
 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/196/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У ХАЈДУКОВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/171/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику  у издвојеном одељењу у Бачким 
Воноградима Основне школе „Петефи Шандор” у Хајдукову, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
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На основу члана 59. Пословника Националног савета мађарске националне мањине 
(донетог 10. децембра 2018. године под бројем М/Н/8/2018) састављен је са 23. 

редовне седнице Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 

тексту: Савет) следећи 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

На основу члана 20 и 22 Пословника Националног савета мађарске националне 
мањине, Председник је дана 4. јуна 2021. године сазвао 23. редовну седницу за 11. 

јун 2021. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 23. редовна седница је 
одржана у петак 11. јуна од 10 часова у суботичкој Мађарској медијској кући (улица 
Аге Мамужића 11), којом је председавао мр Јене Хајнал. Записник је водила 
Бригита Петер. 

На седници су били присутни следећи чланови: Чила Абрахам, Агнеш Бајус 
Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, др Атила Дудаш, Едвина Ердеди, 

Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр Јене Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Ана 
Кишимре Серда, Геза Кучера, Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, Илдико 
Менђан Плетикосић, др Золтан Месарош, Атила Молнар, мр Чаба Пашко, Атила 
Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, 
Иштван Терновац, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач, др Агота Виткај Кучера 
и др Ференц Жолдош. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Наталија Бачик Леринц, Габор 
Долински, Ибоља Де Негри, Жужана Калмар, др Анико Новак и Зоран Теслић. 

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

На седници је присуствовало 29 чланова. Савет је током целе седнице имао 
кворум. 

Председник Савета је отворио седницу. 

Председник Савета је у име Савета прво изразио искрено саучешће Ибољи Де 

Негри, члану Савета и Извршног одбора, поводом смрти њеног супруга. 

Председник Савета је рекао да су се ових дана присетили дана националног 
јединства, који је Национални савет мађарске националне мањине 2011. године 
прогласио посебним даном за мађаре у Војводини. 

Пре него што је утврђен дневни ред 23. редовне седнице, Председник Савета 
је обавестио Национални савет мађарске националне мањине, да је од последње 
седнице члан Националног савета мађарске националне мањине Зоран Теслић 
поднео неопозиву оставку на место члана Националног савета мађарске 
националне мањине које је стекао са изборне листе Мађарска Слога „Magyar 

Összefogás”. У складу са одредбама Закона о националним саветима националних 
мањина установио је да је Теслић Зорану престао мандат. Изјавио је да ће о овој 
чињеници обавестити Републичку изборну комисију и надлежно министарство. 
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Потом је Емил Лулић Начелник стручне службе Савета детаљније упознао 
Савет о последицама оставке и даљим поступком попуњавања упражњеног места.. 

Након тога, председник је ставио предложени дневни ред на гласање на 
следећи начин: 

Предлог дневног реда: 

1. Усвајање извода записника са 22. електронске 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

2. Усвајање Стратегије Савета о службеној 
употреби језика и писма за (2021–2026) 

3. Проглашење Дома културе општине Бачка Топола за установу од 

посебног значаја за мађарску мањинску заједницу у Србији 

4. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Петефи Бригаде” у Кули 

5. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Политехничке школе у Суботици 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом 

Саду 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Стари Ковач Ђула” у Старој Моравици 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Предшколске установе „Вера Гуцуња” у Сомбору 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Предшколске установе „Наши Бисери” у Кањижи 

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

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из Ликовне културе 
за ученике осмог разреда Издавачке куће „Герундијум” у Београду 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбенике уџбеника 
и другог наставног средства из предмета Свет око нас за ученике првог 
разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
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 



• 3 • 

 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета Хемија за ученике осмог разреда 
Издавачке куће „Герундијум” у Београду 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет 
Географија за ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Нови 

Логос” у Београду 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбенике за предмет 
Хемија за ученике другог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” 

