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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 22. 
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 26. априла 2021. године послао материјал за седницу 
и гласачке листиће за 22. електронску седницу, на које су чланови Савета могли 
гласати до 29. априла 2021. године о следећим тачкама дневног реда: 

1. Усвајање извода записника са 21. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Предлог за именовање члана Управног одбора 
Завода за културу војвођанских мађара 

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

4. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора декана 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 

5. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Предшколске 
установе „Десанка Максимовић” у Житишту  

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Пољопривредне 
школе са домом ученика у Бачкој Тополи 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Др Тихомир Остојић” у Остојићеву 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Србобрану 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене средње школе у Чоки 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Гимназије „Светозар Марковић” у Суботици 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене члана Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене члана Управног одбора Средњошколског дома у Новом Саду 
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13. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију, специјализацију 
и обуку Медицинске средње школе у Суботици 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  
географија за ученике другог разреда гимназије Издавачке куће „Нови 
Логос” у Београду 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  
историја за ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Нови 
Логос” у Београду 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  
физика за ученике другог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” 
у Београду 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника 
и другог наставног средства из предмета математика 
за ученике другог разреда гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета 
Биологија за ученике осмог разреда Издавачке куће „Герундијум” из 
Београда 

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

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства 
из предмета математика за ученике другог разреда издавачке куће „Атос” 
у Крагујевцу 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства 
из предмета математика за ученике трећег разреда издавачке куће „Атос” 
у Крагујевцу 

22.  Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства 
из предмета математика за ученике четвртог разреда 
Издавачке куће „Креативни центар” у Београду 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  
биологија за ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Klett” у 
Београду 
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24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства за предмет математика за ученике 
првог разреда гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Министарства културе и информисања 

27. A Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама  

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе за суфинансирање програма 
националних мањина Аутономне покрајине Војводина 

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

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе града Нови Сад 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања министарства културе и информисања 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања Покрајинског секретаријата 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања града Панчево 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања града Сомбора 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања града Нови Сад 

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања општине Темерин 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса  
из области информисања општине Чока 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника Савета 
за међунационалне односе града Вршца 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника Савета 
за међунационалне односе општине Бачка Паланка 

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 
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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, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач, др Агота Виткај-
Кучера и др Ференц Жолдош. 

Није гласао: Зоран Теслић. 

Од 35 чланова савета, 34 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 21. електронске 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 34 за, без против и без суздржаних, 
једногласно усвојио записник са 21. електронске  
седнице Националног савета мађарске националне мањине. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Предлог за именовање члана Управног одбора 
Завода за културу војвођанских мађара 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/91/2021): 
1. Савет предлаже именовање Кристине Петер 
из Аде, професора мађарског језика и књижевности 
за члана Управног одбора Завода за културу војвођанских мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/92/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора декана Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/93/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у  
поступку избора декана високошколске установе 
(број: V/Z/87/2021.), донет дана 16. априла 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези 
поступка избора директора Предшколске установе „Десанка Максимовић” у 
Житишту 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржаних, 
следећу одлуку (број: M/Z/94/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у 
поступку избора директора образовне установе 
(број: V/Z/72/2021.), донет дана 1. априла 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој 
Тополи 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/95/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у 
поступку избора директора образовне установе 
(број: V/Z/67/2021.), донет дана 1. априла 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Др Тихомир 
Остојић” у Остојићеву 

Савет је са 31 за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/96/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у 
поступку замене члана школског одбора образовне установе 
(број: V/Z/68/2021.), донет дана 1. априла 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези 
поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај” у 
Србобрану 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/97/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у 
поступку замене чланова школског одбора образовне установе 
(број: V/Z/74/2021.), донет дана 12. априла 2021. године. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка замене чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене средње 
школе у Чоки 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/98/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у 
поступку замене чланова школског одбора образовне установе 
(број: V/Z/82/2021.), донет дана 16. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка замене члана Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић” у 
Суботици 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/99/2021): 
1 Савет потврђује Закључак Извршног одбора у 
поступку замене члана школског одбора образовне установе 
(број: V/Z/86/2021.), донет дана 21. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Средњошколског дома у 
Новом Саду 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/100/2021): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Средњошколског дома у 
Новом Саду 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/101/2021): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију, доквалификацију, 
специјализацију и обуку Медицинске средње школе у Суботици 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/102/2021): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  географија за 
ученике другог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/103/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/61/2021.), донет дана 29. марта 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  историја за 
ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/104/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/71/2021.), донет дана 1. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  физика за ученике 
другог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/105/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/69/2021 донет дана 1. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета математика за ученике другог разреда гимназије Издавачке 
куће „Klett” у 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/106/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/85/2021.), донет дана 16. априла 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета Биологија за 
ученике осмог разреда Издавачке куће „Герундијум” из Београда 

