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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 24. 
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 2. јула 2021. године сазвао 24. редовну седницу за 9. 
септембар 2021. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 24. редовна 
седница је одржана у петак 9. јула од 10 часова у суботичкој Мађарској медијској 
кући (улица Аге Мамужића 11), којом је председавао мр Јене Хајнал. Записник је 
водила Бригита Петер. 

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

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Габор Долински, Илдико 
Менђан Плетикосић, др Анико Новак, мр Чаба Пашко, Марта Петкович и др 
Ференц Жолдош. 

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

На седници је присуствовало 28 чланова. Савет је током целе седнице имао 
кворум. 

Позив на седницу је добио Тибор Ваштаг, в.д директора Музеја Општине 
Бачка Топола, који је представио програм установе за наредну годину. 

Председник Савета је отворио седницу. Рекао је, да се након принудне паузе 
изазване епидемијом корона вируса живот у заједници поново наставља. У свету 
који се поново отвара, претходне недеље многе римокатоличке црквене општине 
су испратиле своје драге и вољене свештенике, који од наредне недеље настављају 
свој благословени и милостиви рад у новој жупи. Председник Савета је пожелео 
благословену службу и онима који су отишли и онима који су остали. 

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

1. Усвајање записника са 23. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Доношење одлуке о оснивању Мађарске предшколске установе 
и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

3. Измена одлуке Националног савета мађарске националне мањине 
о систему стипендија изврсних студената Варади 

4. Сагласност на програм рада за 2022. годину Музеја Општине Бачка 
Топола 

5. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању 
мишљења у вези мреже основних школа у Граду Новом Саду 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању 
мишљења у вези поступка избора директора Основне школе „Доситеј 
Обрадовић” у Иригу 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора 
директора Основне школе „Братство-јединство” у Врбасу 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Предшколске установе 
„Драгољуб Удицки” у Кикинди 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Школе за основно и средње 
образовање са домом „Вук Караџић” у Сомбору 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
предшколске установе „Бамби” у Бачкој Тополи 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Чаки Лајош” у Бачкој Тополи 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Стари Ковач Ђула” у Старој Моравици 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Братство-јединство” у Бајши 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „18. октобар” у Новом Орахову 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Гимназије и економске школе „Доситеј Обрадовић” у Бачкој Тополи 
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16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Милош Црњански” у Српском Итабеју 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења на план уписа за преквалификацију 
и доквалификацију Средње медицинске школе у Сенти 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења на план уписа за преквалификацију 
и доквалификацију Економско-трговинске школе у Сенти 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Михаљ Серво” у Падеју 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Атила Јожеф” у Купусини 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Жарко Зрењанин” у Скореновцу 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
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 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „10. октобар” у Суботици 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Вук Караџић” у Бајмоку 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Петефи Шандор” у Новом Саду 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Јован Поповић” у Чоки 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Црној Бари Основне школе 
„Јован Поповић” у Чоки 
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30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Атила Јожеф” у Богојеву 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Петефи Шандор” у Дорослову 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у матичној школи и у издвојеном одељењу у улици 
Серво Михаља Основне школе „Серво Михаљ” у Зрењанину 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези 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 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Иван Горан Ковачић” у Суботици 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Мора Карољ” у Сајану 

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном  
језику Основне школе „Темеркењ Иштван” у Торњошу 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
a у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Моша Пијаде” у Дебељачи 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
a у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Братство-јединство” у Светозар 
Милетићу 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку Основне школе 
„Мирослав Антић” у Палићу 

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Киш Ференц” у Телечки 

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Братство-јединство” у Панчеву 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Братство-јединство” у Бездану 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 



• 5 • 
 

наставном језику у издвојеном одељењу у Бачким Виноградима Основне 
школе „Петефи Шандор” у Хајдукову 

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Носи Основне школе „Петефи 
Шандор” у Хајдукову 

45. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Др Тихомир Остојић” у Остојићеву 

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Јазову Основне школе „Др 
Тихомир Остојић” у Остојићеву 

47. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Иво Андрић” у Будисави 

48. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу 

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику издвојеног одељења у Орому Основне школе „Арањ Јанош” у 
Трешњевцу 

50. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику издвојеног одељења у Тотовом Селу Основне школе „Арањ Јанош” 
у Трешњевцу 

51. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Ђерђ Дожа”у Гунарошу 

52. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Братство-јединство”у Бајши 

53. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Бранко Радичевић”у Марадику 

54. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Јован Јовановић Змај”у Новом Кнежевцу 

55. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези отварања одељења са мање 
од 15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у 
Мајдану Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу 

56. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Здравко Гложански”у Бечеју 
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57. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Моша Пијаде”у Пачиру 

58. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Милош Црњански”у Српском Итабеју 

59. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет ликовна култура 
за ученике другог разреда Гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

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

61. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
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 

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

63. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет ликовна култура 
за ученике првог разреда Гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

64. 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 „Нови 
Логос” у Београду 

65. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбенике и других 
наставних средстава из предмета математика за ученике првог разреда 
Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

66. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и других 
наставних средстава из математике за ученике четвртог разреда 
Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

67. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средстава из математике за ученике осмог разреда Издавачке 
куће „Бигз школство” у Београду 

68. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет биологија 
за ученике петог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 
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69. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет биологија 
за ученике шестог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

70. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет ликовна култура 
за ученике четвртог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

71. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет биологија 
за ученике осмог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

72. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Међуопштинског завода 
за заштиту споменика културе Суботица 

73. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора Историјског архива 
Сомбор 

74. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора Градског музеја Суботица 

75. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања Општине Кањижа 

76. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања Општине Врбас 

77. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у Општини Кула 

78. Разно 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, 

једногласно донео следећи закључак са седнице: 

Савет је прихватио дневни ред са 24. редовне седнице. 

Савет је након тога прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 23. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних,  

једногласно усвојио записник са 23. редовне седнице 

Националног савета мађарске националне. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Доношење одлуке о оснивању Мађарске 
предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

Председник Савета је предложио тачку дневног реда. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/H/5/2021): 
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1. Савет прихвата доношење одлуке о оснивању Мађарске 

предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

у складу са предложеним материјалом. 

2. Ову одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Измена одлуке Националног савета мађарске 
националне мањине о систему стипендија изврсних студената Варади 

Председник Савета је предложио тачку дневног реда, а потом је Анико Јерас 
председница Извршног одбора Савета представила измену одлуке о систему 
стипендирања изврсних студената Варади Националног савета мађарске 
националне мањине. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/H/6/2021): 

1. Савет прихвата измену одлуке о систему стипендирања изврсних 

студената Варади Националног савета мађарске националне мањине 

у складу са предложеним материјалом. 
2. Ову одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на програм рада за 2022. 
годину Музеја Општине Бачка Топола 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је Тибор Ваштаг в.д директора Музеја Општине Бачка 
Топола представио програм рада за 2022. годину Музеја Општине Бачка Топола. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/157/2021): 

1. Савет даје сагласност на програм рада Музеја Општине Бачка Топола за 

2022. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

У расправи су учествовали: Ана Кишимре Серда, Золтан Месарош, Јене Хајнал. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења у вези мреже основних школа у Граду Новом Саду 

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

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/158/2021): 

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. 

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

Председник Савета је предложио да се о тачкама дневног реда 6–18 заједно 
расправља, с обзиром на то да им је тема везана за избор директора образовне 
установе, односно ученичког дома, замене члана школског, односно управног 
одбора. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећи закључак са седнице: 

Савет прихвата да се о тачкама 6–18. дневног реда заједно расправља. 

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

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења у вези поступка избора директора Основне школе „Доситеј 
Обрадовић” у Иригу 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/159/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

избора директора образовне установе (број: V/Z/134/2021.), 

донет дана 14 јуна 2021. године  

2. Овај закључак ступа на снагу доном 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 „Братство-јединство” у Врбасу 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/160/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

избора директора образовне установе (број: V/Z/143/2021.),  

донет дана 17 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Предшколске установе „Драгољуб Удицки” у 
Кикинди 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/161/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

избора директора образовне установе (број: V/Z/153/2021.),  

донет дана 22јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Школе за основно и средње образовање са домом 
„Вук Караџић” у Сомбору 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/162/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