у Београду 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета 
Ликовна култура за ученике првог разреда Издавачке куће „Бигз 
школство” у Београду 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника 
и другог наставног средства за предмет Математика за ученике четвртог 
разреда Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник и друго наставно 
средство из предмета Физика за ученике осмог разреда Издавачке куће 
„Klett” у Београду 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбенике за предмет 
Музичка култура за ученике четвртог разреда Завода за уџбенике Београд 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у 
Сомбору 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 

наставном језику Основне школе „Имре Кокаи” у Темерину 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 

наставном језику у Основној школи „Фејеш Клара” у Кикинди 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 

наставном језику у Основној школи „Атила Јожеф” у Новом Саду 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
Фондације „Суботичка Синагога” 
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26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој 
Тополи 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног 
одбора позоришта „Деже Костолањи” у Суботици 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса за откуп публикација 
Министарства културе и информисања 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе Града Сомбора 

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

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника Савета 
за међунационалне односе општине Беочин 

32. Разно 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата дневни ред 23. седнице. 

Савет је након тога прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање извода записника са 22. електронске 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних,  
једногласно усвојио записник са 22. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне мањине. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање Стратегије Савета о службеној 
употреби језика и писма за (2021–2026) 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/H/4/2021): 

1. Савет усваја Стратегију о службеној употреби језика и пизма за 2021–

2026. годину у складу са предложеним материјалом. 

2. 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 Националног 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. 
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У расправи су учествовали: Мариана Туркал, Давид Лошонц, Иштван 

Шаркези, Чаба Пашко, Ференц Жолдош, Илдико Менђан Плетикосић, Емил Лулић 
и Јене Хајнал. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Проглашење Дома културе општине Бачка 
Топола за установу од посебног значаја за мађарску мањинску заједницу у Србији 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/2/2021): 

1. Савет прихвата проглашење Дома културе општине Бачка Топола за 
установу од посебног значаја за мађарску мањинску заједницу у Србији у 
складу са предложеним материјалом. 

2. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

У расправи су учествовали: Ана Кишимре Серда и Роберт Фазекаш. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 4–10. заједно расправља с 
обзиром на то да је тема везана за 1-1 избор директора образовне установе, 
управног одбора, односно замене члана савета факултета. 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 4–10. дневног реда заједно расправља. 

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

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Петефи Бригаде” у Кули 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/129/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе (број: V/Z/102/2021.), донет дана 
6. маја 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 Политехничке школе у Суботици 

Савет је са 26 гласова за, без против и 1 издржаним, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/130/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе (број: V/Z/101/2021.), донет дана 
6. маја 2021. године 
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: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом 

Саду 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/131/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе (број: V/Z/108/2021.), донет дана 
11. маја 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 избора директора Основне школе „Стари Ковач Ђула” у Старој 
Моравици 

Савет је са 26 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/132/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора 
образовне установе (број: V/Z/113/2021.), донет дана 
17. маја 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 Управног одбора Предшколске установе „Вера Гуцуња” у 
Сомбору 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/133/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана управног одбора 
образовне установе (број: V/Z/109/2021.), донет дана 
11. маја 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка замене члана Управног одбора Предшколске установе „Наши 

Бисери” у Кањижи 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/134/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана управног одбора 
образовне установе (број: V/Z/114/2021.), донет дана 
17. маја 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка именовања чланова Савета Учитељског факултета на мађарском 

језику у Суботици предложених од стране студената 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/135/2021): 

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

Председник Савета је предложио да се о тачкама 11–20. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за давање сагласности на један-један 

уџбеник и додатно наставно средство за основну и средњу школу. 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 11–20. дневног реда заједно расправља. 

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

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из Ликовне културе за ученике 
осмог разреда Издавачке куће „Герундијум” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/136/2021): 

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 
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 о давању претходне сагласности на издавање уџбенике уџбеника и другог 
наставног средства из предмета Свет око нас за ученике првог разреда Издавачке 
куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/137/2021): 

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/103/2021.), донет дана 6. маја 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 претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета Природа и друштво за ученике четвртог разреда Издавачке 
куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/138/2021): 

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/107/2021.), донет дана 6. маја 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 издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета Хемија за ученике осмог разреда Издавачке куће 
„Герундијум” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/139/2021): 

