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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 21. 
електронске седнице Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет) следећи 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

На основу члана 20 и 22 Пословника Националног савета мађарске националне 
мањине, Председник је дана 23. марта 2021. године послао материјал за седницу и 
гласачке листиће за 21. електронску седницу, на које су чланови Савета могли 
гласати до 26. марта 2021. године о следећим тачкама дневног реда: 

1. Усвајање извода записника са 20. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Усвајање извештаја независног ревизора за буџетску 
2020. годину Националног савета мађарске националне мањине 

3. Давање предлога за именовање чланова Управног одбора Фондације 
„Панонија” 

4. Давање мишљења о извештају о пословању и завршног рачуну 
за 2020. годину Завода за културу војвођанских мађара 

5. Давање мишљења о пословном извештају за 2020. годину Издавачког 
завода „Форум” 

6. Давање мишљења о завршном рачуну за 2020. годину Издавачког завода 
„Форум” 

7. Давање сагласности на извештај о раду 
и финансијски извештај за 2020. годину Новинско–издавачког д.о.о. 
„Мађар Со” 

8. Давање сагласности на извештај о раду- 
и финансијски извештај за 2020. годину Новинско-издавачког 
д.о.о. „Хет Нап” 

9. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Културно-образовног центра „Турзо Лајош” у Сенти 

10. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

11. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Библиотеке „Јожеф Атила” у Кањижи 

12. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2020. годину Библиотеке „Сарваш Габор” у Ади 

13. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи 

14. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2020. годину Библиотеке Мали Иђош 

15. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици 
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16. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2020. годину Сенћанског мађарског камерног позоришта 

17. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Историјског архива Сента 

18. Давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Музеја Општине Бачка Топола 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Основне школе „Братство јединство” у Бајши 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
предшколске установе „Вера Гуцуња” у Сомбору 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Предшколске установе „Колибри” у Ковачици 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене члана 
Школског одбора Основне школе „Север Ђуркић” у Бечеју 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора 
Основне Музичке школе у Новом Кнежевцу 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Политехничке школе у Суботици 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора 
Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора 
ректора Универзитета у Новом Саду 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка именовања чланова Савета предложених 
од стране оснивача Савета Учитељског факултета  
на мађарском језику у Суботици 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка именовања чланова Савета 
Учитељског факултета у Суботици предложених  
од стране запослених и студената  

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка разрешења чланова Управног одбора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка именовања члана Управног одбора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору 
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31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у вези плана уписа 
за преквалификацију и доквалификацију 
Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

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

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
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 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет  
Биологија за ученике првог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови 
Логос” у Београду 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет  
Физика за ученике првог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови Логос” 
у Београду 

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

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене 
чланова Управног одбора Народне библиотеке у Бечеју 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене 
члана надзорног одбора Народне библиотеке у Бечеју 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене 
чланова Управног одбора Градског музеја у Бечеју 

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене 
члана надзорног одбора Градског музеја у Бечеју 

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

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене 
члана Надзорног одбора Градске библиотеке у Суботици 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области културе Општине Мали Иђош 

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области културе Града Нови Сад 

45. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса  
из области информисања Града Зрењанин 

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања општине Нова Црња 
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47. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Општине Ковачица 

48. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Општине Бечеј 

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Града Суботица 

50. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Општине Кула 

51. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Општине Бачка Паланка 

52. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Општине Житиште 

53. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса 
из области информисања Општине Нови Бечеј 

У року су гласали: Чила Абрахам, Наталиа Бачик Леринц, Агнеш Бајус Конц, 
Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Габор Долински, Ибоља Де Негри,  
др Атила Дудаш, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр Јене 
Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Жужана Калмар, Ана Кишимре Серда, Геза 
Кучера, Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, Илдико Менђан Плетикосић, др 
Золтан Месарош, Атила Молнар, др Анико Новак, мр Чаба Пашко, Атила 
Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, 
Иштван Терновац, Зоран Теслић, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач, др Агота 
Виткај-Кучера и др Ференц Жолдош. 