избора директора образовне установе (број: V/Z/154/2021.),  

донет дана 22јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора предшколске установе „Бамби” у 
Бачкој Тополи 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/163/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Управног одбора образовне установе (број: V/Z/128/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Чаки Лајош” у Бачкој Тополи 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/164/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/129/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Стари 
Ковач Ђула” у Старој 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/165/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/130/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Братство-
јединство” у Бајши 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/166/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/131/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „18. 
октобар” у Новом Орахову 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/167/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/132/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Гимназије и економске 
школе „Доситеј Обрадовић” у Бачкој Тополи 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/168/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/127/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика у Бачкој Тополи 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/169/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/133/2021.),  

донет дана 14 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Милош 
Црњански” у Српском Итабеју 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/170/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Школског одбора образовне установе (број: V/Z/145/2021.),  

донет дана 22 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Никола Војводић” у Кикинди 

Савет је са 26 за, без против и 2 уздржана, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/171/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

замене члана Управног одбора дома ученика средњих школа 

 (број: V/Z/187/2021.), донет дана 25 јуна 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу доном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 19–20 заједно расправља, с 
обзиром на то да је тема везана за давање мишљења за план уписа за 
преквалификацију и доквалификацију средње школе. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећи закључак: 

Савет прихвата да се о тачкама 19–20. дневног реда заједно расправља. 

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

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења на план уписа за преквалификацију и 
доквалификацију Средње медицинске школе у Сенти 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/172/2021): 

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. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења на план уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Економско-трговинске школе у Сенти 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/173/2021): 

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 

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 21–58. 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 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећи закључак: 

Савет прихвата да се о тачкама 21–58 дневног реда заједно расправља. 

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

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Михаљ Серво” у Падеју 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/174/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Атила Јожеф” у Купусини 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/175/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Жарко Зрењанин” у Скореновцу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/176/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора 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 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/177/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „10. октобар” у Суботици 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/178/2021): 

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 

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 отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Вук Караџић” у Бајмоку 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/179/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Петефи Шандор” у Новом Саду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/180/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Јован Поповић” у Чоки 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/181/2021): 

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 

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 отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Црној Бари Основне школе „Јован 
Поповић” у Чоки 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/182/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
Основне школе „Атила Јожеф” у Богојеву 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/183/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Петефи Шандор” у Дорослову 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/184/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у матичној школи и у издвојеном одељењу у улици Серво Михаља Основне 
школе „Серво Михаљ” у Зрењанину 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/185/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези 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 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/186/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Иван Горан Ковачић” у Суботици 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/187/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Мора Карољ” у Сајану 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/188/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Темеркењ Иштван” у Торњошу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/189/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора a у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Моша Пијаде” у Дебељачи 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/190/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора a у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Братство-јединство” у Светозар Милетићу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/191/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Шупљаку Основне школе „Мирослав 
Антић” у Палићу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/192/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Основној школи „Киш Ференц” у Телечки 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/193/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Братство-јединство” у Панчеву 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/194/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Братство-јединство” у Бездану 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/195/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Бачким Виноградима Основне школе 
„Петефи Шандор” у Хајдукову 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/196/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Носи Основне школе „Петефи Шандор” 
у Хајдукову 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/197/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Др Тихомир Остојић” у Остојићеву 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/198/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Јазову Основне школе „Др Тихомир 
Остојић” у Остојићеву 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/199/2021): 

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 

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

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Иво Андрић” у Будисави 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/200/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Арањ Јанош” у Трешњевцу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/201/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику издвојеног одељења у Орому Основне школе „Арањ Јанош” у 
Трешњевцу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/202/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику издвојеног одељења у Тотовом Селу Основне школе „Арањ Јанош” у 
Трешњевцу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/203/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

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

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Ђерђ Дожа”у Гунарошу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/204/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Братство-јединство”у Бајши 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/205/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Бранко Радичевић” у Марадику 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/206/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику основне школе „Јован Јовановић Змај”у Новом Кнежевцу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/207/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

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

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу у Мајдану Основне школе „Јован Јовановић Змај” у 
Новом Кнежевцу 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/208/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Здравко Гложански”у Бечеју 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/209/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Моша Пијаде”у Пачиру 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/210/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику основне школе „Милош Црњански”у Српском Итабеју 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/211/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 

отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
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(број: V/Z/190/2021.), донет дана 29. јуна 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 59–71. дневног реда заједно 
расправља, пошто је тема везана за давање сагласности на уџбенике за основну, 
односно средњу школу и других наставних средстава. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећи закључак: 

Савет прихвата да се о тачкама 59–71. дневног реда заједно расправља. 