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/104/2021.), донет дана 6. маја 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 за предмет Географија за 
ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/140/2021): 

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 
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 уџбенике за предмет Хемија за ученике 
другог разреда гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/141/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику 



• 9 • 

 

(број: V/Z/106/2021.), донет дана 6. маја 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета Ликовна култура 
за ученике првог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/142/2021): 

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 
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 издавање уџбеника и другог наставног 
средства за предмет Математика за ученике четвртог разреда Издавачке куће „Нови 

Логос” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/143/2021): 

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/111/2021.), донет дана 11. маја 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 уџбеник и друго наставно средство из 
предмета Физика за ученике осмог разреда Издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/144/2021): 

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/110/2021.), донет дана 11. маја 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 уџбенике за предмет Музичка култура за 
ученике четвртог разреда Завода за уџбенике Београд 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/145/2021): 
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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 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 21–24. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за отварање одељења са мање од 15 

ученика на мађарском наставном језику. 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 21–24. дневног реда заједно расправља. 

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

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 

наставном језику у Основној школи „Братство-јединство” у Сомбору 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/146/2021): 

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 
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 поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 

наставном језику Основне школе „Имре Кокаи” у Темерину 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/147/2021): 

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 
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 поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 

наставном језику у Основној школи „Фејеш Клара” у Кикинди 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/148/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања 
одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: 
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V/Z/123/2021.), донет дана 28. маја 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 
мађарском наставном језику у Основној школи „Атила Јожеф” у Новом Саду 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/149/2021): 

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

Председник Савета је предложио да се о тачкама 25–27. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за поступке избора директора установе 
културе, односно замене чланова управног одбора. 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 25–27. дневног реда заједно расправља. 

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

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Фондације „Суботичка 
Синагога” 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/150/2021): 

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 
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 директора Библиотеке „Ержебет Јухас” у 
Бачкој Тополи 

Савет је са 26 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/151/2021): 

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

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног и Надзорног одбора позоришта 
„Деже Костолањи” у Суботици 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/152/2021): 

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 дана20. маја 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 28–30. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за давање мишљења на један-један 

конкурс културе. 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 28–30. дневног реда заједно расправља. 

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

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса за откуп публикација Министарства културе и 

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржан, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/153/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса 
За откуп публикација Министарства културе и информисања (број: 
V/Z/117/2021.), донет дана 20. маја 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 конкурса из области културе Града Сомбора 

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржан, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/154/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези расписаног конкурса  
За организације етничких заједница Града Сомбора (број: V/Z/99/2021.), 

донет дана 30. априла 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе општине Кањижа 

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/155/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса 
из области културе општине Кањижа 
(број: V/Z/122/2021.), донет дана 29. маја 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 предлогу за именовање представника Савета за међунационалне односе 
општине Беочин 

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

Савет је са 25 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/156/2021): 

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

У расправи су учествовали: Јене Хајнал. 
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ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Под разно, Геза Кучера је затражио реч и питао да ли је Онлајн верзија новина 
„Мађар Со” којој и он има приступ бесплатна или се плаћа претплата? 

Председник Савета је рекао, да су на Онлајн верзију новина „Мађар Со” сви 

чланови Савета претплаћени. Накнада за претплату је симболичан износ. 

Након што није било више питања, дискусије, председник Савета се захвалио 
присутнима и обавестио их да се следећа седница планира за 9. јул 2021. године  

Председавајући је двадесет трећу редовну седницу Националног савета 
мађарске националне мањине  окончао у 11 часова и 26 минута. 

  

………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



На основу члана 8. Закона о предшколском васпитању и образовању (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 
10/2019), члана 11. става 1. Закона о националним саветима националних мањина 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС, 55/2014 и 
47/2018) члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем М/Х/7/2018) Национални савет 
мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој седници одржаној дана 
9. јула 2021. године донео следећи 

ОДЛУКУ  
О ОСНИВАЊУ МАЂАРСКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

И ВЕЖБАОНЕ „ВАЦКОР” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Овом одлуком Савет оснива установу предшколског васпитања и образовања (у 

даљем тексту: Установа), утврђује назив и седиште, делатност, начин обезбеђивања 
средстава за почетак рада Установе, права и обавезе оснивача у погледу обављања 
делатности, међусобна права оснивача и Установе, управљање установом и заступање 
Установе. 