Савет је са 33 за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/107/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/92/2021.), донет дана 23. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/108/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/93/2021.), донет дана 23. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства 
из предмета математика за ученике другог разреда издавачке куће „Атос” у 
Крагујевцу 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/109/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства из 
предмета математика за ученике трећег разреда издавачке куће „Атос” у Крагујевцу 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/110/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства из 
предмета математика за ученике четвртог разреда Издавачке куће „Креативни 
центар” у Београду 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/111/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета  биологија за 
ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/112/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на 
мађарском наставном језику (број: V/Z/94/2021.), донет дана 23. априла 
2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства за предмет математика за ученике првог разреда гимназије 
Издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 34 за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/113/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области образовања Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/114/2021): 
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 
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 конкурса из области културе Министарства културе и 
информисања 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/115/2021): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: A Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области културе Покрајинског секретаријата 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Савет је са 29 за, 1 против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/116/2021): 
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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе за суфинансирање програма 
националних мањина Аутономне покрајине Војводина 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/117/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе за суфинансирање програма 
националних мањина Аутономне покрајине Војводина 
(број: V/Z/81/2021.), донет дана 12. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области културе града Суботица 
 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/118/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе града 
Суботица (број: V/Z/76/2021.), донет дана 12. априла 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 конкурса из области културе града Нови Сад 

Савет је са 29 за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/119/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе града 
Нови Сад (број: V/Z/89/2021.), донет дана 21. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања министарства културе и 
информисања 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/120/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Министарства културе и информисања (број: V/Z/73/2021.), 
донет дана 1. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања Покрајинског секретаријата за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/121/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања града Панчево 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/122/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања града Панчево (број: V/Z/63/2021.), донет дана 29. 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 у вези конкурса из области информисања града Сомбора 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/123/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања града Сомбора (број: V/Z/64/2021.), донет дана 29. 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 у вези конкурса из области информисања града Нови Сад 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/124/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Града Новог Сада (број: V/Z/65/2021.), донет дана 29. марта 2021. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања општине Темерин 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/125/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Темерин (број: V/Z/66/2021.), донет дана 29. 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 конкурса  из области информисања општине Чока 

Савет је са 29 за, 1 против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/126/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Чока (број: V/Z/84/2021.), донет дана 16. априла 
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 о предлогу за именовање представника Савета за међунационалне односе 
града Вршца 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/127/2021): 
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. 
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 о предлогу за именовање представника Савета за 
међунационалне односе општине Бачка Паланка 

Савет је са 30 за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/128/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Електронско гласање 22. седнице Националног савета мађарске националне 
мањине је завршено 29. априла 2021. у 15 часова. Радно тело је усвојило све поднете 
предлоге. 

  
………………………………… 

Брига Петер, 
Записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



На основу члана 14. става 1. тачке л) 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 11. јуна 2021. године донео следећу 

ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ САВЕТА О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА  

И ПИСМА ЗА 2021–2026. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Савет усваја Стратегију о службеној употреби језика и писма за 2021–2026. годину. 

Усвојена стратегија чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 
Савет налаже Стручној служби Савета (у даљем тексту: Стручна служба) и 

Извршном одбору Савета (у даљем тексту: Извршни одбор) да у складу са својим 
декокругом спроводи стратегију у потпуности. 

Савет обавезује Извшни одбор да у предлогу одлуке о буџету, коју је он припремио 
и предложио Савету на усвајање, предвиди средства која су потребна за спровођење ове 
стратегије у складу са приходима Савета. 