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

ПЕДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет ликовна култура за 
ученике другог разреда Гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/212/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/213/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора 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 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/214/2021): 

1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у  



• 24 • 
 

поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику (број: 

V/Z/139/2021.), донет дана 14. јуна 2021. године 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет психологија за 
ученике другог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/215/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет ликовна култура за 
ученике првог разреда Гимназије Издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/216/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ЧЕТВРТА 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 „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/217/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбенике и других наставних 
средстава из предмета математика за ученике првог разреда Издавачке куће „Бигз 
школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/218/2021): 
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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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и других 
наставних средстава из математике за ученике четвртог разреда Издавачке куће 
„Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/219/2021): 

1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у  

поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава на мађарском 

наставном језику (број: V/Z/185/2021.), донет дана 25. јуна 2021. године 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средстава из математике за ученике осмог разреда Издавачке куће „Бигз 
школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/220/2021): 

1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у  

поступку одобрења уџбеника и другог наставног средстава на мађарском 

наставном језику (број: V/Z/186/2021.), донет дана 25. јуна 2021. године 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет биологија за 
ученике петог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/221/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет биологија 
за ученике шестог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/222/2021): 
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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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет ликовна култура за 
ученике четвртог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/223/2021): 

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 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет биологија 
за ученике осмог разреда Издавачке куће „Бигз школство” у Београду 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/224/2021): 

1Савет 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 

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 72–74. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да се тема односи на избор директора културне 
установе, односно замене чланова Управног одбора. 

Савет је са 28 гласова за, без противи и без уздржаних, једногласно 

донео следећи закључак: 

Савет прихвата да се о тачкама 72–74. дневног реда заједно расправља. 

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

СЕДАМДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Међуопштинског завода за 
заштиту споменика културе Суботица 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/225/2021): 

1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 

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

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Историјског 
архива Сомбор 

Савет је са 26 гласова за, без против и 2 уздржана 

донео следећу одлуку (број: M/Z/226/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног одбора 

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

године 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај Закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Градског музеја 
Суботица 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно, 

донео следећу одлуку (број: M/Z/227/2021): 

1. Савет потврђује Решење у поступку замене члана Управног одбора 

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

2021године 

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 75–76. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за конкурсе из области информисања. 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећи закључак: 

Савет прихвата да се о тачкама 75–76. дневног реда заједно расправља. 

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

СЕДАМДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања Општине Кањижа 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/228/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 

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

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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СЕДАМДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања Општине Врбас 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/229/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 

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

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног одбора 
Савета 

СЕДАМДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у Општини Кула 

Савет је са 28 за, без против и без уздржаних, једногласно 

донео следећу одлуку (број: M/Z/230/2021): 

1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 

Општине Кула (број: V/Z/195/2021.), донет дана 29. јуна 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. 

СЕДАМДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Након што више питања, односно предлога није било, председник Савета је 
обавестио радно тело да се следећа редовна седница планира за септембар и 
захвалио се присутнима што су дошли. 

Председавајући је окончао двадесет четврту редовну седницу Националног 
савета мађарске националне мањине у 10 часова и 52 минуте. 

  
………………………………… 

Бригита Бата Петер, 
Записничар с. р. 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине с.р.  

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/231/2021 
Суботица, 10. септембар 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 10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈКИ ПЛАН ЗА 2022. 