Органи Установе ће посебним актима утврдити елаборат, предшколски програм, 
број деце, програм образовања и васпитања као и хигијенско техничке услове потребне 
за обављање ове делатности у складу са Законом и прописима који уређују област 
предшколског васпитања и образовања. 

Установа се оснива на неодређено време. 

Члан 2. 
Установа има својство правног лица и правну и пословну способност стиче даном 

уписа у регистар који води Привредни суд у Суботици. 
У правном промету са трећим лицима Установа иступа у своје име и за свој рачун. 

Назив и седиште Установе 

Члан 3. 
Назив Установе гласи: Мађарска предшколска установа и вежбаона „Вацкор”. 
Назив Установе на мађарском језику гласи: Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő 

és Gyakorlóintézmény. 
Седиште Установе је у Суботици, Браће Радић 67. 
 

Оснивач Установе 

Члан 4. 
Оснивач Установе је Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, 

Трг жртава фашизма 9, матични број: 08774471, ПИБ: 102161784. 



Члан 5. 
Оснивач Установе: 
- дужан је извршити све правне радње код надлежних органа неопходне за 

оснивање, припрему и почетак рада Установе, регистровање и верификацију; 
- обезбеђује средства за рад Установе; 
- именује и разрешава чланове Управног одбора; 
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Установе; 
- даје сагласност на годишњи извештај о пословању и завршни рачун Установе; 
- врши сва остала оснивачка овлашћења у складу са законом. 

Делатност Установе 

Члан 6. 
Делатност Установе је: 
- 85.10 предшколско образовање; 
- 88.91 делатност дневне бриге о деци. 

Члан 7. 
Евентуалне измене и допуне делатности вршиће се на основу одлуке оснивача.  
Осим наведених делатности Установа може у мањем обиму обављати и делатности 

које су сродне и везане за основну делатност, које доприносе потпуном искоришћавању 
капацитета и услуга у Установи. 

Средства за рад и обављање делатности 

Члан 8. 
Савет утврђује да је у свом буџету обезбедио средства за оснивање и почетак рада 

Установе. 
Савет утврђује да почетни новчани капитал за оснивање Установе и почетак њеног 

рада износи 10.000 динара (десет хиљада динара). 
Савет утврђује да ће за обављање делатности Установе користити зграду 

предшколског васпитања и образовања укупне нето површине од 1432,69 m2 која се 
налази у Суботици, у улици Браће Радић 67, која се састоји од укупно 5 групних соба за 
децу са пратећим гардеробама и тоалетима (од тога две собе за узраст деце од 1-3 године 
и три за децу узраста од 3 година до поласка у школу), која располаже сервисном кухињом 
и просторијама за складиштење хране и прање судова, оставом за чисто и прљаво рубље, 
фискултурном салом, просторијом за васпитаче, просторијом за здравствену заштиту, 
просторијом за изолацију, гардеробом за запослене, одвојеним канцеларијама за 
психолога и педагога, учионицом, као и просторијама за све неопходне техничке и 
административне садржаје које омогућују несметан рад Установе. Савет утврђује да је 
предметна непокретност у власништву Фондације „Ласло Секереш” основане од стране 
оснивача Установе, о чијем коришћењу је са власником закључује посебан уговор. 

Установа користи двориште зграде из претходног става укупне површине од 768 m2 
и спортски терен израђен на равном крову дела згаде на првом спрату од укупно 119,71 
m2. Просторије имају обезбеђене адекватне реквизите за игру, забаву и спорт. 

Установа располаже свим потребним наставним средствима којима се остварује 
програм васпитања и образовања деце за предшколски програм. 



Установа ће запослити неопходан број наставника, васпитача и стручних сарадника, 
а у складу са прописаним стандардима и прописима које регулишу рад Установа за 
боравак деце. 