Од 35 чланова савета, 35 члана су гласала онлајн и на основу пристиглих 
гласова, радно тело је све време имало кворум. 

Гласове је пребројала и припремила записник: Бригита Петер. 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање извода записника са 20. редовне 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
прихватио извод из записника  
са 20. редовне седнице Националног савета мађарске националне мањине 

Илдико Менђан Плетикосић је додала следеће: Суздржана сам, јер нисам могла да 
присуствујем. Од скора, снимак се не може одгледати, а претходне седнице су биле 
доступне. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање извештаја независног ревизора за 
буџетску 2020. годину Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/V/1/2021): 
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1. Савет усваја Извештај независно ревизора за буџетску 2020. годину 
Националног савета мађарске националне мањине, који је припремило 
независно ревизорско д.о.о. ЕуроАудит 
2. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ова решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање предлога за именовање чланова 
Управног одбора Фондације „Панонија” 

Савет је са 30 гласова за, 2 против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/40/2021): 
1. Савет предлаже именовање следећих лица за чланове Управног одбора 
Фондације „Панонија”: 

1. Чаба Керн из Суботице, дипломирани машински инжењер; 
2. Естер Михок Куцора из Рабеа, дипломирани професор  
мађарског језика и књижевности; 

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

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

На ову тачку дневног реда два члана су додала следеће: 
Илдико Менђан Плетикосић: Нажалост, Управни одбори су квази демократске 
установе, јер стручност једва да значи приликом доношења одлука о избору. 

Геза Кучера: Гласам против сваког предлога, у којем предложене особе искључиво 
припадају СВМ-у, његовом окружењу или чак ближој породици њиховог 
Председника. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о извештају о пословању 
и завршног рачуну за 2020. годину Завода за културу војвођанских Мађара 

Савет је са 33 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/41/2021): 
1. Савет подржава доношење извештаја о пословању и завршног рачуна 
за2020. годину Завода за културу војвођанских Мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о пословном извештају за 
2020. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 32 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/42/2021): 
1. Савет подржава доношење пословног извештаја за 2020. годину 
Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о завршном рачуну за 
2020. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 32 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/43/2021): 
1. Савет подржава доношење завршног рачуна за 2020. годину 
Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2020. годину Новинско–издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

Савет је са 30 за, 3 против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/44/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Илдико Менђан Плетикосић је на ову тачку дневног реда додала следеће: „Мађар 
Со” се претворио у пропагандни лист, надајући се да ће једном повратити стари 
сјај. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду- и 
финансијски извештај за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап” 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/45/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2020. годину Културно-образовног центра „Турзо Лајош” 
у Сенти 

Савет је са 32 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/46/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Културно-образовног центра „Турзо Лајош” у Сенти 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2020. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у 
Кањижи 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/47/2021): 
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1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о 
раду и финансијски извештај за 2020. годину Библиотеке „Јожеф Атила” у Кањижи 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/48/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Библиотеке „Јожеф Атила” у Кањижи 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду 
и финансијски извештај за 2020. годину Библиотеке „Сарваш Габор” у Ади 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/49/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Библиотеке „Сарваш Габор” у Ади 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду 
и финансијски извештај за 2020. годину Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој 
Тополи 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/50/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о 
раду и финансијски извештај за 2020. годину Библиотеке Мали Иђош 

Савет је са 34 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/51/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Библиотеке Мали Иђош 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о раду 
и финансијски извештај за 2020. годину Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици 

Савет је са 32 за, 1 против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/52/2021): 
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1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о 
раду и финансијски извештај за 2020. годину Сенћанског мађарског камерног 
позоришта 
 

Савет је са 32 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/53/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Сенћанског мађарског камерног позоришта 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о 
раду и финансијски извештај за 2020. годину Историјског архива Сента 

Савет је са 33 за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/54/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Историјског архива Сента 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на извештај о 
раду и финансијски извештај за 2020. годину Музеја Општине Бачка Топола 