ГОДИНУ ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2022. годину Образовно-

културне установе „Cnesa” у Кањижи. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Образовно-културна установа „Cnesa” у Кањижи се 16. јула 2021. године обратила са 
захтевом за давање сагласности на план рада и финансијски план 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/232/2021 
Суботица, 10. септембар 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 10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ КУЛТУРНО-

ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ЛАЈОШ ТУРЗО” У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада за 2022. годину Културно-образовног центра 

„Лајош Турзо” у Сенти. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Културно-образовни центар „Лајош Турзо” у Сенти се 21. јула 2022. године обратио са 
захтевом за давање сагласности на план 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/233/2021 
Суботица, 10. септембар 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 10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ  

СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада за 2022. годину Сенћанског мађарског камерног 

позоришта. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Сенћанско мађарско камерно позориште се 15. јула 2021. године обратило са захтевом 
за давање сагласности на план 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/234/2021 
Суботица, 10. септембар 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 10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СЕНТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада за 2022. годину Историјског Архива Сента. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Историјски Архив Сента се 20. јула 2021. године обратио Савету са захтевом број 011-
69/3 за давање сагласности на план 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/235/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ  
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о школском програму 

образовне установе (број: V/Z/240/2021), донет дана 21. јула 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 вези давања мишљења о школском програму 
Гимназије „Светозар Марковић” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/236/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ” У КАЊИЖИ 

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

установе (број: V/Z/215/2021), донет дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку избора 
директора Предшколске установе „Наши бисери” у Кањижи, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/237/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ” У СЕЧЊУ 

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

установе (број: V/Z/252/2021), донет дана 23. јула 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 вези давања мишљења у поступку избора 
директора Предшколске установе „Полетарац” у Сечњу, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом 
о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/238/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА СТАЈИЋ” У НОВОМ САДУ 

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

установе (број: V/Z/200/2021), донет дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. јула 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне школе 
„Васа Стајић” 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/239/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ” У ПЕТРОВАРАДИНУ 

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

установе (број: V/Z/2012021), донет дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. јула 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне школе 
„Јован Дучић” у Петроварадину, 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/240/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

установе (број: V/Z/222/2021), донет дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. јула 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора 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/241/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” У МАРАДИКУ 

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

установе (број: V/Z/248/2021), донет дана 23. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. јула 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора основне школе 
„Бранко Радичевић” у Марадику, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/242/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/268/2021), донет дана 18. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. августа 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку замене 
члана Управног одбора Предшколске установе „Радост” у Србобрану, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/243/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

установе (број: V/Z/271/2021), донет дана 23. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. августа 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова Управног 
одбора Предшколске установе „Колибри” у Ковачици, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом 
о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/244/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

установе (број: V/Z/263/2021), донет дана 9. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. јула 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Електротехничке школе „Никола Тесла” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/245/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА 

ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ  
СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/202/2021), донет дана 12. 
јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Средње економсек школе „Боса 
Милићевић” 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/246/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА 

ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ 
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

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

преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/262/2021), донет дана 2. 
августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Економско-трговинске школе у 
Бечеју, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као 
у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/247/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА 

ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ  
СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У СОМБОРУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/265/2021), донет дана 11. августа 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Средње економске школе 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/248/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 „КИШ ФЕРЕНЦ” У СВИЛОЈЕВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/203/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школе „Киш Ференц” у Свилојеву, у вези којег 
је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/249/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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  