Члан 9. 
Установа средства за обављање своје делатности стиче из сопствених прихода за 

пружене услуге, од домаћих и иностраних донација, завештања, као и из других 
средстава у складу са законом. 

Нето добит Установе који преостане након помирења свих трошкова на основу 
редовног годишњег финансијског извештаја – завршног рачуна – се не исплаћује 
оснивачу већ се користи у наредној буџетској години за намирење трошкова Установе. 

Члан 10. 
За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Установа одговара 

целокупном својом имовином. 

Члан 10. 
Установа почиње са радом након извршене верификације од стране Покрајинског 

секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, када се утврди да испуњава све прописане услове у погледу простора, опреме 
и запослених. 

Органи Установе 

Члан 11. 
Органи Установе су Управни одбор и Директор. 

Управни одбор 

Члан 12. 
Управни одбор има 5 чланова које именује и разрешава оснивач. 
Оснивач 3 члана Управног одбора именује по сопственој иницијативи, док два 

члана на предлог Савета родитеља. 
Управни одбор се именује на мандатни период од 4 године. 
Управни одбор бира председника из реда представника оснивача. 

Члан 13. 
Управни одбор: 
- доноси статут и друге опште акте Установе; 
- одлучује о пословању Установе; 
- усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун; 
- доноси програм рада и финансијски план Установе; 
- одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом; 
- именује и разрешава директора; 
- врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом. 



Директор 

Члан 14. 
Директора Установе именује и разрешава Управни одбор. 
За директора установе се може именовати личе које има стечено високо образовање. 
Директор се именује на мандатни период од 4 године. 
Директор заступа Установу и руководи њеним радом. 

Савет родитеља 

Члан 15. 
Установа има и Савет родитеља, који има најмање 5 чланова. 
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Управном одбору 

Установе. 

Запослени у Установи 
Члан 16. 

Запошљавање радника вршиће се на основу уговора о раду који са запосленима 
потписује Директор Установе. 

Ближе одредбе о условима за запошљавање радника, њиховим правима и обавезама 
уредиће се актима Установе, а у њиховом одсуству примењују се опште одредбе радног 
законодавства. 

Статут Установе 

Члан 17. 
Установа има статут. 
Статут је основни општи акт Установе којим се ближе уређују организација, начин 

рада, управљање и руковођење, као и друга питања у складу са Законом. 

Издвојена одељења Установе 
Члан 18. 

Установа обавља делатност у свом седишту.  
Установа може да обавља делатност и ван седишта, у форми издвојених одељења, 

уз сагласност надлежних органа. 
Издвојено одељење нема својство правног лица. 

Заштита и унапређење животне средине 
Члан 19. 

Савет као оснивач Установе утврђује да ће посебну бригу водити о заштити и 
унапређењу животне средине.  

Савет одлучује о обезбеђењу средстава и услова за заштиту и унапређење животне 
средине. 



Прелазне и завршне одредбе 

Члан 21. 
До покретања васпитно образовног рада, а најдуже годину дана од оснивања 

функцију Управног одбора врши Привремени управни одбор који се састоји од три 
члана које именује и разрешава оснивач по сопственој иницијативи. 

Оснивач именује Привремени управни одбор у следећем саставу: 
1. Едвина Ердеди из Новог Сада, мастер правник; 
2. Тинде Шомођи из Бачких Винограда, информатичар; 
3. Ибоља Веселинов из Хоргоша, васпитач. 

Члан 22. 
До успостављања Управног одбора у пуном саставу и избора Директора, оснивач 

именује за вршиоца дужности Директора Агнеш Катона Новак из Бачких Винограда, 
мастер економиста. 

Мандат вршиоца дужности директора траје најдуже годину дана. 

Члан 23. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања. 
Ова одлука се објављује на Веб страници Савета. 

Број: M/H/5/2021 
 
 
 Мр Јене Хајнал, 
 председник Националног савета 
 мађарске националне мањине с. р. 
 