Савет обавезује Стручну службу и Извршни одбор да у оквиру својих редовних 
годишњих извештаја једном годишње обавештавају председника Савета, односно 
Савет о спровођењу и реализацији стратегије. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се ван снаге документи под бројем 
H/65/2011, Z/103/2010, Z/104/2010 и Z/105/2010 који су у вези са претходном 
стратегијом Савета о службеној употреби језика и писма, као и члан 3. став 1. Одлуке 
Национоналног савета мађарске националне мањине о општем стратешком планирању 
(донета дана 29. децембра 2017. године под деловодним бројем M/H/10/2017). 

Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

 

Деловодни број: M/H/4/2021. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/2/2021 

Суботица, 11. јун 2021. 
 

 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
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На основу члана 10. става 1. тачке 7а), члана 17. става 1. и 2., као и члана 18. става 1. тачке 
1) Закона о националним саветима националних мањина (Службени гласник Републике 
Србије, бр. 72/2009, 20/2014. – одлука УС, 55/2014. и 47/2018.) и члана 14. става 1. тачке ј) 
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 11. јуна 2021. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  
О УТВРЂИВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

ЗА УСТАНОВУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА  
ЗА МАЂАРСКУ МАЊИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ У СРБИЈИ 

Члан 1. 
Утврђује се да је Дом културе општине Бачка Топола, Главна 12, 24300 Бачка Топола, 

основан од стране општине Бачка Топола, од посебног значаја за очување, унапређење и 
развој културне посебности и националног идентитета мађарске мањинске заједнице у 
Србији, из разлога што програмска делатност предметне установе у значајној мери 
доприноси очувању идентитета мађарске мањинске заједнице. 

Члан 2. 
На основу ове одлуке Савет у складу са законом иницира пренос оснивачких права 

установе од посебног значаја за мађарску националну заједницу из члана 1. на Савет. 

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

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дом културе општине Бачка Топола је одувек играо кључну улогу не само у заједничком 
и културном животу Мађара у општини Бачка Топола и Средњој Бачки, већ и у целом 
региону. Осим организовања културног живота, у склопу њега функционише и Етно 
кућа у Бачкој Тополи, која је једна од задњих ремек дела традиционалног мађарског 
градитељства у насељу, културно добро од посебног значаја града, њене могућности су 
били увек искоришћени, а њене заједничке просторије испуњени разноврсним 
програмима. Другу значајну вредност установе чини некадашња ковачница и коларска 
радионица браћа Егри, чије кочије су биле популарне у целој Војводини, која чека своје 
посетиоце од пролећа до јесени. Чињеница да ће се преуређењем и реновирањем зграде 
некадашњег хотела у центру Бачке Тополе у склопу културне установе створити један 
уметнички и управни комплекс који задовољава потребе заједнице, а у њему разне 
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просторије који ће служити организовању и функционисању живота мађарске заједнице, 
додатно потврђује нашу намеру да Дом културе општине Бачка Топола постане установа 
од посебног значаја Савета.  Имајући у виду да на основу горе наведених установа 
одговара критеријуму из члана 17. става 1. Закона о националним саветима националних 
мањина, те је Савет одлучио као у диспозитиву. 

 
  
 Мр Јене Хајнал, председник  
 Националног савета мађарске  
 националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/129/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ БРИГАДЕ” У КУЛИ 

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

V/Z/102/2021), донет дана 6. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. априла 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Петефи бригаде” у Кули, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/130/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА  
ДИРЕКТОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

V/Z/101/2021), донет дана 6. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. априла 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Политехничке школе у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/131/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

V/Z/108/2021), донет дана 11. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. маја 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/132/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА” У СТАРОЈ МОРАВИЦИ 

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

V/Z/113/2021), донет дана 17. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. маја 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Стари Ковач Ђула” у Старој Моравици, 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/133/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/109/2021), донет дана 11. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. маја 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Управног 
одбора Предшколске установе „Вера Гуцуња” у Сомбору, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/134/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/114/2021), донет дана 17. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку замене 
члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери” у Кањижи, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/135/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ПРЕДЛОЖЕНИХ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА 

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

Савета Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици (број: V/Z/115/2021), 
донет дана 17. маја 2021. године.  