„СОЊА МАРИНКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/204/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Соња Маринковић” 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/250/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 МИХАЈЛОВУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/205/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Михајлову Основне школе 
„Соња Маринковић” 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/251/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 КЕВИЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН” У ТОРЊОШУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/206/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јуnа 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Кевију 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/252/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/207/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/253/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 УТРИНАМА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/208/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Утринама Основне школе 
„Чех Карољ” у Ади, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/254/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ОБОРЊАЧИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЧЕХ КАРОЉ” У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/209/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Оборњачи Основне школе 
„Чех Карољ” у Ади, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/255/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 КЕЛЕБИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СЕЧЕЊИ ИШТВАН” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/210/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Келебији Основне школе „Сечењи 
Иштван” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и 
потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/256/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 НА ПУТУ ЕДВАРДА КАРДЕЉА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/211/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу на путу Едварда Кардеља Основне 
школе „Сечењи Иштван” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/257/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ШАБАЧКОЈ УЛИЦИ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/212/2021), донет 
дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Шабачкој улици  Основне школе 
„Сечењи Иштван” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и 
потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/258/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 КАЊИЖИ И ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У АДОРЈАНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У КАЊИЖИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/216/2021), донет 
дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Кањижи и у издвојеном одељењну у Адорјану 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/259/2021 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 „КИЗУР ИШТВАН” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/217/2021), донет 
дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Кизур Иштван” у Суботици, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/260/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 МАЛИМ ПИЈАЦАМА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАС КАРОЛИНА” У ХОРГОШУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/218/2021), донет 
дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Малим Пијацама Основне 
школе „Карас Каролина” у Хоргошу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/261/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 БРИГАДЕ” У КУЛИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/219/2021), донет 
дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Петефи бригада” у Кули, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/262/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ПОЉАНИЦИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ШАМУ МИХАЉ” У БЕЧЕЈУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/220/2021), донет 
дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Пољаници Основне школе 
„Шаму Михаљ” 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/263/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 „18. ОКТОБАР” У НОВОМ ОРАХОВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/221/2021), донет 
дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „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/264/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 „ЂУРО САЛАЈ” У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/224/2021), донет 
дана 15. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/265/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ” У НОВОМ МИЛОШЕВУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/225/2021), донет 
дана 15. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/266/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/226/2021), донет 
дана 15. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Економске-трговинске школе „Јован Трајковић” 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/267/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/227/2021), донет 
дана 15. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Хемојско-технолошкој школи 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/268/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/228/2021), донет 
дана 15. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/269/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКОМ СРЕДЊОШКОЛСКОМ 

ЦЕНТРУ „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/229/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Пољопривредно-техничком средњошколском 
центру „Беседеш Јожеф” у Кањижи, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/270/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ГИМНАЗИЈИ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ” У СОМБОРУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/230/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Гимназији „Вељко Петровић” у Сомбору, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/271/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 У СРЕДЊОЈ МЕДИЦИНСКОЈ  

ШКОЛИ „ДР РУЖИЦА РИП” У СОМБОРУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/231/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Средњој медицинској школи „Др Ружица Рип” у 
Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као 
у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/272/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/232/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Сенћанске гимназије, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/273/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/233/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Политехничке школе у Суботици, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу 
са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/274/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ  

СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/234/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику 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/275/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У СОМБОРУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/235/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Средње економске школе 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/276/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ГИМНАЗИЈИ И СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/236/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Гимназији и средњој економској школи „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/277/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „7. АПРИЛ” У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/237/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Медицинскол школи „7. април” у Новом Саду, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као 
и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног 
одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/278/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ” У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/238/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Школи за дизајн „Богдан Шупут” 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/279/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У АДИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/239/2021), донет 
дана 19. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Техничке школе у Ади у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/280/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/241/2021), донет 
дана 21. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Гимназије „Светозар Марковић” у Новом Саду, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као 
и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног 
одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/281/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 СРЕДЊОЈ ШКОЛИ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/242/2021), донет 
дана 21. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Средње школе „Лукијан Мушицки” у Темерину, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као 
и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног 
одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/282/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/243/2021), донет 
дана 21. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Економске-трговинске школе у Бечеју, у вези којег 
је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/283/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ  

СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/244/2021), донет 
дана 21. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Пољопривредној школи са домом ученика у 
Футогу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/284/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БЕЧЕЈУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/246/2021), донет 
дана 21. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Техничке школе у Бечеју, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/285/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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 ХЕМОЈСКО-ПРЕХРАМБЕНОЈ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ЧОКИ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/245/2021), донет 
дана 21. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. јула 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Хемојско-прехрамбене средње школе 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/286/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 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  

„СОЊА МАРИНКОВИЋ” У НОВОМ САДУ 

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

одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/272/2021), донет 
дана 23. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. августа 2021. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Соња Маринковић” 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/287/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК И ДРУГА НАСТАВНА  
СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” 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/213/2021), донет дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из математике за осми разред 
Издавачке куће „Klett” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/288/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА  
ИНФОРМАТИКА И РАЧИНАРСТВО 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/214/2021), донет дана 14. јула 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета информатика и рацунарство 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/289/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА  
ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 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/247/2021), донет дана 21. јула 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 давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из географије за осмии 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/290/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА  
ИНФОРМАТИКА И РАЧИНАРСТВО 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 језику (број: V/Z/249/2021), донет дана 23. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета информатика и рацунарство 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/291/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/250/2021), донет дана 23. јула 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 вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета музичка култура за ученике осмог разреда Завода 
за уџбенике Београд, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/292/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА 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 језику (број: V/Z/267/2021), донет 11. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет биологија за ученике другог разреда гимназије 
Издавачке куће „Klett” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/293/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ 
НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО НАС ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ 