На основу члана 15. става 1. тачке 5. 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 ш) 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 9. јула 2021. године донео следећу 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРКСЕ НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ О СИСТЕМУ СТИПЕНДИЈА ИЗВРСНИХ СТУДЕНАТА ВАРАДИ 

Члан 1. 
У члану 2. ставу 1. Одлуке Националног савета мађарксе националне мањине о 

систему стипендија изврсних студената Варади (донете дана 1. јула 2013. године под 
бр. H/8/2013, измењене одлукама дана 11. септембра 2013. године под бр. H/12/2013, 
дана 28. септембра 2015. године под бр. H/19/2015., дана 7. јула 2016. године под бр. 
M/H/10/2016. и дана 5. јула 2019. године под бр. H/H/7/2019.; у даљем тексту: Одлука) 
брише се израз „академски”. 

Члан 2. 
У члану 3. ставу 1. Одлуке израз „академски” се брише. 
После става 1. истог члана се додаје став 2. са следећим текстом: 

„Студента, који није своје основношколско нити средњошколско образовање завршио 
на мађарском наставном језику, али задовољава све остале критеријуме из става 1. овог 
члана, посебна комисија именована од стране председника Савета може ослободити од 
овог основног критеријума са уверењем издатом након разговора, којим се утврђује 
задовољавајући ниво знања мађарског матерњег језика студента.   За проверу знања 
матерњег језика имају право студенти чије пребивалиште се налази на територији 
општине Алибунар, Бач, Беочин, Бела Црква, Инђија, Сремски Карловци, Опово, Стара 
Пазова, Бачка Паланка, Пећинци, Бачки Петровац, Рума, Шид, Тител, Ириг, Врбас, 
Вршац и Жабаљ и који су  Савету у писменој форми предложени  од стране Суботичке 
бискупије, Зрењанинске бискупије, Реформаторске хришћанске цркве у Србији, 
Евангелистичке хришћанске цркве аугсбуршког вероисповедања у Србији и један од 
цивилних удружења који се бави неговањем мађарске културе и функционише на 
територији дате јединице локалне самоуправе.” 

У ставу 2. који постаје став 3. на место израза „у ставу 1./” уносе се следећи изрази: 
„у ставу 1. и 2.”. 

Досадашњи члан 3. постаје члан 4. 

Члан 3. 
У члану 7. ставу 2. Одлуке израз „академски” се брише. 

Члан 4. 
Члан 11. став. 1. тачка 2. се мења и од сада се гласи: 
„- фотокопију уверења о завршетку основношколског и/или средњешколског 

образовања на мађарском наставном језику, или уверење о познавању мађарског 
матерњег језика из члана 3. става 2. издатог од стране комисије;” 



Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 
 

Деловодни број: M/H/6/2021. 
 
 
 
 Мр Јене Хајнал, 
 председник Националног савета  
 мађарске националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/157/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ МУЗЕЈА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на програм рада за 2022. годину Музеја Општине Бачка 

Топола. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се 29. јуна 2021. године обратила Савету са захтевом број 
1532/2021 за давање сагласности на програм рада за 2022. годину. Након увида у 
документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/158/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ  
МРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ГРАДУ НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о мрежи основних школа у Граду 

Новом Саду (број: V/Z/155/2021), донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о мрежи основних 
школа у Граду 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/159/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У ИРИГУ 

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

установе (број: V/Z/134/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора директора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић” у Иригу, 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/160/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/143/2021), донет дана 17. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора основне 
школе „Братство–јединство” у Врбасу, 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/161/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/153/2021), донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку избора 
директора Предшколске установе „Драгољуб Удицки” у Кикинди, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/162/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ” У СОМБОРУ 

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

установе (број: V/Z/154/2021), донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Школе за 
основно и средње образовање са домом „Вук Караџић” 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/163/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАМБИ” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

установе (број: V/Z/128/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку замене 
члана Управног одбора Предшколске установе „Бамби” 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/164/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧАКИ ЛАЈОШ” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

установе (број: V/Z/129/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „Чаки Лајош” 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/165/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА” У СТАРОЈ МОРАВИЦИ 

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

установе (број: V/Z/130/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора 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/166/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” У БАЈШИ 