Савет је са 31 за, 1 против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/55/2021): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2020. годину Музеја Општине Бачка Топола 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Илдико Менђан Плетикосић је на ову тачку дневног реда додала следеће: Такође је 
неприхватљиво да институција има једног запосленог, посебно да је нико не 
замењује током породиљског одсуства. У ствари, то је врло скандалозна ствар. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Братство јединство” у 
Бајши 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/56/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/27/2021.), 
донет дана 2. марта 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 замене чланова Управног одбора предшколске установе „Вера 
Гуцуња” у Сомбору 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/57/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова Управног одбора образовне установе (број: V/Z/40/2021.), 
донет дана 11. марта 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 замене члана Управног одбора Предшколске установе 
„Колибри” у Ковачици 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/58/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова Управног одбора образовне установе (број: V/Z/50/2021.), 
донет дана 19. марта 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 замене члана Школског одбора Основне школе „Север 
Ђуркић” у Бечеју 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/59/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова Управног одбора образовне установе (број: V/Z/38/2021.), 
донет дана 9. марта 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 Школског одбора Основне Музичке школе 
у Новом Кнежевцу 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/60/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене чланова Школског одбора образовне установе (број: V/Z/29/2021.), 
донет дана 2. марта 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Политехничке 
школе у Суботици 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/61/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/28/2021.), 
донет дана 2. марта 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 Гимназије и стручне 
школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/62/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/30/2021.), 
донет дана 2. марта 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 избора ректора Универзитета у Новом Саду 

Савет је са 31 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/63/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора ректора високошколске установе (број: V/Z/58/2021.), 
донет дана 19. марта 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 именовања чланова Савета предложених од стране 
оснивача Савета Учитељског факултета  на мађарском језику у Суботици 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/64/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
именовања чланова Савета Учитељског факултета на мађарском језику у 
Суботици (број: V/Z/31/2021.), донет дана 2. марта 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 именовања чланова Савета Учитељског факултета у 
Суботици предложених од стране запослених и студената 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/65/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
именовања чланова Савета Учитељског факултета на мађарском језику у 
Суботици (број: V/Z/35/2021.), донет дана 2. марта 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 разрешења чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Сомбору 

Савет је са 30 за, без против и 5 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/66/2021): 
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 
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 именовања члана Управног одбора Дома ученика средњих школа 
у Сомбору 

Савет је са 30 за, без против и 5 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/67/2021): 
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 
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 о давању мишљења у вези плана уписа за преквалификацију и 
доквалификацију Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у 
Зрењанину 

Савет је са 35 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/68/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/26/2021.), донет 
дана 2. марта 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 плана уписа за преквалификацију Медицинске школе „7. април” у 
Новом Саду 

Савет је са 35 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/69/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију (број: V/Z/49/2021.), донет дана 19. марта 2021. 
године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и радне свеске из 
предмета Природа и друштво за ученике четвртог разреда Издавачке куће 
„Креативни центар” из Београда 

Савет је са 35 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/70/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет  
Биологија за ученике првог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у 
Београду 

Савет је са 35 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/71/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/37/2021.), донет дана 9. марта 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет  Физика за ученике 
првог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 35 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/72/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства на 
мађарском наставном језику (број: V/Z/39/2021.), донет дана 11. марта 
2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора 
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/73/2021): 
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 
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 чланова Управног одбора Народне библиотеке у 
Бечеју 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/74/2021): 
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  
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 вези поступка замене члана надзорног одбора Народне библиотеке у 
Бечеју 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/75/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене члана Надзорног одбора Народне библиотеке у Бечеју 
(број: V/Z/45/2021.), донет дана 11. марта 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 Градског музеја 
у Бечеју 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/76/2021): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана надзорног одбора Градског музеја у Бечеју 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/77/2021): 
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 
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 члана Управног одбора Библиотеке „Јожеф Атила” 
у Кањижи 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/78/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене члана Управног одбора Библиотеке „Јожеф Атила” 
у Кањижи (број: V/Z/48/2021.), донет дана 11. марта 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 поступка замене члана Надзорног одбора Градске 
библиотеке у Суботици 

Савет је са 30 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/79/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
замене члана Надзорног одбора Градске библиотеке у Суботици 
(број: V/Z/52/2021.), донет дана 19. марта 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 у вези конкурса из области културе Општине Мали Иђош 