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 језику (број: V/Z/266/2021), донет дана 
11. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства за предмет свет око нас за 
ученике другог разреда Издавачке куће „Нови Логос” у Београду, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/294/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК  
ИЗ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА И РАЧИНАРСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ  

РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/267/2021), донет 11. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета информатика и рацунарство за осми разред 
Издавачке куће „Klett” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора. 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/295/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА  
И ДРУГИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

уџбеника и других наставних средстава на мађарском језику (број: V/Z/270/2021), донет 
дана 18. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. августа 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из мађарског језика и 
књижевности за четврти разред Завода за уџменике Београд, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/296/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ ДРУГОГ НАСТАВНОГ  
СРЕДСТВА ПОД НАСЛОВОМ МАЛИ МУЗИЧАР ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ЧАРОБНА 

ФРУЛА” Д. О. О. У БЕОГРАДУ 

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

другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/273/2021), донет дана 27. августа 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. августа 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења другог наставног средства под насловом Мали музичар Издавачке куће 
„Чаробна фрула” д. о. о. 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/297/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА  
И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

ДРУГОГ РАЗРЕДА 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 језику (број: V/Z/276/2021), донет дана 
27. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/298/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА  
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ 

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

ранг листи ученика (број: V/Z/253/2021), донет дана 26. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи студената Дома ученика средњих школа у Сомбору, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/299/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ” У СЕНТИ 

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

ранг листи ученика (број: V/Z/254/2021), донет дана 26. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи ученика Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” 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/300/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА ДОМА 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ” У КИКИНДИ 

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

ранг листи ученика (број: V/Z/255/2021), донет дана 26. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи ученика 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/301/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи ученика (број: V/Z/256/2021), донет дана 26. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи студената Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом 
о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/302/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ  
УЧЕНИКА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У НОВОМ САДУ 

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

ранг листи ученика (број: V/Z/258/2021), донет дана 2. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи ученика Дома ученика средњих школа 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/303/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА ДОМА 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „АНГЕЛИНА КОЈИЋ – ГИНА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

ранг листи ученика (број: V/Z/259/2021), донет дана 2. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи ученика Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина” 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/304/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи ученика (број: V/Z/260/2021), донет дана 2. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи ученика Дома ученика средњих школа у Суботици, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/305/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАНГ ЛИСТИ УЧЕНИКА  
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО” У НОВОМ САДУ 

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

ранг листи ученика (број: V/Z/261/2021), донет дана 2. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о прелиминарној ранг 
листи студената Дома ученика средњих школа „Бранково коло” 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/306/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку именовања директора Историјског архива Бела 

Црква (број: V/Z/251/2021), донет дана 23. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. јула 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора директора Историјског 
архива у Белој Цркви, 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/307/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

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

V/Z/274/2021), донет дана 27. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. августа 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Општине Кањижа, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/308/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

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

Србобран (број: V/Z/198/2021), донет дана 12. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. јуна 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Србобран, 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/309/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

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

Иђош (број: V/Z/257/2021), донет дана 26. јула 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 вези конкурса из области информисања 
Општине Мали Иђош, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и 
потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/310/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/223/2021), 

донет дана 14. јула 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јула 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица 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/311/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

О НАЗИВУ УЛИЦА У ОПШТИНИ АДА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/269/2021), 

донет дана 18. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. августа 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 
Општини Ада, 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/312/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 
10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/275/2021), 

донет дана 27. августа 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. августа 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица у 
Граду 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/313/2021. 
Суботица, 10. септембар 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 10. септембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

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

представника Савета за међунационалне односе (број: V/Z/199/2021), донет дана 12. 
јула 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 предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Општине Нови Кнежевац, 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. 