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

установе (број: V/Z/131/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова Школског 
одбора Основне школе „Братство јединство” у Бајши, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/167/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „18. ОКТОБАР” У НОВОМ ОРАХОВУ 

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

установе (број: V/Z/132/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „18. октобар” у Новом Орахову, 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/168/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

установе (број: V/Z/127/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Гимназије и економске школе „Доситеј Обрадовић” 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/169/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

установе (број: V/Z/133/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора 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/170/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” У СРПСКОМ ИТАБЕЈУ 

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

установе (број: V/Z/145/2021), донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „Милош Црњански” у Српском Итабеју, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/171/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ” У КИКИНДИ 

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

одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/187/2021), донет дана 25. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/172/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

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

доквалификацију (број: V/Z/135/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана уписа 
за преквалификацију и доквалификацију Средње медицинске школе у Сенти, у вези којег 
је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/173/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

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

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

доквалификацију (број: V/Z/144/2021), донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана уписа 
за преквалификацију и доквалификацију Економско-трговинске школе у Сенти, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Iзвршног одбора Nационалног 
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/174/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „МИХАЉ СЕРВО” У ПАДЕЈУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/136/2021), донет дана 14. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Михаљ Серво” у Падеју, 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/175/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 КУПУСИНИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/141/2021), донет дана 17. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Јожеф Атила” у Купусини, 
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/176/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” У СКОРЕНОВЦУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/146/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Жарко Зрењанин” у 
Скореновцу, 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/177/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У 

ТОБИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У НОВОЈ ЦРЊИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/147/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у издвојеном одељењу у 
Тоби Основне школе „Петефи Шандор” у Новој Црњи, 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/178/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „10. ОКТОБАР” У СУБОТИЦИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/148/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „10. октобар” 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/179/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ВУК КАРАЏИЋ” У БАЈМОКУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/149/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуnа 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Вук Караџић” у Бајмоку, 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/180/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ПЕТЕФИ ШАНДОР” 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/150/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Петефи Шандор” 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/181/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ЈОВАН ПОПОВИЋ” У ЧОКИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/151/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Јован Поповић” 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/182/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ЦРНОЈ БАРИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ” У ЧОКИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/152/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издојеном одељењу у Црној Бари Основне 
школе „Јован Поповић” 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/183/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 БОГОЈЕВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/157/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Атила Јожеф” у Богојеву, 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/184/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У ДОРОСЛОВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/158/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Петефи Шандор” у 
Дорослову, 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/185/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 МАТИЧНОЈ ШКОЛИ  

И У ИЗДВОЉЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У УЛИЦИ СЕРВО МИХАЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„СЕРВО МИХАЉ ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/159/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у матичној школи и у издвољеном одељењу 
у улици Серво Михаља Основне школе „Михаљ Серво” у Зрењанину, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/186/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ „АДИ ЕНДРЕ” У ТОРДИ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/160/2021), донет дана 22. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу „Ади Ендре” Основне 
школе „Никола Тесла” у Банатском Карађорђеву, 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/187/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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  

„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/162/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Иван Горан Ковачић” 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/188/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „МОРА КАРОЉ” У САЈАНУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/163/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Мора Карољ” у Сајану, 
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/189/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН” У ТОРЊОШУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/164/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуnа 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Темеркењ Иштван” у 
Торњошу, 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/190/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „МОША ПИЈАДЕ” У ДЕБЕЉАЧИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/165/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Моша Пијаде” у 
Дебељачи, 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/191/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/166/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у 
Светозару Милетићу, 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/192/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ШУПЉАКУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ” У ПАЛИЋУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/167/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку Основне 
школе „Мирослав Антић” на Палићу, 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/193/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „КИШ ФЕРЕНЦ” У ТЕЛЕЧКИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/168/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Киш Ференц” у Телечки, 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/194/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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  

„БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У ПАНЧЕВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/169/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Братство–јединство” у 
Панчеву, 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. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/195/2021. 
Szabadka, 2021. július 9. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 
 