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. маја 2021. године је примљен захтев у вези поступка именовања чланова Савета 
Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици предложених од стране 
студената, 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/136/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” У БЕОГРАДУ 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/98/2021), донет 
дана 30. априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из ликовне културе за осми разред Издавачке куће 
„Герундијум” д. о. о., 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/137/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА  
СВЕТ ОКО НАС ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/103/2021), донет дана 6. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета свет око нас за 
први разред Издавачке куће „Бигз школство” 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/138/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА  
ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/107/2021), донет дана 6. маја 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 претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета природа и 
друштво за четврти разред Издавачке куће „Бигз школство” 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/138/2021. 

Суботица, 11. јун 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/139/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА  
ХЕМИЈА 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 наставном језику (број: 
V/Z/104/2021), донет дана 6. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из хемије 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/140/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/105/2021), донет 
дана 6. маја 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 уџбеника за предмет географија 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/141/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ЗА ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/106/2021), донет 
дана 6. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет хемија 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/142/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/112/2021), донет 
дана 11. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. априла 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из ликовне културе за први разред Издавачке куће „Бигз 
школство” 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/143/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 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 ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/111/2021), донет дана 11. маја 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 претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства за предмет математика за 
ученике четвртог разреда 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/144/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК И  

ДРУГО НАСТАВНО СРЕДСТВО ИЗ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА ЗА УЧЕНИКЕ  
ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” У БЕОГРАДУ 

Члан 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/110/2021), донет дана 11. маја 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 давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из физике за осми разред 
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/145/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/125/2021), донет 
дана 28. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета музичка култура за ученике четвртог разреда 
Завода за уџбенике Београд, 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/146/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

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

„БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/119/2021), донет дана 20. маја 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. маја 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Братство–јединство” у 
Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/147/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИМРЕ КОКАИ” У ТЕМЕРИНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/120/2021), донет дана 20. маја 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. маја 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Имре Кокаи” у Темерину, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/148/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ OДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ФЕЈЕШ КЛАРА” У КИКИНДИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/123/2021), донет дана 28. маја 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. маја 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Фејеш Клара” у Кикинди, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/149/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АТИЛА ЈОЖЕФ” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/124/2021), донет дана 28. маја 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. маја 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Атила Јожеф” 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/150/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „СУБОТИЧКА СИНАГОГА” 

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

одбора Фондације „Суботичка Синагога” (број: V/Z/100/2021), донет дана 30. априла 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. априла 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Фондације „Суботичка Синагога”, 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/151/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
БИБЛИОТЕКЕ „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи (број: V/Z/116/2021), донет дана 20. маја 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. маја 2021. године је примљен захтев у бези поступка избора директора 
Библиотеке „Ержебет Јухас” 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/152/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора о замени чланова Позоришта „Деже 

Костолањи” у Суботици (број: V/V/9/2021), Решење Извршног одбора о замени чланова 
Позоришта „Деже Костолањи” у Суботици (број: V/Z/10/2021) и Закључак Извршног 
одбора у поступку замене чланова Управног одбора Позоришта „Деже Костолањи” у 
Суботици (број: V/Z/118/2021), који су донети дана 20. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. маја 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова Управног 
и Надзорног одбора Позоришта „Деже Костолањи” 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 одлуке Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/153/2021. 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА  
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

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

публикација Министарства културе и информисања (број: V/Z/117/2021), донет дана 20. 
маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. маја 2021. године је примљен захтев у вези конкурса за откуп публикација 
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/154/2021 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА СОМБОРА 

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

организације етничких заједница Града Сомбора (број: V/Z/99/2020), донет дана 30. 
априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. априла 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
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/155/2021 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

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

(број: V/Z/122/2021), донет дана 28. маја 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. маја 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Општине Кањижа, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/156/2021 

Суботица, 11. јун 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 11. јуна 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

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

представника Савета за међунационалне односе (број: V/Z/121/2021), донет дана 28. 
априла 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Општине Беочин, 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. 


