/Z/49/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију Медицинске школе „7. април” у Новом Саду, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/70/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ  

УЏБЕНИКА И РАДНЕ СВЕСКЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРИРОДА И ДРУШТВО  
ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/32/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и радне свеске из предмета природа и друштво за четврти 
разред Издавачке куће „Креативни центар” из Београда, 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/71/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА УЏБЕНИК ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 

ГИМНАЗИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/37/2021), донет дана 9. марта 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника за предмет биологија за ученике првог разреда гимназије 
Издавачке куће „Нови Логос” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/72/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/39/2021), донет дана 11. марта 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет физика за ученике првог разреда гимназије 
Издавачке куће „Нови Логос” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/73/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА 

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

одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица (број: 
V/Z/34/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. фебруара 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова 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/74/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење (број: V/V/7/2021) и Закључак (број: V/Z/44/2021) 

Извршног одбора у поступку замене чланова Управног одбора Народне библиотеке у 
Бечеју, донети 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. марта 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Народне библиотеке у Бечеју, 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/75/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРАГРАДСКОГ МУЗЕЈА У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Надзорног одбора Градског 

музеја у Бечеју (број: V/Z/45/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Надзорног 
одбора Градског музеја 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/76/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У БЕЧЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење (број: V/V/8/2021) и Закључак (број: V/Z/46/2021) 

Извршног одбора у поступку замене чланова Управног одбора Градског музеја у Бечеју, 
донети 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. марта 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Градског музеја у Бечеју, 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/77/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У БЕЧЕЈУ 

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

одбора Градског музеја у Бечеју (број: V/Z/47/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Надзорног 
одбора Градског музеја 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/78/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА” У КАЊИЖИ 

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

„Јожеф Атила” у Кањижи (број: V/Z/48/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног одбора 
Библиотеке „Јожеф Атила” 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/79/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У СУБОТИЦИ 

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

одбора Градског музеја у Суботици (број: V/Z/52/2021), донет дана 19. марта 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. марта 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Надзорног 
одбора Градске библиотеке 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/80/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе Општине Мали Иђош 

(број: V/Z/33/2021), донет дана 2. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. фебруара 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Општине Мали Иђош, 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/81/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА НОВИ САД 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе Града Нови Сад (број: 

V/Z/51/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе Града 
Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у 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/82/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА ЗРЕЊАНИН 

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

(број: V/Z/36/2021), донет дана 9. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Града Зрењанин, 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/83/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

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

Црња (број: V/Z/41/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Нова Црња, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/84/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 

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

Ковачица (број: V/Z/42/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Ковачица, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 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/85/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

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

(број: V/Z/43/2021), донет дана 11. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Бечеј, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у 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/86/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА СУБОТИЦА 

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

(број: V/Z/53/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Града 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/87/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КУЛА 

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

(број: V/Z/54/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Кула, 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/88/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ  
ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

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

Паланка (број: V/Z/55/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Бачка Паланка, 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/89/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

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

Житиште (број: V/Z/56/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Житиште, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/90/2021 

Суботица, 26. март 2021. 
 

 
 
 

 
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 26. марта 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

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

Нови Бечеј (број: V/Z/57/2021), донет дана 19. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Општине Нови Бечеј, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 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. 