 
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 9. јула 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 „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У БЕЗДАНУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/170/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у 
Бездану, 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/197/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У НОСИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ПЕТЕФИ ШАНДОР” У ХАЈДУКОВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/172/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Носи Основне 
школе „Петефи Шандор” у Хајдукову, 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/198/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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  

„ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У ОСТОЈИЋЕВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/173/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „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/199/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ЈАЗОВУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ” У ОСТОЈИЋЕВУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/174/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Јазову 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/200/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ИВО АНДРИЋ” У БУДИСАВИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/175/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Иво Андрић” у Будисави, 
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/201/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/176/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Арањ Јанош” у 
Трешњевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/202/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ОРОМУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/177/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Орому Основне 
школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/203/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ТОТОВОМ СЕЛУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „АРАЊ ЈАНОШ” У ТРЕШЊЕВЦУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/178/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Тотовом Селу 
Основне школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/204/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ЂЕРЂ ДОЖА” У ГУНАРОШУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/179/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Ђерђ Дожа” у Гунарошу, 
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/205/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У БАЈШИ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/180/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Братство–јединство” у 
Бајши, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/206/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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  

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” У МАРАДИКУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/181/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Бранко Радичевић” у 
Бајмоку, 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/207/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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  

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/182/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Јован Јовановић Змај” у 
Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/208/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МАЈДАНУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/183/2021), донет дана 25. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Мајдану Основне 
школе „Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/209/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ” У БЕЧЕЈУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/188/2021), донет дана 29. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Здравко Гложански” у 
Бечеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/210/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ” У ПАЧИРУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/189/2021), донет дана 29. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Моша Пијаде” у Пачиру, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/211/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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  

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” У СРПСКОМ ИТАБЕЈУ 

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

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/190/2021), донет дана 29. јуна 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јуна 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Милош Цњански” у 
Српском Итабеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/212/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ 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/137/2021), донет дана 14. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из ликовне културе 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/213/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 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/138/2021), донет дана 14. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет музичка култура 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/214/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ  
ОСМОГ 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/139/2021), донет дана 14. јуна 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 претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета техника и 
технологија за осми разред 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. 



 Szerb Köztársaság 
Iratszám: M/Z/215/2021. 
Szabadka, 2021. július 9. 

 

 
 
 

 
 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
 
 
 
 
 
 

 

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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ЗА ПРЕДМЕТ 
ПСИХОЛОГИЈА 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/140/2021), донет дана 14. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет психологија 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/216/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 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/142/2021), донет дана 17. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. маја 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из ликовне културе 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/217/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 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 „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/156/2021), донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 31. маја 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 „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/218/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и других наставних средстава на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/184/2021), донет дана 25. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из предмета математика 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/219/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ  
ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника и других наставних средстава на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/185/2020), донет дана 25. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из математике 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/220/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

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

УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА  
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ 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/186/2021), донет дана 25. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 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 „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/221/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/191/2021), донет дана 29. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из биологије за пети разред Издавачке куће „Бигз 
школство” 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/222/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/192/2021), донет дана 29. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из биологије за шести разред Издавачке куће „Бигз 
школство” 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/223/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/193/2021), донет дана 29. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из ликовне културе 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/224/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/197/2021), донет дана 29. јуна 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из биологије за осмии разред Издавачке куће „Бигз 
школство” 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/225/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ ЗАВОДА  
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА 

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

Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица (број: V/Z/161/2021), 
донет дана 22. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/226/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР 

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

архива Сомбор (број: V/Z/194/2021), донет дана 29. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Управног 
одбора Историјског архива Сомбор, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/227/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СУБОТИЦА 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење у поступку замене члана Управног одбора Градског музеја 

Суботица (број: V/V/11/2021), донет дана 29. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јуна 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног одбора 
Градске библиотеке 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/228/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

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

Кањижа (број: V/Z/126/2021), донет дана 14. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. јуна 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
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/229/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ВРБАС 

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

(број: V/Z/196/2021), донет дана 29. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Врбас, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/230/2021 

Суботица, 9. јул 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 9. јула 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ КУЛА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/195/2021), 

донет дана 29. јуна 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 
Општини Кула, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 