Савет је са 30 за, без против и 5 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/80/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
Културе Општине Мали Иђош (број: V/Z/33/2021.), донет дана 2. марта 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области културе Града Нови Сад 

Савет је са 30 за, без против и 5 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/81/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
Културе Града Нови Сад (број: V/Z/51/2021.), донет дана 19. марта 2021. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса  из области информисања Града Зрењанин 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/82/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Града Зрењанин (број: V/Z/36/2021.), донет дана 9. марта 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања општине Нова Црња 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/83/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Нова Црња (број: V/Z/41/2021.), донет дана 11. 
марта 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања Општине Ковачица 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/84/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Ковачица (број: V/Z/42/2021.), донет дана 11. 
марта 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања Општине Бечеј 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/85/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Бечеј (број: V/Z/43/2021.), донет дана 11. марта 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања Града Суботица 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/86/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Града Суботица (број: V/Z/53/2021.), донет дана 19. марта 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања Општине Кула 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/87/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Кула (број: V/Z/54/2021.), донет дана 19. марта 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања Општине Бачка Паланка 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/88/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Кула (број: V/Z/55/2021.), донет дана 19. марта 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања Општине Житишта 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/89/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
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информисања Општине Житиште (број: V/Z/56/2021.), донет дана 19. 
марта 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања Општине Нови Бечеј 

Савет је са 31за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/90/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Нови Бечеј (број: V/Z/57/2021.), донет дана 19. 
марта 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Након истека рока за електронско гласање 21. седнице Националног савета 
мађарске националне мањине, седница је завршена 26. марта 20201. у 14 часов и 32 
минуте. Радно тело је усвојило све поднете предлоге. 

  
………………………………… 

Брига Петер, 
Записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/91/2021 

Суботица, 29. април 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 .29 априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 

Члан 1. 
Савет предлаже именовање Кристине Петер из Аде, професора мађарског језика и 

књижевности, за члана Управног одбора Завода за културу војвођанских мађара. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Имајући у виду да је члан Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара 
поднео оставку, а новог члана именује Влада Аутономне покрајине Војводина на 
предлог Савета, Савет је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/92/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О БРОЈУ МЕСТА  
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о броју места за упис ученика у први разред средњих 

школа на територији Аутономне покрајине Војводине (број: V/Z/88/2021), донет дана 21. 
априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о броју места 
за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине 
Војводине, 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/93/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДЕКАНА  
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

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

високошколске образовне установе (број: V/Z/87/2021), донет дана 16. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. априла 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора декана 
Филозофског факултета 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/94/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” У ЖИТИШТУ 

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

V/Z/72/2021), донет дана 1. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 31. марта 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић” у Житишту, у вези којег 
је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/95/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

V/Z/67/2021), донет дана 1. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. марта 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/96/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У ОСТОЈИЋЕВУ 

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

установе (број: V/Z/68/2021), донет дана 1. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. марта 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „Др Тихомир Остојић” у Остојићеву, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/97/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У СРБОБРАНУ 

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

установе (број: V/Z/74/2021), донет дана 12. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 31. марта 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова Школског 
одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Србобрану, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/98/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНE СРЕДЊE ШКОЛE У ЧОКИ 

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

установе (број: V/Z/82/2021), донет дана 16. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. априла 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Школског 
одбора Хемијско-прехрамбенe средњe школe у Чоки, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/99/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

установе (број: V/Z/86/2021), донет дана 21. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. априла 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Гимназије „Светозар Марковић” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/100/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ 

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

одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/75/2021), донет дана 12. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. априла 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног одбора 
Средњошколског дома 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/101/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ 

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

одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/83/2021), донет дана 16. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. априла 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног 
одбора Средњошколског дома 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/102/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ,  
ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ И ОБУКУ  

МЕДИЦИНСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

преквалификацију, доквалификацију, специјализацију и обуку (број: V/Z/90/2021), донет 
дана 23. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о плану уписа 
за преквалификацију, доквалификацију, специјализацију и обуку Медицинске средње 
школе у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/103/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ 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/61/2021), донет дана 29. 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 давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет географија за ученике другог 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/104/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА 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/71/2021), донет дана 1. априла 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 претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет историја 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/105/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ 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/69/2021), донет дана 1. априла 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 давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет физика за ученике другог 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/106/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА  
МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

ГИМНАЗИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/85/2021), донет 
дана 16. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства за предмет математика за 
други разред гимназије Издавачке куће „Klett” 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/107/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/92/2021), донет дана 23. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет биологија за ученике осмог разреда Издавачке 
куће „Герундијум” 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/108/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА  
ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА  
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/93/2021), донет 
дана 23. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за осми разред 
Издавачке куће „Герундијум” 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/109/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: V/Z/95/2021), донет дана 
23. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења другог наставног средства из математике за други разред Издавачке 
куће „Атос” у Крагујевцу, 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/110/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА ИЗДАВАЊЕ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА  

МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ  
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „АТОС” У КРАГУЈЕВЦУ 

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

другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: V/Z/97/2021), донет дана 
23. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења другог наставног средства из математике за трећи разред Издавачке 
куће „Атос” у Крагујевцу, 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/111/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/9/2021), донет дана 
23. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства за предмет математика за 
ученике четвртпг разреда Издавачке куће „Кретивни центар” 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/112/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/94/2021), донет дана 23. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет биологија за ученике првог разреда гимназије 
Издавачке куће „Klett” 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/113/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА  

ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ  
ПРВОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/96/2021), донет 
дана 23. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. марта 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства за предмет математика за први 
разред гимназије Издавачке куће „Klett” 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/114/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

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

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

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: V/Z/70/2021), донет дана 1. 
априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области образовања 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/115/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса за финансирање 

националних мањина Министарства културе и информисања (број:V/Z/77/2021), донет 
дана 12. априла 2021. године . 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. априла 2021. године је примљен захтев у вези конкурса за из области културе 
Министарства културе и информисања, 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/116/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ  

И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању предлога о расподели 

средстава на конкурсу из области културе Покрајинског секретаријата за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама (број: V/Z/81/2021), донет дана 12. априла 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. априла 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, 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/117/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  
ЗА СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНА 

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

суфинансирања програма националних мањина Аутономне покрајине Војводина (број: 
V/Z/80/2021), донет дана 12. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе за 
суфинансирања програма националних мањина Аутономне покрајине Војводина, 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/118/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА СУБОТИЦА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе града Суботица (број: 

V/Z/76/2021), донет дана 12. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. априла 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 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/119/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 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/89/2021), донет дана 21. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. априла 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/120/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА  
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

Члан 1. 
Закључак о потврђивању одлуке Извршног одбора Савета у вези конкурса из 

области информисања Министарства културе и информисања (број: V/Z/73/2021), донет 
дана 1. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса за из области 
информисања Министарства културе и информисања, 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/121/2021 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА  
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 

И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

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

информисања Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама (број: V/Z/62/2021), донет дана 29. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, 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/122/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА ПАНЧЕВО 

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

(број: V/Z/63/2021), донет дана 29. 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 вези конкурса из области информисања 
града Панчево, 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/123/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА СОМБОРА 

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

(број: V/Z/64/2021), донет дана 29. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Града Сомбора, 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/124/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе Града Новог Сада 

(број: V/Z/65/2021), донет дана 29. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Града Новог Сада, 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/125/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

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

Темерин (број: V/Z/66/2021), донет дана 29. марта 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. марта 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Темерин, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/126/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА OПШТИНЕ ЧОКА 

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

(број: V/Z/84/2021), донет дана 16. aprila 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. априла 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Чока, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/127/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ  
ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ГРАДА ВРШЦА 

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

Савета за међунационалне односе (број: V/Z/78/2021), донет дана 12. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Града Вршца, 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/128/2021. 

Суботица, 29. април 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 29. априла 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

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

Савета за међунационалне односе (број: V/Z/79/2021), донет дана 12. априла 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе 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. 


